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I. KRU-POP’S MESSAGE 
 
 
 
 
 
 เมื่อนักเรียนจะเรียนกับผูสอนทานใด ก็ควรเริ่มตนจากการพยายามทําความเขาใจใน “แนว” หรือ “ตัวตน” 
หรือเจตนารมณ, ความตองการ จากผูสอนทานนั้นกอน อยาได “เหมารวม” (Stereotype) วาจะตองเปนแบบฉบับ
เดียวกันตลอดทั้งหมด แมนักเรียนจะเจอมาเปนสวนใหญก็ตาม เพราะสวนใหญก็ไมไดแปลวาทุกคนจะตองเปน
แบบนั้น 
 ขอท่ีควรทําความเขาใจกอน ก็คือ 
  ครูปอปเปน “ครู” และสอนนักเรียน “แบบครู” ดังน้ัน การใชสรรพนามหรือเรียกครูจึงควร
เรียกวา “ครูปอป” ไมใช คําวา อาจารย, ครูพ่ี, พ่ี เพราะท้ังหมดมีแนวคิด, ฐานคิดและความหมายที่ตางกันออกไป 
คนท่ีไมไดอยากเปนครูมาตั้งแตเด็กๆ อาจจะเขาใจเรื่องนี้ยากนิดนึง  
  ระหวางเรียนควรทําตัว “จนวัตถุ - รวยปญญา” 
  - จนวัตถุ = ทําตัวเหมือนไมมีโทรศัพทมือถือ, ไมมี iphone ipad ฯลฯ ซักพัก เทคโนโลยี แมจะมี
ประโยชนมากมาย แตก็ทํารายนักเรียนไดมากมายเชนกัน 
  สรุป : ไมควร (อยา) กดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ ท้ังสิ้น  เพราะจะทําใหนักเรียนไมมีสมาธิและ  
ทําใหสิ่งตางๆ ท่ีครูอุตสาหตั้งใจเอามาใหนักเรียนตองสูญสลายหายไปในบรรยากาศ 
  - รวยปญญา = ทําตัวแบบคนฉลาดคิด นั่นคือ พยายามจะฟง พยายามจะพูดตามครูปอปอยาง
ตั้งใจ พยายามตอบคําถาม พยายามจําใหไดกับครูปอปใน Class เลย  
  ท่ีผานมานักเรียนไมได “โง” วิชาสังคม แตเปนเพราะ นักเรียน ไมเคยคนเจอ วิธีการเรียนอยางที่
ควรจะเปนมากอน สงผลใหนักเรียนหลายๆ คนมีทัศนคติเชิงลบ ใหกับวิชานี้ ไมวาจะเปนยาก, เยอะ, นาเบ่ือ, งวงนอน, 
เรียนไปทําไม, จําอยูได ฯลฯ วิธีคิด วิธีมองท้ังหมดนี้ทําใหนักเรียนตกอยูกับ “หลุมดําแหงอวิชชา” อยูวันยังคํ่า 
และเลือกใชวิธีการแบบอวิชชานั้นกับวิชาสังคม เชน ไมอานมันเลย วิชาสังคมไปมั่ว (ใช Sense) ในหองสอบก็ได 
อานหนังสือหนาๆ จําทุกอยางท่ีเจอท่ีเห็น ซ่ึงลวนตอกย้ําใหนักเรียนอยูกับทัศนคติเดิมๆ เปน Vicious Circle  
  วิธีการเรียนสังคมศึกษากับครูปอป 
   ฟง (อยางตั้งใจ) →  คิด + พูดตาม → จด → จํา (เปนภาพ + สี) 
   Concept สําคัญกวา ขอมูล + รายละเอียดปลีกยอย 
   จําใหไดระหวางเรียนกับครูปอปไปเลย 
 
  

ขอที่ควรทําความเขาใจกอนเรียนกับ “ครูปอป” 
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  ในโครงการ BRAND’S SUMMER CAMP 2014 นี้ ครูปอปมาเจอกับนักเรียนเพียง 2 ช่ัวโมงกับ
เนื้อหา 2 เรื่อง ก็คือ ประวัติศาสตรสากลกับภูมิศาสตร ความรูสําคัญท้ังหมดจะถูกหดเหลือใน 2 ช่ัวโมง ครูจึง
คัดเลือกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญชนิดสุดยอดจริงๆ มาใหนักเรียนแลว นักเรียนจึงไมควรมองขาม, พลาดโอกาสที่อยู
ตรงขางหนานักเรียนนี้ไป!!  
  ในเวลาท่ีจํากัด จึงไมใชมานั่งยัดขอมูลเยอะแยะอะไรกันอีกตอไป แตเปนความพยายามในการจับหลัก, 
จับ Concept, ประมวล / จัดระบบความคิด ความเช่ือมโยงของขอมูลใหได นักเรียนจึงไมตองแปลกใจ หากพบวา
เน้ือหาในสวนของครูปอปอาจดูบางเบามาก เพราะ Concept หนึ่งของครูก็คือ “Slim but Slend” (--แปลเองนะ)
  
 
 
 สอบติด หรือ ไม่ติด ไม่รู้ ที่ “รู้” คือจะทําวันน้ีให้ดีที่สุด อย่าเอาสิ่งที่ยังไม่รู้ในวันหน้ามาทําลายสิ่งที่รู้ในวันน้ี เพราะนี่คือ “ครั้งเดียวในชีวิต” ที่จะอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย “ครั้งเดียว” ที่ “ใครๆ” ก็เจอ ก็ผ่านมันไปได้ เพียงแต่... จะทําอย่างไรให้การผ่านไปครั้งน้ีจะไม่มีคําว่า “เสียดาย” และ “เสียใจ”    ครูเป็นกําลังใจให้นะ  ครูป๊อป 
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สวัสดีนักเรียน, 
 ยินดีตอนรับเขาสูวิชาสังคมศึกษากับ “ครูปอป” ใน BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 ซ่ึงในปนี้ครูปอป
ก็ยังคงรับผิดชอบเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 2 สวนเชนเดิม นั่นคือ สวนท่ีเปนประวัติศาสตรสากล (World  History) 
กับสวนท่ีเปนภูมิศาสตร (Geography) จากประสบการณ / บทเรียนตางๆ ท่ีครูไดรับจากการสอนเมื่อปท่ีผานๆ มา 
ทําใหครูนํามาพัฒนาจนเปนเอกสารฉบับท่ีนักเรียนกําลังอานอยูนี้ ท้ังหมดนี้เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดแกนักเรียน  
ในโครงการ BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 นี้นี่เอง 
 เอกสารทั้งหมดในสวนของครูปอปนั้นมี 5 สวนดวยกัน โดย 
  สวนที่ 1 KRU-POP’S MESSAGE  ก็คือสวนท่ีนักเรียนกําลังไลสายตาอานอยูนี้ เปนการ Intro 
พูดคุย ทําความเขาใจ ทําความรูจักกันพอหอมปากหอมคอ 
  สวนที่ 2 SECRET RECIPE เปนสวนของ “สูตรลับ” ปรุงคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงครูปอป 
ไดแบงออกเปน 3 สูตร ดวยกันโดย 
  - สูตรที่ 1 : “ฉลาดเตรียม” เปนการแนะแนวทาง (Guideline) ของการเตียมตัวสอบวิชาสังคม
ศึกษาแบบชาญฉลาด + แบบคนมีปญญา ซ่ึงครูวาสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเปนปญหาในการอานหนังสือสอบ คือ นักเรียน
ไมมี “วิธี” ในการเตรียมตัว ไมมีหรือไมไดคิดหรือคิดไมถึง วา นอกจากการควา / หยิบหนังสือเลมหนึ่งมาอาน
แลวก็เดินไปสอบ มันมีอะไรที่ซอน / มากไปกวาน้ันหรือไม ลองอานสูตรน้ีดูแลวนักเรียนจะไดมีแนวคิดอะไร
บรรเจิดในการเตรียมตัวสอบใหกับตัวเองมากขึ้นก็ไดนะครูวา 
  - สูตรที่ 2 : “ฉลาดเห็น” เห็นในที่นี้ คือ ควรมีจินตภาพกอนลวงหนาวาเราจะไปเจอขอสอบที่มี
แนวโนมหรือโอกาสจะออกเรื่องอะไร / หัวขออะไร / ประเด็นอะไร เพ่ือให Scope ขอมูลท่ีควรจะอานในเวลา
จํากัด ไมใชมานั่งตะบี้ตะบันอานอะไรกันเต็มไปหมด โดยไมรูวาจะตองควาอะไรเขาสมองกอนเพราะมันนาจะไป
ปรากฏในขอสอบแนๆ ถานักเรียนอานสูตรน้ี นักเรียนจะรูทันทีวา จริงๆ แลวสิ่งท่ีเราจะเตรียมตัวไปสอบไมได 
“เยอะ” + “เควงควาง” อยางท่ีคิด และนักเรียนจะไมเกิดสภาวะตกใจกับขอสอบ (EXAM  SHOCK) หรือตกใจ
กับมันนอยลง เพราะฉัน “เห็น” มากอนแลววา มันก็ตองมีเรื่องพวกนี้ คําพวกน้ีแหละ 
  - สูตรที่ 3 : “ฉลาดทํา” การทําขอสอบไมใชเขาไปอานขอสอบ เลือกคําตอบแลวฝนคําตอบใน
กระดาษคําตอบเทานั้น นั่นคือ คนท่ีไมฉลาดทํา คนท่ีฉลาดทําคือคนที่มีกลยุทธในการทําขอสอบเปนการทําขอสอบ
เชิงรุก (Active) ไมสมยอม / ยอมจํานนตอคําถาม / โจทย / ความยากของขอสอบ ดังนั้นกลยุทธคืออะไร    
หลักในการฉลาดทําคืออะไร หาคําตอบไดท่ีสูตรน้ีเลย! 
 
 
 

ทักทาย



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ___________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

  สวนที่ 3 EXAM TELLER เปนสวนของการบอกขอสอบ เก็งจนเกร็งในขอสอบที่กําลังจะเจอ      
ซ่ึงครูปอปก็ไดบอกวิธีการเตรียมตัวพรอมประเด็นท่ีเคาจะถามเปนหลักในขอสอบไวใหแลว และยังมีแบบทดสอบ
จําลองเอาไวใหนักเรียนฝกทําพรอมเฉลยอีกดวย สวนนี้นักเรียนกลับไปอานเองทบทวนที่บานนะ 
 คําแนะนําของครูปอป ก็คือ นักเรียนไมควรจะจําแตคําถาม-คําตอบ แตนักเรียนตองอานเนื้อความขอมูล
ในแตละตัวเลือกวามันถูกไหม? ผิดตรงไหน? แลวท่ีถูกคืออะไร? แลวพยายามจดจําขอมูลสวนนั้นๆ ไปดวย     
เพ่ือเปนการเตรียมตัวสอบนะ 
  สวนที่ 4 READING FOCUS เปนสวนท่ีครูคัดสรรประเด็น + ขอมูลท่ีสําคัญนาจดนาจํา เพ่ือใชใน
การเตรียมตัวสอบอยางตรงประเด็น (FOCUS) มากขึ้นในการอาน การอานจะไดผลหรือไม นอกจากคุณภาพของ
สมองนักเรียนแลว สิ่งท่ีอานเขาไปหรือวัตถุดิบก็ตองมีคุณภาพดวย 
 คําแนะนําของครูปอป ก็คือ คอยๆ อานและจําทีละกลอง (Block) เพราะครูจะทําเปน Block ไวให และ
อยายัดมากเกินไป อานทีละ 3-5 ขอ แลวแตความสามารถในตอนนั้นๆ ของนักเรียน แลวอานกลับไปกลับมาจน
คุนและจําได แลวคอยๆ อานตอไปจนจบ Block เมื่อจบแตละ Block กลับมาทวนทั้ง Block นั้นใหม ทีนี้ขอไหน 
จําไดแลวก็ติ๊ก  ไว ยังจําไมไดก็วงกลมซะ แลวมาเก็บตกทีหลัง 
 ครูเช่ือมั่นวาท่ีอานไปนี้ตองหลนอยูในขอสอบจริงท่ีนักเรียนจะไปทําบางแหละ ดังนั้นอานดีๆ อาจ “เจอดี” 
ในขอสอบจริงนะ! 
  สวนที่ 5 TASTE ME! นี่คือสวนท่ีเราจะมาเจอและเรียนดวยกันกับครูปอปใน Class ของ 
BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 นี้ โดยครูไดคัดแนวขอสอบที่เปนประเด็นเจงๆ + เจอแนในหองสอบจริงมา
ใหแลว หามพลาดกันซักนาทีเดียวเลยนะ 
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 สูตรลับในการปรุงคะแนนวิชาสังคมใหอรอยหรือไดดีนั้น นักเรียนตองเขาใจกอนวามันตองมีขั้นตอน ก็คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน  คะแนน  คะแนน 
สอบติด  สอบติด  สอบติด

เตรียมวัตถุดิบชั้นดี ปรุงใหเลิศรสตอนทํา 

แปลวา กอนเขาหองสอบ นักเรียนตองมี
อะไรๆ ในหัวท่ีเปนวัตถุดิบเกรด A กอน 
ซ่ึงขั้นนี้ ครูมี 2 สูตร 
  สูตรที่ 1 : “ฉลาดเตรียม” 
  สูตรที่ 2 : “ฉลาดเห็น” 
ท้ัง 2 สูตรเปนการเตรียมสิ่งท่ีควรมีอยูกับ
ตัวเองกอนกาวยางไปในหองสอบ 

แปลวา ระหวางทําขอสอบ นักเรียนตองมีวิธี  
มีช้ันเชิง การทําขอสอบ ไมตางอะไรจากสนามรบ 
ท่ีตองรบราฆาฟนขาศึก (ขอสอบ) เพ่ือใหท่ีอุตสาห
เตรียมมาไมพังทลาย ก็ตองมีสูตรคือ 
  สูตรที่ 3 : “ฉลาดทํา” 
ไวใชในหองสอบเทานั้น 
 

II. SECRET RECIPE 
สูตรลับ ปรุงคะแนนวิชาสังคม 

Only @ KRU-POP in BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) ___________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

สูตรที่ 1 : “ฉลาดเตรียม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เริ่มจากการจูน (ปรับ) วิธีคิดกอนวา 
   ยังไงๆ ก็ตองอาน เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง + ใหมีอะไรๆ ในหัวเขาไปสอบ 
   ยังไงก็ อานทัน การอานไมทันไมมีจริงในโลกของคนฉลาด เพราะการอานไมทัน เราไมไดสํานึก
หนาหองสอบแตเราสํานึกกอนวันสอบ และที่คิดไปเองวาจะอานไมทัน  มันเปนเพราะวา  ตัวเองไมมีวิธีการในการ
บริหารจัดการเวลาที่ดีพอ + จะอานเยอะเกินไป (คือวา เวลาเหลือนอยยังจะเสียดาย อานโนนนี่เต็มไปหมด) + ปม
ความคิดท่ีฝงในตัวเอง เชน คิดโทษตัวเองวาทําไมไมขยัน, เสียดายเวลาที่ผานไปทําตัวเปนนางเอกตามงาน
วรรณกรรม ซ่ึงครูอยากจะบอกวาท้ังหมดนี้จริงๆ คือ สิ่งเดียวท่ีตัวนักเรียนสรางขึ้นเอง นั่นคือคําวา “ความกลัว” 
และอะไรละท่ีกลัวก็คือ “ใจ” ไมใชสมองแตใจมันจะสงสัญญาณถึงสมองดวยเมื่อเปนเชนนี้ ครูวาควรเริ่มจาก “ใจ” 
กอน  
  เปดใจต้ังตนกันใหม 3 วันก็อานจบ !!! 
   ตั้งตนจากการดู เรื่องท่ีตองอานจริงๆ กอน ซ่ึงครู List ไวใหหมดแลวในสูตรท่ี 2 : “ฉลาดเห็น” 
ซ่ึงเปนหัวขอถัดไป 
   ไปควานหาขอมูล / Concept ตามประเด็นท่ีครู  List ใหจากหนังสือ  BRANDS’ นี้ก็ไดในสวน
เนื้อหาอื่นก็มีอาจารยทานอื่นๆ ไดใหขอมูลไวละเอียดดีแลวแตนักเรียนอยาใชวิธีขีดเสนใต หรือ Hilight นะ ใหใช
วิธีเขียนประเด็นหลักท่ีครู List ใหแลวและหาขอมูลอยางยอๆ เอาเฉพาะคําสําคัญๆ จริงๆ มาเขียนใส อยาลอกลง
มาท้ังหมด แลวเก็บไวอาน 
   ทําใหไดสาระละ 1 หนาอยางมาก  นักเรียนก็จะอานสังคมเพียง 5 หนานี้เทานั้น 
   อะไรจําได + เขาใจมันอยางท่ีคิดวาแมนยําแลวก็ขีดฆาท้ิงซะ 
   อะไรที่ยังจําไมไดซักทีก็จดมาตางหากใหเหลือนอยที่สุด แลวไปจําหนาหองสอบ แคนี้จะอานไมทัน
ยังไง ครูไมเขาใจ 
 
 
 
 
 
  

ฉลาดเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษาอยาง “มีปญญา” 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (9) 

 ท้ังหมดท่ีครูกลาวไป คือ การผลิต “My Poy” (มาย-โพย = “โพย” ของฉัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สิ่งที่ควรระลึกทุกคร้ังเม่ืออานหนังสือไปสอบ 
  

อยาคิด ใหคิด 
ฉันจําไมไดหรอก 
อุย!! จะจําไดมั้ยเนี่ย 
เยอะและ!!  งงและ!!  ซับซอนวะ!! 
จะเจอในขอสอบมั้ย 
ถาออกแบบนี้จะทําไดมั้ยเนี่ย!! 

จองเขาไป เดี๋ยวก็จําไดเอง (ถาอะไรดูซับซอน, สถิติ
ตัวเลขขอมูลท่ีจําไมไดจริงๆ ตอนนี้ ก็ไมตองจํา ใหจด
ออกมากอนเพ่ือไปจําทีหลัง) 
ตอนนี้ไมใชเวลาสงสัย จําอะไรไดก็จําไปกอน 
การอานคือการลงทุน + ประกันความเสี่ยง ดังน้ัน  
ถาออกก็ดี ไมออกก็ชางมัน!!! 

เมื่อมีเสียงพวกนี้หลุดลอยมาใหพากยกลับดังๆ วา 
“หยุด” แลวทําตัวเบลอๆ + พากยเสียงกลับไปแทนวา  
จะอาน.... จะอาน.... จะอาน 

พากยเสียงในใจดังๆ วา ยังไงฉันก็ทําได (+ ใสภาพ / 
Emotion วาเราทําขอสอบได) วันนั้นตองเปนวันของ
เราบางแหละ!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง My Poy  : 
My Poy สาระที่ ____ : _________________ 

  __________________ 
  -  
  -  
  __________________ 
  -  
  -  

 
 ความกลัว เราสรางมันขึ้นมาเอง เราก็สามารถสราง “ความกลา” ขึ้นมาทําลายมันไดเชนกัน 

ทุกอยางจึงขึ้นอยูกับการ “สราง” ขึ้นมาจาก “ใจ” ของนักเรียนเองทั้งสิ้น 
อดีตท่ีผานมาจะเปนยังไงก็ชางมัน อนาคตจะเปนอยางไรก็ไมมีใครรู (จึงอยาคิดไปเอง) 

สําคัญอยูท่ี ณ วินาทีนี้ (Here & Now!! ) ท่ีเราจะทําใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
จึงอยาใหอดีตท่ีผานไปแลว กับอนาคตที่ไมมีใครรูมา 

...ทําลายปจจุบันที่กําลังงอกงาม... 
 “ครูปอป” 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

สูตรที่ 2 : “ฉลาดเห็น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอสอบสังคมศึกษาสามัญ 7 วิชาจะมีท้ังหมด 50 ขอ 100 คะแนน 5 ตัวเลือก ตอบเพียงตัวเลือกเดียว 
สวน O-NET จะมีท้ังหมด 80 ขอ ซ่ึงจะมีก่ีตอนก็ขอใหศึกษาจาก Website ของ สทศ. กอนใหดี เพราะครูเอง   
ก็ไมแนใจ เนื่องจากมันไมนิ่งในแตละปเลย แตเมื่อปท่ีผานมานั้นมี 2 ตอน ตอนแรก (ขอ 1-65) จะใหตอบ 1 ตัวเลือก 
(ก็คือทําปกติเหมือนท่ีเคยทํา) กับตอนสอง (ขอ 75-80) จะใหตอบ 2 ตัวเลือก (ก็คือ ตองตอบ 2 ตัวเลือกท่ีถูก 
ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน ตอบถูก 1 ใน 2 ตัวเลือก ก็ได 0.5 คะแนน ตอบถูกตองท้ัง 2 ตัวเลือกก็ได 1 คะแนน) 
และทั้งหมดนั้นเปนขอสอบแบบ 5 ตัวเลือก (5 Choice) 
 แตอยางไรก็ตาม ในขอสอบ 50/80 ขอนี้จะมาจากเนื้อหา 5 เรื่อง ในสัดสวนท่ีเทากัน (ไมมีอะไรท่ีออกมาก-
นอยไปกวากัน อยางท่ีหลายคนเขาใจ) และขอสอบสวนใหญ (อาจไมใชท้ังหมด) ก็ดึงมาจากแบบเรียนสังคมศึกษา
ช้ัน ม.4-ม.6 ของทุกสํานักพิมพท่ีไมใชเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แลวแตวาผูออกขอสอบสนใจจะดึงจุดไหน
จากหนาไหนมาออก  ดังนั้นสวนใหญของขอสอบจึงไมไดออกเกินหลักสูตร ม.ปลาย แตเนื่องจากหนังสือแบบเรียน
สังคมศึกษาไมไดมีเลมเดียวในโลก และอาจไมใชเลมท่ีนักเรียนเคยเรียน หรือเคยเรียนแตนักเรียนก็ไมมีทางจําได
ทุกบรรทัด ก็เลยอาจทําใหนักเรียนงงวาออกอะไรก็ไมรู ถึงตรงนี้ก็อาจจะทําใหเขาใจอะไรๆ มากขึ้นนิดนึงนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสอบสังคมศึกษาจะมี 
              เนื้อหาที่ออก จํานวนขอสอบสามัญ  (7 วิชา) จํานวนขอของ O-NET  

 (ตอบ 1 ตัวเลือก) (ตอบ 1 ตัวเลือก+ตอบ 2 ตัวเลือก)  

- สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 10 ขอ 16 ขอ  (13 + 3) 
- สาระหนาที่พลเมืองฯ 10 ขอ 16 ขอ  (13 + 3) 
- สาระเศรษฐศาสตร 10 ขอ 16 ขอ  (13 + 3) 
- สาระประวัติศาสตร 10 ขอ 16 ขอ  (13 + 3) 
- สาระภูมิศาสตร 10 ขอ 16 ขอ  (13 + 3) 
 รวม 50 ขอ 80 ขอ  (65 + 15) 

เห็นขอสอบสังคมศึกษาสามัญ 7 วิชา และ O–NET กอนเขาสอบ 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (11) 

 
 
 
 สาระนี้จะมี ขอสอบ 2 เนื้อหาหลักๆ 
  เนื้อหา  = ความเขาใจทางศาสนา (อาจจะมีหรือไมมีก็ได) 
  - การรูจักศาสนา + การดูความสอดคลองของแตละศาสนา 
  - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
  - ศาสนาคริสต  
  - ศาสนาอิสลาม 
  เนื้อหา  = พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 (มีแนๆ เยอะมากจนถึงทั้งหมด) 
  - อริยสัจ ๔ : ธรรมท่ีควรรู ละ บรรลุ เจริญ (แนๆ) 
  - สติปฏฐาน ๔ : กาย เวทนา จิต ธรรม (แนๆ) 
  - ศาสนพิธี, วันสําคัญ 
  - พระไตรปฎก, พุทธศาสนสุภาษิต 
  - พุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง (เคาจะเลือกมา 1 คน) 
  - ชาดก : เวสสันดร มโหสถ มหาชนก 
 
 
 
 
 สาระนี้จะมีขอสอบ 4 เนื้อหาหลัก 
  เนื้อหา  = สังคม - วัฒนธรรม  
  - มนุษยกับสังคม 
  - วัฒนธรรม 
  - โครงสรางสังคม (กลุมสังคม : กลุมปฐมภูมิ / กลุมทุติยภูมิ + สถาบันสังคม) 
  - จัดระเบียบทางสังคม (สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน การควบคุมทางสังคม คานิยม ขัดเกลาทาง

สังคม) 
  - วัฒนธรรมภูมิปญญาไทย ประเพณีทองถิ่น 
  เนื้อหา  = กฎหมาย  
  - ประเภทของกฎหมายแบบตางๆ 
    แบงตามความสัมพันธระหวางคูกรณี (เอกชน, มหาชน) 
    แบงตามหนาท่ี (สารบัญญัติ, วิธีสบัญญัติ) 
    แบงตามองคกรท่ีจัดทํา (นิติบัญญัติ, บริหาร, องคการปกครองสวนทองถิ่น) 
  - กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
    ผูเยาว ผูไรความสามารถ ผูเสมือนไรความสามารถ 
    หมั้น สมรส 
    กฎหมายอาญา 
  - กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 

ฉลาดเห็นขอสอบศาสนา 

ฉลาดเห็นขอสอบหนาที่พลเมือง



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (12) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

  เนื้อหา  = การเมือง (ออกเยอะสุด) 
  - รัฐ 
  - ประชาธิปไตย / พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย / สิทธิมนุษยชน (แนๆ 1 ขอ) 
  - เผด็จการ 
  - สาระในรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 (ฉบับแกไข 2554) (มีแนๆ) 
  เนื้อหา  = ความสัมพันธระหวางประเทศ (1 ขอ) 
  - องคกรระหวางประเทศ 
 
 
 
 
  การทํางานของกลไกราคา (อุปสงค, อุปทาน, ดุลยภาพ), การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ 
  การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐ (แนๆ) (การกําหนดราคาขั้นสูง, กําหนดราคาขั้นต่ํา, คาจางขั้นต่ํา) 
  เงินเฟอ (ตัววัด, ผลกระทบ, วิธีแก : นโยบายการเงิน, การคลัง) 
  ระบบเศรษฐกิจ (ทุนนิยม, สังคมนิยม, ผสม) 
  ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (แนๆ) (ดุลบัญชีเดินสะพัด + บัญชีทุนเคลื่อนยาย = ยอด

ดุลการชําระเงิน / ทุนสํารองระหวางประเทศ) 
  อ่ืนๆ 
  - เศรษฐศาสตรจุลภาค / มหภาค 
  - ตนทุนคาเสียโอกาส 
  - สหกรณ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน (1-2 ขอแนๆ) 
  - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
  - กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 สาระนี้จะมีขอสอบ 3 เนื้อหาหลักๆ 
  เนื้อหา  = วิธีการทางประวัติศาสตร 
  - ขั้นตอน + หลักฐาน 
  - การเทียบศักราช + การแบงยุคสมัย 
  เนื้อหา  = ประวัติศาสตรสากล (ดูละเอียดใน EXAM TELLER และ READING FOCUS) 
  - อารยธรรมเมโสโปเตเมีย, อียิปต, จีน, อินเดีย, กรีก, โรมัน 
  - สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
  - การปฏิวัติ + สงครามสําคัญของโลก 

ฉลาดเห็นขอสอบเศรษฐศาสตร

ฉลาดเห็นขอสอบประวัติศาสตร



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (13) 

  เนื้อหา  = ประวัติศาสตรไทย 
  - อยุธยา : ศักดินา พระคลังสินคา 
  - การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทร 
    สนธิสัญญาเบาวริง 
    การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5, การประพาสตางประเทศ, การประพาสตน 
    การพยายามพัฒนาประเทศสูประชาธิปไตยของสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
  - บุคคลสําคัญในประวัติศาสตรไทย (แนๆ) 
 
 
 
 
 สาระนี้จะมีขอสอบ 3 เนื้อหาหลักๆ (ดูละเอียดใน EXAM TELLER และ READING FOCUS) 
  เนื้อหา  = เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
  - แผนท่ี :  มาตราสวน  ละติจูด  ลองจิจูด 
  - รูปถายทางอากาศ  ภาพถายดาวเทียม 
  - RS GIS GPS 
  - อุปกรณอื่นๆ 
  เนื้อหา  = หลักภูมิศาสตร 
  - ภูมิลักษณ / ลักษณะทางพ้ืนท่ี (เนนวาเกิดจากอะไร, เรียกวาอะไร) 
  - ภูมิอากาศ (เนนเรื่อง ลมๆ + ปรากฏการณทางอากาศท่ีนาสนใจ) 
  เนื้อหา  = ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  - ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน, น้ํา, ปาไม 
  - วิกฤตการณทางส่ิงแวดลอม : Greenhouse Effect, El Nino, Air Pollution 
  - ความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
    Earth Summit / UNEP 
    Kyoto Protocal, (Vienna Convention, Montreal Protocal) 
    CITES, RAMSAR, BDC, Basel Convention 
    Green Peace, WWF, GEF 
  - กฎหมายไทย 
    พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
  - การจัดการสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 
 
 
 

ฉลาดเห็นขอสอบภูมิศาสตร 
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สูตรที่ 3 : “ฉลาดทํา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากนักเรียนทําขอสอบแบบไรกลยุทธ นั่นคือ การเขาไปนั่งอานโจทยเลื่อนสายตามาดูตัวเลือกแลวก็ย่ืนมือ
ไปฝนคําตอบ เชนนี้นักเรียนก็จะไดคะแนนแบบ “เดิม” ท่ีเปนมา แตถาเราลองเปลี่ยนมาเปนการไปทําอยางมีกลยุทธ
ดูบาง เราอาจจะไดคะแนนมามากขึ้นก็เปนได 
 

ขอสอบ 1 ขอ  = 1 โจทย + ตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
 
 นี่คือ โครงสรางขอสอบโดยปกติ แตกวาจะมาเปนโจทยและตัวเลือก ยอมเกิดจากเบ้ืองหลังทางความคิด / 
จิตใตสํานึก ของผูออกขอสอบวาตองการอะไรใน “ใจ” ของคนออก เชน ตองการจะใหตอบอะไร, ตองการจะ “ลวง” 
อะไร, ตองการจะใหเรา “พลาด” ในเรื่องอะไร นักเรียนเห็นมั้ยวา เวลาสรางขอสอบไมไดสรางแบบทื่อๆ ตื้นๆ   
วาถามแบบนี้ ก็ตอบแบบนี้ไงกันตรงๆ เคาจะมีกลวิธีของเคาซอนอยู เมื่อเปนเชนนี้การไปทําโดยไรกลยุทธ  
โดยเฉพาะกับขอสอบวิชาสังคม  จึงทําใหนักเรียนหลายคนแปลกใจมากวา ตอนทําก็ดูเหมือนงายๆ ทําไดดี      
แตคะแนนออกมากลับไมเปนดังท่ีรูสึกตอนสอบเลย  

ตอไปนี้เราจึงตองมาศึกษากลยุทธในการอานโจทยและอานตัวเลือก กันทีละประเด็น  
กลยุทธโจมตีโจทย  (เฉพาะวิชาสังคมศึกษา) 

 ควรอานโจทยแบบออกเสียงเบาๆ + ใชดินสอไลไปตามการอานของเรา พึงหลีกเลี่ยงการอานในใจ 
 เอาดินสอขีด / วง คําสําคัญ ท่ีเปน 

 
 ประเด็นที่เคาถาม + สิ่งที่เคาตองการ 
 
  ขอท่ี ไมใช, ยกเวน 
  ขอท่ีมากท่ีสุด, นอยที่สุด 
  เหตุ หรือ ผล 
  ถามวาทําไม หรือ อยางไร 
  ทางตรง หรือ ทางออม 
  เหมือน หรือ แตกตาง 

 เมื่ออาน + ขีดวงอะไรกันเรียบรอย อยาเพ่ิงกมดูตัวเลือก พยายามนึกถึงสิ่งท่ีรู / คาดเดาคําตอบในใจไว
 กอนแลวจึงเปด / เอาสายตาไปดูท่ีตัวเลือก               

ฉลาดทําขอสอบสังคม  =  ทําขอสอบสังคมแบบมีกลยุทธ  

ประเด็นคําถาม /คําสําคัญหลัก 
ท่ีเคาจะวัดเราในขอนั้นเปน “เรื่อง” อะไร?
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กลยุทธโจมตีตัวเลือก (เฉพาะวิชาสังคมศึกษา) 

