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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) ______________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

  

เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 
วัฒนธรรมและสังคม จับประเด็นสําคัญ (หา Error) 

 มนุษย์และสังคม 
- มนุษย์และสัตว์สังคม 
- สัญลักษณ์ 
- สังคม 
- วัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมและสังคม 

1. มนุษย์แตกต่างจากสัตว์สังคมอ่ืนเพราะมนุษย์มีวัฒนธรรม 
2. สัญลักษณ์เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
3. พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากสัญชาตญาณ 
4. วัฒนธรรมคือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 
5. วัฒนธรรมประเภทคติธรรม เช่น มารยาทในการไหว้ 
6. คําว่า “วัฒนธรรม” และ “สังคม” มีความหมายเกือบไม่แตกต่างกัน 

 ศัพท์ทางสังคมวิทยา 
- โครงสร้างทางสังคม 
- สถาบันทางสังคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
- การขัดเกลาทางสังคม 
- กลุ่มทางสังคม 

1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนท่ีมีบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน หมายถึง 
 โครงสร้างสังคม 
2. กลุ่มของบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักในการทํากิจกรรม
 ด้านต่างๆ หมายถึง กลุ่มทางสังคม 
3. รูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมที่สนองตอบความต้องการร่วมกัน
 ในด้านต่างๆ หมายถึง สถาบันสังคม 
4. วิธีการที่สังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็น
 แนวเดียวกัน หมายถึง การควบคุมทางสังคม 
5. วิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็น
 แนวเดียวกัน หมายถึง การขัดเกลาทางสังคม 

 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 ______________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3) 

วัฒนธรรมและสังคม จับประเด็นสําคัญ (หา Error) 
 สถาบัน 

- สถาบันทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน 
- ครอบครัวเดี่ยวและขยาย 

1. สถาบันในสังคมไทยที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของคนไทยได้ชัดเจน
 มากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 
2. สถาบันที่มีบทบาทต่อสังคมชนบทมากที่สุด คือ สถาบันการศึกษา 
3. ในสังคมเมืองของไทยในปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัว
 ขยาย 

 สถานภาพและบทบาท 1. “นายชาญชัยเป็นบิดาของบุตร 3 คน และเป็นประธานชมรมส่งเสริม
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน” ข้อความนี้แสดงถึง สถานภาพทางสังคม 
2. พ่อแม่มีหน้าที่เล้ียงดูอบรมบุตร บุตรมีหน้าที่กตัญญูต่อพ่อแม่ ข้อความนี้
 แสดงถึงบทบาท 
3. บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได ้
4. บุคคลจะแสดงบทบาทได้ ถ้าไม่มีคู่แสดงบทบาท 

 บรรทัดฐาน 
- วิถีชาวบ้าน / จารีต / กฎหมาย 
- การขัดเกลาทางสังคม 
- ค่านิยม 

1. เครื่องมือสําหรับใช้ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เรียกว่า บรรทัด-
 ฐาน 
2. “ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” เก่ียวข้องกับวิถีประชา 
3. แบบแผนของสังคมที่เก่ียวข้องกับความดี ความชั่ว เรียกว่า ประเพณี 
4. การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เช่น เด็กชายเอกศึกษาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 
5. ค่านิยมเป็นส่ิงที่มีค่าและถูกต้องเสมอ 

 สังคมไทย วัฒนธรรมไทย 
 ประเพณีท้องถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธ์ที่สําคัญของสังคมเมืองของไทยมีลักษณะเป็นแบบปฐมภูม ิ
2. ลักษณะของวัฒนธรรมไทย เช่น ยึดถือระบบเครือญาติ นิยมความ
 สนุกสนาน เป็นวัฒนธรรมเดี่ยว 
3. ประเพณีที่นิยมทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การทํา
 ขวัญข้าว 

 ปัญหาสังคมและการ
 เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

1. ส่ิงบ่งชี้ปัญหาสังคม คือ คนจํานวนมากในสังคมเห็นพ้องกันว่าเป็นปัญหา
 ควรแก้ไข 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการเปล่ียนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์

ระหว่างคนในสังคม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านระบบคิดของคนในสังคม 

 
 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4) ______________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

วัฒนธรรมและสังคม  
 1. มนุษย์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ประการใด 
  มนุษย์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์อ่ืนดังนี้  1. มีความสามารถในการใช้และสร้างสัญลักษณ์      
2. มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําให้สังคมมีระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษย์สามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าที่สัตว์อ่ืนไม่อาจทําได้ เนื่องจากมนุษย์มีมันสมองใหญ่กว่าสัตว์อ่ืน จึงมีระดับสติปัญญาและ
ความคิดสร้างสรรค์เหนือกว่าสัตว์อ่ืนๆ จึงทําให้สามารถสร้างวัฒนธรรมได้. 
 2. สัญลักษณ์คืออะไร มีความสําคัญอย่างไรต่อมนุษย์ 
  สัญลักษณ์ คือ ส่ิงที่ใช้แทนส่ิงอ่ืน เช่น วัตถุ การกระทํา กิริยาท่าทาง ภาษา สัญลักษณ์มีความสําคัญ
ต่อมนุษย์มาก เพราะสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญลักษณ์นั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงที่มนุษย์เท่านั้นที่สร้างได้ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม. 
 3. สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม 
  - สังคม คือ กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะดังนี้  1. เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได้  2. มี
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเป็นของตนเอง  3. มีอํานาจเหนือกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ภายในอาณาเขตของตน. 
  - สาเหตุท่ีมนุษย์ต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคม  1. เพ่ือสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ ความ
ต้องการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม  2. เพ่ือทําให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์หรือแท้จริง โดยมี
วัฒนธรรมเป็นตัวขัดเกลามนุษย์ให้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  3. เพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันและสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับตนเองและกลุ่ม. 
 4. อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม ประเภทของ
วัฒนธรรม องค์ประกอบของวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรม หน้าท่ีของวัฒนธรรม 
  - วัฒนธรรม คือ แบบอย่างของพฤติกรรมทั้งหลายที่ได้มาทางสังคมและถ่ายทอดกันไปทางสังคม
โดยอาศัยสัญลักษณ์ เช่น กฎหมาย ศาสนา ศีลธรรม การปกครอง รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นวัตถุ เช่น เครื่องมือ
เครื่องจักร อาคาร 
  - ลักษณะของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม 
และเป็นระบบสัญลักษณ์  2. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต ก็คือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้และ    
สืบทอดต่อกันมา เช่น ลูกต้องเล้ียงดูพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชรา  3. วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ได้มาจากการเรียนรู้ เช่น 
คนไทยยกมือไหว้ ชาวยุโรปใช้วิธีสัมผัสมือ ฉะนั้นการที่สังคมแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันก็เป็นผล    
สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้หรือการถ่ายทอดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  4. วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม ก็คือ 
วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นได้  5. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได้และปรับตัวได้ 
เพราะสังคมไม่เคยหยุดนิ่ง. 
  - ประเภทของวัฒนธรรม  1. วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้  2. คติธรรม 
วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและได้มาจากทางศาสนา  3. เนติธรรม 
วัฒนธรรมทางกฎหมาย  4. สหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม ได้แก่ มารยาททางสังคมต่างๆ เช่น การต้อนรับแขก 
การแสดงความเคารพ การแต่งกาย. 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 ______________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) 

  - องค์ประกอบของวัฒนธรรม  1. สถาบัน  2. สัญลักษณ์  3. ความเชื่อ  4. บรรทัดฐาน        
5. ค่านิยม. 
  - ความสําคัญของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืน  2. วัฒนธรรมทําให้
เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  3. ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการด้านต่างๆ ได้  4. วัฒนธรรม
ช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เช่น การออกกฎหมาย  5. วัฒนธรรมช่วยสร้างความผูกพัน
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  6. วัฒนธรรมช่วยให้สังคมเจริญรุ่งเรือง เช่น ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อ
การมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นพียร ประหยัด  7. วัฒนธรรมช่วยสร้างเอกลักษณ์ของสังคม. 
  - หน้าท่ีของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เพราะวัฒนธรรม
เป็นตัวกําหนดค่านิยมว่า อะไรดี-ชั่ว อะไรถูก-ผิด เช่น เด็กต้องมีพฤติกรรมที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่  2. วัฒนธรรม
ควบคุมสังคม วัฒนธรรมเป็นตัวสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคม เช่น บรรทัดฐานต่างๆ ความคิด
ความเชื่อ  3. วัฒนธรรมกําหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัว ในบางสังคมสามีมีภรรยา
หลายคนได้  4. วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคม ทําให้สมาชิกในสังคมส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ
คล้ายคลึงกัน เช่น มีความกตัญญูกตเวที เคารพระบบอาวุโส. 
 5. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกัน และทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
  1. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายแตกต่างกัน วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต สังคม คือ กลุ่มคน 
  2. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์และสังคมดํารงอยู่ได้ สังคมและวัฒนธรรมเป็นของคู่กัน 
มนุษย์สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสร้างสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไม่ใช่ส่ิงที่ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด 
มนุษย์นั้นเรียนรู้วัฒนธรรมจากบุคคลต่างๆ ในสังคม และสังคมไม่อาจดํารงอยู่ได้ ถ้าไม่มีวัฒนธรรม เพราะ
วัฒนธรรมเป็นกลไกควบคุมสังคม. 
 6. ศัพท์ทางสังคมวิทยาที่เจอในข้อสอบบ่อยๆ 
  - วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแห่งพฤติกรรม ผลงานท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น 
รวมทั้งความคิดความเชื่อ ความรู้. 
  - โครงสร้างทางสังคม คือ  1. ระบบความสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง   
2. รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีบรรทัดฐานเป็นแนวทางที่ให้คนในสังคมยึดถือไว้ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ. 
  - กลุ่มทางสังคมหรือองค์การทางสังคม คือ  1. กลุ่มบุคคลที่สมาชิกในกลุ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
อย่างมีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุ่มสังคมจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ์ มีความ
สนใจคล้ายกัน ซึ่งทําให้กลุ่มมีลักษณะแตกต่างกับกลุ่มอ่ืนๆ  2. กลุ่มคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีความรู้สึกเป็น
พวกเดียวกันและมีการกระทําต่อกันเพ่ือให้ได้รับผลตามจุดมุ่งหมาย. 
  - สถาบันทางสังคม คือ  1. แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมที่สนองความต้องการร่วมกัน   
ในด้านต่างๆ  2. กลุ่มของบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการทํากิจกรรมด้านต่างๆ    3. ชุดของ
กฎเกณฑ์ที่สังคมกําหนดให้สมาชิกดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ  4. ยอดรวมของรูปแบบความสัมพันธ ์กระบวนการ
และวัตถุอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือสนองประโยชน์สําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. 
  - บรรทัดฐานทางสังคม คือ  1. ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ์ หรือคตินิยมที่สังคมกําหนดไว้
เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ  2. กฎเกณฑ์หรือแบบแผน
ความประพฤติที่ใช้เป็นแนวทางให้คนในสังคมได้ปฏิบัติต่อกันเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม. 
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  - การจัดระเบียบทางสังคม คือ  1. การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ต้องมากระทํา
ต่อกันทางสังคม เพ่ือให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอย่างราบรื่น  2. วิธีการที่สังคมกําหนด  
แบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน. 
  - การควบคุมทางสังคม คือ วิธีการที่สังคมใช้ควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ให้ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน. 
  - การขัดเกลาทางสังคม คือ  1. กระบวนการปลูกฝังบรรทัดฐานของกลุ่มให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  
ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เพ่ือให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ด้วยดี  2. วิธีการที่
สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  3. กระบวนการทางสังคม
กับจิตวิทยาซึ่งมีผลทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ. 
  - การเคลื่อนท่ีทางสังคม คือ การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหน่ง-หน้าท่ี-ฐานะทางสังคม เช่น 
สังคมเมืองมีการเคลื่อนที่ทางสังคมได้มากกว่าสังคมชนบท สังคมเมืองมีการเคลื่อนที่ทางสังคมแนวต้ัง สังคม
ชนบทมีการเคลื่อนที่ทางสังคมแนวนอน. 
  - ค่านิยม คือ  1. แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมถือว่ามีคุณค่า เป็นแบบแผนที่ใช้ตัดสินหรือประเมินค่า
ส่ิงต่างๆ  2. ส่ิงที่กลุ่มบุคคลเชื่อและยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง  3. เกณฑ์ที่
ระบุว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร หรือเกณฑ์ในการประเมินค่าความประพฤติของสังคม. 
  - การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเป้าหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมที่
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไม่ก็ได้. 
  - วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าที่เป็นไปเองโดยไม่มีการวางแผน แต่มีการส่ังสมกัน
ต่อๆ ไป. 
  - การปฏิวัติสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการ
จัดลําดับความสูงตํ่าของชนชั้นสังคมที่เคยมี. 
 7. องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมีอะไรบ้าง 
  - โครงสร้างทางสังคมมีองค์ประกอบดังนี้  1. กลุ่มทางสังคม  2. สถานภาพและบทบาท  3. สถาบัน
ทางสังคม. 
  - สถาบันทางสังคมมีองค์ประกอบดังนี้  1. กลุ่มทางสังคม  2. สถานภาพและบทบาท  3. หน้าที่ 
4. บรรทัดฐาน  5. สัญลักษณ์  6. ค่านิยม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคมมีองค์ประกอบดังนี้  1. บรรทัดฐาน  2. สถานภาพและบทบาท        
3. การควบคุมทางสังคม  4. ค่านิยม. 
 8. กลุ่มทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบ้าง 
  1. กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นส่วนตัวเป็นกันเอง ใกล้ชิดสนิทสนม 
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นไปตามอารมณ์ กลุ่มปฐมภูมิจึงเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นเวลานาน รู้จักและเข้าใจกันอย่างถ่องแท้ เรื่องที่สมาชิกติดต่อกันไม่มีขอบเขตจํากัด 
เช่น กลุ่มเพ่ือนเล่น เพ่ือนบ้าน ข้อสังเกต แต่กลุ่มปฐมภูมิไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เฉพาะหน้าเสมอไป เช่น 
คนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ดังนั้นกลุ่มปฐมภูมิเป็นกลุ่มที่จําเป็นแก่มนุษย์ที่ขาดเสียมิได้ เป็นกลุ่มที่ให้
ความอบอุ่นและความมั่นคงทางด้านจิตใจ. 
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  2. กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นทางการ ไม่ยึดความผูกพันส่วนตัว   
จึงเป็นความสัมพันธ์แบบพันธะสัญญา เน้นผลประโยชน์และเป็นไปตามเหตุผล สมาชิกผูกพันกันตามสถานภาพ 
เช่น ฐานะพ่อค้ากับลูกค้า นายจ้างกับลูกจ้าง กลุ่มทุติยภูมิจึงเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจํานวนมาก       
ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความเป็นกันเอง ทุกคนต่างต้องปฏิบัติต่อกันตามระเบียบแบบแผน สมาชิก
ติดต่อกันเฉพาะเรื่อง เฉพาะเวลา มีความสัมพันธ์ระยะส้ัน เช่น หน่วยงานราชการ องค์การ บริษัท 
มหาวิทยาลัย. 
 9. สถาบันทางสังคมข้ันพื้นฐานมีอะไรบ้าง 
  - สถาบันทางสังคมข้ันพื้นฐาน ได้แก่ สถาบันครอบครัว / สถาบันการเมืองการปกครอง / สถาบัน
เศรษฐกิจ / สถาบันศาสนา / สถาบันการศึกษา 
  - สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานแรกที่สุดและมีความสําคัญย่ิงต่อสังคม เพราะเป็นสถาบัน
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันอ่ืนๆ. 
 10. สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนามีองค์ประกอบในรายละเอียดอะไรบ้าง 
  - สถาบันครอบครัว  1. กลุ่มสังคม เช่น พ่อ แม่ ลูก วงศาคณาญาติ  2. สถานภาพและบทบาท 
เช่น พ่อแม่มีหน้าที่เล้ียงดูปกป้องให้ความรักแก่ลูก ลูกมีหน้าที่ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่  3. หน้าท่ี เช่น ผลิต
สมาชิกใหม ่ ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรม อบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม กําหนดสถานภาพของบุคคล   
ให้ความรักความอบอุ่น บําบัดความต้องการทางเพศ  4. บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เช่น การหมั้น 
การสมรส การก่อต้ังครอบครัว การหย่าร้าง  5. สัญลักษณ์ เช่น แหวนแต่งงาน ตราประจําตระกูล  6. ค่านิยม 
เช่น การร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน. 
  - สถาบันศาสนา  1. กลุ่มสังคม เช่น ภิกษุ สามเณร ศาสนิกชน  วัด วิทยาลัยสงฆ์  2. สถานภาพ
และบทบาท เช่น พระต้องสํารวมและประพฤติตามพระธรรมวินัย มีเมตตาต่อสัตว์โลก  3. หน้าที่ เช่น ส่ังสอน
และเผยแผ่ธรรม สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านจิตใจ เป็นเครื่องสร้างความผูกพันระหว่างคนในชาติและวัฒนธรรมของสังคม  4. บรรทัดฐาน
หรือแบบแผนพฤติกรรม เช่น การทําบุญตักบาตร การถือศีลห้า ชายไทยบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี           
5. สัญลักษณ์ เช่น พระพุทธรูป โบสถ์ ทํานองสวดมนต์  6. ค่านิยม เช่น ความสันติสุขของสังคม การยึดมั่นใน  
คําสอน. 
 11. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) และครอบครัวขยาย (Extended family) มีความแตกต่างกัน
อย่างไร 
  1. ครอบครัวเดี่ยว เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยสามีภรรยา และลูกๆ อยู่กันตามลําพัง  2. ครอบครัว
ขยาย เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยญาติพ่ีน้อง อาจมีปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า ฯลฯ. 
 12. สถานภาพคืออะไร มีความสําคัญอย่างไร และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
  - สถานภาพ คือ ตําแหน่งของบุคคลในสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคม สถานภาพเป็น
ตัวกําหนดว่าใครเป็นใคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร. 
  - สถานภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท  1. สถานภาพติดตัวมา เช่น เพศ สีผิว อายุ สัญชาติ วัย วรรณะ 
เชื้อพระวงศ์  2. สถานภาพที่ได้มาภายหลังหรือได้มาโดยความสามารถ เช่น นักเรียน อาจารย์ ข้าราชการ 
นายกรัฐมนตรี ผู้จัดการบริษัท. 
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 13. บทบาทคืออะไร 
  - บทบาท คือ พฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบตาม
สถานภาพที่เป็นอยู่. 
  - ข้อสังเกต  1. ย่ิงสังคมซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร บทบาทจะยิ่งแตกต่างไปมากขึ้นเท่านั้น  2. ความ
ขัดแย้งในบทบาทอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ เช่น พ่อเป็นตํารวจ ลูกเป็นโจร  3. บุคคลจะแสดง
บทบาทไม่ได้ ถ้าไม่มีคู่แสดงบทบาท หมายความว่า บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว
ไม่ได้ แต่จะต้องแสดงบทบาทสัมพันธ์กับบุคลอ่ืน  4. ถ้าสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบทบาทของตน (เข้าใจ
บทบาทอย่างเดียวไม่พอ) อย่างถูกต้องและเคร่งครัด สังคมก็จะมีระเบียบ  5. การไม่รู้ไม่เข้าใจบทบาทสามารถ
แก้ไขได้โดยการขัดเกลาทางสังคม. 
 14. บรรทัดฐานมี 3 ประเภท อะไรบ้าง 
  1. วิถีชาวบ้าน เป็นแนวทางปฏิบัติที่บุคคลในสังคมควรจะกระทํา กระทําจนเป็นนิสัย และยังรวมถึง
มารยาททางสังคมและสมัยนิยม เช่น การยกมือไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ การแต่งกายที่สุภาพในที่สาธารณะ การกิน
ข้าวด้วยช้อนส้อม การเขียนหนังสือด้วยมือขวา การลงชื่อตอนท้ายของจดหมาย การฝ่าฝืนวิถีชาวบ้านจะถูก
สังคมลงโทษแบบไม่เป็นทางการ เช่น ซุบซิบนินทา หัวเราะเยาะ ตําหนิติเตียน. 
  2. จารีต เป็นแนวทางปฏิบัติที่บุคคลในสังคมจะต้องกระทํา เก่ียวข้องกับศีลธรรม ความดี-ชั่ว 
ความถูก-ผิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของสังคม เช่น ลูกต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ สามี
ภรรยาต้องซื่อสัตย์ต่อกัน จารีตยังรวมถึงข้อห้ามด้วย เช่น ห้ามพ่ีน้องร่วมบิดามารดาแต่งงานกัน การฝ่าฝืน
จารีตจะถูกสังคมลงโทษแบบไม่เป็นทางการ แต่จะจริงจังและรุนแรงกว่าวิถีชาวบ้าน เช่น การถูกรุมประชาทัณฑ์ 
การเลิกคบค้าสมาคมด้วย. 
  3. กฎหมาย เป็นแนวทางที่ทุกคนต้องกระทํา. 
 15. การควบคุมทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบ้าง 
  - การควบคุมทางสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการ
ควบคุมทางสังคม  1. การควบคุมแบบเป็นทางการ ได้แก่ การใช้กฎหมาย  2. การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ 
ได้แก่ การใช้วิถีชาวบ้าน และจารีต. 
 16. การขัดเกลาทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบ้าง 
  1. การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เช่น การที่พ่อแม่ฝึกอบรมเด็กให้รู้จักพูดหรือรู้จักมารยาท   
ทางสังคม ครูสอนหนังสือนักเรียน 
  2. การขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม เช่น การได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 
ฟังอภิปราย ฟังโต้วาที และการเรียนรู้จากการกระทําของผู้อื่น เช่น เด็กเลียนแบบการใช้คําหยาบจากเพื่อน 
ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมส่ังสอนจึงเป็นวิธีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ทําให้มนุษย์ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและสามารถปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมได้ถูกต้อง และทําให้วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม. 
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 17. ค่านิยมมีความสําคัญอย่างไร 
  - ค่านิยมเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ก่อให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
และมีผลต่อความเจริญหรือความเส่ือมของสังคม. 
  - ลักษณะของ “ค่านิยม” คือ ตัวกําหนดพฤติกรรมและวิธีการจัดรูปแบบความประพฤติของบุคคล
ในสังคม ส่วนลักษณะของ “ความนิยม” คือ การทําตัวตามคนอ่ืน โดยที่บางครั้งตนเองมองไม่เห็นคุณค่าของ
การกระทํานั้น เห็นสังคมกําลังนิยม ตนก็นิยมตามด้วย เช่น การไว้ผมยาว การนุ่งกระโปรงส้ัน เป็นต้น. 
  - ข้อสังเกต  1. ค่านิยมเป็นความนิยมของสังคมหรือกลุ่มบุคคล ไม่ใช่ความนิยมของคนใดคนหนึ่ง 
(ความนิยมส่วนบุคคล เราเรียกว่า รสนิยม)  2. ค่านิยมไม่จําเป็นต้องเป็นส่ิงที่ถูกต้องเสมอ  3. ดังนั้นค่านิยม   
มีทั้งที่ดีและไม่ดี ทั้งที่ควรปลูกฝังในสังคมและค่านิยมที่ควรแก้ไข. 
 18. ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกต่างกันอย่างไร 
  1. ชุมชนชนบท ผู้คนมีอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ วิถีการดําเนินชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติ     
มีความสัมพันธ์แบบเป็นกันเอง มีชีวิตความเป็นอยู่แบบง่ายๆ ความหนาแน่นของประชากรมีน้อย ความแตกต่าง
ทางสังคมมีน้อย การเคลื่อนที่ทางสังคมมีน้อยและเคลื่อนที่ในแนวนอน ขอบเขตความสัมพันธ์กว้างขวางทั่วไป 
  2. ชุมชนเมือง ผู้คนมีอาชีพหลากหลาย วิถีชีวิตไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ตาม
กฎระเบียบของสังคม มีการแข่งขันกันสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหนาแน่นของประชากรมีมาก 
ความแตกต่างทางสังคมมีมาก การเคลื่อนที่ทางสังคมมีมากและเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ขอบเขตความสัมพันธ์แคบ
เฉพาะเรื่อง. 
 19. สังคมไทยมีลักษณะโดยทั่วไปเป็นอย่างไร 
  - สังคมไทยมีลักษณะดังนี้  1. สังคมไทยเป็นเอกสังคม  2. สังคมเกษตรกรรม  3. สังคมเจ้าขุน  
มูลนาย  4. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  5. สังคมที่รวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง  6. มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจําชาติ  7. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  8. มีการศึกษาต่ํา  9. มีการอพยพไปสู่ถ่ินอ่ืนมากขึ้น          
10. มีการแบ่งชนชั้น  11. มีโครงสร้างแบบหลวมๆ คือ ไม่ค่อยเคร่งครัดในระเบียบวินัย  12. สังคมเปิด. 
 20. วัฒนธรรมไทยมีลักษณะที่สําคัญประการใด 
  - วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญที่สรุปได้ดังนี้  1. เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม  2. เป็น
วัฒนธรรมผสมผสาน  3. เป็นวัฒนธรรมที่ถือระบบเครือญาติ  4. เป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน      
5. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม  6. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือในการทําบุญทํากุศล. 
 21. วัฒนธรรมไทยมีท่ีมาจากแหล่งใดบ้าง 
  ที่มาของวัฒนธรรมไทย  1. จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ เช่น การกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  2. จากลักษณะสังคมเกษตรกรรม เช่น การแห่นางแมว การแห่บั้งไฟ การลงแขกเกี่ยวข้าว การเต้น  
กํารําเคียว  3. จากพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า    
การบวช  4. จากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น การต้ังศาลพระภูมิ การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ      
การโกนจุก การวางศิลาฤกษ์ การรดน้ําสังข์ในพิธีมงคลสมรส. 
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 22. ประเพณีท้องถิ่นในภาคต่างๆ ของไทยมีอะไรบ้าง  
ภาค ประเพณี ศิลปะ เครื่องดินตรี 
เหนือ ขันโตก / ตานก๋วยสลาก / ประเพณีการ

สืบชะตาหรือการต่ออายุ (ได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนา) / ปอยส่างลองหรืองาน
บวชลูกแก้วเป็นสามเณร / งานทําขวัญผึ้ง
ที่สุโขทัย / งานอุ้มพระดําน้ําที่เพชรบูรณ์ 
/ การตีเหล็กน้ําพ้ีที่อุตรดิตถ์ 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเง้ียว / 
ฟ้อนเทียน / ตีกลอง
สะบัดไชย / ขับซอ 

ปี่ ซอ ซึง สะล้อ หรือ 
ซอล้อ 

กลาง รับบัวโยนบัวที่สมุทรปราการ / ตักบาตร
เทโวที่อุทัยธานี / ตักบาตรน้ําผึ้งที่
ฉะเชิงเทรา / บูชารอยพระพุทธบาทที่
สระบุรี / ทิ้งกระจาดที่เพชรบูรณ์ / แห่เจ้า
พ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพที่นครสวรรค์ / ก่อ
พระเจดีย์ทรายที่ฉะเชิงเทรา / กวนข้าว
ทิพย์ที่ชัยนาท / ประเพณีสู่ขวัญข้าวที่
นครนายก / ทําขวัญข้าวเป็นประเพณีของ
ทั้งภาคกลางและภาคอีสาน 

รํากลองยาว / รําพัด / 
รําสีนวล / เต้นกํารําเคียว 
/ เพลงปรบไก่ / เพลงลํา
ตัด / เพลงพวงมาลัย / 
เพลงฉ่อย / เพลงแม่ศรี / 
เพลงระบําชาวไร่ / เพลง
อีแซว / ลิเก 

ระนาด ขลุ่ย ซอสาม
สาย จะเข้ ฆ้องวงใหญ่ 
กลองสองหน้า 

อีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี / บุญคูนลาน / บุญ
บั้งไฟ / ไหลเรือไฟ / ผีตาโขนที่เลย / แห่
ปราสาทผึ้ง / บุญผะเหวด / บุญข้าวจี่ / 
บุญข้าวสาก 

ระบําสากตําข้าว / รํา
กระทบไม้ / รําผีฟ้า / เซิ้ง
โปงลาง เซิ้งกระติบ / 
หมอลําหมอแคน 

แคน โปงลาง โหวด ซอ 
พิณ 

ใต้ บุญสารทเดือนสิบ / แห่ผ้าขึ้นธาตุ / 
ประเพณีชักพระ / ประเพณีกินผักที่ภูเก็ต 
/ งานเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว / แข่งนกเขา
ชวา / งานฮารีลายอ 

รําโนรา / รําซัดชาตรี / 
ระบําศรีวิชัย / หนังตะลุง 
/ รองเง็ง 

ตะโพน ฉ่ิง รํามะนา 
ไวโอลิน 
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 23. ปัญหาสังคมมีลักษณะอย่างไร 
  ปัญหาสังคมมีลักษณะดังนี้  1. เป็นสภาวการณ์ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์  2. มีผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่ในสังคม อันเนื่องมาจากการกระทําต่อกันทางสังคมที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานและก่อให้เกิดผลเสีย  
3. คนส่วนใหญ่ในสังคมจึงไม่ปรารถนาและรู้สึกว่าจะเป็นอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อน  4. และพยายาม
หาทางแก้ไขหรือเสนอแนวทางแก้ไขสภาวการณ์นั้น ตัวอย่างปัญหาสังคม เช่น วัยรุ่นติดยาเสพติด นักเรียน   
ยกพวกตีกัน. 
  - ข้อสังเกตปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม เช่น น้ําท่วม 
แผ่นดินไหว. 
 24. ปัญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร 
  ปัญหาสังคมในทางสังคมวิทยา  1. เกิดจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เช่น การติดยาเสพติด การทุจริต  
2. เกิดจากการเสียระเบียบทางสังคม เช่น การอพยพย้ายถ่ินเข้ามาทํางานในเมือง การศึกษา การจราจร และ
คุณภาพชีวิต. 
 25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไร 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบของสังคม และโครงสร้าง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม เช่น ครอบครัวไทยในปัจจุบันมีขนาดเล็กลง ผู้หญิงไทยมีบทบาท
ทางการเมืองมากขึ้น ความสัมพันธ์เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นสามีภรรยา. 
  2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งส่ิงที่เป็นวัตถุ 
และส่ิงที่ไม่ใช่วัตถุ (เช่น วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ อุดมการณ์ บรรทัดฐาน ค่านิยม) เช่น การใช้
รถยนต์แทนรถเทียมม้า การใช้ระบบเงินตราเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินค้าไทยมากขึ้น คนเมือง 
มีความเชื่อทางไสยศาสตร์น้อยลง. 
 26. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุใด 
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจาก  1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยทางประชากร 
เช่น การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศภายในประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความอุดมสมบูรณ์  2. ปัจจัยภายนอก เช่น การรับเอา
วิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากต่างประเทศเข้ามา. 
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 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “วัฒนธรรมและสังคม” 
 1. “ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนท่ีมีบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน” หมายถึง (โครงสร้างสังคม / 

สถาบันสังคม) 
 2. “กลุ่มของบรรทัดฐานซึ่งสังคมได้กําหนดไว้เพ่ือใช้เป็นหลักในการกระทํากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก

ในสังคม รวมทั้งเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานและการดํารงอยู่ของสังคม” หมายถึง (สถาบันทางสังคม / 
การจัดระเบียบทางสังคม) 

 3. วิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เรียกว่า 
(การขัดเกลาทางสังคม / การจัดระเบียบทางสังคม) 

 4. “วิธีการที่สังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน” เรียกว่า 
(การจัดระเบียบทางสังคม / การควบคุมทางสังคม) 

 5. เอกลักษณ์ของสังคมดูได้จาก (วัฒนธรรมทางสังคม / ค่านิยมทางสังคม) 
 6. วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ (ทําให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน /  

ทําให้มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น) 
 7. สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้ (ภาระ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ / สิทธิ หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ) 
 8. ความสัมพันธ์ของสังคมเมือง และสังคมชนบทของไทย เรียงตามลําดับ (แบบทุติยภูมิ แบบปฐมภูม ิ / 

แบบรูปนัย แบบอรูปนัย) 
 9. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (ความสัมพันธ์จากแบบปฐมภูมิไปสู่

แบบทุติยภูมิ / แบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคม) 
 10. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนใน

สังคม / ด้านระบบคิดของคนในสังคม) 
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รัฐและการเมืองไทย  
รัฐและการเมืองไทย จับประเด็นสําคัญ (หา Error) 

 รัฐ 
- รัฐเดี่ยว รัฐรวม 
- ประมุขของรัฐ 

1. องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของรัฐ คือ การมีอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ตนเอง 

2. ประเทศที่มีรูปแบบของรัฐรวม เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
มาเลเซีย พม่า 

3. ประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี 
เดนมาร์ก อินโดนีเซีย 

 ระบบรัฐบาล 
- รัฐสภา (ไทย) 
- ประธานาธิบดี  
 (สหรัฐอเมริกา) 
- ก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี 
 (ฝรั่งเศส) 

1. ลักษณะการปกครองแบบรัฐสภาประการหนึ่ง คือ คณะรัฐมนตรี
ต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา 

2. ตามหลักการปกครองของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีมีอํานาจยุบ
สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภามีอํานาจหน้าที่ในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

3. หลักการใช้อํานาจของการปกครองแบบรัฐสภา คือ หลักการแยก
อํานาจ หลักการยับย้ังและถ่วงดุลอํานาจ 

 การจัดระเบียบการปกครอง 
- หลักการรวมอํานาจ / แบ่ง
 อํานาจ / กระจายอํานาจ 
- การบริหารราชการส่วนกลาง / 
 ส่วนภูมิภาค / ส่วนท้องถ่ิน 

1. การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ 
เป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ อบจ. / อบต. / 
เทศบาล / สุขาภิบาล / สภาตําบล / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา 

 ประชาธิปไตย เผด็จการ และ
 สิทธิมนุษยชน 

1. ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง 

2. การปกครองที่รัฐบาลเข้าควบคุมทางด้านการเมือง แต่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง 
เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 

3. องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีบทบาทต่อต้านการค้า
หญิง คือ GAATW 

 รัฐธรรมนูญ 1. สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
รัฐธรรมนูญ 

2. ระบบเผด็จการเป็นระบบที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ 
3. ทุกรัฐต้องมีรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะมีการปกครองในรูปแบบใด เพราะ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่วางหลักการปกครองประเทศและ
เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 การเมืองไทย 
- รัฐสภา/ส.ส./ส.ว./
 นายกรัฐมนตรี 
- องค์กรตามรัฐธรรมนูญไทย 
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 ของประชาชน 

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2. พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา 
3. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร คือ นายกรัฐมนตรี 
4. องค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมและดําเนินการจัดให้มีการออกเสียง

ประชามติตามที่กฎหมายกําหนด คือ คณะกรรมการเลือกตั้ง 
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 1. รัฐคืออะไร 
  - รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วย  1. ประชากร  2. ดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน          
3. รัฐบาล  4. อํานาจอธิปไตย คําว่า “รัฐ” ยังรวมถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล และข้าราชการทุกหน่วย   
ทุกระดับการปกครองที่รวมกันขึ้นเป็นรัฐ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐมี
ลักษณะความเป็นถาวร แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แต่รัฐก็ยังคงดํารงอยู่ตลอดไป. 
 2. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออะไร 
  - อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืนๆ 
เป็นอํานาจที่แบ่งแยกไม่ได้ และเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของรัฐ เพราะแสดงถึงความมีเอกราช ลักษณะของ
อํานาจอธิปไตยมีดังนี้  1. แบ่งแยกมิได้  2. มีความถาวร  3. มีความเด็ดขาด  4. เป็นการทั่วไป. 
 3. รัฐเด่ียวและรัฐรวมมีความแตกต่างกันอย่างไร 
  - รัฐเดี่ยวและรัฐรวมแตกต่างกันตรงที่รูปแบบของรัฐบาลหรือจํานวนรัฐบาลภายในรัฐ 
  1. รัฐเดี่ยว (เอกรัฐ) คือ รัฐที่มีเพียงรัฐบาลเดียวใช้อํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด เช่น ไทย ญ่ีปุ่น 
ลาว สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์ โมนาโก อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกี สเปน นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ 
เดนมาร์ก. 
  2. รัฐรวม (สหพันธรัฐ) คือ รัฐที่มีรัฐบาล 2 ระดับ ได้แก่ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินหรือรัฐบาล
มลรัฐ เช่น มาเลเซีย พม่า อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี รัสเซีย จีน. 
 4. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใช้ประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์การแบ่ง 
  - กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1. กษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ คือ พระองค์จะทําหน้าที่เป็นเพียงประมุข ไม่ยุ่งเก่ียวกับการ
บริหารบ้านเมือง แต่มีนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่แทน เช่น ไทย ญ่ีปุ่น อังกฤษ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์. 
  2. กษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและทรงเป็นผู้นําฝ่ายบริหารด้วย เช่น บรูไน ซาอุดิอาระเบีย โอมาน. 
  - ประธานาธิบดีเป็นประมุข 
   1. ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหน้าที่เป็นประมุขของรัฐ แต่ไม่เป็นผู้นําฝ่ายบริหาร เช่น 
สิงคโปร์ อินเดีย. 
   2. ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหน้าที่เป็นประมุขของรัฐและเป็นผู้นําฝ่ายบริหาร เช่น 
สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์. 
 5. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใช้การรวมและการแยกอํานาจอธิปไตยเป็นเกณฑ์การแบ่ง 
  - ระบบรัฐสภา เช่น ไทย อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปุ่น / ระบบประธานาธิบดี เช่น สหรัฐอเมริกา 
ฟิลิปปินส์ อาร์เจนตินา บราซิล / ระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี เช่น ฝรั่งเศส . 
 6. ระบบรัฐสภา (เช่น ไทย) มีหลักการสําคัญอย่างไร 
  - ระบบรัฐสภามีหลักการสําคัญดังนี้  1. ไม่ยึดหลักการแบ่งแยกอํานาจอย่างเคร่งครัด  2. ฝ่ายนิติ-
บัญญัติกับฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  3. รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกว่าคณะรัฐมนตรี  
4. คณะรัฐมนตรีจะเข้าดํารงตําแหน่งได้ต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา  5. รัฐสภามีอํานาจควบคุมการ
ทํางานของรัฐบาล เช่น การต้ังกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป  6. มีการยุบสภา. 
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 7. ระบบประธานาธิบดี (เช่น สหรัฐอเมริกา) มีหลักการสําคัญอย่างไร 
  - ระบบประธานาธิบดีมีหลักการสําคัญดังนี้  1. ยึดหลักการแบ่งแยกอํานาจ ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) ฝ่ายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝ่ายตุลาการ (ศาล) โดยแต่ละฝ่ายมีอํานาจและความเป็นอิสระในการ
ทําหน้าที่ของตน 2. สภาและประธานาธิบดีต่างมาจากการเลือกตั้ง ในระบบประธานาธิบดีจะไม่มีตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพราะประธานาธิบดีจะทําหน้าที่เป็นทั้งประมุขและผู้นํารัฐบาล 3. สภาไม่มีอํานาจควบคุมการ
ทํางานของรัฐบาล  4. ไม่มีการยุบสภา. 
 8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 
  - รัฐสภา : ประมุขกับผู้นําฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นคนละคนกัน / ประธานาธิบดี : ประมุขกับ
ผู้นําฝ่ายบริหารเป็นคนเดียวกัน. 
  - รัฐสภา : ประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี : ประมุขต้องรับผิดชอบ
ทางการเมือง. 
  - รัฐสภา : สภามาจากการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลมาจากความไว้วางใจจากสภา /ประธานาธิบดี : สภา
และประธานาธิบดีต่างมาจากการเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม / ประธานาธิบดี : ประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ โดยผ่านคณะผู้เลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล / ประธานาธิบดี : สภาไม่มีอํานาจควบคุม
การทํางานของรัฐบาล. 
  - รัฐสภา : มีการยุบสภา มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ / ประธานาธิบดี : ไม่มี   
ทั้งสองอย่าง. 
 9. การจัดระเบียบการปกครองภายในรัฐมีหลักการสําคัญอย่างไร 
  - หลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง / หลักการแบ่งอํานาจ / หลักการกระจายอํานาจ 
  - หลักการรวมอํานาจ เป็นการให้กระทรวง ทบวง กรมมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารบ้านเมือง 
แล้วจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนต่างๆ ของประเทศ หลักการรวมอํานาจมีข้อดี เช่น การ
บริหารงานมีเอกภาพ วางแผนพัฒนาได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสีย เช่น การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 
งานล่าช้า คนในท้องถ่ินไม่มีโอกาสปกครองตนเอง. 
  - หลักการแบ่งอํานาจ ส่วนกลางแต่งต้ังข้าราชการไปดูแลส่วนภูมิภาค หลักการแบ่งอํานาจมีข้อดี 
เช่น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น ข้อเสีย เช่น ประชาชนในท้องถ่ินมีโอกาสปกครองตนเองได้น้อย เจ้าหน้าที่
รัฐไม่เข้าใจความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง. 
  - หลักการกระจายอํานาจ เป็นการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง หลักการ
กระจายอํานาจมีข้อดี เช่น ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเอง ลดภาระจากส่วนกลาง แก้ไขปัญหาได้ตรง
เป้าหมาย ข้อเสีย เช่น การบริหารขาดเอกภาพ เสียค่าใช้จ่ายมาก. 
 10. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบอย่างไร 
  - ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม. 
  - ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน. 
  - ราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตําบล) องค์การบริหารส่วนตําบล และรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา. 
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 11. ระบอบการปกครองที่พิจารณาจากผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนั้นมีรูปแบบใดบ้าง 
  - 1. การปกครองโดยคนๆ เดียว ได้แก่ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เผด็จการ  2. การปกครองโดยคน
ส่วนน้อย ได้แก่ อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต์  3. การปกครองโดยคนส่วนมาก ได้แก่ ประชาธิปไตย. 
  - อภิชนาธิปไตย เป็นการปกครองโดยคนส่วนน้อยที่มีฐานะสูงกว่าคนท่ัวไปในสังคม เช่น มีความรู้ 
ชาติตระกูล ร่ํารวย. 
  - คณาธิปไตย เป็นการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน แต่ไม่มีฐานะทางสังคมเหมือน     
อภิชนาธิปไตย. 
 12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบ้าง 
  - ประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญดังนี้  1. หลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน คือ ประชาชนเป็น
เจ้าของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย  2. หลักความเสมอภาค คือ 
ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์  3. หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่  4. หลักนิติธรรม คือ 
การใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง  5. หลักการยอมรับเสียงส่วนมาก การใช้เสียงมากจะต้องไม่ไปละเมิด
สิทธิของเสียงส่วนน้อย  6. หลักการใช้เหตุผล เช่น การเลือกตั้งเสรีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคน
ที่เหมาะสมไปเป็นตัวแทนของตนในการบริหารประเทศ  7. หลักความยินยอม เช่น เมื่อครบวาระหรือมีการ   
ยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดได้รับความไว้ใจจากประชาชนก็จะได้รับเลือก
เข้ามาทําหน้าที่ต่อไป. 
 13. วิธีการใดบ้างท่ีทําให้รัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย 
  - วิธีการที่ทําให้รัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตยมีดังนี้  1. หลักนิติธรรม เป็นการ
ใช้กฎหมายเป็นกรอบในการปกครอง กฎหมายที่ว่านี้ก็คือ รัฐธรรมนูญ ดังนั้นผู้ปกครองต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และจะใช้อํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไม่ได้  2. การแยกใช้อํานาจอธิปไตย เพ่ือไม่ให้อํานาจทั้งหมด
ของรัฐอยู่ในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียว แต่ละฝ่ายจะตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน ไม่ให้มี
ฝ่ายใดใช้อํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  3. การกระจายอํานาจ ทําให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินปกครองตนเองได้มากขึ้น. 
 14. การทําให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสําคัญอย่างไร 
  - การทําให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้น         
มีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ คือ  1. การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ  2. การกําหนดให้
ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย  3. การปกครองตนเองของประชาชน. 
 15. ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ อะไรบ้าง 
  - ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบดังนี้  1. ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองโดยตรง ประชาธิปไตยทางตรงเกิดขึ้นครั้งแรกที่เอเธนส์  2. ประชาธิปไตยทางอ้อม หรือประชาธิปไตย
โดยตัวแทน คือ ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปปกครองประเทศแทนตน. 
 16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบ้าง 
  - เผด็จการมีหลักการสําคัญดังนี้  1. ไม่ยอมรับความเสมอภาค  2. คัดค้านการปกครองโดยประชาชน  
3. ผูกขาดอํานาจการปกครองไว้ที่ผู้นําเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว  4. รัฐอยู่เหนือประชาชน เน้นอํานาจรัฐ
มากกว่าเสรีภาพของประชาชน  5. ยึดหลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง  6. มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกต้ัง       
มีพรรคการเมือง มีรัฐสภาได ้แต่เป็นไปเพ่ือสร้างอํานาจให้แก่บุคคลเท่านั้น. 
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 17. เผด็จการมี 2 ประเภท อะไรบ้าง 
  เผด็จการมี 2 ประเภทดังนี้  1. เผด็จการอํานาจนิยม  2. เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบ่งเป็นแบบฟาสซิสต์ 
และแบบคอมมิวนิสต์. 
  - เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะด้าน
การเมืองเท่านั้น แต่ประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม. 
  - เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม. 
  - เผด็จการฟาสซิสต์  1. เชื่อว่ามนุษย์มีความไม่เท่าเทียมกัน  2. ไม่เชื่อว่าประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล  
3. เชื่อในการใช้กําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ  4. เน้นลัทธิชาตินิยมอย่างรุนแรง  5. ศรัทธาในผู้นํา     
6. เชื่อว่ารัฐเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ  6. สนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจนายทุน     
7. ต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์  8. เช่น เยอรมัน อิตาลี สเปน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2. 
  - เผด็จการคอมมิวนิสต์  1. ต่อต้านระบบนายทุน สนับสนุนชนช้ันกรรมกร  2. ยกเลิกกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม.  3. มีพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวเป็นผู้ควบคุมและวางแผน
จากส่วนกลาง 
 18. ข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง 
  - ระบอบประชาธิปไตยมีข้อดีดังนี้  1. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ  2. ประชาชนปกครองตนเอง   
3. ประเทศมีความเจริญมั่นคง ข้อเสีย  1. ดําเนินการยาก  2. เสียค่าใช้จ่ายสูง  3. มีความล่าช้าในการตัดสินใจ. 
 19. ข้อดีและข้อเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบ้าง 
  - ระบอบเผด็จการมีข้อดีดังนี้  1. แก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ต้องฟังเสียง
ส่วนใหญ่อภิปรายเพื่อหาข้อยุติ  2. ทํางานได้รวดเร็ว. ข้อเสีย  1. มีข้อผิดพลาดได้ง่าย  2. ไม่ให้โอกาสคนดี    
เข้ามามีส่วนร่วม เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  3. ทําให้ประเทศพัฒนาล่าช้า  4. อาจนําประเทศ
ไปสู่หายนะ ถ้าผู้นํามีอํานาจมากเกินไป เช่น ฮิตเลอร์ของเยอรมันและนายพลโตโจของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซัดดัม ฮุสเซนแห่งอิรัก. 
 20. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกต่างกันอย่างไร 
  - ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีลักษณะเด่นดังนี้  1. รัฐเป็นเจ้าของและผู้จัดการปัจจัยการผลิต
ขนาดใหญ่ เอกชนยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กได้  2. เอกชนยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  3. เน้นการ 
กระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน. 
  - ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีลักษณะเด่นดังนี้  1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด  2. มีการ
วางแผนจากส่วนกลาง  3. จํากัดเสรีภาพของผู้บริโภคอย่างมาก. 
 21. สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  - สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญา
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม. 
  - แนวความคิดเก่ียวกับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตจิึงได้มีมติยอมรับ       
และประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งปฏิญญาสากลฯ มีวัตถุประสงค์      
และหลักการทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีพันธะผูกพันในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ. 
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  - ในประเทศไทย “สิทธิมนุษยชน” บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ 2540 และมีความชัดเจน
มากขึ้นในรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และได้บัญญัติ
เก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในหมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยองค์กรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญ. 
 22. องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีบทบาทต่อประเทศไทย 
  1. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights Council) 
  2. องค์การนิรโทษกรรมสากล (AI : Amnesty International) 
  3. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labour Organization) 
  4. มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (GAATW : Global Alliance Against Traffic in 
Women) 
  5. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT : End Child Prositiution In 
Asia Tourism) 
 23. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศอย่างไร 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 บัญญัติให้สิทธิประชาชน
สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อตกลงก่อนจะมีผลผูกพันกัน หากว่าข้อตกลงนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง. 
 24. อนุสัญญาเจนีวา (Geneva conventions) เกี่ยวกับอะไร 
  - อนุสัญญาเจนีวา เป็นกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ซึ่งต่อมาอนุสัญญานี้รู้จักในชื่อ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL : International Humanitarian Law) ซึ่งมีประสิทธิภาพของการ
คุ้มครองการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามสงครามหรือมีการขัดแย้งทางทหารทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศมากยิ่งขึ้น กฎหมายนี้มุ่งเน้นประเด็นสําคัญดังนี้ คือ  1. การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน  2. การเคารพ
สัญลักษณ์กาชาด  3. ห้ามทําลายคนที่วางอาวุธ  4. ช่วยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล  5. การแบ่งเขต
ระหว่างทหารและพลเรือน  6. การจํากัดวิธีในการทําสงคราม. 
 25. ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในเรื่องสําคัญมีอะไรบ้าง 
  1. ทรงใช้อํานาจอธิปไตยทางอ้อม ผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล. 
  2. ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ และผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า The King can do no wrong. 
  3. ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก. 
  4. ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพ่ือเป็นมิ่งขวัญและ
กําลังใจของทหารทุกเหล่าทัพ. 
  5. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์. 
  6. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน   
สภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร. 
  7. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น
รัฐมนตรี 
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  8. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังถอดถอนประธานองคมนตรีและองคมนตรี (โดยมีประธาน
องคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 18 คน). 
  9. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้พิพากษา ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตําแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า. 
  10. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการเรียกประชุมรัฐสภา. 
  11. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการยับย้ังร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐสภานําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธย. 
  12. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสันติภาพ. 
  13. ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ. 
 26. ในกระบวนการนิติบัญญัตินั้น พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอํานาจยับยั้งพระราชบัญญัติอย่างไร 
  - แม้ว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถร่างพระราชบัญญัติได้ด้วยพระองค์เอง เพราะต้องเป็นไปตาม
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอํานาจในการ
ไม่ทรงเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโดยทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะพระราชทานคืนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแก่รัฐสภา หรือไม่พระราชทานคืนมาเมื่อพ้น 90 วัน ในกรณีเช่นนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภา
ต้องทําการปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ 
อีกครั้งหนึ่ง หากครั้งนี้พระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีสามารถนําร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภิไธยแล้ว. 
 27. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเป็นมาอย่างไร 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 18 ของประเทศไทย 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (คปค.) ซึ่งในเวลาต่อมาเปลี่ยนเป็น “คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ” (คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และ
มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กําหนดให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ 
(Referendum) เพ่ือรับร่างรัฐธรรมนูญ และได้กําหนดบทบัญญัติจํานวน 309 มาตรา 15 หมวด. 
 28. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอย่างไร 
  - รัฐธรรมนูญมีความสําคัญดังนี้  1. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  2. เป็นที่มาของ
สิทธิและเสรีภาพ  3. ช่วยส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ  4. เป็นกฎหมายที่กําหนดรูปแบบ
การปกครอง อํานาจ หน้าที่ และการใช้อํานาจอธิปไตย  5. เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองประชาชนจากการใช้
อํานาจโดยมิชอบ. 
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 29. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร 
  - การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้  1. ให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์  2. ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 3. ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น กกต. ป.ป.ช. 4. ดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  5. ปฏิรูป
การปกครองส่วนท้องถ่ิน. 
 30. หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีอะไรบ้าง 
  - หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีดังนี้ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันประเทศชาติ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย  3. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  4. เสียภาษีอากรให้รัฐ  5. รับราชการ
ทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม และร่วม
ปกป้อง สืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม. 
 31. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  - รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันย่อม
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็น
รองประธานรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติจะตราเป็นกฎหมายได้ก็
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา. 
  1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย ส.ส. จํานวน 500 คน เป็นสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวน 375 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ส.ส.มีกําหนดวาระละ 4 
ปีนับต้ังแต่วันเลือกตั้ง ข้อสังเกต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่จําเป็นต้องจบปริญญาตร ีและสมาชิกสภาผู้แทน-
ราษฎรเมื่อได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่ต้องส้ินสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. 
  2. วุฒิสภา ประกอบด้วย ส.ว. จํานวน 150 คน เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน 
รวมทั้งส้ิน 77 คน และมาจากการสรรหา 73 คน ถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบ แต่วุฒิสภายังคงปฏิบัติ
หน้าที่ได้ต่อไปจนครบวาระ. 
 32. รัฐสภามีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - รัฐสภามีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ บัญญัติกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย 
การตรากฎหมายเป็นอํานาจหน้าที่ร่วมกันของทั้งสองสภา แต่ผู้มีอํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายต่างๆ คือ    
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น  2. ควบคุมรัฐบาลโดยการตั้งกระทู้ถามและเปิดอภิปรายทั่วไป  3. ให้ความเห็นชอบใน
กิจการสําคัญ เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์. 
  - การต้ังกระทู้ถาม ส.ส. มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและเปิดอภิปราย เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้ ส่วน ส.ว. มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีและขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้ แต่ไม่มีสิทธิเปิดอภิปราย  
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้. 
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  - การเปิดอภิปรายท่ัวไป ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสภา
ผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร ี / ส.ส. ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได ้ แม้ในขณะยื่นมติหรือหลังจากยื่นขอเปิดอภิปรายดังกล่าว / 
ในส่วนของวุฒิสภานั้น ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อ    
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจ้งปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ. 
 33. กรณีใดที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
  - กรณีที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เช่น การแต่งต้ังผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์    
การสืบราชสมบัติ การเปิดประชุมรัฐสภา การปิดสมัยประชุม การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การให้ความ
เห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การประกาศสงคราม. 
 34. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. เสนอและพิจารณากฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามหรือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  3. สิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง โดย ส.ส.มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุมิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ส.ส. ส.ว. ออกจากตําแหน่งได้  4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ. 
 35. สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  2. ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจ้งปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ  3. ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงออกจาก
ตําแหน่ง หากบุคคลนั้นมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  4. ควบคุมการตรากฎหมาย   
ที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับอํานาจหน้าที่ของ ส.ส. 
 36. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบอะไร 
  - คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน โดยนายกรัฐมนตร ี  
ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนรัฐมนตรีอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้. 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังรัฐมนตรีที่ทูลเกล้าฯ เสนอ นายกรัฐมนตรีจะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปีไม่ได้. 
  - รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  2. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์  
3. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกสภา-
ผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  5. ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี     
ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  6. ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพส้ินสุดลงแล้วยังไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรี. 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (22) _____________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

 37. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. กําหนดนโยบายการบริหารประเทศและบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบาย  2. รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย  3. ควบคุมข้าราชการให้นํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล  
4. ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  5. ออกมติต่างๆ เพ่ือให้
กระทรวง กรมต่างๆ ถือปฏิบัติ. 
 38. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานใด 
  การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอํานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร 
(ส่วนวุฒิสภามีหน้าที่รับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น) การเสนอชื่อบุคคล ซึ่งสมควร
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (ต้องมี ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ใน
สภาผู้แทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีการลงมติของ ส.ส. โดยเปิดเผยในที่ประชุม
สภา และมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด บุคคลนั้นก็จะได้รับการ
แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี. 
 39. รัฐมนตรีท้ังคณะจะพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีใด 
  รัฐมนตรีทั้งคณะจะพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีต่อไปนี้  1. ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  
2. อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  3. คณะรัฐมนตรีลาออก ข้อสังเกต เหตุที่
รัฐธรรมนูญกําหนดให้รัฐมนตรีต้องส้ินสภาพไปตามสภาพของนายกรัฐมนตรีที่ส้ินสุดไปด้วย ก็เพราะนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรี และยังเป็นผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีเพ่ือให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังอีกด้วย. 
 40. ฝ่ายบริหารถ่วงดุลอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติโดย “การยุบสภา” หมายความว่าอย่างไร 
  - การยุบสภา หมายถึง การที่ประมุขของรัฐในระบบรัฐสภาประกาศให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ส้ินสุดลงพร้อมกันทุกคนก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นกว่าวาระปกติของสภา 
การยุบสภาจะกระทําโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีให้พระมหากษัตริย์. 
  - พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรใหม่ การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งจะต้องกําหนดวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่
เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร และ
การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน. 
 41. การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําได้ในกรณีใด 
  - ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟ้องรัฐที่ใช้อํานาจไม่เป็นธรรม. 
  - ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง. 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน → เข้าช่ือเสนอร่างร่างพระราชบัญญัติได้. 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน → เข้าช่ือเสนอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้. 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน → เข้าช่ือเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ. 
  - การออกเสียงประชามติ. 
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 42. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก 
8 คน ดํารงตําแหน่งคราวละ 9 ปี และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์. 
  - ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ       
2. พิจารณาปัญหาเก่ียวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องย่ืนแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  3. พิจารณาปัญหาเก่ียวกับ
อํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ศาล. 
 43. ศาลปกครองมีอํานาจหน้าท่ีสําคัญอย่างไร 
  - ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน อันเนื่อง 
มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่    
ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด แต่อาจจะมีศาลอุทธรณ์ด้วยก็ได้. 
 44. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐไว้ 4 รูปแบบ 
อะไรบ้าง 
  - การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมี 4 รูปแบบดังนี้  1. การตรวจสอบทรัพย์สิน  2. การกระทําที่เป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์  3. การถอดถอนตําแหน่ง  4. การดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง. 
 45. การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 
  - ผู้มีหน้าที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอ่ืนๆ ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกท้องถ่ินพร้อมทั้ง   
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดูแล. 
  - ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คือ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน. 
  - องค์กรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   2. ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง. 
  - วิธีการตรวจสอบ  1. ตรวจสอบความถูกต้อง / ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน / หนี้สิน  2. หากมี
ทรัพย์สินเพ่ิมผิดปกติ ให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสาร / รายงาน
ผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ให้ทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน  3. ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชี / จงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ /   
ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้คณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้ผู้กระทําผิดพ้นจากตําแหน่งในวันที่ศาลฎีกาวินิจฉัย
และต้องห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่     
ศาลฎีกาวินิจฉัย. 
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 46. การถอดถอนตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีข้ันตอนอย่างไร 
  - ผู้ที่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งได้ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือตุลาการ 
พนักงานอัยการ อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่. 
  - ผู้มีอํานาจย่ืนเสนอถอดถอน  1. ส.ส. จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  2. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภา  3. ส.ว. จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหน่งได้  จากนั้น
ประธานวุฒิสภามอบหมายให้คณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ไต่สวนและต้องมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งว่าข้อหามีมูล ผู้ถูกกล่าวหาจะดํารงตําแหน่งต่อไปไม่ได้ และสมาชิก
วุฒิสภาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาสามารถถอดถอนผู้ถูก
กล่าวหาได้. 
  - องค์กรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  2. อัยการสูงสุด  
3. วุฒิสภา  4. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง. 
 47. การดําเนินคดีอาญากับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 
  - ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ถูกตรวจสอบ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน-
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอ่ืน. 
  - องค์กรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  2. ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา  3. วุฒิสภา  4. อัยการสูงสุด  5. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง. 
  - ผู้ไต่สวนอิสระ คือ บุคคลที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งต้ังขึ้นเพ่ือให้ทําหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
และสรุปสํานวนพร้อมทําความเห็นในกรณีที่มีการดําเนินคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ถ้าผู้ไต่สวนอิสระ
เห็นว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการ 
และส่งสํานวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือย่ืนฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองต่อไป. 
 48. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีองค์กรใดบ้าง  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