 ถาเปนคําถามแบบจําๆ ใหรีบ Scan ดูตัวเลือกท้ังหมด แลวอะไรคุนสุด ตอบไปเลย อยาคิดมากอีก เพราะ
จะลังเล (กรณีนี้จะสําเร็จหากคนๆ นั้น อานหนังสือมาดี) 

 ถาไมรูอะไรเลย อยาเพ่ิงหวาดกลัววาทําไมได ใหคอยๆ ตัดตัวเลือกท่ีไมนาเก่ียวของท้ิงออกไปกอน 
 พยายามหาจุดผิด / จุดหลอกที่ซอนอยูในแตละตัวเลือกใหเจอ แลวเอาดินสอขีดฆาออกวาไมเอา 
 หลักสําคัญในการโจมตีตัวเลือก 

 - โจทยถามอะไรมา ก็ตอบไปใหตรงๆ กะท่ีเคาตองการอยาไปคิดอะไรเอาเองที่มันเยิ่นเยอพาสับสน 
 - เคาใหหาขอท่ีไมใช, ยกเวน ก็คือหาขอผิด แปลวา ผิด = คําตอบ 
 - อยาหลงคิดไปเองวา เคาใหหาขอท่ีไมใช เพราะอาจเจอมาหลายขอจนคิดไปเอง และไปเผลอกับขอท่ี

ไมไดถามซ่ึงถานักเรียนอานออกเสียง + มีสติ + เอาดินสอจ้ีขีดอักษรในขอสอบตลอด โอกาสพลาด
ตรงนี้จะมีนอย 
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มีอะไรในขอสอบประวัติศาสตรสากล 
 ขอสอบประวัติศาสตรสากลจะออก Share กันกับขอสอบประวัติศาสตรไทย และวิธีการทางประวัติศาสตร 
และครูปอปวา เรื่องท่ีไมพลาดในการออกขอสอบ หรือประเด็นท่ีใชในการเตียมตัวสอบ ครูปอปประมวลให
ดานลางนี้แลวนะ 

ประเด็นที่ใชในการออกขอสอบ แนวโนมในการปรากฏในขอสอบจริง 
1. สมัยกอนประวัติศาสตร 
 - ยุคหินเกา    ยุคหินกลาง    ยุคหินใหม ไมมีหรือมีก็ 1 ขอ 

2. สมัยโบราณ 
 - อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  (สุเมเรียน, บาบิโล-

เนียน, อัสซีเรียน, คาลเดียน, เปอรเซีย, ฮีบรู 
(คารเธจ), ฮิตไทต, ลิเดียน) 

 - อารยธรรมอียิปต 
 - อารยธรรมกรีก 
 - อารยธรรมโรมัน  

 
 
 - 1 ขอแนๆ ถึง 2 ขอ (โดยเลือกมา 1 เรื่อง) 
 - สวนใหญถามความจําท่ีเปนรายละเอียดใน

อารยธรรม 

 - อารยธรรมจีน 
 - อารยธรรมอินเดีย 
 - การติดตอ / แลกเปลี่ยนอารยธรรมตะวันตก-

ตะวันออก (สาเหตุ / เครื่องมือ) 

 
 - 1 ขอแนๆ (โดยเลือกมา 1 เรื่อง) 
 - สวนใหญถามความจําท่ีเปนรายละเอียดใน

อารยธรรม 
 
 
 
 
 
 

III. EXAM TELLER 

Only @ KRU-POP in BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 

WORLD HISTORY : EXAM TELLER 
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ประเด็นที่ใชในการออกขอสอบ แนวโนมในการปรากฏในขอสอบจริง 
3. สมัยกลาง 
 - เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้น (ระบบฟวดัล, ศาสน-

จักร, ระบบการทํานาเปดแบบ 3 ทุง, อัศวิน,
มหาวิทยาลัย, สงครามครูเสด) 

 - อารยธรรม 5 อารยธรรม (อารยธรรมยุโรป
ตะวันตก, อารยธรรมไบแซนไทน, อารยธรรม
ศาสนาคริสต / อิสลาม, อารยธรรมเมือง) 

 - ศิลปะ 3 แบบ  (โรมาเนสก, ไบแซนไทน, โกธิก)  

 
 
 - ไมมี หรือมีก็ 1 ขอ 
 - สวนใหญถามความจําท่ีเปนรายละเอียดใน

อารยธรรมหรือเหตุการณนั้นๆ 

4. สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
 - ลักษณะสําคัญ / แนวคิดของคําวาฟนฟูศิลป-

วิทยาการ 
 - ศิลปะและศิลปนท่ีสําคัญ              
 - เหตุการณสําคัญ 
   การเกิดรัฐชาติ / ประเทศ (Nation State) 
   สํารวจเสนทางเดินเรือ (Age of Discovery) 
   การปฏิรูปศาสนา (The Reformation) 

 
 
 - ไมมี หรือมีก็ 1 ขอ 
 - สวนใหญถามความจําท่ีเปนรายละเอียดใน

อารยธรรมหรือเหตุการณนั้นๆ 

5. สมัยใหม 
 - การปฏิวัติทั้งหลายแหล 
   การปฏิวัติทางเศรษฐกิจ-สังคม : ปฏิวัติ

วิทยาศาสตร  
           ปฏิวัติเกษตรกรรม  ปฏิวัติอุตสาหกรรม 
   การปฏิวัติทางการเมือง 
   - เปนประชาธิปไตยในอังกฤษ อเมริกา 

ฝรั่งเศส 
   - เปนคอมมิวนิสตในรัสเซีย 
 - แนวคิดทั้งหลายแหล  เชน  แนวคิดเสรีนิยม 

แนวคิดประชาธิปไตย แนวคิดสังคมนิยม 
แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม 

 
 
 - นาจะมีแนๆ 1-2 ขอ 
 - มักถามแนววิเคราะห เชน สาเหตุ / ลักษณะ

เหตุการณ / ผลกระทบที่เกิดขึ้น / ความสําคัญ 
 - อาจถามความจําท่ีเปนช่ือคน เชน ช่ือคนที่

เก่ียวกับการปฏิวัติวิทยาศาสตร, อุตสาหกรรม, 
นักคิดเสรีนิยม, นักคิดประชาธิปไตย, นักคิด
สังคมนิยม 

6. โลกในศตวรรษที่ 20-21 
 - C20 : สงครามโลก 1, 2 สหประชาชาติ  

สงครามเย็น โลกาภิวัตน    
 - C21 : กอการราย ความขัดแยงทางเช้ือชาติ-

ศาสนา การขยายตัวของโลกาภิวัตนในทุกๆ ดาน  
Hamburger Crisis 

 
 - นาจะมีแนๆ 1  ขอ 
  - ถามเปนแนววิเคราะหในเชิงความสําคัญ,

ลักษณะสําคัญ, ผลกระทบ, สาเหตุ 
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ขอสอบจําลองประวัติศาสตรสากล 
 
ตอนที่ 1 :  ตอบตัวเลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น  
1. ขอใดไมใชอารยธรรมที่โดดเดนของชาวสุเมเรียน 
 1) ความกาวหนาดานการเพาะปลูก 
 2) ความเช่ือเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเจา 
 3) วรรณคดีท่ีถือวาเกาแกท่ีสุดของโลก 
 4) การประดิษฐตัวอักษรข้ึนเปนครั้งแรกของโลก 
 5) กองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. ขอใดไมใชมรดกอารยธรรมโรมัน 
 1) ประมวลกฎหมายเปนลายลักษณอักษร 
 2) กีฬาโอลิมปค 
 3) รูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ 
 4) ศาสนาคริสตเปนศาสนาทางราชการ 
 5) การกอสรางท่ีรูจักผสมคอนกรีตเปนชาติแรก  
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับอารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ 
 1) พระเจาพิมพิสารทรงดําเนินนโยบายผูกมิตรกับเปอรเซีย 
 2) พระเจาอโศกมหาราชทรงเผยแผศาสนาพุทธไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ 
 3) ราชวงศสังกะเปนราชวงศชาวตางชาติคือกรีกผสมอินเดีย 
 4) ราชวงศคุปตะเปนยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต 
 5) ยุคของอารยธรรมอินเดียอยูในรัชสมัยพระเจาจันทรคุปตท่ี 1 ราชวงศคุปตะ  
4. ความสําคัญของอารยธรรมศาสนาคริสตในชวงสมัยกลางคือขอใด 
 1) สืบตอและรักษาอารยธรรมคลาสสิก 
 2) แหลงสะสมความรูและสั่งสอนวิชาการ 
 3) เปนท้ังคําสอนทางศีลธรรม จารีตประเพณี กฎหมายและวิถีชีวิต 
 4) เปนสะพานเช่ือมอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 
 5) มีลักษณะเดนมากดานวิทยาศาสตรการแพทยและคณิตศาสตร  
5. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของการฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) ความเปนมนุษยนิยม  
 2) ความตองการเปนอิสระ 
 3) การรูจักวิพากษวิจารณ 
 4) การปฏิวัติทางภูมิปญญา 
 5) งานสรางสรรคศิลปกรรม  
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6. ทุกขอเปนผลกระทบที่มีตอโลกจากการคนพบทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของชาลส  ดารวิน  
ยกเวนขอใด 

 1) ทําใหเกิดการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้น 
 2) สภาพชีวิตความเปนอยูของชนชั้นกรรมกรมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับชนช้ันนายทุน 
 3) การแขงขันทางธุรกิจท่ีเต็มไปดวยเลหเหลี่ยมและการเอาเปรียบ 
 4) ประเทศมหาอํานาจในยุโรปแขงขันเพ่ือขยายอํานาจจนกลายเปนสงครามโลก 
 5) การฆาลางเผาพันธุในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย อดอลฟ ฮิตเลอร  
7. แนวความคิดใดท่ีเสนอใหชนช้ันแรงงานตอสูเพ่ือความเสมอภาคของสังคมโดยปราศจากชนชั้น 
 1) แนวคิดเสรีนิยม     
 2) แนวคิดสังคมนิยม 
 3) แนวคิดจักรวรรดินิยม  
 4) แนวคิดชาตินิยม 
 5) แนวคิดประชาธิปไตย  
8. “ยุคแหงการเจรจา” (Era of Negotiation) เปนนโยบายตางประเทศที่สําคัญของผูนําสหรัฐอเมริกาในขอใด 
 1) ริชารด เอ็ม นิกสัน   
 2) จอรช บุช 
 3) จิมมี คารเตอร   
 4) แฟรงกลิน รูสเวลต 
 5) บารัก โอบามา  
9. ขอใดไมใชนโยบายสําคัญของระเบียบโลกใหม ในชวงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง 
 1) คานิยมประชาธิปไตย  
 2) สิทธิมนุษยชน 
 3) สุขภาพอนามัยประชากร 
 4) ระบบการคาเสรี 
 5) มาตรฐานสิ่งแวดลอม  
10. ขอใดไมใชปญหาสังคมโลกรวมสมัย 
 1) ปญหาความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ 
 2) ปญหาการวางงานท่ีพบทุกประเทศและรุนแรงมากขึ้น 
 3) ปญหาขาดความผูกพันกับสังคมเห็นชัดในเมืองขนาดใหญ 
 4) ปญหาเกิดสังคมไมรูหนังสือท่ีขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
 5) ปญหาความแปลกแยกที่เก่ียวกับจิตใจของผูคนท่ีอยูในเมือง 
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ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
1. อุตสาหกรรมหลักท่ีขยายตัวในชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง (ค.ศ. 1860-1914) คือขอใด 
 1) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลท่ีทําจากเหล็กกลา 
 2) อุตสาหกรรมเคมีสาขาอินทรีย 
 3) อุตสาหกรรมการทอผา 
 4) อุตสาหกรรมรถไฟ 
 5) อุตสาหกรรมเดินเรือทะเล  
2. นักสํารวจของสเปนในชวงการสํารวจทางทะเลและคนพบโลกใหม คือขอใด 
 1) บารโทโลมิว ไดแอช  
 2) คริสโตเฟอร โคลัมบัส 
 3) จอหน แคบอต   
 4) อเมริโก เวสปุชชี 
 5) เฮนรี ฮัตสัน  
3. ขอใดไมใชหลักการสําคัญในประกาศสิทธิแหงมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 
 1) สันติภาพ 
 2) เสรีภาพ 
 3) เสมอภาค 
 4) เอกภาพ 
 5) ภราดรภาพ 
4. ผลกระทบจักรวรรดินิยมทําใหแนวคิดดานการเมืองใดท่ีแพรหลายไปทั่วโลก 
 1) ลัทธิสังคมนิยม  
 2) ลัทธิพาณิชยนิยม 
 3) แนวคิดคอมมิวนิสต  
 4) แนวคิดประชาธิปไตย 
 5) ลัทธิชาตินิยม  
5. ขอใดคือ “การปฏิรูปซอน” (The Counter Reformation) ในชวงของการปฏิรูปศาสนาในยุโรป 
 1) คณะเยซูอิต   
 2) การประชุมสภาแหงเมืองเทรนต 
 3) นิกายอังกฤษ   
 4) ประกาศขอโตแยง 95 ประการ 
 5) ฮูเกอโน 
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เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. เฉลย 5) กองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ 
   เปนอารยธรรมของอัสซีเรียน  
2. เฉลย 2)  กีฬาโอลิมปค 
   เปนอารยธรรมกรีก  
3. เฉลย 5)  ยุคของอารยธรรมอินเดียอยูในรัชสมัยพระเจาจันทรคุปตท่ี 1 ราชวงศคุปตะ 
   ตองเปนรัชสมัยพระเจาวิกรมาทิตย  
4. เฉลย 1) สืบตอและรักษาอารยธรรมคลาสสิก 
   นักบวชของศาสนาคริสตไดคัดลอกวรรณกรรมของนักเขียนชาวกรีก-โรมันไวมิใหสูญหาย ศาสนจักร

จึงเปรียบเสมือนผูเก็บรักษาอารยธรรมกรีก-โรมันใหสานตอมายังยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ  
  2) ยังไมสําคัญเทากับตัวเลือก 1) 
  3), 4) และ 5) เปนอารยธรรมศาสนาอิสลาม  
5. เฉลย 4) การปฏิวัติทางภูมิปญญา 
   เปนลักษณะลําคัญของยุคใหม  แบงออกเปน 2 แนวคิด คือ แนวคิดแบบเหตุผลนิยมและแนวคิด

ยุคประเทืองปญญา  
6. เฉลย 1) ทําใหเกิดการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้น 
   เปนผลกระทบของการปฏิวัติวิทยาศาสตร โดยเฉพาะจากแนวคิดของฟรานซิส เบคอน  
7. เฉลย 2) แนวคิดสังคมนิยม 
   เปนแนวคิดท่ีเสนอโดย คารล มากซ (Karl Marx) นักคิดสังคมนิยม  
8. เฉลย 1) ริชารด เอ็ม นิกสัน 
   เปนวิธีทางการทูตของ Nixon ท่ีใชในชวงผอนคลายความตึงเครียด (Detente) ยุคสงครามเย็น  
9. เฉลย 3) สุขอนามัยประชากร 
   USA. + กลุม G8 (อุตสาหกรรม) ไดประกาศ New World Order 4 ขอ ไมมีตัวเลือก 3)  
10. เฉลย 4) ปญหาเกิดสังคมไมรูหนังสือท่ีขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
   ในโลกรวมสมัยจะมีการจัดโอกาสการเรียนรูและเพ่ิมทักษะใหผูอยูนอกระบบการศึกษาผาน

เครือขายเทคโนโลยี จึงจะชวยเปลี่ยนสังคมไมรูหนังสือเปนสังคมรูหนังสือไดท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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ตอนที่ 2  
1. เฉลย 1) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลท่ีทําจากเหล็กกลา และ 2) อุตสาหกรรมเคมีสาขาอินทรีย 
  3), 4) และ 5) เปนอุตสาหกรรมท่ีกาวหนาในระยะแรก (ค.ศ. 1760-1860) ขับเคลื่อนดวยเครื่องจักรไอน้ํา  
2. เฉลย 2) คริสโตเฟอร โคลัมบัส และ 4) อเมริโก เวสปุชชี 
  1) เปนนักสํารวจของโปรตุเกส 
  3) และ 5) เปนนักสํารวจของอังกฤษ  
3. เฉลย 1) สันติภาพ และ 4) เอกภาพ 
  2), 3) และ 5) เปนคําขวัญของปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 และเปนแรงบันดาลใจใหนักเสรีนิยมยุโรป  
4. เฉลย 4) แนวคิดประชาธิปไตย และ 5) ลัทธิชาตินิยม 
   ชาติตะวันตกมักไปปลูกฝงแนวคิดท้ัง 2 นั้น จนทําใหชาติอาณานิคมเรียนรูและเปนพลังผลักดัน

เรียกรองเอกราชในเวลาตอมา  
5. เฉลย 1) คณะเยซูอิต และ 2) การประชุมสภาแหงเมืองเทรนต 
   การปฏิรูปซอน คือ การปรับตัวของฝายคาทอลิกเพ่ือทําใหผูคนกลับมาศรัทธาเหมือนเดิม  
  3), 4) และ 5) เก่ียวกับการปฏิรูปศาสนาโดยโปรเตสแตนท 
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มีอะไรในขอสอบภูมิศาสตร 
เตรียมตัวสอบภูมิศาสตร ตามประเด็นท่ีครูปอป list มาใหตอไปนี้เลยนะ ดูดีๆ รับรองวาอยูในขอสอบแนๆ 

ประเด็นที่ใชในการออกขอสอบ แนวโนมในการปรากฏในขอสอบจริง 
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
 - การใชแผนท่ี (เสนบนแผนที่, มาตราสวน) มีแนๆ 1 ขอ 

 - ภูมิสารสนเทศ (RS, GIS, GPS)  มีแนๆ 1-2 ขอ 
 - อุปกรณทางภูมิศาสตร (โดยเฉพาะอุปกรณ

อากาศ)  ไมมีหรือมี 1 ขอ 

2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของโลก
และไทย 

 - การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกโดยธรรมชาติ : 
กระบวนการภายในเปลือกโลก, ตัวกระทําทาง
ธรรมชาติ (แมน้ํา, ธารน้ําแข็ง, คลื่น, ลม) 

 - การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ           
 - ภัยธรรมชาติ 
 - การเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย : ภูมิสังคมใหม 

 
 
 
 - มีแนๆ 1-2  ขอ 

3. ปญหาและสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดลอม 
 - วิกฤตดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 
 มีแนๆ 1-2 ขอ 

 - การใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมมาสรางสรรค
  วัฒนธรรม 

 มีแนๆ 1 ขอ 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - ความรวมมือ ขอตกลงระดับโลก 

 
 มีแนๆ 1 ขอ 

 - กฎหมายสิ่งแวดลอมไทย  มีแนๆ 1 ขอ 
 - องคกรท่ีมีบทบาททางสิ่งแวดลอมของโลก-ไทย  มีแนๆ 1 ขอ 
 - การมีสวนรวม/หนทางในการอนุรักษทรัพยากร-
  สิ่งแวดลอม 

 มีแนๆ 1-3 ขอ (เยอะ)  

 - โครงการพระราชดําริเก่ียวกับทรัพยากร-
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไมมี หรือ มี 1 ขอ 

 

GEOGRAPHY : EXAM  TELLER 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (24) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ขอสอบจําลองภูมิศาสตร 
 
ตอนที่ 1 :  ตอบตัวเลือกเพียง 1 คําตอบเทานั้น  
1. ขอใดคือหัวใจของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี   
 2) ซอฟแวร 
 3) ฮารดแวร   
 4) สวนอวกาศ 
 5) สวนสถานีควบคุม  
2. ขอใดไมใชผลของการปะทุของภูเขาไฟ 
 1) ปรับระดับของเปลือกโลกใหอยูในภาวะสมดุล 
 2) เกิดแหลงแรสําคัญ เชน เพชร เหล็ก 
 3) ดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกอยางมาก 
 4) ประชากรตั้งถ่ินฐานอยางเบาบาง 
 5) เกิดพ้ืนท่ีใหมเปนเกาะภูเขาไฟโผลพนน้ํา  
3. การสรางโพลเดอร (Polder) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเนเธอรแลนด ถือวาเปนตัวอยางของแนวคิดในขอใด 
 1) การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 
 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพโดยมนุษย 
 4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพจากแรงภายในโลก 
 5) การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
4. ภาคใดของประเทศไทยที่ไมพบภูเขาไฟท่ีดับแลว 
 1) ภาคเหนือ 
 2) ภาคใต 
 3) ภาคกลาง 
 4) ภาคตะวันตก 
 5) ภาคตะวันออก  
5. ขอใดไมใชวิธีการระวังภัยจากสึนามิ 
 1) สังเกตปรากฏการณของชายฝงเมื่อมีการเพ่ิมระดับน้ําทะเล 
 2) รีบอพยพครอบครัวและสัตวเลี้ยงขึ้นท่ีสูง 
 3) รีบนําเรือออกไปกลางทะเล 
 4) หลีกเลี่ยงการกอสรางใกลชายฝงในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 5) ติดตามขาวทางราชการอยางใกลชิด  
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6. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน 
 1) บริเวณปากแมน้ํา 
 2) พ้ืนท่ีราบลุมริมแมน้ําและชายฝง 
 3) บริเวณท่ีราบ เนินเขา 
 4) พ้ืนท่ีภูเขาสูง 
 5) บริเวณบนพื้นดินท่ีมีการสรางถนน อาคารบานเรือน  
7. ขอใดไมใชการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 
 1) มีปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) มีปญหาการใชน้ําบาดาลจนเกิดปญหาการทรุดตัวของแผนดินโดยเฉพาะในเขตประเวศ เขตลาดกระบัง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 3) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมจะมีปญหาดินเค็มเพ่ิมขึ้น 
 4) ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมมากขึ้น เพราะพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมลดลงอันเนื่องมาจากประชาชนมีสวนรวมในการ

เฝาระวังไฟปามากขึ้น 
 5) ประเทศไทยมีแนวโนมของการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นโดยการขนสงใชพลังงานมากท่ีสุด  
8. ขอใดไมใชผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 1) การเพ่ิมจํานวนของพายุหมุนเขตรอน 
 2) การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 
 3) มนุษยและสัตวทะเลใชประโยชนจากทะเลไดมากขึ้น  
 4) ภัยแลงและการเพ่ิมขึ้นของทะเลทราย 
 5) ความเสื่อมโทรมของดิน  
9. ผูท่ีฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษ ตองมีโทษเทาใดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 1) จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 2) ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
 3) จําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
 4) ปรับไมเกิน 500 บาท 
 5) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท   
10. ขอใดไมใชสาระสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตอบสนองความตองการของมนุษย 
 2) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองมีการวางแผนการใชท่ีดีและเหมาะสม 
 3) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองยึดหลักการอนุรักษเสมอ 
 4) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองมีผลกระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออมนอยที่สุด 
 5) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองไมขัดตอนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
1. ขอใดเปนขอมูลลักษณะประจํา (Attribute Data) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 1) ท่ีตั้งของบอน้ํา   
 2) ขอบเขตการปกครองของจังหวัด 
 3) ทางรถไฟ   
 4) ความกวางของถนน 
 5) ลักษณะพ้ืนผิว  
2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในโลกขอใดท่ีไมไดเกิดจากตัวกระทําจากธรรมชาตินอกเปลือกโลก 
 1) ฟยอรด 
 2) กียเซอร 
 3) เกาะหินโดง 
 4) แองกราเบิน 
 5) หุบเขาทรุด  
3. พ้ืนท่ีภาคใดของประเทศไทยที่สวนใหญไมมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวและไมจําเปนตองออกแบบ

อาคารรับแรงแผนดินไหว 
 1) ภาคกลาง   
 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ภาคใต   
 4) ภาคตะวันออก 
 5) ภาคตะวันตก  
4.  โครงการพระราชดําริในขอใดตอไปนี้มิไดเก่ียวของกับการแกปญหาน้ําเนาเสียโดยตรง 
 1) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จ.เชียงใหม 
 2) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี 
 3) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จ.เพชรบุรี 
 4) โครงการบึงมักกะสัน จ.กรุงเทพฯ 
 5) เครื่องกลเติมอากาศที่หมุนชาแบบทุนลอย  
5. องคกร E.P.A. (Environmental Protection Agency) เปนองคกรสิ่งแวดลอมท่ีสนับสนุน สงเสริมและ

ปองกันปญหาดานใด 
 1) ยุติยุคนิวเคลียร   
 2) รณรงคเพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน 
 3) เรงพัฒนาพลังงานสะอาด 
 4) สุขภาพอนามัยของมนุษยชน 
 5) อนุรักษและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 
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เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. เฉลย 1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 
   ขอมูลในระบบ แบงเปนขอมูลเชิงภาพ (จุด, เสน, เสนรอบรูปปด) + ขอมูลลักษณะประจํา  
2. เฉลย 4) ประชากรตั้งถ่ินฐานอยางเบาบาง 
   เมื่อดินภูเขาไฟอุดมสมบูรณทําใหตั้งถ่ินฐานกันหนาแนน  
3. เฉลย 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพโดยมนุษย  
   โพลเดอรเกิดจากการสรางเขื่อนกั้นน้ําเพ่ือระบายน้ําออกทําใหพ้ืนท่ีหลังเขื่อนปรับปรุงสภาพดินได  
4. เฉลย 2) ภาคใต 
   ภาคใตเปนภาคเดียวท่ีไมพบภูเขาไฟท่ีดับแลว  
5. เฉลย 1) สังเกตปรากฏการณของชายฝงเมื่อมีการเพ่ิมระดับน้ําทะเล 
   ตองเปนการลดระดับน้ําทะเล ไมใชเพ่ิม  
6. เฉลย 3) บริเวณท่ีราบ เนินเขา 
   บริเวณดังกลาวจะเจอน้ําหลากจากภูเขา หรือน้ําปากอนเพ่ือน = ฉับพลัน  
7. เฉลย 4) ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาไมมากขึ้น เพราะพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมลดลงอันเนื่องมาจากประชาชนมีสวนรวม

ในการเฝาระวังไฟปามากขึ้น 
   แมสถิติไฟปาจะลดลงแตพ้ืนท่ีปาไมลดลงเพราะปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปามากขึ้น  
8. เฉลย 3) มนุษยและสัตวทะเลใชประโยชนจากทะเลไดมากขึ้น 
   ทะเลและมหาสมุทรจะเสื่อมโทรมลง = ใชประโยชนไดนอยลง  
9. เฉลย 2) ปรับไมเกิน 5,000 บาท 
   เปนโทษที่กฎหมายเขียนไว  
10. เฉลย 5) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช ตองไมขัดตอนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
   ไมเก่ียวกับหลักการเลย 
 
 
 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (28) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ตอนที่ 2  
1. เฉลย 4) ความกวางของถนน และ 5) ลักษณะพ้ืนผิว 
   ขอมูลลักษณะประจําตองบอกคุณลักษณะของพ้ืนท่ี ถาไมไดบอกเรียกวา ขอมูลเชิงภาพ 
  1), 2 และ 3) ขอมูลเชิงภาพ  
2. เฉลย 4) แองกราเบิน และ 5) หุบเขาทรุด 
   เกิดจากแรงจากภายในโลกที่เปนรอยเลื่อน 
3. เฉลย 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) ภาคตะวันออก 
   แนวเสี่ยงมักอยูทางตะวันตกของประเทศ 
4. เฉลย 1) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จ.เชียงใหม และ 3) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จ.เพชรบุรี 
   เปนโครงการฟนฟูสภาพปา + ดิน + น้ําเปนหลัก  
   สวนขอ 5) คือ กังหันน้ําชัยพัฒนา 
5. เฉลย 4) สุขภาพอนามัยของมนุษยชน และ 5) อนุรักษและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 
   สวนขอ 1), 2) และ 3) เปนบทบาทของ GREENPEACE 
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MENU 
 1. ยุคสมัยประวัติศาสตรสากล 
 2. อารยธรรมโบราณ 
 3. เหตุการณสําคัญสมัยกลาง 
 4. เหตุการณสําคัญสมัยใหม 
 5. การติดตอโลกตะวันตก-ออก 
 6. โลกในศตวรรษที่ 21 
 

1. ยุคสมัยประวัติศาสตรสากล 
1. สมัยกอนประวัติศาสตร มีเวลานานกวาสมัยประวัติศาสตร เริ่มตั้งแตมนุษยเกิดขึ้นท่ีทวีปแอฟริกา 
2. เกณฑที่ใชแบงยุคกอนประวัติศาสตร จะใชความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาการการดํารงชีวิตของมนุษย 
3. ยุคหินเกา พบโครงกระดูกมนุษยท่ีเกาท่ีสุดท่ีแทนซาเนีย เคนยา เอธิโอเปย มีการใชสติปญญา + เหตุผล + 

ความคิด ฝงศพ หินทําผนังบาน (แอฟริกา) สรางบานดวยดินเหนียว ไฟเปนความเหนือของมนุษยเข็มเพ่ือ
เย็บหนังสัตว ศิลปะแบบ Magalenian = ภาพวาดผนังถํ้า + แกะสลักกระดูกสีทํามาจากดินฝุน + ยางไม 
นิยมวาดภาพสัตว + ลาสัตว เชน ถํ้า Altamira (สเปน) = วัวไบซอน ถํ้า Lasceaux = วัว กวางเรนเดียร 
มา สุนัขปา ชางโบราณ / มนุษย Cromagnons รูจักสลักงาชาง เขาสัตว ปนดินเหนียว 

4. ยุคหินกลาง ตั้งถ่ินฐานตามปา, ทุงหญา เรือขุดจากตนไม ภาชนะดินเหนียว เริ่มมีการอพยพ นิยมวาดภาพ
มนุษยมากกวาสัตว  ภาพวาดผูหญิงเตนระบําพบในถ้ํา =  รองเพลง + dance ประกอบพิธีกรรม 
 วัฒนธรรมฮัวบิเนียน พบครั้งแรกในเวียดนาม ถือเปนวัฒนธรรมยุคหินกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

5. ยุคหินใหม เพาะปลูก + เลี้ยงสัตว  นับเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสําคัญของมนุษย  ปลูก
ธัญญพืช (ขาวสาลี, บารเลย, ลูกเดือย) เลี้ยงแกะ แพะ (สัตวชนิดแรกๆ) เลี้ยงหมาเปน pet พบซาก
หมูบานสรางดวยไม + ดินเหนียวใน Switz บานยกพ้ืนสูง ฝาบานทําเปนโครงไม ไมนิยมวาดภาพแตมักทํา
ลวดลายเปนเครื่องปนดินเผา มีจุดเริ่มตนสถาปตยกรรมมนุษย = Stonehenge ประกอบพิธีศาสนา, เพาะปลูก
ยุคนี้เปนลูกคลื่นท่ีหนึ่งในการปฏิวัติของมนุษยชาติ = ดานเกษตร  ชุมชนสําคัญ  คือ เมืองชาทัลฮูยุก (ตุรกี) 

6. ยุคโลหะ เริ่มเปนชุมชนเมือง ชลประทาน ใชแรงงานสัตว ชนช้ันทางสังคม ประดิษฐอักษร ชนชาติท่ีรูจัก
ถลุงเหล็กมาทําอาวุธ คือ ฮิตไทตมนุษยเขาสูความเจริญขั้นอารยธรรม วัดจากใชโลหะ + เมือง + จัด
ระเบียบปกครอง + แบงงานกันตามอาชีพท่ีถนัด + ทําปฏิทิน + ใชตัวอักษร    

WORLD HISTORY : READING FOCUS 

IV. READING FOCUS 

Only @ KRU-POP in BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 
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2. อารยธรรมโบราณ 

เมโสโปเตเมีย อียิปต 
 การคมนาคมทางนํ้า → แลกเปลี่ยน เอาไมจากภูเขา
ทางตะวันออก หิน + ทองแดงจากอาวเปอรเชีย ดีบุก
จากเอเชียไมเนอร  

- History begins at Sumer 
 ซูเมเรีย (สุเมเรียน) 

 - การเอาชนะธรรมชาติ → ระบบชลประทานครั้งแรก 
 - คันไถสําริด นําวัวคูมาเทียมคันไถ เปนครั้งแรกที่

เอาแรงงานสัตวมาทุนแรงมนุษย 
 - city - state (ทําใหถูกรุกรานจากเผาอื่นไดงาย), 

urban society   
 - คูนิฟอรม, ซิกกูแรต, กิลกาเมช, จานหมุน, พายอา

กําลัง 2, ช่ัง ตวง วัด, วงลอ , โหราศาสตร 
 บาบิโลนเกา (อะมอไรต) 

 - ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี เกาแกที่สุด, กฎหมาย
แมบทของโลกตะวันตก, มิชารัม (รวมกฎหมายใหม
ใหถูกตอง ยุติธรรม, ระเบียบ, สิทธิสตรีคร้ังแรก 
ฟองหยาได) เปนที่มากฎหมายอิสลาม (ครอบครัว)
มีอิทธิพลตอประมวลกฎหมาย Moses, อาหรับ, 
ยุโรปตะวันตก 

 - “รัฐสวัสดิการ” 
 - ภาพลักษณปศาจใน Hollywood มีตนแบบจาก

ประติมากรรมรูปภูต Pazuzu 
 อัสซีเรีย เปนเจาแหง Fertile Crescent, นิเนเวห, 
สมมติเทพ (สรางวังแทนวัด), bas-relief, รบ / กองทัพ / 
อาวุธเหล็ก, หองสมุด (รวมวรรณคดีสงคราม) 

 บาบิโลนใหม (คาลเดีย) พระเจาเนบูคัดเนซซาร สราง
สวนลอย (กรีกยกยอง), หอคอยแหงบาเบล (ซิกกูแรต
ขนาดใหญ), ดารา + โหราศาสตร 

 ฟนีเซีย, แคนาไนต (เลบานอน), ศูนยกลางอยูที่ 
Carthage อักษรเขียน กรีก, ละติน ตนตระกูลอักษร
ชาติตะวันตก 

 ฮีบรู, ยิว นับถือพระเจาองคเดียว, Old Testament, 
ยูดาย, กฎหมายโมเสส 

 เปอรเซีย Darius 1, จักรวรรดิ (Idol ใหโรมัน), ถนน 
Royal Road, ไปรษณีย, ปฏิทินสุริยคติ, ศาสนา
โซโรอัสเตอร (ตอสูฝายดี-ช่ัว) ปจจุบันคือศาสนาปารซี
ในอินเดียใต 

 - Herodotus บอกวา Egypt is the gift of the Nile 
 สมัยราชอาณาจักรเกา 

 - อียิปตบน (เขื่อนอัสวาน, กรุงไคโร) + อียิปตลาง (ดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําไนล) → กษัตริย Menes 
รวมแลวเปนฟาโรห ปกครองแบบเทวาธิปไตย (สมมติเทพ)
เปนยุคพีระมิด เมืองหลวง คือ เมมฟส วิญญาณอมตะ 
+ โลกหนา = มัมมี่ “หนังสือเดินทางสูกาลนิรันดร” 

 สมัยราชอาณาจักรกลาง 
 - เมืองหลวงคือธีบส เปนยุคทอง (Classic) มี ชลประทาน 

สรางวิหารบูชาเทพอะมอน + เทพโอซิริส  เชน วิหาร
คารนัก (อะมอน), วิหารอาบูซิมเบล (รามเสสที่ 2), 
ราชินีฮัตเซบสุต (แนวซูสี) 

 สมัยจักรวรรดิ แผอํานาจไปซีเรีย, ปาเลสไตน, ฟนีเซีย เนน 
เทพโอซิริส (ช่ังน้ําหนักหัวใจผูตายกับขนนกแหงความจริง 
หัวใจท่ีปราศจากบาปจึงจะมีชีวิตอมตะ) คัมภีรมรณะ 
เร่ิมเนนคุณงามความดี  ตอมาก็เสื่อมถูกอัสซีเรียนยึด
ตามดวยเปอรเซีย กรีก โรมัน  

 - คณิตศาสตร + วิศวะ = พีระมิด / แพทย = มัมมี่ 
 - อักษรเขียนเร่ืองศาสนาหรือเร่ืองชีวิตแตละคนเพื่อนําไป

แสดงตอเทพโอซิริส (ผูเปนเทพเจาแหงแมน้ําไนล 
ยมเทพและผูชุบชีวิต) อุปกรณ คือ กระดาษ Papyrus 
ปากกาทําจากกานตนออ หมึกทําจากเขมาผสมยางไม
และน้ํา 

 - ประดิษฐเคร่ืองทุนแรงไวยกของหนักเปนชาติแรก 
 - วางรากฐานเลขคณิต (บวก, ลบ, หาร) + เรขาคณิต 
 - นาฬิกาแดดบอกเวลา ศึกษาดาวซิริอุส ปฏิทินสุริยคติ 
 - ผาตัด, จักษุแพทย, ทันตแพทย, ศัลยแพทย, รวบรวม

บัญชียาครั้งแรก 
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กรีก โรมัน (ลาติน) 
- ชาวโรมัน เรียกวา กรีก แตชาวกรีกเรียกตนเองวา 

Hellenes 
- ภูเขาหินปูน, ที่ราบหุบเขา, แมน้ําสายสั้น, เช่ียว, 

ดินไมอุดม, ชายฝงทะเลยาว → เดินเรือ, คาบสมุทร
บอลขาน 

 อารยธรรมอีเจียน (= ยุคแรก) มี 
 1) อารยธรรมไมนอน (มิโนน) เกาะครีต เดินเรือ, 

น้ํามันมะกอก, เหลาองุน, รัฐผูกขาดการคา, 
อักษรลีเนียร A (แตไมมีใครแปลออก) สตรีมี
เสรีภาพ สถาปตย + วิศวะ ระบบน้ําประปา 
ชักโครก กายกรรมบนหลังวัวกระทิง ไมนิยม
สรางวัด เทพมารดา (ตนแบบเทพีอะธีนาของกรีก)  

 2) อารยธรรมไมซินี คาบสมุทรเพโลพอนนีซัส 
เดินเรือ + รบ Trojan War น้ํามันมะกอก รูป
บูชาเทพซุส ผูกขาดการคาทางทะเล 
วรรณกรรมอีเลียด, โอดิสซีของกวีโฮเมอร  
(เปรียบไดกับ Bible) 

 อารยธรรมเฮลเลนิก (กรีกแท) 
 - เปน City-State สถานที่พบปะ เรียก อะโครโปลิส 

ตลาด เรียก อะกอรา 
 - นครรัฐเอเธนส อุดมคติ, ประชาธิปไตย (พลเมือง

ชาย 21 ป ปกครองโดยตรง), เด็กชาย 7-18 ป 
ตองเรียน, สภาประชาชนสามารถเนรเทศ เรียกวา 
Ostracism เปนการลงโทษที่นากลัว เพราะ
เอเธนสเช่ือวา มนุษยเปนสัตวสังคมการเมือง, 
“ยุคทองแหงเอเธนส” เกิดขึ้นเมื่อรบชนะ 
เปอรเชีย 

 - สปารตา เขมแข็งที่สุด รัฐทหาร (เผด็จการทหาร) 
อารยธรรมพัฒนาชา เพราะรัฐหามคากับ
ภายนอก สงครามเพโลพอนเนเซียนที่เอเธนสแพ 

 อารยธรรมเฮเลนิสติค  โดย Alexander ผสมผสาน
ใหญโตหรูหรา ประติมากรรมหินออนเนนกลามๆ 

 - คนสําคัญ เชน เพลโต อริสโตเติล ปทากอรัส  
ยูคลิด ฮิปโปคราตีส เอราทอสทินีส ปโตเลมี 

 - เทพสําคัญ : ซุส เฮรา โพไซดอน อะพอลโล 

- มีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรมากกวากรีก 
- มีเทือกเขาแอลปเปนปราการธรรมชาติทางตอนเหนือ 
- พืชที่ปลูก = สม, องุน, มะกอก 
- กรุงโรม ตั้งอยูบนเนินเขา 7 ลูก (ปองกันขาศึก, เลี้ยงสัตว) 

มีแมน้ําไทเบอรผาน 
- ในอีเนียดของ Vergil บอกวาบรรพบุรุษ คือ Trojan  
- Forum = สถานที่ชุมนุม 
- ตอมาพวกอีทรัสกันมาตี 

 สมัยกษัตริย (Imperium) มีสัญลักษณที่ตอมา Fascist 
นําไปเปนสัญลักษณ 

 สมัยสาธารณรัฐ พวกพาทรีเชียน (ชนช้ันสูง) ไดลม K. 
พวกเพลเบียน (ราษฎร) ตองการปกครองเลยเกิดคณะทรีบูน 
เพื่อหยุดย้ังการกดขี่ของพวกพาทรีเชียน เรียกวา Veto 
(ขาพเจาขอหาม) ตอมาพวกเพลเบียนชนะ ก็เลยออก
กฎหมาย 12 โตะ = ทําใหพวกพาทรีเชียนกับเพลเบียนอยู
ใตกฎหมายเดียวกัน (ปกปองสิทธิเสรีภาพราษฎร) ตอมา
เกิดสงครามพิวนิค (โรมัน-คารเธจ) โรมันชนะเลยผูกขาด
การคาในเมดิเตอรเรเนียนได  

 สมัยจักรวรรดิ ชนช้ันปกครองกับนายทหารแยงชิงกัน 
Augustus ตั้งตนเปนซีซาร (จักรพรรดิ) องคแรกของ
จักรวรรดิโรมัน Pax Romana, สรางสังคม Cosmopolitan 
ที่พูดภาษาละตินเหมือนกัน + อยูใตกฎหมายรวมกัน  
สตรีช้ันสูงไดรับการยกยอง ตอมาจักรพรรดิคอนสแตนติน 
ยอมรับคริสตศาสนา + ประกาศ Edict of Milan ให
เสรีภาพนับถือศาสนา + ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเปลเปน
เมืองหลวงทางตะวันออก จักรพรรดิธีโอโดซิอุสท่ี 1 ให
ศาสนาคริสตเปนศาสนาทางราชการ 

 - กฎหมาย 12 โตะ + กฎหมายจัสติเนียน มรดก
สําคัญ  

 - เขตปกครองมณฑล จังหวัด อําเภอ แนวคิดอธิปไตย
ของปวงชน สัญญาประชาคม 

 - การผาตัดเอาทารกออก, ยาสลบ, ทอระบายน้ําโสโครก, 
โรงพยาบาล 

 - ชาติแรกที่ผสมคอนกรีต  (แทนไม + หิน) 
 - ไมใชตนแบบของความคิดนามธรรม, ปรัชญา แต

สําเร็จดานการปกครองจักรวรรดิท่ีใหญสุดในโลก 
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จีน อินเดีย 
- แมน้ําหวงเหอ (เหลือง) ยาวอันดับ 2 ของจีน, แมน้ํา

วิปโยค 
- ราชวงศชาง ภาชนะสําริดหรือติง 4 ขา สําหรับเซนไหว

บรรพบุรุษ 
- จารึกมักเปนคําพยากรณ / คําทํานาย (กระดูกมังกร) 
- ราชวงศโจวปกครองจีนยาวนานที่สุด เกิดความคิด 

“อาณัติแหงสวรรค” เจริญรุงเรืองทางปรัชญา, ตะเกียบ, 
เข็มทิศ, ปหนึ่งมี 365 1/4 วัน 

 ขงจื่อ  วางรากฐานการศึกษา, โลกนี้มากกวาโลกหนา, 
ปรัชญาชีวิต (มากกวาศาสนา), จัดระเบียบสังคม, 
ความสัมพันธทั้ง 5 (กษัตริย, พอ, สามี, พี่, เพื่อน) มี
อิทธิพลตออารยธรรมจีน 

 เหลาจื่อ (ลัทธิเตา) ตอตานสังคม, เจาขุนมูลนาย, 
สันโดษ, พอ, สติปญญาในการเอาชนะตัวเอง 

 เมิ่งจื่อ (เมงจื๊อ) สิทธิประชาชน หลักการปกครอง + 
เศรษฐกิจ รัฐบาลที่ดีตองเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชน 
ถาไมดีลมได  

 ฝาเจีย (นิติธรรมนิยม) 
- สมัยจักรวรรดิเร่ิมที่ราชวงศฉิน, คลายเปอรเชีย ตําราโจว

ถูกเผาเหลือแตตําราเพาะปลูก, ยา, เทพ 
- ฮั่น อูตี้ ขยายไปยังเกาหลี, เวียดนาม  ใชแนวคิดขงจื่อ, 

การศึกษา, สอบจอหงวน, เสนทางสายไหมไปเอเชียกลาง 
สํารวจโดย จางเชียน / ซือ หมา เชียน นักประวัติ-
ศาสตร, โหราศาสตร / เคร่ืองวัดแผนดินไหว / พุทธ
ศิลปถํ้าโมเกา 

- จบจากสมัยฮั่นเปนสมัย 3 กก 
- อารยธรรมจีนพุงสูงสุด สมัยราชวงศถัง กรุงฉางอาน

เปนศูนยกลางของโลก พระภิกษุจีนคนแรกเดินทางไป
ศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดีย 

 

- ประติมากรรมรูปชายมีเครา (โมเฮนโจดาโร) 
- สถูปสาญจี (พระเจาอโศก, เมารยะ) 
- อักษรอินเดียโบราณ คือ พราหมิ ลิป เปนตนแบบอักษร

อินเดีย 
- ทัชมาฮาล ราชวงศโมกุล (มุฆัล) โดยซาห เจฮัน 
- อารยธรรมเมือง มีมาตั้งแตแรกแลว 
- ชองเขาไคเบอร คือ ชองทางที่อินโด ยูโรเปยน (อารยัน) 

บุกมาอินเดีย 
- ตุกตาดินเผาเทพีมารดรสายสรอย ขุดพบที่ฮารัปปา ใช

ในพิธีกรรมศาสนา 
- รามายณะ เปนสงครามระหวาง ดี-ช่ัว 
- พิธีอัศวเมธ สื่อถึงการขยายอํานาจชวงยุคมหากาพย 
- คุปตะ  เปนยุครุงเรืองทางวิทย + คณิต + เลขศูนย 
- ราชวงศ 

 เมารยะ จันทรคุปต → พิมพิสาร (ผูกมิตรกับเปอรเซีย) 
→ อโศก  

 สังกะ เปนของกรีกมาตีอินเดีย มีพระเจามิลินทร อุปถัมภ 
พุทธศาสนา, พระพุทธรูปคันธาราฐ ใชภาพเทพอะพอลโล
ของกรีกเปน idol 

 กุษาณะ พระเจากนิษกะเผยแผพุทธมหายานไปยังทิเบต, 
จีน, เกาหลี, ญ่ีปุน 

 คุปตะ ราชวงศชาวอินเดียแท เปนยุคทองสมัย  
พระเจาวิกรมาทิตย สมมติเทพ, สตรีในวรรณะสูง มี
บทบาทปกครอง, มหาวิทยาลัยนาลันทา / พาราณสี / 
อุชเชนี, ยุคทองของวรรณคดีสันสกฤตโดยกวีกาลิทาส  
/ นักวิทยาศาสตรช่ือ อารยภตา มีช่ือเสียงมากดาน
ดาราศาสตร คณิตศาสตร เลขฐาน 10, กําลังสอง, ราก
ที่สอง, พาย, ระบบทศนิยม 

 สุลตานแหงเดลี (มัมลุค) เอากระดาษ, ดินปน, กระเบื้อง 
มาจากจีน 

 โมกุล  พระเจาอักบาร มีขันติธรรมทางศาสนา  เพื่อ
ลดการทะเลาะระหวางฮินดู-อิสลาม 

 - อังกฤษปกครองอินเดียโดยวิธี “แบงแยกการปกครอง” 
(ระหวางฮินดู, อิสลาม) ยกเลิกพิธี Sati  
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3. เหตุการณสําคัญสมัยกลาง 
1. สมัยกลาง = ยุคมืด (อารยธรรมกรีก-โรมัน drop), ยุคแหงธรรมะอัศวิน (Age of Chivalry), ยุคแหงศรัทธา (ตองรับ

ศีล 7 ประการ) 
2. ฟวดัล รับมาจากระบบ Comitatus (ของเผาเยอรมัน) + ความสัมพันธเจานายกับขาในสังคมโรมัน, Lord สามารถใช

อํานาจ Lord เฉพาะกับ Vassal ที่รับมอบที่ดินจากตนโดยผานพิธีแสดงความภักดีเทานั้น, กระจายอํานาจ, เปนองคกร
เบ็ดเสร็จกําหนดทุกๆ เร่ืองใหคนในสังคม, ใชกฎหมายจารีต, เด็กชายอายุ 7 ขวบ ตองเขาไปเรียนหลักสูตรอัศวิน 
ตอนแรก 7-14 เปน Page Boy 14-20 เปน Squire (รับใช lord ใกลชิด) 20-21 ป จบหลักสูตรเปนอัศวิน อัศวินตอง
ใหเกียรติสตรีเปนมารยาทสังคมตะวันตกถึงปจจุบัน 

3. อารยธรรมไบแซนไทน (จักรวรรดิโรมันตะวันออก) ใชภาษากรีกเปนภาษาราชการ เจริญรุงเรืองสมัยจัสติเนียน 
ขยายดินแดนใหญมาก + สราง New Rome ไดช่ือวาเปน “ครูผูสอนวัฒนธรรม” เพราะนักปราชญจํานวนมากยายมา
ที่นี่ จักรพรรดิเปรียบเสมือนเทพเจาบนพิภพ (God on the Earth)/ ระบบราชการ / กองทัพบก + เรือ / ใชนโยบาย
ทางการทูตสลับทหารทําใหเอาตัวรอดจากศัตรูอยางอื่นได / ประมวลกฎหมายจัสติเนียน เปนแมแบบของประมวล
กฎหมายยุโรป / ศาสนาคริสต  Orthodox  จักรพรรดิตั้ง Patriarch เปนประมุขแทน Pope ถือวาเปนสถาบันที่รักษา
อารยธรรมกรีกโรมันมิใหสูญหาย / ผสมผสานกับโลกตะวันออก / แพรหลายไปใน Russia สวนสถาปตยกรรมเปนรูป 
Dome มี mosaic ดวยที่มีช่ือเสียงที่สุด คือ โบสถเซนตโซเฟย ตอมาคือ Blue Mosque 

4. เศรษฐกิจ  Manorial System  เปนเศรษฐกิจเกษตรพึ่งตนเอง, นา 2 ทุง / 3 ทุง, นาโลง (รูปสี่เหลี่ยมผืนผา) ตอมา 
Manor เสื่อมเพราะมีการลอมร้ัวเพื่อเลี้ยงแกะ ขนแกะมีราคาสูง ที่ดินมีคา นายทุนยึดครอง เกษตรกรเขาเมืองเปน
กรรมกร / ตอมาเกิดสงครามครูเสด การคาจึงฟนตัวและพัฒนาไปในทางอุตสาหกรรมมากขึ้น เชน การพิมพ, กระดาษ, 
นาฬิกา, แกว, เคร่ืองปนดินเผา เกิดเงินเหรียญ, ระบบสินเช่ือที่สําคัญที่สุด คือ ตั๋วเงิน (Bill of Exchange), กิจการ
ธนาคาร, ธุรกิจจํานํา, ธนาคารรับฝากเงินครั้งแรกที่เมืองบาเซโลนา (สเปน) สอนวิธีบันทึกการคาและทําบัญชีคู 

5. เมืองระยะแรก ตกอยูภายใต กษัตริย, ขุนนางซ่ึงเรียกเก็บภาษีจากชาวเมือง ชาวเมืองก็เลยรวมเงินซื้อสิทธิปกครอง
ตนเอง เรียกวา สิทธิบัตร (Charter) อารยธรรมเมือง คือ สมาคมอาชีพ (guild) พัฒนาอาชีพตางๆ, สถาปตยกรรม
แบบ Romanesque รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา กําแพงหนา ตอมามีศิลปะแบบ Gothic หลังคาแหลมสูง เชน Notre-
Dame, Saint Amiens (France) Sevilla (Spain) Cologne (German) 

6. ศาสนจักร คือ ผูเก็บรักษาอารยธรรมกรีก-โรมัน ใหสานยังยุคตอมา 
7. อารยธรรมศาสนาคริสต : โรงเรียนวัด, มหาวิทยาลัย, นักบวชคัดลอกวรรณกรรมกรีก-โรมัน 
8. อารยธรรมอิสลาม ใชภาษาอาหรับ ไดรับสมญานามวาเปนสะพานเช่ือมอารยธรรมตะวันออก-ตก ผูนําจักรวรรดิ

อิสลาม คือ กาหลิบ ราชวงศสําคัญ คือ ราชวงศอุมัยยัด (กรุงดามัสกัส) ใชรูปแบบปกครองเหมือนไบแซนไทน 
ราชวงศอับบาสิต (แบกแดด) ใชแบบเปอรเซีย ราชวงศอุษมานีย (ออตโตมันเติรก) โจมตีไบแซนไทนไดสําเร็จ จักรวรรดิ
อิสลามคุมเสนทางบก + ทะเล เช่ือม 3 ทวีป (ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา) อุตสาหกรรมกาวหนามาก วิทยาศาสตรการแพทย 
เลขก็กาวหนาสุดๆ ศิลปะผสมไบแซนไทน + เปอรเซีย ชาวมุสลิมยกยองวาอินเดียเปนแหลงกําเนิดปรัชญา 

4. เหตุการณสําคัญสมัยใหม 
เหตุการณสําคัญ  

 Renaissance  (ฟนฟูศิลปวิทยาการ)  Reformation  (ปฏิรูปศาสนา) 
 ปฏิวัติวิทยาศาสตร  สถาปนา “รัฐชาติ” ในยุโรป 
 การปฏิวัติทางภูมิปญญา  การขยายตัวของอารยธรรมตะวันตก : การสํารวจทางทะเล 

จักรวรรดินิยม 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดในยุโรป 

 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (34) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 
 
- การเกิดใหมของภูมิปญญา + ศิลปกรรม + วรรณกรรม ของกรีก-โรมัน, สรางงานศิลปะเลียนแบบกรีก-โรมัน 
- จุดเชื่อมตอระหวางกลางกับใหม 
- สาเหตุ เพราะการฟนตัว + เติบโตของเมือง → การคา → พอคาสนใจวิทยาการที่จะนํามาสูความมั่งค่ัง 
- อิตาลี เปนดินแดนแรกที่สนใจ (เริ่มท่ี Florence) เพราะมีอุดมคติรอบรู, ปจเจกชนนิยม, ยึดถือคติทางโลก  

(Scholasticism) นิยมศิลปะกอทิก และ Pope ยายไปอยูท่ี Avignon (ฝรั่งเศส) ทําใหหมดอิทธิพลในอิตาลี 
- ลักษณะสําคัญ : มนุษยนิยม, เรียนรูทางโลก, ปรัชญา, บิดาแหงมนุษยนิยม คือ เปตรากา หรือเปทราก 

(ศึกษาซิเซโร) เกิดวิชาศิลปศาสตร เพ่ือปลดปลอยจิตวิญญาณมนุษยใหอิสระ เนนวรรณคดี + ปรัชญา ภาษา
ละติน + กรีก มิไดปฏิเสธศาสนา แตใชความคิดเหตุผลมากขึ้น คานิยม = รูจักคิดเปนระบบ, กลา
วิพากษวิจารณคนหาความจริง 

- ศิลปกรรมเปนแนวศิลปะเพื่อคุณคาทางศิลปะ (เน้ือหามนุษย + ธรรมชาติ) รูจักใชทัศนภาพ (Perspective) 
เพ่ือความลึก เหมือนจริง, เปนธรรมชาติ / มาซักซิโอ  (อิตาลี) เปนคนแรกที่นําวาดภาพ 3 มิติมาใช เชน 
ภาพวาดการจายเงินบรรณาการ / Fresco = เขียนสีปูนเปยก, Tempera ไขขาว + น้ํา + สีน้ํามัน สรางสี
ออน-แก เหมือนภาพถาย 

- มหาศิลปนแหงศิลปะทั้งปวง = Da Vinci 
- วรรณกรรม ใชภาษาพ้ืนเมือง (ภาษาประจํารัฐชาติ) แทนภาษาละติน / นักเขียนแยกทางโลกออกมา / 

Sonnet (บทเพลงรัก) ของเปทราก, Utopia, The Prince 
 
 
 
- Martin Luther (เยอรมัน)  :  ศรัทธาโดยความเชื่อ  (ไมใชการกระทํา) อํานาจสูงสุด คือ คัมภีรเทาน้ัน 

ชาวคริสตทุกคนเปนผูเผยแผเอง (ไมตองพ่ึงนักบวช) เปนจุดเริ่มตนของ Protestant แพรไปในเยอรมัน, 
ยุโรปเหนือ (สแกนดิเนเวีย) 

- John  Calvin  (ฝรั่งเศส) : บานเมืองตองมีกฎหมายท่ียึดหลักศีลธรรม ตอตานพิธี + ตกแตงวิหารใหญโต 
ปฏิบัติตาม Bible แบบเครงสุดๆ / เขียนหนังสือ Institutes of the Christian Religion เปนคูมือของ 
Protestant / ชะตากรรมมนุษยถูกลิขิตจากพระเจา (Predestination) แพรไปในยุโรปเหนือ, เนเธอรแลนด, 
สกอตแลนด เรียกวา เพรสไบทีเรียน, ถาในฝรั่งเศสเรียก ฮูเกอโน, ถาในอังกฤษเรียก พิวริตัน 

- นิกายอังกฤษ (Anglican Church)  เกิดจากเฮนรี่ท่ี 8 (ราชวงศทิวดอร) ตองการหยา ประมุขคือ Bishop 
of Canterburry โอนทรัพยสินศาสนามาเปนของรัฐ 

- ผล คือ เกิดการปฏิรูปซอนของคาทอลิก เรียกวา พวกเยซูอิต  นําโดยโลโญลา  (สเปน) และคาทอลิกยังมี
ประชุมสภาแหงเมือง Trent กําหนดหลักปฏิบัติของคาทอลิกใหมีประสิทธิภาพขึ้น, เกิดสงคราม 30 ป  
ในเยอรมัน 

 
 

 Renaissance 

 Reformation 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (35) 

 
  
- นักวิทยาศาสตร  C16-18  : Copernicus, Galileo (ดาราศาสตร, กลศาสตร, บริวารดาวพฤหัส, 

วงแหวนดาวเสาร, จุดดับ sun, Milky Way), Kepler (วงรี, เสนรัศมี, ระยะเวลาโคจร), Bacon (วิธีอุปนัย 
= แสวงหาความรู โดยอาศัยประสาทสัมผัส 5, วิทยาศาสตรนํามนุษยกาวหนาไมหยุดย้ัง, ราชบัณฑิตยสถาน
อังกฤษ), Newton (หลักแคลคูลัส, รวมของแสง, หนังสือหลักคณิตศาสตรผสมผสานวิธีอนุมาน + อุปมาน) 

- นักวิทยาศาสตร C19-20 : Darwin (ธรรมชาติวิทยา, สปชีส) Mendal (บิดาพันธุศาสตร, genes)  
Pasteur (ผูพิชิต เชื้อโรค, รักษาคุณคาอาหารโดยความรอน เรียกวา Pasteurization, วัคซีนปองกันพิษ
สุนัขบา) James Watt  (เครื่องจักรไอน้ํา, “แรงมา”) Sigmund Freud (ผูบุกเบิกทฤษฎีจิตวิเคราะห, 
จิตไรสํานึกมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยมากท่ีสุด) Nobel (ไดนาไมตระเบิดหินสรางอุโมค, ไหมเทียม, ยาง
สังเคราะห)  Einstein  (ผูนําโลกเขาสูยุคปรมาณู, ทฤษฎีสัมพันธภาพ) Edward  Jenner  (วัคซีนปองกัน
ฝดาษ) 

 
 
 
- เปนการรวมอํานาจ + รวมคน วัฒนธรรมเดียวกันมาอยูในชาติเดียวกัน 
- สเปน ไลมัวรออกไปไดโดย Ferdinand of Aragon กับ Isabella of Castile มาแตงงานกัน / “กองเรือ

อารมาดาท่ีไมเคยแพ” สัมพันธอันดีตอ Pope + คนพบโลกใหม 
- โปรตุเกส ชวยสเปนไลมัวร และไดท่ีดินบริเวณโอเปอรโต ไมสามารถขยายทางบกไดเพราะติดสเปนก็เลย

ตองไปทางทะเล โดย Prince Henry, Navigator  
- อังกฤษ เริ่มตนจาก War of the Rosesสงครามระหวางขุนนางตระกูลแลงคาสเตอร (แดง) ยอรค (ขาว) 

ปรากฏ Henry Tudor จากแลงคาสเตอรชนะเกิดราชวงศทิวดอร และเฮนรี่ที่ 7 ตอมาอลิซาเบธที่ 1  
ผูนําจักรวรรดิอังกฤษเกรียงไกร เอาชนะกองเรืออารมาดาได ตั้ง East India Company เปนยุคทอง
วรรณคดีอังกฤษ เกิด Shakespeare ชวงนี้ 

- ฝร่ังเศส ทําสงคราม 100 ป กับอังกฤษ แลวชนะโดยโจน ออฟ อารค เกิดพระเจาหลุยส 11 แหงวาลัวส 
ตอมาเกิดสงครามศาสนา หัวหนาโปรเตสแตนท คือ Henry of Navarre เอาชนะแลวเปน Henry ที่  4 
แหง Bourbon ตอมาเปลี่ยนเปนคาทอลิก เพ่ือผูกมิตรกับ Pope ประกาศกฤษฎีกาแหงเมืองนองส 
ใหเสรีภาพศาสนาแกโปรเตสแตนททัดเทียมคาทอลิก การคมนาคม + การตางประเทศไดช่ือวาดีท่ีสุดใน
ยุโรป / พระเจาหลุยส 14 “รัฐคือตัวขา” 
 ท้ังหมดนี้มีเพียงอังกฤษท่ีเปน Protestant + อํานาจ K. ไมเด็ดขาด เพราะตองใชอํานาจรวมกับรัฐสภาและ
รัฐธรรมนูญตาม Magna Carta  

 
 
 
 

 สถาปนา “รัฐชาติ” ในยุโรป 

 ปฏิวัติวิทยาศาสตร 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (36) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 
 
 

 แนวคิดแบบเหตุผลนิยม (C16) : Valla, Macheavelli, Bodin (โบแดง) = ตอตานอํานาจศาสนา สงเสริมชาติ 
สนับสนุนสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 แนวคิดยุคประเทืองปญญา หรือยุคภูมิธรรม (C17-18) เนนปจเจกชน, เสรีภาพ, รากฐานประชาธิปไตย 

 - จอหน ลอค เปนแบบฉบับของแนวคิดประชาธิปไตย สงผลตอปฏิวัติรุงโรจน (อังกฤษ) เหตุผลเปน
ปจจัยสูความรู 

 - มองเตสกิเออ สงอิทธิพลตอรัฐธรรมนูญอเมริกา, ฝรั่งเศส 
 - วอลแตร งานเขียนแพรหลายในสามัญชน สนับสนุนเสรีภาพการเมือง + ศาสนา + แสดงความคิดเห็น 

+ กษัตริยใตรัฐธรรมนูญ 
 - ฮอบบ มีแนวคิดเชนเดียวกับจอหน ลอค อํานาจผูปกครองเกิดจากพันธะสัญญาระหวางผูปกครองกับ

ประชาชน 
 - อาดัม สมิธ  เศรษฐกิจเสรีนิยม  มือท่ีมองไมเห็น 
 - กษัตริยผูทรงภูมิธรรม = กษัตริยระบอบเดิม ท่ีมีรัฐธรรมนูญ + กฎหมาย ใหเสรีภาพประชาชน 

เลิกไพรทาส / มี 2 ประเทศ คือ ปรัสเซีย (เฟรเดริก) กับรัสเซีย (นางแคเธอริน) 
 
 
 
- 3 สิ่งประดิษฐใน C15 คือ แทนพิมพ โดย Gutenburg + เข็มทิศสําริด (เวนิสนํามาจากจีน) + ปนใหญ  

(เพราะเทคโนโลยีหลอมโลหะ ตอมาก็มีปนยาว, ปนไรเฟล) 
- C15-C16 มีสเปน + โปรตุเกส เปนผูนํา C17 มีฮอลันดา C18 มีอังกฤษ + ฝร่ังเศส 
- โปรตุเกส เปนชาติแรกท่ีสํารวจเสนทางทะเลไปเอเชีย 
  บารโทโลมิว ไดแอซ ออม Cape of Wind → Cape of Good Hope 
  วาสโก ดา กามา ออมกูดโฮปมาท่ีกาลิกัต (อินเดีย) เปนยุโรปคนแรกที่คนพบ ศูนยกลางการคาจึง 

move จากเวนิส → ลิสบอน 
- สเปน มี Columbus (เกาะบาฮามาส, คิวบา ; อินเดียตะวันตก) Vespucci (ยืนยันวาท่ี Columbus ไป