- องค์กรอัยการ 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 - คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนและกรรมการ
อื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี และ    
ให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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 - ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจํานวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา     
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ป ีและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว. 
 - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
9 ป ีและให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว. 
 - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี และให้ดํารงตําแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว. 
 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี และให้ดํารงตําแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว. 
 49. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครองท้องถ่ิน รวมทั้งจัดให้มีการลงประชามต ิ  2. ควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง. 
 50.ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) มีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  2. ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  3. ติดตามประเมินผลและจัดทําข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ. 
  - ข้อสังเกต  1. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบและทํารายงานเสนอให้มีการแก้ไขโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่มีอํานาจส่ังการแต่ประการใด ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีเพียงแต่อํานาจที่ทํารายงานเสนอแก่รัฐสภาและพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  2. หากเป็นการกระทํา
ผิดวินัยร้ายแรง ผู้ตรวจแผ่นดินจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ดําเนินการโดยถือเป็นเหตุที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง. 
 51. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือข้าราชการต้ังแต่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่  2. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนการดําเนินคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพ่ือส่งไปยัง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  3. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  4. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง. 
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 52. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีอะไร 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. ตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกล่าว เพ่ือดําเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภา
เพ่ือดําเนินการต่อไป  2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่ได้มี       
ผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ  3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คําส่ัง 
หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย  4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่
เห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  5. เสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  6. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  7. ส่งเสริมความร่วมมือ
และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ  องค์การเอกชนและองค์กรอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน  8. จัดทํา
รายงานประจําปีเพ่ือประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา  9. อํานาจ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 53. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งโครงสร้างอย่างไร 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ฝ่ายบริหาร
คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. 
  - เทศบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล / ฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตร.ี 
  - องค์การบริหารส่วนตําบล ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล / ฝ่ายบริหาร คือ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล. 
  - กรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภากรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหาร คือ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร. 
  - เมืองพัทยา ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาเมืองพัทยา / ฝ่ายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยา. 
 54. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผู้ใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  - ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่  1. คณะรัฐมนตรี  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน  3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน  4. ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ 
  - ข้อสังเกต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้องขอมติ
จากพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด ส่วนสมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ. 
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 55.ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผู้ใดมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  - ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ได้แก่  1. คณะรัฐมนตรี  2. สมาชิกสภา-  
ผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  3. สมาชิกสภา- 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา  4. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. 
 56. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีคุณสมบัติอย่างไร 
  - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีดังนี้  1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  2. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคมของปี
ท่ีมีการเลือกต้ัง  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง. 
 57. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังมีใครบ้าง 
  - บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช  2. อยู่ใน
ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย  4. วิกลจริต 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ. 
 58.ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เราจะเสียสิทธิอะไรบ้าง 
  - การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องแจ้งเหตุ  
ไม่ไปใช้สิทธิ ซึ่งการแจ้งเหตุนั้นจะต้องย่ืนหนังสือต่อ ผอ.กต.อปท.ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือภายใน   
7 วันนับแต่วันเลือกต้ัง เหตุที่ใช้ในการแจ้ง มีดังต่อไปนี้  1. เจ็บป่วย  2. มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวก                          
ในการไปใช้สิทธิ  3. มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  4. ไม่อยู่ในภูมิลําเนา ในเวลาเลือกตั้ง 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิและไม่ได้แจ้งเหตุ จะเสียสิทธิดังต่อไปนี้  1. เสียสิทธิการย่ืน    
คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน (ส.ถ.)/ผู้บริหารท้องถ่ิน (ผ.ถ.)  2. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  3. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ถ./ผ.ถ.  4. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน  5. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน  6. เสียสิทธิเข้าชื่อร้อง
ขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. การเสียสิทธิเลือกตั้งนั้นจะได้สิทธิกลับคืนมาก็ต่อเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป  
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินหรือการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.ก็ตาม 
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 ทดสอบพลังสมอง เร่ือง “รัฐศาสตร รัฐธรรมนูญไทยและการเมืองไทย” 
 1. ส่ิงที่แสดงถึงการมีอํานาจอธิปไตย คือ (อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน / ประเทศเป็นเอกราช) 
 2. ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง (อํานาจอธิปไตยมีฐานะสูงสุด / ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง) 
 3. รูปแบบของรัฐที่เป็น “รัฐรวม” ทั้งหมด 
  (ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินเดีย / สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย) 
 4. หลักการที่สําคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  (หลักความเสมอภาคทางการเมือง / หลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน) 
 5. การปกครองที่รัฐบาลเข้าควบคุมทางด้านการเมือง แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง (เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม / เผด็จการอํานาจนิยม) 
 6. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างประเทศก่อนจะมีผลผูกพันกัน

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หากว่าข้อตกลงนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง” กําหนดไว้ในมาตรา (มาตรา 63 / มาตรา 190) 
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

 7. รัฐสภาสามารถควบคุมการทํางานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยวิธี  
(การแต่งต้ังผู้นําฝ่ายค้าน / การต้ังกระทู้ถาม) 

 8. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญมีดังนี้  1. องค์กรอัยการ  2. คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  3. (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

 9. ผู้ที่ไม่ต้องพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร คือ (ประธานรัฐสภา / รองประธานรัฐสภา) 
 10. กลุ่มบุคคลที่ไม่มสิีทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือ (สมาชิกวุฒิสภา / สมาชิกสภา- 

ผู้แทนราษฎร) 
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กฎหมาย  
กฎหมาย จับประเด็นสําคัญ (หา Error) 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
 กฎหมาย 

1. กฎหมายเป็นข้อกําหนดความประพฤติและจิตใจของมนุษย์เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

2. ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คือ ระบบประมวลกฎหมาย 
3. กฎหมายที่กําหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล คือ กฎหมาย 

สารบัญญัติ 
4. กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

 กฎหมายแพ่ง 
- ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ 

คนเสมือนไร้ความสามารถ 
คนวิกลจริต 

- นิติกรรม โมฆะ โมฆียะ 
- การหมั้น การสมรส 
- บุตรบุญธรรม 

1. นิติบุคคล เช่น สมาคม มูลนิธิ วัดวาอาราม จังหวัด อําเภอ 
2. ผู้เยาว์มีอํานาจทําพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ได้ด้วยตนเอง

อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้เยาว์ทําพินัยกรรมก่อนอายุ
ครบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ พินัยกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆียะ 

3. บุคคลที่ศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถ คือ ผู้อนุบาล 
4. ชายและหญิงจะทําการหมั้นกันได้จะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ถ้าฝ่ายใด

อายุไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ การหมั้นตกเป็นโมฆียะ 
5. หญิงอายุ 16 ปี สามารถทําการสมรสได้ในกรณีท่ีได้รับการยินยอมจาก

บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

 กฎหมายอาญา 
- หลักการสําคัญ 
- โทษทางอาญาและแพ่ง 
- ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
- บุคคลที่เก่ียวข้องกับ
 กระบวนการยุติธรรมทาง
 อาญาและแพ่ง 

1. กฎหมายอาญาจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน 
2. โทษในทางอาญาที่จะลงแก่จําเลยผู้กระทําความผิด ประกอบด้วย โทษ

ประหารชีวิต  จําคุก  กักกัน ปรับ  ริบทรัพย์สิน 
3. บุตรลักทรัพย์ของบิดา กฎหมายถือว่าเป็นความผิดอาญาประเภท ความผิด

ลหุโทษ 
4. นายแดงขู่ว่าจะเผาบ้านนายดํา ทําให้นายดําต้องเอาเงินทองมามอบให้

นายแดง นายแดงกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาฐาน กรรโชกทรัพย ์
5. พนักงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ ตํารวจ  

อัยการ  ศาล  พนักงานคุมประพฤติ  พนักงานบังคับคดี 
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 1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอย่างไร 
  - กฎหมายมีลักษณะสําคัญดังนี้  1) เป็นคําส่ังหรือข้อบังคับที่ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์หรือผู้มีอํานาจ
สูงสุดในรัฐ  2) เป็นคําส่ังหรือข้อบังคับที่ใช้กับบุคคลเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้  3) เป็นคําส่ัง
หรือข้อบังคับที่ใช้ได้ท่ัวไป คือ กฎหมายจะต้องใช้บังคับได้ทุกสถานที่และแก่บุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค  4) เป็นคําส่ัง
หรือข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป คือ เมื่อประกาศใช้กฎหมายใดแล้ว ต้องใช้กฎหมายนั้นบังคับได้เสมอ จนกว่าจะมี
ประกาศยกเลิกหรือถูกลบล้างด้วยกฎหมายใหม่ ดังสุภาษิตกฎหมายที่กล่าวว่า “กฎหมายนอนหลับบางคราว  
แต่ไม่เคยตาย”  5) มีอํานาจผูกพันให้บุคคลต้องปฏิบัติตาม  6) ต้องมีกระบวนการที่แน่นอน  7) ต้องมีสภาพบังคับ. 
 2. กฎหมายมีกี่ประเภท 
  - กฎหมายแบ่งตามองค์กรที่จัดทํา  1. กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล  2. กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  3. กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  4. กฎหมายที่ออกมาใช้ในกรณีพิเศษ เช่น กฎอัยการศึก ประกาศ
คณะปฏิวัติ. 
  - กฎหมายแบ่งตามรูปแบบ ได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  - กฎหมายแบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณี ได้แก่ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 
  - กฎหมายแบ่งตามหน้าท่ีหรือหลักของการใช้กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธี  
สบัญญัติ 
  - กฎหมายแบ่งตามแหล่งกําเนิด ได้แก่ กฎหมายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ 
  - กฎหมายแบ่งตามสภาพบังคับ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
  - กฎหมายแบ่งตามวิธีบัญญัติหรือความมุ่งหมายของกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายตามเนื้อความ 
กฎหมายตามแบบพิธี. 
 3. ระบบซิวิลลอว์ (Civil law) และระบบคอมมอนลอว์ (Common law) มีความแตกต่างกันอย่างไร 
  - ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือระบบประมวลกฎหมาย 
หรือระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายนี้มีประวัติความเป็นมาจากกฎหมายโรมันที่สําคัญ เช่น 
กฎหมายสิบสองโต๊ะและกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน ตัวอย่างประมวลกฎหมายที่สําคัญของไทย ได้แก่ 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น ระบบกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ใน
ประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน รวมทั้งประเทศไทยด้วย. 
  - ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายจารีต
ประเพณี หรือกฎหมายแองโกลแซกซอน ระบบกฎหมายนี้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ และเกิดขึ้นจาก
จารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาล โดยนําเอาคําพิพากษาของศาลในคดีก่อนของแต่ละคดีมาเป็นหลัก   
ในการพิพากษาหรือวินิจฉัยในคดีหลังที่มีข้อเท็จจริงคล้ายกัน โดยตัดสินไปในแนวทางเดียวกันกับคดีก่อน การศึกษา
กฎหมายก็ศึกษาจากคําพิพากษาของศาลนั่นเอง ประเทศที่ใช้รูปแบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ. 
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 4. กฎหมายจารีตประเพณีมีลักษณะสําคัญอย่างไร 
  - กฎหมายจารีตประเพณี เป็นกฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีลักษณะสําคัญดังนี้  
1) เป็นส่ิงที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน  2) คนในท้องถ่ินปฏิบัติกันทั่วไป สม่ําเสมอ โดยเปิดเผยจนเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชนโดยทั่วไป  3) ไม่ได้เป็นคําสั่งท่ีมาจากรัฏฐาธิปัตย ์  4) ไม่ขัดต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษรและ  
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสําคัญของกฎหมายจารีตประเพณี คือ เมื่อไม่
มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะนํามาปรับแก่คดีได้ ให้นํากฎหมายจารีตประเพณีมาปรับคดีได้ก็แต่เฉพาะคดี
แพ่งเท่านั้น แต่ถ้าจะนํากฎหมายจารีตประเพณีมาใช้ปรับคดีอาญาเพ่ือเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องหา
แล้ว สามารถทําได้ เช่น การชกมวยบนเวทีตามกติกาแล้วทําให้คู่ต่อสู้ถึงแก่ความตายแต่ไม่ต้องรับผิด. 
 5. ความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมายเรียงลําดับอย่างไร 
  - ศักดิ์ของกฎหมายหรือฐานะของกฎหมายเรียงลําดับจากศักดิ์สูงสุดไปหาศักดิ์ ตํ่า ได้ดังนี้
รัฐธรรมนูญ → พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด → พระราชกฤษฎีกา 
→ กฎกระทรวง → ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. 
  - ข้อสังเกต  1) กฎหมายที่มีศักดิ์ตํ่ากว่า จะออกมาใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าให้
อํานาจ หมายความว่า กฎหมายลูกจะออกมาใช้บังคับได้ จะต้องมีกฎหมายแม่หรือกฎหมายแม่บทให้อํานาจไว้ 
2) กฎหมายที่มีศักดิ์ตํ่ากว่าจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้. 
 6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําได้ในกรณีใดบ้าง 
  - พระราชกําหนด เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราข้ึนตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งออกได้ใน 2 กรณีดังนี้  1) กรณีฉุกเฉินเมื่อมีความจําเป็นรีบด่วนที่มิอาจเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  2) กรณีที่เก่ียวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งต้อง
พิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน 
  - การออกพระราชกําหนดมีขั้นตอนดังนี้  1) ผู้เสนอ คือ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบซึ่งเก่ียวข้องกับกรณี
ฉุกเฉิน หรือกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้น  2) ผู้พิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี  3) ผู้ตรา คือ พระมหากษัตริย์  4) มีผล
บังคับใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ข้อสังเกต  1) รัฐธรรมนูญให้อํานาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมาย คือ พระราชกําหนด   
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  2) สรุปว่าพระราชกําหนดมี 2 ประเภท คือ พระราชกําหนดทั่วไป และพระราช-
กําหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา  3) พระราชกําหนดมีลักษณะเป็นกฎหมายชั่วคราว แต่สามารถกลายเป็น
กฎหมายถาวรได้ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดให้ต้องมีการเสนอพระราชกําหนดที่ประกาศใช้แล้วให้รัฐสภาได้มีการ
พิจารณาอีกครั้ง. 
 7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอย่างไร 
  - พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของ
คณะรัฐมนตรี เช่น พระราชกฤษฎีกาเปิดหรือปิดประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการกําหนดวันเลือกตั้ง 
  - การออกพระราชกฤษฎีกามีขั้นตอนดังนี้  1) ผู้เสนอ คือ คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   
พระราชกฤษฎีกาหรือที่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดที่บัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น  
2) ผู้พิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี  3) ผู้ตรา คือ พระมหากษัตริย์  4) มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
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  - ข้อสังเกต  1) พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายอนุบัญญัติ หรือกฎหมายบริวาร หรือกฎหมาย
ลําดับรอง เพราะพระราชกฤษฎีกามีฐานะตํ่ากว่าพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด  2) การจัดทําพระราช-
กฤษฎีกาไม่ต้องนําไปเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติเหมือนกฎกระทรวง. 
 8. กฎหมายประเภทใดที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - กฎหมายที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายท้องถ่ินที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนกฎหมายท้องถ่ินฉบับอ่ืนจะใช้วิธีการปิดประกาศโดยเปิดเผย เช่น ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศไว้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 วัน, เทศบัญญัติปิดประกาศไว้ที่
สํานักงานเทศบาล 7 วัน, ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ปิดประกาศไว้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 7 วัน. 
 9. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การเริ่มต้นสภาพบุคคลนั้นเริ่มเมื่อไร 
  - ปพพ.มาตรา 15 วรรคแรกบัญญัติให้สภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก คลอดแล้ว 
หมายความว่า คลอดจากครรภ์ของมารดาหมดทั้งตัวโดยไม่มีอวัยวะส่วนใดเหลือติดอยู่ ส่วนจะมีการตัดสาย
สะดือหรือไม่นั้นไม่ถือว่าเป็นข้อสําคัญ สภาพบุคคลส้ินสุดลงเมื่อตายหรือศาลส่ังให้เป็นคนสาบสูญ. 
 10. การร้องขอให้ศาลสั่งว่าบุคคลใดเป็น “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑ์อย่างไร 
  การที่บุคคลใดได้ไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คือผู้จะได้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์หากศาลส่ังบุคคลใดเป็นคน
สาบสูญ) หรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญ แต่ในกรณีที่มีอันตรายจากการรบ
หรือสงคราม ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย ระยะเวลาจะลดเหลือ 2 ป.ี 
 11. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อํานาจปกครอง ผู้ปกครองแตกต่างกันอย่างไร 
  - ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ ผู้ที่มีอํานาจทํานิติกรรมต่างๆ แทนผู้เยาว์หรือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์
ในการทํานิติกรรม ผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่  1. ผู้ใช้อํานาจปกครอง ก็คือบิดา มารดา  2. ผู้ปกครอง คือ 
ผู้อ่ืนที่มิใช่บิดา มารดา แต่มีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผู้เยาว์. 
 12. กรณีใดที่กฎหมายยกเว้นให้ผู้เยาว์ทําได้เองโดยลําพัง ไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม 
  - ตามกฎหมายแล้วผู้เยาว์จะถูกจํากัดความสามารถในเรื่องที่จะทํานิติกรรม นิติกรรมใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้
ทําลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆียะ แต่มีข้อยกเว้น         
ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้เยาว์ทํานิติกรรมบางอย่างได้เองและมีผลโดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนดังนี้  1) นิติกรรมที่เป็นคุณประโยชนแ์ก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียว เช่น ผู้เยาว์ได้รับที่ดินโดย
เสน่หา เจ้าหนี้ทํานิติกรรมปลดหนี้ให้  2) กิจการที่ผู้เยาว์ต้องทําเองเฉพาะตัว เช่น การรับรองบุตร การเข้าสู่พิธี
สมรส  3) กิจการที่ผู้เยาว์ทําเพ่ือเลี้ยงชีพและเหมาะสมแก่ฐานะ เช่น ซื้ออาหาร หนังสือ  4) ผู้เยาว์มีอํานาจทํา
พินัยกรรมได้เองเมื่อมีอายุครบ 15 ปี (ถ้าผู้เยาว์ทําพินัยกรรมก่อนอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แม้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมให้ความยินยอม พินัยกรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะ). 
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  - ป.พ.พ.มาตรา 21 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะทํานิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดย
ชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทําลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืน” การใดๆ ในที่นี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เท่านั้น ถ้าเป็นการกระทําอย่างอ่ืนที่มิใช่     
นิติกรรม เช่น ผู้เยาว์กระทําละเมิดต่อผู้อ่ืน ผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น    
จะอ้างว่าการกระทํานั้นมิได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้. 
 13. คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตแตกต่างกันอย่างไร 
  - คนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่วิกลจริตซึ่งศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถและจัดให้อยู่ใน
ความดูแลของผู้อนุบาล และนิติกรรมที่คนไร้ความสามารถได้ทําลงไปมีผลเป็นโมฆียะ (ยกเว้นการทําพินัยกรรม 
ถ้าคนไร้ความสามารถได้ทําลงไปมีผลเป็นโมฆะ) จะเห็นได้ว่าคนไร้ความสามารถนี้ถูกศาลตัดสิทธิและอํานาจใน
การทํานิติกรรมโดยส้ินเชิง ผู้อนุบาลต้องเป็นผู้กระทํานิติกรรมใดๆ ในนามของคนไร้ความสามารถทั้งส้ิน. 
  - คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดทําการงานของตนเองได้ เพราะร่างกาย
พิการ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นประจํา ติดสุรา
ยาเสพติด หรือคนที่มีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ไม่ถึงกับเป็นคนบ้าหรือคนวิกลจริต และศาลได้ส่ังให้เป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถ โดยปกติแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถมีความสามารถทํานิติกรรมได้โดยลําพัง แต่ยกเว้น   
บางประเภทที่กฎหมายกําหนด เช่น การนําทรัพย์สินไปลงทุน การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน การเช่าหรือให้เช่า
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ ์
มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆียะ แต่ในกรณีการทําพินัยกรรม คนเสมือนไร้ความสามารถทําพินัยกรรมได้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้. 
  - คนวิกลจริต คําว่า “วิกลจริต” หมายถึง อาการทางจิตที่ไม่ปกติหรือเป็นบ้า ซึ่งเป็นการขาดความ
รําลึก ขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบ รวมถึงคนที่ป่วยด้วยโรคทางสมองและไม่มีอาการรับรู้หรือสติใดๆ 
เป็นผลให้ไม่สามารถกระทํากิจการใดๆ ด้วยตนเองได้ บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้ส่ังให้เป็นคน      
ไร้ความสามารถย่อมมีความสามารถทํานิติกรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา หากบุคคลดังกล่าวกระทําการใดๆ 
ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าผู้กระทํานั้นเป็นคนวิกลจริต การนั้นย่อมตกเป็น
โมฆียะ. 
 14. ทรัพย์และทรัพย์สินแตกต่างกันอย่างไร 
  - ทรัพย์ คือ วัตถุที่มีรูปร่างจับต้อง มองเห็นได้ เช่น รถยนต์ ธนบัตร ทรัพย์แบ่งออกเป็น          
1. อสังหาริมทรัพย์  2. สังหาริมทรัพย์ 
  - ทรัพย์สิน คือ วัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กระแสไฟฟ้า พลังน้ําตก พลังไอน้ํา เป็นต้น. 
 15. อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร 
  - อสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์ที่เคล่ือนที่ไม่ได้ เช่น  1) ที่ดิน  2) ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน เช่น บ้าน 
โรงเรือน ไม้ยืนต้น  3) ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้ํา ถนน หิน ดิน ทราย  4) สิทธิอัน
เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระจํายอม เป็นต้น. 
  - สังหาริมทรัพย์ ได้แก่  1) ทรัพย์ซึ่งเคล่ือนที่จากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งได้ เช่น รถยนต์ ช้าง  
2) กําลังแรงของธรรมชาติที่อาจมีราคาและถือเอาได้ เช่น กระแสไฟฟ้า พลังน้ําตก พลังไอน้ํา เป็นต้น           
3) ไม้ล้มลุกและธัญชาติ เช่น ต้นข้าว พืชผักสวนครัว  4) สิทธิอันเก่ียวกับสังหาริมทรัพย์ เช่น กรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์ สิทธิจํานํา ลิขสิทธิ์ เป็นต้น. 
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  - สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ได้แก่  1) เรือกําปั่น หรือเรือมีระวางต้ังแต่ 6 ตันขึ้นไป  2) เรือกลไฟ 
หรือเรือยนต์มีระวางต้ังแต่ 5 ตันขึ้นไป  3) แพ หมายความเฉพาะแต่แพที่เป็นที่อยู่อาศัยของคน  4) สัตว์พาหนะ 
หมายความถึง สัตว์ที่ใช้ในการขับขี่ลากเข็นและบรรทุก ซึ่งสัตว์เหล่านี้ต้องทําต๋ัวรูปพรรณแล้ว ได้แก่ ช้าง ม้า วัว 
ควาย ล่อ. 
  - ข้อสังเกต การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษต้องทําเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี มิฉะนั้นสัญญาซื้อขายที่ตกลงกันไว้แล้วนั้นจะเป็นโมฆะ. 
  - การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่มีราคาซื้อขายเกินกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐาน
การซื้อขายเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือต้องมีการวางมัดจําไว้ หรือต้องมีการชําระหนี้
บางส่วน ถ้าไม่ได้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดี
ต่อศาล. 
 16. การหมั้นท่ีถูกต้องตามกฎหมายต้องมีเง่ือนไขสําคัญอย่างไรบ้าง 
  - เง่ือนไขของการหมั้นมีดังนี้  1) ชายและหญิงต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ถ้าฝ่ายใดอายุไม่ครบ 
17 ปีบริบูรณ์ การหมั้นตกเป็นโมฆะ  2. ผู้เยาว์ทําการหมั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
ก่อน ซึ่งอาจให้ความยินยอมด้วยวาจาก็ได้ การหมั้นที่ผู้เยาว์ทําโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ  
3) การหมั้นต้องมีของหมั้น การหมั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น
ให้แก่ฝ่ายหญิงแล้วในวันหมั้น หากให้ของหมั้นในวันอ่ืนจะถือว่าไม่เป็นของหมั้น เพราะของหมั้นนั้นถือว่าให้เป็น
หลักฐานว่าจะทําการสมรสกับหญิง กฎหมายกําหนดให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิงเมื่อได้ทําการสมรสแล้ว 
(ของหมั้นถือเป็นสินส่วนตัวของหญิงเมื่อได้ทําการสมรสแล้ว) ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหมั้นโดยไม่ยอม
สมรสด้วย อีกฝ่ายหนึ่งจะถือเอาเป็นเหตุไปฟ้องร้องศาลเพ่ือบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องทําการสมรสด้วยไม่ได้ 
แต่ก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนได้ เช่น ค่าทดแทนความเสียหายต่อร่างกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น 
สรุปว่าการผิดสัญญาหมั้น ฝ่ายที่เสียหายสามารถเรียกค่าทดแทนได้ แต่จะให้ศาลบังคับให้มีการสมรสไม่ได้ 
เพราะว่าการสมรสนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้จะสมรสเท่านั้น 
  - ข้อสังเกต  1) หากชายหญิงอายุตํ่ากว่า 17 ปีจะทําการหมั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะให้ความ
ยินยอมก็ตามหรือจะร้องขอต่อศาลให้ทําการอนุญาตก็ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้     
2) การหมั้นต้องมีของหมั้นเสมอ แต่สินสอดจะมีหรือไม่มีก็ได้  3) การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับ
ให้สมรสได้ ถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญาหมั้น ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ  4) ถ้าฝ่ายหญิงเป็น
ฝ่ายผิดสัญญาต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย แต่ถ้าฝ่ายชายผิดสัญญา ฝ่ายหญิงริบของหมั้นได้. 
 17. ตามกฎหมายการสมรสมีเง่ือนไขสําคัญอย่างไรบ้าง 
  - เง่ือนไขของการสมรสมีดังนี้  1) ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ หากคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง
มีอายุตํ่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ การสมรสนั้นเป็นโมฆียะ แต่ถ้ามีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้  
2) ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ ถ้าทําการสมรสโดย
ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว การสมรสตกเป็นโมฆะ  3) ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงต่อกัน 
ถ้าทําการสมรสโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว การสมรสตกเป็นโมฆะ  4) ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะที่ตนมีคู่
สมรสอยู่ไม่ได้ กล่าวคือ คู่สมรสจะต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอ่ืน (สมรสซ้อน) ถ้าทําการสมรสโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติดังกล่าว การสมรสตกเป็นโมฆะ  5) ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ แต่ไม่มี
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บทบัญญัติว่า ถ้ามีการสมรสในลักษณะนี้เกิดขึ้นการสมรสนั้นจะเป็นโมฆะหรือโมฆียะ แต่มีบทบัญญัติให้ถือว่า
เป็นการยกเลิกไม่เป็นบุตรบุญธรรมกันต่อไป  6) หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อย
กว่า 310 วันนับแต่ขาดจากการสมรสเดิมได้ผ่านพ้นไปแล้ว  7) การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้อง        
จดทะเบียนสมรสต่อนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต โดยมิจําเป็นต้องจัดพิธีสมรสก็ได้. 
 18. การสมรสที่เป็นโมฆียะมีเง่ือนไขสําคัญอย่างไรบ้าง 
  - การสมรสที่เป็นโมฆียะมีเง่ือนไขดังนี้  1) ชายหญิงที่ทําการสมรสกันก่อนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ 
และศาลไม่มีคําส่ังอนุญาต  2) ผู้เยาว์ทําการสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง    
3) การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล คือ หลอกหลวงให้อีกฝ่ายสมรสด้วย  4) การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคู่สมรส     
5) การสมรสโดยถูกข่มขู่. 
 19. สินส่วนตัวและสินสมรสแตกต่างกันอย่างไร 
  - สินส่วนตัว ได้แก่  1. ทรัพย์สินที่ชายและหญิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอยู่ก่อนสมรส  2. เป็นเครื่องใช้
หรือของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่ผู้นั้นใช้ควรแก่ฐานะของตน และให้รวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้วย  3. ระหว่างสมรสหรือขณะเป็นสามีภรรยา
กันอยู่นั้น หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มรดกหรือได้รับการให้โดยเสน่หา ทรัพย์สินที่ได้นั้นก็เป็นสินส่วนตัว  4. ของหมั้น. 
  - สินส่วนสมรส ได้แก่  1. ทรัพย์สินที่สามีและภรรยาได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน เงินโบนัส 
เงินประจําตําแหน่ง  2. สามีหรือภรรยาได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมยกให้โดยระบุว่าเป็นสินสมรส  3. ดอกผล  
อันเพ่ิมจากสินส่วนตัว เช่น กําไร ค่าเช่า เงินปันผล. 
 20. ของหมั้นและสินสอด แตกต่างกันอย่างไร 
  - ของหมั้น คือ ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิง เพ่ือเป็นหลักฐานการหมั้นและ
ประกันว่าจะสมรสกับหญิงนั้น เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นเป็นสิทธิแก่หญิง ของหมั้นจะมีราคามากน้อยเพียงใดและ
เป็นทรัพย์สินใดก็ได้ ข้อสังเกต การหมั้นที่ไม่มีของหมั้นไม่ถือว่าเป็นการหมั้นตามกฎหมาย. 
  - สินสอด คือ ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง 
แล้วแต่กรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก่หญิง หรือโดย
พฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทําให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอด
คืนได้ สินสอดไม่ใช่สาระสําคัญของการหมั้นหรือการสมรส จะสมรสกันไม่มีสินสอดก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน. 
 21. การรับบุญบุตรธรรมต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 
  - หลักเกณฑ์การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีดังนี้ 
   1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็น
บุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ป ี
   2. กรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย การรับ
บุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน 
   3. กรณีผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมของบิดา
มารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมก่อน และถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ก็ต้องให้ผู้
นั้นสมัครใจ 
   4. บุตรบุญธรรมจะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ 
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  5. บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ไม่สูญเสีย
สิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ให้กําเนิดมา 
  6. การรับบุตรบุญธรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาท 
  7. เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว อํานาจปกครองของบิดามารดาโดยกําเนิดก็หมดไป
นับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
  8. การรับบุตรบุญธรรมและการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย. 
 22. นิติกรรมมีองค์ประกอบที่สําคัญอะไรบ้าง 
  - นิติกรรม คือ การใดๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูก    
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
  - นิติกรรมมีองค์ประกอบดังนี้  1) เป็นการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนาให้ปรากฏออกมา 
โดยอาจจะแสดงอย่างเจตนา โดยลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา หรือด้วยกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
การนิ่งอาจถือว่าเป็นการแสดงเจตนายอมรับได้ด้วย  2) เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ การกระทํานั้น
ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายโดยชัดแจ้ง  3) ด้วยใจสมัคร หมายความว่า ผู้กระทํามีความสมัครใจในการ
แสดงเจตนาให้ปรากฏ มิได้เกิดขึ้นเพราะการสําคัญผิด ถูกข่มขู่ หรือถูกหลอกลวงใดๆ ทั้งส้ิน  4) มุ่งโดยตรงที่จะ
ผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นในระหว่างบุคคล คือ ต้องเป็นการกระทําที่ผู้กระทําได้ทําลงโดยมีเจตนาให้เกิดผลผูกพันในทาง
กฎหมายซึ่งจะทําให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคล  5) เพ่ือก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิ ซึ่งหมายความ
รวมถึงบุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิด้วย การเคลื่อนไหวในสิทธินี้อาจจะเป็นการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ 
หรือระงับสิทธิก็ได้. 
 23. นิติกรรมฝ่ายเดียวและนิติกรรมหลายฝ่ายแตกต่างกันอย่างไร 
  - นิติกรรมฝ่ายเดียว ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวและ
มีผลตามกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ทําให้ผู้ทํานิติกรรมเสียสิทธิได้ เช่น การก่อต้ังมูลนิธิ การรับสภาพนี้ การผ่อน
เวลาชําระหนี้ให้ลูกหนี้ คํามั่นจะซื้อจะขาย การทําพินัยกรรม การบอกกล่าวบังคับจํานอง เป็นต้น 
  - นิติกรรมหลายฝ่าย ได้แก่ นิติกรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป
และทุกฝ่ายต่างตกลงยินยอมระหว่างกัน กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทําเป็นคําเสนอ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งแสดง
เจตนาเป็นคําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกัน จึงเกิดมีนิติกรรมสองฝ่ายขึ้น หรือเรียกกันว่า 
“สัญญา” เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จํานอง จํานํา เป็นต้น 
สรุปว่าสัญญาต้องมีองค์ประกอบดังนี้  1) ต้องมีบุคคลต้ังแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เรียกว่า ผู้เสนอและผู้สนอง  2) ต้องมี
การแสดงเจตนาต้องตรงกัน ต้องมีคําเสนอและคําสนองที่ชัดเจนแน่นอน  3) ต้องมีวัตถุประสงค์ในการทําสัญญา. 
 24. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกต่างกันอย่างไร 
  - โมฆะกรรม คือ นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบัน  
แก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างมิได้ นิติกรรมที่เป็นโมฆะ เช่น นิติกรรม
ที่เกิดจากเจตนาลวง, นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย, นิติกรรมที่ไม่ทําให้ถูกตาม
แบบที่กฎหมายกําหนดไว้. 
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  - โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายถ้าไม่มีการบอกล้างโมฆียกรรม หรือ    
นิติกรรมท่ีมีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะถูกบอกล้าง นิติกรรมนี้เมื่อบอกล้างแล้วจะตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก แต่ถ้า
มีการรับรองหรือให้สัตยาบันก็จะสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ เช่น นิติกรรมที่เกิดจากการข่มขู่ 
ฉ้อฉล, นิติกรรมที่เกิดจากสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล, ผู้ทํานิติกรรมมีความบกพร่องเก่ียวกับความสามารถ  
เช่น คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทํานิติกรรมอาจเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ, นิติ-
กรรมที่ตกเป็นโมฆียะเพราะเหตุอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การสมรสที่ชายหญิงทําการสมรสกันก่อนอายุ
ครบ 17 ปีบริบูรณ์. 
 25. เง่ือนไขใดที่ทําให้นิติกรรมท่ีตกเป็นโมฆียะ 
  - นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะมีดังนี้  1) นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เช่น 
สัญญาจ้างฆ่าคน สัญญาซื้อขายยาเสพติด สัญญาการเล่นพนัน  2) นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย 
เช่น สัญญาพาคนไปเที่ยวดวงอาทิตย์ สัญญาชุบคนตายให้เป็นคนเป็น  3) นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น สัญญาจ้างคนให้เป็นนางบําเรอ การทําความตกลง
ไปเป็นพยานในศาลโดยได้รับค่าตอบแทนในลักษณะแสวงหาประโยชน์จากการเป็นความของบุคคลอ่ืน  4) นิติกรรม 
ที่ไม่ทําให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางชนิด
จะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  5) กรณีอ่ืนๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้นิติกรรมเป็นโมฆะ 
ได้แก่ ผู้เยาว์ทําพินัยกรรมในขณะที่มีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์, คนไร้ความสามารถทําพินัยกรรม, การหมั้น
ระหว่างชายหญิงท่ีมีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์, การสมรสกับคู่สมรสของผู้อื่น (สมรสซ้อน), การสมรสกับ
คนวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ, การสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา การสมรสโดย
ฝ่าฝืนความยินยอมของคู่สมรส. 
 26. การเช่าทรัพย์กับการซื้อขายแตกต่างกันอย่างไร 
  - การเช่าทรัพย์ต่างกับการซื้อขาย คือ มิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และมีกําหนดเพียง   
ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  1) การเช่าทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นานเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือ
ผู้ให้เช่า ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่านั้นมีผลตามกฎหมายเพียงแต่กฎหมาย
บังคับให้เหลือ 3 ปีเท่านั้น  2) การเช่าทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ห้ามเช่าเกิน 30 ป ี ถ้าได้ทําสัญญาที่มีกําหนด
เวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็น 30 ปี  3) การเช่าสังหาริมทรัพย์ทั้งชนิดธรรมดาและพิเศษ กฎหมายไม่ได้
กําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการเช่าสังหาริมทรัพย์จึงสามารถตกลง
ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้. 
 27. สัญญากู้ยืม กฎหมายกําหนดไว้ว่าอย่างไร 
  - กฎหมายกําหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสือ และลงลายมือช่ือผู้กู้จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ กฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว้ไม่ให้เกิน
ร้อยละ 15 ต่อปี (ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) ถ้าในสัญญากําหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะ 
(ไม่ใช่โมฆะเฉพาะส่วนที่เกินอัตรา) และผู้กู้ยังมีหน้าที่ชําระเงินต้น. 
  - ข้อสังเกต การกู้ยืมเงินไม่เกิน 2,000 บาท ไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือ เพียงแต่บอกกล่าวกันไว้ก็ได้. 
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 28. กฎหมายอาญาแบ่งออกเป็นกี่ภาค 
  - กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดที่เป็นความผิด
และกําหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดหรือฝ่าฝืน กฎหมายอาญายังรวมถึงพระราชบัญญัติบางประเภทที่มีการ
กําหนดโทษเหมือนประมวลกฎหมายอาญา เช่น พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น. 
  - ข้อสังเกต  1) กฎหมายอาญาจัดอยู่ในประเภทของกฎหมายมหาชน  2) ความมุ่งหมายของ
กฎหมายอาญาต่างกับกฎหมายแพ่ง เพราะกฎหมายแพ่งมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชน การกระทําซึ่งผิด
ทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง เช่น การทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนแต่จะมีผลต่างกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญา 
อาจเป็นโทษจําคุกหรือเสียค่าปรับให้รัฐ แต่ถ้าโทษตามกฎหมายแพ่งผู้ทําร้ายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูก
ทําร้าย เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่ผู้ถูกทําร้ายควรจะได้รับเนื่องจากการทํางานไม่ได้ระหว่างบาดเจ็บ 
เป็นต้น. 
 29. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบ้าง 
  - กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญดังนี้  1) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับลักษณะ
ความผิด (การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใดที่เป็นความผิด) และลักษณะโทษตามกฎหมาย (ประหารชีวิต จําคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน) ความสําคัญของหลักการนี้ ศาลฎีกาได้เคยกล่าวไว้ว่า “ปล่อยผู้กระทําความผิดสิบคน 
ยังดีกว่าจะลงโทษผู้หาผิดมิได้แม้แต่คนเดียว”  2) กฎหมายอาญาไม่มีผลบังคับย้อนหลัง หมายความว่า กฎหมาย 
จะบัญญัติให้มีผลย้อนหลังที่เป็นโทษแก่ผู้กระทําความผิดไม่ได้ โดยมีหลักการว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ หากไม่
มีกฎหมาย” แต่หากบทบัญญัตินั้นเป็นคุณกับผู้กระทําความผิดก็มีผลย้อนหลังได้    3) กฎหมายอาญาต้องตีความ
โดยเคร่งครัด หมายความว่า การลงโทษตามการกระทําความผิดใดๆ ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน     
ตัวบทกฎหมายใดที่มีถ้อยคํากํากวมคลุมเครือจนเป็นที่น่าสงสัย จะนํามาตีความเพ่ือลงโทษทางอาญาไม่ได้ และ
ในกรณีเป็นที่สงสัยต้องตีความให้เป็นผลดีแก่จําเลย  4) กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะการกระทํา   
ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่มีข้อยกเว้นว่าการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดให้
ถือว่ากระทําความผิดในราชอาณาจักร. 
 30. โทษทางอาญาและโทษทางแพ่งแตกต่างกันอย่างไร 
  - โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนักดังนี้ ริบทรัพย์สิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต 
โทษทางแพ่ง เช่น เรียกค่าเสียหาย เรียกเบี้ยปรับ เรียกดอกเบี้ย ริบมัดจํา ความมุ่งหมายของกฎหมายอาญา
ต่างกับกฎหมายแพ่ง เพราะกฎหมายแพ่งมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชน การกระทําซึ่งผิดทั้งกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง เช่น การทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนแต่จะมีผลต่างกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญา อาจเป็น
โทษจําคุกหรือเสียค่าปรับให้รัฐ แต่ถ้าโทษตามกฎหมายแพ่งผู้ทําร้ายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกทําร้าย 
เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่ผู้ถูกทําร้ายควรจะได้รับเนื่องจากการทํางานไม่ได้ระหว่างบาดเจ็บ เป็นต้น. 
 31. ประเภทของความผิดทางอาญาในแง่โทษและการดําเนินคดีแบ่งได้เป็น 3 ประเภท อะไรบ้าง 
  - ความผิดทางอาญาในแง่โทษและการดําเนินคดีแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้  1. ความผิดอาญา
แผ่นดิน  2. ความผิดอันยอมความได้  3. ความผิดลหุโทษ. 
  - ความผิดอาญาแผ่นดิน เป็นความผิดที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคม เป็นภัยต่อผู้อ่ืน ความผิด
ทางอาญาส่วนใหญ่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ทําร้ายร่างกาย ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ทุจริตต่อหน้าที่    
เมื่อเกิดความผิดแล้วต้องดําเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น นอกจากตัวผู้ได้รับความเสียหายแล้วสังคมย่อมได้รับความ
เสียหาย แม้ผู้เสียหายไม่แจ้งความร้องทุกข์ รัฐก็ยังต้องเข้าไปดําเนินคดีฟ้องร้องเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้. 
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  - ความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว คือ ความผิดทางอาญาซึ่งไม่ได้มีผลร้ายกระทบ
ต่อสังคมโดยตรง และมีกฎหมายกําหนดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัว หากผู้รับผลร้ายไม่ติดใจเอาความแล้ว เช่น   
ไม่ร้องทุกข์ ถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย รัฐก็ไม่เข้าไปดําเนินการ
ฟ้องร้องเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ (บางกรณี) 
เป็นต้น 
  - ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ความผิดลหุโทษเป็นความผิดที่ไม่อาจยอมความได้ ทั้งนี้แม้กระทําโดยไม่เจตนาก็ยังถือว่าเป็น
ความผิดอยู่ ลักษณะความผิดลหุโทษ เช่น เจ้าพนักงานถามชื่อและที่อยู่เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วไม่ยอมบอก
หรือแกล้งบอกความเท็จ, ฉีกหรือทําลายประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่, ส่งเสียงหรือทําให้
เกิดเสียงอ้ืออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทําให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน, พาอาวุธเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน 
หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย ไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมชน, ทะเลาะกันอย่างอ้ืออึงในทางสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน, เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนแล้วประพฤติตัววุ่นวาย หรือควบคุมสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนน
สาธารณะหรือสาธารณสถาน 
  - ข้อสังเกต ความผิดลหุโทษกับความผิดอาญาทั่วไป ความแตกต่างดูที่โทษที่จะลงโทษแก่ผู้กระทํา
ความผิด ถ้าโทษเบาก็เป็นความผิดลหุโทษ ถ้าโทษสูงกว่าก็เป็นความผิดอาญาทั่วไป. 
 32. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกต่างกันอย่างไร 
  - การกระทําโดยเจตนา (intent) คือ การกระทําโดยผู้กระทํารู้สํานึกในการกระทํา และใน
ขณะเดียวกันผู้กระทําประสงค์ต่อผล คือ ต้องการให้ผลเกิดขึ้นตามท่ีตนต้ังใจให้เกิด หรือผู้กระทําย่อมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น คือ ผู้กระทําสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าถ้าได้กระทําไปเช่นนั้นอาจจะเกิดผลตามที่ได้
คาดการณ์ไว้แต่ก็ยังขืนกระทําไป เช่น นายโหดเห็นนกอยู่ใกล้เด็กก็ยังขืนยิงนกนั้น ถ้าลูกปืนไปถูกเด็กตาย 
ผู้กระทําย่อมเล็งเห็นผล คือ ความตายของเด็ก จึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา มิใช่ความผิดฐานฆ่าคน
ตายโดยประมาท สรุปว่าเจตนามี 2 ชนิด คือ  1) กระทําโดยเจตนาประสงค์ต่อผลนั้น  2) กระทําโดยเจตนาย่อม
เล็งเห็นผล. 
  - การกระทําโดยประมาท (negligence) คือ การกระทําความผิดโดยไม่เจตนา แต่กระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ การกระทําโดยประมาทมีองค์ประกอบสําคัญดังนี้  1) เป็นการ
กระทําโดยรู้สํานึก  2) เป็นการกระทําความผิดมิใช่เจตนา คือ ไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือไม่มีการเล็งเห็นผล       
3) ขาดความระมัดระวัง  4) มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด. 
 33. ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 
  - ว่ิงราวทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ของผู้อ่ืนไปโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า คําว่า “ซึ่งหน้า” หมายถึง  
ต่อหน้าต่อตาหรือเจ้าของเห็นอยู่ในที่เกิดเหตุ เช่น การใช้มือกระชากสร้อยคอทองคําที่คอของบุคคลอ่ืนไปโดย  
ไม่มีการใช้กําลังทําร้าย ข้อสังเกต  1) ความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์แตกต่างจากความผิดฐานลักทรัพย์ก็เพียงการ
เอาไปเท่านั้น คือ เอาไปซึ่งหน้าโดยฉกฉวย หยิบไปต่อหน้า  2) หากเป็นการที่มีบุคคลส่งมอบทรัพย์ให้เองแล้ว
พาทรัพย์ว่ิงหนีไป แบบนี้ไม่ใช่การฉกฉวยและไม่มีความผิดฐานว่ิงราวทรัพย์ แต่เป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์แทน. 
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  - ชิงทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยผู้ลักได้ใช้กําลังประทุษร้าย หรือทําร้ายเจ้าของทรัพย์สิน 
หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้าย เพ่ือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ
เพ่ือให้ย่ืนซึ่งทรัพย์นั้น หรือเพ่ือยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือเพ่ือปกปิดการกระทําความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการ
จับกุม เช่น การเข้าไปชกบุคคลอ่ืนแล้วใช้มือกระชากสร้อยคอทองคําที่คอของบุคคลอ่ืนไป ลักษณะการกระทําที่
จะเป็นความผิดอาญาฐานชิงทรัพย์นั้น ต้องประกอบขึ้นด้วยการกระทําที่เป็นสองกรรม คือ ลักทรัพยแ์ละ      
ใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย โดยการกระทําสองกรรมนี้จะต้องเป็นการกระทําที่
ต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน. 
  - ปล้นทรัพย์ คือ การชิงทรัพย์ผู้อ่ืนโดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป แม้ว่า
ผู้กระทําความผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ ทุกคนก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันหมด แต่หากคนร้ายที่ร่วมกระทําความผิดไม่
ถึง 3 คน ก็ไม่ถือว่าเป็นการปล้นทรัพย์. 
  - ยักยอกทรัพย์ ยักยอก คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทรัพย์ของผู้อ่ืนมาไว้ในครอบครองหรือ
อาจเป็นทรัพย์ที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไว้เป็นของตนหรือบุคคลอ่ืนหรือของ
บุคคลที่สามโดยทุจริต เช่น นายสิงห์นําเอารถจักรยานยนต์ของนายเสือมาฝากไว้กับนายแมว เพ่ือให้นายแมวเอา
กลับไปให้นายเสือ แต่นายแมวกลับเอารถจักรยานยนต์นั้นเป็นของตน ไม่เอาไปให้นายเสือ การกระทําของ    
นายแมวจึงเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์. 
  - กรรโชกทรัพย์ ชื่อความผิดอาญาฐานข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืน ได้ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดย  1) ใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญจะทําอันตราย  2) ขู่เข็ญว่าจะทําอันตรายต่อ
ชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินก็ได้ จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
  - รีดเอาทรัพย์ ชื่อความผิดอาญาฐานข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตน หรือผู้อ่ืนได้
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดย  1) ต้องไม่ใช้กําลังประทุษร้าย  2) เฉพาะขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ
อย่างเดียว ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น. 
 34. พนักงานอัยการ พนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานบังคับคดี พนักงานราชทัณฑ์ พนักงาน     
คุมประพฤติ พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
  - พนักงานอัยการ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล พนักงานอัยการเป็นตัวแทน
ของรัฐในการฟ้องผู้ต้องหาที่กระทําความผิดต่อรัฐ หรือเป็นทนายจําเลยของหน่วยราชการในคดีแพ่ง จึงเรียกว่า 
“ทนายแผ่นดิน” ซึ่งมีอํานาจดําเนินคดีความในนามของรัฐบาลและฟ้องแทนประชาชน พนักงานอัยการมีอํานาจ
ในการสั่งฟ้อง  สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติม เมื่อตํารวจสรุปสํานวนการสอบสวนก็จะส่งให้พนักงานอัยการ
ตรวจสํานวน ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอหรือจับตัวผู้กระทําผิดไม่ได้ พนักงานอัยการก็จะส่ังให้ตํารวจทําการ
สอบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือส่ังไม่ฟ้องและสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหา แต่คําส่ังนี้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะ
ดําเนินคดี โดยการฟ้องร้องต่อศาลเอง ข้อสังเกต พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมายห้ามมิให้ราษฎรฟ้อง 
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 ห้ามมิให้ฟ้องผู้บุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา 
แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้. 
  - พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอํานาจและหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า 
พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพนักงานฝ่ายปกครองที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ข้อสังเกต โดยเฉพาะตํารวจมีอํานาจหน้าที่ในการจับกุม คุมขัง 
สืบสวน และสอบสวนผู้กระทําความผิดในคดีอาญา ส่วนในคดีแพ่งตํารวจไม่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว. 
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  - พนักงานบังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลในคดีแพ่ง เช่น กรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของศาล 
ศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพย์ของจําเลย แล้วนํามาขายทอดตลาด. 
  - พนักงานราชทัณฑ์ เป็นเจ้าพนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องหา
ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้รับโทษจําคุก โดยควบคุมผู้กระทําผิดไว้ในทัณฑสถานหรือเรือนจํา. 
  - พนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา. 
  - พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ปฏิบัติ
หน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สิน และจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นี้ถือว่า
เป็นเจ้าพนักงานของศาล ข้อสังเกต บุคคลล้มละลายจะทํานิติกรรมใดๆ ไม่ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
คําส่ังศาลจะเป็นผู้มีอํานาจจัดการแทน. 
 35. ผู้ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย และผู้ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของ
ศาลได้แก่ใคร 
  - ผู้ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่  1. พนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ             
2. พนักงานสอบสวน  3. พนักงานอัยการ. 
  - ผู้ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ได้แก่  1. พนักงานบังคับคดี  2. พนักงาน
ราชทัณฑ์. 
 36. ลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร แตกต่างกันอย่างไร 
  - ลิขสิทธิ์ (copyright) คือ สิทธิแสดงความเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ 
งานแพร่เสียง แพร่ภาพ และงานวิทยาศาสตร์ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างสรรค์งานด้วยตัวเอง อายุการคุ้มครอง  
มีอยู่ตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้น
โดยทันทีนับต้ังแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน ส่ิงที่ไม่อาจถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ได้แก่ ข่าวประจําวัน, รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานของรัฐ, คําพิพากษา 
รายงานของทางราชการ, คําแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ของรัฐหรือของท้องถ่ิน. 
  - สิทธิบัตร (patent) คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนด หรือเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของความคิดในส่ิงประดิษฐ์นั้น อนุสิทธิบัตรแตกต่าง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ตรงที่การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ไม่ต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น. 
  - ข้อสังเกต สิทธิบัตร สิทธิเกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียน, ลิขสิทธิ์ สิทธิเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้สร้างสรรค์
ได้สร้างสรรค์ผลงาน, เครื่องหมายการค้า สิทธิเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องหมายการค้า แต่จะมีผลสมบูรณ์ต้องมี
การจดทะเบียน. 
 37. บัตรประจําตัวประชาชน 
  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กําหนดให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ
ต้ังแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน เว้นแต่ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
มีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น ให้ใช้บัตรประจําตัวนั้นแทนได้ เช่น ภิกษุ สามเณร นักบวช ผู้มีร่างกายพิการ
เดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในที่คุมขังโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย. 
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 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “กฎหมาย” 
 1. การแบ่งประเภทกฎหมายตามลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี ได้แก่ กฎหมายเอกชน กฎหมาย

มหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนการแบ่งประเภทกฎหมายตามลักษณะแห่งการใช้หรือ
ตามหน้าที่ ได้แก่ (กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่ง / กฎหมายสารบัญญัติ  กฎหมายวิธ ี 
สบัญญัติ) 

 2. กฎหมายที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ว่ากรณีใด (พระราช-
กฤษฎีกา / พระราชกําหนด) 

 3. กฎหมายที่จัดอยู่ในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน (รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ / พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด) 

 4. นิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถกระทําได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย (ทําพินัยกรรม
เมื่ออายุ 16 ป ี/ หมั้นเมื่ออายุ 17 ปี) 

 5. คนเสมือนไร้ความสามารถจะทําพินัยกรรมด้วยตนเองได้หรือไม่ (ทําได้ โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้พิทักษ์ / ทําได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์) 

 6. ความผิดอันยอมความได้ หมายถึง (ความผิดท่ีพนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีไม่ได้จนกว่า
ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ / ความผิดลหุโทษ) 

 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะร้องขอให้ศาลส่ังให้ญาติของตนเป็นบุคคลสาบสูญต้องไป (ศาลแพ่ง / ศาลอาญา) 
 8. พนักงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ตํารวจ  อัยการ  ศาล  พนักงานคุม

ประพฤติ / ตํารวจ  ทนายความ  ศาล  พนักงานบังคับคดี) 
 9. “ทนายแผ่นดิน” หมายถึง (ผู้พิพากษา / พนักงานอัยการ) 
 10. คดีอาญาที่ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องเสมอ คือ (คดีท่ีราษฎรเป็นโจทก ์/ คดีความผิดต่อส่วนตัว) 
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ช่ือกฎหมาย ผู้เสนอร่าง ผู้พิจารณา ผู้ตรา การประกาศใช้ 

รัฐธรรมนูญ คณะปฏิวัติ 
คณะรัฐประหาร 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะปฏิวัติ 
คณะรัฐประหาร 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รัฐสภา 

พระมหากษัตริย์ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบัญญัติ 1. คณะรัฐมนตรี 
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
3. ศาลหรือองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ 
4. ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังไม่น้อยกว่า 
10,000 คน 

รัฐสภา พระมหากษัตริย์ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ประมวลกฎหมาย คณะรัฐมนตรี รัฐสภา พระมหากษัตริย์ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกําหนด รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 
พระราชกําหนด 

คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกฤษฎีกา รัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องตาม 
กฎหมายแม่บท 

คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวง รัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องตาม 
กฎหมายแม่บท 

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษา
การตาม 

พระราชกําหนด 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
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ช่ือกฎหมาย ผู้เสนอร่าง ผู้พิจารณา ผู้ตรา ผู้ให้ความ 
เห็นชอบ 

การ 
ประกาศใช้ 

เทศบัญญัติ 1. นายกเทศมนตรี 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ    

เลือกตั้งในเขตเทศบาล 

สภา
เทศบาล 

นายกเทศมนตรี ผู้ว่าฯ 
จังหวัด 

ประกาศที่
สํานักงาน
เทศบาล 7 

วัน 

ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

1. นายก อบจ. 
2. สมาชิกสภา อบจ. 
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขต อบจ. 

สภา อบจ. นายก อบจ. ผู้ว่าฯ 
จังหวัด 

ประกาศที่ที่
ทําการ 

อบจ. 15 วัน 

ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

1. นายก อบต. 
2. สมาชิกสภา อบต. 
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขต อบต. 

สภา อบต. นายก อบต. นายอําเภอ ประกาศใน 
ราชกิจจา-
นุเบกษา 

ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

1. ผู้ว่าฯ กทม. 
2. สมาชิกสภา กทม. 
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ 
   เลือกตั้งในเขต กทม. 

สภา กทม. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศใน 
ราชกิจจา-
นุเบกษา 

ข้อบัญญัติ 
เมืองพัทยา 

1. นายกเมืองพัทยา 
2. สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ       
 เลือกตั้งในเขตเมือง 
 พัทยา       

สภาเมือง
พัทยา 

นายกเมือง
พัทยา 

ผู้ว่าฯ 
จังหวัด
ชลบุรี 

ประกาศที่
ศาลาว่าการ 
เมืองพัทยา 

7 วัน 
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เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระเศรษฐศาสตร 

 
เศรษฐศาสตร์ จับประเด็นสําคัญ (หา Error) 

 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1. ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคม คือ ปัญหาความขาดแคลน 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินและเงินกู้ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เ พ่ือแก้ไขสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ 
เก่ียวข้องเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

3. ปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ที่ดินรวมถึงทรัพยากรที่อยู่
ใต้ดิน บนดิน และเหนือพ้ืนดิน เครื่องจักร เงินทุน และผู้ประกอบการ 

4. จุดประสงค์ขั้นสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การบริโภค 
5. หนี้ที่เกิดจากการที่รัฐบาลขายพันธบัตรให้ประชาชนเพื่อนําเงินมาใช้จ่าย

เรียกว่า หนี้สาธารณะ 

 ระบบเศรษฐกิจ ตลาด 
กลไกราคา 

- ทุนนิยม/สังคมนิยม/
ผสม 

- ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ 

- อุปสงค์ อุปทาน ภาวะ
ดุลยภาพ 

- การแทรกแซงราคาโดย
รัฐบาล 

1. ลักษณะที่สําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ การทํางานของ
ระบบอาศัยกลไกราคา 

2. จุดมุ่งหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม คือ ทําให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบผสม เพราะเป็นระบบที่ใช้กลไกราคาและ
การวางแผนในการดําเนินงาน 

4. การซื้อขายสินค้าเกษตรขั้นปฐม จัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
5. กฎอุปสงค์ คือ เมื่อราคาสินค้าลดลง ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในปริมาณลดลง

เช่นกัน 
6. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย 

 เศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์ รายได้ประชาชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

1. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความย่ังยืน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 

2. สหกรณ์ที่ไม่ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก คือ สหกรณ์ร้านค้า 
3. รายได้เฉลี่ยต่อหัว (PCI : Per Capita Income) หมายถึง รายได้ทั้งหมด

หารด้วยประชากรวัยทํางาน 
4. ส่ิงแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ รายได้เฉลี่ยต่อ

หัวของประชากรสูงขึ้น 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่สุด คือ การกระจายรายได้ที่เท่า

เทียมกันและการลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านคุณภาพชีวิต  
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เศรษฐศาสตร์ จับประเด็นสําคัญ 
 การเงินและการคลัง 

- ปริมาณเงิน ธนาคาร 
- เงินเฟ้อและเงินฝืด 
- งบประมาณแผ่นดิน ภาษี 
- นโยบายการเงินและ

นโยบายการคลัง 

1. ปริมาณเงินในความหมายที่แคบ คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงิน
ฝากประจําของประชาชนที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 

2. หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยประการหนึ่ง คือ รับฝากเงินจากประชาชน 
3. การที่ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้นทุกปีแสดงว่า อํานาจซื้อของเงินลดลง 
4. ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ คือ ลูกหนี้ได้เปรียบ เจ้าหนี้เสียเปรียบ 
5. งบประมาณขาดดุล หมายถึง งบประมาณที่รายรับของรัฐบาลน้อยกว่า

รายจ่ายรวมของรัฐบาล 
6. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษี

สรรพสามิต 
7. นโยบายการเงินแบบขยายตัว ควรใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา โดยการ

เพ่ิมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย 
8. นโยบายการเงินแบบหดตัว ควรใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวมาก

เกินไป โดยการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เช่น เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย 
9. นโยบายการคลังแบบขยายตัว ควรใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา โดยการ

เพ่ิมการใช้จ่ายของภาครัฐ เช่น ลดอัตราภาษี ใช้งบประมาณแบบขาดดุล 
10. นโยบายการคลังแบบหดตัว ควรใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวมาก

เกินไป โดยการลดการใช้จ่ายของภาครัฐ เช่น เพ่ิมอัตราภาษี ใช้งบประมาณ
แบบเกินดุล  

 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
- นโยบายการค้า 
- การเงินระหว่างประเทศ 

(ดุลการชําระเงิน / ดุล
บัญชีเดินสะพัด / ทุน
สํารองระหว่างประเทศ) 

- ค่าบาทแข็งและค่าบาท
อ่อน 

- ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

- AEC 

1. มาตรการของนโยบายการค้าเสรี เช่น เก็บภาษีขาเข้าในอัตราตํ่า 
2. รายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด ได้แก่ ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลบริจาค 

ดุลการชําระเงิน 
3. การที่ประเทศมีดุลการชําระเงินขาดดุล จะทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศ

ลดลง 
4. เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แสดงว่า ใช้เงิน

บาทจํานวนน้อยลงในการแลกเงิน 1 ดอลลาร์ 
5. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ต่อ 35 บาท เปลี่ยนเป็น 1 ดอลลาร์ ต่อ 

30 บาท จะทําให้ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นในสายตาคนไทย 
6. “ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า” (GATT : General 

Agreement on Tariff and Trade) ได้พัฒนามาเป็นองค์การ WTO 
7. ASEAN + 3 คําว่า 3 หมายถึง ประเทศ ญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต้ 
8. สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 
 วิกฤตเศรษฐกิจของไทย
และโลก 

1. วิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสําคัญมาจาก เงิน
บาทแข็งค่าเกินไป ทําให้บัญชีเดินสะพัดขาดดุล และคนไทยใช้จ่ายเกินตัว 

2. ซับไพร์ม (Subprime) คือ ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพในธุรกิจอสังหา-  
ริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา  



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (47) 

 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน  
 1. เศรษฐศาสตร์ (Economics) ความขาดแคลน (Scarcity) การเลือก (Choice) ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) 
  - เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดมาใช้ใน
การผลิตสินค้าและบริการอย่างประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด และหาทางแจกจ่ายหรือ
กระจายสินค้าและบริการออกไป เพ่ือสนองความต้องการที่ไม่จํากัดของมนุษย์ให้ได้รับความพอใจสูงสุดและ     
มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด. 
  - ความขาดแคลน สาเหตุของความขาดแคลนสืบเนื่องมาจากความไม่สมดุลกันระหว่างความต้องการ
กับจํานวนทรัพยากร หรือสินค้าและบริการของประเทศมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการ. 
  - การเลือก เนื่องจากความต้องการของมนุษย์และจํานวนทรัพยากรไม่สมดุลกัน จึงต้องมีการ
ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นความขาดแคลนบังคับให้เกิดการตัดสินใจเลือก. 
  - ต้นทุนค่าเสียโอกาส เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดและมีน้อยกว่าความต้องการของมนุษย์ จึงทําให้
ต้องตัดสินใจใช้ทรัพยากรในทางเลือกหนึ่งๆ และเมื่อตัดสินใจใช้ทรัพยากรในทางเลือกหนึ่งแล้วย่อมเสียโอกาสที่
จะนําทรัพยากรนี้ไปใช้ในทางเลือกอื่นๆ หรือเรียกว่า เกิดต้นทุนในการเลือกขึ้นมา ต้นทุนในการเลือกนี้ก็คือต้นทุน
ค่าเสียโอกาส (ค่าเสียโอกาสไม่ใช่ส่ิงที่เราเลือก แต่เป็นส่ิงที่เราไม่ได้เลือก) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจึงหมายถึง    
มูลค่าสูงสุดของส่ิงที่เสียสละไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเลือก หรือก็คือมูลค่าสูงสุดของสิ่งท่ีเราไม่ได้เลือกนั่นเอง 
ดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงหมายถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่านั้น. 
 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 
  - เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนย่อยระดับบุคคลหรือองค์กร
ธุรกิจ. 
  - เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนรวมหรือระดับประเทศ เช่น 
รายได้ประชาชาติ การลงทุน การจ้างงาน การเงิน การคลัง หนี้สาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหา
การว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด เป็นต้น. 
 3. เศรษฐศาสตร์ตามท่ีเป็นจริง (Positive Economics) เศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรจะเป็น (Normative 
Economics) 
  - เศรษฐศาสตร์ตามท่ีเป็นจริง เป็นการมุ่งอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคืออะไร เกิดจากสาเหตุใดและ   
มีผลอย่างไร จึงเป็นเพียงการอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต ในปัจจุบัน และที่เกิดในอนาคต. 
  - เศรษฐศาสตร์ตามท่ีควรจะเป็น เป็นการมุ่งกล่าวถึงส่ิงที่เกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นนั้นว่าควรทําหรือ  
ไม่ควรทํา ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็น เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ซึ่งการศึกษาแนวนี้ใช้วิจารณญาณหรือ
ความคิดส่วนบุคคลมาประกอบ. 
 4. เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods) สินค้าไร้ราคา (Free Goods) 
  - เศรษฐทรัพย์ เป็นสินค้าที่มีต้นทุนการผลิต มีราคาซื้อขาย เช่น เส้ือผ้า รถยนต์ ฯลฯ ส่วนสินค้าที่
ได้โดยการแจก การให้ การบริจาค โดยผู้บริโภคได้มาฟรีหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถือว่าเป็นเศรษฐทรัพย์และ
เป็นสินค้าได้เปล่า (ไม่ใช่สินค้าไร้ราคา) เศรษฐทรัพย์ยังรวมถึงสินค้าและบริการที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินจากภาษี
อากร เช่น สิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ (เช่น สวนสาธารณะ สะพานลอย) บริการการศึกษาของรัฐ        
การป้องกันประเทศ. 
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  - สินค้าไร้ราคา สินค้าที่ได้มาโดยไม่มีต้นทุนในการผลิตหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้นสินค้า 
ไร้ราคาจึงเป็นสินค้าที่ไม่มีราคาที่จะต้องจ่าย เช่น สายลม แสงแดด อากาศ และน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ เป็นต้น. 
 5. สินค้าสาธารณะ (Public Goods) หนี้สาธารณะ (Public Debt) 
  - สินค้าสาธารณะ สินค้าที่ทุกคนใช้บริโภคร่วมกันและเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของ
ผู้บริโภครายอื่น เช่น การป้องกันประเทศ การกระจายเสียงวิทยุ สัญญาณทีวี ไฟฟ้าตามถนน. 
  - หนี้สาธารณะ หนี้สินของรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการยืมโดยตรง (การก่อหนี้ภายในประเทศ และการก่อ
หนี้ต่างประเทศ) และการค้ําประกันเงินกู้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ถือเป็นรายรับส่วนหนึ่งของรัฐบาล   
ที่จะนํามาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ. 
 6. ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Implicit Cost) ต้นทุนทางบัญชี (Accounting 
Cost) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) 
  - ต้นทุนชัดแจ้ง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงๆ ซึ่งผู้ผลิตจ่ายไปให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือเป็นค่าตอบแทน  
ในการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้าง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า. 
  - ต้นทุนไม่ชัดแจ้งหรือต้นทุนแฝง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินหรือไม่ได้จ่ายออกไปจริงๆ เช่น 
ใช้บ้านของตนเป็นสํานักงาน ซึ่งถ้านําไปให้เช่าจะได้รับค่าเช่าตอบแทน. 
  - ต้นทุนทางบัญชี จะประกอบด้วยต้นทุนชัดแจ้งเท่านั้น. 
  - ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง ดังนั้น
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีความหมายที่กว้างกว่าต้นทุนทางบัญชี. 
 7. กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) กําไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) 
  - กําไรทางบัญชี รายรับทั้งหมดหักด้วยต้นทุนชัดแจ้ง (ต้นทุนที่จ่ายเป็นตัวเงิน) 
  - กําไรทางเศรษฐศาสตร์ รายรับทั้งหมดหักด้วยต้นทุนชัดแจ้ง (ต้นทุนที่จ่ายเป็นตัวเงิน) รวมกับ
ต้นทุนแฝง (ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงิน) 
   สรุปว่า กําไรทางบัญชี = รายรับ – ต้นทุนชัดแจ้ง 
    กําไรทางเศรษฐศาสตร์ = รายรับ – (ต้นทุนชัดแจ้ง + ต้นทุนแฝง) 
 8. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Basic Economic Problems) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Activity) ปัจจัยการผลิต (Factor of Production) หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit) 
  - ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากความมีอยู่อย่างจํากัดของทรัพยากร
เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกิจ ปัญหานี้ประกอบด้วย  
1. ปัญหาว่าจะผลิตอะไร  2. ปัญหาว่าจะผลิตอย่างไร  3. ปัญหาว่าจะผลิตเพ่ือใคร หรือเรียกส้ันๆ ว่า ปัญหา 
What, How, For Whom. 
  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการผลิต การบริโภค 
การกระจาย และการแลกเปลี่ยน. 
  - ปัจจัยการผลิต ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่  1. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ ดินฟ้าอากาศ ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าเช่า  2. แรงงาน กําลังความสามารถในการผลิต
ของมนุษย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานกายหรือกําลังความคิด ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าจ้าง  3. ทุน ส่ิงที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เครื่องมือเครื่องจักร โรงงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ดอกเบี้ย 
(แรงงานสัตว์ที่คนฝึกฝนเพ่ือนํามาใช้งานอนุโลมถือเป็นทุน)  4. ผู้ประกอบการ ผู้ที่ทําหน้าที่รวบรวมเอาปัจจัย
การผลิตต่างๆ มาดําเนินการผลิต และยังเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่
ได้รับ คือ กําไร. 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (49) 

  - หน่วยเศรษฐกิจ ผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ 
และหน่วยรัฐบาล. 
 