ไมใชอินเดียแตเปนโลกใหม) Magellan เดินทางรอบโลกสําเร็จคนแรก 
- Treaty of Tordesillas ใชเสนเมอริเดียนท่ี 370 องศา แบงอิทธิพล ตะวันออกของเสนเปนอิทธิพลของ

โปรตุเกส → Pedro Cabral บังเอิญพายุพัดไปอเมริกาใต แลวตั้งช่ือวา Brazil + อางวาเปนอาณานิคม
โปรตุเกส โปรตุเกสจึงมีเมืองทาท่ีบราซิล + แอฟริกา + เอเชีย 

- ฮอลันดา เนนการคา พอคาตั้งบริษัทรวมหุนช่ือบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตซ ร่ํารวยจากการผูกขาด
การคาเครื่องเทศ William Jansz ไปอาวคารเพนทาเรีย ตอนเหนือของออสเตรเลีย 

 
 
 

 การปฏิวัติทางภูมิปญญา 

 การขยายตัวของอารยธรรมตะวันตก 
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- อังกฤษ เฮนรี่ท่ี 7 เริ่มสงแตมาจริงจังสมัย เอลิซาเบทที่ 1 
  John Cabot คลื่นซัดมาท่ีปลาอุดม คือ นิวฟนดแลนด ลาบราดอร เจออเมริกาเหนือแทนเอเชีย 
  Henry Hudson เดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกไปจีน แตตาย  
  Sir Fancis Drake เปนอีกคนท่ีเดินทางรอบโลกสําเร็จ + ทําลายเรือสเปน 
  Captain Cook ไปออสเตรเลีย + แปซิฟก 
- ฝร่ังเศส สมัย Francis 1 
  Jacques Cartier คนพบแมน้ํา St. Lawrence ไดครองตะวันออกของอเมริกาเหนือ 
  Samuel de Champlain ยึดควิเบค + ทะเลสาบทั้งหา → ตั้ง New France 
  Robert de la Salle คนพบแมน้ําโอไฮโอ สํารวจลุมน้ํา Mississippi ถึงปากอาว Mexico อางวา

ฝรั่งเศสเปนเจาของ แลวเรียกวา Louisiana 
- จักรวรรดินิยม เกิดจากความเปนชาตินิยมแนวใหม (Neo-Nationalism) เปนแนวคิดเกียรติภูมิของชาติท่ี

ย่ิงใหญ นับตามกองทัพ + อาวุธ + จํานวนอาณานิคม และรวมถึง White Man’s Burden 
- เอเชีย มีโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส / อังกฤษใช Gunboat Policy / จีน ญ่ีปุน ไทย รอดพน 
- อเมริกาเหนือ มีอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย ดวยพืชเศรษฐกิจ (ฝาย, ยาสูบ) + แหลงระบายพลเมือง

อังกฤษมีอาณานิคมมากสุด 
- อเมริกาใต มีสเปน (มากสุด) และโปรตุเกส การประกาศเอกราชอเมริกา + การปฏิวัติฝรั่งเศส ทําให

เม็กซิโก เปนประเทศแรกท่ีตอสูจนไดรับเอกราช ประเทศสุดทาย คือ เปรู 
- แอฟริกา ขาวสาลี, ขาวฟาง, ทองคํา, งาชาง, ยางพารา, โกโก, ชา, แรงงานทาส ยุโรปเรียกกาฬทวีป  

เพราะผิวดํารอนแลง อังกฤษเปนชาติแรกท่ีมีอาณานิคมหลายแหง 
  การประชุมที่เบอรลิน 1878 เพ่ือแบงเขตอิทธิพลยุโรปในแอฟริกา ยืนยันลัทธิจักรวรรดินิยมเดนชัด  
  สรางปญหาใหแอฟริกาหลังไดเอกราช ขาดเอกภาพ, สํานึกชาติ เชน ในรวันดา 
- ออสเตรเลีย อาบู ทัสเมน เดินทางออมทวีปออสเตรเลียเปนคนแรก เดินทางมาถึง Tasmania ลงไปพบ

นิวซีแลนด กัปตันคุก สํารวจชายฝงตะวันออกถึงแหลมยอรก ยึดครองแลว เรียกวา New South Wales 
ระบายนักโทษไปสรางเมือง ตอมาคนพบทองคํา เศรษฐกิจจึงดีขึ้น 

 
 
 
- Arnold Toynbee (นักประวัติศาสตรอังกฤษ) เปนคนแรกที่ใชคํานี้ 
- ระยะที่สอง อุตฯ ขยายตัว = เครื่องจักรกลจากเหล็กกลา, เคมีสาขาอินทรีย 
- ปจจัยสําคัญที่ทําใหอังกฤษเปนประเทศแรก คือ การมีเสถียรภาพทางการเมือง + รัฐสงเสริมการคา 
- ค.ศ. 1700 อังกฤษเปนประเทศนายทุนช้ันนํา มีระบบธนาคารที่ดีท่ีสุดในยุโรป ลอนดอนเปนศูนยกลาง

การเงินโลก หลัง C18 โรงงานอุตฯ สามารถกู “เงินถูก” (Cheap Money) = เงินกูท่ีเสียดอกเบี้ยต่ําได →  
อังกฤษเปนโรงงานของโลก (The Workshop of the World) ใน C18  

- นักประดิษฐมาจากชนช้ันลาง เชน John Wilkinson ประดิษฐเครื่องโมแบบหมุน, เครื่องกลั่นไอน้ํา, กระบอกสูบ 
- เบลเยี่ยม พัฒนาอุตฯ เปนประเทศที่ 2 เยอรมนีพัฒนาอุตฯ หลังได Alsace - Lorraine 

 การปฎิวัติอุตสาหกรรม 
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1. เสรีนิยม = เสรีภาพภายใตกฎหมาย การปฏิวัติของชาวอเมริกัน, การปฏิวัติฝรั่งเศสมีหลักเสรีภาพ 
 - The Great Reform Bill ในอังกฤษ เปนการปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งใหญ 

ลดบทบาทของขุนนาง สภาสามัญกลายเปนสถาบันตัวแทนประชาชน 
 - สิทธิการเลือกตั้งของสตรี เริ่มมีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 - หลังปฏิวัติ 1848 ในยุโรป แนวคิดเสรีนิยมผุดท่ัวท้ังยุโรป 
 - นักคิด ระยะแรก = Locke, Montesquieu, Rousseau ระยะหลัง = คานท, สมิท, เบนทัม, จอหน 

สจวต มิลล, จอหน เมนาด เคนส 
 - ตองการสราง perfect society ประเด็นปญหาใน C20 คือ รัฐควรมีอํานาจเหนือประชาชนเพียงใด  

ในการไมไปทําลายเสรีภาพ รัฐควรสรางรัฐสวัสดิการอยางไรใหเสมอภาค 
 - C19 เปนเสรีนิยมแบบคลาสสิก = เนนปจเจก, เสรีภาพเต็มท่ี C20 เปนลัทธิสังคมเสรีนิยม, สังคม

ประชาธิปไตยเสรีนิยม ท่ีเห็นวารัฐควรเขามาสรางความเสมอภาค รัฐสวัสดิการ ทําใหอุตสาหกรรม
รถยนตเติบโตในอเมริกาชวง 1920s 

2. ชาตินิยม 
 - ความหมายของ ชาติ = ประชาชน เริ่มตนครั้งแรกเมื่อการปฏิวัติฝร่ังเศส 1789  และเผยแพรออกไป

จากสงครามนโปเลียน นําไปสูการรวมชาติเยอรมนี, อิตาลี, การเคลื่อนไหวของชนกลุมนอยที่ถูก
จักรวรรดิออสเตรีย, รัสเซีย, ออตโตมันปกครอง 

 - หลังสงครามโลก 1 แนวคิดชาตินิยม drop แทนท่ีดวยลัทธิสากลนิยม (การรวมมือระหวางประเทศ) 
แตไมสําเร็จ ฮิตเลอรก็ปลุกชาตินิยมขยายอํานาจของเยอรมนี, อิตาลี ขึ้นใหมกลายเปนสงครามโลก 2 

 - ชวงสงครามเย็น พลังชาตินิยมในยุโรป drop ไปโผลท่ีเอเชีย-แอฟริกาแทน 
 - เมื่อจบสงครามเย็น เกิดแนวคิดชาตินิยมโดยชนกลุมนอยแทน เชน Bosnia War ในยูโก Kosovo 

War ในยูโก Chechnya War ในรัสเซีย  
 - การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทําใหแนวคิดชาตินิยมเริ่มถูกทาทาย ปะทะ 
3. สังคมนิยม เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม + การปฏิวัติ 1848 ทําใหชนชั้นกลางยิ่งไดอํานาจ 
 - แนวคิดระยะแรกเปนสังคมนิยมแบบ Utopia : Henri de Saint Simon, Charles Fourier, Louis 

Blanc, Pierre Proudhon, Robert Owen, Gerard Winstanley 
 - ตอมาเกิดสังคมนิยมที่เปนวิทยาศาสตร (ลัทธิ Marx) Marx + Engels เขียน The Communist 

Manifesto เสนอสังคมเสมอภาคปราศจากชนชั้นดวยการปฏิวัติโดยกรรมกร + พรรคคอมมิวนิสต  
จนเกิดเปนพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในยุโรป พรรคบอลเชวิคในรัสเซียและเกิดการปฏิวัติ Russia 
โดย Lenin 

 - หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดแนวคิดสัจสังคมนิยม = ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการตอสู 
 - 1989 เกิดการปฏิวัติของชาวโรมาเนียตอตานรัฐบาลคอมมิวนิสตของนิโคไล เชาเชสกู 

 

 แนวคิดในยุโรป 
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5. การติดตอโลกตะวันตก-ออก 
1. เสนทางติดตอ ระยะแรก เสนทางแรก = เสนทางสายไหม + ถนนหลวงโรมันเพ่ือประโยชนทางทหาร + 

ไปรษณีย “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” ตอมาเมื่อมีการสํารวจทางทะเลโดยโปรตุเกสก็มีเสนทางทะเล =  
เสนทางเครื่องเทศ (เอาไวถนอมอาหาร) 

2. สาเหตุการติดตอ อาจเปนเพราะ 
 - สงคราม / ขยายอํานาจ เชน Alexander, สงครามครูเสด, กองทัพมองโกลไปถึงฮังการี 
 - การแสวงหาพันธมิตร หลักฐานสําคัญ คือ การท่ีฮองเตฮั่นสงจางเชียนไปเปนทูตติดตอทางตะวันตก

เพ่ือหาพวกปราบเผา Xiong Nu จนไปพบจักรวรรดิโรมัน จีน เรียกวา ตาฉิน 
 - การเผยแผศาสนา  
  - การคาขาย เปนปจจัยแรกท่ีทําใหมีการติดตอ ผาไหมจากจีนเปนท่ีนิยมมากของชาวโรมัน ตอมา ยุโรป

ตองการเครื่องเทศ + พริกไทย จนเกิดการเดินเรือ แตกอนหนาน้ีมีกองเรือของหมิง นําโดยเจิ้งเหอ
เกิดความนิยมผาไหม, กระเบื้อง, ใบชา (ตอมากลายเปนชาฝรั่ง)  

  - การชอบผจญภัย เชน อิบน บัตตูตา ชาวโมร็อกโก เดินทางไปทั้งแอฟริกา, ตะวันออกกลาง, จีน, 
สเปนใต 

3. การขยายดินแดนของตะวันออก โดย ฟนิเชียน (ยึดคารเทจ, สเปน) เปอรเซีย (ยึดกรีก, เอเชียไมเนอร
ท้ังหมด) ฮั่น (บุกโรมไปจนถึงแควนกอล) สมัยกลาง ก็มีพวกมัวร (บุกสเปน, ตอนกลางของฝรั่งเศส), 
เซลจุกเติรก (ยึดเอเชียไมเนอร) มองโกล (ยึดรัสเซีย, ยุโรปตะวันออก) ออตโตมันเติรก (ยึดคอนสแตนติโนเปล) 

4. เสนทางสายไหมทําใหเกิดเมืองศูนยกลางการคาแถบเอเชียกลาง เชน เมือง Samarkand 
5. เอกสารที่ชวยขยายพรมแดนแหงความรูระหวางโลกตก-ออก = Historia ของ Herodotus, บันทึกของ 

MarcoPolo 
6. โลกในศตวรรษที่ 21 (C21) 

1. หลังสงครามเย็น ระบบความสัมพันธเปลี่ยนจากระบบหลายข้ัวอํานาจ (Multipolar) มาเปนระบบข้ัวเดียว  
(Unipolar)   

2 องคการระหวางประเทศมักมีมหาอํานาจเปนแกนนํา และมีอภิมหาอํานาจเปนผูนํากลุม 
3. มหาอํานาจจะมีบทบาทใน UN นอยลงในอนาคตเพราะประเทศกําลังพัฒนา (เอเชีย, แอฟริกา, อเมริกาใต) 

พยายามรวมมือกันจํากัดอํานาจ 
4. วิธีท่ีประเทศมหาอํานาจใชในการรักษาสันติภาพโลก คือ การถวงดุลอํานาจ, ขยายอํานาจบังคับของ

กฎหมายระหวางประเทศ (ท่ีเริ่มมีตั้งแต C16 และมีแนวโนมวาจะใชวิธีการน้ีมากขึ้นในอนาคต) 
5. หลังจบสงครามเย็น สังคมโลกเปน “หมูบานโลก” (Global Village) ท่ีมีนโยบายการเมือง, การเงิน, 

การคา, สังคม, วัฒนธรรม, ความคิด, พฤติกรรมเช่ือมโยงดวยระบบสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน 
6. การจัดระเบียบโลกใหม (New World Order) นําโดย USA. กับกลุมประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป มี 4 

ดาน คือ ประชาธิปไตย, สิทธิเสรีภาพ / สิทธิมนุษยชน, คาเสรี, สิ่งแวดลอม + ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
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7. การเมืองโลก C21 มีลักษณะเดน คือ 
 - ระบบข้ัวอํานาจเดียว = USA. ดําเนินนโยบายเอกภาคี เชน การไมใหสัตยาบันใน Kyoto Protocal, 

การใช Pre-emptive Strike ในการบุกอิรัก 
 - การขยายตัวของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ปลาย C20 USA. + EU. มักกดดันเอเชีย + แอฟริกา  

และใชผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือกดดัน 
 - การแขงขันดานอาวุธนิวเคลียร USA. พัฒนามาทําสงครามกับอิรัก 
 - สงครามตอตานการกอการราย จากเหตุการณ 11 กันยา 2001 EU., รัสเซีย, จีน เปนพันธมิตรของ 

USA. ในการตอสู 
8. เศรษฐกิจโลกใน C21 คือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) = การขายปลีกแบบ B to C 

(Business to Customer) ผานระบบอินเทอรเน็ต, เปลี่ยนจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปสูเศรษฐกิจ
บริการ แขงขันกันดวยคุณภาพ + นวัตกรรม / Economy of Speed (ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตองการลูกคา) เปนสิ่งสําคัญ / SMEs มีโอกาสทําการคาระหวางประเทศไดมากขึ้น 

9. สังคมและวัฒนธรรมโลกใน C21 เกิดการปฏิวัติระบบการเรียนรูของมนุษยชาติ เขาถึงความรูดวยตัวเอง 
+ โดยตรง ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดชองวางทางสังคมระหวางประเทศรวย (USA. 
+ EU.) กับประเทศยากจนดวยความไดเปรียบดานเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ + ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร + ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

10. วัฒนธรรม 3 ลักษณะใน C21 
 - แปรเปลี่ยนเปนเนื้อเดียวกัน (Homogenization) = การเลียนแบบ เชน รสนิยมการบริโภค การใช

สินคาเจาะยี่หอ ภาพยนตร เพลง 
 - วัฒนธรรมข้ัวตรงขาม (Polarization) = มองคนอีกวัฒนธรรมหนึ่งเปนศัตรู เชน การตอตาน

วัฒนธรรมทุนนิยมดวยวัฒนธรรมทองถิ่น, พอเพียง 
 - วัฒนธรรมลูกผสม (Hybridization) = การรับวัฒนธรรมหลายแหลงมาผสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
11. แนวโนมโลก : 
 - การเมือง จะเตรียมเขาสูระบบหลายข้ัวอํานาจ (multipolar) โดยมี EU., จีน, อินเดีย เขามา (แต 

USA. ยังคงเปนผูนําโลกดานทหาร) + ความขัดแยงทางประวัติศาสตรจะรุนแรงข้ึน เชน ปญหา
อิสราเอล-ปาเลสไตน, อินเดีย-ปากี, จีน-ไตหวัน 

 - เศรษฐกิจ แขงขันทางการคารุนแรงขึ้น ประเทศพัฒนาแลวใชมาตรการกีดกันการคาที่ไมใชภาษี 
 - สังคม กลุมผูสูงอายุจะมีบทบาท เพราะผลสําเร็จของการวางแผนครอบครัว 
12. ระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตนใน C21 มีลักษณะเฉพาะตัว คือ การลดอํานาจและบทบาทของรัฐ, การ

ขยายตัวและเพิ่มบทบาทของบริษัทเอกชน (บริษัทขามชาติ ผลดี คือ โอนถายเทคโนโลยีใหประเทศกําลัง
พัฒนา, พัฒนาแรงงานฝมือ แตผลเสีย คือ เอาเปรียบ, กดขี่แรงงาน, ใชทรัพยากรฟุมเฟอย เกิดปญหา
สิ่งแวดลอม), ความกาวหนาของคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม, เกิดวัฒนธรรมสากลของโลก 
(ซ่ึงมักเปนการครอบงําจากวัฒนธรรมตะวันตก ดวยเหตุนี้ความเปนสากลของวัฒนธรรมกับความสมดุล
ของวัฒนธรรมจึงเปนคนละเรื่องกัน) 
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13. กระแสโลกาภิวัตนใน C21 = ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (แพทย, อวกาศ, ใตทะเล, ชีวภาพ, พันธุ-
วิศวกรรมศาสตร) เชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศ (1980 เกิด Internet 1990 เกิด www)  อิทธิพลของ
องคกรเหนือรัฐ (เชน สหประชาชาติ, WTO) ความสําคัญของแนวคิดประชาธิปไตย, การเปดเสรี
ทางการคา, การต่ืนตัวเรื่องสิ่งแวดลอม 

14. ความทาทายของโลกาภิวัตน = บทบาทของภาคประชาสังคม (Civil Society) เปน degree ของ
ประชาธิปไตย, การคาเสรี, ความเหลื่อมล้ําในสังคมโลก, อิทธิพลของสื่อระดับโลก ท่ีเปน “แหลงผลิต
วัฒนธรรม” 

15. การคามนุษย UN. ไดกําหนดความหมายไว 2 ความหมาย คือ เพ่ือบริการทางเพศกับเพ่ือบริการแรงงาน 
เปนอาชญากรรมท่ีเติบโตเร็วที่สุด (แหลงรายไดอันดับ 2 รองจากยาเสพติด) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เกิด UNIAP (ความรวมมือ UN. วาดวยการตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง) ประเมินวา
คร่ึงหนึ่งของผูตกเปนเหยื่อคามนุษยมาจากเอเชีย  (ผูชายมาทําอุตสาหกรรมประมง, ผูหญิงมาบริการทาง
เพศ / งานบริการ / รับใช) 

16. การกอการราย = ทํารุนแรงเพ่ือหวังผลทางการเมืองโดยคณะบุคคล ตัวอยาง 
 - พยัคฆทมิฬอีแลม ตองการแบงแยกดินแดน, JI ขบวนการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือตอตาน

ตะวันตก (ระเบิดหนา Pub ท่ีบาหลี เมื่อ 2002), TJ (Tawid and Jihad) กอการรายในตะวันออกกลาง, 
Hamas ตอสูเพ่ือรัฐเอกราชปาเลสไตน + ตนแบบระเบิดพลีชีพ อัลเคดา กลุมกอการรายท่ีมีเครือขาย
กระจายทั่วโลก 

17. อเมริกาประกาศกลุมแกนนําแหงความชั่วราย (Axis of Evils) = อิรัก + อิหราน + เกาหลีเหนือ 2003 
ไปทําปฏิบัติการปลดปลอยอิรักใหเปนอิสระ → โคนซัดดัมแลวฟนฟูใหเปนประชาธิปไตย 

18. หลังการผลิตรถยนตฟอรด รุน T ทําใหใชน้ํามันกับรถยนตเพ่ิมขึ้นมาก 
19. วิกฤตการณน้ํามันเริ่มเปนปญหาตนทศวรรษ 1970 เมื่อ OPEC ขึ้นราคาน้ํามัน + ลดผลิตน้ํามันดิบ 1973  
20. อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางยาวนาน, อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจง

ขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตราย, พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
21. วิธีการ 5R ชวยลดแกสเรือนกระจก + เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม = Reduce (ลดบริโภคฟุมเฟอย), 

Reuse, Repair, Recycle, Restrain (บริโภคอยางมีสติ รูทันเลหกลของโฆษณา) 
22. Hamburger Crisis 2008 เกิดขึ้นท่ี USA. หลังจาก Lehman Brothers ประกาศลมละลาย + ธนาคาร

กลาง USA. แกไขดวยการปลอยกูเรงดวนใหกับ AIG (ประกันรายใหญสุดของโลก) เปนเสมือนสึนามิ
การเงินโลกท่ีเลวรายท่ีสุดในรอบศตวรรษ กลาวโดยผูวาการธนาคารกลาง USA. คือ Alan Greenspan  

    - สาเหตุ : นโยบายการเงินเสรีใน 1980s (ลดบทบาทรัฐ), ธนาคาร USA. ลดอัตราดอกเบี้ยตํ่า, ปลอย
สินเช่ืออสังหาริมทรัพยใหกับกลุม Ninja (ไมมีรายได, งาน, สินทรัพย), ฟองสบูอสังหาริมทรัพยจากการ
ปนราคาแตก โดยมีชนวนมาจากปญหาของสถาบันการเงินท่ีใหเงินกูและค้ําประกันเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
คือ Freddie Mac, Fannie Mae 

 - ผลกระทบตอไทย คือ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป, อาหารทะเล, เฟอรนิเจอร, เซรามิก, อัญมณีและ
เครื่องประดับ, การทองเท่ียว 
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MENU 
 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร + ภูมิสารสนเทศ 
 2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในโลก 
 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 
 4. วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5. ความรวมมือสิ่งแวดลอมโลก 
 6. กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย 
 7. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 8. การใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม 
 
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร + ภูมิสารสนเทศ 
1. ไทยมีสถานีภาคพ้ืนดินเพ่ือรับสัญญาณดาวเทียมสํารวจทรัพยากรแรกและเปนศูนยกลางขอมูลในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเขตลาดกระบัง กทม. 
2. ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทย คือ THEOS (ไทยโชติ) ไทยรวมมือกับฝร่ังเศส นํามาจัดการ

ทรัพยากร, สํารวจ-ทําแผนท่ี, ผังเมือง, มั่นคงของชาติ, ใชท่ีดิน, เกษตร, อุทกภัย, ภัยพิบัติ 
3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ RS, GPS, GIS 
4. Remote Sensing (RS) เปนการบันทึกคุณลักษณะวัตถุจากการสะทอนของพลังงานแมเหล็กไฟฟา 
5. GPS อาศัยคลื่นวิทยุและรหัสท่ีสงมาจากดาวเทียม NAVSTAR, ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนอวกาศ

(ดาวเทียม) สวนสถานีควบคุม (พ้ืนโลก) สวนผูใช (คน) มีประโยชนอยางยิ่งกับงานทางดานแผนที่สํารวจ  
นอกจากนี้การควบคุมเครื่องจักรกลในการคมนาคมขนสง, การตรวจสอบติดตามสถานการณและความ
ปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 

6. GIS : หัวใจของระบบสารสนเทศศาสตร คือ ขอมูลเชิงพ้ืนที่  
  ขอมูลใน GIS จะมีขอมูลเชิงภาพ (จุด, เสน, เสนรอบรูปปด หรือ Polygon) และขอมูลลักษณะประจํา 
  - พ้ืนท่ีปาไมเปน Polygon / แมน้ําเปนเสน / ท่ีตั้งของเสาไฟเปนจุด / ช่ือถนน, ลักษณะพ้ืนผิว, จํานวน

ชองทางวิ่งของถนน เปนขอมูลลักษณะประจํา 
  องคประกอบ GIS  มี Hardware, Software, ขอมูล, บุคลากร, วิธีการข้ันตอนการทํางานองคประกอบ

ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บุคลากร ท่ีสําคัญรองลงมา คือ ขอมูล 
  ถาตองการขอมูลดานชลประทาน  จําเปนตองใชขอมูลพ้ืนท่ีลุมน้ํา, ลักษณะภูมิประเทศ, ลักษณะดิน 
  การเพ่ิมผลผลิตชาในไรขนาดใหญของอินเดีย, การแกปญหาการเพ่ิมผลผลิตยางพาราในประเทศไทย, 

การศึกษาแผนดินถลมท่ีนครศรีธรรมราช, การกอตัวของพายุไตฝุน, ภาวะน้ําทวม ตองใช GIS ทั้งสิ้น 
 

GEOGRAPHY : READING FOCUS 
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7. GMS, GOES, NOAA เปนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา / SEASAT, MOS เปนดาวเทียมสมุทรศาสตร / 
THEOS, LANDSAT (USA.), SPOT (France), RADARSAT (Canada), ERS (Europe) เปนดาวเทียม
สํารวจแผนดิน 

8. ประโยชนขอมูลดาวเทียม (RS) = จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม, ทําแผนท่ี (ไดจาก LANDSAT, SPOT, 
MOS-1), อุตุนิยมวิทยา (พยากรณอากาศ), เตือนภัยธรรมชาติ, สํารวจทรัพยากรดิน, การใชประโยชนท่ีดิน, 
ธรณีสัณฐานวิทยา (แหลงแร, น้ํามัน, น้ําใตดิน) 

9. เครื่องมือแผนที่ = เข็มทิศ + เครื่องมือวัดระยะทางในแผนที่ (เปนลอใชวัดระยะทางท่ีคดเค้ียวไปมา) + 
Planimeter (เครื่องมือวัดพ้ืนที่ในแผนที่ท่ีเปนพ้ืนระนาบ (พ้ืนราบ) ซ่ึงมีเสนรอบรูปเปนเสนตรงหรือเสนโคง) 
+ Pantograph เครื่องยอ-ขยายแผนที่ นิยมใชแบบโตะไฟ 

10. กลองวัดระดับ (Theodolite) ใชรังวัดเพ่ือบอกคาระดับของจุดตางๆ บนพ้ืนโลก มีสวนประกอบ คือ กลอง
โทรทรรศน หลอดระดับ ฐานรองรับ ปุมปรับระดับ 3 อัน 

11. กลอมสามมิติ (Stereoscope) ใชกับรูปถายทางอากาศเทานั้น 
12. เครื่องมือทางภูมิอากาศ   
 - วัดความกดใชบารอมิเตอร นิยมใชแบบปรอท, แบบแอนิรอยด (เปนตลับท่ีมีโลหะสุญญากาศท่ียืด-หด

ตัวได) หากบันทึกการเปลี่ยนแปลงจะออกมาเปนบารอกราฟ 
 - เทอรโมกราฟชนิดปรอทบรรจุในแทงเหล็กสามารถวัดอุณหภูมิของดินได 
 - ไซโครมิเตอร (Psychrometer) วัดความชื้นสัมพัทธ ถา Hygrometer วัดความช้ืนอากาศแบบตอเนื่อง

ใชอุปกรณ คือ เสนผม 
 - Aerovane คือ เครื่องวัดลม มี 2 อยาง 
  1) Anemometer =  วัดความเร็วลม ท่ีนิยมใชมากเปนมาตรวัดลมแบบลูกถวย (Cup) 
  2) Wind Vane  =  วัดทิศทางลม มีสัญลักษณเปนรูปไก, ลูกศร 
 - Rain Guage (เกช) วัดปริมาณน้ําฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (44) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในโลก 
1. แผนดินไหว 
 - มนุษยก็ทําใหเกิดได เชน การกักเก็บน้ําในเขื่อน, การระเบิดของการทําเหมืองแร, การทดลองระเบิด

ปรมาณู 
 - ทฤษฎีวาดวยการคืนตัวของวัตถุ = การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
 - ขนาดแผนดินไหว เปนปริมาณพลังงานท่ีปลอยออกมา ณ ตําแหนงจุดกําเนิดแผนดินไหว 
   คาขนาดแผนดินไหวจะขึ้นกับความสูงของคลื่นแผนดินไหว ดังนั้น แตละครั้งจึงมีไดเฉพาะคาเดียว 
 - มาตราริกเตอร (พัฒนาโดย USA.) 6.3 ขึ้นไป = รุนแรง / 4.5-5.3 = ปานกลาง 
2. สึนามิ 
 - เกิดจากแผนดินไหวใตทะเล, ศูนยกลางแผกระจายไปทุกทิศทางในแนวนอน, คลื่นในทะเลไมสูง, เมื่อเขา

ใกลชายฝงความเร็วคลื่นจะชาลงอยางฉับพลัน แตแรงปะทะยังทรงพลังทําใหยอดคลื่นถูกยกตัวสูงสุดท่ี
ชายฝง บริเวณตนกําเนิดทะเล จึงไดรับผลกระทบนอยกวาบริเวณชายฝงทะเล 

 - เกาะกรากะตัว อินโด ภูเขาไฟใตทะเล อาวซากามิ ญี่ปุนแผนดินถลมท่ีพ้ืนทองทะเล อะแลสกาเปลือก
โลกใตทะเลเลื่อน 

 - มักเกิดท่ี ม.แปซิฟก ท่ีมี Ring of Fire จุดกําเนิดมักอยูบริเวณแปซิฟกตอนกลาง (ฮาวายเจอบอยมาก) 
 - PTWC (ศูนยเตือนภัยสึนามิภาคพ้ืนแปซิฟก) อยูท่ีฮอโนลูลู ฮาวาย USA. ใชดาวเทียม NOAA, GOES 

ชวย 
3. แผนดินถลม มักเกิดตามมาจากน้ําปาไหลหลาก, พายุ, แผนดินไหว ซ่ึงเกิดจากพ้ืนท่ีตนน้ํามีการทําลายปา

มาก 
4. ภูเขาไฟปะทุ อาจเปนแหลงทองเท่ียว เชน ท่ีอุทยานแหงชาติฮาวาย (USA.), ทําใหเปลือกโลกสมดุล, เกิด 

หินแปรท่ีแข็งแกรงขึ้น, เกิดเพชร / เหล็ก 
5. ภัยแลง 
 - สาเหตุโดยธรรมชาติ = อากาศในฤดูรอนสูงกวาปกติ พายุหมุนพัดนอยกวาปกติ เอลนิโญ  
 - สาเหตุโดยมนุษย = ทําลายช้ันโอโซน, ผลกระทบจากเรือนกระจก, ตัดปา 
 - เปนปญหาท่ีมีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตของมนุษยชาติในคริสตศตวรรษท่ี 21 (จากการประชุม WSSD 

ท่ีโจฮันเนสเบิรก แอฟริกาใต) 
 - การลงนามใน UNCCD (อนุสัญญาตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย) แกไขปญหาในแอฟริกา 
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3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 
1. แผนดินไหว 
 - ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของแผนยูเรเชียน (= แผน ม.อินเดีย + แผน ม.แปซิฟก) 
 - มักเกิดมาก ตามรอยตอ บริเวณตอนในแผนจึงมีแผนดินไหวนอยกวาและไมรุนแรง 
 - ไทยจัดอยูในเขตท่ีคอนขางปลอดภัย เขตรอยเลื่อนมักอยูท่ีภาคตะวันตก, เหนือ 
 - บานเราใชมาตราเมอรกัลลี โดยภาคเหนือ-ตกท่ีมีชายแดนติดพมา-กาญจนบุรี เปนเขตท่ีมีความรุนแรง

ปานกลาง (VII-VIII เมอรกัลลี) / ภาคเหนือ, ขอบภาคกลางดานตะวันตก, กทม. + ปริมณฑล, 
ตกตอนลาง, ใต มีความรุนแรงนอย-ปานกลาง / ภาคอีสาน, ภาคใตฝงอาวไทย รุนแรงพอประมาณ / 
อีสานกับออก รุนแรงนอย   

2. สึนามิ  26 ธันวาคม 2547 แนวแผนเปลือกโลก อินเดีย-ยูเรเชียน ผิวโลกใตมหาสมุทรราว กระทบอยาง
มากท่ีชุมชนบานน้ําเค็ม จ.พังงา / ถาเรือซ่ึงจอดท่ีทาเรือหรืออาวใหรีบนําเรือออกกลางทะเล 

3. ภัยแลง พบประจําท่ีภาคอีสาน, ตะวันตก, บางสวนภาคกลางเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม 
4. ภูเขาไฟ เคยมีจึงพบทุกภาค (ยกเวนใต) เปนภูเขาไฟรูปโล 
5. อุทกภัย เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องนาน, พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม, น้ําทะเลหนุน, พ้ืนท่ีรองรับน้ําตื้นเขิน, สิ่งกีด

ขวางทิศทางการไหลของน้ํา 
6. พายุหมุนเขตรอน 
 - ประเทศไทยตั้งอยูระหวางกึ่งกลางของแหลงกําเนิดพายุระหวางดานแปซิฟกกับอาวเบงกอล, ทะเลอันดามัน 

จึงไดรับอิทธิพลท้ัง 2 แหลง 
  พายุหมุนสวนใหญเคลื่อนตัวมาทางดานตะวันออกมากกวา  (นั่นคือท่ีแปซิฟก, ทะเลจีนใต)  
 - สวนท่ีมาจากอาวเบงกอล เราเจอแคเดือนพฤษภาคม 
 - พายุหมุนเคลื่อนเขาสูไทยตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไปถึงเดือนธันวาคม โดยตุลาคมเปนเดือนท่ีมี

พายุเคลื่อนมากสุด รองลงไป คือ กันยายน 
 - สวนใหญท่ีเจอเปน ดีเปรสชั่น (โซนรอน, ไตฝุนมีนอยมาก)   
7. Storm-surge = ปรากฏการณคลื่นท่ีเกิดพรอมกับพายุหมุนเขตรอน ท่ียกระดับน้ําทะเลใหสูงกวาปกติ 

เนื่องจากความกดอากาศตํ่า ย่ิงไปพรอมกับศูนยกลางพายุ ทําใหแรงกดน้ันยกระดับน้ําจนกลายเปนโดมน้ํา
ขึ้นมาเคลื่อนตัวจากทะเลซัดเขาหาชายฝง 

8. ทุงกุลารองไห (จ.รอยเอ็ด, จ.สุรินทร, จ.ศรีสะเกษ, จ.ยโสธร, จ.มหาสารคาม) เปนแองกวาง ฤดูฝนน้ําทวมขัง
กลางทุงแลวระบายสูแมน้ํามูล หินชุดมหาสารคาม มีเกลือ + ยิปซ่ัม น้ําจะเออลนแค 2 เดือน คือ กันยายน-
ตุลาคม ดินเปนดินตะกอนหรือทรายแปง อากาศเปนทุงหญาเขตรอน ธันวาคม-มกราคมเปนเดือนที่แลง
ที่สุด ตอมามีการพัฒนาจนเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิ 
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4. วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ปฏิญญาสากลวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย เกิดขึ้นท่ีกรุงสตอกโฮลม สวีเดน กําเนิดวันสิ่งแวดลอมโลก  

คือ 5 มิถุนายน (ของไทยคือ 4 ธันวาคม)  
2. ต้ังแตมีแผนพัฒนาฯ 1 เกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมมาก เพราะจํานวนประชากรเพิ่ม, ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี, การพัฒนาที่เนนแตความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ, การทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ (ทําลายปา
เพ่ือใชพ้ืนท่ีเพาะปลูก), สงครามและความขัดแยงระหวางประเทศ 

3. ปญหาหมอกควันท่ีเชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน เกิดจากไฟปา 
4. ภาคเหนือ + อีสานมีปญหาขาดแคลนน้ํา, กทม. + ปริมณฑลมีปญหาน้ําบาดาล ทําใหเกิดการทรุดตัวของ

แผนดินโดยเฉพาะในเขตประเวศ, ลาดกระบัง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี 
5. กลุมแรท่ีไทยใชมากสุด คือ กลุมแรเช้ือเพลิงและพลังงาน, กลุมแรอุตสาหกรรมซีเมนตทําใหเกิดการปนเปอน

สารแคดเมียมท่ีหวยแมตาว จ.ตาก ฝุนละอองจากการทําเหมืองหิน, ไทยใชพลังงานไปกับการขนสงมากสุด 
6. น้ําเสื่อมโทรม สวนใหญเกิดจากแบคทีเรียโคลิฟอรมสูง + ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย พบมากท่ี น.เจาพระยา

ตอนลาง ทาจีนตอนลาง ลําตะคองตอนลาง ทะเลสาบสงขลา 
7. มลพิษทางอากาศ = ฝุนขนาดเล็ก + โอโซนเกินคามาตรฐาน พบที่ กทม. + อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  

(มีฝุนจากโมหิน ซีเมนต) 
8. ประเทศไทยไดกําหนดแนวทางอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ 7 เปนตนมา 
9. ประชากรมากสุด 5 อันดับแรก =  จีน, อินเดีย, อเมริกา, อินโดนีเซีย, บราซิล 
10. ปญหาความเสื่อมโทรมของดิน เปนปญหาเรงดวนท่ี UNEP ใหความสําคัญ 
11. ความเสื่อมโทรมของปาไมพบเปนบริเวณกวางท่ีเขตลุมน้ําแอมะซอน 
12. ปจจุบันความแหงแลง มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 1 ใน 3 ของโลก ขยายจากแอฟริกาไปจีน (ทะเลทรายคูมทัก

ขยายตัวจนทําใหเมืองตุนหวางเปนพ้ืนท่ีแหงแลง) 
 - ท่ีราบสูงไซบีเรีย (รัสเซีย) เขตมองโกเลียใน (จีน) บางพ้ืนท่ีไมเคยมีฝนตกตลอดหลายป 
 - ปาแอมะซอน เคยอุดมแตกลายเปนเขตแหงแลงท่ีชัดเจน 
 - ทะเลสาบชาด (Chad) ตอนกลางของแอฟริกา เคยเปนทะเลสาบที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก กลายเปน

พ้ืนท่ีแหงแลง 
 -  “กองทุนซับน้ําตา” คาดการณวา พ.ศ. 2593 ความแหงแลงจะรุนแรงกวา 5 เทา 3 แหงท่ีแหงแลงหนัก 

คือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล, บริเวณใกลทะเลทรายโกบี (จีน), ไนจีเรีย 
 - องคการสิ่งแวดลอมยุโรป (EEA) พบปญหาแหงแลงทางตอนใตของทวีป เกิดไฟปามากบริเวณท่ีมี

อากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
 - ท่ีแอฟริกาเหนือ ปรับตัวดวยการพัฒนาขาวบารเลย ทนแลง + ทนเค็ม (แอลจีเรีย + อียิปต + ตูนีเซีย) 
13. มลพิษอากาศในเมืองใหญ (เกิดขึ้นตั้งแตปฏิวัติอุตฯ) 
 - สถาบัน  Blacksmith (NY, USA) สํารวจเมืองมลพิษสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  เมืองซัมกายิต  (อาเซอรไบจัน 

-- เมืองศูนยกลางอุตฯ หนัก + เคมีการเกษตร), เมืองหลินเฟน (จีน -- เมืองศูนยกลางถานหิน, 
โรงงานยานยนต), เมืองเทียนหลิง  (มณฑลอานฮุยในจีนท่ีเปนแหลงผลิตตะกั่วใหญท่ีสุดในประเทศ) 

  สวนใหญจึงเกิดจากอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีโลหะหนักและเหมืองแร  
 - แหลงกําเนิดมลพิษอากาศท่ีใหญท่ีสุดเกิดจากยานยนตท่ีใชน้ํามันปโตรเลียมเปนเช้ือเพลิง 
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5. ความรวมมือสิ่งแวดลอมโลก 
1. U.N. ไดตั้งคณะกรรมาธิการโลก จนเกิดเปน 
 1) Our Common Future (อนาคตรวมของเรา) เรียกรองใหเปลี่ยนแปลงวิถีดําเนินชีวิตท่ีฟุมเฟอย มนุษย

สามารถพัฒนาอยางย่ังยืน = ตอบสนองความตองการคนปจจุบันโดยไมไปกระทบตอความตองการของ
คนรุนถัดไป 

 2) Earth Summit 1992 ท่ี Rio de Janeiro เกิดเอกสาร 5 ฉบับ 
  - ปฏิญญารีอู  วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
  - Agenda 21 แผนแมบทโลกเพื่อพัฒนาสมดุลทางสังคม + เศรษฐกิจ + สิ่งแวดลอม = ย่ังยืน 
  ประเทศไทย นําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกระแสหลักในการพัฒนาประเทศตั้งแต พ.ศ. 2535 

เปนตนมา หลังจากประชุม UNCED (ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา)  
  - แถลงการณเก่ียวกับหลักการดานปาไม, UNFCCC, CBD 
 3) Earth Summit 2002 หรือ WSSD (World Summit on Sustainable Development) 
  - เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก + เรือนกระจก 
  - เกิดเอกสาร 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาโจฮันเนสเบิรกวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืนและแผนการดําเนินงาน  

โจฮันเนสเบิรก (JPOI) โดยนํา Agenda 21 มาสานตอใหเกิดผลรูปธรรม 
2. การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSD) มีจุดเนนการพัฒนาตามชวงเวลา 
 - พ.ศ. 2555-56 เนนปาไม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, เทคโนชีวภาพ, ทองเท่ียว, ภูเขา / ท่ีสูง 
 - พ.ศ. 2557-58 เนนมหาสมุทรและทะเล การจัดการเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ไทยเขารวม Kyoto Protocal ดํารงสถานะเปนประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 อยูในกลุมกลไกพัฒนาที่สะอาด 

(CDM) 
4. พิธีสารมอนทรีออล บอกวาสารไฮโดรคลอโรฟูลออโรคารบอน (HCFCs) ตองเลิกใชป 2573 รัฐบาลไทย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หามใช CFC ในการผลิตตูเย็น, สเปรย 
5. CBD  =  ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิต, พันธุกรรม, ระบบนิเวศ 
  เปนอนุสัญญาระหวางประเทศฉบับแรกท่ีครอบคลุมการบริหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 ลักษณะ 

คือ อนุรักษ, ใชประโยชนอยางย่ังยืน, แบงปนอยางเทาเทียม 
 - ไทยเลยตองมี พรบ. คุมครองพันธุพืช, สงเสริมภูมิปญญาแพทยแผนไทย, ปาชุมชน 
 - USA., อิรัก, วาติกัน, โซมาเรีย, อันดอรรา, บรูไน  ไมไดเปนสมาชิก CBD 
6. Basel = การควบคุมเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน + การกําจัด เชน ยางรถยนตใชแลว, 

ถานไฟฉาย (ปรอท, แคดเมียม), แบตเตอรี่ใชแลว, แทงเช้ือเพลิง 
7. Rotterdam = แจงขอมูลสารเคมีอันตราย + ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิด ผลักดันโดย FAO 

(อาหารและการเกษตร), UNEP ขอตกลงนี้สัมพันธกับกรมควบคุมมลพิษ 
8. CITES (อนุสัญญาวอชิงตัน) : สัตวปาและพืชปาบัญชีหมายเลข 3 แปลวา ชนิดพันธุพืชท่ีขอความรวมมือ

ประเทศสมาชิกชวยดูแลการนําเขา (= จะตองมีหนังสือรับรองการสงออกจากประเทศถิ่นกําเนิด) ของ
ประเทศไทย คือ นกขุนทอง (ของเนปาล คือ ควาย) 
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9. อนุรักษคุมครองมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ (The World Heritage Convention) : by UNESCO 
 - มรดกโลกวัฒนธรรม = เมืองสุโขทัยและบริวาร (ศรีสัช, กําแพงเพชร) พระนครศรีอยุธยา บานเชียง  
 - มรดกโลกทางธรรมชาติ = เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรและหวยขาแขง เปนปาตนน้ําแควใหญ

ตอนบนหรือแมกลองและลําหวยขาแขง, ทุงใหญนเรศวรเปนบริเวณท่ีโดดเดนท่ีสุด เปนตัวแทนระบบ
นิเวศปาเขตรอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสมบูรณและปลอดภัยท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก) ผืนปาดงพญาเย็น
เขาใหญ (เปนผืนปาดานทองเท่ียว + แหลงเรียนรูธรรมชาติท่ีสมบูรณท่ีสุดของไทย) 

10. RAMSAR = พ้ืนท่ีชุมน้ํา, UNESCO’s MAB : Man and Biosphere = พ้ืนที่ระบบนิเวศทั้งบนบกและ
ชายฝงทะเลหรือทะเล (จ.นครราชสีมา, จ.ระนอง, จ.เชียงใหม, จ.ลําปาง) 

11. องคกรเอกชนตางประเทศ 
 - Greenpeace เปนองคกรอิสระ Greenpeace Southeast Asia อยูท่ีกรุงเทพ ผลงานเดน คือ ตอตาน

เตาเผาขยะที่ไมไดมาตรฐาน, ใหคนไทยตื่นตัวกับ GMOs, ยุตินิวเคลียร 
 - กองทุนสัตวปาโลก (WWF) มีเครือขายมากที่สุดทั่วโลก  ผลงานเดน คือ ประกาศใหผืนปา 200 แหง

ท่ัวโลกเปนพ้ืนท่ีปาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ, โครงการปาเพ่ือชีวิต, โครงการคืนชีวิตใหแหลงน้ํา, 
อนุรักษทะเล / มหาสมุทร, พืชสัตวน้ําใกลสูญพันธุ, สารเคมีซ่ึงเปนมลพิษ 

6. กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย 
1. พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 - สิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ. = รับทราบขอมูลขาวสารราชการ, ไดรับชดเชยคาเสียหายหรือคาทดแทน

จากรัฐที่เกิดจากมลพิษ , รองเรียนปญหามลพิษ (5 จังหวัดแรกท่ีรองเรียน คือ กทม., สมุทรปราการ, 
นนทบุรี, สมุทรสงคราม, นครปฐม)  

 - มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม = คุณภาพน้ํา, อากาศ, เสียง 
 - เขตอนุรักษ = อุทยาน, เขตรักษาพันธุสัตวปา ก็ตองกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมสูงกวาปกติ 
 - เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  = เขตท่ีมีคุณคาท้ังทางระบบนิเวศ, ศิลปวัฒนธรรม แตยังไมได

ประกาศเปนเขตอนุรักษ 
 - เขตควบคุมมลพิษ ประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือดําเนินการควบคุม, ลด, ขจัด  
 - อัตราคาบริการ มีไวสําหรับการบําบัดน้ําเสีย / กําจัดของเสียจากแหลงกําเนิด  ถายังปลอยของเสีย  

ตองปรับ 4 เทาของอัตราคาบริการ 
 - ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายก + ผูวาราชการจังหวัด เพ่ือแกไขปญหามลพิษ โทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

ปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 - บุกรุกหรือครอบครองที่ดินรัฐโดยมิชอบดวยกฏหมาย, ทําลายศิลปกรรม / ทรัพยากร โทษจําคุกไมเกิน 5 ป 

ปรับไมเกิน 500,000 บาท 
 - ผูท่ีเผยแพรหรือใหขาวท่ีไมเปนจริงเก่ียวกับแหลงอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษโดยมีเจตนาทําลาย

ช่ือเสียง จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท ถาบอกสื่อมวลชนเพ่ิมเปน 5 ป / 500,000 บาท 
 - ฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษ → 5,000 บาท 
 - เจาของแหลงกําเนิดมลพิษโดยไมบําบัด → 1 ป / 100,000 บาท 
 - ขัดขวางเจาพนักงานควบคุมมลพิษเขาไปในเขตท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ตั้งแตดวงอาทิตยขึ้น-ตก → 

1 เดือน / 10,000 บาท 
2. “เหตุรําคาญ” (สรางความเดือดรอนทางมลพิษแกผูอาศัยใกลเคียง) เปนไปตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 

(แกไข 2550) 
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7. การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1. หนทาง 
 - เลือกกินของธรรมชาติ + ผานกระบวนการผลิตใหนอยที่สุด 
 - ดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลม, ดื่มน้ําจากแกวมากกวาพลาสติก, อาหารสดแทนอาหารกระปอง 
 - เลือกเครื่องใชไฟฟาฉลากเบอร 5, ใชหลอดตะเกียบ, ปดไฟเมื่อไมใชนานกวา 15 นาที, ทําความสะอาด

หลอดไฟ กระจก เพดาน หนาตาง อยูเสมอ หองจะไดสวาง 
 - อยาติดเครื่องยนตท้ิงไวถาไมไดขับ, ขับไมควรเกิน 90 กม./ชม., ใชโทรศัพท หรือ E-MAIL  ติดตอ

แทนการเดินทาง, หลีกเลี่ยงเดินทางชวงรถติด, ใชขนสงมวลชน 
2. มาตรการอนุรักษทางตรง 
 1) ถนอมรักษา (Recovery) เชน ฝายน้ําลน, ถนอมอาหาร, เขตปาสงวน 
    2) บูรณะ (Repair) เชน กําจัดน้ําเสีย, แกไขดิน-ปาเสื่อม 
    3) ปรับปรุง (Renewal) เชน ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
    4) Reuse (ใชกระดาษ 2 ดาน) Recycle (กระดาษมาแปรรูป) Reduce (ใชสินคาบรรจุหีบหอนอยช้ิน) 

Reject (ปฏิเสธการใช) 
3. มาตรการอนุรักษทางออม : ใหการศึกษา, ตั้งชมรม, ออกกฎหมาย, ประชาสัมพันธ, รณรงค, หนวยงาน

รับผิดชอบ 
4. ถังขยะ   
 1) ขยะ Recycle ถังสีเหลือง สัญลักษณ รูปลูกศรสามดอก หมุนตามเข็มนาฬิกา 
 2) ขยะยอยสลาย ถังสีเขียว สัญลักษณ รูปผัก + กางปลา 
 3) ขยะพิษ ถังสีเทาฝาหรือคาดแถบสม สัญลักษณ หัวกระโหลก, กระดูกไขว 
 4) ขยะทั่วไป ถังสีน้ําเงิน สัญลักษณ คนท้ิงขยะลงถัง 
   ขนาดถัง ไมเกิน 120 ลิตร สําหรับขยะที่ตองใชพนักงานเก็บไมใชเครื่องเก็บ 
   รูปแบบถัง ยังไมควรกําหนดลักษณะมาตรฐาน 
5. การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการบูรณาการ มนุษย + สังคม + ธรรมชาติ + เทคโนโลยี เขาดวยกัน โดยนํา

ระบบการพัฒนาคนมาเปนแกนกลาง 
6. โครงการพระราชดําริ 
 1) แกมลิง : แกน้ําทวมขังบริเวณ น.เจาพระยา, ทาจีนตอนลาง 
  2) กังหันน้ําชัยพัฒนา : ไดแนวคิดจาก “หลุก” เปนเครื่องกลเติมอากาศ แกน้ําเสีย ไดสิทธิบัตร 
  3) โครงการบึงมักกะสัน (ที่น้ําเนา) ใชไตธรรมชาติ (ผักตบชวาดูดซับสารพิษ) + ระบบสายลมแสงแดด 

(ใชการทํางานของพืชน้ํา คือ สาหรายกับแบคทีเรีย และผักตบชวา ดูด CO2 ในน้ํา แตตองควบคุมไมให
มากจนแสงแดดสองไมถึง) 

 4) แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เปนโครงการตนแบบ บําบัดน้ําเสียในชุมชนเมืองโดยการปลูกพืชในบอกัก-
เก็บน้ําสีย คือ หญาแฝกอินโดนีเซีย, กก, ธูปฤาษี ซ่ึงดูดซับของเสียในน้ําไดดี 

 5) น้ําดีไลน้ําเสีย ใชน้ําคุณภาพดีจาก น.เจาพระยาไลน้ําเสียตามคลองใน กทม. โดยอาศัยปรากฏการณ 
น้ําขึ้น-น้ําลง 
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 6) หวยฮองไคร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  เนนฟนฟูปา + ปองกันอุทกภัย ในเขตปาสงวนขุนแมกวง 
 7) หวยทราย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี อนุรักษดินและน้ําดวยการปลูก หญาแฝก, ชะลอการไหลของน้ําดวย

การสรางฝายแมว (Check Dam), ปลูกปาโดยไมตองปลูก (มนุษยไมตองเขาไปรบกวนจึงเปน  
ปาธรรมชาติอยางแทจริง), “ปาเปยก”  ปองกันไฟปาในระยะยาวดวยการเพาะปลูกพืชตามแนวคลอง
สงน้ํา + สรางฝายแมว 

   ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามแนวพระราชดําริ  
    1. ปลูกไมโตเร็ว →  พัฒนาหนาดิน + เช้ือเพลิง 
   2. ปลูกไมด้ังเดิมในพื้นที่ → แข็งแรง ทนตอสภาพอากาศ 
   3. ปลูกไมเศรษฐกิจ / ไมผล → ใชประโยชนอนาคต 
   4. ปลูกปาท้ังหมด → ชวยอนุรักษดิน + น้ํา 
 8) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส → แกลงดิน แกดินเปรี้ยว 
 9) หญาแฝก  ปองกันการเส่ือมโทรม + พังทลายของดิน มี 2 สายพันธุ คือ ดอน, หอม  ขยายพันธุไดเร็ว 

+ มีอายุหลายป + ไมตองดูแลหลังปลูกมากนัก = ประหยัด 
   10) เลี้ยงปลาในแหลงน้ําเสีย เชน ปลากระดี่, ปลาสลิด จะชวยกินสารอินทรีย 

 ท้ังหมดนี้ทําให FAO มอบเหรียญพัฒนาการเกษตร แกในหลวง  

8. การใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม 

1. การสราง “หลี่” บริเวณน้ําตกไหลเชี่ยวมาก (น.โขง) เพ่ือจับปลาของคนลาว 
2. เข่ือนตูเจียงเอ้ียน เปนเขื่อนทดน้ําแหงแรกในโลกที่ยังคงใชงานอยูในปจจุบัน (อยูในเฉิงตู, มรดกโลก) เปน

แหลงชลประทานชั้นนําของโลก, วัฒนธรรมการเมือง, ศาสนา บรรเทาอุทกภัยและทําใหกลายเปนอูขาวอูน้ํา
ของซ่ือชวน (เสฉวน) 

3. บานดินในทวีปเอเชีย, แอฟริกา, อเมริกา (เหนือ, ใต) ปจจุบันกระจายอยูท่ัวไปตามอเมริกาใต + เขต
ทะเลทราย  บานดินจะชวยทําใหหองเย็นในตอนกลางวัน เปนฉนวนกันความรอน-หนาว  

 - ในประเทศไทยเจอที่ภาคเหนือ, อีสานท่ีมาจากพวกจีนฮอ 
4. การใชพุน้ํารอนเปน Onsen บรรเทาอาการเจ็บปวด, โรคผิวหนัง, เบาหวาน, ขออักเสบ 
5. กังหันลม เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา USA. ใชอันดับหนึ่ง ตองเปนท่ีลมแรงโดยบนพื้นดินมักติดตั้งในแนวสันเขา 

ระยะที่ดีที่สุด คือ 3 กม. จากฝงทะเล ถาติดตั้งในเขตนานน้ําก็จะมากกวา 10 กม. จากชายฝงทะเล เปน
โครงการของอังกฤษ, แคนาดา 

6. การใชประโยชจากน้ํา : สราง “ฝายแมว” (ฝายชะลอน้ํา) เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชในภาคเหนือบริเวณตนน้ํา  
เกิดครั้งแรกท่ีหวยฮองไคร จ.เชียงใหม, สราง “ระหัดวิดน้ํา” หรือ “หลุก” พบมากภาคเหนือ + อีสาน 
โดยเฉพาะตนน้ํา + กลางน้ํา เปนการสูบน้ําเขาพ้ืนที่เกษตร จากเหมืองฝาย ในการทํานาเกลือท่ี จ.สมุทรสาคร
และ จ.สมุทรสงครามจะใชพลังลมเปนตนกําลังวิดน้ํา 

7. การใชประโยชนจากปาไม : บวชตนไม (ชาวกระเหรี่ยง, มง -- ท่ีมีวิธีคิดคลายพิธีสืบชะตาแมน้ํา 
เนนตนไมใหญ ทําพิธีชวงฤดูแลง), บวชปา (บริเวณตนน้ํา) 

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (51) 

8. ภาคใตทํานาชากวาภาคอ่ืน เพราะฝนมาลาชากวาท่ีอื่น (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ) จากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ การเก่ียวขาวจึงไมใชเคียว แตใช “แกระ” ใหเหมาะกับพันธุขาวท่ีมีคอรวงยาว ตัด
ขาวทีละรวง 

9. เครื่องจักสาน จําเปนมากกับเกษตรกร 
 - ที่จับปลา (จากไมไผ + หวาย) เชน “ลอบ” ถานํ้าลึกจะมี “ลอบนอน”, โพงพาง 
 - ชาวอีสาน จะทํา “หวด” และ “มวย” ไวนึ่งขาวเหนียว (พบภาคเหนือดวย) 
10. รถอีแตน (รถทัวรลูกทุง, รถไทยแลนด, รถเกษตรกร) เกิดขึ้นครั้งแรกโดยชาวนาที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 

เพราะวัชพืชเติบโตเร็ว จึงสรางรถท่ีนําไปวิ่งในทุงนาที่มีวัชพืชมาก + ปราบวัชพืชดวย 
11. บานไทย 
 1) ภาคกลาง 
  - ริมฝงน้ํา + น้ําทวม → ปลูกบานช้ันเดียวใตถุนสูง 
  - อากาศรอน → หลังคาทรงสูง + ฝาผนังบานเปนกรอบเรียก “ฝาลูกฟก” หรือ “ฝาปะกน” 
  - สรางชายคา (ไขรา) ย่ืนยาวคลุมตัวบาน กันแดดกันฝน 
  - นิยมแยกเรือนครัวออกไป กันเขมา / ควันจากเถาถาน 
  - ไมใชตะปูตรึงดวยลิ้นไมเขาเดือย 
 2) ภาคเหนือ 
  - นิยมสรางเรือนแฝด เปนเรือนทึบ (กันหนาว) ใชไมสักสราง 
  - หลังคาเต้ียกวาภาคอ่ืน หนาตางนอย 
  - “เติ๋น” = ระเบียงหนาบาน ใชนั่งเลน, กินขาว 
  - “หํายนต” = ติดไวท่ีเหนือประตูหองนอนรวม กันอันตราย 
  - “กาแล” = ยอดจ่ัวหลังคามีปานลมไขวกัน 
  - ลักษณะเดนสรางเรือนครัวแยกจากเรือนนอน, ระเบียงดานหลังติดกับครัว 
 3) ภาคอีสาน 
  - สวนใหญเปนเรือนผูก ใชไมกระดานทั้งแผนเปนฝาบาน ใตถุนสูงเปนบริเวณท่ีมีการใชสอยมากที่สุด 
  - สรางเรือนใหดานกวางหันไปทางทิศออก-ตก  ดานยาวหันไปทางทิศเหนือ-ใต  =  มงคล 
  - “เกย” ใชรับแขก + กินขาว, “ฮางแองนํ้า” หมอดินใสน้ําดื่ม 
   ไมนิยมทําร้ัว เพราะเปนสังคมเครือญาติ  
    4) ภาคใต 
  - รอน + ติดทะเล → เนนระบายความรอน เรือนไมสูง, หลังคาสูง, ลาดเอียงลงใหน้ําฝนไหลผาน 
  - เสาเรือนไมนิยมฝงดิน แตจะใช “ตอมอ” =  ฐานเสาที่ทําดวยไมเนื้อแข็ง + ศิลาแลง + อิฐฉาบปูน

และจะมี “ตีนเสา” เพ่ือปองกันการผุกรอนของเสาเมื่อพ้ืนไดรับความช้ืนมาก 
  - ลักษณะโดดเดน วิธีการสรางจะประกอบสวนตางๆ ของเรือนบนพื้นดินกอนแลวจึงยกสวน

โครงสรางตางๆ ขึ้นประกอบเปนเรือน 
  - การวางตัวเรือน  หันเขาหาเสนทางสัญจรทางบก, น้ํา รับลมบก, ลมทะเลได คนภาคใตหันหัวนอนไป

ทางทิศใตเปนหลัก รอบบานไมมีรั้ว แตจะปลูกไมผลแทน 
   - มี “ศาลา” ไวพบปะ 

 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (52) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ถาเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแลวจําไดวาสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ขั้นตอนนี้คือสวนใดของขันธ 5 
 1) เวทนา 
 2) สังขาร 
 3) สัญญา  
 4) วิญญาณ  
 5) อายตนะ  
2. กฎแหงกรรมอยูในหลักธรรมใด 
 1) นิยาม 5 
 2) ขันธ 5 
 3) พละ 5 
 4) วิมุตติ 5  
 5) อริยวัฒิ 5  
3. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยูในสติปฏฐานใด 
 1) กายานุปสสนา  
 2) เวทนานุปสสนา  
 3) จิตตานุปสสนา   
 4) ธัมมานุปสสนา  
 5) สมาธิวิปสสนา  
4. ขอใดเปนกุศลพิธี 
 1) การเวียนเทียน    
 2) การทําบุญวันเกิด   
 3) การทําบุญอัฐิ   
 4) การทอดกฐิน  
 5) การทําบุญวันขึ้นปใหม 

TASTE ME! : ขอสอบศาสนา 

V. TASTE ME! 
ชวนลิ้มชิมรส ขอสอบสังคมศึกษา 

Only @ KRU-POP in BRANDS’ SUMMER CAMP 2014 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (53) 

 
 
 
1. ขอใดมีความหมายสอดคลองกับคําวา “บรรทัดฐาน” มากที่สุด 
 1) คานิยม  
 2) บทบาท 
 3) ประเพณี    
 4) สัญลักษณ  
 5) โครงสรางสังคม  
2. ขอใดตอไปนี้เปนการปกครองทองถิ่นท่ีใชอยูในปจจุบัน 
 1) เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนตําบล สุขาภิบาล  
 2) เทศบาลนคร องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
 3) เทศบาลเมือง สภาตําบล สุขาภิบาล 
 4) เทศบาลอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด หมูบาน 
 5) เทศบาลตําบล หมูบาน อําเภอ  
3. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในการกําหนดใหมีองคกรอิสระตรง

กับขอใด 
 1) เพ่ือเปนตัวแทนของประชาชน 
 2) เพ่ือเปนท่ีปรึกษาของรัฐสภา 
 3) เพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 
 4) สนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาล 
 5) เพ่ือวินิจฉัยการปฏิบัติงานท่ีไมเปนธรรมและไมโปรงใสของรัฐ  
4. ประชาชนกลุมใดมีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือถอดถอนขาราชการการเมืองช้ันผูใหญออกจาก

ตําแหนงได 
 1) ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย  
 2) ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 
 3) ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  
 4) ประชาชนท่ีบรรลุนิติภาวะแลว 
 5) ประชาชนท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีขั้นต่ํา 
 
 
 
 
 
 

TASTE ME! : ขอสอบหนาที่พลเมือง 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (54) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 
 