 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “เศรษฐศาสตรเบื้องตน” 
 1. ความขาดแคลนที่ปรากฏอยู่ในระบบเศรษฐกิจ มีสาเหตุพ้ืนฐานมาจาก (ความต้องการของมนุษย์

และจํานวนทรัพยากรไม่สมดุลกัน / มนุษย์มีความต้องการไม่จํากัดและแสวงหาความความพอใจ
สูงสุด) 

 2. การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องตัดสินใจเก่ียวกับเรื่อง (การจัดสรรปัจจัย
การผลิต / การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต) 

 3. จุดประสงค์หลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจเรื่อง (การกระจายรายได้ / การจัดสรร
ทรัพยากร) 

 4. ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคม คือ (ปัญหาการกระจายรายได้ / ปัญหาความ 
ขาดแคลน) 

 5. ตัวอย่างของสินค้าสาธารณะ เช่น (การกระจายเสียงทางวิทยุ การป้องกันประเทศ / มหาวิทยาลัย
ของรัฐ ห้างสรรพสินค้า) 

 6. กําไรทางเศรษฐศาสตร์ คํานวณได้จาก (รายรับ - [ต้นทุนชัดแจ้ง + ต้นทุนแฝง] / รายรับ -
ต้นทุนชัดแจ้ง) 

 7. สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ คือ (การเพ่ิมขึ้นของประชากร / 
ความจํากัดของทรัพยากร) 

 8. การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ จะทําให้เกิดผล คือ (สังคมได้รับสวัสดิการ
สูงสุด / ผู้ผลิตเสียต้นทุนในการผลิตตํ่าสุด) 

 9. ประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง (ได้ผลผลิตที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยที่สุด / ได้ผลผลิต
มากท่ีสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด) 

 10. ปัจจัยการผลิตที่มีความสําคัญที่สุดในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ (ทุน / 
ผู้ประกอบการ) 
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ระบบเศรษฐกิจ 
 9. ลักษณะสําคัญของระบบทุนนิยม (Capitalism) ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (Communist) ระบบ
สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) 
 
 

ทุนนิยม สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ 

สังคมนิยม
ประชาธิปไตย 

เศรษฐกิจ 
แบบผสม 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ไม่จํากัด จํากัด จํากัดบ้าง ไม่จํากัด 

บทบาทการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เอกชน รัฐ รัฐ > เอกชน เอกชน + รัฐ 
(ผู้ประกอบการ

เอกชน 
มีบทบาทสําคัญ) 

การทํางานของ 
กลไกราคา 

ไม่จํากัด จํากัด จํากัดบ้าง จํากัดบ้าง 

การวางแผนเศรษฐกิจ 
จากส่วนกลาง 

ไม่มี มี มี มี 

เครื่องมือที่ใช้
แก้ปัญหา 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

กลไกราคา การวางแผนที่
ภาครัฐควบคุม 

การวางแผนที่
ภาครัฐควบคุม + 

กลไกราคา 

กลไกราคา + 
การวางแผนที่ 
ภาครัฐชี้นํา 

เสรีภาพของเอกชน
และการแข่งขัน 

มี ไม่มี มีบ้าง มีบ้าง 

เป้าหมายในการ
กระจายรายได้ 
ที่เป็นธรรม 

ไม่มี มี มี มี 

ตัวอย่างประเทศ ไม่มีแล้วในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่เป็น 
ระบบผสม 

เกาหลีเหนือ 
คิวบา 

รัฐสวัสดิการ เช่น 
อังกฤษ เยอรมนี 
สวีเดน นอร์เวย์ 

ไทย (แบบผสมที่ค่อน
ไปทางทุนนิยม) 

 
 10. ข้อดีและข้อเสียของระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  ระบบทุนนิยม 
  - ข้อดี  1. มีแรงจูงใจในการผลิตและการทํางาน เพราะทํามากจะมีรายได้มาก  2. ผู้ผลิตแต่ละราย
ต้องแข่งขันกันขายสินค้าและบริการให้มากที่สุด จึงต้องปรับปรุงเทคนิคการผลิตอยู่เสมอ โดยเน้นทั้งคุณภาพ
และปริมาณด้วย  3. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนถนัด  4. ผู้บริโภค
มีโอกาสเลือกบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพราะไม่มีผู้ใดผูกขาดการผลิตที่ทําให้ราคาสูงเกินปกติ. 
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  - ข้อเสีย  1. การกระจายรายได้และการจัดสรรทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันและไม่ท่ัวถึง เพราะผู้บริโภค
ในสังคมต่างมีรายได้และทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกัน ทําให้พวกนายทุนได้เปรียบ  2. ในภาวะที่เกิดการขาดแคลน
สินค้า เช่น ในยามสงคราม ถ้ารัฐไม่เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว ก็จะทําให้เกิดการขาดแคลน
สินค้าที่จําเป็นได้  3. หากมีผู้ผลิตสินค้าและบริการน้อยราย ผู้ผลิตอาจรวมตัวกันผูกขาดในการผลิตได้ เพราะ  
รัฐไม่ได้เข้ามาแทรกแซง ซึ่งผลเสียก็จะตกอยู่กับผู้บริโภค เช่น การรวมตัวกันขึ้นราคาสินค้า การกดค่าจ้างแรงงาน 
4. มีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง เช่น การแข่งขันกันสร้างห้างสรรพสินค้า. 
  ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
  - ข้อดี  1. ไม่มีความแตกต่างระหว่างรายได้ เพราะประชาชนไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิง
เศรษฐกิจ  2.  ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เพราะรัฐเป็นผู้แบ่งปันเครื่องบริโภคต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน  3. ไม่มีการผูกขาดของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 
  - ข้อเสีย  1. ขาดเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพและเลือกบริโภค  2. ขาดแรงจูงใจในการผลิต 
เพราะเอกชนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน. 
  ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
  - ข้อดี  1. การกระจายรายได้มีความเป็นธรรมขึ้น มีรายได้ต่างกันน้อยลง ช่วยลดความเหลื่อมลํ้า
ทางฐานะและรายได้ของบุคคล  2. ประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  3. การแข่งขันกัน
เพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดนั้นไม่มี เพราะรัฐเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และไม่ให้มีการผูกขาดโดยเอกชนในธุรกิจบางชนิด. 
  - ข้อเสีย  1. ผู้บริโภคไม่มีเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้เต็มที่  2. เอกชนไม่มีเสรีภาพ
ทําธุรกิจได้เต็มที่ เพราะเอกชนทําได้เฉพาะกิจการขนาดเล็กเท่านั้น ส่วนกิจการขนาดใหญ่รัฐเข้าควบคุม       
3. ขาดแรงจูงใจในการทํางานและขาดการแข่งขัน ทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตไม่ก้าวหน้ามากนัก. 
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  - ข้อดี  1. การกระจายรายได้และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างทั่วถึง  2. ผู้ใช้แรงงานได้รับ
ผลตอบแทนตามกําลังความสามารถและอาชีพ  3. เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีการแข่งขันใน
การผลิตสินค้าและบริการ  4. ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการได้มากพอสมควร 
  - ข้อเสีย  1. รัฐไม่อาจส่ังการแบบรีบด่วนได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  2. การ
วางแผนจากรัฐเพ่ือให้เอกชนเข้าร่วมหรือปฏิบัติตามอาจเป็นไปได้ยาก  3. รัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและ
ใช้อํานาจต่างๆ จึงทําให้เอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุน  4. การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการมีกําไรอาจ
ก่อให้เกิดช่องว่างทางฐานะและรายได้ ปัญหาความเหลื่อมลํ้าจะตามมา  5. กลไกราคาที่รัฐเข้าแทรกแซง อาจก่อให้เกิด
ปัญหา เช่น เปิดโอกาสให้มีการคอรัปชัน เอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มที่. 
 11. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition) ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competition 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
 - ลักษณะสําคัญ  1. ผู้ซื้อและผู้ขายมีจํานวนมาก  2. สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  3. ผู้ซื้อและ
ผู้ขายมีความรู้ของสภาวะตลาดเป็นอย่างดี  4. การติดต่อซื้อขายจะต้องกระทําโดยสะดวก สินค้าสามารถโยกย้ายไป
ยังภูมิภาคต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว  5. หน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจได้โดยเสรี 
 - ข้อสังเกต ราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาเดียวกันทั้งหมดและเป็นราคาที่เหมาะสม 
ไม่มีผู้ซื้อผู้ขายรายใดมีอิทธิพลต่อราคา และไม่จําเป็นต้องมีการโฆษณา ตลาดแข่งขันสมบูรณ์นี้ถือเป็นตลาดใน
อุดมคติ (Ideal Market) ตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือ ตลาดสินค้าเกษตร เช่น 
ตลาดข้าวเปลือก ตลาดมันสําปะหลัง ตลาดหุ้น. 
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 - ข้อดี  1. ด้านผู้บริโภค : จากสภาพการแข่งขัน ราคาจึงค่อนข้างยุติธรรมต่อผู้บริโภคและผู้บริโภค
ย่อมมีทางเลือกในการบริโภคได้มาก เพราะสินค้าที่เหมือนกันจึงใช้ทดแทนกันได้ดี ด้านผู้ผลิต : จากสภาพการ
แข่งขันเสรีและไม่มีการผูกขาด ผู้ผลิตจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของตน ด้านสังคม : มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ. 
 - ข้อเสีย  1. ผู้ผลิตอาจจะลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ โดยปราศจากการสํานึกในความรับ   
ผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น ใช้วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน สินค้าจึงไม่มีคุณภาพ 
ใช้กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ไม่สร้างบ่อบําบัดน้ําเสียเพราะทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  2. สินค้า
และบริการที่จําเป็นบางอย่างอาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การจัดการศึกษา การป้องกัน
ประเทศ จึงทําให้รัฐต้องเข้าไปควบคุมเอง  3. อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูง เช่น กิจการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
ต้นทุนต่อหน่วยสูงมาก ถ้าผู้ผลิตรายเดียวหรือไม่ก่ีรายทําจะคุ้มกว่า เพราะเป็นการประหยัดจากขนาดการผลิต 
(Economies of Scale) ที่เน้นการลดต้นทุนเฉลี่ย โดยการซื้อวัตถุดิบคราวละมากๆ และซื้อได้ในราคาตํ่าลง   
ผลิตสินค้าคราวละมากๆ ผลคือ ทําให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าลดตํ่าลง. 
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
 1. ตลาดผูกขาด (Monopoly)  2. ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)  3. ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด 
(Mouopolistic Competition) 
 

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ด้านผู้ขาย 
ลักษณะทั่วไป ตลาดแข่งขัน 

สมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขาย  
น้อยราย 

ตลาดกึ่งแข่งขัน 
กึ่งผูกขาด 

1.  จํานวนผู้ขาย มาก รายเดียว น้อย มาก 

2.  ลักษณะสินค้า 
 ที่ขาย 

สินค้าเหมือนกัน 
ทุกประการ ใช้แทนกัน 

ได้อย่างสมบูรณ์ 

ไม่มีสินค้าอ่ืน 
ที่ใช้แทนกันได้ 

สินค้าแตกต่างกัน
บ้างเล็กน้อย 

แต่ใช้แทนกันได้ 

สินค้าแตกต่างกัน 
แต่ใช้แทนกันได้ 

3.  ความยากง่าย 
 ในการเข้าสู่ตลาด 
 ของผู้ขายรายใหม่ 

ง่ายมาก ยากมาก ค่อนข้างยาก ง่าย 

4.  การมีปฏิสัมพันธ์ 
 ต่อกันของผู้ขาย 

ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี 

5.  ตัวอย่าง ตลาดที่ใกล้เคียงกับ 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

เช่น ตลาดข้าว  
ตลาดหุ้น 

ไฟฟ้า ประปา 
รถไฟ 

น้ํามัน น้ําอัดลม 
หนังสือพิมพ์ 
ปูนซีเมนต์ 

เส้ือผ้าสําเร็จรูป 
รองเท้า สบู่ 
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 การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือการขึ้นอยู่ต่อกันและกันของผู้ขายแต่ละราย หมายความว่า การดําเนิน
นโยบายของผู้ผลิตรายหนึ่งๆ จะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ในตลาดหรือไม่ กรณีตลาดผู้ขายน้อยรายนี้ 
ผู้ขายจะไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน (ก็คือเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา) เนื่องจากถ้าฝ่ายหนึ่งลดราคา 
คู่แข่งจะลดราคาตามทันที และถ้าผู้ขายขึ้นราคา คู่แข่งจะไม่ขึ้นตาม ทําให้ส่วนแบ่งตลาดลดลง ฉะนั้นการแข่งขัน
จึงใช้วิธีอ่ืน เช่น การโฆษณา การบรรจุหีบห่อ ข้อสังเกตถ้าผู้ขายน้อยรายร่วมมือกันเพ่ือกําหนดราคา         
หรือปริมาณสินค้าในตลาดจะกลายเป็นการรวมกลุ่มในลักษณะของกลุ่มผูกขาด ที่เรียกว่าคาร์เทล (cartel) เช่น 
กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ํามันเป็นสินค้าออก (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries) 
ตลาดผูกขาด 
 - สาเหตุเกิดจาก  1. การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) เมื่อมีการผลิตขนาดใหญ่ ผู้ผูกขาด
สามารถขยายขนาดการผลิตจนทําให้สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยลงมาตํ่ามาก ซึ่งผู้ผลิตอาจต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก
หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้  2. การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
แต่เพียงผู้เดียว  3. การได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น การจดสิทธิบัตร หรือได้รับอํานาจจากรัฐให้เป็นผู้ดําเนินการ
แต่เพียงผู้เดียว เช่น การให้สัมปทาน การให้ใบอนุญาต. 
 - ข้อดี  1. เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตในกรณีการผลิตขนาดใหญ่ เช่น กิจการสาธารณูปโภค 
เพราะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อมีการผลิตคราวละมากๆ และจะขายสินค้าได้ในราคาที่ตํ่าลง  2. กรณีสินค้า
และบริการบางประเภทที่ให้คุณและโทษต่อสังคม รัฐเป็นผู้ผูกขาด เช่น บริการป้องกันประเทศ การผลิตวัคซีน 
โรงงานยาสูบ  3. เกิดการวิจัยพัฒนาเทคนิคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยา 
 - ข้อเสีย  1. การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ผูกขาดไม่มีคู่แข่งทางการค้า  2. ผลผลิต
อาจมีจํานวนไม่พอเพียงกับความต้องการ ถ้าผู้ผูกขาดตั้งราคาสูง. 
 12. อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) 
  อุปสงค์ 
  - อุปสงค์ คือ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ 
ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ความต้องการซื้อดังกล่าวต้องประกอบด้วยความเต็มใจที่จะซื้อ 
และมีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) หรือมีเงินด้วย แต่ถ้ามีแต่ความต้องการในสินค้าโดยไม่มีเงินที่จะซื้อ   
เราเรียกความต้องการลักษณะนั้นว่าความต้องการ (Want) 
  - กฎของอุปสงค์ ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น อุปสงค์จะลดลง และถ้าราคาสินค้าลดลง อุปสงค์จะเพ่ิมขึ้น 
เส้นอุปสงค์จึงมีลักษณะเป็นเส้นลาดเอียงจากบนซ้ายมาล่างขวา ซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณ
ซื้อเป็นไปในทางแปรผกผัน (หรือทิศทางตรงกันข้าม P  D  ; P  D ) เส้นมีค่าความชันเป็นลบ. 
  - ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์  1. ราคาสินค้าที่ซื้อ  2. รายได้ของผู้บริโภค  3. รสนิยมของผู้บริโภค    
4. ราคาของสินค้าชนิดอ่ืนที่เก่ียวข้อง  5. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินค้าในอนาคต 
  - สินค้าปกติและสินค้าด้อย กรณีสินค้าปกติถ้าผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น อุปสงค์สินค้าเพ่ิมขึ้น และ  
ถ้ามีรายได้ลดลง อุปสงค์สินค้าลดลงด้วย ดังนั้นอุปสงค์สินค้าปกติจะแปรผัน (ทิศทางเดียวกัน) ตามรายได้ของ
ผู้บริโภค กรณีที่เป็นสินค้าด้อย อุปสงค์สินค้าด้อยจะแปรผกผัน (ทิศทางตรงกันข้าม) กับรายได้ของผู้บริโภค 
เช่น เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพ่ิมขึ้น อุปสงค์ที่มีต่อบะหมี่สําเร็จรูปลดลง. 
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  - สินค้าที่ใช้ทดแทนกันและสินค้าที่ใช้ประกอบกัน กรณีสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน อุปสงค์สินค้าชนิดหนึ่ง
จะแปรผัน (ทิศทางเดียวกัน) ตามราคาของสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน เช่น ถ้าราคาเนื้อไก่ถูกลง อุปสงค์เนื้อหมูจะ
ลดลง ในทางกลับกันถ้าราคาเนื้อไก่แพงขึ้น อุปสงค์ต่อเนื้อหมูจะเพ่ิมขึ้น กรณีสินค้าที่ใช้ประกอบกันหรือสินค้าที่
ใช้ร่วมกัน อุปสงค์สินค้าชนิดหนึ่งจะแปรผกผัน (ทิศทางตรงกันข้าม) กับราคาของสินค้าที่ใช้ประกอบกัน เช่น 
ถ้าราคาไม้ตีปิงปองสูงขึ้น อุปสงค์ต่อลูกปิงปองจะลดลง ตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ปากกาหมึกซึมกับน้ําหมึก รถยนต์
กับน้ํามัน ปืนกับกระสุน. 
  อุปทาน 
  - อุปทาน คือ ปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตต้องการผลิตออกขายในช่วงเวลาหนึ่ง 
ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ซึ่งเป็นปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลา
หนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นทั้งหมด. 
  - กฎของอุปทาน ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น อุปทานจะเพิ่มขึ้น และถ้าราคาสินค้าลดลง อุปทานจะลดลง 
เส้นอุปทานจึงมีลักษณะเป็นเส้นลาดเอียงขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวา ซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ
ปริมาณขายเป็นไปในทางแปรผัน (หรือทิศทางเดียวกัน P  S  ; P  S ) เส้นมีค่าความชันเป็นบวก. 
  - ปัจจัยที่กําหนดอุปทาน  1. ราคาสินค้าที่ผลิต  2. จํานวนผู้ผลิต  3. ราคาปัจจัยการผลิตที่มีผล
ต่อต้นทุนการผลิต  4. เทคโนโลยีการผลิต  5. สภาพดินฟ้าอากาศ  6. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต. 
 13. ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) อุปสงค์
ส่วนเกิน (Excess Demand) 
  - ดุลยภาพของตลาด เป็นสภาวะที่ปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขาย ทั้งนี้ระดับราคาสินค้าที่ปริมาณ
ซื้อเท่ากับปริมาณขายจะเรียกว่า ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) และปริมาณสินค้าที่เท่ากันระหว่าง
ปริมาณซื้อกับปริมาณขายจะเรียกว่า ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium Quantity) 
  - อุปทานส่วนเกิน ถ้าราคาสินค้าแพงกว่าราคาดุลยภาพ ปริมาณขายจะมากกว่าปริมาณซื้อ (S > D) 
และเกิดสินค้าส่วนเกิน (Surplus) หรืออุปทานส่วนเกิน. 
  - อุปสงค์ส่วนเกิน ถ้าราคาสินค้าถูกกว่าราคาดุลยภาพ ปริมาณซื้อจะมากกว่าปริมาณขาย (D > S) 
และทําให้เกิดการขาดแคลนสินค้า (Shortage) หรืออุปสงค์ส่วนเกิน. 
  - การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ ถ้าตลาดไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพ กลไกราคาจะทําหน้าที่เพ่ือทําให้ตลาด
ปรับเข้าสู่ดุลยภาพดังนี้ เมื่อใดที่เกิดสินค้าส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกิน (ณ ระดับราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ) 
จะมีผลกดดันทําให้ราคาสินค้าถูกลง จนปรับเข้าสู่ราคาดุลยภาพ หรือเมื่อใดที่เกิดการขาดแคลนสินค้าหรือ
อุปสงค์ส่วนเกิน (ณ ระดับราคาที่ตํ่ากว่าราคาดุลยภาพ) จะมีผลกดดันทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้น. 
 

ราคาส้ม 
(บาท/กก.) 

ปริมาณซื้อส้ม 
(กก./วัน) 

ปริมาณขายส้ม
(กก./วัน) สภาวะ 

11 25 80 มีส้มส่วนเกิน อุปทานส่วนเกิน = 55 กก./วัน 
9 40 70 มีส้มส่วนเกิน อุปทานส่วนเกิน = 30 กก./วัน 

7 60 60 ดุลยภาพ ปริมาณซื้อส้ม = ปริมาณขายส้ม 
5 75 35 มีส้มขาดแคลน อุปสงค์ส่วนเกิน = 40 กก./วัน 
3 90 20 มีส้มขาดแคลน อุปสงค์ส่วนเกิน = 70 กก./วัน 
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 14. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ในสังคมไทย การกําหนดค่าจ้าง 
  การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ในสังคมไทย 
  การกําหนดราคาสินค้าโดยทั่วไปอาจไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานเพียงอย่างเดียว แต่ในทาง
ปฏิบัติการกําหนดราคานั้นยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตด้วย โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นเป็น
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ซึ่งกลไกราคาไม่ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ การกําหนดราคาสินค้าของผู้ผลิตอาจเป็นไป
เพ่ือการสร้างกําไร การสร้างยอดขายหรือการขยายตลาด ข้อสังเกตผู้ผลิตจะไม่แข่งขันกันด้านราคา แต่หันมา
พัฒนาสินค้า จัดทําบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวยงาม มีการกระจายตัวสินค้า ส่งเสริมการตลาด เช่น การต้ังราคาโดยใช้
ส่วนลด การต้ังราคาโดยใช้เลขคี่ การต้ังราคาขายควบคู่ การต้ังราคาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น. 
การกําหนดค่าจ้าง 
  - ค่าจ้างท่ีแท้จริง (Real Wage) คือ อํานาจซื้อของค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน ซึ่งมีที่มาจากการนําค่าจ้าง
ที่เป็นตัวเงินหารด้วยดัชนีราคา ถ้ากําหนดให้ระดับราคาสินค้าคงที่ แต่ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเพ่ิมขึ้น (พูดง่ายๆ ก็คือ 
ราคาของเท่าเดิม ขณะที่เงินเดือนเพ่ิม เราดีใจแน่) ก็มีผลทําให้ค่าจ้างที่แท้จริงจะเพิ่มข้ึน และถ้ากําหนดให้
ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินคงที่ แต่ระดับราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น (พูดง่ายๆ ก็คือ เงินเดือนเท่าเดิม แต่ราคาของแพงขึ้น 
นั่นคือความจริงในปัจจุบันใช่ไหม) ก็มีผลทําให้ค่าจ้างที่แท้จริงจะลดลง สรุปว่าค่าจ้างที่แท้จริงจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อ
ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินสูงขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าระดับราคาสินค้า. 
  - การกําหนดค่าจ้างนั้นขึ้นกับอุปสงค์แรงงาน (Demand of Labour) และอุปทานแรงงาน 
(Supply of Labour) อุปสงค์แรงงาน ดูจากความต้องการซื้อแรงงานของนายจ้างเป็นหลักว่า ต้องการจ้าง
แรงงานมากน้อยเพียงใด อุปทานแรงงาน ดูจากการเสนอขายแรงงานของลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างต่างๆ กัน    
ถ้าอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานประเภทใด ค่าจ้างของแรงงานประเภทนั้นจะสูง ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าตลาดแรงงานประเภทใดมีอุปสงค์แรงงานน้อย แต่มีอุปทานแรงงานมาก ค่าจ้างของแรงงาน
ประเภทนั้นจะต่ํา. 
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  - การกําหนดค่าจ้างข้ันตํ่า เป็นการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดแรงงานของรัฐบาล การกําหนด 
ค่าจ้างขั้นตํ่าในประเทศไทยเป็นการพิจารณาร่วมกันของไตรภาคีอันประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายลูกจ้าง 
นายจ้าง และรัฐบาล อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ การกําหนดค่าจ้าง  
ขั้นตํ่าจะมีผลทําให้เกิดอุปทานแรงงานส่วนเกิน ความต้องการจ้างแรงงานลดลง เพราะเมื่ออัตราค่าจ้างสูงขึ้น 
ลูกจ้างมีความต้องการทํางานมากขึ้น ในขณะที่นายจ้างจะจ้างแรงงานน้อยลง การกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าจะ
ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา. 
  - การจ้างงานเต็มท่ี (Full Employment) หมายถึง สภาวการณ์ที่คนที่ต้องการทํางานทุกคน
สามารถหางานทําได้ ณ ระดับค่าจ้างที่พึงพอใจ การจ้างงานเต็มที่มิได้หมายความว่ากําลังแรงงานทั้งหมดต้องมี
งานทํา อาจยังมีแรงงานจํานวนหนึ่งว่างงานอยู่ แต่เป็นการว่างงานโดยสมัครใจ หรือเป็นการว่างงานชั่วคราว. 
  - การว่างงานแฝง (Disguised Employment) หมายถึง ผู้ที่มีงานทําแต่การทํางานนั้นไม่ได้ทํา
ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น หรือเป็นการทํางานที่ตํ่ากว่าระดับความรู้ความสามารถ เช่น นายมีเห็นว่าลูกชายนั่งอยู่เฉยๆ 
จึงให้ลงไปช่วยทํานา ถึงจะไม่ทําให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ก็ถือเป็นการฝึกนิสัยไม่ให้เกียจคร้าน หรือกรณีนายโชค    
มีความรู้ระดับปริญญาตรี แต่หางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถไม่ได้ จึงยอมไปเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัย. 
 15. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล การกําหนดราคาขั้นตํ่า (Minimum Price) การกําหนดราคาขั้นสูง 
(Maximum Price) 
  - การกําหนดราคาขั้นตํ่า การที่รัฐบาลเข้ามากําหนดราคาขั้นตํ่าหรือราคาประกันให้สูงกว่าราคา
ดุลยภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น เพราะราคาดุลยภาพหรือราคาตลาดในขณะนั้นตํ่า
เกินไปจนผู้ผลิตเดือดร้อน สินค้าที่ถูกกําหนดราคาขั้นตํ่ามักได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง   
ในการกําหนดราคาขั้นตํ่า ณ ราคาประกัน ทําให้เกิดอุปทานส่วนเกินหรือภาวะผลผลิตล้นตลาด รัฐจึงต้องรับซื้อ
ผลผลิตส่วนเกินทําให้ส้ินเปลืองงบประมาณมาก ปัจจุบันรัฐบาลอาจใช้วิธีอ่ืนในการแก้ปัญหา เช่น การลด
ปริมาณการผลิต หรือการให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 
  - การกําหนดราคาขั้นสูง การที่รัฐบาลเข้ามากําหนดราคาขั้นสูงหรือเพดานราคาให้ตํ่ากว่าราคา
ดุลยภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือสงคราม เช่น การ
ควบคุมราคาน้ําตาลทราย น้ํามัน เป็นต้น การกําหนดราคาขั้นสูงอาจทําให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินหรือการขาดแคลน
สินค้าที่มีการควบคุมราคา เพราะปริมาณสินค้าที่ผู้ขายนําออกขายมีจํานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ รัฐจึง
ต้องใช้มาตรการเสริมด้วยวิธีการปันส่วน แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมา คือ ตลาดมืด มีการลักลอบซื้อราคากันใน
ราคาที่สูงกว่าราคาควบคุม สรุปว่าตลาดมืดก็คือการซื้อขายสินค้าที่ละเมิดกฎหมายควบคุมราคา ตลาดมืด
เกิดข้ึนเมื่อมีการกําหนดราคาขั้นสูง ทําให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ณ ระดับราคาควบคุม. 
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  - ข้อดีและข้อเสียของการแทรกแซงราคาของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ข้อดี คือ นโยบายนี้ช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มบุคคลในสังคม ทําให้เกิดการกระจายสวัสดิการสังคมได้ทั่วถึง เช่น การ
กําหนดราคาขั้นตํ่าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร การกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าเพ่ือช่วยเหลือแรงงาน การเก็บภาษี 
(Taxation) เพ่ือลดการบริโภคสินค้าบางอย่างลง การให้เงินอุดหนุน (Subsidy) เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้า
บางอย่างเพ่ิมขึ้น ข้อเสีย คือ ผลประโยชน์จากการแทรกแซงอาจตกอยู่กับกลุ่มคนจํานวนน้อย เช่น กรณีที่รัฐรับ
ซื้อข้าวเปลือกในราคาประกัน. 
 

 ทดสอบพลังสมองเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา” 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบที่ (กลไกตลาด / กลไกรัฐ) มีบทบาทต่อมนุษย์ในการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
 2. การกําหนดปริมาณการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นอยู่กับ (ต้นทุนการผลิตและจํานวนผู้ผลิต / 

ความต้องการซื้อและความต้องการขาย) 
 3. ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (การกระจายรายได้ของประชาชนมีความใกล้เคียงกัน 

เพราะรัฐให้การดูแล / ประชาชนทํางานได้อย่างเต็มที่ เพราะรัฐให้ค่าตอบแทนที่แน่นอน) 
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในเรื่อง (ความเป็นธรรมในสังคมและ

การกระจายรายได้ / แรงจูงใจและความคิดริเริ่ม) 
 5. ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม เพราะ (มีการจัดต้ังสหกรณ์ของเอกชน และมี

รัฐวิสาหกิจ / มีการวางแผนและใช้ราคาในการจัดสรรทรัพยากร) 
 6. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อ (ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย / อุปสงค์ส่วนเกิน

และอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย)์ 
 7. ราคาที่ทําให้ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน คือ (ราคาที่ตํ่ากว่าดุลยภาพ / ราคาที่สูงกว่า

ดุลยภาพ) 
 8. การกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าสูงขึ้น จะมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน (มีอุปทานแรงงาน

ส่วนเกิน การจ้างงานลดลง / มีอุปสงค์แรงงานส่วนเกิน การจ้างงานลดลง) 
 9. ประเภทของตลาดที่ไม่จําเป็นต้องโฆษณาสินค้า (ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ / ตลาดแข่งขันสมบูรณ์) 
 10. ข้อดีของตลาดแบบผูกขาด คือ (ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคายุติธรรม / มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิค

การผลิต) 
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เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ 
 16. เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง   
การดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ. 
  - กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา. 
  - คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
  - คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้ 
  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ. 
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ. 
  3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล. 
  - เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นจะต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
  1. เง่ือนไขความรู้ เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ. 
  2. เง่ือนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร   
ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่. 
 

ทางสายกลาง

เง่ือนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปญัญา แบง่ปนั)

เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู่

 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (59) 

  - แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดหมาย เมื่อนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ผลที่ได้รับ คือ   
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี. 
  - องค์ประกอบสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 
   1. ทางสายกลาง คือ การต้ังอยู่ในความไม่ประมาท พ่ึงพาตนเองให้มากขึ้นในทุกระดับพอเหมาะ. 
   2. ความสมดุลและยั่งยืน คือ การเน้นการพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดีพอเหมาะ     
มีความหลากหลายและกลมกลืน มีความย่ังยืน รักษาความสมดุล และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 
   3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ การไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ การรู้จักพอ มีเหตุผลมีความ
พอประมาณ. 
   4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก ตลอดจนสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ    
อันเกิดจากความผันผวนของโลกภายนอก. 
   5. การส่งเสริมสร้างคุณภาพคน คือ การสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตมีไมตรี       
เอ้ืออาทรต่อกัน มีวินัย พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน. 
  - หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 
   1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว หมายถึง เป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาซึ่งกันและกัน    
เพ่ือรักษาสมดุลแห่งความพอเพียง. 
   2. มีจิตใจพอเพียง หมายความว่า มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีจิตสํานึกที่ดี     
เอ้ืออาทร ประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม. 
   3. เกื้อหนุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความพอเพียง หมายถึง รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและ
รอบคอบ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนสูงสุด และเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคง. 
   4. ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียง หมายถึง ร่วมมือผนึกกําลังกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน     
คนในชุมชนมีความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากที่
มั่นคงและแข็งแรง 
   5. เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและมีการปรับตัว หมายถึง รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม
ของชุมชน. 
   6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย ดํารงชีวิตอย่างพออยู่พอกินตามอัตภาพและฐานะ. 
   7. พอเพียงอย่างมั่นคง ไม่ใช่ช่ัวคราว หมายถึง การใช้ชีวิตอย่างสม่ําเสมอ โดยมีคุณธรรม
กํากับการดําเนินชีวิต. 
 - แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
  นับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มีการอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ยังคงมีจุดยืนเดิม กล่าวคือประเทศไทยจําเป็นต้องปรับตัว
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หันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ
พัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและการเมือง 
มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยการบริหารจัดการ
ความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้      
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ความรอบรู้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ. 
 17. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร โครงการต้นแบบ
ของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ ขุดสระน้ําและเลี้ยงปลา 30 ส่วน 
ปลูกข้าว 30 ส่วน ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 ส่วนและ 10 ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ การประยุกต์ใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ และการบริหารจัดการที่ดี. 
หลักการทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 การจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน โดยการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นระบบและต้องมีน้ํา   
เพียงพอที่จะทําการเพาะปลูกได้ตลอดปี การบริหารจัดการที่ดินและน้ําจึงมีความสําคัญและทําให้เกษตรกรอยู่รอดได้. 
  ขั้นที่ 2 การรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ 
การศึกษา สังคมและศาสนา. 
  ขั้นที่ 3 การให้กลุ่มหรือสหกรณ์ในชุมชนติดต่อประสานงานกับองค์กร ภาคเอกชน แหล่งเงิน แหล่ง
พลังงาน เช่น ธนาคาร บริษัทน้ํามัน เพ่ือมาช่วยลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้กับกลุ่ม. 
 18. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการธุรกิจ 
  - เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่เน้นความพอดี ความสมดุล ซึ่งจะนําไปสู่ความมั่นคงและความ
ย่ังยืน และเป็นหลักการที่รวมถึงความรอบคอบระมัดระวัง และความไม่โลภ ธุรกิจที่ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงย่อมมีแนวโน้มสูงที่จะอยู่รอดอย่างมั่นคง แม้ในสถานการณ์ยากลําบาก ทั้งเป็นธุรกิจที่ให้ความสําคัญ
ต่อคุณธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ธุรกิจที่ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั่นเอง. 
 19. สหกรณ์ 
  - สหกรณ์ คือ องค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันสมัครใจต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป มีการจัดต้ังและ
ดําเนินการวิสาหกิจที่มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยกลุ่มบุคคลผู้มีความประสงค์อย่างเดียวกันเพ่ือสนองความ
ต้องการและจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย. 
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  - สหกรณ์แห่งแรกของโลก คือ สหกรณ์รอชเดล ก่อต้ังจากกลุ่มทอผ้าที่เมืองรอชเดล ประเทศ
อังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1844 เป็นสหกรณ์ร้านค้าที่ถือเป็นต้นแบบของสหกรณ์ทั่วโลก มีหลักปฏิบัติ เช่น เปิดรับ
สมาชิกทั่วไป สมาชิกหนึ่งคนออกเสียงลงคะแนนได้เสียงเดียว ขายสินค้าตามราคาตลาดและขายด้วยเงินสด  
เป็นต้น บิดาแห่งสหกรณ์ของโลกเป็นชาวอังกฤษชื่อ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) 
  - หลักการของระบบสหกรณ์  1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ  2. การควบคุม
โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  4. การปกครองตนเองและ  
ความเป็นอิสระ  5. การศึกษา การฝึกอบรมและข่าวสาร  6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  7. ความเอื้ออาทรต่อ
ชุมชน. 
  - สหกรณ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ ทรงเป็นผู้ริเริ่มและได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สหกรณ์ในประเทศไทย        
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
  สหกรณ์ในภาคการเกษตร 
  1. สหกรณ์การเกษตร : จัดต้ังเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยจัดหาเงินกู้ 
อุปกรณ์การเกษตรในราคายุติธรรม จัดหาตลาดและต่อรองราคาผลผลิตผลการเกษตรให้. 
  2. สหกรณ์ประมง : จัดต้ังเพ่ือช่วยเหลือชาวประมงโดยจัดหาเงินกู้และให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ. 
  3. สหกรณ์นิคม : จัดต้ังเพ่ือจัดสรรที่ดินทํากินให้สมาชิก จัดหาเงินกู้ จัดหาตลาดและให้ความรู้แก่
สมาชิก. 
  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
  1. สหกรณ์ร้านค้า : จัดต้ังเพ่ือให้สมาชิกซื้อสินค้าในราคายุติธรรม และมีรายได้จากการนําสินค้ามา
จําหน่าย. 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ : จัดต้ังเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกโดยการถือหุ้นและฝากเงิน 
ให้บริการเงินกู้หรือบริการสินเชื่อแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยตํ่า. (สินเชื่อ = หนี้อันเกิดจากการติดต่อทางการค้า
และการเงิน) 
  3. สหกรณ์บริการ : จัดต้ังเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก บริการเงินกู้ 
จัดหาตลาดและช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่สมาชิก. 
  4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : จัดต้ังเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้มีรายได้ไม่ประจําที่อยู่ในวงการเดียวกัน เช่น 
มีที่อยู่อาศัยในชุมชนเดียวกัน มีอาชีพการงานเดียวกัน เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้  
บริการเงินฝาก บริการเงินกู้ และมุ่งพัฒนาชุมชนและสังคม ข้อสังเกต สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ในชุมชน ความแตกต่างของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มักจัดต้ังตามแหล่งชุมชน หมู่บ้าน กลุ่มที่ทํากิจกรรมร่วมกันหรือกลุ่มสมาคมเดียวกัน แต่สหกรณ์ออมทรัพย์  
มักจัดต้ังขึ้นในหน่วยงาน โดยมากสมาชิกจะมีเงินเดือนประจําและถูกหักเป็นเปอร์เซนต์จากเงินเดือนเพ่ือสะสม
เป็นค่าหุ้นทุกๆ เดือน. 
  - ปัจจัยท่ีทําให้สหกรณ์ประสบผลสําเร็จ  1. สมาชิกเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์   
2. คณะกรรมการดําเนินการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  3. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ  4. การสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ การหาตลาดและขยายตลาด 
เป็นต้น. 
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  - วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการของชุมชนที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือส่งเสริมรายได้ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยการนําทุนของชุมชนที่มีอยู่ ได้แก่       
ภูมิปัญญา ความรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ผสมผสานกับการบริหารจัดการสมัยใหม่    
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผลิตสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนพอกินพอใช้
แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ. 
  - สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สหกรณ์เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์ การสะสมทุน พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและการร่วมมือกันในการ
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการให้สินเชื่อ การผลิต การตลาด การแปรรูป การคมนาคมขนส่ง       
การธนาคารและการประกันภัย การส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นกลไกสําคัญของรัฐและเอกชนใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ. 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 20. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม หรือการทําให้ระดับ
รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ คือ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชน ทําให้เกิดการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าด้านคุณภาพชีวิต. 
  - ปัจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจมีดังนี้  1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลาด  2. ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม ครอบครัว ระบบการเมือง     
การปกครองและกฎหมาย. 
  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ภายใน
ระบบเศรษฐกิจหนึ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงที่ชี้ถึงศักยภาพในการผลิตหรือการสร้างรายได้ของ
ประเทศในรอบเวลาหนึ่ง. 
  - ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ GDP GNP PCI 
 21. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GNP : Gross National Product) รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (PCI : Per Capita Income) 
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลค่ารวม ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการ     
ขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในรอบ 1 ปี 
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) มูลค่ารวม ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย
ที่ผลิตขึ้นโดยทรัพยากรของประเทศในรอบ 1 ปี 
 

GNP = GDP + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
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  - รายได้สุทธิจากต่างประเทศ = รายได้จากทรัพยากรของประเทศเราในต่างประเทศ - รายได้จาก
ทรัพยากรของต่างประเทศในประเทศเรา 
  - รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (PCI) คํานวณจากรายได้ประชาชาติ (GDP หรือ GNP) หารด้วยจํานวน
ประชากรทั้งประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลหรือต่อหัวใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ. 
 22. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นแผนที่กําหนดวัตถุประสงค์เดียว คือ เร่งรัดอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการวางแผนจากหน่วยงานส่วนกลางจากบนสู่ล่าง แผนนี้เน้นการลงทุนของรัฐบาล
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) กิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ยังเน้นการขยายอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เริ่มกระจายการ
วางแผนไปสู่ระดับกระทรวง เน้นการวิเคราะห์เป็นรายสาขา. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ยังเน้นการขยายอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ให้ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น มีการกําหนดนโยบายประชากรเป็นครั้งแรก 
แต่เน้นเฉพาะด้านการลดอัตราการเพ่ิมประชากรเท่านั้น. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งขยายการ
ผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก กระจายรายได้และการมีงานทํา         
ในภูมิภาค มีการเร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน จัดสรรแหล่งน้ําในประเทศ อนุรักษ์ทะเลหลวง สํารวจและพัฒนา    
แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) การวางแผนยังมีลักษณะจากบนไปล่าง แต่เริ่มมีการ
กระจายสู่ระดับภูมิภาคและพื้นที่ ปรับแนวนโยบายที่เน้นยึดพื้นท่ีเป็นหลักในการวางแผน เช่น พ้ืนที่เป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาชนบท พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
รักษาเสถียรภาพของการเงิน การคลัง เน้นการเพ่ิมบทบาทขององค์กรประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ       
การพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เริ่มมีแนวความคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน เน้นความ
สมดุล 3 ประการ คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เน้นพัฒนาศักยภาพคนโดยให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (เดิมคนเป็นเพียงปัจจัยการผลิต) มีการวางแผนจากล่างสู่บน แต่ในปลาย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้อง
ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสืบต่อเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สังคมท่ีเข้มแข็ง
และมีดุลยภาพ ซึ่งหมายถึง สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และ
เอื้ออาทรต่อกัน. 
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 23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาสืบต่อเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้         
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  4. การพัฒนาบน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  5. การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้และเป็นธรรม. 
 24. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  แผนพัฒนาฯ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ / 
วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง / 
3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์ / 3 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดม
สมบูรณ์อย่างย่ังยืน คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข / 4 
เป้าหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคม    
ที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล / 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง 
สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนา
คุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ทดสอบพลังสมอง 
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย” 
 1. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี / พ่ึงตนเอง 

ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง) 
 2. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่อง (การร่วมมือ   ร่วมใจกัน

ในสังคมระดับท้องถ่ิน / การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง) 
 3. สหกรณ์ที่มีกิจกรรมคล้ายธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และ 

(สหกรณ์บริการ / สหกรณ์ร้านค้า) 
 4. ถ้าประเทศ ก. มีรายได้ประชาชาติสูงกว่าประเทศ ข. หมายความว่า (คนในประเทศ ก. มีความ

เป็นอยู่ดีกว่าคนในประเทศ ข. / ประเทศ ก. ผลิตสินค้าบริการได้มากกว่าประเทศ ข.) 
 5. ส่ิงที่แสดงว่าประเทศ ก พัฒนามากกว่าประเทศ ข (รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของประเทศ     

ก. มากกว่า ประเทศ ข. / คุณภาพของประชากรในประเทศ ก. ดีกว่า ประเทศ ข.) 
 6. ส่ิงที่แสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง / 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงข้ึน) 
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 7. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่สุด คือ (การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านคุณภาพชีวิต / 
การเพ่ิมรายได้ประชาชาติ) 

 8. จุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ (การกระจายรายได้อย่างยุติธรรม /     
การกระจายระดับรายได้ต่อหัว) 

 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกที่อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตาม   
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ (ฉบับที่ 8 / 
ฉบับท่ี 9) 

 10. เหตุการณ์ที่ส่งผลให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้แนะแก่พสกนิกรมาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 (การเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง เมื่อ 
พ.ศ. 2537 / การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ. 2540) 

 

การเงินและการคลัง 
 25. การเงิน 
  - เงิน (Money) คือ ส่ิงใดๆ ก็ตามที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน 
เงินมีหน้าที่สําคัญ 4 ประการ คือ  1. เป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน  2. เป็นมาตรฐานการวัดค่า  3. เป็นเครื่องเก็บ
รักษามูลค่า  4. เป็นมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต. 
  - ปริมาณเงิน (Money Supply) คือ จํานวนเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจหรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า อุปทานของเงิน ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝาก
กระแสรายวัน ส่วนปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2) ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแส-
รายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และส่ิงอ่ืนที่ใกล้เคียงกับเงินด้วย. 
  - ตลาดการเงิน (Financial Market) 
   1. ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี 
การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น  1. ตลาดเงินในระบบประกอบด้วย
สถาบันการเงินที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาคารกลาง    
2. ตลาดเงินนอกระบบที่ไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ เช่น การเล่นแชร์ การให้กู้ การขายฝาก เป็นต้น. 
   2. ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดที่มีการระดมเงินออมระยะยาว และการให้สินเชื่อ  
ระยะยาว ต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ เงินฝากประจํา หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และพันธบัตรทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
สถาบันในตลาดทุน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น. 
  - ตลาดการเงินมีความสําคัญดังนี้ ช่วยระดมทุนจากหน่วยเศรษฐกิจที่มีเงินออม เกิดการจัดสรรทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น เมื่อเกิด
ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางอาจใช้นโยบายการเงินช่วยแก้ปัญหาโดยการขายพันธบัตรรัฐบาล. 
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  - สถาบันการเงิน (Financial Institution) 
   1. สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน. 
   2. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต กองทุนประกันสังคม 
โรงรับจํานํา. 
  - ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารกลางมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  1. ออกธนบัตร  2. เป็นนายธนาคาร
ของรัฐบาล  3. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์  4. ดําเนินนโยบายการเงิน  5. กํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน  6. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. 
 26. เงินเฟ้อ (Inflation) 
  - เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง (ข้อสังเกต ราคาที่ว่า
นี้ไม่ใช่ราคาสินค้าชนิดหนึ่งหรือราคาสินค้าทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ) 
  - สาเหตุของเงิน 
   1. สาเหตุของเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากแรงดึงของอุปสงค์) เช่น ปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเนื่องจากรัฐบาลพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้จ่ายมากเกินไป หรือรัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณ
ขาดดุลมากเกินไปและอย่างต่อเนื่อง. 
   2. สาเหตุของเงินเฟ้อด้านอุปทาน (เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากแรงดันของต้นทุนการผลิต) เช่น ค่าจ้าง
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น ผู้ผลิตบวกกําไรในราคาขายเพิ่มขึ้น ราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบนําเข้าเพ่ิมขึ้น. 
 - ผลกระทบจากเงินเฟ้อ 
 
 - ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไป (สูงข้ึน / ลดลง) → ต้นทุนการผลิตสินค้า (สูงข้ึน / ลดลง) 
 - ค่าของเงิน (สูงขึ้น / ลดลง) = จํานวนสินค้าเท่าเดิมแต่ต้องใช้เงินมากขึ้นเพ่ือซื้อสินค้านั้น 
 - อํานาจซื้อ (สูงขึ้น / ลดลง) = จํานวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง 
 - การลดลงของอํานาจซื้อวัดได้จากการ (เพิ่มข้ึน / ลดลง) ของดัชนีราคา 
 - ความต้องการถือเงิน (สูงขึ้น / ลดลง) เพราะค่าของเงินลดลงเรื่อยๆ แต่จะกักตุนสินค้ามากขึ้น 
 - ค่าครองชีพ (สูงข้ึน / ลดลง) = ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสูงขึ้น 
 - มาตรฐานการครองชีพ (สูงขึ้น / ลดลง) = ระดับการกินดีอยู่ดีลดลง 
 - รายได้ที่แท้จริง (สูงขึ้น / ลดลง) → การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกัน (เพิ่มข้ึน / ลดลง) 
 - ราคาสินค้าส่งออก (สูงข้ึน / ลดลง) → มูลค่าการส่งออก (สูงขึ้น / ลดลง) 
 - ผู้เสียเปรียบ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจํา (เช่น ข้าราชการ ผู้ใช้แรงงาน ครูท่ีโรงเรียน) เจ้าหนี้ ผู้ผลิต

สินค้าส่งออก ผู้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก. 
 - ผู้ได้เปรียบ ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้า ลูกหนี้ เจ้าของที่ดิน เจ้าของโรงเรียน.  
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 27. การคลังภาครัฐบาล (Public Finance) 
   รายรับของรัฐบาล 
   - รายรับของรัฐบาลนั้นมาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ รายได้ของรัฐบาล และเงินกู้ ซึ่งรายได้ของ
รัฐบาลมาจากรายได้จากภาษีอากร รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ รายได้จากรัฐพาณิชย์ และรายได้อ่ืนๆ 
เช่น ค่าแสตมป์ฤชา ค่าปรับ. 
   - ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระไปให้
ผู้อ่ืนได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ผู้
เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษี
การขายเฉพาะ เช่น ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ค่าภาคหลวงแร ่ รัฐบาลมีรายได้จากภาษีทางอ้อม
มากกว่าภาษีทางตรง. 
   - วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี  1. เพ่ือหารายได้มาใช้ในการดําเนินกิจการของรัฐ           
2. เพ่ือควบคุมหรือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  3. เพ่ือเป็นการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม    
4. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านราคาสินค้า ด้านการจ้างงาน. 
   รายจ่ายของรัฐบาล 
   - งบประมาณแผ่นดิน คือ แผนการเงินที่แสดงถึงรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล งบประมาณ
แผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ งบประมาณเกินดุล งบประมาณขาดดุล และงบประมาณสมดุล 
   - กรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล (กําหนดรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย) ซึ่งเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเก็บภาษีให้ตํ่ากว่า
รายจ่าย ซึ่งจะทําให้เกิดการกระตุ้นให้มีการจ้างงาน การผลิตสินค้าและบริการก็จะเพ่ิมสูงขึ้น. 
   - งบประมาณมีความสําคัญดังนี้  1. เป็นเครื่องมือหนึ่งของนโยบายการคลังที่ใช้แก้ปัญหาภาวะ
เงินเฟ้อและเงินฝืด 2. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้กําหนดงานของหน่วยราชการให้ประสานกับทรัพยากร   
ของประเทศ  3. เป็นส่ือกลางที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร    
4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาล. 
   การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
   - หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้สินของรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการยืมโดยตรง (การก่อหนี้
ภายในประเทศ และการก่อหนี้ต่างประเทศ) และการค้ําประกันเงินกู้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ถือเป็น
รายรับส่วนหนึ่งของรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รัฐจําเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ. 
   - การก่อหนี้สาธารณะมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  2. ใช้จ่ายในยาม
สงครามหรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  3. ใช้จ่ายในการบริหารการคลังของรัฐบาลในระยะสั้น  4. ใช้ชําระหนี้
ที่ถึงกําหนดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน  5. ใช้ปรับโครงสร้างหนี้. 
 28. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ 
  นโยบายการเงิน : การควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อโดยธนาคารกลาง 
  1. นโยบายการเงินแบบหดตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณเงินหรือดึงปริมาณเงินออกจากระบบ
ซึ่งมักใช้ในกรณีเกิดปัญหาเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะใช้มาตรการทางการเงินดังนี้ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตรา
เงินสดสํารอง เพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลด ขายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีผลทําให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง 
อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น การกู้ยืมทําได้ยากขึ้น การใช้จ่ายโดยรวมลดลง การลงทุนและการจ้างงานลดลง 
เศรษฐกิจชะลอตัวลง. 
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  2. นโยบายการเงินแบบขยายตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินในระบบซึ่งมักใช้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ตกตํ่าหรือเกิดปัญหาเงินฝืด ธนาคารกลางจะใช้มาตรการทางการเงินดังนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราเงินสด
สํารอง ลดอัตรารับช่วงซื้อลด ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีผลทําให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยลดลง การกู้ยืมทําได้ง่ายขึ้น การใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น การลงทุนและการจ้างงานเพ่ิมขึ้น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น. 
  นโยบายการคลัง : นโยบายเกี่ยวกับการใช้รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ เช่น นโยบายด้านรายได้
หรือนโยบายภาษีอากร นโยบายด้านรายจ่ายหรือนโยบายงบประมาณ นโยบายหนี้สาธารณะ 
  1. นโยบายการคลังแบบหดตัว ในกรณีปัญหาเงินเฟ้อ ภาครัฐจะใช้มาตรการทางการคลัง ดังนี้    
ลดการใช้จ่ายของภาครัฐ เพิ่มภาษี ใช้งบประมาณแบบเกินดุล (ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ท่ีหามา) ก็จะทําให้
อุปสงค์มวลรวมของประเทศลดลงหรือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง กําลังซื้อลดลง การลงทุนและ    
การจ้างงานลดลง รายได้รวมของประเทศลดลง เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง. 
  2. นโยบายการคลังแบบขยายตัว ในกรณีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ภาครัฐจะใช้มาตรการทางการคลัง
ดังนี้ เพ่ิมการใช้จ่ายของภาครัฐ ลดภาษี ใช้งบประมาณแบบขาดดุล (ใช้จ่ายให้มากกว่ารายได้ที่ได้มา) 
 

เงินเฟ้อ 
นโยบายการเงินแบบหดตัว 
เพื่อลดปริมาณเงินในระบบ 

นโยบายการคลังแบบหดตัว 
เพื่อลดการใช้จ่ายของภาครัฐ 

- เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์    
 ใช้มาตรการทางกรอบขวามือ. 
- เงินเฟ้อด้านอุปทานหรือเกิด

จากต้นทุนการผลิต เช่น เกิด
วิกฤตทางพลังงาน รัฐบาลจะ
ใช้นโยบายภาษีแก้ปัญหา โดย
ลดอัตราภาษีบางประเภท เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต   ทําให้ราคา
สินค้าลดลง 

- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 
- เพิ่มอัตราเงินสดสํารอง 
- เพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลด 
- ขายพันธบัตรรัฐบาล 
- ลดการขยายเครดิตของธนาคาร
 พาณิชย์ 
- ลดหรือควบคุมการปล่อยสินเชื่อ 
 

- ลดการใช้จ่ายของภาครัฐ 
- เพิ่มอัตราภาษี 
- ใช้งบประมาณแบบเกินดุล 

 
 29. บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - บทบาทของภาครัฐ รัฐบาลเข้ามาดําเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสําคัญ ดังนี้ 
เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (เนื่องจากความล้มเหลวของกลไกตลาดทําใหรัฐเข้าแทรกแซง) 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ (เช่น รัฐจัดให้มีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า คือ ผู้ที่มีรายได้สูงจะเสีย
ภาษีในอัตราที่สูง เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูง เก็บภาษีมรดกหรือภาษีทรัพย์สินเพ่ือลดช่องว่างของ   
การกระจายรายได้ รัฐเข้าไปกําหนดราคาขั้นตํ่าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรหรือการกําหนดค่าแรงขั้นตํ่า) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (โดยใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัวเกินไปจนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ) 
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  - ความล้มเหลวของตลาด บางกรณีกลไกตลาดไม่สามารถทําหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า ความล้มเหลวของตลาดหรือกลไกราคา (Market Failure) ความล้มเหลวของ
ตลาดอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่  1. การลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมาก (เช่น การผลิตไฟฟ้า น้ําประปา)     
2. สินค้านั้นเป็นสินค้าสาธารณะ (เช่น ถนน สะพาน เขื่อน โรงเรียน โรงพยาบาล)  3. การผลิตและการบริโภคที่
ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (ผลกระทบภายนอกด้านบวก เช่น การจัดการศึกษา การให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ผลกระทบภายนอกด้านลบ เช่น มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม)  4. ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่
ทั่วถึงและไม่สมบูรณ์ทําให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้ สาเหตุดังกล่าวจึงทําให้รัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซง
เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ. 
 