 
1. อาศัยกฎอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธกับปจจัยใด 
 1) ราคาเครื่องปรับอากาศ 
 2) ภาษีสรรพสามิต   
 3) ตนทุนการผลิต    
 4) จํานวนผูผลิต  
 5) สภาพอากาศของพื้นท่ีนั้น  
2. รัฐบาลตองจัดทํางบประมาณแผนดินลักษณะใดในการดําเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว 
 1) กําหนดรายรับเทากับรายจาย 
 2) กําหนดรายไดเทากับรายจาย 
 3) กําหนดรายจายต่ํากวารายรับ 
 4) กําหนดรายจายต่ํากวารายได 
 5) กําหนดรายจายสูงกวารายได  
3. รายการท่ีแสดงการเคลื่อนไหวของทุนสํารองระหวางประเทศ จะปรากฏอยูในขอใด 
 1) ดุลการคา   
 2) ดุลบัญชีทุน 
 3) ดุลการชําระเงิน   
 4) ดุลบัญชีเดินสะพัด  
 5) ดุลบริจาค  
4. ขอใดไมใชลักษณะของตลาดรวม 
 1) ประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายการเงินและการคลังใหเปนแนวเดียวกัน 
 2) ประเทศสมาชิกกําหนดอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน 
 3) มีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศสมาชิกอยางเสรี 
 4) มีการปลอดภาษีศุลกากรระหวางประเทศสมาชิก 
 5) มีฐานการผลิตเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASTE ME! : ขอสอบเศรษฐศาสตร 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (55) 

 
 
 
1. ชนชาติใดท่ีเขาสูสมัยประวัติศาสตรในโลกตะวันตกเปนกลุมแรก 
 1) ชาวอียิปต   2) ชาวสุเมเรียน 
 3) ชาวเปอรเซีย   4) ชาวบาบิโลเนียน 
 5) ชาวฮีบรู  
2. เกณฑใดท่ีถือวาเปนชวงเวลาแหงการสิ้นสุดของประวัติศาสตรสากลสมัยใหม 
 1) การส้ินสุดของสมัยจักรวรรดินิยม 
 2) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) การส้ินสุดของสงครามเย็น 
 5) การส้ินสุดของดุลอํานาจในยุโรป  
3. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตของโลกตะวันตกในยุดใด 
 1) Romantic   2) Realistic  
 3) Reformation    4) Renaissance  
 5) Revolution  
4. การท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงมีฐานะเปนสมมติเทพ เปนคติความเช่ือใด 
 1) พราหมณ-ฮินดู   2) พุทธศาสนาแบบเถรวาท  
 3) พุทธศาสนาแบบมหายาน 4) คติดั้งเดิม  
 5) โอรสแหงสวรรค  
5. บุคคลใดไดรับการประกาศยกยองจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติใน

สาขาปราชญและกวี ประจําป 2551 
 1) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
 2) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
 3) พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท    
 4) หมอมราโชทัย หรือหมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร  
 5) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ  
6. ประเทศไทยไดเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรกในชวงเวลาใด 
 1) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  
 2) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 3) หลังวิกฤตการณ ร.ศ. 112  
 4) หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  
 5) หลังกบฏ ร.ศ. 130 

TASTE ME! : ขอสอบประวัติศาสตร 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (56) __________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 
 
 
1. การบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ควรนําเทคโนโลยีขอใดมาชวยในการพัฒนาและ

ตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
 1) ระบบชวยการพัฒนา (DS) 
 2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
 3) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) 
 4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  
 5) ระบบสัมผัสระยะไกลจากภาพ (RS)   
2. ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวของกับอนุสัญญาฉบับใด 
 1) CITES   2) Kyoto Protocal 
 3) UNFCCC   4) Ramsar 
 5) Rotterdam  
3. การปฏิบัติตนเพ่ืออนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมทําไดหลายวิธี ยกเวนขอใด 
 1) การหลีกเลี่ยงไมใชสินคาท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
 2) การลางรถยนตดวยการตักนํ้าใสถังแทนการใชน้ําจากสายยาง 
 3) การเลือกเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับฐานะของครอบครัว 
 4) การใชหนังสือพิมพหอเศษอาหารกอนนําไปท้ิงในถังขยะสีเขียว 
 5) การตรวจเช็คทอทางเดินน้ําประปาอยางสม่ําเสมอ  
4. “วิธีแกลงดิน” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เปนการแกปญหาของ

ดินประเภทใด 
 1) ดินเค็มจัด   
 2) ดินเปรี้ยวจัด   
 3) ดินถูกชะลางพังทลาย   
 4) ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
 5) ดินตื้น  
5. บุคคลใดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีใหเปนผลยั่งยืนยาวนาน 
 1) นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนประจํา 
 2) นายแดงใชสารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกําจัดแมลง 
 3) นายดําปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 
 4) นายดอนใชหนังสือพิมพท่ีอานแลวหอขยะเปยกกอนนําไปท้ิงในถังขยะสีเหลือง 
 5) นายโดงเขาเปนสมาชิกของสมาคมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

 

TASTE ME! : ขอสอบภูมิศาสตร 
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เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา  
 1. มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ประการใด 
  มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอื่นดังนี้  1. มีความสามารถในการใชและสรางสัญลักษณ      
2. มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําใหสังคมมีระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษยสามารถสรางความเจริญกาวหนา  
ท่ีสัตวอื่นไมอาจทําได เนื่องจากมนุษยมีมันสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงมีระดับสติปญญาและความคิดสรางสรรคเหนือกวา 
สัตวอื่นๆ จึงทําใหสามารถสรางวัฒนธรรมได.  
 2. สัญลักษณคืออะไร มีความสําคัญอยางไรตอมนุษย 
  สัญลักษณ คือ สิ่งท่ีใชแทนสิ่งอื่น เชน วัตถุ การกระทํา กิริยาทาทาง ภาษา สัญลักษณมีความสําคัญ
ตอมนุษยมาก เพราะสัญลักษณเหลานี้ชวยใหมนุษยสามารถติดตอสัมพันธกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สัญลักษณนั้น
ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตเปนสิ่งท่ีมนุษยเทาน้ันท่ีสรางได ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูโดยผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม.  
 3. สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม 
  - สังคม คือ กลุมคนขนาดใหญท่ีมีลักษณะดังนี้  1. เปนกลุมคนที่สามารถเล้ียงตนเองได  2. มีวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตเปนของตนเอง  3. มีอํานาจเหนือกลุมเล็กๆ ท่ีอยูภายในอาณาเขตของตน. 
  - สาเหตุที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม  1. เพ่ือสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน ไดแก ความ
ตองการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม  2. เพ่ือทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณหรือแทจริง โดยมีวัฒนธรรม
เปนตัวขัดเกลามนุษยใหเรียนรูในการอยูรวมกัน  3. เพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันและสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเอง
และกลุม. 
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 4. อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม 
องคประกอบของวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรม หนาที่ของวัฒนธรรม 
  - วัฒนธรรม คือ แบบอยางของพฤติกรรมท้ังหลายที่ไดมาทางสังคมและถายทอดกันไปทางสังคม
โดยอาศัยสัญลักษณ เชน กฎหมาย ศาสนา ศีลธรรม การปกครอง รวมท้ังสิ่งประดิษฐท่ีเปนวัตถุ เชน เครื่องมือ
เครื่องจักร อาคาร 
  - ลักษณะของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 
และเปนระบบสัญลักษณ  2. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต ก็คือแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการเรียนรูและสืบทอด
ตอกันมา เชน ลูกตองเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามทานแกชรา  3. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู เชน คนไทย
ยกมือไหว ชาวยุโรปใชวิธีสัมผัสมือ ฉะนั้นการท่ีสังคมแตละสังคมมีวัฒนธรรมไมเหมือนกันก็เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การเรียนรูหรือการถายทอดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  4. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม ก็คือวัฒนธรรมสามารถ
ถายทอดจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนได  5. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได เพราะสังคมไมเคยหยุดน่ิง. 
  - ประเภทของวัฒนธรรม  1. วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องมือเครื่องใช  2. คติธรรม 
วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจและไดมาจากทางศาสนา  3. เนติธรรม 
วัฒนธรรมทางกฎหมาย  4. สหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม ไดแก มารยาททางสังคมตางๆ เชน การตอนรับแขก 
การแสดงความเคารพ การแตงกาย. 
  - องคประกอบของวัฒนธรรม  1. สถาบัน  2. สัญลักษณ  3. ความเช่ือ  4. บรรทัดฐาน  5. คานิยม. 
  - ความสําคัญของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่น  2. วัฒนธรรมทําให
เปนมนุษยอยางสมบูรณ  3. ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาและสนองความตองการดานตางๆ ได  4. วัฒนธรรม
ชวยใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เชน การออกกฎหมาย  5. วัฒนธรรมชวยสรางความผูกพันและ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  6. วัฒนธรรมชวยใหสังคมเจริญรุงเรือง เชน ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมที่เอื้อตอการมี
ระเบียบวินัย ขยันหมั่นพียร ประหยัด  7. วัฒนธรรมชวยสรางเอกลักษณของสังคม. 
  - หนาที่ของวัฒนธรรม  1. วัฒนธรรมกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปน
ตัวกําหนดคานิยมวาอะไรดี-ช่ัว อะไรถูก-ผิด เชน เด็กตองมีพฤติกรรมท่ีนอบนอมตอผูใหญ  2. วัฒนธรรม
ควบคุมสังคม วัฒนธรรมเปนตัวสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เชน บรรทัดฐานตางๆ ความคิด 
ความเช่ือ  3. วัฒนธรรมกําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัว ในบางสังคมสามีมีภรรยาหลาย
คนได  4. วัฒนธรรมเปนปจจัยหลอหลอมบุคลิกภาพทางสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมสวนใหญมีบุคลิกภาพ
คลายคลึงกัน เชน มีความกตัญูกตเวที เคารพระบบอาวุโส.  
 5. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน และทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางไร 
  1. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายแตกตางกัน วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต สังคม คือ กลุมคน          
2. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน มนุษยสราง
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมสรางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไมใชสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด มนุษยนั้นเรียนรู
วัฒนธรรมจากบุคคลตางๆ ในสังคม และสังคมไมอาจดํารงอยูได ถาไมมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปนกลไก
ควบคุมสังคม. 
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 6. ศัพททางสังคมวิทยาที่เจอในขอสอบบอยๆ 
  - วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแหงพฤติกรรม ผลงานท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้น 
รวมท้ังความคิด ความเช่ือ ความรู. 
  - โครงสรางทางสังคม คือ  1. ระบบความสัมพันธของสถาบันตางๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง  
2. รูปแบบความสัมพันธท่ีมีบรรทัดฐานเปนแนวทางท่ีใหคนในสังคมยึดถือไวใชในการทํากิจกรรมตางๆ. 
  - กลุมทางสังคมหรือองคการทางสังคม คือ  1. กลุมบุคคลที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธกัน
อยางมีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุมสังคมจะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ มีความสนใจ
คลายกัน ซ่ึงทําใหกลุมมีลักษณะแตกตางกับกลุมอื่นๆ  2. กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
และมีการกระทําตอกันเพ่ือใหไดรับผลตามจุดมุงหมาย. 
  - สถาบันทางสังคม คือ  1. แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีสนองความตองการรวมกัน
ในดานตางๆ  2. กลุมของบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลักในการทํากิจกรรมดานตางๆ  3. ชุดของ
กฎเกณฑ ท่ีสังคมกําหนดใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมดานตางๆ  4. ยอดรวมของรูปแบบความสัมพันธ 
กระบวนการและวัตถุอุปกรณท่ีสรางขึ้นเพ่ือสนองประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. 
  - บรรทัดฐานทางสังคม คือ  1. ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ หรือคตินิยมท่ีสังคมกําหนดไว 
เพ่ือเปนแนวทางใหบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณตางๆ  2. กฎเกณฑหรือแบบแผน
ความประพฤติท่ีใชเปนแนวทางใหคนในสังคมไดปฏิบัติตอกันเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคม คือ  1. การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีตองมากระทํา
ตอกันทางสังคม เพ่ือใหความสัมพันธของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น  2. วิธีการท่ีสังคมกําหนด     
แบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน. 
  - การควบคุมทางสังคม คือ วิธีการท่ีสังคมใชควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ใหประพฤติปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน. 
  - การขัดเกลาทางสังคม คือ  1. กระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล   
ซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม เพ่ือใหสมาชิกสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี  2. วิธีการท่ี
สังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน  3. กระบวนการทางสังคมกับ
จิตวิทยาซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ. 
  - การเคลื่อนที่ทางสังคม คือ การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหนง-หนาที่-ฐานะทางสังคม เชน 
สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมไดมากกวาสังคมชนบท สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวตั้ง สังคม
ชนบทมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวนอน. 
  - คานิยม คือ  1. แบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมถือวามีคุณคา เปนแบบแผนที่ใชตัดสินหรือประเมินคา
สิ่งตางๆ  2. สิ่งท่ีกลุมบุคคลเชื่อและยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง  3. เกณฑท่ี
ระบุวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไร หรือเกณฑในการประเมินคาความประพฤติของสังคม. 
  - การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมท่ี
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็ได. 
  - วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงกาวหนาท่ีเปนไปเองโดยไมมีการวางแผน แตมีการส่ังสมกันตอๆ ไป. 
  - การปฏิวัติสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการ
จัดลําดับความสูง-ต่ําของชนช้ันสังคมท่ีเคยมี. 
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 7. องคประกอบของโครงสรางทางสังคม สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมีอะไรบาง 
  - โครงสรางทางสังคมมีองคประกอบดังน้ี  1. กลุมทางสังคม  2. สถานภาพและบทบาท  3. สถาบัน
ทางสังคม. 
  - สถาบันทางสังคมมีองคประกอบดังนี้  1. กลุมทางสังคม  2. สถานภาพและบทบาท  3. หนาท่ี       
4. บรรทัดฐาน  5. สัญลักษณ  6. คานิยม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคมมีองคประกอบดังน้ี  1. บรรทัดฐาน  2. สถานภาพและบทบาท  3. การ
ควบคุมทางสังคม  4. คานิยม.  
 8. กลุมทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  1. กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีสมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนสวนตัวเปนกันเอง ใกลชิดสนิทสนม    
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และเปนไปตามอารมณ กลุมปฐมภูมิจึงเปนกลุมขนาดเล็กท่ีสมาชิกมีความสัมพันธ
ติดตอกันเปนเวลานาน รูจักและเขาใจกันอยางถองแท เรื่องท่ีสมาชิกติดตอกันไมมีขอบเขตจํากัด เชน กลุมเพ่ือนเลน
เพ่ือนบาน ขอสังเกต แตกลุมปฐมภูมิไมจําเปนตองมีความสัมพันธเฉพาะหนาเสมอไป เชน คนตางจังหวัดท่ีเขามา
อยูในกรุงเทพฯ ดังนั้นกลุมปฐมภูมิเปนกลุมท่ีจําเปนแกมนุษยท่ีขาดเสียมิได เปนกลุมท่ีใหความอบอุนและความ
มั่นคงทางดานจิตใจ. 
  2. กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมท่ีสมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนทางการ ไมยึดความผูกพันสวนตัว     
จึงเปนความสัมพันธแบบพันธะสัญญา เนนผลประโยชน และเปนไปตามเหตุผล สมาชิกผูกพันกันตามสถานภาพ 
เชน ฐานะพอคากับลูกคา นายจางกับลูกจาง กลุมทุติยภูมิจึงเปนกลุมขนาดใหญท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก ขาด
ความเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความเปนกันเอง ทุกคนตางตองปฏิบัติตอกันตามระเบียบแบบแผน สมาชิกติดตอกัน
เฉพาะเรื่อง เฉพาะเวลา มีความสัมพันธระยะสั้น เชน หนวยงานราชการ องคการ บริษัท มหาวิทยาลัย.  
 9. สถาบันทางสังคมข้ันพื้นฐานมีอะไรบาง 
  สถาบันครอบครัว / สถาบันการเมืองการปกครอง / สถาบันเศรษฐกิจ / สถาบันศาสนา / สถาบันการศึกษา 
ในบรรดาสถาบันท้ังหมดนี้ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีสุดและมีความสําคัญย่ิงตอสังคม เพราะ
เปนสถาบันขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนจุดเริ่มตนของสถาบันอื่นๆ.  
 10. สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนามีองคประกอบในรายละเอียดอะไรบาง 
  - สถาบันครอบครัว  1. กลุมสังคม เชน พอ แม ลูก วงศาคณาญาติ  2. สถานภาพและบทบาท 
เชน พอแมมีหนาท่ีเลี้ยงดูปกปองใหความรักแกลูก ลูกมีหนาท่ีตองเคารพเชื่อฟงพอแม  3. หนาที่ เชน ผลิต
สมาชิกใหม ปลูกฝงและถายทอดวัฒนธรรม อบรมใหเรียนรูระเบียบของสังคม กําหนดสถานภาพของบุคคล ให
ความรัก ความอบอุน บําบัดความตองการทางเพศ  4. บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การหม้ัน 
การสมรส การกอตั้งครอบครัว การหยาราง  5. สัญลักษณ เชน แหวนแตงงาน ตราประจําตระกูล  6. คานิยม 
เชน การรวมทุกขรวมสุขกัน. 
  - สถาบันศาสนา  1. กลุมสังคม เชน ภิกษุ สามเณร ศาสนิกชน วัด วิทยาลัยสงฆ  2. สถานภาพ
และบทบาท เชน พระตองสํารวมและประพฤติตามพระธรรมวินัย มีเมตตาตอสัตวโลก  3. หนาที่ เชน สั่งสอน
และเผยแผธรรม สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เสริมสราง
ความมั่นคงดานจิตใจ เปนเครื่องสรางความผูกพันระหวางคนในชาติและวัฒนธรรมของสังคม  4. บรรทัดฐาน
หรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การทําบุญตักบาตร การถือศีลหา ชายไทยบวชเม่ืออายุครบ 20 ป           
5. สัญลักษณ เชน พระพุทธรูป โบสถ ทํานองสวดมนต  6. คานิยม เชน ความสันติสุขของสังคม การยึดมั่นในคําสอน. 
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 11. ครอบครัวเด่ียว (Nuclear Family) และครอบครัวขยาย (Extended Family) มีความแตกตางกัน
อยางไร 
  1. ครอบครัวเดี่ยว เปนครอบครัวท่ีประกอบดวยสามีภรรยา และลูกๆ อยูกันตามลําพัง  2. ครอบครัว
ขยาย เปนครอบครัวท่ีประกอบดวยญาติพ่ีนอง อาจมีปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา ฯลฯ.  
 12. สถานภาพคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และแบงออกเปนกี่ประเภท 
  - สถานภาพ คือ ตําแหนงของบุคคลในสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธทางสังคม สถานภาพเปน
ตัวกําหนดวาใครเปนใคร มีหนาท่ีความรับผิดชอบอยางไร. 
  - สถานภาพแบงเปน 2 ประเภท  1. สถานภาพติดตัวมา เชน เพศ สีผิว อายุ สัญชาติ วัย วรรณะ 
เช้ือพระวงศ  2. สถานภาพที่ไดมาภายหลังหรือไดมาโดยความสามารถ เชน นักเรียน อาจารย ขาราชการ 
นายกรัฐมนตรี ผูจัดการบริษัท.  
 13. บทบาทคืออะไร 
  - บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีสังคมคาดหวังใหบุคคลปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ      
ตามสถานภาพที่เปนอยู. 
  - ขอสังเกต  1. ย่ิงสังคมซับซอนมากขึ้นเทาไร บทบาทจะยิ่งแตกตางไปมากขึ้นเทานั้น  2. ความ
ขัดแยงในบทบาทอาจเกิดขึ้นได เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ เชน พอเปนตํารวจ ลูกเปนโจร  3. บุคคลจะแสดง
บทบาทไมได ถาไมมีคูแสดงบทบาท หมายความวา บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแตเพียงฝายเดียว
ไมได แตจะตองแสดงบทบาทสัมพันธกับบุคลอื่น  4. ถาสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบทบาทของตน (เขาใจ
บทบาทอยางเดียวไมพอ) อยางถูกตองและเครงครัด สังคมก็จะมีระเบียบ  5. การไมรูไมเขาใจบทบาทสามารถ
แกไขไดโดยการขัดเกลาทางสังคม.  
 14. บรรทัดฐานมี 3 ประเภท อะไรบาง 
  1. วิถีชาวบาน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลในสังคมควรจะกระทํา กระทําจนเปนนิสัย และยังรวมถึง
มารยาททางสังคมและสมัยนิยม เชน การยกมือไหวเมื่อพบผูใหญ การแตงกายท่ีสุภาพในท่ีสาธารณะ การกินขาว
ดวยชอนสอม การเขียนหนังสือดวยมือขวา การลงช่ือตอนทายของจดหมาย การฝาฝนวิถีชาวบานจะถูกสังคม
ลงโทษแบบไมเปนทางการ เชน ซุบซิบนินทา หัวเราะเยาะ ตําหนิติเตียน. 
  2. จารีต เปนแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลในสังคมจะตองกระทํา เก่ียวของกับศีลธรรม ความดี-ช่ัว 
ความถูก-ผิด ความเปนระเบียบเรียบรอยและสวัสดิภาพของสังคม เชน ลูกตองกตัญูกตเวทีตอพอแม สามี
ภรรยาตองซ่ือสัตยตอกัน จารีตยังรวมถึงขอหามดวย เชน หามพ่ีนองรวมบิดามารดาแตงงานกัน การฝาฝนจารีต
จะถูกสังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ แตจะจริงจังและรุนแรงกวาวิถีชาวบาน เชน การถูกรุมประชาทัณฑ     
การเลิกคบคาสมาคมดวย. 
  3. กฎหมาย เปนแนวทางท่ีทุกคนตองกระทํา.  
 15. การควบคุมทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  การควบคุมทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการควบคุมทาง
สังคม  1. การควบคุมแบบเปนทางการ ไดแก การใชกฎหมาย  2. การควบคุมแบบไมเปนทางการ ไดแก การใช
วิถีชาวบาน และจารีต.  
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 16. การขัดเกลาทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  1. การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เชน การที่พอแมฝกอบรมเด็กใหรูจักพูดหรือรูจักมารยาททาง
สังคม ครูสอนหนังสือนักเรียน  2. การขัดเกลาทางสังคมทางออม เชน การไดรับความรูจากการอานหนังสือ 
ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ ฟงอภิปราย ฟงโตวาที และการเรียนรูจากการกระทําของผูอ่ืน เชน เด็กเลียนแบบการใช
คําหยาบจากเพื่อน ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมสั่งสอนจึงเปนวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม ทําให
มนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรมและสามารถปฏิบัติตนใหเขากับสังคมไดถูกตอง และทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม.  
 17. คานิยมมีความสําคัญอยางไร 
  - คานิยมเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีกอใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคม คานิยมมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
และมีผลตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม. 
  - ลักษณะของ “คานิยม” คือ ตัวกําหนดพฤติกรรมและวิธีการจัดรูปแบบความประพฤติของบุคคลใน
สังคม สวนลักษณะของ “ความนิยม” คือ การทําตัวตามคนอื่น โดยที่บางครั้งตนเองมองไมเห็นคุณคาของการ
กระทํานั้น เห็นสังคมกําลังนิยม ตนก็นิยมตามดวย เชน การไวผมยาว การนุงกระโปรงสั้น เปนตน. 
  - ขอสังเกต  1. คานิยมเปนความนิยมของสังคมหรือกลุมบุคคล ไมใชความนิยมของคนใดคนหนึ่ง 
(ความนิยมสวนบุคคล เราเรียกวา รสนิยม)  2. คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอ  3. ดังน้ันคานิยมมี  
ท้ังท่ีดีและไมดี ท้ังท่ีควรปลูกฝงในสังคมและคานิยมท่ีควรแกไข.  
 18. ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกตางกันอยางไร 
  1. ชุมชนชนบท ผูคนมีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ วิถีการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติ     
มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง มีชีวิตความเปนอยูแบบงายๆ ความหนาแนนของประชากรมีนอย ความแตกตาง
ทางสังคมมีนอย การเคลื่อนท่ีทางสังคมมีนอยและเคลื่อนท่ีในแนวนอน ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางท่ัวไป 
  2. ชุมชนเมือง ผูคนมีอาชีพหลากหลาย วิถีชีวิตไมคอยไดใกลชิดกับธรรมชาติ มีความสัมพันธตาม
กฎระเบียบของสังคม มีการแขงขันกันสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหนาแนนของประชากรมีมาก 
ความแตกตางทางสังคมมีมาก การเคลื่อนท่ีทางสังคมมีมากและเคลื่อนท่ีในแนวตั้ง ขอบเขตความสัมพันธแคบ
เฉพาะเรื่อง.  
 19. สังคมไทยมีลักษณะโดยทั่วไปเปนอยางไร 
  - สังคมไทยมีลักษณะดังนี้  1. สังคมไทยเปนเอกสังคม  2. สังคมเกษตรกรรม  3. สังคมเจาขุนมูลนาย  
4. มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  5. สังคมท่ีรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง  6. มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ     
7. มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  8. มีการศึกษาต่ํา  9. มีการอพยพไปสูถ่ินอื่นมากขึ้น  10. มีการแบงชนช้ัน    
11. มีโครงสรางแบบหลวมๆ คือ ไมคอยเครงครัดในระเบียบวินัย  12. สังคมเปด.  
 20. วัฒนธรรมไทยมีลักษณะที่สําคัญประการใด 
  - วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญท่ีสรุปไดดังนี้  1. เปนวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม  2. เปนวัฒนธรรม
ผสมผสาน  3. เปนวัฒนธรรมที่ถือระบบเครือญาติ  4. เปนวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน  5. เปนวัฒนธรรมที่
ยึดถือพิธีกรรม  6. เปนวัฒนธรรมที่ยึดถือในการทําบุญทํากุศล.  
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (63) 

 21. วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากแหลงใดบาง 
  ท่ีมาของวัฒนธรรมไทย  1. จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ เชน การกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ  2. จากลักษณะสังคมเกษตรกรรม เชน การแหนางแมว การแหบ้ังไฟ การลงแขกเก่ียวขาว การเตนกํารําเคียว 
3. จากพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เชน การสวดมนตไหวพระ การทอดกฐิน การทอดผาปา การบวช           
4. จากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน การต้ังศาลพระภูมิ การสะเดาะเคราะหตออายุ การโกนจุก    
การวางศิลาฤกษ การรดน้ําสังขในพิธีมงคลสมรส.  
 22. วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคตางๆ ของไทยมีอะไรบาง 
  - วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคเหนือ  1. ประเพณี เชน ขันโตก, ตานกวยสลาก, ประเพณีการสืบชะตา
หรือการตออายุ (ไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา), ปอยสางลองหรืองานบวชลูกแกวเปนสามเณร, งานทําขวัญผ้ึงท่ี
สุโขทัย, งานอุมพระดําน้ําท่ีเพชรบูรณ, การตีเหล็กนํ้าพ้ีท่ีอุตรดิตถ  2. ศิลปะ เชน ฟอนเล็บฟอนเงี้ยว, ฟอนเทียน, 
ตีกลองสะบัดไชย, ขับซอ  3. เครื่องดนตรีประจําถ่ิน เชน ป ซอ ซึง สะลอหรือซอลอ. 
  - วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคกลาง  1. ประเพณี เชน รับบัวโยนบัวท่ีสมุทรปราการ, ตักบาตรเทโวที่
อุทัยธานี, ตักบาตรนํ้าผ้ึงท่ีฉะเชิงเทรา, บูชารอยพระพุทธบาทที่สระบุรี, ท้ิงกระจาดท่ีเพชรบูรณ, แหเจาพอเจาแม
ปากน้ําโพท่ีนครสวรรค, กอพระเจดียทรายที่ฉะเชิงเทรา, กวนขาวทิพยท่ีชัยนาท, ประเพณีสูขวัญขาวท่ีนครนายก, 
ทําขวัญขาวเปนประเพณีของท้ังภาคกลางและภาคอีสาน.  2. ศิลปะ เชน รํากลองยาว, รําพัด, รําสีนวล, เตนกํารําเคียว, 
เพลงปรบไก, เพลงลําตัด, เพลงพวงมาลัย, เพลงฉอย, เพลงแมศรี, เพลงระบําชาวไร, เพลงอีแซว, ลิเก. 
  - วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1. ประเพณี เชน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่, บุญคูนลาน, 
บุญบ้ังไฟ, ไหลเรือไฟ, ผีตาโขนท่ีเลย, แหปราสาทผ้ึง, บุญผะเหวด, บุญขาวจ่ี, บุญขาวสาก  2. ศิลปะ เชน ระบํา
สากตําขาว, รํากระทบไม, รําผีฟา, เซ้ิงโปงลาง เซ้ิงกระติบ, หมอลําหมอแคน  3. เครื่องดนตรีประจําถ่ิน เชน 
แคน โปงลาง โหวด ซอ พิณ. 
  - วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคใต  1. ประเพณี เชน บุญสารทเดือนสิบ, แหผาขึ้นธาตุ, ประเพณีชักพระ, 
ประเพณีกินผักท่ีภูเก็ต, งานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว, แขงนกเขาชวา, งานฮารีลายอ  2. ศิลปะ เชน รําโนรา, รําซัดชาตรี, 
ระบําศรีวิชัย, หนังตะลุง, รองเง็ง  3. เครื่องดนตรีประจําถ่ิน เชน ตะโพน ฉิ่ง รํามะนา ไวโอลิน.  
 23. ปญหาสังคมมีลักษณะอยางไร 
  ปญหาสังคมมีลักษณะดังนี้  1. เปนสภาวการณท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย  2. มีผลกระทบตอคน
สวนใหญในสังคม อันเนื่องมาจากการกระทําตอกันทางสังคมท่ีไมเปนไปตามบรรทัดฐานและกอใหเกิดผลเสีย     
3. คนสวนใหญในสังคมจึงไมปรารถนาและรูสึกวาจะเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอน  4. และพยายามหาทาง
แกไขหรือเสนอแนวทางแกไขสภาวการณนั้น ตัวอยางปญหาสังคม เชน วัยรุนติดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน. 
  - ขอสังเกตปญหาที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน น้ําทวม แผนดินไหว.  
 24. ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร 
  ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยา  1. เกิดจากพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน เชน การติดยาเสพยติด การทุจริต  
2. เกิดจากการเสียระเบียบทางสังคม เชน การอพยพยายถิ่นเขามาทํางานในเมือง การศึกษา การจราจร และ
คุณภาพชีวิต. 
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 25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกตางกันอยางไร 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบของสังคม และโครงสราง
หรือความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ผูหญิงไทยมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพ่ือนเปนสามีภรรยา. 
  2. การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนทั้งส่ิงที่เปนวัตถุ 
และสิ่งที่ไมใชวัตถุ (เชน วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน การใช
รถยนตแทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทยมากขึ้น       
คนเมืองมีความเช่ือทางไสยศาสตรนอยลง.  
 26. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุใด 
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจาก  1. ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทางประชากร 
เชน การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน สภาพดินฟาอากาศภายในประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความอุดมสมบูรณ  2. ปจจัยภายนอก เชน การรับเอา
วิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากตางประเทศเขามา. 
 