 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “การเงินและการคลัง” 
 1. สาเหตุหนึ่งทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ (ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป / อุปทานของ

สินค้ามีมากเกินไป) 
 2. ส่ิงที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค / ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ) 
 3. สภาพการณ์ที่บ่งบอกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (อํานาจซื้อของเงินในมือประชาชน

ลดลง / เงินจํานวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการตามที่ต้องการได้) 
 4. เงินเฟ้อก่อให้เกิดผลกระทบ (อํานาจซื้อของผู้มีรายได้ประจําสูงขึ้น / ลูกหนี้ได้เปรียบ เจ้าหนี้

เสียเปรียบ) 
 5. สถาบันการเงินที่ไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป คือ (ธนาคารกลาง / ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์) 
 6. รัฐบาลใช้ “นโยบายการคลังแบบหดตัว” เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการ (ลดรายจ่าย   

ในการซื้อสินค้าและบริการ / ขึ้นราคาค่ากิจการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ) 
 7. นโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (การเพิ่มปริมาณเงินใน

ระบบเศรษฐกิจ / การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง) 
 8. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว (เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ลดการใช้จ่ายของรัฐ / 

ลดอัตราภาษี ลดอัตราดอกเบี้ย ลดการใช้จ่ายของรัฐ) 
 9. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจะใช้มาตรการนโยบายการเงินแก้ไขโดยวิธี (การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ของธนาคารพาณิชย์ / การลดการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย์) 
 10. การเก็บภาษีชนิดนี้จะช่วยลดความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้ (เก็บภาษีมรดก / ขึ้นภาษี 

มูลค่าเพ่ิม) 
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เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 30. การค้าระหว่างประเทศ 
  - การค้าระหว่างประเทศ คือ การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความได้เปรียบทางการผลิต. 
  - ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
   1. ด้านการส่งสินค้าออก ได้แก่ การมีเงินตราต่างประเทศ การเพ่ิมรายได้ของผู้ผลิต การเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล การเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศ การมีความสามารถใน
การชําระหนี้คืน. 

  2. ด้านการนําสินค้าเข้า ได้แก่ การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค การเพ่ิมการลงทุน การมีรายได้
เพ่ิมขึ้นของรัฐบาล การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต. 
   3. อ่ืนๆ ได้แก่  1. ทําให้ประเทศสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่ประเทศมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่  2. ทําให้ประเทศสามารถนําเข้าสินค้าต่างๆ ที่ต้องการ  3. ช่วยส่งเสริมการออมและการลงทุนภายในประเทศ  
4. ช่วยทําให้มีการแข่งขันในการประกอบการเพิ่มขึ้น  5. ช่วยทําให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ  6. ช่วยแก้ปัญหา
ด้านการคลังของรัฐบาล. 
  - นโยบายการค้า 
   1. นโยบายการค้าเสรี เป็นนโยบายที่เปิดให้มีการติดต่อค้าขายได้โดยเสรี ไม่มีอุปสรรคใดมา
ขวางกัน ไม่มีข้อจํากัดทางการค้า ประเทศที่มีการค้าค่อนข้างเสรีจะเก็บภาษีนําเข้าในอัตราตํ่า. 
   2. นโยบายการค้าคุ้มกัน เป็นนโยบายที่รัฐเข้ามาแทรกแซงเพื่อมิให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
แข่งขันกับสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยใช้มาตรการทางภาษี (คือ การเก็บภาษีนําเข้าและภาษีส่งออก) และ
มาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น การต้ังกําแพงภาษี การกําหนดโควตานําเข้า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการนําเข้า 
การเลือกปฏิบัติโดยการเก็บภาษีหลายอัตรา การทุ่มตลาด (Dumping) การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ผลิต
ภายในประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้านําเข้าไว้สูง. 
 นโยบายการค้าคุ้มกัน ข้อดี  1. ทําให้การผลิตสินค้าภายในประเทศขยายตัว  2. ทําให้ประเทศมีรายได้จาก
ภาษีมากขึ้น  3. คุ้มกันสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ  4. พ่ึงสินค้าจากประเทศอื่นน้อยลง  5. ประเทศสามารถ
ขยายตลาดการค้าต่างประเทศ ข้อเสีย  1. ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่ส่ังเข้ามาจากต่างประเทศในราคาแพง  2. ผู้ผลิต
ภายในประเทศอาจไม่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต. 
 31. การลงทุนระหว่างประเทศ 
  การลงทุนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 
  1. การลงทุนทางตรง เป็นการลงทุนที่ผู้เป็นเจ้าของทุนเป็นผู้ดําเนินกิจการเอง เช่น ชาวญี่ปุ่นนํา
เงินทุนเข้ามาโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ผลตอบแทนของการลงทุนทางตรง คือ กําไร. 
  2. การลงทุนทางอ้อม เป็นการลงทุนที่ผู้เป็นเจ้าของทุนไม่ได้ดําเนินกิจการเอง เช่น การโยกย้าย
เงินทุนไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยการนําเงินทุนไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลและเอกชนในต่างประเทศ 
ซึ่งมักจะเป็นการลงทุนระยะส้ันและมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนของการ
ลงทุนทางอ้อม คือ เงินปันผลและดอกเบี้ย. 
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  - ประโยชน์จากการลงทุนทางอ้อมมีดังนี้  1. ทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  2. ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  3. ทําให้ประเทศผู้ได้รับการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ. 
 32. การเงินระหว่างประเทศ 
   ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ 
   - ดุลการชําระเงิน เป็นรายการที่แสดงถึงการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศ ดุลการชําระเงิน
ประกอบด้วย ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลบัญชีเงินทุน 
   - ดุลบัญชีเดินสะพัด เป็นส่วนหนึ่งของดุลบัญชีการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย 
ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลเงินโอนหรือบริจาค รายได้ 
   - บัญชีเงินทุน ประกอบด้วย บัญชีทุน และบัญชีการเงิน 
   - ทุนสํารองระหว่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์เพ่ือใช้ชําระหนี้ต่างประเทศ ทุนสํารองระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย ทองคํา เงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลหลัก ทุนสํารองระหว่างประเทศนั้นสัมพันธ์กับ
ดุลการชําระเงิน ในกรณีท่ีดุลการชําระเงินขาดดุล (ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ายอดรายจ่าย
เงินตราต่างประเทศ) มีผลทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศลดลง เพราะต้องนําเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของ     
ทุนสํารองนั้นมาชดเชยส่วนที่ขาดดุล ในทางกลับกันถ้าดุลการชําระเงินเกินดุล (ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศ
มากกว่ายอดรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ) ก็จะทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น. 
 

ดุลการชําระเงิน บัญชีเดินสะพัด บัญชีทุน (เคลื่อนย้าย)= +

ดุลการค้า
ดุลบริการ
ดุลเงินโอนหรือบริจาค
รายได้  

 
 - ดุลการค้าขาดดุล : ดุลการชําระเงินไม่จําเป็นต้องขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลการค้าไม่จําเป็นต้องขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่จําเป็นต้องขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ยอดรายรับน้อยกว่ายอดรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ทุนสํารองระหว่างประเทศลดลง ยอดบัญชีทุนสํารองมีค่าเป็นบวก. 
 - ดุลการชําระเงินเกินดุล : ทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน ยอดบัญชีทุนสํารองมีค่าเป็นลบ. 
 - ถ้ารับเงินตราต่างประเทศเข้ามา : ต้องบันทึกรายการด้านเครดิต. 
 - ถ้าจ่ายเงินตราต่างประเทศออกไป : ต้องบันทึกรายการด้านเดบิต. 
 - การแก้ไขปัญหาดุลการชําระเงินขาดดุลมีมาตรการ ดังนี้ ส่งเสริมการส่งออก ลดการนําสินค้าเข้า 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ลดรายจ่ายของภาครัฐบาล ลดค่าเงินบาท. 
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   อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   - อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยกับสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35 บาท หมายความว่า 
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกเป็นเงินไทยได้ 35 บาท 

 
 ตัวอย่าง การที่อัตราแลกเปลี่ยนจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 35 บาท เป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
    เท่ากับ 30 บาท แสดงว่า 
   - เงินบาทมีค่าแข็งข้ึน เพราะใช้เงินบาทจํานวน (มากขึ้น / น้อยลง) ในการแลกดอลลาร์. 
   - เงิน 1 บาทแลกดอลลาร์ได้จํานวน (มากข้ึน / น้อยลง). 
   - เงิน 1 ดอลลาร์แลกบาทได้จํานวน (มากขึ้น / น้อยลง). 
   - ราคาสินค้าจากต่างชาติ (แพงขึ้น / ถูกลง) ในสายตาคนไทย. 
   - ราคาสินค้าไทย (แพงข้ึน / ถูกลง) ในสายตาชาวต่างชาติ. 
   - ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย (เพ่ิมขึ้น / ลดลง). 
   - ราคาสินค้าออก (สูงข้ึน / ลดลง) → ปริมาณการส่งออก (สูงขึ้น / ลดลง). 
   - ราคาสินค้าเข้า (สูงขึ้น / ลดลง) → ปริมาณการนําเข้า (สูงข้ึน / ลดลง). 
   - การส่ังสินค้าเข้าจากต่างประเทศ (เพิ่มข้ึน / ลดลง) เพราะซื้อสินค้าเข้าโดยจ่ายเงินบาท 
    เป็นจํานวนน้อยลง. 
   - ดุลการค้าขาดดุล (เพิ่มข้ึน / ลดลง). 
   - การแข่งขันทางค้ากับประเทศคู่แข่ง (ยากข้ึน / ง่ายขึ้น). 

 
  - ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ (Managed Float Exchange 
Rate System) เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปแทรกแซงได้
เพ่ือให้ค่าเงินเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม. 
 33. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 
  - โลกาภิวัตน์ (Globalization) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ภูมิภาคต่างๆ ในโลกมีความคล้ายคลึงกัน
หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีองค์ประกอบสําคัญ คือ 
1. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ (ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า การเปิดเสรีทางการเงิน
และการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค)  2. การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยี คมนาคมและสารสนเทศ. 
  - บรรษัทข้ามชาติ (MNC : Multi National Corporations) เป็นบริษัทเอกชนของประเทศใดๆ ที่
เข้าไปดําเนินกิจการหรือสาขาครอบคลุมในประเทศต่างๆ โดยการบริหารงานยึดถือตามนโยบายสูงสุดที่กําหนด
มาจากประเทศแม่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีเงินทุนสูง เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีกข้าม
ชาติ ถึงแม้ว่าการขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติจะทําให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น แต่อาจทําให้
ผลกระทบที่ตามมา เช่น เกิดการครอบงําจากต่างชาติ เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม. 
  - ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อเศรษฐกิจมีดังนี้  1. เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  2. เกิดจาก
การครอบงําจากต่างชาติ  3. เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม  4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในประเทศเสื่อมโทรม  5. อ่ืนๆ เช่น เกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าการบริการ. 
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 34. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  - ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   1. เขตการค้าเสรี (FTA : Free Trade Area) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีการยกเว้นภาษี
ศุลกากรระหว่างกันในประเทศสมาชิก แต่ละประเทศยังคงมีอิสระในการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศคู่
ค้านอกกลุ่ม ตัวอย่าง เขตการค้าเสรียุโรป (EFTA : European Free Trade Association), เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area), ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA : North 
American Free Tade Area) 
   2. สหภาพศุลกากร (Customs Union) เป็นการรวมกลุ่มที่มีการยกเลิกภาษีศุลกากรและ
ข้อจํากัดทางการค้าระหว่างกันในกลุ่ม นอกจากนี้ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องใช้ข้อกําหนดอัตราภาษีศุลกากร
กับประเทศคู่ค้านอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน ตัวอย่าง สหภาพศุลากรบาวาเรีย (Bavaria-Wurttemberg customs 
union), สหภาพศุลกากรเยอรมันกลาง (Middle German Commercial Union), สหภาพศุลกากรมอนโดเวียน 
วอลลาเชี่ยน (mondovian customs union) ในประเทศโรมาเนีย. 
   3. ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับสหภาพศุลกากร    
มีเพ่ิมเติม คือ ให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก เช่น แรงงานและทุน ได้อย่างเสรี 
ตัวอย่าง ตลาดร่วมอเมริกากลาง (CACM : Central American Common Market) 
   4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับตลาดร่วม   
มีเพ่ิมเติม คือ ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง การลงทุนและการค้ากับต่างประเทศ. 
   5. สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวมกันเป็นชาติเดียวกัน รัฐบาลของแต่ละประเทศไม่สามารถกําหนดนโยบายของตนเองได้   
แต่สหภาพจะกําหนดนโยบายให้ประเทศสมาชิกดําเนินการเอง ปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสมบูรณ์
ที่สุดดังกล่าว. 
 35. องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
  - ความร่วมมือระดับโลก เช่น WTO ; IMF ; World Bank ; UNCTAD 
  - ความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น OPEC ; APEC ; EU ; NAFTA ; ASEAN ; AFTA ; ADB ; BIS ; 
EMEAP ; SEACEN 
  - ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค เช่น GMS ; ACMECS 
   องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 
   - WTO เป็นองค์การที่พัฒนามาจากแกตต์ (GATT : General Agreement on Tariffs and Trade 
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า) ทําหน้าที่เป็นเวทีเจรจาการค้าและระงับข้อพิพาทของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งองค์การนี้จัดทําอยู่ในรูปแบบของความตกลงระดับพหุภาค ี (Multilateral Agreements) 
และใช้ระบบการตัดสินใจในลักษณะฉันทามติ (Consensus) WTO มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์. 
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   - WTO มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรค หามาตรการลดการกีดกันทางการค้า 
การเลือกปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสและเปิดกว้างสู่การค้าเสรีต่อกัน และมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้  1. เป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งมาตรการภาษีและมาตรการที่
มิใช่ภาษีศุลกากร  2. ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิก
อย่างสม่ําเสมอ  3. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาในด้านข้อมูลและข้อแนะนํา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีได้  4. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) 
เพ่ือให้นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันย่ิงขึ้น. 
   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF : International Monetary Fund) 
   - IMF มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินระหว่างประเทศ แก้ไขปัญหาการเงิน
ระหว่างประเทศ สนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างสมดุล เสริมสร้างเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ป้องกันการแข่งขันลดค่าเงินเพ่ือชิงความได้เปรียบทางการค้า และควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราเพ่ือนําไปสู่ระบบเสรี นอกจากนี้ IMF ได้สร้างระบบการเงินระหว่างประเทศขึ้นมาชนิดหนึ่งในกองทุน
สํารอง เรียกว่า สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs : Special Drawing Rights) IMF มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่        
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
   ธนาคารโลก (World Bank) หรือธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD : 
International Bank for Reconstruction and Development) 
   - World Bank มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมแก่ประเทศกําลังพัฒนานําไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ นําไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หรือกิจการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น สร้างถนน 
เขื่อน ไฟฟ้าและประปา แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา 
โดยยึดหลักการสําคัญ คือ ต้องการให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ย่ังยืน World Bank จัดว่าเป็น
แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนตํ่า มีเวลาชําระคืนนาน และมีเง่ือนไขการให้ที่ยืดหยุ่นกว่าแหล่งเงินทุนอ่ืน World Bank            
มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
   การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังถัดภ์ (UNCTAD : United 
Nations Conference on Trade and Development) 
   - UNCTAD เป็นองค์กรชํานัญพิเศษภายใต้กรอบสหประชาชาติองค์กรเดียวที่เชื่อมมิติด้านการ
พัฒนาเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับมิติของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความ 
สามารถของประเทศกําลังพัฒนาให้พร้อมและทันต่อการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อังถัดภ์จึงมีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา อังถัดภ์มีบทบาท
สําคัญต่อประเทศกําลังพัฒนาอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศกําลังพัฒนาได้เสนอข้อเรียกร้อง
ต่อประเทศที่พัฒนาแล้วให้หันมาช่วยเหลือผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลัง
พัฒนาคาดหวังว่าอังถัดภ์จะเป็นกลไกหลักในการคานอํานาจการชี้นําของประเทศพัฒนา และสร้างสมดุลในการ
กําหนดทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของโลก UNCTAD มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์. 
   กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน (OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries) 
   - OPEC เป็นกลุ่มประเทศที่ร่วมมือกันในการกําหนดนโยบายด้านการผลิตและการต้ังราคาน้ํามันดิบ 
ในตลาดโลก โอเปกมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศที่มีปริมาณ
น้ํามันดิบสํารองมากที่สุดในโลก คือ ซาอุดีอาระเบีย OPEC มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
(การรวมตัวเป็นกลุ่มโอเปกนี้นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มผูกขาด ที่เรียกว่า Cartel ของผู้ผลิตในตลาดผู้ขาย
น้อยราย) 
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   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC : Asia-Pacific Economic 
Coorperation) 
   - ปฏิญญาโบกอร์ (เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อ พ.ศ. 2537 ผู้นําเอเปกได้ร่วมกัน
ประกาศปฏิญญาโบกอร์ที่จะส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยสมาชิก  
ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วต้องเปิดเสรีภายใน พ.ศ. 2553 และสมาชิกที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาต้องเปิดเสรี
ภายใน พ.ศ. 2563 สรุปว่าจากปฏิญญาโบกอร์นี้ เอเปกได้กําหนดแนวทางความร่วมทางเศรษฐกิจไว้ 3 ด้าน คือ  
1. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน  2. การอํานวยความสะดวกด้านทางการค้าและการลงทุน  3. ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและวิชาการ. 
   - หลักการความร่วมมือของเอเปกมีดังนี้  1. เป็นเวทีปรึกษาหารือเก่ียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ  
2. ยึดหลักฉันทามติในการดําเนินการใดๆ โดยยอมรับความเสมอภาคของประเทศสมาชิก  3. ยึดหลักผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยคํานึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครอง
ของประเทศสมาชิก. 
   - วัตถุประสงค์ของเอเปกมีดังนี้  1. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก    
2. ส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่ายหรือระบบพหุภาคีที่เปิดเสรีภายใต้ระบบองค์การการค้าโลก  3. ลดอุปสรรค
ทางการค้า การบริการและการลงทุน  4. ไม่เป็นการรวมกลุ่มทางการค้าแบบปิด  5. ปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ และแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งของสมาชิกและของภูมิภาค. 
   - ปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มาก
เพราะรวมประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศมหาอํานาจด้วย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น และอาเซียน. 
   สหภาพยุโรป (EU : European Union) 
   - EU พัฒนามาจาก EC (European Community ประชาคมยุโรป) ซึ่งประชาคมยุโรปนี้เกิดจาก
การรวม 3 องค์กรเข้าด้วยกัน คือ ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (ECSC : European Coal and Steel 
Community) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC : European Economic Community) และประชาคมพลังงาน
ปรมาณูแห่งยุโรป (EURATOM : European Atomic Energy Community) สรุปง่ายๆ ดังนี้ ECSC + EEC + 
EURATOM → EC → EU ปัจจุบัน EU มีสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ. 
   - สหภาพยุโรปเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีความเข้มแข็งของกลุ่มสูง มักมีข้อจํากัดและกฎระเบียบ
ทางการค้าที่เข้มงวดกับประเทศนอกกลุ่ม ซึ่งประเทศไทยมักประสบกับปัญหากฎระเบียบดังกล่าว เช่น กฎด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยและด้านส่ิงแวดล้อม สินค้าเกษตรประเภทอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น. 
   เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA : North American Free Trade Area) 
   - NAFTA ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนและการบริการระหว่างประเทศสมาชิก และยังร่วมมือกัน
เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ. 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (76) _____________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association of Southeast Asia 
Nations) 
   - อาเซียนต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตามปฏิญญาณกรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อต้ังอาเซียนก็เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนใน
อาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี. 
   - กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําให้อาเซียนมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน เพ่ือให้อาเซียนทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และช่วยให้
อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน คือ เพ่ือการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ทําให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีภายในประเทศสมาชิก และมีอํานาจต่อรองกับ
กลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมหรือเป็นสหภาพ อีกทั้งเพ่ือให้มีการร่วมมือกันทางด้านต่างๆ 
ของประเทศสมาชิกดีย่ิงขึ้น ย่ิงกว่าการร่วมมือกันในปฏิญญาอาเซียน. 
   - คําขวัญของอาเซียน คือ One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ 
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
   - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
    1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC : ASEAN Political Security Community) 
    2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) 
    3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community) 
   - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายสําคัญ 4 ด้าน คือ  1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  
2. สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  4. การบูรณาการ    
เข้ากับเศรษฐกิจโลก. 
 
ประเทศอาเซียนกับสาขาการผลิตสินค้าและบริการตามความถนัด 8 อาชีพเสรีในอาเซียน 
1. พม่า : สาขาผลิตภัณฑ์เกษตรประมง 
2. มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอ 
3. อินโดนีเซีย : สาขายานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้ 
4. ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ 
6. ไทย : สาขาการท่องเที่ยวและการบิน 
7. เวียดนาม : สาขาโลจิสติกส์ 

1. วิศวกรรม 
2. การสํารวจ 
3. สถาปัตยกรรม 
4. แพทย์ 
5. ทันตแพทย์ 
6. พยาบาล 
7. บัญชี 
8. การบริการ/การท่องเที่ยว 
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   ศัพท์ต้องรู้ท่ีเกี่ยวกับอาเซียน 
 

ASEAN + 3 - ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

ASEAN + 6 - ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

ASEAN + 8 - ก็คือ ASEAN + 6 และเพิ่มสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 

ZOPFAN - เขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (ZOPFAN : Zone of Peace, Freedom 
and Neutrality) 

TAC - สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC : Treaty of 
Amity and Cooperation) 

SEANWFZ - สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ : 
Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone) 

ARF - การประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF : ASEAN 
Regional Forum) เน้นการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน 
การแก้ไขความขัดแย้ง 

ASEM - อาเซมหรือการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM : Asia-Europe Meeting) 

EWEC - ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เป็นการเชื่อม
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก เริ่มต้นจาก
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมืองท่าสําคัญของเวียดนาม ตัดผ่านลาวและไทย มายัง
เมืองมะละแหม่งในพม่า 

NSEC - ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เชื่อมจีนตอนใต้ ลาว 
พม่า และไทย และจีนตอนใต้กับเวียดนาม จุดเริ่มต้นในแนวเหนือ-ใต้ คือ เมืองคุนหมิง 
ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสาย คือ ไทยและเวียดนาม 

SEC - ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) เชื่อมระหว่างไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม 

 
   เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area) 
   - AFTA ก่อต้ังขึ้นจากการริเริ่มของนายอานันท์ ปันยารชุน วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเขต
การค้าเสรีอาเซียนเพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยการลดภาษีและอุปสรรคกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีระหว่าง
กันภายในภูมิภาค และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคมากย่ิงขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียนนี้
จะบรรลุผลสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2010 รวมทั้งได้มีมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการค้า การลงทุนและความ
ร่วมมือกันทางด้านอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการบริการระหว่างกัน ซึ่งจะทําให้ภาคอุตสาหกรรม
ของอาเซียนมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลก. 
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   ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Dvelopment Bank) 
   - ADB เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์
หลัก คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการทํางานจะคํานึงถึงการพัฒนาที่เน้น
ภาคเศรษฐกิจที่ยากจนควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกในทางเทคนิคและการจัดหาเงินทุน ADB มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์. 
   ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS : Bank for International Settlements) 
   - BIS ทําหน้าที่คล้ายกับธนาคารกลางของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็คือเป็น
ธนาคารสําหรับธนาคารกลางโดยไม่รับฝากเงินหรือให้บริการกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกทั่วไป หน้าที่หลัก คือ
การพัฒนา และกํากับสถาบันการเงินที่ดําเนินกิจการอยู่ในตลาดเงินระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน. 
   ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EMEAP : Executives’ Meeting of 
East Asia Pacific Central Banks) 
   - EMEAP เป็นความร่วมมือของกลุ่มธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จัดต้ังขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2534 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลางของ 11 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย. 
   ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN : The South East Asian 
Central Banks) 
   - SEACEN จัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ 
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารกลางสมาชิกในเรื่องโครงการวิจัยและฝึกอบรม ปัจจุบันมีสมาชิก 
16 ประเทศ. 
   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 
   1. UPMEC Quadrangle โครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (Quadrangle 
Economic Coorperation หรือ Upper Mekhong Economic Coorperation) มีสมาชิก ได้แก่ ไทย ลาว พม่า 
มณฑลหยุนหนานของจีน 
   2. ACMECS ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Coorperation Strategy) มีสมาชิก ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม 
   3. GMS ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Coorperation) หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ มีสมาชิก ได้แก่ ไทย จีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
   4. BIMSTEC ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation Ministerial Meeting) มีสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย พม่า    
ศรีลังกา ไทย เนปาล ภูฏาน 
   5. MGC ความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation) มีสมาชิก ได้แก่ 
ไทย อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
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   เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Coorperation) 
   - เขตส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจหรือโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน มีสมาชิก ได้แก่ 
ไทย ลาว พม่า มณฑลหยุนนานของจีน โดยมีเป้าหมายร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนร่วมกัน. 
   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS : Greater Mekong Subregion 
Economic Coorperation) หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
   - GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศที่มีแม่น้ําโขงไหลผ่าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า จีน 
เวียดนาม และไทย โดยมีธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้สนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตรและบริการ สนับสนุนการจ้างงานและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา
ระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ
รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลกของประเทศสมาชิก การดําเนินงานท่ีสําคัญ เช่น การเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น สําหรับพ้ืนที่การดําเนินงานตามโครงการนี้ในประเทศไทย
นั้นประกอบด้วย ภาคเหนือ (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน และตาก) 
ภาคตะวันออก (ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ได้แก่ นครพนม เลย สกลนคร 
หนองคาย อุดรธานี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร) 
   ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS : Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Coorperation Strategy) 
   ACMECS มีสมาชิก ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม จัดต้ังขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากความ
แข็งแกร่งและความหลากหลายของสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล มีสาขาความ
ร่วมมือกันทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สาขาอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน สาขาเกษตรและอุตสาหกรรม 
สาขาการเชื่อมโยงคมนาคม สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาสาธารณสุข. 
 36. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง 
   วิกฤตการณ์ต้มยํากุ้ง (พ.ศ. 2540) 
   - สาเหตุวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้ง (พ.ศ. 2540) เกิดจาก  1. การเปิดเสรีทางการเงินโดยการตั้ง
กรุงเทพวิเทศธนกิจ (BIBF : Bangkok International Banking Facilities) ทําให้ภาคเอกชนก่อหนี้ต่างประเทศ 
เป็นจํานวนมหาศาลและหนี้เงินกู้เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว เมื่อรัฐบาลปล่อยค่าเงินบาทลอยตัว  2. จากการลงทุนใน
ธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต เช่น การเก็งกําไรที่ดินและตลาดหุ้นไทย การลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่เกินความ
ต้องการ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทําให้เกิดภาวะฟองสบู่แตก  3. รัฐบาลดําเนินโยบายผิดพลาดโดยการ
ใช้เงินกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไปช่วยเหลือสถาบันการเงินจนเกิดความเสียหายอย่างหนัก 
และจําต้องปิดบริษัทไฟแนนซ์ 56 แห่งซึ่งทําให้ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL : Non-Performing Loan) 
อยู่ในสัดส่วนที่สูงมากเนื่องจากลูกหนี้ประสบกับภาวะการขาดทุนและล้มละลายเป็นจํานวนมาก  4. การที่
รัฐบาลนําเงินทุนสํารองระหว่างประเทศไปปกป้องการโจมตีค่าเงินบาท จนนําไปสู่วิกฤตการณ์เงินทุนสํารอง    
ทําให้เงินบาทขาดเสถียรภาพนับต้ังแต่การตัดสินใจเปลี่ยนระบบอัตราการแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินมา
เป็นระบบลอยตัวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540. 
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   วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ 
   วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์เป็นวิกฤตการณ์การเงินที่มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาเรื่อง Subprime 
หรือสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือตํ่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา แล้วได้ลุกลามไปยังสินเชื่อประเภท
อ่ืนและส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินต่างๆ จนนําไปสู่การขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินและปัญหาสภาพ
คล่องในระบบการเงินทั่วโลก. 
  
เพ่ิมพลังสมอง เรื่อง “เศรษฐกิจระหวางประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจ” 
 1. รายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด (ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชําระเงิน / ดุลการค้า ดุลบริการ 

ดุลบริจาค) 
 2. บัญชีเดินสะพัดในบัญชีดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ แสดงถึง (การแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บริการ / มูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านําเข้า) 
 3. การที่ทุนสํารองระหว่างประเทศของไทยลดลง แสดงถึง (การขาดดุลการชําระเงิน / การขาดดุลการค้า) 
 4. ครูลิลล่ีส่ังซื้อกระเป๋าถือแบรนด์เนมจากอิตาลีเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท เพ่ือนํามาขายในประเทศ 

รายการดังกล่าวต้องบันทึกในบัญชี (บัญชีการเงิน / บัญชีเดินสะพัด) 
 5. ถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้น้อยลง /  

เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง) 
 6. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 33 บาท เปลี่ยนเป็น 1 ดอลลาร์ ต่อ 31 บาท โดยประมาณ   

จะทําให้เกิด (ราคาสินค้าออกของไทยถูกลง / ราคาสินค้าออกของไทยแพงขึ้น) 
 7. ประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังให้เป็นแนวเดียวกัน เป็นการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจ (สหภาพเศรษฐกิจ / สหภาพเหนือชาติ) 
 8. “ข้อตกลงเชนเกน” ในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นเรื่องเก่ียวกับ (การขอวีซ่าเข้าประเทศ / การเคลื่อนย้าย

สินค้าโดยไม่ต้องผ่านศุลกากร) 
 9. วิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 สาเหตุสําคัญมาจาก (เงินบาทแข็งค่าเกินไป   

บัญชีเดินสะพัดขาดดุลมาก / เงินบาทอ่อนค่าเกินไป ดุลการชําระเงินขาดดุลมาก) 
 10. ปัญหาซับไพร์ม (Sub-Prime) ในสหรัฐอเมริกามีต้นเหตุมาจากสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพเพ่ือซื้อ (อสังหาริมทรัพย์ / หุ้น) 
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รูทัน...ขอสอบหนาที่พลเมืองฯ ป 2558 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด  
1. พลเมืองของรัฐต้องมีคุณสมบัติประการใดสําคัญท่ีสุด 
 1)  เป็นผู้มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 2)  เป็นผู้ที่เกิดในประเทศนั้น 
 3)  เป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้น  4)  เป็นผู้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐ  
2. พิจารณาจากโครงสร้างและการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐแล้วสามารถแบ่งประเภทของรัฐได้ 2 รูปแบบตามข้อใด 
 1) รัฐทุนนิยม   รัฐสังคมนิยม 2)  รัฐเดี่ยว รัฐรวม  
 3)  ราชอาณาจักร สาธารณรัฐ 4)  รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน  
3. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศคล้ายคลึงกับไทยมากท่ีสุด 
 1)  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  2)  ลาว  บรูไน 
 3)  พม่า  เวียดนาม   4)  กัมพูชา  มาเลเซีย   
4. ประเทศใดที่รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประเทศแรกในโลก 
 1) อังกฤษ 2)  สหรัฐอเมริกา  3)  ฝรั่งเศส 4)  เยอรมนี  
5. หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 
 1) อํานาจนิติบัญญัติ   2) อํานาจบริหาร 
 3) อํานาจอธิปไตย    4) อํานาจตุลาการ  
6. ข้อใดสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า “อํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุด สมบูรณ์ เด็ดขาด” 
 1) ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย 
 2) ความมั่นคงและมั่งค่ังของการปกครองรัฐ 
 3) ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ 
 4) ความเด็ดขาดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพ้ืนฐานของอํานาจอธิปไตย 
 1)  เป็นการทั่วไป 2)  แบ่งแยกไม่ได้ 3)  ความเด็ดขาด 4)  ไม่ถาวร   
8. ข้อใดเป็นข้อดีของระบอบเผด็จการ 
 1) ตัดสินใจได้รวดเร็ว    2) ทําให้ประเทศพัฒนาได้รวดเร็ว 
 3) แก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 4) เกิดข้อผิดพลาดได้ยาก  
9. หน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นใดมากท่ีสุด 
 1) การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐ 2) การเชื่อฟังคําส่ังของผู้ปกครองรัฐ 
 3) การประท้วงเรียกร้องสวัสดิการต่อรัฐ 4) การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ   
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10. การใช้หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย หมายถึงอะไร 
 1) การกระทําเพ่ือให้ประชาชนส่วนมากรู้สึกว่าเสียงข้างมากเป็นส่ิงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องยอมรับ 
 2) การถือฝ่ายเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับฝ่ายค้าน 
 3) การใช้เสียงข้างมาก โดยการยอมรับสิทธิของฝ่ายข้างน้อย  
 4) การถือจํานวนเสียงข้างมากเป็นหลักในการแก้ปัญหาต่างๆ  
11. การทําให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติ

ที่สําคัญหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
 1)  การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 2)  การกําหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย 
 3)  การรวมอํานาจไว้ในส่วนกลางของประเทศ  
 4)  การปกครองตนเองของประชาชน  
12. เหตุผลสําคัญข้อใดที่ทําให้ต้องมีการแบ่งอํานาจอธิปไตยออกเป็น 3 ทาง คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
 1)  เพ่ือเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ 3 องค์กรหลักอย่างชัดเจน 
 2)  เพ่ือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ให้อํานาจไปรวมศูนย์อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 3)  เพ่ือเป็นการแบ่งกันทํางานตามความชํานาญเฉพาะด้าน 
 4)  เพ่ือป้องกันปัญหาและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกับแต่ละอํานาจ  
13. การกระทําใดที่แสดงถึงการใช้อํานาจอธิปไตยขั้นสูงสุดของประชาชน 
 1)  การเสนอร่างกฎหมายโดยผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 2)  การเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอร่างกฎหมายต่อประธานรัฐสภา 
 3)  การออกเสียงลงประชามติรับหรือไม่รับร่างกฎหมาย  
 4)  การลงชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองการปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
14. พฤติกรรมลักษณะใดสอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากท่ีสุด 
 1)  กล้าพูดกล้าแสดงออก   2)  รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 
 3)  เชื่อมั่นในตนเอง   4)  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
15. การวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการวางแผนในระดับใด 
 1)  การวางแผนส่วนรวม   2) การวางแผนแห่งชาติ 
 3)  การวางแผนระดับภาค  4)  การวางแผนท้องถ่ิน   
16. ข้อใดเป็นหลักการที่สําคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1)  ประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
 2)  แม้เสียงข้างมากจะเป็นผู้ปกครอง แต่ก็ต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วย  
 3)  ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 4)  ชาติบ้านเมืองต้องมีความมั่นคงและมั่งค่ัง  
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17. ข้อดีของระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 
 1)  เป็นการปกครองที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับ 
 2) ถือกฎหมายเป็นมาตรฐานในการปกครอง  
 3)  มีความประหยัดในการดําเนินการปกครอง 
 4)  มีความรวดเร็วในการตัดสินใจดําเนินการ  
18. ข้อเสียของหลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง คือข้อใด 
 1)  ไม่เกิดเอกภาพทางการปกครอง 
 2)  ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 3)  การวางแผนรักษาความมั่นคงทําได้ไม่สะดวก 
 4)  ไม่อาจสนองความต้องการของท้องถ่ินได้   
19. การปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคัญอย่างไร 
 1)  ช่วยให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน 
 2)  ช่วยให้รัฐบาลควบคุมประชาชนได้ 
 3)  ช่วยให้ประชาชนฝึกฝนการเมืองแบบประชาธิปไตย  
 4)  ช่วยให้ประชาชนควบคุมข้าราชการจากส่วนกลางได้  
20. การที่ประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงว่าการพัฒนาชนบทประสบ

ผลสําเร็จสืบเนื่องมาจากปัจจัยข้อใด 
 1)  หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง  2)  หลักการพัฒนาทางการเมือง 
 3)  หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง 4)  หลักการแบ่งอํานาจทางการปกครอง  
21. คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดี เรื่องใดที่สอดคล้องกับหลักการสําคัญของประชาธิปไตยที่ว่า 

“ถือเสียงข้างมากและเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย” 
 1)  การมีวินัย 
 2)  การมีน้ําใจนักกีฬา  
 3)  การเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4)  ความซื่อสัตย์สุจริต  
22. ข้อใดมิใช่สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 1) สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  
 2) สิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง 
 3) สิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สิทธิที่จะเข้าร่วมกับสหพันธ์กรรมกรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน  
23. รัฐสภาแบบใดที่ประเทศไทยไม่เคยนํามาใช้ 
 1) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการแต่งต้ังทั้งหมด 
 2) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งต้ัง 
 3) สองสภา : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
 4) สองสภา :  สมาชิกมาจากการแต่งต้ังทั้งหมด  
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24. ข้อใดแสดงสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อ ตามที่บัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ได้ถูกต้อง 
 1) 500 : 150   2) 375 : 125  
 3) 480 : 150   4)  480 : 80  
25. คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้เมื่อใด 
 1) คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่แล้ว  
 2) พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีแล้ว 
 3) คณะกรรมการกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
 4) ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันแล้ว  
26. เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ หากผู้แทนราษฎรคนใดได้รับความไว้ใจจากประชาชน

ก็จะได้รับเลือกเข้ามาทําหน้าที่ต่อไป ข้อความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยในข้อใด 
 1) หลักความยินยอม    2)  หลักเหตุผล 
 3)  หลักประนีประนอม   4)  หลักเสรีภาพ  
27. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดย .................... ซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลา .................... นับแต่วันยุบสภาผู้แทน- 
ราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 1) พระราชบัญญัติ  ไม่น้อยกว่า 45 วัน 
 2) พระราชกําหนด  ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 3) พระราชกฤษฎีกา  ไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน  
 4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน  
28. กลุ่มบุคคลใดไม่มีสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 1)  คณะรัฐมนตรี 
 2)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคนที่พรรคให้ความเห็นชอบแล้ว  
 3)  ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 4)  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน  
29. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า .................... คน มีสิทธิเข้าชื่อร้อง

ขอต่อ .................... เพ่ือให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ใดที่มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ    
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 

 1) 10,000 คน  ประธานรัฐสภา 2) 20,000 คน  ประธานวุฒิสภา  
 3) 30,000 คน  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 4) 50,000 คน  ประธานองคมนตรี  
30. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กําหนดให้ประชาชนได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปีอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ     

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ข้อบัญญัตินี้สอดคล้องกับหลักการใด     
ในระบอบประชาธิปไตย 

 1) หลักเสรีภาพ 2) หลักสิทธิ 3) หลักความเสมอภาค 4) หลักนิติธรรม  
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31. คําว่า “สิทธิมนุษยชน” ถูกนํามาบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใด 
 1)  ฉบับที่ 15 2)  ฉบับที่ 16  3)  ฉบับที่ 17 4) ฉบับที่ 18  
32. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างประเทศ ก่อนจะมีผลผูกพันกันตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ หากว่าข้อตกลงนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง” กําหนดไว้ในมาตราใด ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

 1) มาตรา 63 2) มาตรา 93 3) มาตรา 111 4) มาตรา 190   
33. การบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 

มาตราใด 
 1) มาตรา 63  2) มาตรา 93 3) มาตรา 111 4) มาตรา 190  
34. ร่างพระราชบัญญัติใดก็ตาม เมื่อนําทูลเกล้าถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยจะต้องให้เวลานาน

เท่าใด เพ่ือให้พระมหากษัตริย์พิจารณาว่าทรงเห็นชอบด้วยหรือไม่ โดยใช้เวลาสําหรับการพิจารณาครั้งแรก
และครั้งที่สอง เป็นเวลาก่ีวัน 

 1) 180 วัน และ 120 วัน   2) 90 วัน และ 30 วัน  
 3) 60 วัน และ 45 วัน   4) 120 วัน และ 45 วัน  
35. การที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในกิจการที่เป็นประโยชน์ได้เสียของชาติหรือของประชาชน

โดยส่วนรวม เรียกว่าอะไร 
 1) การทําประชามติ    2) การรณรงค์ประชาธิปไตย 
 3) การทําประชาพิจารณ์   4) การทํามติมหาชน  
36. ข้อใดเป็นหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญ 2550 
 1) ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้  
 2)  ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้ 
 3)  ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ 
 4)  ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  
37. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่สําคัญของรัฐสภา 
 1)  เลือกนายกรัฐมนตรี   2)  ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล  
 3)  ตรากฎหมายในฐานะฝ่ายบริหาร 4)  เป็นส่ือกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  
38. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

จะต้องใช้คะแนนเสียงในสัดส่วนเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 1)  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5    2)  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 
 3) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 6   4)  ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  
39. มาตรา 204 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ   

คนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก .................... คน 
 1) 8 2) 9 3) 10 4)  14  
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40. หน่วยงานใดมีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินหรือย่ืนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

 1) ศาลปกครองสูงสุด 
 2) อัยการสูงสุด 
 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
 4) ศาลรัฐธรรมนูญ  
41. หน่วยงานใดทําหน้าที่ในการกํากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 1)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 2)  คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
 3)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 4)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
42. องค์กรใดไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการดําเนินคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 2) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 3) อัยการสูงสุด 
 4) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
43. ข้อใดเป็นบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 1) บุคคลล้มละลาย   2)  บุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษ 
 3) บุคคลตาบอดหรือหูหนวก  4) บุคคลที่ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
44. กลุ่มผลประโยชน์เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากพรรคการเมืองในประเด็นใด 
 1) รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน  2) มีส่วนร่วมในอํานาจรัฐ 
 3) แสวงหาอํานาจทางการเมือง 4) เข้าไปจัดต้ังรัฐบาล  
45. ลักษณะของกฎหมายที่ว่า “กฎหมายต้องเป็นคําสั่งหรือข้อบังคับท่ีใช้บังคับได้ท่ัวไป” หมายความว่าอย่างไร 
 1)  กฎหมายทุกฉบับจะต้องใช้บังคับแก่บุคคลทุกคน 
 2)  กฎหมายทุกฉบับจะต้องใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 
 3)  กฎหมายแต่ละฉบับจะต้องใช้บังคับแก่ทุกบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 4)  กฎหมายแต่ละฉบับจะต้องใช้บังคับแก่ทุกบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา   
46. กฎหมายไทยจัดอยู่ในระบบใด 
 1)  ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 2)  ระบบประมวลกฎหมาย  
 3)  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
 4)  ระบบลูกผสมของระบบประมวลกฎหมายและระบบกฎหมายจารีตประเพณี  
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47. กฎหมายที่ทันสมัยฉบับแรกของไทยคือกฎหมายฉบับใด 
 1) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  2) กฎหมายตราสามดวง 
 3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4) ประมวลกฎหมายอาญา  
48. กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างจากกฎหมายปกครองในข้อใด 
 1)  กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน แต่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายเอกชน 
 2)  กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แต่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายต่ําสุด 
 3)  กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้อํานาจของอธิปไตย แต่กฎหมายปกครองว่าด้วยอํานาจบริหาร  
 4) กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แต่กฎหมายปกครองเป็นเรื่องของ

ฝ่ายบริหารเท่านั้น  
49. เหตุใดกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ 
 1)  เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์จะต้องทรงลงพระปรมาภิไธย 
 2)  เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก 
 3)  เป็นกฎหมายที่มีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
 4)  เป็นกฎหมายที่จะมีกฎหมายใดมาขัดแย้งไม่ได้   
50. กฎหมายในรูปแบบใดไม่จําเป็นต้องนํามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 1)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2)  พระราชบัญญัติ 
 3)  พระราชกําหนด   4)  พระราชกฤษฎีกา  
51. นับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเป็นระยะเวลาเท่าใด ที่ไม่อาจถือว่าทารกที่เกิดมีชีวิตเป็นทายาทของ

เจ้ามรดก 
 1) 210 วัน   2) 260 วัน 
 3) 310 วัน   4)  365 วัน   
52. ข้อใดไม่ใช่สภาพบังคับของกฎหมาย 
 1) การบังคับให้ผู้ขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขาย 
 2) การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกทําร้ายร่างกาย 
 3) การบังคับให้ผู้กู้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
 4) การบังคับให้สมรสตามสัญญาหมั้น   
53. ข้อใดต่อไปนี้ทําให้นิติกรรมมีผลสมบูรณ์ 
 1) นายกิตทําสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเป็นหนังสือระหว่างกันเอง 
 2) นายสันต์ซึ่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถทําพินัยกรรมด้วยตนเอง  
 3) นายโชคทําสัญญาจ้างให้บริษัทนําเที่ยวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัส 
 4) นายชาติอายุ 19 ปี ทําสัญญาซื้อรถยนต์มาขับขี่  
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54. มาตรา 653 ป.พ.พ. บัญญัติไว้ว่า “การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมเป็น .................... อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อ .................... เป็นสําคัญ ท่านว่าจะ ....................  

 จงเติมข้อความที่ถูกต้อง 
 1) หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ยืม ฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ 
 2) หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ยืมและผู้ให้ยืม บังคับชําระหนี้กันมิได้ 
 3) หนังสือ   ผู้ยืม ฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่  
 4) หนังสือ   ผู้ยืมและผู้ให้ยืม บังคับชําระหนี้กันมิได้  
55. การหมั้นที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคู่หมั้นได้นั้น จะต้องประกอบด้วยเง่ือนไขสําคัญในเรื่องใด 
 1) ชายหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น มีสินสอด 
 2) ชายหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ได้รับความยินยอม มีของหมั้น ไม่มีสินสอดก็ได้  
 3) ชายหญิงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับความยินยอม  ไม่มีของหมั้นก็ได้ มีสินสอด 
 4) ชายหญิงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับความยินยอม  ไม่มีของหมั้นก็ได้ ไม่มีสินสอดก็ได้  
56. การสมรสข้อใดเป็นโมฆะ 
 1) การสมรสกับผู้เยาว์   2)  การสมรสกับบุตรบุญธรรม 
 3) การสมรสกับบุคคลวิกลจริต 4) การสมรสกับคนล้มละลาย  
57. การสมรสข้อใดถูกต้องตามกฎหมาย 
 1)  ชายสมรสกับหญิงสติไม่ดี  2)  พ่ีชายสมรสกับน้องสาว 
 3)  ปู่สมรสกับหลานสาว   4)  ชายตาบอดสมรสกับหญิงใบ้   
58. ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัว 
 1)  ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการให้ด้วยเสน่หา 
 2)  ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
 3)  เครื่องใช้สอยส่วนตัว 
 4)  ดอกผลของสินส่วนตัว  
59. นายมากลักแหวนเพชรภรรยาของตนไปจํานํา นายมากต้องรับผิดหรือไม่ 
 1)  ผิดฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายลดโทษให้ก่ึงหนึ่ง 
 2)  ผิดฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายยกเว้นความผิดให้ 
 3)  ผิดฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้  
 4)  ไม่มีความผิด เพราะกฎหมายถือว่าลักทรัพย์ตนเอง  
60. ถ้าเบญจวรรณรับโชคชัย อายุ 19 ปี ซึ่งสมรสแล้วเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องได้รับความยินยอมจากใครบ้าง 
 1)  คู่สมรสของโชคชัย 
 2)  คู่สมรสของโชคชัย และโชคชัย 
 3)  โชคชัย และบิดามารดาของโชคชัย 
 4)  โชคชัย บิดามารดาของโชคชัย และคู่สมรสของโชคชัย  
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61. ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ 
 1)  พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร  
 2)  เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่าแล้วเบียดบังเอาเป็นของตน 
 3)  ส่ังซื้อและบริโภคอาหารโดยรู้ว่าไม่สามารถชําระเงินค่าอาหารนั้น 
 4)  ทําให้เส่ือมค่าซึ่งทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
62. การขับรถประมาทชนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาญาติของผู้ตายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่า

ได้รับชดใช้ค่าเสียหายค่าทําขวัญเป็นที่พอใจแล้วไม่ติดใจเอาความ กฎหมายถือว่าการกระทํานี้เป็นความผิด
อาญาประเภทใด 

 1)  ความผิดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ 2)  ความผิดลหุโทษ 
 3)  ความผิดอาญาแผ่นดิน   4)  ความผิดที่ยอมความได้  
63. นายเอกขว้างก้อนหินขนาดใหญ่เข้าไปในรถโดยสารประจําทางในขณะที่ว่ิงเข้ามาในระยะใกล้ แต่เผอิญ  

ก้อนหินนั้นไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยู่ในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําให้นายโทถึงแก่ความตาย นายเอก
จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร 

 1)  ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา  2)  ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 
 3)  ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท 4)  ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ  
64. การบังคับคดีอาญา ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจําคุกนั้น ศาลจะสั่งให้ .................... 

เป็นผู้จัดการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา 
 1) เจ้าพนักงานตํารวจ   2) เจ้าพนักงานอัยการ 
 3) เจ้าพนักงานบังคับคดี   4)  เจ้าพนักงานราชทัณฑ์   
65. ในกรณีใดที่กฎหมายบังคับให้ศาลต้องทําการไต่สวนมูลฟ้องก่อน 
 1)  ราษฎร์เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา  2)  การฟ้องความผิดต่อส่วนตัว 
 3)  พนักงานอัยการฟ้องคดีอาญา 4)  การฟ้องความผิดลหุโทษ  
66. ในกรณีนอกจากพนักงานอัยการแล้ว บุคคลใดที่มีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลได้อีก 
 1) พนักงานสอบสวน และผู้เสียหาย 2) พนักงานสอบสวน 
 3) ผู้เสียหาย    4)  ทนายความ และผู้พบเห็น  
67. นายสมศักดิ์ฝากสร้อยไว้ที่นางชูศรี แต่นางชูศรีกลับเอาไปขายแล้วทําทีเป็นว่าไม่รู้เรื่องใดๆ ทั้งส้ิน พฤติกรรม

เช่นนี้เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด 
 1) ยักยอกทรัพย์    2)  รีดเอาทรัพย์ 
 3) กรรโชกทรัพย์   4)  ลักทรัพย์  
68. อนุสิทธิบัตรแตกต่างจากสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างไร 
 1) อนุสิทธิบัตรไม่ต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น  
 2) อนุสิทธิบัตรไม่ต้องจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ์ 
 3) อนุสิทธิบัตรไม่ต้องผ่านกรรมวิธีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 4) อนุสิทธิบัตรไม่ต้องมีเครื่องหมายการค้ามาเก่ียวข้อง  
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69. คุณลักษณะพิเศษข้อใดที่ทําให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อ่ืน 
 1) ดํารงชีวิตอยู่ตามลําพังได้  2)  ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ดีกว่า 
 3) มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน 4)  ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์   
70. ทางสังคมวิทยามนุษย์เหมือนกับสัตว์ในข้อใด 
 1) การสร้างความเจริญก้าวหน้า 2)  ความเฉลียวฉลาด 
 3)  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  4)  ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์  
71. ความสามารถในข้อใดที่ชี้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่แตกต่างไปจากสัตว์ประเภทอื่น 
 1) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 2) ความสามารถในการดํารงเผ่าพันธ์ุของกลุ่ม 
 3) ความสามารถในการสร้างกฎเกณฑ์แบบแผนของกลุ่ม  
 4) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมของกลุ่ม  
72. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1) ภาษาและวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม จึงมีการสืบทอดและแพร่กระจายไปสู่สังคมอ่ืนได้  
 2) วัฒนธรรมของแต่ละสังคมย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงเอกลักษณ์ของตน จึงไม่มีการรับจากสังคมอ่ืน 
 3) ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงหมายถึงภาษาพูด และภาษาเขียนที่ใช้เป็นภาษาราชการเป็นหลัก 
 4) ภาษาในสังคมด้ังเดิมเป็นภาษาที่ง่ายๆ และสละสลวย แต่สามารถใช้ในสังคมปัจจุบันได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง  
73. ข้อใดถือเป็นลักษณะสําคัญท่ีสุดของสังคมมนุษย์ 
 1) การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2) การมีวิถีชีวิตในรูปแบบเดียวกัน  
 3) ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มพวกเผ่าพันธ์ุเดียวกัน 4) การต้ังหลักแหล่งทํามาหากินร่วมกัน  
74. การที่มนุษย์รู้จักใช้ .................... จึงทําให้มนุษย์สามารถส่ังสมและถ่ายทอดความรู้ได้ 
 1)  เครื่องมือเครื่องใช้   2)  จินตนาการ 
 3)  ภาษา   4)  สัญลักษณ์   
75. “วัฒนธรรมคือมรดกของสังคม” หมายความว่าอย่างไร 
 1)  วัฒนธรรมเป็นเสมือนสมบัติของสังคม      
 2)  วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ถ่ายทอดกันมา  
 3)  วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่ถูกสร้างอย่างประณีตบรรจง   
 4)  วัฒนธรรมเป็นส่ิงที่มีค่าควรจะอนุรักษ์ไว้  
76. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า “สหธรรม” ของสังคมไทย 
 1)  การนั่งพับเพียบในวัด    2)  การรักษาผู้ป่วยด้วยน้ํามนต์ 
 3)  การปล่อยปลาไหลสะเดาะเคราะห์ 4)  การไหว้พระราหูในคืนจันทรคราส  
77. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1) สัตว์มีสังคมและมีวัฒนธรรม 2) สัตว์มีสังคมแต่ไม่มีวัฒนธรรม  
 3) สัตว์มีสังคมแต่ไม่มีสัญชาตญาณ 4) สัตว์มีสัญชาตญาณและมีสัญลักษณ์  
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78. ข้อใดไม่ใช่ความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
 1)  ความจําเป็นขั้นยังชีพ   2)  ความจําเป็นในการพิทักษ์ปกป้อง 
 3)  ความจําเป็นในการส่งทอดทางวัฒนธรรม 4) ความจําเป็นในการปกครอง   
79. สถาบันใดที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ค่านิยม และปลูกฝังทักษะอาชีพ 
 1) สถาบันครอบครัว   2)  สถาบันศาสนา 
 3) สถาบันการเมืองการปกครอง 4)  สถาบันการศึกษา   
80. หน้าที่สถาบันการศึกษาในข้อใดที่เหมือนกับหน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ 
 1)  กําหนดสถานภาพและชนชั้นในสังคม 2)  สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิก 
 3)  สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม 4)  ถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม   
81. คําพังเพยของไทยที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม” ตรงกับข้อใด 

1)  บรรทัดฐานทางสังคม   2)  การขัดเกลาทางสังคม 
 3)  การเคลื่อนที่ทางสังคม  4)  การจัดระเบียบทางสังคม  
82. นักเรียนเอาเวลาไปเล่นแทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ แสดงว่านักเรียนมีแต่สถานภาพ แต่ขาดส่ิงใด 
 1)  ความรับผิดชอบ   2)  หน้าที่ 
 3)  ความเป็นคนดี   4)  บทบาท   
83. ข้อใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม 
 1)  โรงเรียนจัดปฐมนิเทศแก่นักเรียนใหม่ 
 2)  อาจารย์พานักเรียนไปเข้าค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 3)  แม่สอนให้ลูกสาวหัดเย็บปักถักร้อย 
 4)  ชูวิทย์เข้าฟังอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   
84. ข้อใดเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิน้อยท่ีสุด 
 1) มีความใกล้ชิดสนิทสนม  2)  มีความสัมพันธ์เฉพาะหน้า  
 3) มีจํานวนสมาชิกไม่มากนัก  4) มีความพึงพอใจเป็นการส่วนตัว  
85. การกระทําใดเป็นการกระทําที่ผิดจารีตประเพณีไทย 
 1)  การอกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์  2)  การแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน 
 3)  การสวมชุดดําไปในงานแต่งงาน 4)  การไม่แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์  
86. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับค่านิยม 
 1)  ค่านิยมมีผลต่อความเจริญของสังคม 
 2)  ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม 
 3)  ค่านิยมจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม 
 4) ค่านิยมเป็นส่ิงที่มีค่าและมีความถูกต้องน่าพึงปรารถนา 
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87. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง 
 1) สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็นแบบปฐมภูมิ แต่สังคมเมืองมีความสัมพันธ์เป็นแบบทุติยภูมิ 
 2) สังคมชนบทมีความสัมพันธ์กันตามหลักเหตุผล แต่สังคมเมืองมีความสัมพันธ์กันด้วยอารมณ์  
 3) สังคมชนบทมีความสัมพันธ์เป็นไปตามประเพณี แต่สังคมเมืองยึดผลประโยชน์เป็นเกณฑ์ 
 4) สังคมชนบทมีขอบเขตความสัมพันธ์กว้างขวาง แต่สังคมเมืองมีขอบเขตความสัมพันธ์แคบเฉพาะเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง  
88. เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะท้อนค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีได้เป็นอย่างดี 
 1) เทศกาลสงกรานต์    2) เทศกาลเข้าพรรษา 
 3) เทศกาลตรุษ   4) เทศกาลออกพรรษา  
89. วัฒนธรรมท้องถ่ินใดที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 
 1)  ประเพณีตานก๋วยสลาก   2)  ประเพณีงานบุญคูนลาน 
 3)  ประเพณีบุญบั้งไฟ   4)  ประเพณีรับบัวโยนบัว  
90. การละเล่นของไทย เช่น เต้นกํารําเคียว เป็นประเพณีที่บอกให้เรารู้ว่า วัฒนธรรมไทยนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก

ลักษณะใด 
 1) เกษตรกรรม    2)  ความสนุกสนาน 
 3) พิธีกรรม   4) ความสามัคคี  
91. ประเพณีใดได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 1) ประเพณีสารทเดือนสิบ   2) ประเพณีรับบัวโยนบัว 
 3) ประเพณีการสืบชะตาหรือต่ออายุ 4) ประเพณีกินผัก  
92. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวใต้ 
 1)  เพลงบอก  2)  เพลงฉ่อย 3) ลําตัด 4)  เพลงอีแซว  
93. ประเพณีท้องถ่ินในภูมิภาค ข้อใดสัมพันธ์กัน 
 1)  ภาคอีสาน - ฮีตสิบสอง, บุญคูนลาน, รํากลองยาว 
 2)  ภาคกลาง - รับบัวโยนบัว, ตักบาตรดอกไม้, รํากระทบไม้ 
 3)  ภาคเหนือ - ตานก๋วยสลาก, ฟ้อนเล็บ, เซิ้งกระติบ 
 4)  ภาคใต้ - บุญสารทเดือนสิบ, ชักพระ, รําโนรา   
94. การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด ความเชื่อ ในทางสังคมวิทยาถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงในเรื่องใด 
 1)  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  2)  การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4)  การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
95. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 1)  เป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงของ  
 2)  เป็นการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างทางสังคม 
 3)  เป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม 
 4)  เป็นการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับสถานภาพและบทบาททางสังคม  
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96. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 1) เกษตรกรนําระบบชลประทานและปุ๋ยมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 2) การนําเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ในงานด้านป่าไม้ 
 3) หนุ่มสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก  
 4) การนําเอาแนวความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศไทย  
97. “การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเป้าหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมที่แสดงออกในรูปของการวางแผน

หรือไม่ก็ได้” หมายถึงข้อใด 
 1)  การพัฒนาสังคม    2)  การทําให้เป็นสังคมสมัยใหม่ 
 3)  การปฏิวัติสังคม   4)  ความก้าวหน้าทางสังคม  
98. ปัญหาข้อใดมีความเก่ียวข้องกับปัญหาความยากจน 
 1)  ปัญหาจราจร 2)  ปัญหาโรคเอดส์ 3)  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 4) ปัญหาโสเภณี   
99. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสําคัญของปัญหาอาชญากรรม 
 1)  ความบกพร่องทางร่างกายและจากกรรมพันธ์ุ 
 2)  ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม 
 3)  สภาพครอบครัวที่แตกแยก 
 4)  การขาดประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย   
100. คุณชายพุฒิภัทรซึ่งเป็นบุตรลําดับที่ 3 ในตระกูลจุฑาเทพ เป็นแพทย์ประจําที่โรงพยาบาลบํารุงรักษ์” 

ข้อความดังกล่าวแสดงถึงอะไร 
 1) บทบาททางสังคม   2)  สถานภาพทางสังคม  
 3) บรรทัดฐานทางสังคม   4) ความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

เฉลย 
 
TEST...รูทันขอสอบหนาที่พลเมืองฯ ป 2558  
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.  
11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.  
21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.  
31.   32.   33.   34.   35.   36.   37.   38.   39.   40.  
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.  
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.  
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.  
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.  
81.   82.   83.   84.   85.   86.   87.   88.   89.   90.  
91.   92.   93.   94.   95.   96.   97.   98.   99.   100.  
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รูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2558 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด  
1. เศรษฐศาสตร์มหภาคไม่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องใด 
 1) ปริมาณการไหลเข้าและไหลออกของเงินในวงจรเศรษฐกิจ 
 2) การเข้าประกันราคาข้าวเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
 3) ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ 
 4) ปัญหาการว่างงานในระบบเศรษฐกิจ  
2. ข้อใดจัดเป็นเศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริง (Positive Economics) 
 1) การเพ่ิมขึ้นของอัตรารายได้ประชาชาติควรจะสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินค้าบริการ 
 2) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าสินเชื่อแบงก์ครึ่งปีหลังชะลอตัว 
 3) การเพ่ิมสูงขึ้นของราคาน้ํามัน ส่งผลให้ปริมาณการขายรถยนต์ลดลง  
 4) หลังจากปริมาณการส่งข้าวไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดุลการค้าของประเทศไทยน่าจะดีขึ้น  
3. โดยหลักเศรษฐศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีใด 
 1)  เมื่อมีการผลิตขนาดใหญ่ที่สุด 
 2)  เมื่อมีการผลิตแบบผูกขาด 
 3)  เมื่อการผลิตอยู่ภายใต้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
 4)  เมื่อการผลิตอยู่ภายใต้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์   
4. ปัจจัยการผลิตใดที่มีความสําคัญท่ีสุดในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1) ที่ดิน   2)  ทุน 
 3)  แรงงาน   4) ผู้ประกอบการ   
5. ข้อใดต่อไปนี้มีปัจจัยการผลิตครบทั้งส่ีประเภท 
 1) ดีบุก เครื่องใช้สํานักงาน นักการภารโรง นายจ้าง  
 2) ปริมาณน้ําฝน เสมียน เงินทุน น้ํามัน 
 3) ดินฟ้าอากาศ ควายไถ่นา   ปลาในเขื่อน กรรมการบริหารงาน 
 4) แม่บ้าน โรงงาน เครื่องสูบน้ํา อุณหภูมิ  
6. ข้อใดไม่ใช่การผลิตในลักษณะของการให้บริการ 
 1)  การเขียนแบบบ้านให้ลูกค้าของสถาปนิก 
 2)  การรักษาพยาบาลคนไข้ของแพทย์ 
 3)  การซื้อขายที่ดินเพ่ือเก็งกําไร 
 4)  การให้คําปรึกษาของวิศวกรเก่ียวกับบ่อบําบัดน้ําเสีย  
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7. โครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึงข้อใด 
 1)  ไฟฟ้า ประปา การส่ือสารและการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  
 2)  กิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิที่เป็นพ้ืนฐานของสังคม 
 3)  หน่วยย่อยในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล 
 4)  หลักการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร  
8. สินค้าข้อใดแตกต่างจากสินค้าข้ออ่ืน 
 1)  ยารักษาโรคที่โรงพยาบาลจ่ายให้คนอนาถา 
 2)  สมุดและหนังสือเรียนที่รัฐแจกให้ฟรีแก่นักเรียนยากจน 
 3)  บัตรโดยสารรถเมล์ไม่เสียเงินของทหารผ่านศึก 
 4)  อากาศและแสงแดดที่ชายทะเล   
9. ข้อใดจัดเป็นสินค้าสาธารณะที่แท้จริง 
 1)  การป้องกันประเทศ    2)  บ้านจัดสรร 
 3)  ถนน   4)  ห้างสรรพสินค้า  
10. สินค้าขั้นกลาง ถูกนับรวมในผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 1)  ไม่นับรวม เพราะไม่มีมูลค่าการผลิตที่แท้จริง 
 2)  ไม่นับรวม เพราะเป็นการนับซ้ํา  
 3)  นับรวม เพราะเป็นผลผลิตในประเทศไทย 
 4)  นับรวม เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย  
11. ร้าน “ป้าลิลลี”่ ทําเค้กกล้วยหอมขาย โดยใช้แป้ง 500 บาท ไข่ 300 บาท น้ําตาล 700 บาท กล้วย 200 บาท 

ทําเค้กกล้วยหอมขายได้ 100 กล่อง ขายกล่องละ 30 บาท จงหามูลค่าเพ่ิมในการผลิต 
 1) 1,200 บาท   2)  1,300 บาท  
 3)  1,400 บาท   4)  1,500 บาท  
12. นายแดงจบปริญญาตรีซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับผู้จบปริญญาตรี คือ 7,500 บาท นายแดงได้พยายาม

ไปสมัครงานหลายแห่ง แต่ก็หางานทําไม่ได้ ทําให้นายแดงต้องว่างงานอยู่เป็นเวลานานถึง 3 เดือน ในที่สุด
นายแดงจึงจําเป็นต้องไปรับจ้างเป็นยามเฝ้าบริษัทแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือน 5,000 บาท และได้รับเบี้ยเลี้ยง
พิเศษอีกเดือนละ 500 บาท ค่าเสียโอกาสของนายแดงในที่นี้เท่ากับเท่าใด 

 1) 5,000 บาท   2)  5,500 บาท 
 3)  7,500 บาท   4)  0 บาท   
13. เมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าน้อยลง ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทใดในทาง

เศรษฐศาสตร์ 
 1) สินค้าที่ใช้ประกอบกัน   2) สินค้าด้อย  
 3) สินค้าที่ใช้แทนกัน   4) สินค้าสาธารณะ 
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14. เศรษฐทรัพย์จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดเป็นส่ิงสําคัญท่ีสุด 
 1)  มีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยน  2)  มีคุณภาพดี 
 3)  เป็นส่ิงที่มีประโยชน์   4)  มีปริมาณน้อย  
15. ในทางเศรษฐศาสตร์ การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) หมายความว่าอย่างไร 
 1)  การที่ประชาชนในชาติมีงานทําทุกคน 
 2)  การที่ประชาชนในชาติที่อยากทํางานมีงานทํา  
 3)  การที่ประชาชนในชาติได้ทํางานตามความสามารถ 
 4)  การที่ประชาชนในชาติมีงานทําและได้รับสวัสดิการจากรัฐทุกคน  
16. ข้อใดแสดงความหมายของคําว่า “รายได”้ ในทางเศรษฐศาสตร์ 
 1)  นายกิตได้รับชําระหนี้คืน 15,000 บาท 
 2)  นายก่ิงได้รับเงินเดือนจากการร้องเพลงเดือนละ 20,000 บาท  
 3)  นายไก่ถูกล็อตเตอรี่ 50,000 บาท 
 4)  นายกรได้รับมรดกจากคุณปู่ 100,000 บาท  
17. จุดมุ่งหมายของผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์คือข้อใด 
 1)  การมีเงินสําหรับซื้อสินค้าที่มีความต้องการมากที่สุด 
 2)  การบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพในระดับรายได้ที่มีอยู่ 
 3)  ความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้าในระดับรายได้ที่มีอยู่  
 4)  การแสวงหาสินค้ามาสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด  
18. ข้อความใดเก่ียวข้องกับเรื่องของอุปสงค์ 
 1)  เทคนิคการผลิตที่ดีขึ้นมีผลทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
 2)  การเก็บภาษีของรัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการกระจายรายได้ 
 3)  ผู้ที่มีรายได้สูงมักจ่ายเงินซื้อสินค้าในจํานวนมาก  
 4)  สินค้าที่นํามาขายในตลาดนัดมีหลายประเภท  
19. ปัจจัยข้อใดไม่ได้มีส่วนในการกําหนดปริมาณซื้อเนื้อวัวในตลาด 
 1)  รสนิยมของผู้ซื้อที่มีต่อเนื้อวัว 2)  ราคาของเนื้อหมู 
 3)  จํานวนผู้ขายเนื้อวัวในตลาด  4)  จํานวนเงินที่ผู้ซื้อมีอยู่  
20. ปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใดน้อยท่ีสุด 
 1) ราคาสินค้าชนิดนั้น   2)  ราคาปัจจัยการผลิตที่ใช้ผลิตสินค้าชนิดนั้น 
 3)  รายได้ของผู้ซื้อ    4)  ระดับเทคโนโลยี  
21. กฎของอุปทาน (Law of Supply) เป็นไปตามข้อใด 
 1) ปริมาณขายและราคาสินค้าย่อมเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน  
 2) ปริมาณขายและราคาสินค้าย่อมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม 
 3) ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น ปริมาณเสนอการขายจะลดลง 
 4) ราคาสินค้าย่อมไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการเสนอขาย  



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (97) 

22. คํากล่าวที่ว่า “อุปสงค์ต่อราคาที่ผู้ซื้อมีต่อวิทยุเป็นเส้นท่ีลาดจากซ้ายลงมาทางขวา” มีความหมายว่าอย่างไร 
 1)  เมื่อวิทยุมีราคาลดลง ปริมาณซื้อวิทยุจะเพ่ิมขึ้น  
 2)  เมื่อวิทยุมีราคาเพ่ิมขึ้น ปริมาณซื้อวิทยุจะเพ่ิมขึ้น 
 3)  เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์มีราคาเพ่ิมขึ้น ปริมาณซื้อวิทยุจะเพ่ิมขึ้น 
 4)  เมื่อวิทยุมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณซื้อวิทยุจะเพ่ิมขึ้น  
23. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงข้อใด 
 1)  ระดับราคาสินค้าเฉลี่ยโดยทั่วไป 
 2)  ราคาสินค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย 
 3)  ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อจะยอมซื้อสินค้าหน่วยหนึ่งๆ 
 4)  ราคาที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขาย   
24. “ตลาดมืด” จะเกิดขึ้นในกรณีใด 
 1)  มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับตํ่ากว่าราคาดุลยภาพ  
 2)  มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับสูงกว่าราคาดุลยภาพ 
 3)  มีการกําหนดราคาขั้นตํ่าในระดับตํ่ากว่าราคาดุลยภาพ 
 4)  มีการกําหนดราคาขั้นตํ่าในระดับสูงกว่าราคาดุลยภาพ  
25. ถ้าระดับราคาสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้นสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดเหตุการณ์ใด 
 1)  เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน   2)  สินค้าขาดแคลน และเกิดตลาดมืด 
 3)  รัฐบาลต้องเข้ามาประกันราคาสินค้า  4)  ราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลง  
26. ราคาขั้นตํ่าจะถูกกําหนดไว้ ณ ระดับใด 
 1)  ตํ่ากว่าราคาดุลยภาพ เพ่ือช่วยเหลือผู้บริโภค 
 2)  สูงกว่าราคาดุลยภาพ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต  
 3)  ณ ระดับราคาที่ผู้บริโภคพอใจ 
 4)  ณ ระดับราคาที่ผู้ผลิตได้กําไรสูงสุด  
27. ในการกําหนดราคาขั้นสูงจะส่งผลอย่างไร 
 1)  เกิดอุปทานส่วนเกิน   2)  เกิดราคาดุลยภาพลดลง 
 3)  เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน    4)  เกิดราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น  
28. การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อาศัยกลไกในข้อใด 
 1)  กลไกราคา    2)  กลไกรัฐ 
 3)  กลไกภาษี   4)  กลไกการค้า  
29. ข้อใดเป็นลักษณะที่สําคัญท่ีสุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1)  การทํางานของระบบอาศัยกลไกราคา  
 2)  เอกชนมีความเสมอภาคในรายได้ 
 3)  เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกอย่าง 
 4)  เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกอย่าง  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (98) _____________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

30. ข้อใดไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1)  รัฐให้เอกชนดําเนินธุรกิจโดยเสรี 
 2)  ผลกําไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการ 
 3)  ธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคสงวนให้รัฐเป็นผู้จัด  
 4)  ระบบราคาเป็นกลไกควบคุมการค้าและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  
31. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใช้อะไรเป็นส่ิงพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร 
 1) สังคมเป็นผู้พิจารณา   2) ระบบการเมือง 
 3) รัฐบาลเป็นผู้ชี้ขาด    4) กลไกราคา  
32. ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 1)  การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
 2)  เอกชนมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3)  มีความเท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างบุคคล  
 4)  มีความยึดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
33. ที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้น ผสมระหว่างระบบอะไรกับระบบอะไร 
 1)  สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ 2)  เสรีนิยมและระบบตลาด 
 3)  สังคมนิยมประชาธิปไตยและทุนนิยม 4)  ทุนนิยมและสังคมนิยม   
34. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1)  คุ้มครองสวัสดิการของสังคม 
 2)  จัดสรรสินค้าและบริการต่างๆ  
 3)  กําหนดให้มีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 
 4)  กํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรม  
35. ระบบสังคมนิยมกับระบบทุนนิยมมีข้อแตกต่างในเรื่องใด 
 1)  ระบบสังคมนิยมรัฐบาลจะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่อง  
 2)  ระบบสังคมนิยมจะให้ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าทุนนิยม 
 3)  ระบบสังคมนิยมประชาชนสามารถซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้ 
 4)  ประชาชนในประเทศสังคมนิยมจะมีฐานะเท่าเทียมกันทุกประการ  
36. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทย 
 1)  มีการแข่งขันกันมากโดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็ก 
 2)  มีรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดกิจการด้านการผลิตบางประเภท 
 3)  เป็นแบบผสมที่ผู้ประกอบการเอกชนมีบทบาทสําคัญ 
 4)  รัฐบาลยินยอมให้เอกชนกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจทั้งหมด  
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37. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
 1)  ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกัน 
 2)  จํานวนผู้ผลิตมีมากพอที่จะไม่มีผู้ผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพลต่อราคาตลาด 
 3)  ผู้ผลิตสามารถเลิกผลิตได้โดยไม่กระทบกระเทือนตลาด 
 4)  ผู้ผลิตแต่ละรายจะส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา  
38. ตลาดประเภทใดที่มีอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกําหนดราคาและปริมาณ 
 1)  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์   2)  ตลาดผู้ขายน้อยราย 
 3)  ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด  4)  ตลาดผูกขาด  
39. ข้อใดจัดเป็นสินค้าในตลาดผู้ขายน้อยราย 
 1)  รถยนต์    2)  รถไฟฟ้า 
 3)  ข้าวเปลือก   4)  ข้าวขาหมู  
40. หน่วยธุรกิจใดมีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพแข่งขันสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 1)  บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์  2)  สายการบินไทย 
 3)  นายสี ชาวนา    4)  องค์การโทรศัพท์  
41. การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าประเภทใดน้อยท่ีสุด 
 1) โทรศัพท์มือถือ   2)  ข้าวเปลือก  
 3)  หนังสือพิมพ์รายวัน   4)  ปูนซีเมนต์  
42. ความล้มเหลวของ “กลไกราคา” ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เกิดจากสาเหตุใด 
 1)  การผูกขาดการผลิตในสินค้าบางชนิด  
 2)  การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล 
 3)  อุปสงค์ของผู้บริโภคสูงกว่าปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ 
 4)  การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม  
43. สหกรณ์ประเภทใดมีกิจกรรมคล้ายธนาคารพาณิชย์ 
 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ  
 2) สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 
 3) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 4) สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์นิคม  
44. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1)  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
 2)  ประหยัด ทางสายกลาง ประกอบอาชีพสุจริต 
 3)  พ่ึงตนเอง ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง 
 4)  ความย่ังยืน ความสมดุล มีการบริหารจัดการที่ดี  
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45. ข้อใดเป็นเง่ือนไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต 2) ธรรมาภิบาล โลกาภิวัตน์ 
 3) ความรู้   คุณธรรม  4)  พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี  
46. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 อธิบายถึงเรื่องใด 
 1)  ผลิตอาหารบริโภคเอง เหลือเอาไว้ขาย ทําให้มีกินอ่ิม ไม่ติดหนี้ มีเงินออม 
 2)  มุ่งเน้นแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ํา 
 3)  รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ  
 4)  ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนและแหล่งเงิน  
47. ข้อใดเป็นวิธีการเพ่ิมผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศต่อหัวประชากรของไทยเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทางการค้าระหว่างประเทศ 
 1)  การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม  
 2)  การใช้นโยบายการค้าแบบเสรีอย่างแท้จริง 
 3)  การลดต้นทุนและค่าแรงงานภายในประเทศ 
 4)  การเร่งสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ  
48. ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ปริมาณเงินในความหมายอย่างแคบ (M1) หมายถึงข้อใด 
 1)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวัน  
 2)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจํา 
 3)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย์ 
 4)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย์ และเงินที่อยู่ในมือ

ธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง  
49. สถาบันการเงินในตลาดเงินที่มีบทบาทในการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนมากท่ีสุดได้แก่ข้อใด 
 1) ธนาคารพาณิชย์    2)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 3)  ธนาคารออมสิน   4)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
50. เมื่อรายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้น พร้อมๆ กับอัตราการเกิดของประชากรลดลง จะมีผลทําให้เกิดอะไร 
 1)  ประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2) อัตราการสะสมทุนเพ่ิมขึ้น 
 3) รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อบุคคลเพ่ิมขึ้น  4) ประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้น  
51. รายการใดที่นํามาคิดรวมในรายได้ประชาชาติ 
 1)  เงินค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจํานวน 20,000 บาท  
 2)  เงินค่าขายบ้านและที่ดินที่ได้รับมรดกมาเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท 
 3)  เงินจากการจับเด็กไปเรียกค่าไถ่จํานวน 300,000 บาท 
 4)  เงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวน 50,000 บาท  
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52. ข้อใดเป็นภาษีทางตรงทั้งหมด 
 1) ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก  
 2) ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 
 3)  ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 4)  ภาษีมรดก ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพย์สิน  
53. การเก็บภาษีชนิดใดที่ช่วยเสริมให้การเสียภาษีเป็นธรรมย่ิงขึ้น 
 1) ภาษีมูลค่าเพ่ิม   2)  ภาษีสรรพสามิต 
 3) ภาษีศุลกากร   4)  ภาษีมรดก   
54. การเก็บภาษีศุลกากรเป็นการเก็บภาษีเพ่ือทําให้ประชาชนปรับตัวอย่างไร 
 1) ลดการบริโภคสินค้าและบริการ 2) ลดการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
 3) ลดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  4) ลดการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ  
55. ถ้ารัฐบาลต้องการหารายได้เพ่ิมขึ้นให้มากท่ีสุดจากการเก็บภาษีต่อหน่วยสินค้า ควรใช้วิธีใด 
 1)  ขึ้นภาษีสินค้าจําเป็น    2)  ขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย 
 3)  ขึ้นภาษีสินค้าปกติ   4)  ขึ้นภาษีป้าย  
56. การคลังภาครัฐบาลมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมตามข้อใด 
 1)  รายจ่ายเป็นเครื่องกําหนดรายได้  2)  รายจ่ายเป็นเครื่องกําหนดภาษีอากร 
 3)  รายได้เป็นเครื่องกําหนดรายจ่าย 4)  รายได้เป็นเครื่องกําหนดงบประมาณ  
57. ตราสารกู้ยืมเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปกติเป็นตราสารระยะยาวเพื่อขายให้แก่ประชาชน และ

จะใช้เงินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดพร้อมดอกเบี้ยเรียกว่าอะไร 
 1) พันธบัตรรัฐบาล    2) ต๋ัวเงินคลัง 
 3) หุ้นกู้   4)  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  
58. ข้อใดเป็นนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐ 
 1)  การหาตลาดต่างประเทศเพื่อยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น 
 2)  การนําสินค้าที่ขาดแคลนออกขายในตลาดเพื่อลดระดับราคาสินค้าให้ตํ่าลง 
 3)  การเก็บภาษีต่อหน่วยของสินค้าให้สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับรัฐ 
 4)  การกําหนดค่าแรงขั้นตํ่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับแรงงาน   
59. ในกรณีที่ดัชนีราคาสินค้าในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ใด 
 1)  ภาวะเงินตึงตัว   2)  ภาวะเงินเฟ้อ  
 3)  ภาวะสินค้าล้นตลาด   4)  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
60. ดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 20% หมายความว่าอย่างไร 
 1) ปริมาณสินค้าทุกชนิดเพ่ิมขึ้น 20% 2)  ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้น 20% 
 3) รายได้ที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น 20% 4)  อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น 20%   
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61. ปัจจัยใดเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 
 1) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป  2) อุปทานของสินค้ามีมากเกินไป 
 3) อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงเกินไป 4) การส่ังสินค้าเข้ามีมากเกินไป  
62. ข้อใดเป็นสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านอุปสงค์ 
 1)  การขึ้นราคาน้ํามันดิบของประเทศในกลุ่มโอเปค 
 2)  การเรียกร้องค่าจ้างงานของสหภาพแรงงาน 
 3)  การเพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐบาล  
 4)  การเพ่ิมอัตรากําไรของนักธุรกิจ  
63. ข้อใดเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากแรงดึงของอุปสงค์ 
 1)  ค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงขึ้น 2)  รัฐบาลเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้าน  
 3)  ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนี่อง 4)  ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น  
64. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านอุปทาน 
 1) การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ  
 2)  การเพ่ิมขึ้นของค่าแรง 
 3) การเพ่ิมขึ้นของภาษีนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
 4)  การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย  
65. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 1)  อํานาจซื้อของเงิน 1 หน่วยลดลง 
 2)  ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
 3)  ลูกหนี้ที่ทําสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้  
 4)  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น  
66. ผู้ที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อคือข้อใด 
 1) ผู้ใช้แรงงาน เจ้าหนี้  2) เจ้าของที่ดิน ลูกหนี้  
 3) ผู้มีรายได้ตํ่า ผู้รับบํานาญ 4) กรรมกร พนักงานบริษัท  
67. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ อาจทําได้โดยวิธีการใด 
 1) ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล 
 2) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย เพ่ิมอัตราภาษี ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล  
 3) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย เพ่ิมอัตราภาษี เพ่ิมการใช้จ่ายของรัฐบาล 
 4) ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพ่ิมการใช้จ่ายของรัฐบาล  
68. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีใด 
 1) ใช้นโยบายการใช้จ่ายแบบงบประมาณสมดุล 2) ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล  
 3) เพ่ิมการใช้จ่ายในรูปเงินโอน 4) ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
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69. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เกิดขึ้น 

 1)  การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
 2)  การลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
 3)  การลดอัตราภาษีทางตรงและทางอ้อม  
 4)  การรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน  
70. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มจะขายพันธบัตรรัฐบาลให้ธนาคารพาณิชย์ในภาวะใดมากท่ีสุด 
 1)  ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน 
 2)  เกิดภาวะเงินฝืดค่อนข้างรุนแรง 
 3)  เกิดภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว 
 4)  เกิดภาวะเงินเฟ้อ   
71. เครื่องมือใดที่ธนาคารกลางใช้เพ่ือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 1)  เพ่ิมอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย  
 2)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน 
 3)  ลดอัตรารับช่วงซื้อลดต๋ัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
 4)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้ธนาคารพาณิชย์กู้  
72. ส่ิงใดบอกให้รู้ว่าราคาสินค้าและบริการในประเทศใดถูกหรือแพงกว่ากัน 
 1) อัตราดอกเบี้ย   2) อัตรารับช่วงซื้อลด 
 3) อัตราเงินเฟ้อ   4) อัตราแลกเปลี่ยน   
73. ข้อใดแสดงว่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 1) เงิน 1 บาทแลกดอลลาร์ได้จํานวนน้อยลง 
 2) ใช้เงินบาทจํานวนน้อยลงในการแลกเงิน 1 ดอลลาร์  
 3) เงิน 1 ดอลลาร์แลกเงินบาทได้จํานวนมากขึ้น 
 4) ใช้เงินบาทจํานวนมากขึ้นในการแลกเงิน 1 ดอลลาร์  
74. รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจาก 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 35 บาท เป็น 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 

30 บาท หมายความว่าอย่างไร 
 1) เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินบาทได้ลดลง ทําให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทย

แพงขึ้น  
 2) เงินบาทมีค่าสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินบาทได้ลดลง ทําให้ราคาสินค้าไทยถูกลง 
 3) เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินบาทได้เพ่ิมขึ้น ทําให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าสินค้าไทย

ถูกลง 
 4) เงินบาทมีค่าลดลง เพราะ 1 ดอลลาร์แลกเป็นเงินบาทได้เพ่ิมขึ้น ทําให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้น  
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75. ถ้าหากเงินบาทของไทยมีค่าแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จะทําให้เกิดผลข้อใด 
 1)  ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย 
 2)  ราคาสินค้าไทยถูกลงในสายตาชาวต่างประเทศ 
 3)  ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลงในสายตาคนไทย  
 4)  ราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ  
76. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้น ถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 1)  ราคาน้ํามันปิโตรเลียมในประเทศจะลดลง 
 2)  ราคารถยนต์ที่ส่งไปขายต่างประเทศจะถูกลง  
 3)  เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น 
 4)  เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง  
77. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 38 บาท 

ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในข้อใด 
 1) มูลค่าจากสินค้าส่งออกเพ่ิมมากขึ้น      
 2) ระดับราคาสินค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 3) การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น      
 4) นักท่องเที่ยวอเมริกามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง   
78. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปล่ียนจาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์เป็น 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์จะมีผลอย่างไร 
 1) ดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลมากขึ้น 2) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายจะแปรผันมากขึ้น 
 3) ดุลการค้าของไทยจะขาดดุลน้อยลง 4) ดุลการชําระเงินของไทยจะได้เปรียบมากขึ้น  
79. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 42 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 35 บาทต่อ 

1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาพอย่างไรในตลาดเงินของไทย 
 1) อุปสงค์ในเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะสูงขึ้น 2) อุปสงค์ในเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดลง 
 3) อุปทานในเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะคงที่ 4) เกิดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ  
80. ข้อใดเป็นที่มาของอุปทานเงินตราต่างประเทศ 
 1) การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 2) การซื้อรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น 
 3) การส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศ  4) การส่งเงินไปลงทุนในประเทศกัมพูชา  
81. สาเหตุใดทําให้เกิดอุปสงค์ของเงินตราระหว่างประเทศ 
 1) การส่งออกผ้าฝ้ายไทย 
 2) ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 3) แรงงานไทยในตะวันออกกลางส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในประเทศไทย 
 4) รัฐบาลไทยให้ทุนนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ   
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82. ข้อใดเป็นผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 1) กําไรจากการส่งสินค้าออกลดลง การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งยากขึ้น ดุลการค้าขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
 2) กําไรจากการส่งสินค้าออกเพ่ิมขึ้น การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งยากขึ้น ดุลการค้าขาดดุลลดลง 
 3) กําไรจากการส่งสินค้าออกลดลง การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งง่ายขึ้น ดุลการค้าขาดดุลลดลง 
 4) กําไรจากการส่งสินค้าออกเพ่ิมขึ้น การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งง่ายขึ้น ดุลการค้าขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
83. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัด 
 1) ดุลการค้าและบริการ รายได้ ดุลบริจาค  
 2) ดุลการชําระเงิน บัญชีทุนและการเงิน บัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ 
 3) ดุลบริจาค บัญชีทุนและการเงิน ดุลการค้าและบริการ 
 4) รายได้ ดุลการชําระเงิน บัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ  
84. ถ้าในปีที่แล้วดุลการชําระเงินของประเทศไทยขาดดุล 2,500 ล้านบาท จะทําให้เกิดผลตามข้อใด 
 1) ประเทศไทยต้องลดการนําเข้าสินค้าเป็นมูลค่า 2,500 ล้านบาท 
 2) ทุนสํารองระหว่างประเทศของประเทศไทยจะต้องลดลง 2,500 ล้านบาท  
 3) รัฐบาลไทยจะต้องลดการกู้ยืมเงินต่างประเทศลงเป็นมูลค่า 2,500 ล้านบาท 
 4) รัฐบาลไทยจะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีลงเป็นมูลค่า 2,500 ล้านบาท  
85. คํากล่าวที่ว่า “บัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยขาดดุล” มีความหมายอย่างไร 
 1) รายได้จากการส่งออกต่ํากว่ารายจ่ายในการนําเข้า 
 2) รายรับเงินตราต่างประเทศต่ํากว่ารายจ่ายเงินตราต่างประเทศ 
 3) รายรับจากการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศต่ํากว่ารายจ่ายในการนําเข้าและคืนเงินทุนให้

ต่างประเทศ 
 4) รายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ต่างประเทศต่ํากว่ารายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจาก

ต่างประเทศ   
86. ถ้าประเทศไทยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนจนทําให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้นจะมีผลทําให้เกิด

การเกินดุลในบัญชีใด 
 1) บัญชีเดินสะพัด   2) บัญชีทุนสํารอง 
 3) บัญชีทุน    4) บัญชีเงินโอน  
87. ข้อใดไม่อยู่ในการบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของประเทศไทย 
 1) เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในต่างประเทศ  
 2) รายจ่ายของคนไทยในการซื้อเครื่องจักรกลจากญี่ปุ่น 
 3) รายได้จากการท่องเที่ยวของไทย 
 4) รายได้จากกิจการรัฐพาณิชย์ของไทย  
88. เมื่อดุลการชําระเงินระหว่างประเทศขาดดุลจะมีผลทําให้ยอดดุลบัญชีใดมีค่าเป็นบวก 
 1) บัญชีทุนสํารอง    2) บัญชีทุน 
 3) บัญชีเดินสะพัด   4) บัญชีเงินโอน  
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89. เมื่อประเทศไทยมีทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ย่อมแสดงว่าอะไร 
 1) ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าเป็นลบ 
 2) ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าเป็นศูนย์ 
 3) ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าเป็นบวก 
 4) ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศมีค่าเป็นลบ   
90. การแก้ไขปัญหาดุลการชําระเงินระหว่างประเทศควรใช้มาตรการใด 
 1) เพ่ิมการส่งออกและลดการนําเข้า  2) เพ่ิมการให้บริการแก่ต่างประเทศ 
 3) เพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 4)  เพ่ิมการลงทุนในต่างประเทศ  
91. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศนั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
 1) การลงทุนของหน่วยธุรกิจ 2) การใช้จ่ายของภาครัฐบาล 
 3) การบริโภคและการออม  4) การนําเข้าและส่งออก   
92. ปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
 1) ความแตกต่างในทรัพยากรการผลิต  2) ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ 
 3) ความต้องการเงินตราต่างประเทศ 4)  ปริมาณวัตถุดิบของแต่ละประเทศ  
93. การดําเนินนโยบายการค้าแบบทุ่มตลาด (Dumping) หมายถึงข้อใด 
 1) การดําเนินนโยบายการค้าเสรีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ 
 2) การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาต่ํากว่าต้นทุนการผลิต  
 3) การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาสูงกว่าราคาตลาด 
 4) การขายสินค้าให้ต่างประเทศในราคาตลาดโดยไม่จํากัดปริมาณการขาย  
94. ข้อใดเป็นลักษณะขั้นต้นของการรวมกลุ่มอย่างง่าย 
 1) สหภาพศุลกากร   2) เขตการค้าเสรี  
 3) สหภาพเศรษฐกิจ   4) ตลาดร่วม  
95. ปัญหาเศรษฐกิจของไทยข้อใดที่เป็นปัญหาเรื้อรังติดต่อกันมายาวนาน 
 1) ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้  2) การว่างงาน 
 3) การขาดดุลบัญชีทุนสํารอง 4) เงินเฟ้อ  
96. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยใน พ.ศ. 2540 
 1)  การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 2)  การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผ่นดิน  
 3)  การขาดเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 
 4)  การขาดเสถียรภาพของทางการเมืองและขาดศรัทธาในรัฐบาล  
97. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสําคัญของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 
 1) การเปิดเสรีทางการค้า  
 2) สมรรถภาพของอุตสาหกรรมไทยอยู่ในระดับตํ่า 
 3) การพ่ึงพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง 
 4) การพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูง 
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98. “ซับไพร์ม” คืออะไร 
 1) ปัญหาตลาดหุ้นวอลสตรีทล่มในสหรัฐอเมริกา 
 2) การประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการค้าของสหรัฐอเมริกา 
 3) การเลือกตั้งขั้นต้นเพ่ือสรรหาตัวแทนพรรคขึ้นชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
 4) ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา   
99. วิกฤตการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
 1) การขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 
 2) แรงงานขอปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าให้สูงขึ้น 
 3) ค่าครองชีพตํ่า เกิดภาวะเงินฝืด  
 4) การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเอกชนชะลอตัว  
100. มาตรการในข้อใดช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการชําระเงินของประเทศ 
 1) การเพ่ิมอัตราภาษีสินค้าเข้าและสินค้าออก 
 2) การผ่อนคลายความเข้มงวดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
 3) การส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทย  
 4) ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมการบริโภคการลงทุน

และการนําเข้า 
 

เฉลย 
 
TEST...รูทันขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2558  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
21.  22.  23.   24.   25.  26.  27.  28.  29.  30.  
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  
41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  
51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  
61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  
71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  
81.  82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  
91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.   100.   
 
 

 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (108) ____________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

 

มองสังคมศึกษาแบบครูน็อค  มองอยางไร 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 1. อ่านทุกอย่างท่ีขวางหน้า 1. ก่อนจะอ่าน ศึกษาประเด็น ดูสาระสังคมศึกษา 
    ว่าแต่ละสาระ มีเนื้อหาอะไรบ้าง 
 
 
 2. จําทุกอย่างท่ีอ่าน 2. รู้เขารู้เรา ดูน้ําหนักความสําคัญของเนื้อหา 
    ควรให้ความสําคัญส่วนใด มาก น้อย 
             
 
 3. ท่องทุกอย่างท่ีมี 3. อ่านและจับประเด็น 
 
 
          
 4. เรียนทุกท่ี ท่ีเค้าเรียนกัน 4. สื่อสารได้ 
               
 
 
 5. สอบออกมา ..................... 5. ผลสอบออกมา .........................   

การเขียน - ให้ตนเองเข้าใจ 

บรรยาย - ผู้อื่นเข้าใจ 
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จะบอกอะไรได้บ้าง 

 
 1. จํานวนข้อสอบ ตามแต่ละสาระ 
  ตอบ 
 
 2. รูปแบบข้อสอบ 
  ตอบ 
 
 3. ข้อสอบออกอะไรบ้าง ตามลําดับความสําคัญ 
 
 
 

 

ขอสอบเกา คือ คัมภีร ช้ันยอด 
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สาระที่ 1  ศาสนา 
 
 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และลําดับความสําคัญของการออกข้อสอบ ดังนี้ 
 

ศาสนาสากล
(30%)

พระพุทธศาสนา
(70%)

 
    
 
 
 1. ศาสนาสากล (30%) 2. พระพุทธศาสนา (70%) 
      
 
 - พ้ืนฐานศาสนา - อริยสัจ ๔  →  รู้ ละ ลุ เจริญ 
 - พุทธ คริสต์ อิสลาม - สติปัฏฐาน  →  กาย เว จิต ธรรม 
  และพราหมณ์-ฮินดู - ศาสนพิธี 
     - พุทธศาสนสุภาษิต (ปีละ 1 ข้อ) 
    - พระไตรปิฎก 
    - พุทธสาวก, สาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง  
     (ปีละ 1 คน) 
    - ชาดก มักวนออก ปีละ 1 ชาดก  
     มหาชนก เวสสันดร และมโหสถ  
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ศาสนาสากล 
 
 

 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
1. ความหมายของศาสนา 
 คําส่ังสอนในเรื่องของความดีงาม มุ่งให้พ้นทุกข์ 
2. ความสําคัญของศาสนา  
 เป็นเครื่องมือในการควบคุมและจัดระเบียบสังคม

เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม-
ประเพณี 

3. มูลเหตุของการเกิดศาสนา 
 ความกลัว, ความไม่รู้, เล่ือมใสศรัทธา, ปัญญา 
4. องค์ประกอบของศาสนา 
 ศาสดา, คัมภีร์, นักบวช, พิธีกรรม, ศาสนสถาน 
5. จุดมุ่งหมายสูงสุด 
 - พราหมณ์-ฮินดู (โมกษะ) 
 - พุทธ (นิพพาน) 
 - คริสต์ (อาณาจักรพระเจ้า) 
 - อิสลาม (พระอัลเลาะห์) 
 - ซิกข์ (การยึดมั่นใน “ธรรม”) 
6. ประเภทของศาสนา แบ่งตาม 
 1) ผู้นับถือ (สากล, ประจําชาติ) 
 2) พระเจ้า (เทวนิยม, อเทวนิยม) 
 3) สถานท่ีเกิด 
  - เอเชียตะวันตก  
   (ยูดาย โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลาม) 
  - เอเชียตะวันออก (ชินโต เต๋า ขงจื้อ) 
  - เอเชียใต้ (พราหมณ์-ฮินดู เชน พุทธ ซิกข์) 
7. การนับถือศักราชทางศาสนา 
 1) ฮิจเราะห์ศักราช (ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพ

จากเมืองเมกกะ <เมืองเกิด> ไปเมืองเมดินา
เพ่ือเผยแผ่และประกาศศาสนาอิสลาม) 

 2) พุทธศักราช  
  (พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน) 
 3) คริสตศักราช (พระเยซูเกิด)  

- ความเชื่อสําคัญต่อประเภทของศาสนา 
   ท้ัง เทวนิยม / อเทวนิยม 
- เมืองสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา 
  คานาอัน 
 เบธเลเฮม 
 เมกกะ 
 เมดินา 
- พัฒนาการจาก พราหมณ์-ฮินดู 
 
 ระบบท้ัง 6  
 (นยายะ วิเศษษิกะ สางขยะ โยคะ  
 มีมางสา เวทานาตะ) และตรีมูรติ 
 
- จุดเด่นของศาสนาต่างๆ อิสลาม 
 
 
- ความสอดคล้องของแต่ละศาสนา 
 
 
- ปัจฉิมพจน์ของเยซู 
 ขอทรงยกโทษให้เขา เพราะเขาได้ทําไปในสิ่งท่ี

เขาไม่รู้   
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พระพุทธศาสนา 
 
 

 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
พระพุทธศาสนา 
- สถานที่ในพุทธประวัติ 
 1) ประสูติ (สวนลุมพินีวัน ระหว่างกรุงเทวทหะ

กับกรุงกบิลพัสด์ุ) 
 2) ตรัสรู้ (ต้นโพธิ์) 
 3) ปรินิพพาน (ต้นสาระ นอกกรุงกุสินารา) 
 
- ทศชาติชาดก 
 1) เตมียชาดก (เนกขัมมบารมี) 
 2) มหาชนกชาดก (วิริยบารมี) 
 3) สุวรรณสามชาดก (เมตตาบารมี) 
 4) เนมิราชชาดก (อธิษฐานบารมี) 
 5) มโหสถชาดก (ปัญญาบารมี) 
 6) ภูริทัตชาดก (ศีลบารมี) 
 7) จันทกุมารชาดก (ขันติบารมี) 
 8) นารทชาดก (อุเบกขาบารมี) 
 9) วิฑูรชาดก (สัจจบารมี) 
 10) เวสสันดรชาดก (ทานบารมี) 
 
- พระสูตร ท่ีโปรดชาวโลก 
 1) ธัมจักรกัปปวัตนสูตร 
  (ปฐมเทศนา) ทางสายกลาง และอริยสัจ ๔  

ส่ังสอน ปัญจวัคคีย์จนบรรลุโสดาบัน 
 2) อนัตตลักขณสูตร  
  (อนัตตาในขันธ์ ๕ ส่ังสอนปัญจวัคคีย์) 
 3) อาทิตปริยายสูตร (กิเลสตัณหา คือ ของร้อน  

ส่ังสอนชฎิล 3 พ่ีน้อง) 
 4) โอวาทปาติโมกข์ (ทําดี ละชั่ว ทําจิตให้บริสุทธิ์

ส่ังสอนพระสงฆ์ 1,250 รูป) 
 5) ปัจฉิมโอวาท (ความไม่ประมาท ส่ังสอน  

พระอานนท์และพระสงฆ์) 

สังคมชมพูทวีป 
ดูแคว้น เด่น จาก 16 แคว้น 
 พุทธศาสนาตั้งมั่น 
 ศูนย์กลางวิชาการ 
รูปแบบการปกครอง 
 ราชาธิปไตย  สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 สามัคคีธรรม, คณาธิปไตย  สาธารณรัฐ 
 มัชฌิมชนบทกับปัจจันตชนบท 
 
เกี่ยวกับพระพุทธองค์ 
พระโพธิญาณ = ผู้บําเพ็ญความดีเพื่อท่ีจะบรรลุ
เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
 
ข้ันตอนการบรรลุ 
ปฐม    มัชฌิมยาม    ปัจฉิมยาม 
 
 
วิธีการสอนของพระพุทธองค์ 
แจ่มแจ้ง จูงใจ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง 
พระนามสะท้อนการเป็นผู้นํา 
พระศาสดา พระโลกนาถ พระโลกเชษฐ 
พระโลกนายก พระทีฆทัสสี 
 
- หลักเหตุ-ผล ในอริยสัจ ๔ สะท้อนความเป็น
 สากล 
- หลักทางสายกลาง = อยู่ตรงกลางระหว่าง    
   สุข / ทุกข์ 
- สิ่งท่ีชาวพุทธควรพัฒนา ได้แก่  
   ศรัทธา + ปัญญา 
- การทําสังฆกรรมสงฆ์ 
   4 5 10 20 และมากกว่า 
  จะทําปวารณา และบวช ต้อง 5 รูป 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
- พระไตรปิฎก มี 3 หมวด 
 1) พระวินัยปิฎก (ว่าด้วยสิกขาบทภิกษุ ภิกษุณี) 
 2) พระสุตตันตปิฎก  
  (รวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า) 
 3) พระอภิธรรมปิฎก  
  (เป็นธรรมขั้นสูงในแง่วิชาการล้วนๆ) 
- สาเหตุการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งท่ี 1 
 เกิดจากปรารภพระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระธรรม-

วินัย มีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานสงฆ์ จัดทํา
เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 3 เดือน ที่ถํ้าสัตตบรรณ-
คูหา ข้างภูเขาเวภาร 

- หลักธรรม 
 1) อริยสัจ ๔ 
  ธรรมที่ควรรู้ (นาม-รูป, โลกธรรม ๘, จิต 

เจตสิก) 
  ธรรมที่ควรละ (นิยาม ๕, กรรม ๑๒, อุปาทาน ๔, 

ปฏิจจสมุปบาท, นิวรณ์ ๕, มิจฉาวณิชชา ๕, 
นิวรณ์ ๕, วิตก ๓) 

  ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา ๔, วิมุตติ ๕) 
  ธรรมที่ควรเจริญ (พระสัทธรรม ๓, อธิปไตย ๓, 

ปัญญาวุฒิธรรม ๔, ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔, พละ ๕, 
อุบาสกธรรม ๕, โภคอาทิยะ ๕, อริยวัฑฒิ ๕, 
อปริหานิยธรรม ๗, ทศพิธราชธรรม ๑๐, 
มงคล ๓๘) 

 2) มรรค ๘ ไปสู่ไตรสิกขา 
  ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) 
  สมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) 
  ปัญญา (สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ) 

- หลักธรรมพระพุทธศาสนากับหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 มัตตัญญุตา 
  สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง 
 อัตตาหิ อัตตโน นาโถ 
 มัชฌิมาปฏิปทา 
  ธัมมัญญุตา + อัตตัญญุตา 
   
= รู้จักใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิต 
หลักธรรมพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
สาราณียธรรม, สังควัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ๑๒ 
ราชสังคหวัตถุ ๔ 
 
สุภาษิต ปีละ 1 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 1 
พุทธศาสนิกชน 1 
 
การสังคายนาพระไตรปิฎก 
1. หลังนิพพาน 3 เดือน 
2. แยกออกเป็น 2 นิกาย 
3. อโศกมหาราช 
4. ศรีลังกา 
5. จารึกเป็นตัวอักษร ภาษาบาลี 
 
หลักธรรมของศาสนาพุทธ 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
พุทธศาสนสุภาษิต 
1) จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตที่ฝึกดีแล้ว นําสุขมาให้) 
2) น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ  
 (บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ) 
3) นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต (คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก) 
4) โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ  
 (ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข) 
5) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ  
 (คนขยันเอาการเอางานกระทําเหมาะสมย่อม 
 หาทรัพย์ได้) 
6) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา   
 (เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบ

ความสําเร็จ) 
7) ราชา มุขํ มนุสฺสานํ  
 (พระราชา เป็นประมุขของประชาชน) 
8) สติ โลกสฺมิ ชาคโร  
 (สติเป็นธรรมเครื่องต่ืนอยู่ในโลก) 
9) นิพพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง) 
10) นตถิ สนติปรํ สุขํ (สุขอ่ืนย่ิงกว่าความสงบไม่มี) 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 1) อุบายมนสิการ (เป็นการคิดหรือพิจารณาโดย

อุบาย คือ การคิดอย่างมีวิธีหรือถูกวิธี) 
 2) ปถมนสิการ  
  (เป็นการคิดถูกทาง ต่อเนื่องเป็นลําดับ) 
 3) การณมนสิการ (การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการ

สืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุ
ปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ) 

 4) อุปปาทกมนสิการ  
  (การคิดการพิจารณาให้เกิดกุศลธรรม) 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
หน้าท่ีชาวพุทธ 
1. ศึกษาหาความรู้ คือ ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา  
3. เผยแผ่พุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรม อุปถัมภ์พุทธ-

ศาสนา ปฏิบัติธรรม  
4. ปกป้องพุทธศาสนา 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
1) พระอัสสชิ 
 - พระอัสสชิเป็นผู้ชักจูงให้ “อุปติสสะ” (พระสารีบุตร) 

และ “โกลิตะ” (พระโมคคัลลานะ) สองนักบวช
ปริพาชก บวชเป็นพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนา 
ซึ่ง ต่อมาท่านทั้งสองได้รับความไว้วางใจจาก
พระพุทธเจ้าให้ทําหน้าที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวา
และเบื้องซ้าย ตามลําดับ 

2) พระกีสาโคตมีเถรี 
 - บุตรของนางเสียชีวิตทําให้นางสติฟ่ันเฟือน พระพุทธ-

องค์รับส่ังให้นางไปหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดจากบ้าน
ของชาวบ้านที่ไม่เคยมีญาติพ่ีน้องเสียชีวิต เพ่ือ
นํามาใช้ปรุงยา แต่นางหาไม่ได้ทําให้นางรู้สัจธรรม
ของชีวิต “เอตทัคคะ” ในด้านการครองจีวรเศร้า
หมอง 

3) พระนางมัลลิกา 
 - เป็นสตรีที่มีความงามแบบเบญจกัลยาณี  
  (ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม และวัยงาม) 
 - พันธุละเสนาบดีซึ่งเป็นสามีของพระนางถูกใส่ร้าย

ว่าคิดก่อการกบฏ  ทําให้พระเจ้าปเสนทิโกศล
วางแผนลอบสังหารพันธุละเสนาบดี พร้อมทั้ง
บุตรชายที่เป็นทหารจนหมด ครั้นเมื่อทราบข่าวร้าย 
พระนางมัลลิกาสามารถควบคุมอารมณ์โศกเศร้าไว้ได้  
และอบรมให้ลูกสะใภ้ให้อภัยในความผิดพลาดของ
พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ผูกพยาบาท ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่านางเป็น ผู้มีขันติธรรม รู้จักให้อภัย 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
4) หมอชีวก โกมารภัจจ์ 
 - แม่เป็นโสเภณี 
 - เป็นหมอหลวงในราชสํานักของพระเจ้าพิมพิสาร    

ถวายการรักษาอาการป่วยโรค “ภคันทลาพาธ” 
(ริดสีดวงทวาร) 

 - ถวายสวนมะม่วงของตนให้เป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก (ชีวกัมพวัน) เป็น
วัดในพระพุทธศาสนาแห่งที่ 2 ของเมืองราชคฤห์ 

 - กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย
เพ่ิมเติม 

 - อนุญาตให้พระภิกษุรับผ้าจีวรที่ชาวบ้านนํามาถวายได้  
 - ห้ามมิให้คนป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงมาบวชเป็น

พระภิกษุ 
5) พระนาคเสนเถระ 
 - มีสติปัญญาหลักแหลม  ปฏิภาณไหวพริบดี  และ

ตอบปัญหาข้อซักถามทางธรรมของพระยามิลินท์
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 - เป็นผู้รักการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ที่
เรียกว่า “ธัมมกามตา” 

6) พระยามิลินท์ หรือเมนันเดอร์ (Menandra) 
 - เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกปกครองอินเดีย 
 - ทรงให้ทําเหรียญเป็นรูปตราธรรมจักร (เครื่องหมาย 

ของพระพุทธศาสนา) เพ่ือเผยแผ่ และขยาย 
อาณาเขตพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป 

7) พระอนุรุทธะ 
 - เจ้าชายอนุรุทธะรู้ว่าการงานของผู้ครองเรือนย่ิง

ลําบาก จึงตัดสินพระทัยออกบวช ไปทูลขอ
อนุญาตจากพระมารดา พระมารดาไม่ประสงค์จะ
ให้ออกบวช จึงบ่ายเบี่ยงให้เจ้าชายอนุรุทธะไป
ชวนเจ้าชายภัททิยะ เมื่อเจ้าชายภัททิยะตกลง
พระทัยที่จะออกบวช ทําให้เจ้าชายที่เป็นพระ
สหายที่เหลือก็ได้ตกลงพระทัยออกบวชตาม 

 - รักสันโดษในปัจจัย 4 และมีตาทิพย์ โดยพิจารณา
บุคคลที่สมควรส่ังสอนธรรม 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

8) องคุลิมาล  
 - องคุลิมาล นั้นมาจากคําว่า องคุลี (นิ้วมือ) + มาล 

(สร้อยคอ สาย หรือแถว) แปลว่า สร้อยคอที่ทํา
จากนิ้วมือ 

 - เดิมชื่อ อหิงสกะ ถูกอาจารย์ยุยงว่าถ้าต้องการ
สําเร็จวิชาให้ตัดนิ้ว 1,000 นิ้ว องคุลิมาลทําจนครบ 
จนครบ 999 คน เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าจึงตรัส  
ส่ังสอนจนขอบวชเป็นพุทธสาวก เมื่อบิณฑบาต
ทั้งในและนอกเมืองสาวัตถี มักถูกญาติพ่ีน้องของ
ผู้ตายใช้ก้อนหินขว้างปาทําร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ
อยู่เสมอ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น 
เป็นคนขยันรักการศึกษาเล่าเรียน และเป็นคน  
มักน้อย สันโดษ 

9) พระธัมมทินนาเถรี 
 - สามีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า และ

ได้สําเร็จมรรคผลขั้นอนาคามี ไม่ยินดีในกามกิเลส 
รูป รส กล่ิน เ สียง และสัมผัส และอธิบาย
ความสุขในรสพระธรรมให้ภรรยาฟังจนนางธัมม-
ทินนาเถรีเกิดศรัทธาประสงค์จะบวชเป็นภิกษุณี 

 - ได้รับยกย่องด้านธรรมกถึก (ผู้แสดงธรรม) 
10) จิตคหบดี 
 - พบพระมหานามะ (หนึ่งในปัญจวัคคีย์) เห็นท่าน

สงบสํารวมน่าเล่ือมใสมาก จึงมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

 - สร้างที่พํานักแก่พระมหานามะเพื่อเทศนา ชื่อสวน 
อัมพาฏการาม 

 - จิตตคหบดีกล่าวว่า “ศรัทธาความเชื่อท่ีไม่คลอน
แคลนในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
ประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมด” แสดงว่าเป็นผู้ศรัทธา
ต้ังมั่นในพระรัตนตรัย 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
11) พระอานนท์ 
 - ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ 

(ความเป็นเลิศกว่าผู้อ่ืน) 5 ประการ ได้แก่ 
  1. เป็นพหูสูต (ทรงจําพุทธวจนะได้มากที่สุด) 
  2. เป็นผู้มีสติ 
  3. เป็นผู้มีคติ (แนวในการจําพุทธวจนะ) 
  4. เป็นผู้มีธิติ (ความเพียร) 
  5. เป็นพุทธอุปัฏฐากผู้เลิศ 
 - เป็นผู้สังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1 
 - เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้ า  ( เ กิดร่วมกับ

พระพุทธเจ้า) 
12) พระปฏาจาราเถรี 
 - สามี บุตร และบิดามารดา เสียชีวิตทั้งหมดทําให้

นางสติ ฟ่ั น เ ฟื อน  เมื่ อนาง ได้ ฟั งธรรมจาก
พระพุทธเจ้าจึงขอบวชเป็นภิกษุณี เป็นยอดแห่ง
พระวินัย คือ จําพระวินัยได้มาก 

13) จูฬสุภัททา 
 - เป็นธิดาของเศรษฐี ชื่อว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

เมื่อนางแต่งงานไปอยู่บ้านของสามี พ่อสามีชื่อ  
อุคคเศรษฐี ได้เชิญพวกชีเปลือยมา นางไม่กราบไหว้
และชี้ให้ทางบ้านของสามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

14) สุมนมาลาการ 
 - เป็นผู้เก็บดอกมะลิถวายพระเจ้าพิมพิสาร 
 - เมื่อพระพุทธเจ้าทราบว่านายสุมนมาลาการ

ศรัทธาในพระองค์จึงตรัสแก่ภิกษุว่า เสด็จมาตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อน
ในภายหลัง เป็นผู้เอิบอ่ิม มีความสุขใจ นั่นแหละ
เรียกว่า กรรมดี  

 - เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความศรัทธาต่อพระพุทธ- 
ศาสนา 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
ชาวพุทธตัวอย่าง 
1) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
 เป็นผู้บุกเบิกการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่าย

มหานิกาย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร 

2) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
 เป็นพระป่าหรือพระนักปฏิบัติ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน 

ชอบธุดงค์ตามป่า ดํารงชีวิตอย่างเรียบง่ายถือสันโดษ 
3) อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 
 - เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นอาจารย์

สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ผลงาน  ได้แก่ 
 - จัดทํานิตยสารธรรมจักษุ 
 - ร่วมก่อต้ังองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  

(พ.ส.ล.) ณ ประเทศศรีลังกา 
 - ก่อต้ังโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใน

ประเทศไทย และยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
  สนับสนุนการจัดต้ังมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยเสนอ

ให้ยกฐานะสภาการศึกษาของมหามกุฎราช-
วิทยาลัย (วัดบวรนิเวศน์ฯ) เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
(ฝ่ายธรรมยุต) 

4) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 - ทรงให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์แก่

บาทหลวงชาวฝรั่งเศส และยินยอมให้ราษฎร  
ชาวไทยเข้ารับนับถือได้ตามศรัทธา  

 - ทรงทํานุบํารุงกิจการของพระพุทธศาสนา เช่น 
ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้น 

5) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 
 - จัดต้ังสํานักสงฆ์ “สวนโมกขพลาราม” บริเวณ

วัดธารน้ําไหล ที่สุราษฎร์ธานี 
 - ผลงานเด่น คือ การเผยแผ่ธรรมะ เช่น คู่มือ

มนุษย์ ตัวกูของกู แก่นพุทธศาสน์ ธรรมโฆษณ์  
พระพุทธเจ้าสอนอะไร เป็นต้น 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
6) พระปัญญานันทภิกขุ 
 - ได้รับรางวัล “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์-

แห่งประเทศไทย 
 - สมณศักดิ์ที่ท่านได้รับท้ายสุด คือ พระพรหมมังคลา-

จารย์ 
 - เป็นพระนักเทศน์ 
7) ดร.อัมเบดการ์ 
 - เกิดในวรรณะศูทร ต่อสู้เพ่ือความเสมอภาคของคน

วรรณะศูทรและจัณฑาล เมื่อ พ.ศ. 2467 โดยใช้วิธี
ต่อสู้แบบอหิงสา คือ สงบและสันติ ตลอดจนต่อสู้
ให้กับสตรีที่ถูกกดขี่และไม่ได้รับการยอมรับในความ
เสมอภาคเท่าเทียมกับชาย 

 - ได้รับสมญานามว่า มนุษย์กระดูกเหล็ก ฝีปากกล้า 
และอภิชาตบุตรของชาวหริจันทร์ (ชาวศูทร) 

8) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - การชําระและการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นอักษรไทย ซึ่ง

เสร็จทันการฉลองรัชดาภิเษก (ครองราชย์ครบ 25 ปี) 
 - การสร้างวัดขึ้นใหม่หลายวัด คือ วัดราชบพิธ  

วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตร วัดอัษฎางค์นิมิต 
วัดจุฑาทิศราชธรรมสภา วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ และ
ทรงปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ โดยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า-
มหาวชิรุณหิศ วัดมหาธาตุ จึงมีสร้อยนามในเวลา
ต่อมาว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” 

 - สร้างวิทยาลัยสงฆ์  
 - ทรงตราพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นแนวในการบริหาร  

คณะสงฆ์ ปี ร.ศ. 121 นับเป็นกฎหมายของพระสงฆ์ไทย 
9) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
 เป็นพระวิปัสสนา และเผยแผ่ธรรมะไปยังต่างประเทศ 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
10) พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) 
 - ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาเผยแผ่  

พระพุทธศาสนา 
 - ได้รับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองค์การ

ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) 
 - เป็นพระนักปราชญ์และพระเทศน์ 
 - ผลงานเด่น เช่น พจนานุกรมพุทธศาสตร์  
  ฉบับประมวลธรรม และประมวลศัพท์, ธรรมนูญ-

แห่งชีวิต, เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, นิติศาสตร์แนว-
พุทธ, พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ 

11) อนาคาริก ธรรมปาละ 
 - เป็นคนศรีลังกา เดิมชื่อ ดอน เดวิด 
 - พัฒนาป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ให้เป็นพุทธสถาน

สําคัญ 
 - เรียกร้องให้พุทธคยา กลับมาอยู่ในความดูแลของ

ชาวพุทธ 
 - รัฐบาลอินเดีย ยังได้นําสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 

ได้แก่ หัวสิงห์ส่ีหัวของพระเจ้าอโศก กลายเป็น
สัญลักษณ์ประจําชาติของอินเดีย ธรรมจักรที่ฐานก็
ปรากฏอยู่ในธงชาติของอินเดียอีกด้วย 

ศาสนพิธี แบ่งตามพิธี 
1) กุศลพิธี 
 พิธีกรรมที่ดีงาม บําเพ็ญกุศล เช่น การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ, รักษาอุโบสถศีล, เวียนเทียน 
2) บุญพิธี 
 พิธีทําบุญตามประเพณีนิยมในครอบครัว ชาวพุทธ เช่น 

งานมงคล, งานอวมงคล 
3) ทานพิธี 
 ทานที่ถวายแก่สงฆ์ เช่น ปาฏิบุคลิกทาน, สังฆทาน, 

ทอดกฐิน 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
1) วันมาฆบูชา 
 - โอวาทปาติโมกข์ 
 - จาตุรงคสันนิบาต  
2) วันวิสาขบูชา 
 - ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
 - สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 - นางสุชาดากวนข้าวมธุปายาสถวายก่อนตรัสรู้ 
    (วันปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ) 
3) วันอาสาฬหบูชา 
 - พระรัตนตรัยครบองค์ 3 
 - ธัมมจักกัปวัตนสูตร  
 - อริยสงฆ์องค์แรก 
4) วันอัฏฐมีบูชา 
 วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฎพันธนเจดีย์ 
5) วันเข้าพรรษา 
 พระสงฆ์จําวัดนาน 3 เดือน 
6) วันออกพรรษา 
 - วันมหาปวารณา (การว่ากล่าวตักเตือนกัน) 
 - ตักบาตรเทโว 
7) วันธรรมสวนะ 
 มี 4 วันต่อ 1 เดือน 
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ขอสอบเกาชุดที่ 1 
 
1. หลักคําสอนของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใด 
 1) การมีความอดทน   
 2) การมีความรักความเมตตา 
 3) การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน 
 4) การทําความดี ละเว้นความช่ัว 
 5) การบรรลุเป้าหมายของศาสนา  
2. ข้อความเก่ียวกับคัมภีร์พราหมณ์-ฮินดูข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1) คัมภีร์พราหมณ์ทุกประเภทสอนเรื่องพรหมและอาตมัน 
 2) คัมภีร์พระเวทถือว่าเป็นส่ิงที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระเจ้าโดยตรง 
 3) คัมภีร์อุปนิษัทเป็นส่วนสรุปของพระเวทว่าด้วยการค้นคิดทางปรัชญา 
 4) คัมภีร์ภควัทคีตาเน้นเรื่องการกระทําที่ปราศจากความต้องการส่ิงตอบแทน 
 5) คัมภีร์ธรรมศาสตร์เป็นตํารากฎหมายวางระเบียบความประพฤติของประชาชนและสังคม  
3. ในศาสนาคริสต์ พิธีใดเป็นการชําระล้างบาปกําเนิด 
 1) ศีลจุ่ม   
 2) ศีลกําลัง 
 3) ศีลแก้บาป   
 4) ศีลมหาสนิท 
 5) ศีลเจิมคนไข้ครั้งสุดท้าย  
4. พิธีใดถือเป็นภารกิจที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 1) การละหมาด   
 2) การถือศีลอด 
 3) การปฏิญาณตน   
 4) การบริจาคซะกาต 
 5) การประกอบพิธีฮัจญ์  
5. เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่ามีหลักการและวิธีการที่เป็นสากล 
 1) สอนเรื่องการพ้นทุกข์ของมนุษย์ 
 2) ผู้คนทั่วโลกรู้จักและยอมรับนับถือ 
 3) ตอบสนองความต้องการของคนทั่วไป 
 4) สอนกฎแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
 5) เน้นการเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติได้ 
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6. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่างด้วยเรื่องใด 
 1) เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2) เป็นผู้มีขันติเข้าใจโลก 
 3) เป็นผู้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
 4) เป็นผู้มีสติปัญญายอมสละชีวิตเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า 
 5) เป็นคนใจบุญ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยศรัทธามั่นคง  
7. กรณีใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” 
 1) โสภามีน้ําใจดีจึงเป็นที่รักของทุกคน 
 2) สมศักดิ์เรียนจบแล้วจึงทํางานหาเลี้ยงตนเอง 
 3) สุพจน์ช่วยแม่ขายของก่อนมาเรียนหนังสือทุกวัน 
 4) สุรางค์มีสมาธิในการทํางานจึงประสบความสําเร็จ 
 5) สาวิตรีขยันเรียนเพราะตั้งใจจะสอบเข้าแพทย์ให้ได้  
8. ศีลอุโบสถหมายถึงข้อใด 
 1) ศีล 5 
 2) ศีล 8 
 3) ศีล 10 
 4) ศีล 227 
 5) ศีล 311  
9. ฉลาดเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ชอบอาฆาตร้ายแต่หายเร็ว ในเรื่องสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าทรงเปรียบจิตเช่นนี้

อยู่ในประเภทใด 
 1) จิตหดหู่ 
 2) จิตมีราคะ 
 3) จิตมีโทสะ 
 4) จิตมีโมหะ 
 5) จิตไม่ใหญ่  
10. พระพุทธศาสนามีคําสอนเรื่องความรัก ความเมตตา อยู่ในหลักธรรมใด 
 1) วุฒิธรรม ๔  
 2) อริยวัฑฒิ ๕ 
 3) สังคหวัตถุ ๔  
 4) พรหมวิหาร ๔ 
 5) สาราณียธรรม ๖ 
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ขอสอบเกาชุดที่ 2 
 
1. สภาพสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 1) ชาวอารยันส่วนใหญ่อยู่ในเขตปัจจันตชนบท 
 2) การปกครองแบบศูนย์รวมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 3) ระบบวรรณะมี 4 วรรณะ ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 
 4) วรรณะศูทรและพวกจัณฑาลถือเป็นชนช้ันที่มีฐานะตํ่าเสมอกัน 
 5) พระพรหมเป็นเทพเจ้าสําคัญที่สุดในฐานะพระผู้สร้างและทําลาย  
2. ข้อใดไม่สอดคล้องกับมัชฌิมาปฏิปทา 
 1) มรรค ๘   
 2) ไตรสิกขา 
 3) ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
 4) แนวทางปฏิบัติสู่การดับทุกข์ 
 5) หลักความจริงของชีวิต 4 ประการ  
3. วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องใด 
 1) การศึกษาเรื่องจิต    
 2) ความสนใจเรื่องจริยธรรม 
 3) การศึกษาเฉพาะความเจริญทางวัตถุ   
 4) การมุ่งประโยชน์ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
 5) การแสวงหาความจริงด้วยการพิสูจน์เชิงประจักษ์  
4. ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน มีความเคารพกัน ช่วยเหลือกัน และสามัคคีพร้อมเพรียงกันคือธรรมใด 
 1) อธิปไตย   
 2) อริยวัฑฒิ 
 3) สาราณียธรรม   
 4) อปริหานิยธรรม 
 5) ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  
5. คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม ๕ มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
 1) ทําให้รู้สภาวะของความทุกข์ 
 2) ทําให้ใจกว้างตรวจสอบปัญหาหลายๆ ด้าน 
 3) ทําให้เข้าใจกฎแห่งกรรมว่ามีผลต่อชีวิตมากที่สุด 
 4) ทําให้มองเห็นว่าชีวิตประกอบด้วยปัจจัยหลากหลาย 
 5) ทําให้เห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยต่อเนื่อง 
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6. ผู้ที่มีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ ได้เข้าใจหลักธรรมที่ตนนับถือแล้วสร้างความ  
ปรองดรองกันในทุกศาสนาคือใคร 

 1) ท่าน ป.อ. ปยุตฺโต   
 2) ท่านพุทธทาสภิกขุ 
 3) ท่านปัญญานันทภิกขุ  
 4) พระอาจารย์ชา สุภทฺโท 
 5) พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  
7. หากต้องการศึกษาประมวลพระธรรมเทศนา ประวัติ และเรื่องราวต่างๆ ควรสืบค้นจากพระคัมภีร์ใด     

เป็นหลักฐานชั้นที่ 1  
 1) ฎีกา 
 2) วินัยปิฎก 
 3) อรรถกถา 
 4) สุตตันตปิฎก 
 5) อภิธรรมปิฎก  
8. อกุศลกรรมและกุศลธรรมเป็นกรรมประเภทใด 
 1) กรรมตามมูลเหตุ  
 2) กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ 
 3) กรรมตามการแสดงออก 
 4) กรรมที่ให้ผลตามกาลเวลา 
 5) กรรมที่ให้ผลตามลําดับความแรง  
9. วิธีคิดแบบใดเป็นแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
 1) กอบซื้อรถยนต์คันใหญ่ เพราะโก้นั่งสบาย 
 2) กุลซื้อรถยนต์ เพราะชอบรูปลักษณ์สวยเท่ห์ 
 3) กานต์ซื้อรถยนต์มือสอง เพราะเพ่ือนชักชวน 
 4) กรซื้อรถยนต์รุ่นเล็ก เพราะใช้ได้ดี ประหยัดน้ํามัน 
 5) ก้องซื้อรถยนต์ย่ีห้อดังเพราะเป็นที่นิยม ขายต่อง่าย  
10. สังฆชยันตีเกิดขึ้นหลังพุทธชยันตีเป็นเวลานานเท่าใด 
 1) 2 สัปดาห์ 
 2) 4 สัปดาห์ 
 3) 6 สัปดาห์ 
 4) 8 สัปดาห์ 
 5) 3 เดือน 
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เฉลย 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด (ข้อสอบเก่าชุดท่ี 1) 
1. 5) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 4) 6. 3) 7. 5) 8. 2) 9. 3)  10. 4) 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด (ข้อสอบเก่าชุดท่ี 2)      
1. 3) 2. 5) 3. 5) 4. 3) 5. 2) 6. 2) 7. 4) 8. 3) 9. 4)  10. 4) 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
 
 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และลําดับความสําคัญของการออกข้อสอบ ดังนี้ 
 

ประวัติศาสตร์สากล
(40%)

ประวัติศาสตร์ไทย
(40%)

พื้นฐานและ
วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์
(20%)

 
  
 
 1. พื้นฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (20%) 
 
  - พ้ืนฐาน (ความหมาย / การแบ่งยุคสมัย / หลักฐานทางประวัติศาสตร์) 
  - วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน 
 
 2. ประวัติศาสตร์ไทย (40%) 
 
  - การเมือง 
  - เศรษฐกิจ 
  - สังคม 
  - วัฒนธรรม 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     (ดึงจุดเด่นที่เป็น Highlight ของแต่ละยุค) 
     (การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (พระบรมไตรฯ / ร.5 / ร.7 ฯลฯ) 
 
 3. ประวัติศาสตร์สากล (40%)   
 
  - การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล (บางปีเชื่อมกับประวัติศาสตร์ไทย) 
  - ประวัติศาสตร์ตะวันตก 
  - ประวัติศาสตร์ตะวันออก 
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พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรและวิธีการทางประวัติศาสตร 

 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
1. ความหมาย 
 - เกิดจากมนุษย์, ธรรมชาติ 
 - เกิดในอดีต 
 - กระทบต่อคนส่วนใหญ่ 
 - ต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 - ศึกษาถึง ความคิด ความหวัง ความรู้สึก 

ทัศนคติ  

- บิดาประวัติศาสตร์ ไทย, โลก ...............................  
 ......................................................................  
- การก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของไทย, โลก 
 ......................................................................  
 ......................................................................  
- คําว่าประวัติศาสตร์ของไทย ................................  
 ......................................................................  