 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “วัฒนธรรมและสังคมวิทยา” 
 1. “ความสัมพันธของกลุมคนที่มีบรรทัดฐานทางสังคมรวมกัน” หมายถึง (โครงสรางสังคม / สถาบันสังคม) 
 2. “กลุมของบรรทัดฐานซ่ึงสังคมไดกําหนดไวเพ่ือใชเปนหลักในการกระทํากิจกรรมตางๆ ของสมาชิกใน

สังคม รวมท้ังเพ่ือแกปญหาพื้นฐานและการดํารงอยูของสังคม” หมายถึง (สถาบันทางสังคม / การจัด
ระเบียบทางสังคม) 

 3. วิธีการท่ีสังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน เรียกวา (การขัดเกลา
ทางสังคม / การจัดระเบียบทางสังคม) 

 4. “วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน” เรียกวา (การจัด
ระเบียบทางสังคม / การควบคุมทางสังคม) 

 5. เอกลักษณของสังคมดูไดจาก (วัฒนธรรมทางสังคม / คานิยมทางสังคม) 
 6. วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย (ทําใหมนุษยไดเรียนรูในการอยูรวมกัน / ทําให

มนุษยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น) 
 7. สถานภาพทางสังคมเปนตัวบงช้ี (ภาระ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ / สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ) 
 8. ความสัมพันธของสังคมเมือง และสังคมชนบทของไทย เรียงตามลําดับ (แบบทุติยภูมิ แบบปฐมภูมิ / 

แบบรูปนัย แบบอรูปนัย) 
 9. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (ความสัมพันธจากแบบปฐมภูมิไปสูแบบทุติย-

ภูมิ / แบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคม) 
 10. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (แบบแผนความสัมพันธระหวางคนในสังคม / 

ดานระบบคิดของคนในสังคม) 
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รัฐศาสตร รัฐธรรมนูญไทยและการเมืองไทย 
 1. รัฐคืออะไร 
  - รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีประกอบดวย  1. ประชากร  2. ดินแดนท่ีมีอาณาเขตแนนอน         
3. รัฐบาล  4. อํานาจอธิปไตย คําวา “รัฐ” ยังรวมถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล และขาราชการทุกหนวย      
ทุกระดับการปกครองที่รวมกันขึ้นเปนรัฐ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐมี
ลักษณะความเปนถาวร แมวาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตรัฐก็ยังคงดํารงอยูตลอดไป.  
 2. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออะไร 
  - อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นๆ 
เปนอํานาจท่ีแบงแยกไมได และเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดของรัฐ เพราะแสดงถึงความมีเอกราช ลักษณะของ
อํานาจอธิปไตยมีดังนี้  1. แบงแยกมิได  2. มีความถาวร  3. มีความเด็ดขาด  4. เปนการทั่วไป.  
 3. รัฐเด่ียวและรัฐรวมมีความแตกตางกันอยางไร 
  - รัฐเดี่ยวและรัฐรวมแตกตางกันตรงท่ีรูปแบบของรัฐบาลหรือจํานวนรัฐบาลภายในรัฐ 
  - 1. รัฐเดี่ยว (เอกรัฐ) คือ รัฐท่ีมีเพียงรัฐบาลเดียวใชอํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด เชน ไทย ญ่ีปุน 
ลาว สิงคโปร ฟลิปปนส ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน โมนาโก อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกี สเปน นิวซีแลนด นอรเวย 
เดนมารก. 
   2. รัฐรวม (สหพันธรัฐ) คือ รัฐท่ีมีรัฐบาล 2 ระดับ ไดแก รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นหรือ
รัฐบาลมลรัฐ เชน มาเลเซีย พมา อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี รัสเซีย จีน.  
 4. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใชประมุขของรัฐเปนเกณฑการแบง 
  - กษัตริยทรงเปนประมุข 
   1. กษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ คือ พระองคจะทําหนาท่ีเปนเพียงประมุข ไมยุงเก่ียวกับการ
บริหารบานเมือง แตมีนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีแทน เชน ไทย ญ่ีปุน อังกฤษ สวีเดน เดนมารก นอรเวย. 
   2. กษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐและทรงเปนผูนําฝายบริหารดวย เชน บรูไน ซาอุดิอาระเบีย โอมาน. 
  - ประธานาธิบดีเปนประมุข 
   1. ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหนาท่ีเปนประมุขของรัฐ แตไมเปนผูนําฝายบริหาร เชน 
สิงคโปร อินเดีย. 
   2. ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหนาท่ีเปนประมุขของรัฐและเปนผูนําฝายบริหาร เชน 
สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส.  
 5. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใชการรวมและการแยกอํานาจอธิปไตยเปนเกณฑการแบง 
  - ระบบรัฐสภา เชน ไทย อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปุน / ระบบประธานาธิบดี เชน สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส 
อารเจนตินา บราซิล / ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เชน ฝรั่งเศส.  
 6. ระบบรัฐสภา (เชน ไทย) มีหลักการสําคัญอยางไร 
  - ระบบรัฐสภามีหลักการสําคัญดังนี้  1. ไมยึดหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด  2. ฝายนิติบัญญัติ
กับฝายบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกัน  3. รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี         
4. คณะรัฐมนตรีจะเขาดํารงตําแหนงไดตอเมื่อไดรับความไววางใจจากรัฐสภา  5. รัฐสภามีอํานาจควบคุมการทํางาน
ของรัฐบาล เชน การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป  6. มีการยุบสภา.  
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 7. ระบบประธานาธิบดี (เชน สหรัฐอเมริกา) มีหลักการสําคัญอยางไร 
  - ระบบประธานาธิบดีมีหลักการสําคัญดังน้ี  1. ยึดหลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) ฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝายตุลาการ (ศาล) โดยแตละฝายมีอํานาจและความเปนอิสระในการ
ทําหนาท่ีของตน  2. สภาและประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง ในระบบประธานาธิบดีจะไมมีตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เพราะประธานาธิบดีจะทําหนาท่ีเปนท้ังประมุขและผูนํารัฐบาล  3. สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล  
4. ไมมีการยุบสภา.  
 8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 
  - รัฐสภา : ประมุขกับผูนําฝายบริหารหรือรัฐบาลเปนคนละคนกัน / ประธานาธิบดี : ประมุขกับผูนํา
ฝายบริหารเปนคนเดียวกัน. 
  - รัฐสภา : ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี : ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง. 
  - รัฐสภา : สภามาจากการเลือกตั้ง แตรัฐบาลมาจากความไววางใจจากสภา /ประธานาธิบดี : สภา
และประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางออม / ประธานาธิบดี : ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ โดยผานคณะผูเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล / ประธานาธิบดี : สภาไมมีอํานาจควบคุม
การทํางานของรัฐบาล. 
  - รัฐสภา : มีการยุบสภา มีการเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ / ประธานาธิบดี : ไมมีท้ัง
สองอยาง.  
 9. การจัดระเบียบการปกครองภายในรัฐมีหลักการสําคัญอยางไร 
  - หลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง / หลักการแบงอํานาจ / หลักการกระจายอํานาจ 
  - หลักการรวมอํานาจ เปนการใหกระทรวง ทบวง กรมมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารบานเมือง    
แลวจัดสงเจาหนาท่ีของรัฐออกไปปฏิบัติหนาท่ียังสวนตางๆ ของประเทศ หลักการรวมอํานาจมีขอดี เชน การ
บริหารงานมีเอกภาพ วางแผนพัฒนาไดงาย ประหยัดคาใชจาย ขอเสีย เชน การบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ 
งานลาชา คนในทองถิ่นไมมีโอการปกครองตนเอง. 
  - หลักการแบงอํานาจ สวนกลางแตงตั้งขาราชการไปดูแลสวนภูมิภาค หลักการแบงอํานาจมีขอดี 
เชน ประชาชนไดรับบริการรวดเร็วขึ้น ขอเสีย เชน ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสปกครองตนเองไดนอย เจาหนาท่ี
รัฐไมเขาใจความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง. 
  - หลักการกระจายอํานาจ เปนการใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองตนเอง หลักการ
กระจายอํานาจมีขอดี เชน ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเอง ลดภาระจากสวนกลาง แกไขปญหาไดตรงเปาหมาย 
ขอเสีย เชน การบริหารขาดเอกภาพ เสียคาใชจายมาก.  
 10. การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินมีรูปแบบอยางไร 
  - ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม. 
  - ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน. 
  - ราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตําบล) องคการบริหารสวนตําบล และรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา.  
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 11. ระบอบการปกครองที่พิจารณาจากผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นมีรูปแบบใดบาง 
  - 1. การปกครองโดยคนๆ เดียว ไดแก สมบูรณาญาสิทธิราชย เผด็จการ  2. การปกครองโดยคน
สวนนอย ไดแก อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต  3. การปกครองโดยคนสวนมาก ไดแก ประชาธิปไตย. 
  - อภิชนาธิปไตย เปนการปกครองโดยคนสวนนอยท่ีมีฐานะสูงกวาคนท่ัวไปในสังคม เชน มีความรู 
ชาติตระกูล ร่ํารวย. 
  - คณาธิปไตย เปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน แตไมมีฐานะทางสังคมเหมือน       
อภิชนาธิปไตย.  
 12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - ประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญดังน้ี  1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปน
เจาของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย  2. หลักความเสมอภาค คือ 
ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  3. หลักสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ี  4. หลักนิติธรรม คือ 
การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง  5. หลักการยอมรับเสียงสวนมาก การใชเสียงมากจะตองไมไปละเมิดสิทธิ
ของเสียงสวนนอย  6. หลักการใชเหตุผล เชน การเลือกตั้งเสรีโดยเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่
เหมาะสมไปเปนตัวแทนของตนในการบริหารประเทศ  7. หลักความยินยอม เชน เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภา
ก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ี
ตอไป.  
 13. วิธีการใดบางที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย 
  - วิธีการท่ีทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตยมีดังน้ี  1. หลักนิติธรรม เปนการใช
กฎหมายเปนกรอบในการปกครอง กฎหมายที่วานี้ก็คือรัฐธรรมนูญ ดังนั้นผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายและ  
จะใชอํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไมได  2. การแยกใชอํานาจอธิปไตย เพ่ือไมใหอํานาจท้ังหมดของ
รัฐอยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว แตละฝายจะตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน ไมใหมีฝายใด 
ใชอํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  3. การกระจายอํานาจ ทําใหประชาชนในทองถิ่น
ปกครองตนเองไดมากขึ้น.  
 14. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้น       
มีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญอยางไร 
  - การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ  1. การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ  2. การกําหนดใหประชาชน
เปนเจาของอํานาจอธิปไตย  3. การปกครองตนเองของประชาชน.  
 15. ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ อะไรบาง 
  - ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบดังนี้  1. ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
โดยตรง ประชาธิปไตยทางตรงเกิดขึ้นครั้งแรกท่ีเอเธนส  2. ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยโดย
ตัวแทน คือ ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปปกครองประเทศแทนตน. 
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 16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - เผด็จการมีหลักการสําคัญดังน้ี  1. ไมยอมรับความเสมอภาค  2. คัดคานการปกครองโดยประชาชน 
3. ผูกขาดอํานาจการปกครองไวท่ีผูนําเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว  4. รัฐอยูเหนือประชาชน เนนอํานาจรัฐมากกวา
เสรีภาพของประชาชน  5. ยึดหลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง  6. มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกต้ัง มีพรรคการเมือง 
มีรัฐสภา แตเปนไปเพ่ือสรางอํานาจใหแกบุคคลเทานั้น. 
 17. เผด็จการมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  เผด็จการมี 2 ประเภทดังน้ี  1. เผด็จการอํานาจนิยม  2. เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบงเปนแบบฟาสซิสต 
และแบบคอมมิวนิสต. 
  - เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะดาน
การเมืองเทานั้น แตประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม. 
  - เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม. 
  - เผด็จการฟาสซิสต  1. เช่ือวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน  2. ไมเช่ือวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล   
3. เช่ือในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ  4. เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง  5. ศรัทธาในผูนํา  6. เช่ือวา
รัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ  7. สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน  8. ตอตาน
ระบบคอมมิวนิสต เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2. 
  - เผด็จการคอมมิวนิสต  1. ตอตานระบบนายทุน สนับสนุนชนช้ันกรรมกร  2. ยกเลิกกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม.  3. มีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนผูควบคุมและวางแผนจาก
สวนกลาง   
 18. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบาง 
  - ระบอบประชาธิปไตยมีขอดีดังน้ี  1. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ  2. ประชาชนปกครองตนเอง    
3. ประเทศมีความเจริญมั่นคง ขอเสีย  1. ดําเนินการยาก  2. เสียคาใชจายสูง  3. มีความลาชาในการตัดสินใจ.  
 19. ขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบาง 
  - ระบอบเผด็จการมีขอดีดังน้ี  1. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมตองฟงเสียง
สวนใหญอภิปรายเพ่ือหาขอยุติ  2. ทํางานไดรวดเร็ว. ขอเสีย  1. มีขอผิดพลาดไดงาย  2. ไมใหโอกาสคนดีเขามา  
มีสวนรวม เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  3. ทําใหประเทศพัฒนาลาชา  4. อาจนําประเทศไปสูหายนะ  
ถาผูนํามีอํานาจมากเกินไป เชน ฮิตเลอรของเยอรมันและนายพลโตโจของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2  
ซัดดัม ฮุสเซนแหงอิรัก.  
 20. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกตางกันอยางไร 
  - ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีลักษณะเดนดังนี้  1. รัฐเปนเจาของและผูจัดการปจจัยการผลิต
ขนาดใหญ เอกชนยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กได  2. เอกชนยังคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน  3. เนนการ
กระจายรายไดท่ีเทาเทียมกัน.   
  - ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตมีลักษณะเดนดังน้ี  1. รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตท้ังหมด  2. มีการ
วางแผนจากสวนกลาง  3. จํากัดเสรีภาพของผูบริโภคอยางมาก. 
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 21. สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  - สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล  
ท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาท่ี
ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม. 
  - แนวความคิดเก่ียวกับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติจึงไดมีมติ
ยอมรับและประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซ่ึงปฏิญญาสากลฯ มีวัตถุประสงค
และหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน แตไมมีพันธะผูกพันในแงของกฎหมายระหวางประเทศ. 
  - ในประเทศไทย “สิทธิมนุษยชน” บัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ 2540 และมีความชัดเจน
มากขึ้นในรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยไดบัญญัติไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และไดบัญญัติเก่ียวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวในหมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนท่ี 2 วาดวยองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ. 
  - องคการท่ีสําคัญท่ีสุดและมีบทบาทตอประเทศไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนมากท่ีสุด คือ สํานักงาน
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees)  
 22. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 เกี่ยวของกับขอตกลง
ระหวางประเทศอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 บัญญัติใหสิทธิประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงกอนจะมีผลผูกพันกัน หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง.  
 23. อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) เกี่ยวกับอะไร 
  - อนุสัญญาเจนีวา เปนกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ซ่ึงตอมาอนุสัญญาน้ีรูจักในชื่อกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ (IHL : International Humanitarian Law) ซ่ึงมีประสิทธิภาพของการคุมครอง
การชวยเหลือเพ่ือนมนุษยในยามสงคราม หรือมีการขัดแยงทางทหารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศมาก
ย่ิงขึ้น กฎหมายนี้มุงเนนประเด็นสําคัญดังนี้ คือ  1. การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน  2. การเคารพสัญลักษณ
กาชาด  3. หามทําลายคนที่วางอาวุธ  4. ชวยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล  5. การแบงเขตระหวางทหารและ
พลเรือน  6. การจํากัดวิธีในการทําสงคราม.  
 24. ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในเรื่องสําคัญมีอะไรบาง 
  1. ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออม ผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล. 
  2. ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได และผูใดจะกลาวหาหรือฟองรอง
พระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได ซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา The King can do no wrong. 
  3. ทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก. 
  4. ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพ่ือเปนมิ่งขวัญและกําลังใจ
ของทหารทุกเหลาทัพ. 
  5. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ. 
  6. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน    
สภาผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร. 
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  7. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรี 
  8. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนประธานองคมนตรีและองคมนตรี (โดยมีประธาน
องคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 18 คน). 
  9. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษา ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ัง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา. 
  10. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการเรียกประชุมรัฐสภา. 
  11. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ ซ่ึงรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือ  
ทรงลงพระปรมาภิไธย. 
  12. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสันติภาพ. 
  13. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ.  
 25. ในกระบวนการนิติบัญญัตินั้น พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยับยั้งพระราชบัญญัติอยางไร 
  - แมวาพระมหากษัตริยไมสามารถรางพระราชบัญญัติไดดวยพระองคเอง เพราะตองเปนไปตามคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภาเทานั้น แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจในการไมทรงเห็นชอบ
กับรางพระราชบัญญัติโดยทรงไว ซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานคืนรางพระราชบัญญัติดังกลาวแกรัฐสภา 
หรือไมพระราชทานคืนมาเม่ือพน 90 วัน ในกรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหรัฐสภาตองทําการปรึกษาราง
พระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา จึงใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง หากครั้งนี้
พระมหากษัตริยไมพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีสามารถนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว.  
 26. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเปนมาอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทย 
ประกาศใชเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซ่ึงใน
เวลาตอมาเปลี่ยนเปน “คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ” (คมช.) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของไทยที่กําหนดใหประชาชนท้ังประเทศไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ (Referendum) เพ่ือรับราง
รัฐธรรมนูญ และไดกําหนดบทบัญญัติจํานวน 309 มาตรา 15 หมวด.  
 27. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญมีความสําคัญดังนี้  1. เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  2. เปนท่ีมาของ
สิทธิและเสรีภาพ  3. ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ  4. เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการ
ปกครอง อํานาจ หนาท่ี และการใชอํานาจอธิปไตย  5. เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจ
โดยมิชอบ. 
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 28. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
  - การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
1. ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  2. ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง  3. ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม โดยผานองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. ป.ป.ช.  4. ดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  5. ปฏิรูปการปกครอง
สวนทองถิ่น.  
 29. หนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีอะไรบาง 
  - หนาท่ีของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีดังน้ี  1. พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  2. ปองกันประเทศชาติ 
รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย  3. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง  4. เสียภาษีอากรใหรัฐ  5. รับ
ราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม และรวมปกปองสืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม.  
 30. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองคประกอบอะไรบาง 
  - รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกันยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรอง
ประธานรัฐสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติจะตราเปนกฎหมายไดก็โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา. 
  1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สส. จํานวน 500 คน เปนสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งจํานวน 375 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ 125 คน สส. มีกําหนดวาระละ 4 ป
นับตั้งแตวันเลือกตั้ง ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองจบปริญญาตรี และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 
  2. วุฒิสภา ประกอบดวย สว. จํานวน 150 คน เปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น 77 คน และมาจากการสรรหา 73 คน ถึงแมนวาสภาผูแทนราษฎรจะถูกยุบ แตวุฒิสภายังคงปฏิบัติ
หนาท่ีไดตอไปจนครบวาระ.  
 31. รัฐสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  - รัฐสภามีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ บัญญัติกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย 
การตรากฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีรวมกันของทั้งสองสภา แตผูมีอํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายตางๆ คือ สภา
ผูแทนราษฎรเทานั้น  2. ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามและเปดอภิปรายท่ัวไป  3. ใหความเห็นชอบใน
กิจการสําคัญ เชน การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค. 
  - การต้ังกระทูถาม สส. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐบาลและเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาลได 
สวน สว. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีและขอเปดอภิปรายท่ัวไปได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐบาลได. 
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  - การเปดอภิปรายทั่วไป สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภา-
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี / สส. ไมนอยกวา 
1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลง
มติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได แมในขณะยื่นมติหรือหลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาว / ในสวนของ
วุฒิสภานั้น สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปราย
ท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ.  
 32. กรณีใดที่จะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
  - กรณีท่ีจะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา เชน การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค    
การสืบราชสมบัติ การเปดประชุมรัฐสภา การปดสมัยประชุม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบ
ใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การประกาศสงคราม.  
 33. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. เสนอและพิจารณากฎหมาย เชน พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ  2. ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยการตั้งกระทูถามหรือการเปดอภิปรายไมไววางใจ 
เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  3. สิทธิเขาช่ือเพ่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดย สส. มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สส. สว. ออกจากตําแหนงได  4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ.  
 34. สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  - สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ  2. ควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน เชน สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปด
อภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการ
แผนดินโดยไมมีการลงมติ  3. ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูงออกจากตําแหนง 
หากบุคคลนั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยง
กับรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับอํานาจหนาท่ีของ สส.  
 35. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คณะรัฐมนตรีมีองคประกอบอะไร 
  - คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมเกิน 35 คน โดยนายกรัฐมนตรีตอง
มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนรัฐมนตรีอาจเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมก็ได. 
  - ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรีท่ีทูลเกลาฯ เสนอ นายกรัฐมนตรีจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได. 
  - รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติดังนี้  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  2. มีอายุไมตํ่ากวา 35 ปบริบูรณ    
3. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  4. ไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับการเปนสมาชิกสภา-  
ผูแทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  5. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก โดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ปในวัน
เลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  6. ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปน
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวยังไมเกิน 2 ปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี. 
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 36. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. กําหนดนโยบายการบริหารประเทศและบริหารใหเปนไปตาม
นโยบาย  2. รักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย  3. ควบคุมขาราชการใหนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล        
4. ประสานงานกับกระทรวงตางๆ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและสอดคลองกัน  5. ออกมติตางๆ เพ่ือให
กระทรวง กรมตางๆ ถือปฏิบัติ.  
 37. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกต้ังเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
  การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี เปนอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร 
(สวนวุฒิสภามีหนาท่ีรับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควร
ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (ตองมี สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในสภา-
ผูแทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะตองมีการลงมติของ สส. โดยเปดเผยในท่ีประชุมสภา และ
มติเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด บุคคลนั้นก็จะไดรับการแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี.  
 38. รัฐมนตรีทั้งคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
  รัฐมนตรีท้ังคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีตอไปนี้  1. ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
2. อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร  3. คณะรัฐมนตรีลาออก ขอสังเกต เหตุท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพไปตามสภาพของนายกรัฐมนตรีท่ีสิ้นสุดไปดวย ก็เพราะนายกรัฐมนตรี
เปนหัวหนาของคณะรัฐมนตรี และยังเปนผูเสนอชื่อรัฐมนตรีเพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอีกดวย.  
 39. ฝายบริหารถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดย “การยุบสภา” หมายความวาอยางไร 
  - การยุบสภา หมายถึง การท่ีประมุขของรัฐในระบบรัฐสภาประกาศใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
สิ้นสุดลงพรอมกันทุกคนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเร็วขึ้นกวาวาระปกติของสภา 
การยุบสภาจะกระทําโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีใหพระมหากษัตริย. 
  - พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-
ผูแทนราษฎรใหม การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี    
ซ่ึงจะตองกําหนดวันเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา 45 วัน 
แตไมเกิน 60 วันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งน้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกัน ท่ัวราชอาณาจักร 
และการยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน.  
 40. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําไดในกรณีใด 
  - ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรม. 
  - ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง.   
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  10,000 คน → เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  20,000 คน → เขาชื่อเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  50,000 คน  → เขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ. 
  - การออกเสียงประชามติ. 
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 41. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมูญ 1 คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน 
ดํารงตําแหนงคราวละ 9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและสาขารัฐศาสตร. 
  - ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. ควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ  2. พิจารณา
ปญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองท่ีตองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน  3. พิจารณาปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีไมใชศาล.  
 42. ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร 
  - ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ไดแก ศาลปกครองชั้นตน
และศาลปกครองสูงสุด แตอาจจะมีศาลอุทธรณดวยก็ได.  
 43. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไว 4 รูปแบบ 
อะไรบาง 
  - การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมี 4 รูปแบบดังน้ี  1. การตรวจสอบทรัพยสิน  2. การกระทําท่ีเปน
การขัดกันแหงผลประโยชน  3. การถอดถอนตําแหนง  4. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง.  
 44. การตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีวิธีการตรวจสอบอยางไร 
  - ผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา-
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่นพรอมท้ังคูสมรส บุตรท่ียัง
ไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองดูแล. 
  - ผูมีหนาท่ีตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน คือ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน. 
  - องคกรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  2. ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
  - วิธีการตรวจสอบ  1. ตรวจสอบความถูกตอง/ความมีอยูจริงของทรัพยสิน/หนี้สิน  2. หากมีทรัพยสิน
เพ่ิมผิดปกติ ใหประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร/รายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสิน  
ท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน  3. ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชี/จงใจย่ืนบัญชีดวยขอความอันเปนเท็จ/ปกปดขอเท็จจริง
ท่ีควรแจง ใหคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยใหผูกระทําผิดพนจากตําแหนงในวันท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยและตองหามดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ป นับแตวันท่ีศาลฎีกาวินิจฉัย.  
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 45. การถอดถอนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีข้ันตอนอยางไร 
  - ผูท่ีถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลาการ 
พนักงานอัยการ อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี. 
  - ผูมีอํานาจยื่นเสนอถอดถอน  1. สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี
อยูของสภาผูแทนราษฎร  2. ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน
วุฒิสภา  3. สว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอ
ตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได  จากน้ันประธาน
วุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูไตสวน และตองมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งวาขอหามีมูล ผูถูกกลาวหาจะดํารงตําแหนงตอไปไมได และสมาชิกวุฒิสภาคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาสามารถถอดถอนผูถูกกลาวหาได. 
  - องคกรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  2. อัยการสูงสุด  
3. วุฒิสภา  4. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
 46. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเกี่ยวของกับบุคลลหรือหนวยงานใดบาง 
  - ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีถูกตรวจสอบ ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน-
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น. 
  - องคกรตรวจสอบ  1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  2. ที่ประชุม
ใหญศาลฎีกา  3. วุฒิสภา  4. อัยการสูงสุด  5. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
  - ผูไตสวนอิสระ คือ บุคคลที่ท่ีประชุมใหญศาลฎีกาแตงตั้งขึ้นเพ่ือใหทําหนาท่ีในการไตสวนขอเท็จจริง
และสรุปสํานวนพรอมทําความเห็นในกรณีท่ีมีการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ถาผูไตสวนอิสระ
เห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการ 
และสงสํานวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือยื่นฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตอไป.  
 47. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญมีองคกรใดบาง 
 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ผูตรวจการแผนดิน 
- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- องคกรอัยการ 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 
  - คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และ
กรรมการอ่ืนอีก 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
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  - ผูตรวจการแผนดิน มีจํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา   
มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอ่ืนอีก 8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 
9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืนอีก 6 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืน
อีก 6 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว.  
 48. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิก-
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกรปกครองทองถิ่น รวมท้ังจัดใหมีการลงประชามติ  2. ควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง.  
 49. ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) มีอํานาจหนาที่อะไร 
  - ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  1. พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามขอรองเรียน 
การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  2. ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ  3. ติดตามประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ. 
  - ขอสังเกต  1. ผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีตรวจสอบและทํารายงานเสนอใหมีการแกไขโดย
หนวยงานของรัฐ หากหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตาม ผูตรวจการแผนดินก็ไมมีอํานาจสั่งการแตประการใด 
ผูตรวจการแผนดินมีเพียงแตอํานาจท่ีทํารายงานเสนอแกรัฐสภาและพิมพเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  2. หาก
เปนการกระทําผิดวินัยรายแรง ผูตรวจแผนดินจะสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติพิจารณาดําเนินการโดยถือเปนเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐจะถูกถอดถอน
ออกจากตําแหนง.  
 50. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูง หรือขาราชการตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ี  2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสงไปยัง 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  3. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ัง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น  4. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง.  
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 51. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  1. ตรวจสอบและรายงานการกระทํา
หรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกลาว เพ่ือดําเนินการในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภา
เพ่ือดําเนินการตอไป  2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามที่ไดมีผู
รองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการ
กระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแกไข
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  6. สงเสริมการศึกษา การ
วิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน  7. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวย
ราชการ องคการเอกชนและองคกรอื่นในดานสิทธิมนุษยชน  8. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา  9. อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 52. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแบงโครงสรางอยางไร 
  - องคการบริหารสวนจังหวัด ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด / ฝายบริหาร คือ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด. 
  - เทศบาล ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล / ฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตร.ี 
  - องคการบริหารสวนตําบล ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล / ฝายบริหาร คือ 
นายกองคการบริหารสวนตําบล. 
  - กรุงเทพมหานคร ฝายนิติบัญญัติ คือ สภากรุงเทพมหานคร / ฝายบริหาร คือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร. 
  - เมืองพัทยา ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเมืองพัทยา / ฝายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยา.  
 53. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ 
  - ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก  1. คณะรัฐมนตรี  2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน   
ไมนอยกวา 20 คน  3. ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10,000 คน  4. ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ. 
  - ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดโดยไมตองขอมติจาก
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ. 
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 54. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  - ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก  1. คณะรัฐมนตรี  2. สมาชิกสภา-
ผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร  3. สมาชิกสภา-
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา      
4. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ.  
 55. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูมีสิทธิเลือกต้ังมีคุณสมบัติอยางไร 
  - คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีดังน้ี  1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป  2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่
มีการเลือกต้ัง  3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง.  
 56. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังมีใครบาง 
  - บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก  1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช  2. อยูในระหวาง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย  4. วิกลจริต หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ.  
 57. ถาเราไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง เราจะเสียสิทธิอะไรบาง 
  - การแจงเหตุไมอาจไปใชสิทธิ ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได จะตองแจงเหตุไมไป
ใชสิทธิ ซ่ึงการแจงเหตุนั้นจะตองยื่นหนังสือตอ ผอ.กต.อปท. กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน หรือภายใน 7 
วันนับแตวันเลือกต้ัง เหตุท่ีใชในการแจง มีดังตอไปนี้  1. เจ็บปวย  2. มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไป
ใชสิทธิ  3. มีอายุเกิน 70 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  4. ไมอยูในภูมิลําเนา ในเวลาเลือกตั้ง  
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีไมไดไปใชสิทธิและไมไดแจงเหตุ จะเสียสิทธิดังตอไปนี้  1. เสียสิทธิการย่ืนคํารอง
คัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น (ส.ถ.) / ผูบริหารทองถิ่น (ผ.ถ.)  2. เสียสิทธิรองคัดคานการเลือกตั้งกํานัน
และผูใหญบาน  3. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ถ. / ผ.ถ.  4. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกํานันและผูใหญบาน  
5. เสียสิทธิเขาช่ือรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น  6. เสียสิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอน   
ส.ถ. / ผ.ถ. การเสียสิทธิเลือกตั้งน้ัน จะไดสิทธิกลับคืนมาก็ตอเมื่อไดไปใชสิทธิเลือกตั้งครั้งตอไป ไมวาจะเปนการ
เลือกตั้งทองถิ่นหรือการเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. ก็ตาม 
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ทดสอบพลังสมอง 
เรื่อง “รัฐศาสตร รัฐธรรมนูญไทยและการเมืองไทย” 

 1. สิ่งท่ีแสดงถึงการมีอํานาจอธิปไตย คือ (อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน / ประเทศเปนเอกราช) 
 2. ความเปนประชาธิปไตย หมายถึง (อํานาจอธิปไตยมีฐานะสูงสุด / ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง) 
 3. รูปแบบของรัฐท่ีเปน “รัฐรวม” ท้ังหมด (ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินเดีย / สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

สหพันธรัฐรัสเซีย) 
 4. หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (หลักความเสมอภาคทางการเมือง / หลัก

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน) 
 5. การปกครองที่รัฐบาลเขาควบคุมทางดานการเมือง แตเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง (เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม / เผด็จการอํานาจนิยม) 
 6. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศกอนจะมีผลผูกพันกัน 

ตามกฎหมายระหวางประเทศ หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยางกวางขวาง” กําหนดไวในมาตรา (มาตรา 63 / มาตรา 190) 
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

 7. รัฐสภาสามารถควบคุมการทํางานของรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภาดวยวิธี (การแตงตั้งผูนํา
ฝายคาน / การต้ังกระทูถาม) 

 8. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีดังน้ี 1. องคกรอัยการ 2. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 3. (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ / สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

 9. ผูท่ีไมตองพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คือ (ประธานรัฐสภา / รองประธานรัฐสภา) 
 10. กลุมบุคคลที่ไมมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ (สมาชิกวุฒิสภา / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) 