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 - ตามความสําคัญ 
  ชั้นต้น ปฐมภูมิ 
  ชั้นรอง ทุติยภูมิ 
  *อาจมี ตติยภูมิ 
 - ตามลักษณะ 
  ลายลักษณ์อักษร 
  ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

- แยก ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ ได้ 
- บอกได้ว่าเป็นหลักฐานอะไร 
 ตํานาน / พงศาวดาร / จดหมายเหตุ          
 จารึก / วิทยานิพนธ์ 
- นักเรียนควรเริ่มศึกษาจากหลักฐานอะไร 
 เป็นลําดับแรก ..................................................  
 ......................................................................  
- ตัวอักษรที่เก่าแก่ของโลก, ของไทย หรือตามแหล่ง

อารยธรรมของโลก ...........................................  
 ......................................................................  
- บอกได้ว่าเป็นหลักฐานลักษณะใด 
 ดนตรี / นาฏศิลป์ / Youtube 
 ......................................................................  
 ......................................................................  

3. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในอดีต 
 5 ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ 
 กําหนดประเด็น 
 ค้นคว้ารวบรวม 
 ตรวจสอบประเมิน  (ภายนอก / ภายใน) 
 สรุป เชื่อมโยง 
 นําเสนอ 

- บอกได้ว่า 
    ความจริง คือ ...................................................    
 ข้อเท็จจริง คือ .................................................  
- องค์ความรู้ใหม่ คือ ...........................................
 ......................................................................  
- เหมือน / ต่างกับวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
 ......................................................................  
- ขั้นตอนใดสําคัญที่สุด 
 ......................................................................  
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ประวัติศาสตรไทย 
 
 
 ภาพรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย  
 
 
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
 
 ยุคหิน  ยุคโลหะ สมัยประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ของไทย 
 - เก่า - สําริด ก่อนสุโขทัย (สุโขทัย-ปัจจุบัน) 
 - กลาง - เหล็ก - แว่นแคว้นโบราณ - การเมือง 
 - ใหม่   - ความเป็นมาของ - เศรษฐกิจ 
      ชนชาติไทย - สังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
       - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 
 
 
 อักษร 
 เก่าแก่สุด พบท่ี 
 ................................................... 
 
 
 
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ 
 
 ยุคหิน  ยุคโลหะ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ ยุคร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

A 

B C D E 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย 
ยุคหิน 
- หินเก่า 
- หินกลาง 
- หินใหม่ 
  

- หลักเกณฑ์การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของไทย 
   ใช้หลักเกณฑ์อะไร 
 
 การเมืองการปกครอง    /    วัฒนธรรม 
 
- บอกลักษณะเด่นแต่ละยุคได้ 
  ลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ 
- บอกสถานที่แหล่งที่ค้นพบได้ 
- ฮัวบินเนียน 

ยุคโลหะ 
- ยุคสําริด (ทองแดง + ดีบุก) 
- ยุคเหล็ก 

- กลองมโหระทึก (อารยธรรมดองซอน) 
- บ้านเชียง มรดกโลก ด้านอารยธรรม 2534 
 (อารยธรรมสําริดเก่าแก่สุดของไทย) 
- ภาพเขียนผาแต้ม อุบลราชธานี 
- พบมากมายหลายแหล่งในประเทศไทย 

 ข้อสังเกต 
1. พัฒนาการในยุคหินเก่า  ใหม่ 
 นอกจากเป็นพัฒนาการที่ดูจากเครื่องมือ 

เครื่องใช้แล้วยังสามารถดูได้ว่าเป็นพัฒนาการจาก
ที่สูง-ที่ตํ่า การอยู่อาศัยในถํ้า  แม่น้ํา 

2. สถานท่ีค้นพบ ส่วนมากพบในภาคเหนือ ตก ใต้ 
อีสาน ส่วนภาคกลางจะพบน้อยกว่าทุกภาค 

3. มนุษย์เริ่มสนใจความสวยงามมาแต่ยุคหิน (ใหม่) 
4. แบบแผนในการดํารงชีวิตเริ่มมีมาแต่ยุคหิน 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

 สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
สมัยประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัย 
  อินเดีย จีน 
                

ดินแดนไทย 
พัฒนาการเป็นบ้านเมือง แว่นแคว้น อาณาจักร 
  

แว่นแคว้นโบราณ 
 
 ลุ่มน้ํา ทะเล 
 ทวารวดี, ละโว้, หริภุญชัย ตามพรลิงค์ 
 โคตรบูรณ์  ศรีวิชัย 
  
รับอารยธรรมจาก รับอารยธรรมจาก 
............................ ............................ 
............................ ............................ 

- อารยธรรมที่ลงรากลึกในสังคมไทย 
- ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 
- สุวรรณภูมิ = ดินแดนแห่งทองคํา, 
 สุวรรณทวีป ปรากฏในหลักฐาน 
  อินเดีย = รามายณะ 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของแว่นแคว้นโบราณ
ของไทย 
- ลูกปัดหินคาร์เนเลียน, อะเกต 
- ลูกปัดแก้วมีตา 
- ตะเกียงโรมัน 
- ผ้าป่านกัญชา, ทัพพีสําริด 
- คาร์เนเลียน เทพนิยายกรีก, โรมัน 
- เหรียญกษาปณ์อินเดีย 

สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับชาติต่างๆ 
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 3 สมัยประวัติศาสตร์ของไทย (สุโขทัย-ปัจจุบัน) 
 
 การเมืองการปกครองไทย 
 
 สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (สุโขทัย-ร.7) ประชาธิปไตย 
 
 สุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ คณะราษฎร คณะทหาร 
 ปิตุราชา เทวราชา  (2475-2500) จอมพล ป. 
   ปฏิรูป ปฏิรูป  จอมพลสฤษดิ์ 
   กษัตริย์บรมไตร ร.5  จอมพลถนอม 
 
   2475 
   เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 

 สมัยประวัติศาสตร์ของไทย 
ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

การเมืองการปกครองไทย 
ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

- ความแตกต่างและความเหมือนของการปกครองสมัย
 สุโขทัย, อยุธยา คือ ...........................................  
 ......................................................................  
- การปฏิรูปการปกครองของพระบรมไตรโลกนาถ คือ 

การรวมอํานาจคืนสู่กษัตริย์ 
- การปฏิรูปการปกครองสมัย ร.5 เป็นการดึงอํานาจ

กลับคืนสู่กษัตริย์เช่นกัน 
 ....................................................................... 
- การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร เป็น

การใช้อํานาจแบบ............................................... 
ยุคประชาธิปไตย - การปกครองแบบรัฐนิยม ในสมัยจอมพล ป. ผู้นํามี

บทบาทสูงในการปกครอง 
 บทบาททหาร ..................................................  
 ......................................................................  
 ......................................................................  
 ......................................................................  
 บทบาทประชาชน .............................................  
14 ต.ค. 16 ..........................................................  
6 ต.ค. 19 ............................................................  
17 พ.ค. 35 ..........................................................  
19 ก.ย. 49 ..........................................................  
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 สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 สังคมแบบโบราณ สังคมสมัยใหม่ 
 
 ระบบชนช้ัน รับวัฒนธรรมจากตะวันออก 
 ระบบอุปถัมภ์ เลิกไพร่ 
 ระบบศักดินา เลิกทาส 
  2398 เลิกศักดินา, ยศ, บรรดาศักด์ิ 
   ระบบชนช้ันสังคมไทยปัจจุบัน 
 
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
สังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญา - การเลิกไพร่, ทาส ดูสาเหตุ, ผล 

- ระบบอุปถัมภ์ 
- ระบบชนชั้น 
- บุคคลสําคัญ อ่านให้ดี ออกปีละ 1 คน 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
 ก่อน 2398 หลัง 2395 
 
 สุโขทัย-รัตนโกสินทร์ เน้นจักรวรรดินิยม  
  การเสียดินแดน 
  ร.4, ร.5 
  2398  
 
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อน 2398 

 สุโขทัย-อยุธยา จะเน้นความสัมพันธ์กับชาติจีน 
อินเดีย อาหรับ และการเข้ามาของชาติตะวันตก 
- สัญญาการค้า 
- วัตถุประสงค์การเข้ามา เน้นเผยแผ่ศาสนา การค้า 
- อาจนําไปโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สากล 

ยุคแห่งการสํารวจ 
- ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บทบาท ชาติตะวันตก 

การก้าวเริ่มเข้าสู่ยุคจักรวรรดินิยม 
หลัง 2398 
- การรับมือกับลัทธิจักรวรรดินิยม  
- การเสียดินแดน, ทําสัญญาเสียเปรียบ 
- วิเทโศบายของ ร.5 
- ไทยกับสงครามโลก 1, 2 
- ยุคสงครามเย็น 
- บทบาทไทยกับอาเซียน 
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 เศรษฐกิจ 
 
 
 ด้ังเดิมยังชีพ ค้าขาย-ส่งออก 
 
 สุโขทัย-รัตนโกสินทร์ ร.4-ร.6 ร.6-ร.7 ร.7-ร.8 ร.8-ปัจจุบัน 
   ตกตํ่า 2475-2489 ตอนต้น มีแบบแผน 
   สงคราม ทุนนิยม 
   ภัยธรรมชาติ   
     ทุนนิยม เสรี 
  ร.4 
  2398 
  ทําสัญญาเบาว์ริง    
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
เศรษฐกิจ ก่อน 2398 

- การค้าเสรี สุโขทัย  ต้นอยุธยา 
- การค้าผูกขาด = ระบบพระคลังสินค้า 
- ระบบภาษี 
 + พ้ืนฐาน จังกอบ อากร ส่วย ฤชา 
 + ผูกปี้ 
 + อากร สวน, นา 
 + ระบบเจ้าภาษี นายอากร 
- การค้าบรรณาการ 
- สินค้า ผูกขาด, ต้องห้าม 
- สัญญาการค้ากับชาติตะวันตก 
- ข้อดี, ข้อเสียของเบาว์ริง 
หลัง 2398 
- ระบบทุนนิยมกําเนิดเกิดขึ้น 
 ร.4-ร.7 เริ่มทุนนิยม 
 ร.7-ร.8 จอมพล ป. ทุนนิยมโดยรัฐ 
 ร.8-ร.9 ทุนนิยมเสรี 
เศรษฐกิจไทยหลังทําสัญญาเบาว์ริง 
เกิดอุตสาหกรรม โรงสี, โรงน้ําแข็ง, โรงน้ําตาล 
- ปฏิรูปการเงิน, ธนาคาร 
- เศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐ สมัยจอมพล ป. 
- ประชานิยม 
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ขอสอบเกาชุดที่ 1 
 
1.  ประเทศใดไม่ได้ใช้เกณฑ์การนับพุทธศักราชโดยเริ่มนับ พ.ศ. 1 ต้ังแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน 
 1) ลาว 
 2) ไทย 
 3) พม่า 
 4) กัมพูชา 
 5) ศรีลังกา  
2. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีผลงานศิลปะด้านใดมากท่ีสุด 
 1) จิตรกรรม  
 2) มัณฑนศิลป์ 
 3) ประณีตศิลป์  
 4) ประติมากรรม 
 5) สถาปัตยกรรม  
3. ทาสสมัยสุโขทัยเป็นทาสประเภทใด 
 1) ทาสเชลย  
 2) ทาสสินไถ่ 
 3) ทาสท่านให้   
 4) ทาสขัดดอก 
 5) ทาสในเรือนเบี้ย  
4. สมเด็จพระเอกาทศรถทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับชาติใด 
 1) สเปน   
 2) อังกฤษ 
 3) ฝรั่งเศส   
 4) ฮอลันดา 
 5) โปรตุเกส  
5. งานศิลปกรรมใดไม่อยู่ในกลุ่มศิลปะแบบทวารวดี 
 1) ใบเสมา   
 2) ปราสาท 
 3) พระพิมพ์   
 4) พระพุทธรูป 
 5) พระธาตุเจดีย์ 
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6. ข้อใดคือรูปแบบของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย 
 1) พระพุทธรูปสําริด เจดีย์ทรงลังกา 
 2) พระพุทธรูปศิลาทราย เจดีย์ทรงลังกา 
 3) พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
 4) พระพุทธรูปปูนปั้น เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง 
 5) พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง 
 

ขอสอบเกาชุดที่ 2 
 
1. วัฒนธรรมฮัวบินเนียนที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในยุคใด 
 1) ยุคเหล็ก 
 2) ยุคสําริด 
 3) ยุคหินเก่า 
 4) ยุคหินใหม่ 
 5) ยุคหินกลาง  
2. ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด 
 1) กรมคลัง  
 2) กรมเวียง 
 3) กรมท่าขวา   
 4) กรมท่าซ้าย 
 5) กรมพระคลังสินค้า  
3. ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พบในบริเวณใดของประเทศไทย   

มากท่ีสุด 
 1) ภาคใต้   
 2) ภาคกลาง 
 3) ภาคตะวันตก   
 4) ภาคตะวันออก 
 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. คติการสร้างรูปเคารพแทนองค์พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์นิยมสร้างแบบใด 
 1) พระรูปเหมือนจริง   
 2) พระพุทธรูปปางสมาธิ 
 3) พระพุทธรูปทรงเครื่อง  
 4) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร    
 5) พระพุทธรูปฉลองพระองค์  
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5. นโยบายการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เกิดขึ้นในรัฐบาลใด 
 1) นายควง อภัยวงศ์   
 2) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
 3) จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 4) จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 5) จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
 

เฉลย 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด (ข้อสอบเก่าชุดท่ี 1) 
1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 4) 5. 2) 6. 1)  
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกต้องท่ีสุด (ข้อสอบเก่าชุดท่ี 2)      
1. 5) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 5) 
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ประว ต ศาสตร     ั ิ      
 
ความหมายของประวัติศาสตร  
 ประวัติศาสตร์มาจากคําว่า History มาจากภาษากรีกที่ว่า Historia ซึ่งแปลว่า การสืบสาวหรือไต่สวน
ความจริง คนแรกที่ใช้คํานี้ คือ เฮโรโดตัส ผู้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ 
 หนังสือ Historia ของเฮโรโดตัส เป็นเรื่องสงครามเปอร์เซีย ระหว่างชาวกรีกและเปอร์เซีย 
 

  
ความหมายของ “ประวัติศาสตร์” ประกอบด้วย 4 ส่วน 

ท่อง หลักฐาน ผ่านพ้น คนทํา กรรมรวม 
 
 1. ประวัติศาสตร์ เป็นเพียงบางส่วนของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น 
ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ หากพบหลักฐานใหม่ 
 2. ประวัติศาสตร์ ในความหมายกว้าง เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ผ่านปัจจุบันไปแล้ว ในความหมายแคบ 
เป็นพฤติกรรมมนุษย์ที่ผ่านไปแล้วนานกว่า 10 ปี 
 3. ประวัติศาสตร์ เป็นทุกสิ่งท่ีมนุษย์รู้สึก ทํา คิด หวัง 
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 4. ประวัติศาสตร์ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคม ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ดังนั้นประวัติศาสตร์
จึงเป็นเรื่องของทุกคน และให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของผู้นําหรือกลุ่มของผู้นําสังคม 
 ข้อสังเกต มีผู้นําเรื่องราวนั้นมาเรียบเรียงด้วย วิธีการทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ให้คนจํานวนมากได้รู้  
 ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวเก่ียวกับมนุษย์ในอดีตที่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันและมีผู้เห็นว่ามีความสําคัญ
สมควรที่จะบันทึกเรื่องราวให้ผู้อ่ืนได้ทราบ  
 คุณค่าของประวัติศาสตร์ 
 1. รู้เขา รู้เรา เข้าใจทุกส่ิงทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น ความขัดแย้งและปัญหา ในสังคมหรือระหว่างสังคม
เกิดจากการที่เราไม่รู้จักตัวเองและคนอื่น  
 2. ความเจริญและความเสื่อม ทําให้เป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มีความคิดทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันคน 
สามารถใช้อดีตเป็นบทเรียน และประวัติศาสตร์ยังให้ค่านิยมทางจริยธรรมแก่ผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 3. ระบบคิดเป็นเหตุเป็นผล เพราะส่วนมากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มักขัดแย้ง ทําให้การวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์เป็นเสมือนแบบฝึกหัดให้เราพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
 

  
สมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย 
 
วิธีการทางประวัติศาสตร  
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ วิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการสืบสาวไต่สวนเรื่องราวในอดีต โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เป็นลําดับขั้นตอน 
 เริ่มต้นที่ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับเรื่องบางเรื่องทางประวัติศาสตร์ 
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ท่อง วิธีการ 

กํา กําหนดประเด็น ว่าจะศึกษา อะไร ที่ไหน เมื่อไร เก่ียวข้องกับใคร 
รวบ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ถามผู้รู้ ดูเอกสาร 
ระบบ การจัดระบบข้อมูล นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ เช่น เรียงลําดับเวลา เรียงตามลักษณะข้อมูล 

การวิเคราะห ์ หรือตรวจสอบความจริงจากหลักฐานและการตีความหลักฐาน การตรวจสอบ
หลักฐานทําได้ 2 วิธี ได้แก่ ดูแท้ แลรายละเอียด 

เคราะห์ 
 

- การตรวจสอบภายนอก คือ ดูว่าหลักฐานนั้นเป็นของแท้หรือไม่ เช่น ดูว่าหลักฐานเขียนเมื่อใด 
ภาษาสอดคล้องกับยุคหรือไม่ ใครเขียน มีอคติหรือไม่  

- การตรวจสอบภายใน คือ ดูว่าเนื้อหานั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และขัดหรือแย้งกับข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์อ่ืนหรือไม่ 

ข้อสังเกต 
การพิจารณาข้อมูลในตัวหลักฐาน เรียกว่า ข้อเท็จจริง หรือข้อสนเทศ ในหลักฐานแต่ละชั้น 
*หากตรวจสอบและตีความหลักฐานแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบจะกลายเป็นข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์ 

เรียง การเรียบเรียงและนําเสนอ สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง เพราะประวัติศาสตร์ “ไม่ใช่” การรวบรวม
ข้อเท็จจริงว่ามีอะไรเกิดในอดีต แต่เป็นการอธิบายลําดับเหตุการณ์ในแง่ของความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุ
เป็นผลสืบเนื่องกัน และขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนของการตอบประเด็นปัญหาที่ต้ังไว้ในขั้นตอนแรก 

 
 ข้อสังเกต 
 • ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่ 3 การจัดระบบข้อมูล อาจมองเป็นข้ันตอนเดียวกัน 
 • ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและนําเสนอ อาจเรียกว่า ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล 
 
 คุณสมบัติของนักประวัติศาสตร์ คือ ความเป็นกลาง และการรักษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์     
ห้ามใช้ค่านิยมแห่งยุคสมัยหรืออคติตัดสินเหตุการณ์ในอดีต แต่ต้องทําความเข้าใจความคิดของคนยุคนั้น เช่น 
พระเวสสันดร 
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร  
 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 แบบ  
 1. จําแนกตามลําดับความสําคัญ เพ่ือประเมินความสําคัญของหลักฐานได้ง่าย แบ่งออกเป็น 
  • หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ คือ หลักฐานที่สร้างขึ้นเวลานั้น หรือจากคําบอกเล่าของ
ผู้ร่วมเหตุการณ์ โดยไม่คํานึงว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   - หลักฐานชั้นต้นถือเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด 
   - หลักฐานชั้นต้นไม่จําเป็นต้องเป็นต้นฉบับเดิม แต่รวมถึงฉบับสําเนาด้วย เช่น ประชุมศิลา-
จารึก จัดพิมพ์โดยสํานักนายกรัฐมนตรี 
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  • หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ คือ หลักฐานที่สร้างหลังเหตุการณ์ หลักฐานประเภทนี้    
มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานปฐมภูมิ  
   - แต่หลักฐานชั้นต้นอาจคลาดเคลื่อนได้ หลักฐานชั้นรองจึงอาจมีคุณค่าเทียบเท่าหลักฐาน
ชั้นต้นหากหลักฐานชั้นรองมีการคัดเลือก วิพากษ์ ได้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมมากกว่า 
  • หลักฐานชั้นตติยภูมิ คือ หลักฐานที่นําไปสู่หลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง เช่น สารานุกรม  
 2. จําแนกตามลักษณะของหลักฐาน แบ่งออกเป็น  
  • หลักฐานลายลักษณ์อักษร เรียกอีกอย่างว่า หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ เพราะยุคประวัติศาสตร์
เริ่มต้นเมื่อสังคมมีการประดิษฐ์ตัวอักษร โดยแบ่งเป็น 
   - จารึก เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย มีทั้งจารึกเป็นแผ่นหิน แผ่นเงิน
ทอง ดีบุก และบนปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ จุดมุ่งหมายมักทําเพ่ือบันทึกการทําบุญ หรือประกาศบุญตาม
ความเชื่อ 
     จุดเด่นของหลักฐานประเภทนี้ คือ แก้ไขยาก แข็งแรง ถูกต้อง แม่นยํา เพราะกษัตริย์
หรือบุคคลสําคัญทํา มีการระบุวันที่ 
     จุดด้อย คือ มักขาดรายละเอียด เพราะการจารึกใช้เวลานาน ตัวอักษรลบเลือนชํารุด    
ยากแก่การตีความภาษา ความเป็นมาและอายุของจารึก 
    ข้อสังเกต ศิลาจารึกถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ท่ีสุด 
 

  
จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง 

 
   - ตํานาน คือ เรื่องเล่าที่หาจุดกําเนิดไม่ได้ มักแสดงให้เห็นค่านิยมในอดีตที่เชื่อมั่นในศาสนา 
และเชื่อมโยงเรื่องราวกับพุทธประวัติ 
     ข้อด้อย คือ ปัญหาเรื่องเวลา เพราะไม่ทราบผู้แต่ง อีกทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนสูง 
เพราะรวมเอานิทานพ้ืนบ้านและอิทธิปาฏิหาริย์  
   - พระราชพงศาวดาร คือ หนังสือที่รวบรวมเรื่องจากเอกสารสําคัญที่กษัตริย์ให้แต่งไว้       
โดยรวบรวมจากจดหมายเหตุ ปูมโหร ใบบอก เรื่องราวมักเก่ียวกับกษัตริย์และเหตุการณ์สําคัญ การเขียน        
พระราชพงศาวดารเริ่มเมื่อสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5 พระราชพงศาวดารที่เก่าที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด คือ 
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 
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     จุดเด่น คือ รายละเอียดมากกว่าหลักฐานประเภทอื่น จุดด้อย คือ เป็นเรื่องเก่ียวกับ
ราชวงศ์ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ไม่มีส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยส่วนรวม  
     พระราชพงศาวดาร ถือเป็นหลักฐานชั้นรอง เพราะแต่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 
 

  
   - จดหมายเหตุ แต่ก่อน หมายถึง การจดเรื่องราวตามวัน เดือน ปี แต่ในปัจจุบัน หมายถึง 
เอกสารทางราชการทั้งหมด ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จึงจะเรียกว่า จดหมายเหตุหรือบรรณสาร จดหมายเหตุ     
ถือเป็นหลักฐานชั้นต้น จดหมายเหตุของไทยมี 4 ประเภท ได้แก่ 
     จดหมายเหตุของหลวง เรื่องของกษัตริย์ และบ้านเมือง จดโดยข้าราชการ 
     จดหมายเหตุโหร เอกสารที่โหรจดบันทึก เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
บ้านเมืองกับดวงดาว เมื่อครบปีจะนําทั้งหมดมารวม เรียกว่า ปูมโหร 
     จดหมายเหตุหรือบันทึกของชาวต่างชาติ บันทึกโดยชาวต่างชาติที่มาติดต่อ จุดเด่น คือ 
ให้ภาพของวิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองสมัยนั้น ซึ่งมักไม่ปรากฏในหลักฐานประเภทอื่น จุดด้อย คือ มีอคติทาง
วัฒนธรรมแฝงอยู่ 
     เอกสารประเภทคําให้การ คือ คําบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยผู้จดได้ประโยชน์
จากคําให้การนั้น เช่น คําให้การเฉลยศึก 
    ข้อสังเกต จดหมายเหตุมักจะมีการสอดแทรกความเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย 
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   - หนังสือราชการหรือเอกสารการปกครอง คือ เอกสารการติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐ      
ถือเป็นหลักฐานช้ันต้น แต่เอกสารเหล่านี้มีเพียงแค่เอกสารการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ จุดด้อย คือ        
มีข้อมูลด้านเดียวจากรัฐบาลกลาง ได้แก่ 
     ใบบอก คือ หนังสือรายงานเรื่องต่างๆ จากหัวเมือง 
 

  
     สารตรา คือ หนังสือสั่งการ จากเจ้านายไปยังหัวเมือง 
 

  
     ศุภอักษร คือ หนังสือโต้ตอบ ระหว่างเสนาบดีกับเจ้าประเทศราช รวมทั้งรายงานการ
ประชุม คําพิพากษาคดีความ และเอกสารราชการหน่วยงานต่างๆ  
   - เอกสารส่วนบุคคล จุดด้อย คือ มักเขียนแต่ด้านดีของคนเขียน ตัวอย่างเช่น 
     บันทึกเก่ียวกับการเมืองหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง คือ บันทึกพระยาทรงสุรเดช 
     เก่ียวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ตอนเสด็จประภาพยุโรป คือ พระราชนิพนธ์
ไกลบ้าน ซึ่งเป็นพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล  
   - หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย คือ บางกอกรีคอเดอร์     
พิมพ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ดําเนินงานโดย    
คนไทย คือ หนังสือพิมพ์คอร์ต หรือคอร์ตข่าวราชการ นิตยสารฉบับแรกของไทย คือ ดรุโณวาท ส่ือส่ิงพิมพ์
เหล่านี้สามารถค้นหาได้จาก หอสมุดแห่งชาติ 
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    ข้อจํากัด คือ อาจคลาดเคลื่อนเพราะเร่งรีบพิมพ์หนังสือพิมพ์ หรือเพราะบางรัฐบาลมีการ
ตัดเนื้อหาบางส่วนก่อนออกเผยแพร่ (เซ็นเซอร์) 
 

              
   - งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ คือ งานเขียนทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
บทความ งานวิจัย ซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นรอง 
     ข้อดี เหมาะกับคนเพ่ิงศึกษา เพราะค้นคว้าเรียบเรียงแล้ว รวมทั้งมีการเสนอแนวคิด    
การตีความใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ 
     ข้อเสีย เป็นการเสนอภาพตามความคิดผู้เขียน  
    นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรอื่น เช่น กฎหมาย และวรรณกรรม  
  ทั้งนี้ หลักฐานลายลักษณ์อักษรต่างมีข้อจํากัดต่างๆ กัน จึงต้องใช้หลักฐานหลายประเภท เพ่ือ
ตรวจทานความถูกต้อง  
  • หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มีทั้งหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัย
ประวัติศาสตร์ โดยอาจต้องอาศัยการประเมินจากนักวิชาการสาขาอื่นๆ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
   - หลักฐานทางโบราณคดี คือ ส่ิงของที่มนุษย์สร้างและเกิดเองตามธรรมชาติ มักใช้ศึกษา
เรื่องราวเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
     หลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนสีถํ้าผาแดง หลุมศพ 
เครื่องปั้นดินเผา 
     หลักฐานทางโบราณคดียุครอยต่อ ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย ร่องรอยคันดินและคูน้ํา 
     หลักฐานทางโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ ได้แก่ เจดีย์ สถูป พระพุทธรูป ใบเสมา 
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  - หลักฐานทางศิลปกรรม ประกอบด้วย สถาปัตยกรรม (ก่อสร้าง) ประติมากรรม (ปั้น) 
จิตรกรรม (เขียน) ซึ่งบ่งบอกจินตนาการและภูมิปัญญาของมนุษย์ รวมถึงสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค  
  - หลักฐานประเภทโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย แผนที่ แถบบันทึกเสียง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และข้อมูลจากมือถือ โดยทั่วไปหลักฐานลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจนกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
แต่หลักฐานประเภทโสตทัศนวัสดุที่ให้ภาพและเสียงจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า  
  - นาฏศิลป์ ดนตรี เพลงพ้ืนบ้าน โดยเพลงพื้นบ้านรวมถึงท่ารําและดนตรี เป็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ได้แต่ต้องอาศัยการตีความของผู้รู้ก่อน 
 

              
  - หลักฐานประเภทบอกเล่า มักเป็นข้อมูลเก่ียวกับอัตชีวประวัติของคนสําคัญ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
    ประเพณีจากการบอกเล่า คือ ประเพณีที่บอกเล่าเหตุการณ์ ความเชื่อ เช่น นิทาน สุภาษิต 
ปริศนาคําทาย ใช้เป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์ยุคโบราณ 
    ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า คือ การบอกเล่าจากผู้มีส่วนร่วมหรือได้ฟังมาอีกที ใช้เป็น
หลักฐานของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
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ประว ต ศาสตร สากล    ั ิ          
 
ยุคสมัยในประวัติศาสตรสากล 

 

  
อารยธรรมของโลกยุคกลาง (476–1500)  
 จุดเริ่มต้นของยุคกลาง คือ เมื่ออนารยชนเยอรมันเผ่าต่างๆ เข้ามารุกรานกรุงโรมและดินแดนส่วนอ่ืนๆ 
ของจักรวรรดิโรมันตะวันตก1 เมื่อศูนย์กลางอํานาจ หรือจักรพรรดิอ่อนแอ ทําให้เกิดระบบการปกครอง-
เศรษฐกิจ-สังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบฟิวดัล  
 ระบบฟิวดัล (Feudalism) ในดินแดนจักรวรรดิโรมันตะวันตก 
 ฟิวดัล หรือ ศักดินาสวามิภักดิ์ หมายถึง ความผูกพันแบบต่างตอบแทนในสังคม ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน   
ของการถือครองที่ดินระหว่างผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน หรือลอร์ด (Lord) กับผู้รับมอบให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน     
หรือวัสซาล (Vassal) ระบบสะท้อนความขาดแคลนแรงงานในสังคม เช่นเดียวกับ ระบบไพร่-ทาสของไทย 
 • การเสื่อมสลายของระบบแมเนอร2์ การฟ้ืนฟูทางการค้า และการขยายตัวของอุตสาหกรรม      
เกิดกาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ในยุโรปทําให้พลเมืองยุโรป 1 ใน 3 เสียชีวิต 
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สรุปสาระสําคัญยุคกลาง 
 

จุดเด่น ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ 

สถาปัตยกรรม 

TIPS .............................................................................................................. 
- โรมันเนสก์รับอิทธิพลจากโรมัน จึงมีลักษณะเหมือนป้อมค่ายมีรูปทรงเป็น
ส่ีเหลี่ยมผืนผ้า กําแพงหนา หน้าต่างบานเล็ก บรรยากาศภายในทึบและมืดสลัว 
- โกธิคลักษณะโปร่งบาง ชดช้อย หลังคาทรงแหลมสูงเสียดฟ้า ประตูหน้าต่าง
เปลี่ยนเป็นทรงโค้งแหลม นํากระจกสีต่างๆ มาตัดต่อกัน มหาวิหารโนเตรอดาม (Notre-Dame) 
มหาวิหารแซงต์อาเมียง (Saint Amiens) ในฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งเชวิญ่า (Cathedral 
of Sevilla) ในสเปน มหาวิหารแห่งโคโลญ (Cathedral of Cologne) ในเยอรมนี  

               

……………..………………………..     ......…………………………………….. 

เศรษฐกิจ 

- สมาคมอาชีพ เรียกว่า กิลด์ (Guild) ทําหน้าที่ควบคุมวิธีการผลิต คุณภาพของ
สินค้า ต้ังราคาจําหน่ายและการฝึกงานให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่อาชีพดังกล่าว เกิดสมาคมพ่อค้า 
สมาคมช่างฝีมือ  
- ระบบบัญชีคู่ เพ่ือแสดงฐานะหนี้สินและทรัพย์สินของกิจการแยกจากกันอย่างชัดเจน 
- ระบบสินเช่ือ โดยใช้ต๋ัวเงิน เป็นหลักในการทําการค้าแทนเงินตรา 
- งานแสดงสินค้า (Fair) 
- ธนาคารแห่งแรก เมืองบาเซโลนาในสเปน 

การศึกษา, 
วรรณกรรม 

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่โบลัญญ่า  
- มหากาพย์ซองดอเจสต์ (Chanson de Geste) 
- เทวนคร (The City of God) ของนักบุญออกัสติน 
- มหาเทววิทยา (Summa Theologica) ของนักบุญทอมัสอไควนัส 
- นิยายวีรคติ (นิยายโรมานซ์) เช่น กษัตริย์อาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม 
- นิทานฟาบลิโอ เช่น แคนเทอร์เบอรีเทลส์  
- นิทานอีสป 
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การฟนฟูศิลปวิทยาการ3 (Renaissance - Reborn)  
 1. ยุคกลาง (ยุคมืด) เหตุที่เรียกชื่อดังนี้ก็เพราะยุคนี้เป็นยุคที่องค์พระสันตะปาปา ประมุขของศาสนจักร4 
มีอํานาจสูงสุด ผูกขาดการอธิบายโลกและจักรวาล เช่น โลกแบน ห้ามเดินเรือโดยหันหลังให้ฝั่งเพราะจะตกโลก 
เป็นต้น โดยปราศจากการโต้แย้งและใช้ปัญญาและเหตุผลซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่าง 
  1. ผูกขาดการตีความพระคัมภีร์ 
  2. ค.ศ. 1515 สันตะปาปาลีโอที่ 10 ขายใบไถ่บาป เพ่ือบูรณะมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงวาติกัน 
  3. จึงทําให้ มาร์ติน ลูเธอร์ ร่างประกาศต่อต้านที่เรียกว่า ญัตติ 95 ข้อ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
กระแสปฏิรูปศาสนาคริสต์ (reformation) และการแตกนิกายครั้งแรก คือ กลุ่มนิกายโปรเตสแตนต์5 (แปลว่า 
ผู้ต่อต้าน) โดยนิกายแรก คือ ลูเธอลัน ซึ่งต่อมาก็แยกออกอีกหลากหลายนิกาย เช่น คาวิน อังกลิลัน เป็นต้น 
 

  
 2. เมื่อชนชั้นกลางเริ่มปฏิเสธศาสนจักรรวมถึงการอธิบายโลกและจักรวาลตามพระคัมภีร์ ทําให้ต้อง
หวนกลับไปหาความรู้ยุคโบราณก่อนที่จะเกิดศาสนาคริสต์ ยุคนี้เรียกว่า ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
คือ การเกิดใหม่ (Rebirth) ของความรู้กรีกและโรมัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อิตาลี6  
 3. การต่อต้านศาสนจักรมีผลโดยตรงทําให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา โดยมีจุดเริ่มต้น
จากหนังสือ7 ของ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ที่มีแนวคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางระบบสุริยะไม่ใช่โลก 
 

  
นิโคลัส โคเปอร์นิคัส 

(Nicolaus Copernicus) 
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 4. ชนช้ันกลางในยุโรป เริ่มมีแนวคิดใหม่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ และนักคิดนักประดิษฐ์ส่วนมากก็มา
จากชนช้ันกลาง โดยแนวคิดที่เป็นลักษณะสําคัญของคนในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ได้แก่ 
  1. ความเป็นมนุษยนิยม คือ การให้ความสําคัญและคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในศักยภาพ
ของสติปัญญา และความสามารถของของมนุษย์ในการกําหนด และพัฒนาชะตากรรมและวิถีชีวิตของตนเองได้ 
บางคนจึงเรียก ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการว่า ยุคมนุษยนิยม8 
  2. ความเป็นปัจเจกชนนิยม9 เห็นผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง 
  3. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์10 ดังเช่นมีนักหนังสือพิมพ์ปากกล้า ชื่อ วอลแตร์ โดยเขียนด้วยกลวิธี
การเสียดสี 
  4. ความต้องการเป็นอิสระ ปราศจากกรอบความคิดเดิมหรืออิทธิพลของศาสนา มีการสร้างสรรค์
งานศิลปะเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ มิใช่เพ่ือยกย่องบูชาศาสนาเหมือนที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาในยุคกลาง  
 5. แนวคิดฟื้นฟูศิลปวิทยาการกับศิลปะ มีลักษณะเด่น คือ เป็นศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะ งานศิลปะ 
มีความก้าวหน้าทางเทคนิคการใช้สี แสง และเงา การรู้จักใช้ทัศนภาพ (Perspective) เพ่ือสร้างความลึกของภาพ 
และยังมีการใช้ความรู้ทางกายวิภาค (Anatomy) 
  1. ไมเคิลแองเจโล ผลงานเด่น ได้แก่ รูปปั้นเดวิด รูปปั้น La Pieta และภาพการตัดสินครั้งสุดท้าย 
 

  
La Pieta 

 
  2. ลีโอนาโด ดาวินชี เป็นคนแรกที่ใช้เทคนิคทัศนภาพ ผลงานเด่น ได้แก่ ภาพโมนาลิซา และภาพ
พระกระยาหารมื้อสุดท้าย 
  3. ราฟาเอล ผลงานเด่น ได้แก่ ภาพ The School of Athens  
 6. แนวคิดฟื้นฟูศิลปวิทยาการกับวรรณกรรม มีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาละติน 
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แบบฝกหัด 
 
1. เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์สําคัญที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (O-NET 54) 
 1) การค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง 
 2) การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ 
 3) การค้นพบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ 
 4) การค้นพบว่าดาวเคราะห์โคจรเป็นรูปวงรี  
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนช้ันกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 (O-NET 52) 
 1) เป็นผู้รักความอิสระเสรี  
 2) เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 3) เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 4) เป็นผู้มีความต้องการความเสมอภาค  
3. นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด (O-NET 52) 
 1) Romantic 
 2) Realistic 
 3) Reformation 
 4) Renaissance  
4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (O-NET 49) 
 1) การยกย่องความสามารถของมนุษย์ 
 2) การเน้นความเป็นปัจเจกชน 
 3) การรื้อฟ้ืนความเชื่อทางศาสนา 
 4) การคืนกลับมาของอารยธรรมกรีก  
5. ข้อใดเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (O-NET 49) 
 1) การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
 2) การขยายตัวทางการค้า 
 3) ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 
 4) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร  
6. ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สําคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว (Ent’ มี.ค.45) 
 1) การสํารวจทางทะเล  
 2) การปฏิวัติทางการค้า 
 3) การเกิดมหาวิทยาลัย 
 4) การเกิดความคิดภูมิธรรม 
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การขยายต วของอารยธรรมตะว นตก        ั               ั    
 
 1. ส่ิงที่ทําให้อารยธรรมตะวันตกขยายตัว ได้แก่ ปืนใหญ่ เข็มทิศ11 เครื่องพิมพ์แบบเรียงพิมพ์12 
 2. ประเทศมหาอํานาจยุคแรก ได้แก่ สเปน และโปรตุเกส ทะเลาะกันเพราะเส้นทางการเดินเรือทับกัน 
 3. Pope จึงแก้ไข โดยสนธิสัญญาทอเดซิลัสกําหนดให้สเปนไปทางตะวันตก โปรตุเกสไปทางตะวันออก
จนทําให้ชาติแรกที่มาถึงเอเชีย13 และประเทศไทย คือ โปรตุเกส และทําให้โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ (อเมริกา)14 
 

  
 4. แต่ทั้งสองประเทศก็ต้องล่มสลายเพราะนโยบายพาณิชย์นิยม เพราะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 
 5. เกิดมหาอํานาจใหม่ คือ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ซึ่งยึดถือแนวคิดการค้าเสรี ทําให้
เกิดการสะสมทุนและนําไปสู่การพัฒนาเทคนิคการผลิตแบบใหม่ 
 6. ทําให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศอังกฤษ15 (1760-1840) 
 7. การปฏิวัติอุตสาหกรรม16 แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามลักษณะพลังงานท่ีใช้ 
  1. ระยะที่ 1 ใช้พลังงานถ่านหินและไม้ โดยเครื่องจักรไอน้ําเครื่องแรกผลิตโดยเจมส์ วัตต์ และ     
ยุคแรกเครื่องจักรถูกใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า 
 

            
เครื่องจักรไอน้ํา - เจมส์ วัตต์ 

 
  2. ระยะที่ 2 ใช้พลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เคมีอินทรีย์ และ
เหล็กกล้า และมีระบบการผลิตแบบใหม่ เรียกว่า ระบบการผลิตแบบลูกโซ่ 
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แบบฝกหัด 
 
1. สนธิสัญญาทอเดซิลัสเป็นสนธิสัญญาที่เกิดจากความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์จากการออกสํารวจ    

ทางทะเลระหว่างประเทศใดกับประเทศใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 56) 
 1) ฝรั่งเศสกับอังกฤษ 
 2) โปรตุเกสกับสเปน 
 3) ฮอลันดากับอังกฤษ 
 4) สเปนกับฝรั่งเศส 
 5) อังกฤษกับโปรตุเกส  
2. พลังงานใดเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) จงเลือก 2 ข้อ 
 1) น้ํามัน 
 2) ไฟฟ้า 
 3) ถ่านหิน 
 4) ไอน้ํา  
3. นวัตกรรมใดที่ทําให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก (O-NET 53) 
 1) ปฏิทิน 
 2) แท่นพิมพ์ 
 3) กระดาษ 
 4) นาฬิกากลไก  
4. กิจกรรมใดนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง (O-NET 52) 
 1) การผลิตเหล็กกล้า 
 2) การประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย 
 3) การใช้เครื่องจักรไอน้ํา  
 4) การวางสายโทรศัพท์ข้ามทวีป  
5. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจาก

เครื่องจักรไอน้ํา และถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด (Ent’ มี.ค. 45) 
 1) พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ํามัน 
 2) พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ํามัน 
 3) พลังงานน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังลม 
 4) พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม  
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การปฏ ว ต คร  งส าค ญในประว ต ศาสตร ย คใหม      ิ ั ิ  ั้  ํ  ั       ั ิ      ุ     
 
 1. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ (The Glorious Revolution) 
  1. กษัตริย์และราชสํานักใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้พระราชอํานาจเกินขอบเขต จนเกิดสงครามกลางเมือง 
ระหว่างรัฐสภากับกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 1 ฝ่ายรัฐสภาเป็นฝ่ายชนะ และพระเจ้าชาร์ลถูกจับประหารชีวิต 
  2. หัวหน้าฝ่ายรัฐสภา คือ โอลิเวอร์ ครอมเวลส์ ขึ้นเป็นผู้ปกครองอังกฤษแทนการปกครอง       
โดยระบบกษัตริย์ เรียกว่า การปกครองแบบคอมมอนเวลส์ 
  3. เมื่อครอมเวลส์ถึงแก่กรรม รัฐสภาอังกฤษจึงได้เชิญพระเจ้าชาร์ลที่ 2 ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้า
ชาร์ลที่ 1 มาปกครอง อังกฤษสมัยนี้ เรียกว่า สมัยการฟ้ืนฟูระบอบกษัตริย์ 
  4. เกิดความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่ 217 กษัตริย์ที่สนับสนุนนิกายโรมันคาทอลิกกับรัฐสภา
อังกฤษ18 และประชาชนชาวอังกฤษที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์  

 
โอลิเวอร์ ครอมเวลล์  

  5. ในปี ค.ศ. 1688 รัฐสภาจึงแก้ปัญหาด้วยการเชิญพระธิดาของพระองค์ คือ พระนางแมรี19     
ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์ออเรนจ์ ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ มาเป็น
กษัตริย์อังกฤษแทน พระเจ้าเจมส์ที่ 2 เสด็จหนีไป เป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเนื้อ (Glorious Revolution หรือ 
Bloodless Revolution) 
  6. ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ20 (Bill of Rights) ค.ศ. 1689  

 
สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมท่ี 3 และสมเด็จพระราชินีนาถแมรีท่ี 2  

  ข้อสังเกต รัฐสภาอังกฤษมีอํานาจ การปฏิวัติครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากจอห์น ล็อก 
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 2. การปฏิวัติเพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกา 
  1. ทวีปอเมริกาเป็นทวีปใหม่ที่โคลัมบัสเดินทางไปค้นพบ 
  2. ชาวอังกฤษซึ่งนับถือศาสนาโปรเตสแตนต์ ที่เรียกว่า พวกพิวริตัน (Puritan) ที่ได้รับการบีบคั้น
เรื่องการนับถือศาสนาพากันอพยพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปขึ้นบกที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก โดยตั้งถ่ินฐาน
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในดินแดน 13 รัฐ 
  3. ชาวอังกฤษที่อพยพไปในระยะแรกมีความผูกพันกับอังกฤษซึ่งเป็นมาตุภูมิ (บ้านเกิดเมืองนอน) 
ของตน แต่เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษมีการออกกฎหมายเก็บภาษี เอาเปรียบ และลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชาว
อาณานิคมหลายฉบับ เช่น ในสมัยที่ครอมเวลส์ปกครองอังกฤษก็ได้ออกพระราชบัญญัติการเดินเรือ21 และ
พระราชบัญญัติการเลี้ยงดูทหาร22 
  4. ต่อมาหลังสงคราม 7 ปี23 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจของอังกฤษเอง รัฐสภาอังกฤษจึงได้มีการ
ออกกฎหมายเก็บภาษีชาวอาณานิคมอีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติน้ําตาล24 พระราชบัญญัติแสตมป์25 
ส่งผลทําให้ชาวอาณานิคมไม่พอใจ ประกอบกับได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักปรัชญาเมธีทางด้านการเมือง
ในยุคปฏิวัติภูมิปัญญา 
  5. ชาวอาณานิคมต่างร่วมกันต่อต้านไม่ยอมเสียภาษี โดยใช้คําขวัญว่า No taxation without 
representation (ไม่เสียภาษี ถ้าไม่มีผู้แทน) 
 

  
  6. ต่อมา อังกฤษออกกฎหมายใบชา26 ชาวอาณานิคมจึงตอบโต้ด้วยการปลอมตัวเป็นอินเดียนแดง 
ขึ้นไปขนใบชาบนเรือสินค้าของอังกฤษทิ้งทะเล เหตุการณ์นี้ เรียกว่า งานเลี้ยงน้ําชาที่บอสตัน 
  7. อังกฤษส่งกองทัพมาปราบชาวอาณานิคมที่เล็กซิงตัน (Lexington) และคองคอร์ด (Concord) 
ชาวอาณานิคมต่อต้านจนเกิดสงคราม โดยมี จอร์จ วอชิงตัน เป็นผู้นําในการต่อสู้ 
 

  
จอร์จ วอชิงตัน 
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  8. ชาวอาณานิคมได้ประกาศเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ต้ังเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา การประกาศอิสรภาพครั้งนี้ เป็นการยํ้าปรัชญาทางการเมืองในระยะนั้นที่กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกัน ต้ังแต่เกิด27 
  9. ประเทศที่เข้าช่วยเหลือกองทัพอาณานิคม เช่น สเปน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส 
  10. ในที่สุด ทัพอังกฤษพ่ายแพ้ ต้องเจรจาสงบศึก และลงนามในสนธิสัญญาปารีสยอมรับว่า
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเอกราช 
  ข้อสังเกต เนื่องจากอเมริกาเจ็บปวดจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยเฉพาะในสมัยของครอมเวลล์ 
และอเมริกามองว่าการกระทําของครอมเวลล์เป็นการใช้อํานาจที่ฉ้อฉล ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะอังกฤษมีระบบการ
แบ่งแยกอํานาจอธิปไตยแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่รัฐสภา อเมริกาจึงใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่า การแบ่งแยก   
อํานาจอธิปไตย ตามแนวคิดของมองเตสกิเออ  
 3. การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ค.ศ. 1789 
 

  
  1. เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ขึ้นครองราชย์ ฝรั่งเศสมีปัญหาเศรษฐกิจทําให้ประชาชนต้องถูกเก็บภาษี
จํานวนมาก แต่ขุนนางและบาทหลวงไม่ต้องเสียภาษี สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน 
  2. สงคราม 7 ปี กับอังกฤษ นอกจากเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการรบแล้ว ฝรั่งเศส28 ยังต้อง   
เสียอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือและอินเดียให้แก่อังกฤษ 
  3. เกิดความขัดแย้งระหว่างฐานันดรที่ 1, 2 กับฐานันดรที่ 3 เรื่องการนับคะแนน29 ฐานันดรที่ 3  
จึงแยกมาประชุมต่างหาก เรียกว่า สภาแห่งชาติฝรั่งเศส ประชาชนส่วนหนึ่งในปารีส30 บุกทําลายคุกบาสติล     
ในฐานะที่เป็นที่คุมขังนักโทษการเมือง 
  4. การปฏิวัติฝรั่งเศสได้นําคําจากหนังสือ เรื่องสัญญาประชาคมของฌอง ฌาค รุสโซ ซึ่งเขียนมา
เป็นคําขวัญ ซึ่งกลายเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ 
  5. การปฏิวัตินําไปสู่การประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง31 นําไปสู่การยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ 
ส่งผลทําให้ฝรั่งเศสเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบสาธารณรัฐ32 และเป็น
แรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบของการปฏิวัติในประเทศอื่นๆ ในยุโรป 
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แบบฝกหัด 
 
1. สงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ตรงกับช่วงรัชสมัยใดของไทย (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) สมเด็จพระบรมราชาที่ 4  2) สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ 
 3) สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9  4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 5) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
2. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด (O-NET 53) จงเลือกมากกว่า 2 ข้อ 
 1) เสรีภาพ   2) สันติภาพ 
 3) เสมอภาค   4) ภราดรภาพ  
3. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด (O-NET 52) 
 1) เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง 2) ทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 
 3) ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการ 4) ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์  
4. โครงสร้างการแบ่งอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ     

นักปรัชญาคนใด (O-NET 51) 
 1) รุสโซ   2) วอลแตร์ 
 3) จอห์น ล็อก   4) มองเตสกิเออ  
5. ชนวนสําคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 คือข้อใด (Ent’ ต.ค. 47) 
 1) การคลังของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤต 
 2) การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
 3) การโจมตีคุกบาสติลของฝูงชนในกรุงปารีส 
 4) อิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยของนักปรัชญาฝรั่งเศส  
6. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 (Ent’ มี.ค. 47) 
 1) เพ่ือยุติการยอมรับความเป็นประมุขของกษัตริย์อังกฤษ 
 2) เพ่ือยุติบทบาทของรัฐสภาอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา 
 3) เพ่ือยุติการบังคับใช้กฎหมายอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา 
 4) เพ่ือยุติความขัดแย้งระหว่างชาวอาณานิคมทางเหนือและทางใต้  
7. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ได้รับแรงบันดาลใจด้านสิทธิมนุษยชนจากการเคลื่อนไหวในประเทศใด   

(Ent’ ต.ค. 45) 
 1) กรีซ   2) อังกฤษ 
 3) เยอรมนี   4) สหรัฐอเมริกา 
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ศาสนา ศ ลธรรม และจร ยธรรม       ี           ิ      
 

  
ปัจจัยท่ีนําไปสู่การเกิดศาสนา 
 - ความกลัว และความไม่รู้ ส่งผลทําให้มนุษย์ต้องการท่ียึดเหนี่ยวและพึ่งพิงทางจิตใจ 
องค์ประกอบของศาสนา 
 - ศาสดา 
 - พิธีกรรม (ศาสนพิธี) 
 - นักบวช 
 - หลักธรรมคําสอน 
 - ศาสนสถาน 
 - สัญลักษณ์ 
ข้อสังเกต ศาสนาไม่จําเป็นต้องมีครบทุกองค์ประกอบ เช่น ศาสนาอิสลาม ไม่มีนักบวช เป็นต้น 
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ศาสนาคร สต        ิ   
 
 พัฒนาการของศาสนาคริสต์  
 - ก่อนการประสูติของพระเยซู (ศาสนายูดาห์)  
  1. เดิมชาวยิวเป็นพวกเร่ร่อน ทํามาหากินด้วยการเลี้ยงสัตว์ ต่อมาอับราฮัม33 บอกว่าได้พบกับพระเจ้า 
และพระองค์ได้ทรงตรัสให้อับราฮัมนําพาชาวยิวไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์จะประทานให้ คือ ดินแดนคานาอัน 
หรือปาเลสไตน3์4 (ดินแดนแห่งพันธสัญญา) 
   - ต่อมา ดินแดนคานาอันเกิดความแห้งแล้ง ชาวยิวจึงอพยพไปยังอียิปต์และตกเป็นทาส ถูกใช้
แรงงานอย่างหนัก  
  2. พระเจ้าได้มาพบกับโมเสส ชาวยิวที่เกิดในอียิปต์และมีโองการให้โมเสสนําชาวยิวอพยพจากอียิปต์
กลับไปยังดินแดนคานาอัน แต่การเดินทางเต็มไปด้วยความลําบาก ทําให้ชาวยิวแตกความสามัคคีกัน  
  3. โมเสสจึงขึ้นไปยังเขาซีไนล์เพ่ือหาความสงบทางใจและหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
  4. พระเจ้าได้มาพบโมเสสและพระราชทานบัญญัติ 10 ประการให้มาแจ้งกับชาวยิว โมเสสจึงถือเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของศาสนายูดาห์ และเป็นผู้แต่งส่วนต้นของคัมภีร์ “พันธสัญญาเดิม” (เก่า)  
 - พระเยซูประสูติ (ศาสนาคริสต์) 
  1. พระเยซู หรือจีซัส ประสูติ ณ เมืองนาซาเรธ35 (คริสตศักราชนับต้ังแต่พระเยซูประสูติ) 
  2. พระมารดา คือ มารี (ต่อมาได้รับการยกย่องเป็นพระแม่มารี) และบิดา คือ โจเซฟ36 
  3. ธรรมาจารย์ของกษัตริย์เฮโรดทํานายว่า จะมีเด็กชายกําเนิด และจะได้เป็นกษัตริย์ของชาวยิว 
กษัตริย์เฮโรดจึงส่ังฆ่าเด็กทุกคนในเมือง 
  4. บิดาและพระมารดาของพระเยซูจึงพาหนีไปที่อียิปต์ เมื่อเจริญวัยขึ้น ก็ได้รับการบัพติสมา37    

จากเซนต์จอห์นที่แม่น้ําจอร์แดน 
  5. พระเยซูประกาศศาสนา ทรงสอนหลักธรรมง่ายๆ แต่ลึกซึ้งกินใจ มีสาวก 12 คน38 
  6. ต่อมา สาวกคนหนึ่งที่ชื่อจูดาห์ ทรยศพระเยซู โดยรับสินบน แล้วชี้ตัวพระเยซูให้ทหารจับ     
หลังเหตุการณ์พระกระยาหารมื้อสุดท้าย39 และเป็นที่มาของศีลมหาสนิท คือ เปรียบให้ขนมปังแทนร่างของ
พระองค์กับเหล้าองุ่นเปรียบเสมือนเลือดของพระองค์ สถิตย์สนิทอยู่ในตัวของเรา 
  7. พระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงถึงความเป็นพระผู้ไถ่บาปและแสดงถึง   
ความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อมวลมนุษย์ด้วยการทําให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระเจ้า ภายหลัง
เรียกวันนี้ว่า “วันศุกร์ศักด์ิสิทธิ์”  
  8. แต่อย่างไรก็ดี ชาวยิวไม่เช่ือพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ หรือพระเมสสิอาห์ ทําให้ชาวยิวยังคงรอคอย
การมาของพระผู้ไถ่จนถึงทุกวันนี้ 
  9. หลังจากนั้น 3 วัน พระเยซูได้ฟื้นคืนชีพ และปรากฏกายให้เหล่าสาวกของพระองค์เห็น หลังจากนั้น
จึงเสด็จขึ้นสวรรค์ เรียกวันนี้ว่า วันอีสเตอร์ 
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เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของนิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ และออร์ธอดอกซ์ 
 

นิกาย โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ ออร์ธอดอกซ์ 

คริสตศาสนิกชน คริสตัง คริสเตียน - 

ศูนย์กลาง กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
แคว้นแซกโซนี 

ประเทศเยอรมนี 
กรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ประมุข พระสันตะปาปา 
ถือว่าพระคัมภีร์ 

เป็นส่ิงสูงสุด 

พระสังฆราช หรือ 

พระเพททริอาร์ค 
 

 

นักบวช / × / 

นักบุญ 

และแม่พระ 
/ × / 

ศาสนพิธี 

หรือพิธีกรรม 
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ข้อ 

ให้ความสําคัญต่อ       

ศีลล้างบาป หรือศีลจุ่ม 

และศีลมหาสนิท 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ข้อ 

ภาษา ภาษาละติน ภาษาท้องถ่ิน 
ภาษากรีก 

(แต่ในโบสถ์ใช้ภาษาท้องถ่ิน) 

รูปเคารพ 

ไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึง 
 

 

ไม้กางเขน 
 

 

ภาพ 2 มิติ 
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แบบฝกหัด 
 
1. โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใดตามโองการของพระเจ้า (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) โรมัน - คานาอัน   2) คานาอัน - อียิปต์ 
 3) อียิปต์ - คานาอัน   4) อียิปต์ - โรมัน  
2. การที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ แสดงให้เห็นถึงส่ิงใด (O-NET 54) จงตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 1) ความเสียสละของพระเจ้า 
 2) พระเจ้าทรงประทานบุตรมาเพ่ือสอนศีลธรรมให้มนุษย์เพียงชั่วคราว 
 3) การไถ่มนุษย์ออกจากบาป 
 4) มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า  
3. ในตอนแรกชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร (O-NET 52) 
 1) เมสสิอาห์   2) ศาสดาพยากรณ์ 
 3) พระบุตรของพระเจ้า   4) พระเจ้า  
4. พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า (O-NET 52) 
 1) ศีลบวช   2) ศีลกําลัง 
 3) ศีลล้างบาป   4) ศีลมหาสนิท  
5. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์และคริสต์คือข้อใด (O-NET 51) 
 1) ไคโร   2) เมกกะ 
 3) แบกแดด   4) ปาเลสไตน์  
6. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในคริสต์ศาสนาเก่ียวกับพระเยซู (O-NET 51) 
 1) เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า 2) เป็นศาสดาผู้ก่อต้ังศาสนาคริสต์ 
 3) เป็นผู้สละชีวิตเพ่ือไถ่บาปให้มนุษยชาติ 4) เป็นผู้รับมอบบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า  
7. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของคริสต์ศาสนิกชนหมายถึงวันใด (O-NET 50) 
 1) วันที่พระเยซูส้ินพระชนม์  2) วันที่พระเยซูคืนพระชนม์ 
 3) วันที่พระเยซูประกาศศาสนา 4) วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์  
8. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธีอะไร (O-NET 49) 
 1) ศีลกําลัง   2) ศีลแก้บาป 
 3) ศีลล้างบาป   4) ศีลมหาสนิท 
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ศาสนาอ สลาม      ิ     
 
 ศาสนาอิสลาม40 - ไม่แบ่งแยกความเชื่อออกจากแง่มุมอ่ืนของชีวิต เพราะอิสลามคือธรรมนูญของชีวิต 
เช่น ผู้นําทั้งทางการเมืองและศาสนา เรียกว่า กาหลิบ  
 จุดร่วมกับศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์ 
 1. เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน แต่คนละชื่อ41 
 2. อีกทั้งยังให้ความศรัทธาคัมภีร์เหมือนกันหลายเล่ม และเชื่อว่าเกิดแล้วตายครั้งเดียว42 
 3. ความเคารพและนับถือโมเสส และพระเยซูในฐานะพระศาสนทูต43 (รอซูล) ของพระเจ้าด้วย  
 จุดต่าง ศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระศาสนทูตองค์สุดท้าย คือ นบีมูฮัมมัด คัมภีร์สุดท้ายที่พระเจ้าประทาน
มาให้ซึ่งจะคงอยู่และไม่มีวันเปล่ียนแปลงจนกว่าจะถึงวันพิพากษา (วันกิยามะห์) คือ คัมภีร์อัลกุรอาน 
 
ศาสดา  
 - นบีมูฮัมมัด เกิดที่นครเมกกะ เป็นชาวเผ่าคูเรซ นิสัยซื่อสัตย์จนได้รับสมญาว่า อัลอามีน (ผู้ซื่อสัตย์) 
 - เมื่ออายุ 25 ปี แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห4์4 (เจ้าของร้านค้าที่นบีมูฮัมมัดเป็นผู้จัดการ) 
 - เมื่ออายุ 40 ปี ได้รับโองการจากพระเจ้าผ่านมลาอิกะห์ (เทวทูต) ที่ชื่อว่า ญิบรออิล ณ ถํ้าฮิรออ์      
(นบีมูฮัมมัดเป็นผู้ที่สนใจในการคิด และตั้งปัญหาเก่ียวกับชีวิต บางครั้งจึงขึ้นไปบนยอดเขา หาที่เงียบสงบและ
สงัดเพ่ือใช้ในการตรึกตรองปัญหาดังกล่าว วันหนึ่ง นบีมูฮัมมัดก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาใกล้ภูผารัศมี ซึ่งมีถํ้าฮิรอฮ์อยู่) 
 - การประกาศศาสนาในระยะแรกทําอย่างลับๆ โดยเริ่มจากญาติใกล้ชิด 
 - หลังจากนั้น 3 ปี จึงประกาศอย่างเปิดเผย คําส่ังสอนของนบีมูฮัมมัดขัดต่อความเชื่อดั้งเดิม ส่งผลให้
ถูกต่อต้านอย่างหนัก 
 - นบีมูฮัมมัดจึงนําพาชาวมุสลิมอพยพจากนครเมกกะไปยังนครเมดินา (จุดเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราช) 
 - ฮิจเราะห์ที่ 11 นบีมูฮัมมัดเสียชีวิต45 
 
นิกาย  
 การแยกนิกายไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งด้านคําสอน หรือหลักปฏิบัติ แต่เป็นความขัดแย้งทางด้าน
การเมืองเรื่องผู้สืบทอดการเป็นผู้นําทางศาสนาต่อจากนบีมูฮัมมัด 
 - ซุนน4ี6 ยึดหลักคําสอนของนบีมูฮัมมัด และคัมภีร์อัลกุรอานอย่างเคร่งครัด เคารพกาหลิบ        
เป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุด รวมถึงภาคใต้ของไทย ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียด้วย ผู้ที่นับถือนิกายนี้
จะสวมหมวกสีขาว 
 - ชีอะห์47 หรือมะงุ่น (แขกเจ้าเซน) เชื่อว่าผู้นําทางศาสนาต่อจากนบีมูฮัมมัดเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ 
และเป็นส่ือกลางในการติดต่อกับพระเจ้า ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งต้ังจากพระเจ้าผ่านนบีมูฮัมมัดเท่านั้น จึงให้
ความสําคัญกับผู้ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากนบีมูฮัมมัด คือ อาลี คอลีฟะห์หรือกาหลิบคนที่ 4 (ไม่นับคนอ่ืน    
ก่อนหน้า) และลูกหลานของอาลีว่าเป็นผู้นํา สัญลักษณ์ คือ หมวกสีแดง 
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 - วาฮาบี ก่อต้ังโดยมูฮัมมัด อับดุล วาฮับ ให้ความสําคัญเฉพาะคําสอนของนบีมูฮัมมัดและคัมภีร์    
อัลกุรอานเท่านั้น ไม่นับถือกาหลิบหรืออิหม่ามคนใดว่าเป็นผู้สืบต่อศาสนา จุดมุ่งหมาย คือ รักษาศาสนาอิสลาม
ให้บริสุทธิ์เหมือนในสมัยที่นบีมูฮัมมัดยังอยู่ 
 
 
 ท่อง .................... .................... .................... .................... .................... 
 
 

 
 

แบบฝกหัด 
 
1. ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) โมเสสและพระเยซูเป็นศาสนทูต 2) โลกมีวันส้ินสุด 
 3) การตายแล้วเกิดใหม่บนโลกมนุษย์ 4) เทวทูตมีจํานวนมาก  
2. ความหมายของคําว่ามุสลิมในข้อใดถูกต้องท่ีสุด (O-NET 52) 
 1) ผู้รักความสงบ   2) ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า 
 3) ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า  4) ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า  
3. เทวทูตที่นําโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอานมีชื่อว่าอะไร (O-NET 50) 
 1) อาลี 2) มาลิก 3) ญิบรออีล 4) อิซรออีล  
4. ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่นับถือนิกายใด (O-NET 50) 
 1) ซูฟี 2) ชีอะห์ 3) วาฮาบิ 4) ซุนนี 
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พระพ ทธศาสนา    ุ        
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ชาดก  
 ทศชาติชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า การบําเพ็ญบารมี 10 ประการ พระพุทธเจ้า 
บันทึกในพระสุตตันตปิฎก 
 

ลําดับชาติ ทศชาติ เสวยชาติเป็น บารมีท่ีบําเพ็ญ 

1. เต เตมียชาดก เตมียกุมาร (เตมีย์ใบ้) เนกขัมมบารมี 

2. ชะ ชนกชาดก พระมหาชนก48 วิริยะบารมี 

3. สุ สุวรรณสามชาดก สุวรรณสาม เมตตาบารมี 

4. เน เนมิราชชาดก พระเนมิราช อธิษฐานบารมี 

5. มะ มโหสถชาดก มโหสถ ปัญญาบารมี 

6. ภู ภูริทัตชาดก พญานาคภูริทัต ศีลบารมี 

7. จะ จันทกุมารชาดก จันทกุมาร ขันติบารมี 

8. นา นารทชาดก พระนารทพรหม อุเบกขาบารมี 

9. วิ วิทูรชาดก วิธุรบัณฑิต สัจจบารมี 

10. เว เวสสันดรชาดก พระเวสสันดร ทานบารมี 
 
 เวสสันดรชาดก 
 • เป็น “มหาชาติ” คือ ชาติสุดท้ายของการบําเพ็ญบารมี 10 ประการ บําเพ็ญทานบารมี 
 • กิจกรรมประเพณีที่เก่ียวเนื่อง ได้แก่ เทศน์คาถาพัน เทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด 
 

  
พุทธประวัติ  
 ประสูติ 
 - พระนามเดิม เจ้าชายสิทธัตถะ แปลว่า สําเร็จตามความต้องการ 
 - พระบิดา-พระมารดา พระเจ้าสุทโธทนะ (ศากยะวงศ์) กษัตริย์ผู้ครองแคว้นกบิลพัสด์ุ (ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ในประเทศเนปาล) กับพระนางสิริมหามายา (โกลิยวงศ์) พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ 
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 - สถานที่ประสูติ สวนลุมพินีวัน ณ ใต้ต้นสาละ พระนางสิริมหามายาเสด็จสวรรคตภายหลังจาก    
ทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสได้ 7 วัน พระนางปชาบด4ี9 จึงทรงอภิบาลเจ้าชายสิทธัตถะนับแต่นั้นมา 
 - คําทํานาย พราหมณ์ 8 คนมาทํานายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะ ว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก 
หรือพระมหาจักรพรรดิ แต่หนึ่งในนั้น คือ พราหมณ์โกณฑัญญะ ทํานายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
เท่านั้น  
 ตีความการประสูติ 
 - อาสภิวาจาอย่างอาจหาญทันทีที่ประสูติว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นใหญ่ย่ิงแห่งโลก เราเป็น   
ผู้ประเสริฐแห่งโลก”50 การประสูติของพระพุทธเจ้าจึงถือเป็นการปฏิวัติครั้งสําคัญ เพราะคือการประกาศอิสรภาพ
ของมนุษย์ ที่มีความหมายว่า มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้สูงสุด เมื่อมนุษย์พัฒนาตนเองแล้วก็เป็น
ผู้ประเสริฐสุด และปฏิเสธแนวคิดที่ว่าชีวิตของมนุษย์ถูกพระเจ้าลิขิตไว้แล้วว่าจะเป็นไปในทางไหน  
 การออกผนวช 
 - อภิเษกสมรส อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา (ยโสธรา) เจ้าหญิงแห่งกรุงเทวทหะ และมีพระราชโอรส 
พระนามว่า พระราหุล แปลว่า บ่วง 
 - ระหว่างเสด็จออกนอกพระราชวัง พบกับเทวทูตทั้ง 4 ที่แปลงกายมาเป็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
และสมณะ51 ทําให้ทรงคิดได้ว่าส่ิงต่างๆ ในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยง  
 การตรัสรู5้2 
 - การบําเพ็ญช่วง 6 ปีแรก 
  • ปฏิบัติโยคะกับอาฬารดาบสและอุทกดาบส จนบรรลุฌานสมาบัติ 8 แต่เห็นว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์ 
  • บําเพ็ญทุกรกิริยา คือ การกระทําที่ทําได้ยากยิ่ง 3 อย่าง โดยกัดฟันเอาลิ้นดุนเพดานนานๆ จน     
เหง่ือออกรักแร้ กล้ันลมหายใจจนปวดเศียร จุก และอดอาหาร ยาวนานถึง 6 ปี 
 - การบําเพ็ญช่วงหลัง 
  • พระอินทร์จึงส่ังให้ปัญจสิขเทพบุตรบอกใบ้พระโพธิสัตว์ โดยการดีดพิณ 3 สาย53 ทําให้พระพุทธเจ้า
ทรงระลึกถึงทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) กลับมาเสวยอาหาร รับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา 
  • ทําให้ปัญจวัคคีย์เส่ือมศรัทธา เพราะหาว่าละความเพียร มักมากในกาม 
 - ใช้ ฌาน 4 เป็นบาท คือ เป็นฐาน หรือสมถกรรมฐาน แล้วพิจารณาตามจริง หรือวิปัสสนากรรมฐาน54 
จนได้วิปัสนาฌาน 
 - เกิดอภิญญา 6 ได้แก่ อิทธิวิธี (แสดงฤทธิ์ได้ จําว่า อิทธิฤทธิ์) ทิพพโสต (หูทิพย์ จําว่า โสต     
เหมือนห้องโสต) เจโตปริยญาณ (หย่ังรู้จิตผู้อ่ืน จําว่า เจโต คือ จิต) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้    
จําว่า บุพเพสันนิวาส) ทิพพจักขุ (มีตาทิพย์ จําว่า จักขุ คือ ตา) **อาสวักขยญาณ (การทําให้กิเลสส้ินไป จําว่า 
ขย คือ ขยะ) ในวันเพ็ญ เดือน 6 (ภายหลังได้กําหนดให้เป็นวันวิสาขบูชา) 
 - ส่ิงที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 คือ กระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับทุกข์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้คิดเอง
เพียงแต่ไปค้นพบความจริงที่มีอยู่ ดังนั้น พระพุทธเจ้าค้นพบทางสายกลางก่อน แล้วจึงค้นพบอริยสัจ 4  
 ปฐมเทศนา 
 - ตอนแรกไม่ทรงคิดส่ังสอน เพราะธรรมลึกซึ้งเกินปุถุชนจะเข้าใจได้ แต่เมื่อทรงพิจารณาแล้วก็พบว่า
สัตว์โลกมีสติปัญญาแตกต่างกันดุจบัว 4 เหล่า55 
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 - เริ่มจากกลุ่มบัวเหล่าแรกก่อน เพ่ือให้การเผยแพร่เร็ว จึงนึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบสก่อน     
แต่ทั้งสองถึงแก่กรรมไปแล้ว 
 - ต่อมาจึงนึกถึง ปัญจวัคคีย์ จึงเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แสดงธรรมะ เรียกว่า    
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเก่ียวกับทางสุดโต่งสองทาง ทางสายกลาง และอริยสัจ 4 
 - การแสดงปฐมเทศนานั้น อุปมาเหมือนการประกาศสงครามกับกิเลส เสมือนล้อของรถศึกให้เริ่มหมุน
ไปข้างหน้า 
 - โกณฑัญญะ ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเป็นพระภิกษุ แล้วขอบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา     
จึงเป็นครั้งแรกที่พระรัตนตรัยครบสามดวง ในวันเพ็ญเดือน 8 (ภายหลังได้กําหนดให้เป็นวันอาสาฬหบูชา) 
ต่อมา ในวันแรม 5 คํ่า เดือน 8 ปัจจวัคคีย์ได้ฟังอนัตตลักขณสูตร (เก่ียวกับอนัตตาในขันธ์ 5) จึงบรรลุอรหันต์56  
 การประดิษฐ์พระพุทธศาสนาที่แคว้นมคธ 
 - ต่อมา โปรดชฎิลสามพ่ีน้อง พร้อมด้วยเหล่าบริวาร มีอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของ       
พระเจ้าพิมพิสาร (ภายหลังได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีบริวารมาก) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ส่งผลให้  
อุรุเวลกัสสปะขอบวช ดังนั้น เมื่อหัวหน้าบวช คนอ่ืนที่เป็นศิษย์จึงขอบวชตาม57 หลังจากนั้น จึงพากันไปโปรด
พระเจ้าพิมพิสาร โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเรื่องอนุปุพพิกถา และอริยสัจ 4 ส่งผลทําให้              
พระเจ้าพิมพิสารและบริวารบรรลุโสดาบัน พร้อมประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ 
 - พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายวัดเวฬุวันมหาวิหารให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา 
 ข้อสังเกต ระยะเวลาส่วนมาก พระพุทธเจ้าประทับที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร58 ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้าง  
 วิเคราะห์การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 - หลังจากนั้น 9 เดือน เป็นวันเพ็ญเดือน 3 (ภายหลังได้กําหนดให้เป็นวันมาฆบูชา) ก็มีการประชุมสงฆ์
ครั้งแรกและสําคัญที่สุด มีจาตุรงคสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เพ่ือการ
เผยแพร่ศาสนาแบ่งเป็น 3 ตอน ว่าด้วยอุดมการณ์ ว่าด้วยหลักการ ว่าด้วยวิธีการ 
  • ตอนแรก อุดมการณ์ 3 ข้อ 
   1. หากไม่มี ขันติ นําไปสู่สงคราม 
   2. นิพพาน คือ ความพ้นจากกิเลส ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่พรหม 
   3. บรรพชิต สมณะในพุทธศานา คือ สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น ความไม่มีภัย 
  • ตอนสอง การปฏิบัติ สรุปลงได้ 3 อย่าง เว้นชั่ว ทําดี และทําจิตให้บริสุทธิ์ 
  • ตอนสาม เพ่ือผู้ไปประกาศศาสนา59 
 
 ข้อควรจํา จาตุรงคสันนิบาต ประกอบด้วย 
 1. วันที่พระสงฆ์มา 1,250 รูปมิได้นัดหมาย 
 2. พระสงฆ์ที่มาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
 3. พระสงฆ์ที่มาล้วนเป็นพระอรหันต์ 
 4. วันเพ็ญเสวยมาฆฤกษ์ 
 
 ปรินิพพาน 
 - พระพุทธเจ้าบําเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการ เป็นกิจวัตร60 พระพุทธเจ้ามีโรคประจําตัว คือ โรคปักขันทิกาพาธ 
(โรคบิด) ดับขันธปรินิพพานที่สวนสาละ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แสดงธรรม ปัจฉิมโอวาท อย่าประมาท61  
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 วิเคราะห์ตอนปรินิพพาน 
 - พระธรรม พระวินัย เป็นเสมือน ศาสดา หลังจากการปรินิพพาน 
 - การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง คือ การปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม  

สรุปพุทธโอวาท  
ช่ือหลักธรรม สาระ วัน 

ปฐมโอวาท หรือธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ทางสุดโต่ง ทางสายกลาง อริยสัจ 4 อาสาฬหบูชา 
โอวาทปาติโมกข์ ละชั่ว ทําดี ทําใจให้บริสุทธิ์ มาฆบูชา 

ปัจฉิมโอวาท หรืออัปปมาทธรรม 
ความไม่ประมาท 

เพราะสังขารเส่ือมไปเป็นธรรมดา 
วิสาขบูชา 

 
คําท่องวันสําคัญทางศาสนา 

Tips and Tricks 
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แบบฝกหัด 
 
1. หลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรเป็นอันดับแรก (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) เสด็จไปโปรดพระอาจารย์อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร 
 2) เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
 3) แสดงธรรมอาทิตตปริยายสูตรโปรดชฎิล 3 พ่ีน้อง 
 4) เสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์ 
 5) เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสด์ุ  
2. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเรื่องใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร   2) อนันตลักขณสูตร 
 3) อาทิตตปริยายสูตร   4) มหาสาโรปมสูตร 
 5) โลกวิปัตติสูตร  
3. พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ 4 ในวันใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) วันจาตุรงคสันนิบาต   2) วันอัฏฐมีบูชา 
 3) วันอาสาฬหบูชา   4) วันมาฆบูชา  
4. ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในทศชาดกคือใคร (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) สุวรรณสาม   2) พระเวสสันดร 
 3) พระมหาชนก   4) จันทกุมาร  
5. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใดที่ทําให้ตรัสรู้อริยสัจ 4 (O-NET 52) 
 1) จุตูปปาต   2) อาสวักขย 
 3) อานาปานสติ   4) ปุพเพนิวาสานุสสติ  
6. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด (O-NET 52) 
 1) อนัตตา และนิพพาน   2) ไตรลักษณ์ และรัตนตรัย 
 3) มัชฌิมาปฏิปทา และอริยสัจ 4) โพธิปักขิยธรรม และอปริหานิยธรรม  
7. หากท่านจะไปฟังเทศน์มหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด (O-NET 51) 
 1) พุทธประวัติ   2) มโหสถชาดก 
 3) เวสสันดรชาดก   4) มหาชนกชาดก  
8. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน (O-NET 49) 
 1) พระอุบาลี   2) พระอานนท์ 
 3) พระธรรมวินัย   4) พระมหากัสสปะ  
9. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร (O-NET 49) 
 1) ปัญจวัคคีย์   2) พระเจ้าสุทโธทนะ 
 3) ชฎิล 3 พ่ีน้อง   4) อาฬารดาบสและอุทกดาบส 
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ภ ม ศาสตร  ู ิ      
 

 
 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  
 1. แผนที่ คือ เครื่องมือที่ย่อข้อมูลของโลกลงบนแผ่นแบนราบ โดยใช้การย่อด้วยมาตราส่วน           
ใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์แทนข้อมูลทางกายภาพและวัฒนธรรมสามารถคํานวณหาระยะทางได้ แบ่งได้เป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 
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แบ่งตามลักษณะ 
รายละเอียด 

แบ่งตามขนาดมาตราส่วน 
(ทางภูมิศาสตร์) 

แบ่งตามลักษณะ 
การใช้งานและชนิดรายละเอียด 

1. แผนที่ลายเส้น 
2. แผนที่รูปถ่าย 
3. แผนที่แบบผสม (ผสม

ระหว่างข้อมูลจาก
ภาพถ่ายและภาพวาด) 

1. แผนที่มาตราส่วนเล็ก เช่น แผนที่โลก 
มีขนาดมาตราส่วนเล็กกว่า 1 : 1,000,000 

2. แผนที่มาตราส่วนปานกลาง เช่น 
แผนที่จังหวัด มีขนาดมาตราส่วน
ต้ังแต่ 1 : 250,000 แต่ไม่ถึงล้าน 

3. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ เช่น แผนที่
อําเภอ มีขนาดมาตราส่วนใหญ่กว่า 
1 : 250,000 

1. แผนที่ภูมิประเทศ (แผนที่อ้างอิง) 
แสดงความสูงตํ่าของพ้ืนที่ 

2. แผนที่พิเศษหรือแผนที่เฉพาะเรื่อง 
เช่น แผนที่อุณหภูมิ แผนที่
ประชากร แผนที่ตัวเมือง แผนที่
การใช้ที่ดิน แผนที่เศรษฐกิจ 

 
 TIPS : แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ใส่สถานท่ี .............. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ใส่สถานท่ี .................... 

 

 
 
 2. ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photography) คือ การถ่ายภาพจากที่สูงในอากาศเหนือพ้ืนโลกโดยใช้
เครื่องบิน หรือบอลลูน เมื่อบันทึกภาพนั้นไว้แล้ว จึงนํามาเรียงต่อกันก็จะเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ
อยู่จริงบนผิวโลก แบ่งเป็น 3 ชนิด 
  • ภาพถ่ายในแนวด่ิง หรือแนวตั้งฉาก คือ ภาพที่ถ่ายจากแกนของกล้องที่อยู่ในแนวดิ่ง ข้อเสีย คือ 
ภาพครอบคลุมพ้ืนที่น้อย ระยะและทิศทางของภาพอาจคลาดเคลื่อน 
  • ภาพถ่ายในแนวเฉียง คือ ภาพที่ถ่ายจากกล้องเบนไปจากแนวดิ่ง แบ่งเป็นภาพถ่ายเฉียงตํ่า คือ 
ไม่มีแนวขอบฟ้า และภาพถ่ายเฉียงสูง คือ มีแนวขอบฟ้า 
  • ภาพถ่ายผสมเป็นภาพถ่ายแนวดิ่ง 1 ภาพ ซ้อนต่อกับภาพถ่ายแนวเฉียง 8 ภาพ ปรับมาตราส่วน
ให้เท่ากัน และตัดต่อให้ภาพด้านข้างซ้อนกันสนิทเป็นภาพเดียว ผลคือ ภาพแนวดิ่งที่มีเส้นขอบฟ้าโดยรอบ 
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 3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite Imagery) คือ การถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลจากดาวเทียมแล้ว
ส่งข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีรับภาคพื้นดิน แต่ภาพที่ปรากฏไม่สามารถแปลความหมายได้ง่ายเหมือนภาพถ่าย
ทางอากาศ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการช่วยแปลความหมาย ปัจจุบัน การถ่ายภาพจากดาวเทียม
ได้พัฒนาจนสามารถถ่ายภาพได้รายละเอียดและชัดเจนเท่าภาพถ่ายทางอากาศ 

 

                    
  ไทยเป็นศูนย์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รับภาพจากดาวเทียมที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพ รับสัญญาณ
ของแลนด์แซต โนอาร์ สปอต มอส และเจอีอาร์ ภายใต้การบริหารงานของ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ สทอภ. 
 4. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล จัดทํา 
วิเคราะห์ แปล ตีความ ประมวล เผยแพร่ ข่าวสารภูมิศาสตร์ 
  4.1 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) การดึงข้อมูลเก่ียวกับวัตถุเป้าหมายโดยไร้การ
สัมผัสกับวัตถุ ใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่ือ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ช่วงคล่ืน รูปทรงสัณฐาน 
และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของสิ่งต่างๆ บนโลก การรับรู้จากระยะไกล แบ่งตามแหล่งกําเนิดคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 2 กลุ่ม 
   • กลุ่มที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ (Passive Satellite) คือ แสงอาทิตย์ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลได้เฉพาะเวลากลางวัน และมีข้อจํากัดทางด้านสภาวะอากาศ ไม่สามารถรับข้อมูลได้ในฤดูฝน 
   • กลุ่มที่ใช้พลังงานที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือสํารวจ (Active Satellite) เช่น การส่งคล่ืน
ไมโครเวฟในระบบเรดาร์ ระบบนี้บันทึกข้อมูลได้ตลอด และไม่มีข้อจํากัดทางด้านสภาวะอากาศในทุกฤดู 
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  4.2 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) คือ การระบุตําแหน่ง
บนพ้ืนโลกโดยอาศัยคล่ืนวิทยุและรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR มายังเครื่อง GPS โดยต้องใช้ดาวเทียม
อย่างน้อย 4 ดวง เพ่ือระบุตําแหน่ง 

 

         
  4.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System - GIS) คือ ระบบที่นํา
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ มาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สัมพันธ์กัน เช่น ภาพสามมิติ สถิติ ตารางข้อมูล ทําให้เราได้
ข้อมูลต่างๆ มากมาย เช่น ข้อมูลการกระจายประชากร ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลสภาพแวดล้อมกายภาพ 
ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต 
   หัวใจของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลเชิงพื้นท่ี เวลานํามาใช้เราจะนําข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ที่ต้องการมาทับซ้อนกัน 

 

  
   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
บุคลากร วิธีการการทํางาน 
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถเรียกข้อมูลหลากหลายใน
ฐานข้อมูลเดียวสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนผิวโลก ทําให้ทํานายอนาคตได้ เช่น 
การขยายตัวของเมืองในรอบ 50 ปี ข้อดี คือ ง่าย เร็ว และถูก แต่หากต้องการข้อมูลที่ทันสมัย ต้องใช้ 
ภาพถ่ายดาวเทียม 
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 *ดาวเทียมท่ีมักออกสอบบ่อย 
 

ดาวเทียม 
รูปแบบ 

การเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ 

LANDSAT (ปัจจุบันใช้ LANDSAT 5 และ 7) Passive 
IKONOS Passive 

QUICKBIRD Passive 
SPOT Passive 

THEOS (THAICHOTE) ดวงแรกของโทย Passive 
RADARSAT Active 

ERS Active 

สํารวจแผ่นดิน, ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Land Satellites) 

MOS Passive 
SEASAT Active 

RADARSAT Active 

สํารวจพ้ืนน้ํามหาสมุทร 
(Ocean Satellites) 

NOAA Passive 
TIROS Passive 

METEOSAT Active 
GOES-W, GOES-E Active 

GMS Active 

อุตุนิยมวิทยา, พยากรณ์อากาศ 
(Meteorological Satellites) 

THAICOM (ของไทย) - 
INTELSAT - 

ดาวเทียมส่ือสาร 

 
 5. อุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์ 
  5.1 อุปกรณ์ทางภูมิอากาศ 
   1. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ 
   2. เทอร์โมกราฟ (Thermograph) เครื่องมือบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่องเป็นเส้นกราฟ 
   3. บารอมิเตอร์ (Barometer) ใช้วัดความกดอากาศ 
   4. แอโรเวน (Aero vane) ใช้วัดทิศทางและความเร็วของลม 
    4.1  วินด์เวน (Wind Vane) ใช้วัดทิศทางลม 
    4.2  แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer) ใช้วัดความเร็วลม 
   5. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) ใช้วัดความช้ืนในอากาศ จากการยืด (ชื้นมาก) และหด (ชื้นน้อย) 

ของเส้นผม 
   6. ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) ใช้วัดความช้ืนสัมพัทธ์และจุดน้ําค้างของอากาศ โดยใช้

เทอร์โมมิเตอร์ 2 แบบร่วมกัน คือ ตุ้มเปียก และตุ้มแห้ง 
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  5.2 อุปกรณ์ทางแผนที่ 
   1. ลูกโลก (Globe) จําลองรูปร่างโลกให้เล็กลง แสดงลักษณะโดยรวมครบแต่ไม่ละเอียด 
   2. เข็มทิศ (Compass) ใช้บอกทิศโดยอาศัยสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกจึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
   3. เครื่องมือวัดพื้นท่ี (Planimeter) ใช้วัดพื้นท่ีของรูปบนพ้ืนที่ระนาบส่องผ่านเลนส์ 
   4. กล้องสามมิติ (Stereoscope) ใช้มองภาพถ่ายทางอากาศแบบสามมิติ 
   5. กล้องวัดระดับ (Telescope) ใช้สํารวจระดับความสูงจากพื้นดิน 
   6. เครื่องย่อขยายแผนที่ (Pantograph) ย่อขยายแผนที่ตามมาตราส่วนที่ต้องการโดยการ

ลอกลายด้วยมือ 
 Tips and Tricks 
 
สเตอร์สาม .................... แพลนนิ .................... นี่เทเล .................... ขยับ .................... เทอร์โม .................... 
 
กดดัน .................... ป้าช้ืน .................... แอโรทาง .................... ส่วนเร็วลม .................... ไซไฮ .................... 

 
 

แบบฝกหัด 
 
1. ควรใช้ภาพจากดาวเทียมดวงใดเพ่ือหลีกเลี่ยงการบดบังจากเมฆ หมอก ในช่วงฤดูฝน (O-NET 57) 
 1) MOS - 1   2) SPOT - 1 
 3) IKONOS   4) THAICHOTE 
 5) RADARSAT - 1  
2. ควรใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ําเพ่ือการวางแผนป้องกันอุทกภัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา

เจ้าพระยา (แนวข้อสอบจริง O-NET 56) 
 1) แผนที่การใช้ที่ดิน 
 2) ภาพถ่ายดาวเทียม 
 3) การรับรู้จากระยะไกล 
 4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 5) ระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก  
3. หากต้องการทราบพิกัดบ้านของท่าน ควรใช้เครื่องมือใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) อาร์เอส   2) จีพีเอส 
 3) จีไอเอส   4) แผนที่ประเทศไทย 
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4. บุคคลในข้อใดใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม (O-NET 54) ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 1) บอสใช้ Barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน 
 2) อาทใช้ Stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ 
 3) นิ้วโป้งใช้ Planimeter หาพ้ืนที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000 
 4) มุกใช้ Anemometer วัดปริมาณน้ําฝนในหมู่บ้าน  
5. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (O-NET 53) 
 1) 1 : 10,000   2) 1 : 50,000 
 3) 1 : 100,000   4) 1 : 250,000  
6. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ (O-NET 53) 
 1) แพลนนิมิเตอร์   2) บารอมิเตอร์ 
 3) ไซโครมิเตอร์   4) เทอร์โมมิเตอร์  
7. เครื่องมือในข้อใดสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2520 

กับ พ.ศ. 2550 ได้ดีท่ีสุด (O-NET 51) 
 1) แผนที่ภูมิประเทศ   2) แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) ภาพถ่ายทางอากาศ   4) ภาพถ่ายจากดาวเทียม  
8. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง (O-NET 51) 
 1) Psychrometer ความชื้นสัมพัทธ์และจุดน้ําค้างในอากาศ 
 2) Stereoscope ภาพสามมิติ 
 3) Anemometer ความเร็วลม 
 4) Hygrometer ความกดอากาศ 
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ระบบพ ก ดภ ม ศาสตร      ิ ั  ู ิ      
 
 คือ การกําหนดตําแหน่งที่ต้ังของจุดหนึ่งจุดใดบนพ้ืนผิวโลก โดยอิงจากเส้นสมมติ นั่นก็คือละติจูดและ 
ลองจิจูด เพ่ือให้สามารถทราบได้ว่าตําแหน่งนั้นๆ ต้ังอยู่ ณ ที่ใด 
 1.1 ละติจูด (เส้นรุ้ง) คือ การกําหนดตําแหน่งที่ต้ังของจุดหนึ่งจุดใดบนผิวโลก เป็นองศาว่าอยู่ห่างจาก
เส้นศูนย์สูตรเพียงใด เพ่ือแบ่งเขตสภาวะอากาศไปทางเหนือและใต้ ฝั่งละ 90° มีเส้นสําคัญดังนี้ 
 

  
 1.2 ลองจิจูด (เส้นแวง) คือ การกําหนดตําแหน่งที่ต้ังของจุดใดบนพ้ืนผิวโลกเป็นองศาว่าอยู่ห่างจาก
เส้นเมอริเดียนปฐมเพียงใด เพ่ือแบ่งเขตวันเวลาไปทางตะวันออกและตะวันตก ฝั่งละ 180° รอบโลก 
  (∴  360° = 24 ชั่วโมง, 15° = 1 ชั่วโมง, 1° = 4 นาที) มีเส้นสําคัญดังนี้ 
  - เส้นเมอริเดียนปฐม 0° (Prime Meridian) ใช้เป็นเส้นกําหนดเวลามาตราฐาน ที่เมืองกรีนิช 
ประเทศอังกฤษ 
  - เส้นเขตวันสากล 180° (International Dateline) ใช้เป็นเส้นกําหนดวัน ลากผ่านกลาง
มหาสมุทรแปซิฟิก 
 

 
 Tips and Tricks 
 
 .............................................................................................................................................................................................. 
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แบบฝกหัด 
 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเส้นเมอริเดียน (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) ตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 1) ยาวเท่ากันทุกเส้น   2) สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก 
 3) ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร  4) แบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่าๆ กัน  
2. หากเวลาที่ประเทศ ก คือ 09.00 น.ประเทศ ข ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศาจะเป็นเวลาใด 

(O-NET 53) 
 1) 07.00 น.   2) 08.00 น. 
 3) 10.00 น.   4) 11.00 น.  
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเส้นวันที่ (O-NET 52) 
 1) เวลาของเมืองที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนิช 
 2) เวลาของเมืองที่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนิช 
 3) เวลาของเมืองที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนิช 
 4) เวลาของเมืองที่ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนิช  
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติทั่วโลก (O-NET 51) 
 1) ละติจูด   2) ลองจิจูด 
 3) ปริมาณน้ําฝน   4) ระดับความสูงของพ้ืนที่  
5. หากมีการแข่งขันเทนนิสที่สหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ผู้ชมในประเทศไทยจะต้อง

เปิดโทรทัศน์ เพ่ือรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด (O-NET 49) 
 1) 23.00 น.   2) 09.00 น. 
 3) 10.00 น.   4) 22.00 น. 
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แนวขอสอบ 
 
แนวขอสอบเขามหาวิทยาลัย (O-NET)  
1. บุคคลใดเป็นผู้มีฆานวิญญาณ (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) อาทรู้สึกนุ่มสบายเมื่อนอนบนเตียง 2) บอสเห็นหมีเดินมาแต่ไกล 
 3) มะเหมี่ยวได้กล่ินอาหารไหม้บนเตา 4) นิ้วโป้งรับประทานขนมเปี๊ยะอย่างเอร็ดอร่อย 
 5) มุกได้ยินเสียงลูกแมวข้างบ้านร้องเสียงดังล่ัน  
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าได้คือข้อใด (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) วาตภัย   2) พายุหมุนเขตร้อน 
 3) แผ่นดินไหว   4) สึนามิ 
 5) ภูเขาไฟปะทุ 
 

  
3. ตัวเลือกในข้อใดขัดแย้งกับแนวคิดขององค์การนิรโทษกรรมสากลมากท่ีสุด (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) การวิสามัญฆาตกรรม   2) การทําทารุณกรรมเด็กและสตรี 
 3) การทุจริตคอร์รัปชัน   4) การค้าทาส 
 5) การปฏิวัติรัฐประหาร 
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4. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ได้ร่วมลงนามเพ่ือก่อต้ังอาเซียนกันที่ใด (O-NET 57) 
 1) กรุงเทพมหานคร   2) กรุงมะนิลา 
 3) กรุงสิงคโปร์   4) กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 5) กรุงจาการ์ตา 
 

  
5. อินเดียได้รับอิทธิพลจากชาติใดในการสร้างพระพุทธรูปในสมัยแรก (แนวข้อสอบจริง O-NET 57) 
 1) กรีก   2) โรมัน 
 3) จีน   4) เปอร์เซีย 
 5) อังกฤษ  
6. การปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบันใกล้ เคียงกับการปกครองแบบใดในสมัยพุทธกาล           

(แนวข้อสอบจริง O-NET 56) 
 1) ปิตาธิปไตย   2) ราชาธิปไตย 
 3) ธัมมาธิปไตย   4) สาธารณรัฐ 
 5) สามัคคีธรรม  
7. นักเรียนควรไปติดต่อที่ใดหากต้องการศึกษาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม (แนวข้อสอบจริง O-NET 56) 
 1) มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ 
 2) มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
 3) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
 4) สมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 5) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย  



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 ___________________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (183) 

8. ไทยทําสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์กับชาติใด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (O-NET 56) 
จงตอบมากกว่า 1 ข้อ 

 1) อังกฤษ   2) สหรัฐอเมริกา 
 3) สเปน   4) ฝรั่งเศส 
 5) โปรตุเกส  
9. โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง เป็นความร่วมมือของประเทศในข้อใด

(แนวข้อสอบจริง O-NET 56) 
 1) จีน ไทย ลาว เวียดนาม และพม่า 2) ไทย จีน กัมพูชา พม่า และลาว 
 3) พม่า เวียดนาม ไทย ลาว และกัมพูชา 4) ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย และจีน 
 5) กัมพูชา พม่า จีน เวียดนาม และไทย  
10. การทํานิติกรรมสัญญาในข้อใดที่กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะตกไปอยู่ที่ผู้ซื้อทันที (O-NET 56) 
 1) สัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง 2) สัญญาขายฝากและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง 
 3) สัญญาซื้อขายผ่อนส่ง   4) สัญญาเช่าซื้อ 
 5) สัญญาขายฝาก  
11. ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้น (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 
 2) การประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา 
 3) การสร้างดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตยจําลอง 
 4) การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ ร.ศ. 103  
12. เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดเป็นฉบับแรกที่ตีพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์สมัยใหม่ (O-NET 54) 
 1) ราชกิจจานุเบกษา   2) ประกาศห้ามสูบฝิ่น 
 3) กฎหมายตราสามดวง   4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
13. ข้อใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) จงตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 1) การขนส่งทางอากาศ   2) การทําผักกาดดองกระป๋อง 
 3) การทอผ้าฝ้าย   4) การทําเหมืองถ่านหิน  
14. กรีกและเปอร์เซียมีอิทธิพลทางด้านศิลปะด้านใดต่ออินเดีย (O-NET 54) จงตอบมากกว่า 1 ข้อ 
 1) สถาปัตยกรรม 2) ประติมากรรม 3) นาฏกรรม 4) คีตกรรม  
15. หินในข้อใดแปรมาจากหินชั้น (แนวข้อสอบจริง O-NET 54) 
 1) หินอ่อน 2) หินปูน 3) หินสบู่ 4) หินทราย  
16. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (O-NET 53) 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล  2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 4) เทศบัญญัติ 
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17. ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมสังสการ หรือพิธีกรรมประจําบ้านของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (O-NET 53) 
 1) พิธีศราทธ์ 2) พิธีครรภาธาน 3) พิธีปุงสวัน 4) พิธีจูฑากรรม  
18. ดุลในข้อใดจะปรากฏรายการแสดงการเคลื่อนไหวของทุนสํารองระหว่างประเทศ (O-NET 53) 
 1) ดุลบัญชีเดินสะพัด 2) ดุญบัญชีทุน 3) ดุลการค้า 4) ดุลการชําระเงิน  
19. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม (O-NET 53) 
 1) ห้ามกราบไหว้บุคคลอ่ืนใดนอกจากบิดามารดา 2) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 3) ห้ามกักตุนสินค้า   4) ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  
20. การฉ้อราษฎร์บังหลวงเกิดจากการขาดคุณธรรมข้อใดเป็นสําคัญ (O-NET 53) 
 1) อาชชวะ 2) มัททวะ 3) อวิหิงสา 4) อักโกธะ  
21. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ช่วงที่เป็นเอกเทวนิยมนับถือส่ิงใดเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด (O-NET 52) 
 1) พระเวท 2) พระพรหม 3) พระศิวะ 4) พระนารายณ์  
22. ใครคือทายาทโดยธรรมลําดับแรก ตามกฎหมายมรดก (O-NET 52) 
 1) บิดามารดา 2) ผู้สืบสันดาน 3) สามีภรรยา 4) พ่ีน้องพ่อแม่เดียวกัน  
23. กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยมีอายุใกล้เคียงกับเมืองหลวงของประเทศใดมากท่ีสุด (O-NET 52) 
 1) สหรัฐอเมริกา 2) อังกฤษ 3) สาธารณรัฐจีน 4) ฝรั่งเศส 
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24. ใครคือผู้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (O-NET 52) 
 1) ประชาชน 2) พระมหากษัตริย์ 3) นายกรัฐมนตรี 4) รัฐสภา  
25. สหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก (O-NET 52) 
 1) ฝรั่งเศส 2) เยอรมนี 3) อังกฤษ 4) อิตาลี 
 

   
26. ชาวพุทธตัวอย่างคนใดที่เป็นผู้ที่ต่อสู้เพ่ือฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย (O-NET 51) 
 1) ดร. เอ็มเบดการ์   2) มหาตมะ คานธี 
 3) อนาคาริก ธรรมปาละ   4) พระนาคเสน  
27. จีนมีการปกครองระบอบใดภายหลังการปฏิวัติซินไฮ่ใน ค.ศ. 1911 (O-NET 51) 
 1) ระบอบประชาธิปไตย   2) ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ 
 3) ระบอบคอมมิวนิสต์   4) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
28. ความขัดแย้งระหว่างประเทศใดกับประเทศใดมีสาเหตุจากศาสนา (O-NET 51) 
 1) จีนกับญ่ีปุ่น   2) สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต 
 3) อินเดียกับปากีสถาน   4) สเปนกับโปรตุเกส  
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29. เพลงพ้ืนบ้านในข้อใดเป็นภูมิปัญญาในท้องถ่ินแตกต่างจากข้ออ่ืน (O-NET 51) 
 1) เต้นกํารําเคียว 2) เพลงโอก 3) เพลงฉ่อย 4) เจรียง  
30. ในจํานวนสินค้า 4 ชนิดนี้ ประเทศไทยนําเข้าสินค้าใดมากท่ีสุด (O-NET 51) 
 1) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 3) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 4) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
31. หลักการใดสอดคล้องกับความพยายามของชุมชนในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยวิธีการทอดผ้าป่าขยะ

มากท่ีสุด (O-NET 50) 
 1) Repair 2) Reject 3) Reuse 4) Recycle  
32. หากต้องการศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ ควรจะศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใด (O-NET 50) 
 1) เมืองโบราณฮารัปปา   2) เมืองโบราณไรเซ่น 
 3) เสาอโศก   4) ทัชมาฮาล  
33. ข้อใดแสดงว่าเงินทําหน้าที่ในการวัดมูลค่า (O-NET 50) 
 1) กมลมีเงิน 15 บาท ซื้อไข่ไก่ได้ไม่ถึง 5 ฟอง 
 2) ดวงใจซื้อรถยนต์ 1 คัน ผ่อนชําระ 48 งวด งวดละ 25,000 บาท 
 3) ฤดีนําธนบัตรใบละ 100 ไปแลกได้ธนบัตรใบละ 50 บาท 2 ใบ 
 4) หฤทัยซื้อกระเป๋าถือ 1 ใบ ใบละ 45,000 บาท  
34. ข้อใดจับกลุ่มธรรมในหลักอริยสัจ 4 ไม่ถูกต้อง (O-NET 50) 
 1) ทุกข์ - โลกธรรม 8 2) สมุทัย - อบายมุข 6 3) นิโรธ - ภาวิต 4 4) มรรค - สมบัติ 4  
35. นายเธียรจ้างวานนายบัณฑิตไปฆ่านายปราชญ์จนนายปราชญ์เสียชีวิต เมื่อตํารวจจับได้ นายบัณฑิต     

จึงซัดทอดไปยังนายเธียรผู้จ้างวาน อยากทราบว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายเธียรเป็นผู้จ้างวานฆ่า        
นายปราชญ์จริง นายเธียรจะได้รับโทษอย่างไร (O-NET 50) 

 1) รับโทษสองในสามของโทษสําหรับความผิดนั้น 
 2) รับโทษกึ่งหนึ่งของโทษสําหรับความผิดนั้น 
 3) รับโทษมากกว่าเป็นตัวการ 
 4) รับโทษเหมือนเป็นตัวการ  
36. ทนายของแผ่นดินหมายถึงบุคคลในข้อใด (O-NET 49) 
 1) อัยการ   2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 3) ผู้พิพากษาศาลฎีกา   4) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
37. พระราชวังแวร์ซายส์เป็นสถาปัตยกรรมแบบใด (O-NET 49) 
 1) โกธิค 2) โรมาเนสก์ 3) บารอก 4) ไบเซนไทน์ 
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38. บัญชีเดินสะพัดประกอบด้วยรายการใด (O-NET 49) 
 1) ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลเงินโอน ดุลรายได้ 
 2) ดุลชําระเงิน ดุลบริการ ดุลบริจาค ดุลรายได้ 
 3) ดุลบริการ ดุลบริจาค ดุลเงินโอน ดุลเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ 
 4) ดุลเงินโอน ดุลรายได้ ดุลเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ดุลชําระเงิน  
39. โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการใดเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

(O-NET 49) 
 1) โครงการแก้มลิง   2) โครงการแกล้งดิน 
 3) โครงการชั่งหัวมัน   4) โครงการน้ําดีไล่น้ําเสีย  
40. หลักธรรมใดเมื่อนําไปประยุกต์ใช้จะทําให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข    

(O-NET 49) 
 1) อริยสัจ 4   2) จักร 4 
 3) สังคหวัตถุ 4   4) พรหมวิหาร 4 
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แนวขอสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะกลุม  
1. สังคมพหุวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนไม่เกี่ยวข้องกับข้อใดโดยตรง (PAT 5 เม.ย. 57) 
 1) ฐานะทางเศรษฐกิจ   2) เชื้อชาติและภาษา 
 3) ความเชื่อและศาสนา   4) จารีตประเพณี และการดํารงชีวิต  
2. สถานท่ีใดที่ศาลโลกต้องการให้รัฐบาลไทยและกัมพูชาเจรจาตกลงร่วมกันจากการตัดสินในวันที่ 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 (แนวข้อสอบจริง PAT 5 เม.ย. 57) 
 1) ปราสาทพระวิหาร   2) ผามออีแดง 
 3) ภูมะเขือ   4) บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร 
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3.  

  
 ข้อใดไม่ใช่พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงนิพนธ์   

(แนวข้อสอบจริง PAT 5 เม.ย. 57) 
 1) จิตตนคร   2) รู้ใจไกลทุกข์ 
 3) ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สําคัญนัก 4) ตนอันเป็นที่รักย่ิงของตน  
4. บุคคลใดเป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจําปี 2556 

และได้รับจากผลงานเรื่องใด (แนวข้อสอบจริง PAT 5 เม.ย. 57) 
 1) วิภาส ศรีทอง - คนแคระ  2) อุทิศ เหมะมูล - ลับแล แก่งคอย 
 3) อังคาร จันทาทิพย์ - หัวใจห้องที่ 5 4) งามพรรณ เวชชาชีวะ - ความสุขของกระทิ  
5. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลจะได้รับการจัดการศึกษาจากรัฐอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลาก่ีปี (แนวข้อสอบจริง PAT 5 เม.ย. 57) 
 1) 15 ปี 2) 12 ปี 3) 9 ปี 4) 6 ปี  
6. ความเป็นพลเมืองสามารถแสดงออกผ่านส่ิงใดได้ชัดเจนที่สุด (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ธ.ค. 56) 
 1) สิทธิและหน้าที่ 2) เชื้อชาติและภาษา 3) ศิลปะและวัฒนธรรม 4) ค่านิยมและความเชื่อ  
7. กลุ่มประเทศใดไม่ได้จัดอยู่ใน Group of Twenty Finance Minister and Central Bank Governors 

(แนวข้อสอบจริง PAT 5 ธ.ค. 56) 
 1) G8   2) EU 
 3) ASEAN   4) กลุ่มประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่  
8. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ธ.ค. 56) 
 1) มีอํานาจตัดสินคดีที่เป็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดน ดินแดน หรืออาณาเขตของประเทศคู่กรณี 
 2) มีอํานาจพิจารณาคดีความเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 3) มีอํานาจพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 
 4) มีอํานาจในการพิจารณาประเด็นปัญหาเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่องค์กรต่างๆ ในสหประชาชาติ 

ร้องขอ  
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับ Arab Spring (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ธ.ค. 56) 
 1) เริ่มต้นที่ประเทศตูนิเซีย และขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในเวลาไล่เล่ียกัน 
 2) เป็นการประท้วงเพ่ือโค่นล้มรัฐบาล 
 3) ใช้วิธีการนัดหยุดงาน เดินขบวนและชุมนุม โดยมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่ือกลางในการเชิญคนมาร่วม

ชุมนุม 
 4) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง 
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10. องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองใดเป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) ในปี 2013 (PAT 5 ธ.ค. 56) 
 1) มาดริด ประเทศสเปน   2) เยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย 
 3) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 4) พอร์ท ฮาร์คอร์ต ประเทศไนจีเรีย  
11. ประเทศไทยมีลักษณะการปกครองเหมือนกับประเทศใด (PAT 5 ต.ค. 55) 
 1) บรูไนดารุสซาลาม 2) กัมพูชา 3) เวียดนาม 4) อินโดนีเซีย  
12. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศซีเรีย (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 55) 
 1) การเมือง 2) เศรษฐกิจ 3) ศาสนา 4) เชื้อชาติ  
13. ข้อใดแสดงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 55) 
 1) มหาวิทยาลัยกําหนดกฎระเบียบให้นิสิตนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติ 
 2) คณะพยาบาลศาสตร์ให้ทุนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาหญิง 100 คน 
 3) สถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้การสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
 4) โรงเรียนกําหนดให้นักเรียนที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป  
14. ถ้าเวลาในประเทศพม่าเป็นเวลา 12.30 น. เวลาในประเทศไทยจะเป็นเวลาใด (PAT 5 ต.ค. 55) 
 1) 13.30 น. 2) 12.30 น. 3) 12.00 น. 4) 11.30 น.  
15. ข้อใดไม่ได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 55) 
 1) การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ 
 2) การใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเส้นใยไนลอน 
 3) การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ที่มีน้ําขัง 
 4) การตัดไม้ทําลายป่า  
16. คนกลุ่มใดเสียผลประโยชน์จากภาวะเงินฝืด (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 54) 
 1) พ่อค้า 2) ผู้มีเงินออม 3) ผู้มีรายได้ประจํา 4) เจ้าหนี้  
17. เงินบาทแข็งค่าจะมีลักษณะในข้อใด (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 54) 
 1) เมื่อนําเงินเยนมาแลกเงินไทยจะได้รับเงินไทยมากขึ้น 
 2) เมื่อนําเงินเยนมาแลกเงินไทยจะได้รับเงินไทยเท่าเดิม 
 3) เมื่อนําเงินไทยไปแลกเงินเยนจะได้รับเงินเยนน้อยลง 
 4) เมื่อนําเงินไทยไปแลกเงินเยนจะได้รับเงินเยนมากขึ้น  
18. พายุในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน (แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 54) 
 1) พายุไต้ฝุ่นหมาง้อน 2) พายุทอร์นาโด 3) พายุโซนร้อนนกเตน 4) พายุเฮอร์ริเคนไอรีน 
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19. บุคคลใดได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์ประจําปี 2554 (PAT 5 ต.ค. 54) 
 1) สุชาติ สวัสด์ิศรี 2) รัจนา พวงประยงค์ 3) เมธา บุนนาค 4) นคร ถนอมทรัพย์  
20. การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในญ่ีปุ่นในภูมิภาคโทโฮะกุใน พ.ศ. 2554 ส่งผลกระทบต่อส่ิงใดน้อยท่ีสุด 

(แนวข้อสอบจริง PAT 5 ต.ค. 54) 
 1) ระบบพลังงานของญ่ีปุ่น  2) ความมีระเบียบวินัยของคนญ่ีปุ่น 
 3) ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวญี่ปุ่น 4) ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น  
21. นิติกรรมในข้อใดมีผลเป็นโมฆียะกรรม (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 57) 
 1) อุรุคทําพินัยกรรมเมื่ออายุ 14 ปี 2) นาคราชรับเด็กชายเวนไตยเป็นบุตรเมื่ออายุ 15 ปี 
 3) สุบรรณหมั้นกับเง้ียวเมื่ออายุ 16 ปี 4) ภุชงค์จดทะเบียนสมรสเมื่ออายุ 17 ปี 
 5) อหิทําสัญญาซื้อขายบ้านเมื่ออายุ 18 ปี  
22. เหตุการณ์ใดถือว่าเป็นจุดส้ินสุดของสมัยกลาง (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 57) 
 1) การออกสํารวจทางทะเล  2) การปฏิวัติการเกษตร 
 3) การปฏิวัติอุตสาหกรรม  4) สงครามครูเสด 
 5) การค้นพบและพิสูจน์ว่าโลกกลม  
23.  

  
 บุคคลใดเป็นผู้ออกแบบพระอุโบสถจตุรมุขของวัดเบญจมบพิตร (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 57) 
 1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
 2) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ 
 3) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 4) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 5) คอร์ราโด เฟโรชี 
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24. “โอม” ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหมายถึงอะไร (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 57) 
 1) คัมภีร์พระเวท   2) พระพิฆเณศ 
 3) ตรีมูรติ   4) พระแม่ศักติ 
 5) เทพเจ้าทั้งหมดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
25. พระพุทธเจ้ายกย่องพุทธสาวกองค์ใดว่าเป็นพหูสูต (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 57) 
 1) พระอานนท์   2) พระสารีบุตร 
 3) พระโมคคัลลานะ   4) พระมหากัสสปะ 
 5) พระอุบาลี  
26. นักวิชาการได้สรุปไว้ว่าลักษณะการเมืองการปกครองของไทยนั้น มีลักษณะเป็น “วงจรอุบาทว์” อยากทราบว่า

สถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 อยู่ในช่วงใดของวงจร (7 วิชาสามัญ 56) 
 1) ช่วงการทํารัฐประหาร   2) ช่วงกระบวนการทางรัฐสภา 
 3) ช่วงการเลือกตั้ง   4) ช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 5) ช่วงการเกิดวิกฤตศรัทธา 
 

  
27. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 56) 
 1) กรมท่าขวา   2) กรมท่าซ้าย 
 3) กรมเวียง   4) กรมคลัง 
 5) กรมพระคลังสินค้า  
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28. ในการรวมตัวกันเป็น AEC ได้มีกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ของแต่ละประเทศ เช่น ไทย 
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวและการบิน เป็นต้น อยากทราบว่าประเทศใดได้รับหน้าที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและสิ่งทอ (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 56) 

 1) เวียดนาม   2) พม่า 
 3) มาเลเซีย   4) อินโดนีเซีย 
 5) ฟิลิปปินส์  
29. มัชฌิมาปฏิปทาไม่สอดคล้องกับข้อใด (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 56) 
 1) ทางสายกลาง   2) แนวทางปฏิบัติสู่การดับทุกข์ 
 3) อัฏฐังคิกมรรค   4) อริยสัจ 4 
 5) ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  
30. การกระทําในข้อใดตรงตามกฎหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 56) 
 1) ประเทศญี่ปุ่นไม่ขนขยะพิษมาไว้ที่ประเทศไทยตามอนุสัญญาบาเซิล 
 2) ประเทศจีนส่งลิงอุรังอุตังกลับคืนสู่ประเทศอินโดนีเซียตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
 3) ประเทศรัสเซียเลิกใช้สารคลอโรฟลูโอคาร์บอนในเครื่องปรับอากาศตามอนุสัญญาไซเตส 
 4) ขเดศวรไม่ทําประมงในทะเลสาบสงขลาตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
 5) นาคานตกะไม่ล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรตามพิธีสารมอนทรีออล  
31. การชําระล้างบาปที่มีมาแต่กําเนิดในศาสนาคริสต์สามารถชําระล้างได้ในการประกอบศาสนพิธีในข้อใด      

(แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 55) 
 1) ศีลกําลัง   2) ศีลแก้บาป 
 3) ศีลมหาสนิท   4) ศีลอภัยบาป 
 5) ศีลจุ่ม  
32. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยกลางของยุโรป (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 55) 
 1) การก่อต้ังมหาวิทยาลัย  2) สงครามร้อยปี 
 3) สงครามครูเสด   4) การจัดทําประมวลกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน 
 5) การเดินทางไปจีนของมาร์โค โปโล  
33. ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของสมัยสุโขทัย (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 55) 
 1) เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง  2) เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
 3) เจดีย์ทรงลังกา   4) เจดีย์ทรงปราสาท 
 5) เจดีย์ทรงปรางค์  
34. หลักปฏิบัติ (อิบาดะห์) ในข้อใดที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 55) 
 1) การปฏิญาณตน   2) การละหมาด 
 3) การถือศีลอด   4) การประกอบพิธีฮัจญ์ 
 5) การบริจาคซะกาต 
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35. หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร (แนวข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ 55) 
 1) เอกราช   2) เอกภาพ 
 3) สถาบัน   4) สามัคคี 
 5) สันติภาพ  
36. ตามหลักธรรมทิศ 6 ในสิงคาลสูตร ครูบาอาจารย์ถูกวางไว้ในตําแหน่งใด (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 57) 
 1) ทิศเบื้องซ้าย 2) ทิศเบื้องขวา 3) ทิศเบื้องหน้า 4) ทิศเบื้องหลัง  
37. พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติธรรมในข้อใดหากต้องการปฏิบัติธรรมเพียงข้อเดียว (โควตา มช. 57) 
 1) ความกตัญญูกตเวที 2) ความมีหิริโอตตัปปะ 3) ความมีขันติ 4) ความมีสติ  
38. ในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ ประเทศใดมีสิทธิวีโต้ (โควตา มช. 57) 
 1) สาธารณรัฐจีน   2) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 3) สหพันธรัฐรัสเซีย   4) สาธารณรัฐอิตาลี  
39. ข้อใดเป็นลมประจําเวลา (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 57) 
 1) ลมขั้วโลก 2) ลมตะเภา 3) ลมพายุ 4) ลมหุบเขา  
40. ข้อใดเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 57) 
 1) พินัยกรรม 2) จํานอง 3) ขายฝาก 4) ซื้อขาย  
41. บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 56) 
 1) เฮโรโดตัส 2) เพลโต 3) โสเครติส 4) ซิเซโร  
42. จีนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในราชวงศ์ใด (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 56) 
 1) ซ้อง 2) ถัง 3) ฮ่ัน 4) ซาง  
43. การสมรสในข้อใดเป็นการสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 56) 
 1) นายพาราสมรสกับนางสาวอัมพุชา ทั้งๆ ที่จดทะเบียนสมรสกับนางมัสยาอยู่แล้ว 
 2) นายสถานิยอายุ 15 ปี สมรสกับนางสาวชลจรอายุ 20 ปี 
 3) นายนคราสมรสกับนายธานีซึ่งได้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงแล้ว 
 4) นายกรุงอายุ 18 ปี สมรสกับนางสาวมีนาอายุ 19 ปี โดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทั้งคู่  
44. รัฐชายฝั่งมีอํานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตระยะความกว้างเท่าไร ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (แนวข้อสอบจริง โควตา มช. 56) 
 1) 9 ไมล์ทะเล 2) 12 ไมล์ทะเล 3) 15 ไมล์ทะเล 4) 20 ไมล์ทะเล  
45. สังคมในยุคกลางของยุโรปกําหนดฐานะและความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมด้วยส่ิงใด (โควตา มช. 56) 
 1) อํานาจทางทหาร 2) ความมั่งค่ัง 3) ที่ดิน 4) การศึกษา  
46. พระสารีบุตรกับพระอัสสชิมีความสัมพันธ์กันตามข้อใด (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 56) 
 1) เป็นเพ่ือนสนิท   2) เป็นลูกพ่ีลูกน้องกัน 
 3) เป็นสัทธิวิหาริกกับพระอุปัชฌาย์ 4) เป็นศิษย์กับอาจารย์ 
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47. นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่านใด (โควตา มข. 56) 
 1) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน 
 3) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  4) นายชวน หลีกภัย  
48. “ทางสายกลางในพระพุทธศาสนา” หมายความว่า อยู่ตรงกลางระหว่างอะไรกับอะไร (โควตา มข. 56) 
 1) อยู่กลางระหว่างความรักกับความเกลียด 
 2) อยู่กลางระหว่างความสุขกับความทุกข์ 
 3) อยู่กลางระหว่างความดีกับความช่ัว 
 4) อยู่กลางระหว่างความเข้มงวดเกินไปกับปล่อยปะละเลยเกินไป  
49. เหตุการณ์ใดถือเป็นการส้ินสุดของสงครามเย็น (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 56) 
 1) การทําลายกําแพงเบอร์ลิน 
 2) สหรัฐอเมริกาเปิดความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต 
 3) มิคาอิล กอร์บาชอฟประกาศนโยบายกลาสนอส - เปเรสทรอยกา 
 4) การล่มสลายของสหภาพโซเวียต  
50. ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกของ AEC (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 56) 
 1) ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 
 2) ไทย ติมอร์ตะวันออก บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม 
 3) ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
 4) ไทย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว พม่า กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย และเวียดนาม  
51. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 55) 
 1) ประธานรัฐสภา   2) ประธานวุฒิสภา 
 3) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 4) นายกรัฐมนตรี  
52.  

  
 รางวัลโนเบลสาขาใดไม่ได้ต้ังขึ้นโดยเจตนารมณ์ของอัลเฟรด โนเบล (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 55) 
 1) เศรษฐศาสตร์ 2) วรรณกรรม 3) เคมี 4) การแพทย์  
53. หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาในข้อใดเป็นกัณฑ์แรก (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 55) 
 1) อนัตตลักขณสูตร 2) อาทิตตปริยายสูตร 3) มหาสาโรปมสูตร 4) ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร  
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54. จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ยุคกลางของยุโรปคือข้อใด (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 55) 
 1) อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย 
 2) การทําสงครามเพ่ือแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มของชาวคริสต์และชาวมุสลิม 
 3) กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกพวกออตโตมันเติร์กยึดครอง 
 4) โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา  
55. ข้อใดไม่ใช่วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น (แนวข้อสอบจริง โควตา มข. 55) 
 1) วิกฤตการณ์คิวบา   2) สงครามเกาหลี 
 3) การปิดก้ันกรุงเบอร์ลิน  4) สงครามอ่าวเปอร์เซีย  
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เฉลย 
 
แนวขอสอบเขามหาวิทยาลัย (O-NET)  
1.  3) 2.  3) 3.  1) 4.  1) 5.  1) 6.  5) 7.  3) 8.  1),2) 9.  3) 10.  2) 
11.  4) 12.  2) 13.  2),3) 14.  1),2) 15.  1) 16.  1) 17.  1) 18.  4) 19.  1) 20.  1) 
21.  2) 22.  2) 23.  1) 24.  1) 25.  1) 26.  3) 27.  1) 28.  3) 29.  4) 30.  1) 
31.  4) 32.  1) 33.  4) 34.  4) 35.  4) 36.  1) 37.  3) 38.  1) 39.  1) 40.  3) 
 

 
 
แนวขอสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะกลุม  
1.  1) 2.  4) 3.  2) 4.  3) 5.  2) 6.  1) 7.  3) 8.  3) 9.  4) 10.  3) 
11.  2) 12.  1) 13.  2) 14.  3) 15.  4) 16.  1) 17.  4) 18.  2) 19.  1) 20.  2) 
21.  4) 22.  1) 23.  1) 24.  3) 25.  1) 26.  5) 27.  2) 28.  3) 29.  4) 30.  1) 
31.  5) 32.  4) 33.  2) 34.  1) 35.  1) 36.  2) 37.  4) 38.  3) 39.  4) 40.  1) 
41.  1) 42.  4) 43.  4) 44.  2) 45.  3) 46.  4)  47.  2) 48.  4) 49.  4) 50.  1) 
51.  4) 52.  1) 53.  4) 54.  1) 55.  4) 
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เชิงอรรถ 
 
1 ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 
2 ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบแมเนอร์ เป็นลักษณะเศรษฐกิจเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง สังคมแมเนอร์

ปราสาทขุนนางจะเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
3 ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ (Transitional period) ของประวัติศาสตร์สมัยกลาง และสมัยใหม่ นําไปสู่การปฏิรูป

ศาสนาคริสต์ทําให้แยกเป็น 2 นิกาย นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากได้คิดค้นทฤษฎีใหม่ๆ และความรู้ใหม่    
ในแขนงชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ตามมา ด้านการเมืองก็มีพัฒนาการรูปแบบการปกครองตั้งแต่ระบอบราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตย   
และสังคมนิยม 

4 ศาสนจักรเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของคนยุโรป และมีอิทธิพลและบทบาทสําคัญในชีวิตคนต้ังแต่เกิดจนตาย 
พระเป็นคนกลุ่มเดียวที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลได้ และเป็นส่ือกลางในการติดต่อกับพระเจ้า 

5 กลุ่มนิกายเดิมเรียกตัวเองว่า คาทอลิก 
6 เพราะว่าอิตาลีต้ังอยู่ในจักรวรรดิโรมันซึ่งมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกความเจริญ ส่งผลทําให้คนอิตาลี      

ซึมซาบในเรื่องนั้น อีกทั้งอิตาลียังเป็นสังคมเมืองซึ่งร่ํารวยจากการค้า และให้ความสําคัญกับปัจเจกชน 
และสนใจความสุขในโลกปัจจุบันมากกว่าโลกหลังความตาย 

7 On the Revolution of the Heavenly Spheres 
8 ซึ่งแตกต่างจากประวัติศาสตร์สมัยกลางที่ความคิดเน้นไปตามความเชื่อทางศาสนา พระเจ้าเป็นผู้กําหนดวิถีชีวิต 

ดังนั้น เหตุการณ์ต่างๆ จึงถูกกําหนดโดยพระเจ้า จึงเรียกยุคสมัยกลางว่า ยุคเทวนิยม 
9 ให้ความสําคัญกับความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสนใจไปสู่ดินแดนของพระเจ้าตามแนวคิดในสมัยกลาง 
10 เนื่องจากคนในยุคนี้ให้ความสําคัญกับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทําให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
11 ปืนใหญ่และเข็มทิศเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลทําให้การสํารวจทางทะเลของ

ดินแดนต่างๆ ในตะวันตกประสบความสําเร็จ การนําเข็มทิศซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์ของจีนที่อาหรับนําไป
เผยแพร่ นําไปใช้ ทําให้สามารถรู้ทิศทางและเดินเรือห่างจากชายฝั่งทะเลได้ในระยะไกล การพัฒนา
เทคโนโลยีในการหลอมโลหะ และการสร้างปืนใหญ่ ทําให้สามารถต่อสู้กับโจรสลัดทางทะเล และเป็นอาวุธ
ที่ทําให้ยุโรปสามารถยึดครองดินแดนต่างๆ ได้  อีกทั้งการพัฒนาการต่อเรือ  โดยสร้างเรือแบบใหม่ให้มี
ขนาดเรียวลง  ทําให้แล่นได้ไวขึ้น มีเสากระโดง และใบพัดทําให้สามารถโต้คล่ืนลมและพายุได้ดี รวมถึง
สามารถเดินเรือในทะเลลึก และระยะทางไกลได้ และสร้างเรือที่ใช้แรงงานคนน้อย ทําให้ประหยัดเนื้อที่ใน
การจัดเก็บเสบียง และสามารถบรรทุกสินค้าได้จํานวนมาก 

12 ผู้ประดิษฐ์ คือ โยฮันส์ กูเตนเบิร์ก เครื่องพิมพ์แบบเรียงพิมพ์ส่งผลทําให้การพิมพ์หนังสือสามารถทําได้ง่าย
รวดเร็วและมีราคาถูก การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และความรู้ไม่ถูกจํากัดที่คนกลุ่มใด  
กลุ่มหนึ่งอีกต่อไป 
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13 การที่ชาติต่างๆ ของตะวันตกออกสํารวจเส้นทางทางทะเลเพื่อมาเอเชีย เพราะเอเชียมีเครื่องเทศที่เป็น
วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการของชาวตะวันตก จึงเป็นสินค้าที่มีราคาสูง แต่ประสบกับปัญหาเพราะการเดินทาง
ทางบกไปยังเอเชียมีปัญหา เพราะเติร์กเข้ายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ 

14 นักประวัติศาสตร์ถือว่าการค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัสดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่ของยุโรป 
15 เนื่องจากอังกฤษมีความพร้อมด้านเงินทุน  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีพร้อมสําหรับอุตสาหกรรม เพราะ    

มีแหล่งวัตถุดิบทั้งในเอเชียและอเมริกา อีกทั้งนิสัยของคนอังกฤษเองก็กล้าได้กล้าเสีย และกระตือรือร้นต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงอังกฤษในช่วงเวลานั้นก็มีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมอย่างมาก 
ประกอบกับรัฐบาลก็ให้การสนับสนุน 

16 ส่งผลกระทบต่อทั้งโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้เครื่องจักรในการผลิตทําให้สามารถผลิต
สินค้าได้จํานวนมาก ในราคาที่ถูก ส่งผลทําให้อุตสาหกรรมในครัวเรือนถูกทําลาย และการผลิตสินค้าได้มาก
เกินความต้องการก็ส่งผลทําให้ต้องมีการหาตลาดและแหล่งลงทุนใหม่ๆ นําไปสู่การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
เพ่ือหาดินแดนอาณานิคมในการใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาด ซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งของรัฐต่างๆ ในเวลา
ต่อมา นอกจากนี้ยังนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเป็นอุตสาหกรรม นําไปสู่การขยายตัวของเมือง 
และเกิดเมืองใหม่ขึ้นหลายเมือง เกิดชนช้ันกระฎุมพี (พ่อค้าวานิช) ซึ่งจะมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองในเวลาต่อมา ในด้านสังคมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน และนําไปสู่การเกิดปัญหาสังคมขึ้น
มากมาย เช่น ปัญหาชุมชนแออัด  การใช้แรงงานเด็ก การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ซึ่งผลของ
การเกิดปัญหาดังกล่าวก็นําไปสู่การเกิดแนวคิดสังคมนิยมขึ้น โดยแนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการ
สร้างสังคมเสมอภาค ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องเสรีนิยม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของระบบการปกครอง      
แบบประชาธิปไตยก็เริ่มขยายตัวอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเกิดความคิดเสรีนิยมโดยเศรษฐกิจ โดยอดัม สมิท
ขึ้นผ่านหนังสือเรื่อง The Wealth of Nations ซึ่งมีเนื้อหาว่าควรให้เอกชนมีสิทธิ์ดําเนินการทางเศรษฐกิจ
อย่างเต็มที่ โดยปล่อยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีตามกลไกตลาด 

17 พระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 (Charles II) 
18 พระเจ้าเจมส์ที่ 2 (James II) ไม่ยอมรับรัฐสภาจึงถูกต่อต้าน ประกอบกับพระมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 

มีพระประสูติกาลพระราชโอรส ทําให้ชาวอังกฤษเกรงว่าอังกฤษจะต้องกลายเป็นโรมันคาทอลิก 
19 พระราชธิดาองค์แรกของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 
20 ว่าด้วยเรื่องสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในราชอาณาจักร และมีการจํากัดอํานาจของพระมหากษัตริย์ 
21 ห้ามชาวอาณานิคมทําการค้ากับประเทศอื่นๆ ซึ่งทําให้ชาวอาณานิคม โดยเฉพาะชาวนิวอิงแลนด์ (New 

England) ไม่พอใจประเทศอังกฤษ 
22 ให้ชาวอาณานิคมออกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูกองทัพอังกฤษที่ประจําอยู่ในดินแดนอาณานิคม 
23 สงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส มีสาเหตุจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในดินแดนอาณานิคม ผลของ

สงคราม คือ ฝรั่งเศสสูญเสียอํานาจในดินแดนในอเมริกาเหนือ โดยต้องยกดินแดนทางตะวันออกของ
หลุยส์เซียนา และนิวฟรานซ์ให้กับอังกฤษ และดินแดนทางฝั่งทางตะวันตกของหลุยส์เซียนาให้กับสเปน 
ตามข้อตกลงปารีส อย่างไรก็ตามแม้อังกฤษจะได้ดินแดนจากฝรั่งเศส แต่การทําสงครามก็ทําให้อังกฤษ
ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการเงินและหนี้สินจํานวนมาก 
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24 เก็บภาษีจากผู้ทําน้ําตาล และห้ามซื้อสุราจากต่างประเทศ ยกเว้นอังกฤษ 
25 กําหนดให้เอกสารและหนังสือพิมพ์ทุกชนิดต้องติดแสตมป์ 
26 อังกฤษนําเข้าใบชาโดยไม่ต้องเสียภาษีนําเข้า 
27 คําประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน พ้ืนฐานมาจากแนวความคิดของ    

จอห์น ล็อกที่ว่า มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ  3 ประการ คือ สิทธิในการมีชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิใน
การครอบครองทรัพย์สินของตน 

28 ฝรั่งเศสพัวพันกับสงครามหลายครั้ง เช่น สงครามการปฏิวัติอเมริกา เป็นต้น ทําให้ปัญหาเศรษฐกิจย่ิง
เพ่ิมพูน 

29 การนับคะแนนนับตามฐานันดร  (1 คะแนนเสียงต่อหนึ่งฐานันดร) ทําให้ไม่ว่าฐานันดรที่ 3 จะมีประชากร
มากกว่าเท่าไร ก็แพ้คะแนนอยู่ดี (ฐานันดรที่ 3 พยายามเรียกร้องให้นับคะแนนเป็นรายหัว แต่ก็ไม่สําเร็จ) 

30 เนื่องจากมีข่าวลือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จะส่งกองกําลังมาปราบปราม 
31 กําหนดสิทธิของปัจเจกชนและสิทธิมวลชนเป็นสิทธิสากล (ไม่ได้กล่าวถึง สิทธิของสตรี และระบบทาส)  

ซึ่งเป็นคําประกาศที่นําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา ประกาศนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของ
นักปรัชญาเมธีในยุคภูมิธรรม โดยเฉพาะรุสโซ และได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติในอเมริกา 

32 แต่ในเวลาต่อมาก็มีการเปลี่ยนกลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีก 
33 อับราฮัม ได้ชื่อว่าเป็น ปฐมบรรพบุรุษของชาวยิว 
34 ปัจจุบัน คือ ประเทศอิสราเอล 
35 คริสตศาสนิกชนบางส่วนเชื่อว่าพระเยซูกําเนิดที่เบธเลเฮม และสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เดวิดแห่งอิสราเอล

โดยเชื่อมโยงจากเรื่องพระผู้ไถ่ในคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 
36 พระแม่มารีและโจเซฟไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน พระแม่มารีต้ังครรภ์โดยประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า โจเซฟ

ยอมรับ เพราะทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏให้เห็น 
37 ต้นกําเนิดศีลล้างบาป (1 ใน 7 ศีลศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์) 
38 สาวก 12 คน ได้แก่ ซีมอนเปรโต อันดรูว์ ยาโคโบ ยอห์น ฟิลิปส์ บาโธโลมาย โธมัส มัทธาย ยาโคโบ (บุตร

ของอาละฟาย) เลบบายส์ หรือธาดาย ซีมอน (ชาวคานาอัน) ยูดาห์ หรือจูดาห์ อัสการิโอส (ทรยศพระเยซู) 
39 ที่มาของพิธีมิสซาหรือศีลมหาสนิท ที่จะทําการระลึกถึงคุณของพระเจ้า โดยการรับพระองค์เข้ามาสถิตในกาย 
40 อิสลามมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับคําว่า อัสลมะ แปลว่า การสวามิภักดิ์ การยอมจํานน การเข้าหาสันติ 

และการปฏิบัติตาม ดังนั้น ศาสนาอิสลาม จึงหมายถึง ศาสนาของผู้สวามิภักดิ์และนอบน้อมต่อพระเจ้า 
(พระอัลลอฮ์) เพ่ือแสวงหาสันติ 

 เพิ่มเติม มุสลิม มาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับ หมายถึง ผู้ยอมศิโรราบต่อพระเจ้า 
41 พระเจ้าในศาสนาอิสลามทรงพระนามว่า พระอัลลอฮ์ 
42 คัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมาให้ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุอาน มีดังนี้ คัมภีร์เตารอด (คัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาห์ 

หรือคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม) คัมภีร์อินญีล (คัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่) คัมภีร์ซาบูล 
(ประทานแด่นบีดาวิด) และคัมภีร์อัลกุรอาน 
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43 ศาสนทูต ที่ปรากฏชื่ออยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน มี 25 ท่าน คือ นบีแอดัม (แอดัม), นบีอีดริส (เอโนค), 
นบีนูฮ์ (โนอาห์), นบีฮูด, นบีซอลิฮ์, นบีอิบรอฮีม (อับราฮัม), นบีลูฎ (โลท), นบีอิสฮาก (อิสอัค), นบีอิส
มาอีล, นบียะอ์กูบ (ยาโคบ), นบียูซุฟ (โยเซฟ บุตรยาโคบ), นบีซุลกิฟล์,นบีอัยยูบ, นบีมูซา (โมเสส), นบีฮารูน 
(อาโรน), นบีอิลยาส (เอลียาห์), นบียูนุส (โยนาห์),นบีชุอัยบ์, นบีดาวูด (ดาวิด), นบีสุลัยมาน 
(โซโลมอน), นบีอัลยะซะอ์ (เอลีชา), นบีซะกะรียา (นักบุญเศคาริยาห์), นบียะฮ์ยา (เซนต์จอห์น), นบีอีซา 
(พระเยซู) และนบีมูฮัมมัด 

44 ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นบุคคลคนแรกที่หันมานับถือศาสนาอิสลาม 
45 ชาวมุสลิมเชื่อว่านบีมูฮัมมัดขึ้นสวรรค์บริเวณนครเยรูซาเล็ม 
46 ซุนนีมาจากคําว่า ซุนนะห์ ในภาษาอาหรับ แปลว่า จารีต 
47 ชีอะห์ แปลว่า ผู้ปฏิบัติตาม หรือสาวก 
48 พบสัจธรรมจากต้นมะม่วง 2 ต้นว่า “ต้นไม้ที่มีผลโอชะเหมือนกับราชบังลังก์ที่มีแต่จะนําภัยมา เพราะมีแต่

คนหวังช่วงชิง แต่การบวช เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีผล” จึงออกผนวช (บําเพ็ญเนกขัมมบารมี) และสรุปว่า    
“การบวชเป็นสุขแท้หนอ” 

49 ภายหลังรับ ครุธรรม 8 และเป็นพระภิกษุณีองค์แรก หลังจากที่พระอานนท์ทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้า 
50 “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส” 
51 เนื่องจากพระบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวช จึงพยายามให้พบเห็นแต่ส่ิงที่มีความสุข 
52 ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ 7 ประการ (โพชฌงค์) คือ สติสัมโพชฌงค์ (ความระลึกได้) 

ธัมวิจยะโพชฌงค์ (ความเฟ้นธรรม) วิริยสัมโพชฌงค์ (ความเพียร) ปีติสัมโพฌงค์ (ความอ่ิมใจ) ปัสสัทธิ
สัมโพฌงค์ (ความสงบกายใจ) สมาธิสัมโพชฌงค์ (ความมีใจตั้งมั่น) และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ความมีใจ  
เป็นกลาง) 

53 การปฏิบัติตนเพ่ือให้พ้นทุกข์ เปรียบเหมือนสายพิณ คือ หากตึงไป สายก็จะขาด เปรียบได้กับ            
อัตตกิลมัตถานุโยค (การบังคับกายบังคับใจ) หากหย่อนไป เสียงก็ไม่เพราะ เปรียบได้กับกามสุขลิกานุโยค 
(การปล่อยตัวตามกิเลส) ต้องปฏิบัติอย่างพอดีๆ พบทางสายใหม่ เรียก มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 

54 ในการบําเพ็ญเพียร พระองค์ได้ทรงเจริญจิตภาวนาจนบรรลุญาณ 3 ซึ่งเป็นองค์ปัญญา ชั้นสูงตามลําดับ 
คือ ในปฐมยาม ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ทรงระลึกชาติในอดีตของตนได้) มัชฌิมยาม      
ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ (ตาทิพย์ หูทิพย์ รู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย) และปัจฉิมยาม 
ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ (รู้วิธีกําจัดกิเลส) แล้วบรรลุอริยสัจ 4 เป็นเรื่องสุดท้าย การตรัสรู้ธรรมดังกล่าว
ด้วยตัวของพระองค์เอง ทําให้พระองค์ได้รับพระนามว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” 

55 บัว 4 เหล่า ประกอบด้วย อุคคฏิตัญญู (พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ฟังธรรมก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ํา) วิปจิตัญญู (สติปัญญาปานกลาง ฟังธรรม และฝึกอบรมเพิ่มเติมก็
สามารถเข้าใจได้เสมือนบัวที่อยู่ปริ่มน้ํา) เนยยะ (มีสติปัญญาน้อย ฟังธรรม และฝึกอบรมโดยไม่ย่อท้อ     
สักวันก็สามารถเข้าใจได้ เปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ํา) และปทปรมะ (พวกที่ไร้สติปัญญา ฟังธรรมก็ไม่อาจ
เข้าใจ เสมือนบัวที่อยู่ใต้โคลนตม) 

56 ก่อนหน้านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงปกิณณกเทศนาให้ปัจจวัคคีย์ฟังจนบรรลุโสดาบันไป และขอบวชแบบ
เอหิภิกขุอุปสัมปทาไปแล้ว 
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57 ภายหลังทั้งหมดสําเร็จพระอรหันต์เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยายสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงถึง
ความร้อนรุ่มของจิตใจ [อินทรีย์ 5 - ความสามารถหลักทางจิต 5 ประการ ได้แก่ สัทธินทรีย์ (ความ
ศรัทธา) วิริยินทรีย์ (ความเพียร) สตินทรียร์ (ความระลึกได้) สมาธินทรีย์ (ความต้ังมั่น) และปัญญินทรีย์ 
(ความเข้าใจ)] ด้วยกิเลส 

58 สวนเจ้าเชต 
59 คือ ไม่กล่าวร้าย ไม่ทําร้าย ความสํารวมในพระปาติโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเล่ือมใส) รู้จัก

ประมาณในเรื่องอาหาร สันโดษ พัฒนาจิตใจเสมอ 
60 พุทธกิจของพระพุทธเจ้า 5 ประการ คือ เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต เพ่ือโปรดสัตว์โลก เวลาบ่าย        

ทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกา ทรงแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ เวลาเย็นทรงประทานพระโอวาทให้
กรรมฐานแก่พระภิกษุ เวลาเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาเทวดา และเวลาเช้ามืดจนสว่าง (ใกล้รุ่ง) 
ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถรู้ธรรม โดยทรงแสดงธรรมให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ 

61 มีใจความว่า “ส่ิงทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ล้วนมีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” 
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เก งข อสอบ  ็       
 

ชุดที่ 1 
 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1. ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร 
 1) ประเทศมีความยากจน 
 2) การดําเนินการทางเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ 
 3) การจัดสรรทรัพยากรไม่สมดุลกับหน่วยการผลิตต่างๆ 
 4) การผลิตสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 5) ความต้องการโดยทั่วไปมีไม่จํากัดแต่ทรัพยากรมีปริมาณจํากัด   
2. ลักษณะใดที่เป็นลักษณะที่สําคัญท่ีสุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1) การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคา  
 2) ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้ 
 3) ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกกรณี 
 4) การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
 5) ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการสําหรับคนส่วนใหญ่  
3. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 1) จํานวนผู้ซื้อเท่ากับจํานวนผู้ขาย 
 2) ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย 
 3) อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์  
 4) ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจํานวนที่ต้องการ 
 5) ระดับรายได้สมดุลกับระดับราคา  
4. ข้อใดมิใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
 1) มีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมาก 
 2) สินค้าที่ซื้อขายกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 
 3) การขายสินค้าแต่ละชนิดต้องอาศัยการโฆษณา  
 4) ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายต่างมีความรอบรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดี 
 5) หน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี 
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5. ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคที่นับว่ามีความสําคัญท่ีสุดในทางเศรษฐกิจ 
 1) รายได้ 
  2) การให้สินเชื่อ 
 3) รสนิยม 
 4) ระดับราคาสินค้า 
 5) ปริมาณทรัพย์สินของผู้บริโภค  
6. ข้อใดหมายถึงแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
 2) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 4) แนวคิดการพัฒนาเชิงนิเวศวิทยา 
 5) แนวคิดเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ  
7. ธนาคารกลางจะลดปริมาณเงินในท้องตลาดได้โดยวิธีใด 
 1) เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ขายพันธบัตรรัฐบาล  
 2) ลดอัตรารับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 3) ลดอัตรารับช่วงซื้อลด ลดอัตราเงินสดสํารอง ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 4) เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด ลดอัตราเงินสดสํารอง ขายพันธบัตรรัฐบาล 
 5) เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  
8. ข้อใดเป็นที่มาของอุปทานเงินตราต่างประเทศ 
 1) ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ 
 2) การส่งเงินไปลงทุนในประเทศพม่า 
 3) เงินบริจาคที่รัฐบาลไทยให้แก่ประเทศกัมพูชา 
 4) การซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 
 5) รายได้จากการส่งสินค้าและบริการไปจําหน่ายต่างประเทศ   
9. ข้อใดเป็นเครื่องวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1) ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงขึ้นตลอดเวลา 
 2) ภาคอุตสาหกรรมใหญ่กว่าภาคเกษตรกรรม 
 3) รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 4) การกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น 
 5) การลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านคุณภาพชีวิต 
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10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2540 
 1)  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองและขาดศรัทธาในรัฐบาล 
 2)  การใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัวในอัตราที่สูงเกินไป 
 3)  สัดส่วนการออมมีอัตราส่วนสูงกว่าการบริโภคและการลงทุนในประเทศ  
 4)  ภาคเอกชนมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวเมื่อเทียบกับความสามารถในการสร้างรายได้ที่แท้จริง 
 5)  การนําเงินทุนกู้ยืมจากต่างประเทศไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้ทําให้การผลิตเพ่ิมขึ้น  
11. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อเศรษฐกิจไทย 
 1)  เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ 
 2)  เกิดการครอบงําจากต่างชาติ 
 3)  เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ 
 4)  เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 5)  เกิดการกีดกันทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอาเซียน   
12. ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า ในปัจจุบันคือหน่วยงานใด 
 1) องค์การการค้าโลก  
 2) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
 3) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 4) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา 
 5) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  
13. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงหรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ มีชื่อย่อว่าอะไร 
 1) IMT-GT 2) GMS-EC  3) BIMST-EC 
 4) ACMECS 5) MGC  
14. ข้อใดกล่าวเก่ียวกับความไม่รู้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 1) ความไม่รู้กฎหมายอาจเป็นความผิดในบางครั้ง 
 2) ความไม่รู้กฎหมายทําให้รับโทษน้อยลง 
 3) ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิดได้  
 4) ความไม่รู้กฎหมายย่อมใช้อ้างให้พ้นผิดได้ 
 5) ความไม่รู้กฎหมายไม่มีวันเกิดขึ้นได้ เพราะกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องรู้กฎหมาย  
15. การแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานั้น เป็นการแบ่งโดยยึดถืออะไรเป็นเกณฑ์ใน

การแบ่ง 
 1)  รูปแบบของกฎหมาย 
 2)  แหล่งกําเนิดของกฎหมาย 
 3)  ลักษณะการใช้กฎหมาย 
 4)  สภาพบังคับของกฎหมาย  
 5)  ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย  
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16. ผู้เยาว์อายุ 17 ปีบริบูรณ์ ได้ทําพินัยกรรมขึ้นปรากฏว่าบิดามารดาไม่ยินยอม ผลในทางกฎหมายเป็นอย่างไร 
 1) สมบูรณ์  
 2) พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆียะ 
 3) ผู้เยาว์ร้องขอต่อศาลให้อนุญาตให้ทําได้ 
 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอให้ศาลส่ังอนุญาตให้ทําได้ 
 5) บิดามารดาร้องขอให้ศาลส่ังไม่อนุญาตให้ทําได้  
17. ข้อใดไม่ใช่สินส่วนตัว 
 1)  ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส 
 2)  ของหมั้น 
 3)  เครื่องใช้สอยส่วนตัว 
 4)  ดอกผลของสินส่วนตัว  
 5)  ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หา  
18. ข้อใดเป็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย 
 1)  มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2)  มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน  
 3)  มีการเลือกตั้ง 
 4)  มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร 
 5)  มีรัฐสภาและพรรคการเมือง  
19. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 1) การออกกฎหมาย 
 2) การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
 3) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 4) การให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังข้าราชการระดับปลัดกระทรวง  
 5) การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  
20. ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง 
 1) สํานักงบประมาณ 
 2) สํานักนายกรัฐมนตรี  
 3) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 4) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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21. “ยอดรวมรูปแบบความสัมพันธ์ กระบวนการและวัสดุอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพ่ือสนองประโยชน์สําคัญๆ    
ทางสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” หมายถึงอะไร 

 1) โครงสร้างทางสังคม 
 2) สถาบันสังคม  
 3) การจัดระเบียบทางสังคม 
 4) กลุ่มสังคม 
 5) องค์การทางสังคม  
22. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 1) วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน 
 2) วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์ 
 3) วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ 
 4) วัฒนธรรมทําให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
 5) วัฒนธรรมทําให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์ศิลปะที่สวยงาม   
23. ข้อใดเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม 
 1)  โรงเรียนจัดปฐมนิเทศแก่นักเรียนใหม่ 
 2)  อาจารย์พานักเรียนไปเข้าค่ายชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 3)  แม่สอนให้ลูกสาวหัดเย็บปักถักร้อย 
 4)  การเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มเพ่ือนฝูงและเพ่ือนร่วมงาน  
 5)  ยายสอนมารยาทในการรับประทานอาหาร  
24. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 1)  เป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงของ  
 2)  เป็นการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างทางสังคม 
 3)  เป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม 
 4)  เป็นการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับสถานภาพและบทบาททางสังคม 
 5)  เป็นการเปล่ียนแปลงตัวบุคคลแต่ละตําแหน่งภายในองค์กร 
 
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ  
25. ข้อใดไม่นับว่าเป็นสถาบันทางการเงินตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
 1)  บริษัทธุรกิจการเช่าซื้อ  
 2)  บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์  
 3)  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 4)  สหกรณ์ผู้บริโภค  
 5)  สถานธนานุเคราะห์ 
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26. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ จะทําให้เกิดผลอย่างไร 
 1) ประชาชนมีความต้องการถือเงินน้อยลง  
 2) ประชาชนจะกักตุนสินค้าน้อยลง 
 3) ค่าของเงินลดตํ่าลง  
 4) ทรัพย์สินที่ไม่มีราคาตายตัวจะมีมูลค่าน้อยลง 
 5) ลูกหนี้เสียประโยชน์เพราะชําระหนี้ด้วยเงินที่มีค่าลดลง  
27. เมื่อเกิดการว่างงาน รัฐบาลควรจะทําอย่างไร 
 1) ใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุล 
 2) ใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล  
 3) ลดปริมาณเงินในท้องตลาด 
 4) ลดการใช้จ่ายของภาครัฐ 
 5) เก็บอัตราภาษีให้น้อยลง   
28. บัญชีใดไม่รวมอยู่ในบัญชีเดินสะพัด 
 1) บัญชีสินค้า 
 2) บัญชีเงินทุน 
 3) บัญชีบริการ 
 4) บัญชีบริจาค 
 5) บัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ   
29. อังค์ถัด (UNCTAD) เป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องใด 
 1)  ความมั่นคง 
 2)  การค้า  
 3)  การบูรณะ 
 4)  การพัฒนา  
 5)  การลงทุน  
30. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 1) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 2) กฎหมายลักษณะพยาน 
 3) กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา 
 4) กฎหมายอาญา  
 5) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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31. ข้อใดไม่ใช่นิติบุคคล 
 1) วัดวาอาราม 
 2) สํานักสงฆ์ 
 3) อําเภอ  
 4) จังหวัด 
 5) กระทรวง  
32. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ลักษณะโทษทางแพ่ง 
 1) ปรับ  
 2) เรียกเบี้ยปรับ 
 3) ชดใช้ค่าเสียหาย 
 4) กักกัน 
 5) กักขัง   
33. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดียึดหลักการใช้อํานาจในข้อใด 
 1) หลักเชื่อมโยงอํานาจ 
 2) หลักดุลอํานาจ 
 3) หลักแบ่งแยกอํานาจ  
 4) หลักยับย้ังและถ่วงดุลอํานาจ 
  5) หลักมอบอํานาจ  
34. ข้อใดเป็นองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 1) องค์กรอัยการ 
 2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 4) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 5) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
35. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินของภาคกลาง 
 1)  ประเพณีรับบัวโยนบัว  
 2)  การบูชารอยพระพุทธบาท  
 3)  การทําบุญตานก๋วยสลาก 
 4)  ประเพณีชักพระ 
 5)  ประเพณีสารทเดือนสิบ 
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ชุดที่ 2 
 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 
36. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับความเป็นมาของศาสนาสากล 
 1) คานาอัน คือ ดินแดนแห่งพันธะสัญญาของศาสนายูดาย และศาสนาคริสต์ 
 2) บรรพบุรุษของชาวยิวต้ังถ่ินฐานอยู่ดินแดนแห่งพระจันทร์เส้ียว 
 3) งานฉลองปาสกาเกี่ยวข้องโดยตรงกับโมเสสศาสดาของชาวยิว 
 4) เปอร์เซีย คือ สถานท่ีหลบภัยของพระเยซูในสมัยกษัตริย์เฮโรดปกครองยิว 
 5) พระเยซู ใช้เวลาในการประกาศศาสนาสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับศาสดาองค์อ่ืน  
37. “เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือยศศักดิ์ อยู่ง่ายกินง่าย อดทน มีจิตใจเข้มแข็ง รักความยุติธรรม       

มีบุคลิกน่าเล่ือมใส” คือคุณลักษณะของศาสดาองค์ใด 
 1) นบีมูฮัมหมัด  
 2) พระพุทธองค์ 
 3) พระเยซู   
 4) พระมหาวีระ 
 5) โมเสส  
38. ข้อใดไม่สอดคล้องในศาสนาและความเชื่อในสมัยก่อนพุทธกาล 
 1) อารยันนับถือดิน ดราวิเดียนนับถือฟ้า 
 2) มีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่า 
 3) มีความเชื่อว่าตายแล้วสูญส้ิน 
 4) พระเจ้ายังคงลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพรหมลิขิต 
 5) ความเชื่อบางประการมีผลต่อศาสนาพุทธ  
39. ข้อใดอยู่ตรงกลางระหว่างกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค 
 1) เบญจศีลและเบญธรรม 
 2) เบญจขันธ์ 
 3) ไตรลักษณ์   
 4) ไตรสิกขา 
 5) อริยสัจ ๔  
40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 
 1) คาถาพัน เป็นภาษาบาลี จัดแบ่งเป็น 13 บท 
 2) งานเทศมหาชาติ คนอีสาน เรียกว่า บุญผะเหวด 
 3) อุปนิสัยคนไทยตรงกับชาดกเรื่องนี้มากที่สุด 
 4) มักเทศน์ตอนออกพรรษา 
 5) กัณฑ์สุดท้าย คือ มหาราช 
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41. ธรรมที่เป็นหลักในหมวดทุกข์-สมุทัย ในอริยสัจ ๔ คือข้อใด 
 1) ขันธ์ ๕, นิวรณ์ ๕   
 2) โลกธรรม ๘, อธิปไตย ๓ 
 3) ขันธ์ ๕, กรรม ๑๒   
 4) ขันธ์ ๕, นิยาม ๕ 
 5) นามรูป, นิยาม ๕  
42. ในนิยาม ๕ ข้อใดที่มีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติทั้งหมด 
 1) อุตุนิยม   
 2) พีชนิยาม 
 3) จิตตนิยาม   
 4) กรรมนิยาม 
 5) ธรรมนิยาม  
43. ข้อแตกต่างระหว่างศีลของอุบาสกอุบาสิกากับศีลของสามเณรคือข้อใด 
 1) เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 
 2) เว้นจากการบริโภคอาหารยามวิกาล 
 3) เว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ 
 4) เว้นจากการฟ้อนรําขับร้อง 
 5) เว้นจากการรับเงินและทอง  
44. ท่านใดได้รับการยกย่องเป็นพระวิปัสสนาจารย์ แบบอย่างของพระนักปฏิบัติเผยแพร่ธรรมไปยังต่างประเทศ 
 1) พระพรหมคุณาภรณ์  
 2) พระโพธิญาณเถระ 
 3) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
 4) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
 5) พระธรรมโกษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  
45. ข้อใดเรียงลําดับชั้นของคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  
 1) พระไตรปิฎก  ฎีกา  อรรถกถา 
 2) พระไตรปิฎก  สัททาวิเสส  ปกรณ์วิเสส 
 3) พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา 
 4) พระไตรปิฎก  ปกรณ์วิเสส  ฎีกา 
 5) พระไตรปิฎก  สัททาวิเสส  อรรถกถา 
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46. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับส่ิงที่ชาวมุสลิมต้องปฏิบัติ  
 1) พ่อแม่จะเป็นผู้ต้ังชื่อที่เป็นมงคลแก่ลูก ชื่อสัตว์เป็นส่ิงต้องห้าม 
 2) ห้ามหญิงชาวมุสลิมแต่งงานกับคนนอกศาสนา แต่ฝ่ายชายอนุโลมให้แต่งงานได้กับหญิงชาวคริสต์และยิว 
 3) ห้ามกราบบุคคลทุกคน ยกเว้นพระอัลเลาะห์และบิดามารดา 
 4) อนุญาตให้ชายชาวมุสลิมมีภรรยาได้ไม่เกิน 4 คน 
 5) ห้ามคุมกําเนิดในทุกวิธีการ   
47. ชมพูทวีปมีความหมายตามข้อใด 
 1) ทวีปที่มีสีชมพู   
 2) ดินแดนแห่งศาสนา 
 3) ดินแดนแห่งหมู่มวลเทพ 
 4) ดินแดนแห่งต้นหว้า 
 5) ดินแดนอินเดียปากีสถาน  
48. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับหน้าที่ของจิตหรือวิญญาณ 
 1) จักษุประสาท    
 2) โสตประสาท 
 3) ฆานประสาท    
 4) ชิวหาประสาท  
 5) ชีวาประสาท  
49. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกับนิโรธกับวิมุตติ  
 1) นิโรธ หมายถึง ดับหรือความดับทุกข์  
 2) วิมุตติ หมายถึง การหน่วงหรือการกําจัด 
 3) นิโรธและวิมุตติ มีความหมายเหมือนกัน 
 4) ทั้งสองหลักธรรมเป็นตัวส่งเสริมนิพพาน 
 5) ทั้งสองล้วนช่วยดับกิเลส  
50. สถานท่ีใดที่พระพุทธองค์ทรงจําพรรษายาวนานที่สุดถึง 24 ฤดูฝน 
 1) เชตวันมหาวิหาร     
 2) บุพพารามมหาวิหาร   
 3) ชีวกัมพวันมหาวิหาร    
 4) เวฬุวันมหาวิหาร 
 5) นิโครธาราม 
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51. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 1) การค้นหาข้อมูล และรวบรวมหลักฐาน 
 2) การต้ังคําถาม และกําหนดประเด็นของการศึกษา 
 3) การอธิบายที่มีเหตุผล และมีคําตอบที่ชัดเจน 
 4) การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 5)  การต้ังสมมุติฐาน  
52. ผ้าลุนตยาอฉิก เป็นของชนชาติใด 
 1) พม่า   
 2) ลาว 
 3) กัมพูชา   
 4) มอญ 
 5)  ไทยลื้อ  
53. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตร์สากลในข้อใด 
 1) สมัยแห่งการค้นพบและสํารวจ 
 2) สมัยแห่งสงครามเพโลพอนนีเซียน 
 3) สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย 
 4) สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมัน 
 5)  สงครามกรุงทรอย  
54. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมเปอร์เซีย ที่ปรากฏในประเทศไทย 
 1) ผ้าเยียรบับ   
 2) เฉกอะหมัด 
 3) ตลาดปสาน   
 4) กุหลาบ 
 5)  ตราประทับ  
55. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น  
 1) พระพุทธรูป   
 2) พระไตรปิฎก 
 3) จดหมายเหตุวันวลิต  
 4) เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 
 5)  พงศาวดาร 
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56. “ไพร่” ในสังคมอยุธยามีฐานะใกล้เคียงกับบุคคลกลุ่มใดในปัจจุบัน  
 1) แรงงานรับจ้าง   
 2) สาม ญชน   ั    
 3) ทหารเกณฑ         ์   
 4) กระฎ มพ     ุ  ี 
 5)  อภ ส ทธ  ชน  ิ ิ  ิ์    
57. ระบบศ กด นาส งผลต อส งคมไทยสม ยอย ธยา     ั  ิ   ่    ่  ั        ั   ุ    และร ตนโกส นทร ตอนต นอย างไร    ั     ิ   ์    ้   ่     
 1) เก ดการกระจายการ  ิ             ถ อครองท  ด น ื      ี่ ิ   
 2) เก ดระบบชนช  นในส งคมไทย  ิ        ั้    ั       
 3) เก ดการแบ งอ านาจการปกครอง  ิ      ่  ํ              
 4) เก ดระบบการควบค มการใช แรงงาน  ิ            ุ      ้       
 5) เกิดอํานาจใหม่ในกลุ่มเชื้อพระวงศ์  
58. การดื่มน้ําพระพิพัฒน์สัตยาเริ่มปรากฏครั้งแรกในรัชสมัยใด 
 1) พระเจ้าอู่ทอง   
 2) พระนเรศวรมหาราช 
 3) พระนารายณ์มหาราช  
 4) พระเจ้ากรุงธนบุรี 
 5)  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
59. บุคคลใดที่ไม่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลก 
 1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 2) สุนทรภู่ 
 3) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 4) พระบาทสมเด จพระเจ           ็      ้าอย  ห วภ ม พลอด ลยเดช   ู่ ั  ู ิ    ุ      
 5) สมเด จพระพ  นางเธอ    ็     ี่       เจ าฟ าก ลยาน ว ฒนา  ้  ้  ั    ิ ั    กรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร            ิ         ิ   ์  
60. การปลุกกระแสนิยมความรักชาต ิและความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 2) จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร 
 4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
 5)  พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
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61. ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา  
 1) เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า 
 2) เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง 
 3) เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ 
 4) เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง 
 5) เป็นการค้าที่ผ่านการเลือกสรรโดยอภิสิทธิ์ชน  
62. การประกาศอิสรภาพของอเมริกา ตรงกับรัชสมัยใดของไทย 
 1) สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ 
 2) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 3) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 4) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 5) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
63. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บภาษีในระบบเจ้าภาษีนายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 1) การเก็บภาษีโดยการชักส่วนสินค้า 
 2) การเก็บภาษีเป็นส่ิงของแทนเงิน 
 3) การให้เอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ 
 4) การต้ังหน่วยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ 
 5)  ใช้กําลังแรงงานและการเสียภาษี  
64. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 1) พงศาวดารของไทยจัดเป็นหลักฐานชั้นต้น 
 2) ศุภอักษร คือ หนังสือแจ้งข่าวจากประเทศราช 
 3) ตํานานปัจจุบัน คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 4) ศิลาจารึก คือ หลักฐานที่เก่าแก่สุดในประเทศไทยและน่าเชื่อถือที่สุด 
 5) จดหมายเหตุชาวต่างชาติจัดเป็นหลักฐานชั้นต้น  
65. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่มี

แนวคิดที่จะให้ประชาชนชาวไทยรู้จักการปกครองตนเองมากท่ีสุดได้แก่เรื่องใด 
 1) การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 
 2) การจัดต้ังเสนาบดีสภา กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก 
 3) การจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล 
 4) การจัดต้ังสุขาภิบาล 
 5)  การจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน์ 
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แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 
66. ข้อใดคือปัจจัยส่งเสริมความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) 
 1) ปรโตโสมะ 
 2) กัลยาณมิตร 
 3) มรรค ๘ 
 4) โยนิโสมนสิการ 
 5) ไตรสิกขา  
67. ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามท่ีไม่เจอในศาสนาอื่น 
 1) ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางประเภท 
 2) บรรพชิตก็คือฆราวาส 
 3) พระเจ้ามีสภาวะเดียว  
 4) การทําทานเป็นข้อกําหนดของศาสนา 
 5) ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมศาสนิกชน  
68. วันสําคัญวันใดที่ฉลองในวาระคล้ายวันประสูติศาสดาในศาสนาสากล 
 1) วันเมาลิด   
 2) วันอีด้ิลฟิตริ 
 3) วันอิสเตอร์   
 4) วันศิวะราตรี 
 5) วันคริสต์มาส  
69. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะ “เอตทัคคะ” (ความเป็นเลิศกว่าผู้อ่ืน) ของพระอานนท์ 
 1) พหูสูต   
 2) เป็นผู้มีสติ 
 3) เป็นพุทธอุปัฏฐาก   
 4) เป็นสหชาติ 
 5) เป็นผู้มีขันติ  
70. หลักธรรมใดของอริยสัจ ๔ ในสมุทัย (ธรรมที่ควรละเว้น) ที่สัมพันธ์กับ “จิตนิยาม” ในนิยาม ๕ 
 1) กรรม ๑๒   
 2) มิจฉาวณิชชา ๕ 
 3) นิวรณ์ ๕   
 4) อุปาทาน ๔ 
 5) ปฏิจจสมุปบาท 
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71. รัชกาลใดที่ทรงรับการศึกษาจากอังกฤษ 
 1) รัชกาลที่ 5   
 2) รัชกาลที่ 6 
 3) รัชกาลที่ 7   
 4) รัชกาลที่ 8 
 5) รัชกาลที่ 9  
72. กษัตริย์พระองค์ใดที่มีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติบ้านเมืองจนประสบ

ผลสําเร็จเหมือนกัน  
 1) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 2) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 3) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 5)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
73. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเรื่องใดที่รัฐต้องตัดสินใจใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา 
 1) กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที ่5 
 2) วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5 
 3) ญ่ีปุ่นเคลื่อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที ่2 
 4) กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที ่2 
 5) กรณีข้อพิพาทอินโดจีน สมัยรัชกาลที ่8  
74. สองชาติตะวันตกที่เดินทางเข้ามายังอยุธยาในสมัยพระนเรศวรได้แก่ข้อใด 
 1) โปรตุเกส 
 2) สเปน 
 3) ฮอลันดา 
 4) อังกฤษ 
 5) ฝรั่งเศส  
75. ข้อใดไม่ใช่อนุสรณ์จากการเข้าร่วมสงครามระหว่างประเทศ 
 1) วงเวียน 22 กรกฎาคม  
 2) อนุสาวรีย์ทหารอาสา 
 3) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
 4) อนุสาวรีย์หลักส่ี 
 5) เจดีย์ศรีสองรัก  
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ชุดที่ 3 
 
76. ถ้าในปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ปีพุทธศักราช 2557 จะตรงกับ

รัตนโกสินทร์ศกใด 
 1) ร.ศ. 231   2) ร.ศ. 232 
 3) ร.ศ. 233   4) ร.ศ. 234 
 TAG : ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
77. ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร  4) จอมพลประภาส จารุเสถียร 
 TAG : ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, สังคม  
78. ข้อใดเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 1) การจัดต้ังตํารวจนครบาล  
 2) การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 3) การต้ังอภิรัฐมนตรีสภา  
 4) การตราพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารฉบับแรก 
 TAG : ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, การเมืองการปกครอง  
79. พระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์

ประเภทใด 
 1) ศุภอักษร   2) บันทึกการเดินทาง 
 3) พระราชพงศาวดาร   4) จดหมายส่วนตัว 
 TAG : ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
80. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
 1) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
 2) กีดกันการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 3) เน้นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 4) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 
 TAG : ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, เศรษฐกิจ  
81. การนิรโทษกรรมจะต้องออกเป็นกฎหมายประเภทใด และออกโดยใคร 
 1) พระราชบัญญัติ รัฐสภา  2) พระราชกําหนด รัฐสภา 
 3) พระราชกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี 4) กฎกระทรวง คณะรัฐมนตรี 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, นิติศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจําวัน, ลําดับศักดิ์กฎหมาย 
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82. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน 
 1) คําส่ังของคณะปฏิวัติ และรัฐธรรมนูญ 2) กฎอัยการศึก และกฎกระทรวง 
 3) ประมวลกฎหมาย และพระราชกําหนด 4) พระราชกฤษฎีกา และเทศบัญญัติ 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, นิติศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจําวัน, ลําดับศักดิ์กฎหมาย  
83. สภาพบังคับตามข้อใดไม่ได้เป็นโทษทางอาญา 
 1) การประหารชีวิต   2) การริบทรัพย์ 
 3) การชดใช้ค่าเสียหาย   4) การจําคุก 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, นิติศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจําวัน, กฎหมายอาญา, โทษทางอาญา  
84. ข้อใดเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ 
 1) การลักทรัพย์โดยการใช้กําลังทําร้าย หรือขู่ว่าจะใช้กําลังทําร้าย 
 2) การลักทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า 
 3) การบังคับเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยที่อีกฝ่ายไม่เต็มใจ โดยขู่หรือทําร้ายถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมให้ 
 4) การยักยอกของผู้อ่ืนแล้วหนีไป 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, นิติศาสตร์และกฎหมายในชีวิตประจําวัน,กฎหมายอาญา, ความผิดเก่ียวกับทรัพย์  
85. ข้อใดเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยปัจจุบัน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
 1) สุขาภิบาล   2) กรุงเทพมหานคร 
 3) เทศบาล   4) พัทยา 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, การเมืองการปกครอง, การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฯ, อํานาจทางด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน  
86. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นหลักการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามข้อใด 
 1) หลักการรวมอํานาจ   2) หลักการมอบอํานาจ 
 3) หลักการกระจายอํานาจ  4) หลักการแบ่งอํานาจ 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, การเมืองการปกครอง, การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฯ, อํานาจทางด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน  
87. ภายหลังการเกิดการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 องค์กรใดยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน      

(ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ศาล   2) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 3) วุฒิสภา   4) คณะรัฐมนตรี 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, การเมืองการปกครอง, การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฯ 
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88. เพราะเหตุใดจึงเกิดการรัฐประหารปี 2557 
 1) การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 2) คนไทยมีความคิดเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนอาจนําไปสู่ความรุนแรง 
 3) การบริหารงานที่ล่าช้า 
 4) การละเมิดจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นําประเทศ 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, การเมืองการปกครอง, การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยฯ  
89. ครอบครัวในข้อใดเป็นครอบครัวเดี่ยว 
 1) บอสอยู่กับพ่อและย่า   2) อาร์ทอยู่กับพ่อ แม่ และน้องสาว 
 3) ออมอยู่กับลุงและป้า   4) มุกอยู่กับพ่ีชายและอา 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม  
90. ครอบครัวใดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออ่ืน 
 1) หมีอยู่กับภรรยา และลูกชาย 2) เสืออยู่กับพ่อ แม่ และหลานชาย 
 3) ไก่อยู่กับย่า และพ่ีสาว   4) เป็ดอยู่กับพ่อ และปู่ 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม  
91. ข้อใดมีลักษณะเป็นสถานภาพที่ติดตัวมามากท่ีสุด 
 1) พ่อ   2) แม่ 
 3) พ่ี   4) น้อง 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม  
92. การกระทําของบุคคลในข้อใดที่ไม่เป็นการแสดงบทบาททางสังคม 
 1) พ.ญ. มานีให้คําปรึกษาคนไข้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพหลังผ่าตัด 
 2) อาจารย์มานะอบรมนักศึกษาที่คุยกับเพ่ือนเสียงดังระหว่างสอนหนังสือ 
 3) พ.อ. ปิตินําลูกน้องเดินลาดตระเวณบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ทับซ้อน 
 4) ด.ญ. ชูใจขี่จักรยานไปจ่ายตลาด 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม  
93. สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันส่ือสารมวลชนมักมีหน้าที่บทบาทใดต่อไปนี้ที่คาบเก่ียวกัน   

อยู่เสมอ 
 1) ให้การเรียนรู้ทางสังคม 
 2) เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี 
 3) ควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
 4) กําหนดสถานภาพ และชนชั้นทางสังคม 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม 
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94. การกําหนดสถานภาพของบุคคลเป็นหน้าที่ของสถาบันใด 
 1) การเมืองการปกครอง   2) การศึกษา 
 3) ครอบครัว   4) เศรษฐกิจ 
 TAG : หน้าที่พลเมืองฯ, มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม, สังคมและองค์ประกอบของสังคม  
95. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1) Thermometer วัดอุณหภูมิของอากาศ 
 2) Wind Vane วัดความเร็วลม 
 3) Hygrometer วัดความชื้นในอากาศ 
 4) Psychrometer วัดความชื้นสัมพัทธ์และจุดน้ําค้างของอากาศ 
 TAG : ภูมิศาสตร์, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
96. Remote Sensing ไม่ควรใช้สํารวจในข้อใด 
 1) อุบัติเหตุทางรถยนต์ จังหวัดนครสวรรค์ 2) แหล่งแร่รัตนชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3) แผ่นดินถล่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา 
 TAG : ภูมิศาสตร์, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
97. ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติไม่ได้เกิดจากปัจจัยในข้อใด 
 1) ปริมาณน้ําฝน   2) ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
 3) ละติจูด   4) ลองจิจูด 
 TAG : ภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์กายภาพ  
98. การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 5° 37’ ถึง 20° 27’ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามข้อใด 
 1) ทําให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 
 2) ทําให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน 
 3) ทําให้อุณหภูมิเวลากลางวันและกลางคืนต่างกันไม่มากนัก 
 4) ทําให้มีอากาศร้อน 
 TAG : ภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์กายภาพ  
99. หากมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. 

ผู้ชมในประเทศไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพ่ือรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันดังกล่าวในเวลาใด 
 1) 20.00 น.   2) 21.00 น. 
 3) 22.00 น.   4) 23.00 น. 
 TAG : ภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์กายภาพ, องค์ประกอบของแผนที่  
100. ความยาวของแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําปิงรวมกันได้เท่าไรในพ้ืนที่จริง หากใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 

1 : 500,000 วัดความยาวของแม่น้ําปิงได้ 4 เซนติเมตร และแม่น้ําเจ้าพระยาได้ 2 เซนติเมตร 
 1) 20 กิโลเมตร   2) 40 กิโลเมตร 
 3) 30 กิโลเมตร   4) 50 กิโลเมตร 
 TAG : ภูมิศาสตร์, เครื่องมือทางภูมิศาสตร์, องค์ประกอบของแผนที่  
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101. ข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ 
 1) เงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
 2) โรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
 3) รถกระบะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
 4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยการผลิต  
102. บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
 1) นิ้วก้อยรับจ้างเย็บผ้าโหลได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท 
 2) นิ้วชี้ให้เพ่ือนบ้านเช่าที่ดินทํานาได้รับค่าเช่าไร่ละ 5,000 บาทต่อเดือน 
 3) นิ้วนางให้เพ่ือนบ้านยืมเงิน 2,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
 4) นิ้วกลางขายมะม่วง 1 กิโลกรัม ได้เงิน 50 บาท 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยการผลิต  
103. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ 
 1) จักรภพตั้งใจจะเลิกดื่มชาไข่มุก เลยซื้อชาไข่มุกดื่มน้อยลง 
 2) พิมลซื้อหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน 
 3) เชาวพลชอบดอกของกระบองเพชร จึงซื้อมาปลูกหลายต้น 
 4) ปรียาซื้อมะม่วงสุกน้อยลงกว่าปีก่อน เพราะมีราคาแพงกว่าเดิม 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์, อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพ  
104. ตามกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศจะสูงขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใด 
 1) สภาพอากาศร้อนขึ้น   2) ราคาเครื่องปรับอากาศแพงขึ้น 
 3) ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น  4) จํานวนผู้ผลิตเพ่ิมขึ้น 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์, อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพ  
105. มาตรการในข้อใดไม่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาเงินฝืดได้ 
 1) ธนาคารกลางปรับอัตรารับช่วงซื้อลดลง 2) รัฐบาลจัดทํางบประมาณขาดดุล 
 3) ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4) เพ่ิมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล, ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
106. ข้อใดมักจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน 
 1) เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 2) เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม 
 3) เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนคงที่ 4) เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนต่างกัน 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล, ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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107. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ 
 1) เพ่ือใช้จ่ายในกรณีที่งบประมาณขาดดุล 
 2) เพ่ือใช้รักษาและเพิ่มทุนสํารองระหว่างประเทศ 
 3) เพ่ือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล 
 4) เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล, การคลังของรัฐ, รายรับของรัฐบาล  
108. ข้อใดเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงโดยเฉลี่ย 
 2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 
 3) รายได้ประชาชาติ  
 4) ค่าเงินของประเทศ 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล, ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
109. การสร้างตลาดและฐานการผลิตร่วมกันเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรใด 
 1) ANZUS   2) AEC 
 3) OPEC   4) ADB 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
110. ประเทศใดเป็นสมาชิกทั้งกลุ่ม ASEAN +3 และ APEC (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ญ่ีปุ่น   2) จีน 
 3) อินเดีย   4) ไทย 
 TAG : เศรษฐศาสตร์, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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เฉลย 
 
ชุดท่ี 1 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
21.  22.  23.  24.  
 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  
25.  26.  27.  28.  29.   
30.  31.  32.  33.  34.  
35.  
 
ชุดท่ี 2 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 
36. 4) 37. 1) 38. 1) 39. 4) 40. 5) 41. 4) 42. 5) 43. 5) 44. 2) 45. 3) 
46. 3) 47. 4) 48. 5) 49. 2) 50. 1) 51. 2) 52. 1) 53. 1) 54. 5) 55. 3)  
56. 2) 57. 2) 58. 1) 59. 5) 60. 1) 61. 1) 62. 3) 63. 3) 64. 1) 65. 4)  
 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 
66. 3), 5)  67. 2), 3)   68. 1), 5)   69. 4), 5)   70. 3), 4)  
71. 2), 3)   72. 2), 5)  73. 2), 5)  74. 2), 3)   75. 4), 5) 
 
ชุดท่ี 3 
76. 3) 77. 1) 78. 4) 79. 4) 80. 2) 
81. 1) 82. 1) 83. 3) 84. 1) 85. 2), 3), 4) 
86. 3) 87. 1), 2) 88. 2) 89. 2) 90. 1) 
91. 4) 92. 4) 93. 1) 94. 3) 95. 2) 
96. 1) 97. 4) 98. 2) 99. 2) 100. 3) 
101. 1) 102. 1), 2) 103. 4) 104. 2) 105. 3) 
106. 2) 107. 3) 108. 1), 2), 3) 109. 2) 110. 1), 2), 4) 
 
 

 