 
 กฎหมาย 
 1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  - กฎหมายมีลักษณะสําคัญดังนี้  1. เปนคําสั่งหรือขอบังคับท่ีออกโดยรัฏฐาธิปตยหรือผูมีอํานาจสูงสุด
ในรัฐ  2. เปนคําสั่งหรือขอบังคับท่ีใชกับบุคคลเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได  3. เปนคําสั่งหรือ
ขอบังคับท่ีใชไดทั่วไป คือ กฎหมายจะตองใชบังคับไดทุกสถานที่และแกบุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค  4. เปนคําสั่ง
หรือขอบังคับท่ีใชไดเสมอไป คือ เมื่อประกาศใชกฎหมายใดแลว ตองใชกฎหมายนั้นบังคับไดเสมอจนกวาจะมี
ประกาศยกเลิกหรือถูกลบลางดวยกฎหมายใหม ดังสุภาษิตกฎหมายที่กลาววา “กฎหมายนอนหลับบางคราว แตไม
เคยตาย”  5. มีอํานาจผูกพันใหบุคคลตองปฏิบัติตาม  6. ตองมีกระบวนการท่ีแนนอน  7. ตองมีสภาพบังคับ. 
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 2. กฎหมายมีกี่ประเภท 
  - กฎหมายแบงตามองคกรท่ีจัดทํา  1. กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล  2. กฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหาร ไดแก พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  3. กฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมือง
พัทยา  4. กฎหมายท่ีออกมาใชในกรณีพิเศษ เชน กฎอัยการศึก ประกาศคณะปฏิวัติ. 
  - กฎหมายแบงตามรูปแบบ ไดแก กฎหมายลายลักษณอักษร กฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร 
  - กฎหมายแบงตามความสัมพันธของคูกรณี ไดแก กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 
  - กฎหมายแบงตามหนาที่หรือหลักของการใชกฎหมาย ไดแก กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
  - กฎหมายแบงตามแหลงกําเนิด ไดแก กฎหมายในประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ 
  - กฎหมายแบงตามสภาพบังคับ ไดแก กฎหมายแพง กฎหมายอาญา 
  - กฎหมายแบงตามวิธีบัญญัติหรือความมุงหมายของกฎหมาย ไดแก กฎหมายตามเนื้อความ กฎหมายตาม
แบบพิธี.  
 3. ระบบซิวิลลอว (Civil law) และระบบคอมมอนลอว (Common law) มีความแตกตางกันอยางไร 
  - ระบบกฎหมายซิวิลลอว หรือระบบกฎหมายลายลักษณอักษร หรือระบบประมวลกฎหมาย หรือ
ระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมันนิค ระบบกฎหมายนี้มีประวัติความเปนมาจากกฎหมายโรมันท่ีสําคัญ เชน 
กฎหมายสิบสองโตะและกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน ตัวอยางประมวลกฎหมายที่สําคัญของไทย ไดแก 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน ระบบกฎหมายนี้เปนกฎหมายที่ใชในประเทศ
ภาคพ้ืนยุโรป เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี สเปน รวมท้ังประเทศไทยดวย. 
  - ระบบกฎหมายคอมมอนลอว หรือระบบกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร หรือกฎหมายจารีต
ประเพณี หรือกฎหมายแองโกลแซกซอน ระบบกฎหมายนี้มีตนกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ และเกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีและคําพิพากษาของศาล โดยนําเอาคําพิพากษาของศาลในคดีกอนของแตละคดีมาเปนหลักในการ
พิพากษาหรือวินิจฉัยในคดีหลังท่ีมีขอเท็จจริงคลายกัน โดยตัดสินไปในแนวทางเดียวกันกับคดีกอน การศึกษา
กฎหมายก็ศึกษาจากคําพิพากษาของศาลนั่นเอง ประเทศที่ใชรูปแบบกฎหมายคอมมอนลอว เชน สหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ.  
 4. กฎหมายจารีตประเพณีมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  - กฎหมายจารีตประเพณี เปนกฎหมายที่ไมไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะสําคัญดังนี้  
1. เปนสิ่งท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน  2. คนในทองถิ่นปฏิบัติกันท่ัวไป สม่ําเสมอ โดยเปดเผย จนเปนท่ียอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป  3. ไมไดเปนคําสั่งที่มาจากรัฏฐาธิปตย  4. ไมขัดตอกฎหมายลายลักษณอักษรและไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสําคัญของกฎหมายจารีตประเพณี คือ เมื่อไมมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษรท่ีจะนํามาปรับแกคดีได ใหนํากฎหมายจารีตประเพณีมาปรับคดีไดก็แตเฉพาะคดีแพงเทานั้น   
แตถาจะนํากฎหมายจารีตประเพณีมาใชปรับคดีอาญาเพ่ือเปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูตองหาแลว สามารถทําได 
เชน การชกมวยบนเวทีตามกติกาแลวทําใหคูตอสูถึงแกความตายแตไมตองรับผิด. 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 ___________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (81) 

 5. ความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมายเรียงลําดับอยางไร 
  - ศักดิ์ของกฎหมายหรือฐานะของกฎหมายเรียงลําดับจากศักดิ์สูงสุดไปหาศักดิ์ต่ําไดดังน้ี รัฐธรรมนูญ    
→ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด → พระราชกฤษฎีกา →  กฎกระทรวง  
→  ขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 
  - ขอสังเกต 1.  กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวา จะออกมาใชบังคับไดก็ตอเมื่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาให
อํานาจ หมายความวา กฎหมายลูกจะออกมาใชบังคับได จะตองมีกฎหมายแมหรือกฎหมายแมบทใหอํานาจไว    
2. กฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาไมได.  
 6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําไดในกรณีใดบาง 
  - พระราชกําหนด เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงออกไดใน 2 กรณีดังนี้  1. กรณีฉุกเฉินเมื่อมีความจําเปนรีบดวนท่ีมิอาจเลี่ยงได เพ่ือประโยชนในการรักษา
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  2. กรณีท่ีเก่ียวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงตอง
พิจารณา โดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน 
  - การออกพระราชกําหนดมีขั้นตอนดังน้ี  1. ผูเสนอ คือ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบซ่ึงเก่ียวของกับกรณี
ฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวนท่ีเกิดขึ้น  2. ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี  3. ผูตรา คือ พระมหากษัตริย 4. มีผลบังคับ
ใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ขอสังเกต  1. รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกฝายบริหารในการออกกฎหมาย คือ พระราชกําหนด      
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  2. สรุปวาพระราชกําหนดมี 2 ประเภท คือ พระราชกําหนดท่ัวไป และพระราช-
กําหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา  3. พระราชกําหนดมีลักษณะเปนกฎหมายชั่วคราว แตสามารถกลายเปน
กฎหมายถาวรได โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองมีการเสนอพระราชกําหนดท่ีประกาศใชแลวใหรัฐสภาไดมีการ
พิจารณาอีกครั้ง.  
 7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  - พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
เชน พระราชกฤษฎีกาเปดหรือปดประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยมีการกําหนดวันเลือกตั้ง 
  - การออกพระราชกฤษฎีกามีขั้นตอนดังนี้  1. ผูเสนอ คือ คณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพระราช-
กฤษฎีกาหรือท่ีไดรักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดที่บัญญัติใหออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น  2. ผูพิจารณา
คือ คณะรัฐมนตรี  3. ผูตรา คือ พระมหากษัตริย  4. มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - ขอสังเกต  1. พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายอนุบัญญัติ หรือกฎหมายบริวาร หรือกฎหมายลําดับรอง 
เพราะพระราชกฤษฎีกามีฐานะต่ํากวาพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด  2. การจัดทําพระราชกฤษฎีกาไมตอง
นําไปเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติเหมือนกฎกระทรวง. 
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 8. กฎหมายประเภทใดที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - กฎหมายที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ทองถ่ินท่ีตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล สวนกฎหมายทองถิ่นฉบับอื่นจะใชวิธีการปดประกาศโดยเปดเผย เชน ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดประกาศไวท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัด 15 วัน, เทศบัญญัติปดประกาศไวท่ีสํานักงานเทศบาล 7 วัน, 
ขอบัญญัติเมืองพัทยา ปดประกาศไวท่ีศาลาวาการเมืองพัทยา 7 วัน.  
 9. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเริ่มตนสภาพบุคคลนั้นเริ่มเม่ือไร 
  - ป.พ.พ. มาตรา 15 วรรคแรกบัญญัติใหสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก คลอดแลว 
หมายความวา คลอดจากครรภของมารดาหมดท้ังตัวโดยไมมีอวัยวะสวนใดเหลือติดอยู สวนจะมีการตัดสายสะดือ
หรือไมนั้นไมถือวาเปนขอสําคัญ สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อตายหรือศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ.  
 10. การรองขอใหศาลสั่งวาบุคคลใดเปน “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑอยางไร 
  การท่ีบุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไมตลอด
ระยะเวลา 5 ป เมื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (คือผูจะไดประโยชนหรือจะเสียประโยชนหากศาลสั่งบุคคลใดเปนคน
สาบสูญ) หรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ แตในกรณีท่ีมีอันตรายจากการรบหรือ
สงคราม ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย ระยะเวลาจะลดเหลือ 2 ป.  
 11. ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอํานาจปกครอง ผูปกครองแตกตางกันอยางไร 
  - ผูแทนโดยชอบธรรม คือ ผูท่ีมีอํานาจทํานิติกรรมตางๆ แทนผูเยาวหรือใหความยินยอมแกผูเยาวใน
การทํานิติกรรม ผูแทนโดยชอบธรรม ไดแก  1. ผูใชอํานาจปกครอง ก็คือบิดา มารดา  2. ผูปกครอง คือ ผูอื่นท่ี
มิใชบิดา มารดา แตมีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว.  
 12. กรณีใดที่กฎหมายยกเวนใหผูเยาวทําไดเองโดยลําพัง ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผูแทน
โดยชอบธรรม 
  - ตามกฎหมายแลวผูเยาวจะถูกจํากัดความสามารถในเรื่องท่ีจะทํานิติกรรม นิติกรรมใดๆ ท่ีผูเยาวได
ทําลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ แตมีขอยกเวนท่ีกฎหมาย
กําหนดใหผูเยาวทํานิติกรรมบางอยางไดเองและมีผลโดยสมบูรณ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมกอนดังนี้  1. นิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว เชน ผูเยาวไดรับท่ีดินโดยเสนหา เจาหนี้
ทํานิติกรรมปลดหนี้ให  2. กิจการท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร การเขาสูพิธีสมรส          
3. กิจการท่ีผูเยาวทําเพ่ือเลี้ยงชีพและเหมาะสมแกฐานะ เชน ซ้ืออาหาร หนังสือ  4. ผูเยาวมีอํานาจทําพินัยกรรม
ไดเองเมื่อมีอายุครบ 15 ป (ถาผูเยาวทําพินัยกรรมกอนอายุครบ 15 ปบริบูรณ แมผูแทนโดยชอบธรรมใหความ
ยินยอม พินัยกรรมนั้นก็ตกเปนโมฆะ). 
  - ป.พ.พ. มาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
กอน การใดๆ ท่ีผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น”  
การใดๆ ในท่ีนี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เทานั้น ถาเปนการกระทําอยางอื่นท่ีมิใชนิติกรรม เชน 
ผูเยาวกระทําละเมิดตอผูอื่น ผูเยาวจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จะอางวาการ
กระทํานั้นมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมไมได.  
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 13. คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตแตกตางกันอยางไร 
  - คนไรความสามารถ คือ บุคคลที่วิกลจริตซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถและจัดใหอยูในความ
ดูแลของผูอนุบาล และนิติกรรมท่ีคนไรความสามารถไดทําลงไปมีผลเปนโมฆียะ (ยกเวนการทําพินัยกรรม ถาคน
ไรความสามารถไดทําลงไปมีผลเปนโมฆะ) จะเห็นไดวาคนไรความสามารถนี้ถูกศาลตัดสิทธิและอํานาจในการทํา 
นิติกรรมโดยสิ้นเชิง ผูอนุบาลตองเปนผูกระทํานิติกรรมใดๆ ในนามของคนไรความสามารถทั้งสิ้น. 
  - คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดทําการงานของตนเองได เพราะรางกาย
พิการ ตาบอด หูหนวก เปนใบ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนประจํา ติดสุรายาเสพติด 
หรือคนที่มีอาการคุมดีคุมรายแตไมถึงกับเปนคนบาหรือคนวิกลจริต และศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
โดยปกติแลวคนเสมือนไรความสามารถมีความสามารถทํานิติกรรมไดโดยลําพัง แตยกเวนบางประเภทที่กฎหมาย
กําหนด เชน การนําทรัพยสินไปลงทุน การกู ยืมหรือใหกู ยืมเงิน การเชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงคนเสมือนไรความสามารถจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ มิฉะนั้นนิติกรรม
นั้นจะตกเปนโมฆียะ แตในกรณีการทําพินัยกรรม คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมไดดวยตนเองโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ เพราะไมมีกฎหมายหามไว. 
  - คนวิกลจริต คําวา “วิกลจริต” หมายถึง อาการทางจิตท่ีไมปกติหรือเปนบา ซ่ึงเปนการขาดความ
รําลึก ขาดความรูสึกและขาดความรับผิดชอบ รวมถึงคนที่ปวยดวยโรคทางสมองและไมมีอาการรับรูหรือสติใดๆ 
เปนผลใหไมสามารถกระทํากิจการใดๆ ดวยตนเองได บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซ่ึงศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถยอมมีความสามารถทํานิติกรรมไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา หากบุคคลดังกลาวกระทําการใดๆ   
ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งก็รูอยูแลววาผูกระทํานั้นเปนคนวิกลจริต การน้ันยอมตกเปน
โมฆียะ.  
 14. ทรัพยและทรัพยสินแตกตางกันอยางไร 
  - ทรัพย คือ วัตถุ ท่ีมีรูปรางจับตอง มองเห็นได เชน รถยนต ธนบัตร ทรัพยแบงออกเปน            
1. อสังหาริมทรัพย  2. สังหาริมทรัพย 
  - ทรัพยสิน คือ วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา กระแสไฟฟา พลังน้ําตก พลังไอน้ํา เปนตน.  
 15. อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ แตกตางกันอยางไร 
  - อสังหาริมทรัพย คือ ทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีไมได เชน  1. ท่ีดิน  2. ทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน เชน บาน 
โรงเรือน ไมยืนตน  3. ทรัพยอันประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน เชน แมน้ํา ถนน หิน ดิน ทราย  4. สิทธิอัน
เก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เชน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระจํายอม เปนตน. 
  - สังหาริมทรัพย ไดแก  1. ทรัพยซ่ึงเคลื่อนท่ีจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งได เชน รถยนต ชาง     
2. กําลังแรงของธรรมชาติ ท่ีอาจมีราคาและถือเอาได เชน กระแสไฟฟา พลังนํ้าตก พลังไอน้ํา เปนตน            
3. ไมลมลุกและธัญชาติ เชน ตนขาว พืชผักสวนครัว  4. สิทธิอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย เชน กรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพย สิทธิจํานํา ลิขสิทธ์ิ เปนตน. 
  - สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ไดแก  1. เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป  2. เรือกลไฟ 
หรือเรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป  3. แพ หมายความเฉพาะแตแพท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของคน  4. สัตวพาหนะ 
หมายความถึง สัตวท่ีใชในการขับขี่ลากเข็นและบรรทุกซ่ึงสัตวเหลาน้ีตองทําตั๋วรูปพรรณแลว ไดแก ชาง มา วัว 
ควาย ลอ. 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (84) ________________________โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

  - ขอสังเกต การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นสัญญาซ้ือขายที่ตกลงกันไวแลวนั้นจะเปนโมฆะ. 
  - การซ้ือขายสังหาริมทรัพยธรรมดาที่มีราคาซ้ือขายเกินกวา 20,000 บาทข้ึนไป ตองมีหลักฐานการ
ซ้ือขายเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด หรือตองมีการวางมัดจําไว หรือตองมีการชําระหนี้บางสวน   
ถาไมไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในสามอยางท่ีกลาวมาแลว กฎหมายหามมิใหฟองรองบังคับคดีตอศาล.  
  16. การหม้ันที่ถูกตองตามกฎหมายตองมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - เงื่อนไขของการหมั้นมีดังนี้  1. ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ ถาฝายใดอายุไมครบ 
17 ปบริบูรณ การหมั้นตกเปนโมฆะ  2. ผูเยาวทําการหมั้นจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน   
ซ่ึงอาจใหความยินยอมดวยวาจาก็ได การหมั้นท่ีผูเยาวทําโดยปราศจากความยินยอมดังกลาวตกเปนโมฆียะ  3. การหมั้น
ตองมีของหม้ัน การหมั้นจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อฝายชายไดสงมอบหรือโอนทรัพยสินท่ีเปนของหมั้นใหแกฝายหญิง
แลวในวันหม้ัน หากใหของหมั้นในวันอื่นจะถือวาไมเปนของหมั้น เพราะของหมั้นนั้นถือวาใหเปนหลักฐานวาจะทํา
การสมรสกับหญิง กฎหมายกําหนดใหของหมั้นตกเปนสิทธิแกหญิงเมื่อไดทําการสมรสแลว (ของหมั้นถือเปนสิน
สวนตัวของหญิงเมื่อไดทําการสมรสแลว) ถาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาหมั้นโดยไมยอมสมรสดวย อีกฝายหนึ่งจะ
ถือเอาเปนเหตุไปฟองรองศาลเพื่อบังคับใหฝายท่ีผิดสัญญาตองทําการสมรสดวยไมได แตก็มีสิทธิท่ีจะเรียกคาทดแทนได 
เชน คาทดแทนความเสียหายตอรางกายหรือช่ือเสียงแหงชายหรือหญิงนั้น สรุปวาการผิดสัญญาหมั้น ฝายท่ี
เสียหายสามารถเรียกคาทดแทนได แตจะใหศาลบังคับใหมีการสมรสไมได เพราะวาการสมรสนั้นขึ้นอยูกับความ
สมัครใจของผูจะสมรสเทานั้น 
  - ขอสังเกต  1. หากชายหญิงอายุต่ํากวา 17 ปจะทําการหมั้นไมได ถึงแมวาบิดามารดาจะใหความ
ยินยอมก็ตามหรือจะรองขอตอศาลใหทําการอนุญาต ก็ไมสามารถทําได เน่ืองจากกฎหมายไมไดใหอํานาจไว      
2. การหมั้นตองมีของหมั้นเสมอ แตสินสอดจะมีหรือไมมีก็ได  3. การหมั้นไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับให
สมรสได ถาไดมีขอตกลงกันไววาจะใหเบ้ียปรับเมื่อผิดสัญญาหม้ัน ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ 4. ถาฝายหญิงเปนฝาย
ผิดสัญญาตองคืนของหมั้นแกฝายชาย แตถาฝายชายผิดสัญญา ฝายหญิงริบของหมั้นได.  
 17. ตามกฎหมายการสมรสมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - เงื่อนไขของการสมรสมีดังนี้  1. ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ หากคูสมรสคนใดคนหนึ่งมี
อายุต่ํากวา 17 ปบริบูรณ การสมรสนั้นเปนโมฆียะ แตถามีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
2. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริตหรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ถาทําการสมรสโดย  
ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ  3. ชายหรือหญิงตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกัน   
ถาทําการสมรสโดยฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ  4. ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะที่ตนมีคู
สมรสอยูไมได กลาวคือ คูสมรสจะตองไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น (สมรสซอน) ถาทําการสมรสโดยฝาฝน
บทบัญญัติดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ  5. ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได แตไมมี
บทบัญญัติวาถามีการสมรสในลักษณะนี้เกิดขึ้นการสมรสนั้นจะเปนโมฆะหรือโมฆียะ แตมีบทบัญญัติใหถือวาเปน
การยกเลิกไมเปนบุตรบุญธรรมกันตอไป  6. หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อเวลาผานพนไปแลวไมนอยกวา 310 
วันนับแตขาดจากการสมรสเดิมไดผานพนไปแลว  7. การสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองจดทะเบียนสมรสตอ
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต โดยมิจําเปนตองจัดพิธีสมรสก็ได. 
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 18. การสมรสที่เปนโมฆียะมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - การสมรสท่ีเปนโมฆียะมีเงื่อนไขดังนี้  1. ชายหญิงท่ีทําการสมรสกันกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
และศาลไมมีคําสั่งอนุญาต  2. ผูเยาวทําการสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง      
3. การสมรสโดยถูกกลฉอฉล คือ หลอกหลวงใหอีกฝายสมรสดวย  4. การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคูสมรส       
5. การสมรสโดยถูกขมขู.  
 19. สินสวนตัวและสินสมรสแตกตางกันอยางไร 
  - สินสวนตัว ไดแก  1. ทรัพยสินท่ีชายและหญิงฝายหนึ่งฝายใดมีอยูกอนสมรส  2. เปนเครื่องใช
หรือของใชสวนตัว เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีผูนั้นใชควรแกฐานะของตน และใหรวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝายหนึ่งฝายใดดวย  3. ระหวางสมรสหรือขณะเปนสามี
ภรรยากันอยูนั้น หากฝายหนึ่งฝายใดไดมรดกหรือไดรับการใหโดยเสนหา ทรัพยสินท่ีไดนั้นก็เปนสินสวนตัว       
4. ของหม้ัน. 
  - สินสวนสมรส ไดแก  1. ทรัพยสินท่ีสามีและภรรยาไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน เงินโบนัส 
เงินประจําตําแหนง  2. สามีหรือภรรยาไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมยกใหโดยระบุวาเปนสินสมรส  3. ดอกผล
อันเพ่ิมจากสินสวนตัว เชน กําไร คาเชา เงินปนผล.  
 20. ของหม้ันและสินสอด แตกตางกันอยางไร 
  - ของหม้ัน คือ ทรัพยสินท่ีฝายชายไดสงมอบหรือโอนใหแกหญิง เพ่ือเปนหลักฐานการหมั้นและ
ประกันวาจะสมรสกับหญิงนั้น เมื่อหมั้นแลวของหมั้นเปนสิทธิแกหญิง ของหมั้นจะมีราคามากนอยเพียงใดและ 
เปนทรัพยสินใดก็ได ขอสังเกต การหมั้นท่ีไมมีของหมั้นไมถือวาเปนการหมั้นตามกฎหมาย. 
  - สินสอด คือ ทรัพยสินซ่ึงฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิง 
แลวแตกรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิง หรือโดย
พฤติการณซ่ึงฝายหญิงตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรสกับหญิงนั้น ฝายชายเรียกสินสอดคืนได 
สินสอดไมใชสาระสําคัญของการหมั้นหรือการสมรส จะสมรสกันไมมีสินสอดก็ได แลวแตจะตกลงกัน.  
 21. การรับบุญบุตรธรรมตองมีหลักเกณฑอะไรบาง 
  - หลักเกณฑการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีดังน้ี 
  1. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมตํ่ากวา 25 ปบริบูรณ แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรม
อยางนอย 15 ป  
  2. กรณีท่ีผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย การรับบุตรบุญธรรม
ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน 
  3. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอมของบิดามารดา
ของผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมกอน และถาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณก็ตองใหผูนั้นสมัครใจ 
  4. บุตรบุญธรรมจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นในขณะเดียวกันไมได 
  5. บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม แตไมสูญเสียสิทธิ
และหนาท่ีในครอบครัวท่ีใหกําเนิดมา 
  6. การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาท 
  7. เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว อํานาจปกครองของบิดามารดาโดยกําเนิดก็หมดไป   
นับแตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรม 
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  8. การรับบุตรบุญธรรมและการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย.  
 22. นิติกรรมมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
  - นิติกรรม คือ การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติ-
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
  - นิติกรรมมีองคประกอบดังน้ี  1. เปนการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนาใหปรากฏออกมา 
โดยอาจจะแสดงอยางเจตนา โดยลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา หรือดวยกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
การน่ิงอาจถือวาเปนการแสดงเจตนายอมรับไดดวย  2. เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทํานั้น   
ไมเปนการตองหามตามกฎหมายโดยชัดแจง  3. ดวยใจสมัคร หมายความวา ผูกระทํามีความสมัครใจในการแสดง
เจตนาใหปรากฏ มิไดเกิดขึ้นเพราะการสําคัญผิด ถูกขมขู หรือถูกหลอกลวงใดๆ ท้ังสิ้น  4. มุงโดยตรงท่ีจะผูกนิติ-
สัมพันธขึ้นในระหวางบุคคล คือ ตองเปนการกระทําท่ีผูกระทําไดทําลงโดยมีเจตนาใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย
ซ่ึงจะทําใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคล  5. เพ่ือกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคล
สิทธิและทรัพยสิทธิดวย การเคลื่อนไหวในสิทธินี้อาจจะเปนการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ หรือระงับสิทธิก็ได.  
 23. นิติกรรมฝายเดียวและนิติกรรมหลายฝายแตกตางกันอยางไร 
  - นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝายหนึ่งฝายเดียวและ
มีผลตามกฎหมาย ซ่ึงบางกรณีก็ทําใหผูทํานิติกรรมเสียสิทธิได เชน การกอตั้งมูลนิธิ การรับสภาพนี้ การผอนเวลา
ชําระหนี้ใหลูกหนี้ คํามั่นจะซื้อจะขาย การทําพินัยกรรม การบอกกลาวบังคับจํานอง เปนตน 
  - นิติกรรมหลายฝาย ไดแก นิติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป
และทุกฝายตางตกลงยินยอมระหวางกัน กลาวคือ ฝายหนึ่งแสดงเจตนาทําเปนคําเสนอ แลวอีกฝายหนึ่งแสดง
เจตนาเปนคําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน จึงเกิดมีนิติกรรมสองฝายขึ้น หรือเรียกกันวา 
“สัญญา” เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญากูยืมเงิน สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จํานอง จํานํา เปนตน สรุปวา
สัญญาตองมีองคประกอบดังนี้  1 ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป เรียกวา ผูเสนอและผูสนอง  2. ตองมีการ
แสดงเจตนาตองตรงกัน ตองมีคําเสนอและคําสนองท่ีชัดเจนแนนอน  3. ตองมีวัตถุประสงคในการทําสัญญา.  
 24. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกตางกันอยางไร 
  - โมฆะกรรม คือ นิติกรรมท่ีเสียเปลา ไมมีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไมอาจใหสัตยาบันแกกันได 
และผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปลาขึ้นกลาวอางมิได นิติกรรมท่ีเปนโมฆะ เชน นิติกรรมท่ีเกิดจาก
เจตนาลวง, นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย, นิติกรรมท่ีไมทําใหถูกตามแบบที่
กฎหมายกําหนดไว. 
  - โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมท่ีมีผลสมบูรณตามกฎหมายถาไมมีการบอกลางโมฆียกรรม หรือนิติกรรม
ที่มีผลใชบังคับไดจนกวาจะถูกบอกลาง นิติกรรมนี้เมื่อบอกลางแลวจะตกเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก แตถามี    
การรับรองหรือใหสัตยาบันก็จะสมบูรณมาแตเริ่มแรก นิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ เชน นิติกรรมท่ีเกิดจากการขมขู ฉอฉล,   
นิติกรรมท่ีเกิดจากสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล, ผูทํานิติกรรมมีความบกพรองเก่ียวกับความสามารถ เชน คูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งท่ีทํานิติกรรมอาจเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ, นิติกรรมท่ีตกเปนโมฆียะ
เพราะเหตุอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน การสมรสที่ชายหญิงทําการสมรสกันกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณ. 
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 25. เง่ือนไขใดที่ทําใหนิติกรรมที่ตกเปนโมฆียะ 
  - นิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะมีดังนี้  1. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคท่ีตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เชน 
สัญญาจางฆาคน สัญญาซ้ือขายยาเสพติด สัญญาการเลนพนัน  2. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัย เชน 
สัญญาพาคนไปเที่ยวดวงอาทิตย สัญญาชุบคนตายใหเปนคนเปน  3. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน สัญญาจางคนใหเปนนางบําเรอ การทําความตกลงไปเปน
พยานในศาลโดยไดรับคาตอบแทนในลักษณะแสวงหาประโยชนจากการเปนความของบุคคลอื่น  4. นิติกรรมท่ีไม
ทําใหถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว เชน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยบางชนิดจะตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  5. กรณีอื่นๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหนิติกรรมเปนโมฆะ ไดแก 
ผูเยาวทําพินัยกรรมในขณะที่มีอายุไมครบ 15 ปบริบูรณ, คนไรความสามารถทําพินัยกรรม, การหม้ัน
ระหวางชายหญิงที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ, การสมรสกับคูสมรสของผูอ่ืน (สมรสซอน), การสมรสกับคน
วิกลจริตหรือคนไรความสามารถ, การสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา การสมรสโดย    
ฝาฝนความยินยอมของคูสมรส.  
 26. การเชาทรัพยกับการซื้อขายแตกตางกันอยางไร 
  - การเชาทรัพยตางกับการซ้ือขาย คือ มิไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และมีกําหนดเพียงช่ัว
ระยะเวลาหนึ่งเทาน้ัน  1. การเชาทรัพยอสังหาริมทรัพยนานเกินกวา 3 ปขึ้นไป หรือตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา 
ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี การเชาน้ันมีผลตามกฎหมายเพียงแตกฎหมายบังคับให
เหลือ 3 ปเทานั้น  2. การเชาทรัพยอสังหาริมทรัพย หามเชาเกิน 30 ป ถาไดทําสัญญาท่ีมีกําหนดเวลานานกวา
นั้นก็ใหลดลงมาเปน 30 ป  3. การเชาสังหาริมทรัพยท้ังชนิดธรรมดาและพิเศษ กฎหมายไมไดกําหนดใหตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังน้ันการเชาสังหาริมทรัพยจึงสามารถตกลงดวยวาจาหรือ      
เปนลายลักษณอักษรก็ได.   
 27. สัญญากูยืม กฎหมายกําหนดไววาอยางไร 
  - กฎหมายกําหนดวาการกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไป ถาไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน
หนังสือ และลงลายมือชื่อผูกู จะฟองรองบังคับคดีกันไมได กฎหมายกําหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไวไมใหเกิน
รอยละ 15 ตอป (รอยละ 1.25 ตอเดือน) ถาในสัญญากําหนดดอกเบี้ยเกินกวาน้ัน ดอกเบี้ยท้ังหมดตกเปนโมฆะ 
(ไมใชโมฆะเฉพาะสวนท่ีเกินอัตรา) และผูกูยังมีหนาท่ีชําระเงินตน. 
  - ขอสังเกต การกูยืมเงินไมเกิน 2,000 บาท ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือ เพียงแตบอกกลาวกันไวก็ได.  
 28. กฎหมายอาญาแบงออกเปนกี่ภาค 
  - กฎหมายอาญา เปนกฎหมายที่บัญญัติวาดวยการกระทําหรือการงดเวนการกระทําใดท่ีเปนความผิด
และกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดหรือฝาฝน กฎหมายอาญายังรวมถึงพระราชบัญญัติบางประเภทที่มีการ
กําหนดโทษเหมือนประมวลกฎหมายอาญา เชน พระราชบัญญัติอาวุธปน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เปนตน. 
  - ขอสังเกต  1. กฎหมายอาญาจัดอยูในประเภทของกฎหมายมหาชน  2. ความมุงหมายของ
กฎหมายอาญาตางกับกฎหมายแพง เพราะกฎหมายแพงมุงคุมครองผลประโยชนของเอกชน การกระทําซ่ึงผิดท้ัง
กฎหมายอาญาและกฎหมายแพง เชน การทํารายรางกายผูอื่นแตจะมีผลตางกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญาอาจ
เปนโทษจําคุกหรือเสียคาปรับใหรัฐ แตถาโทษตามกฎหมายแพงผูทํารายจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทําราย 
เชน คารักษาพยาบาลและคาเสียหายที่ผูถูกทํารายควรจะไดรับเนื่องจากการทํางานไมไดระหวางบาดเจ็บ เปนตน.  
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 29. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบาง 
  - กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญดังนี้  1. กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับลักษณะ
ความผิด (การกระทําหรืองดเวนการกระทําใดท่ีเปนความผิด) และลักษณะโทษตามกฎหมาย (ประหารชีวิต จําคุก 
กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน) ความสําคัญของหลักการน้ี ศาลฎีกาไดเคยกลาวไววา “ปลอยผูกระทําความผิดสิบคน 
ยังดีกวาจะลงโทษผูหาผิดมิไดแมแตคนเดียว”  2. กฎหมายอาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง หมายความวา กฎหมาย
จะบัญญัติใหมีผลยอนหลังท่ีเปนโทษแกผูกระทําความผิดไมได โดยมีหลักการวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมี
กฎหมาย” แตหากบทบัญญัตินั้นเปนคุณกับผูกระทําความผิดก็มีผลยอนหลังได  3. กฎหมายอาญาตองตีความโดย
เครงครัด หมายความวา การลงโทษตามการกระทําความผิดใดๆ ตองมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจน ตัวบท
กฎหมายใดที่มีถอยคํากํากวมคลุมเครือจนเปนท่ีนาสงสัย จะนํามาตีความเพ่ือลงโทษทางอาญาไมได และในกรณี
เปนท่ีสงสัยตองตีความใหเปนผลดีแกจําเลย  4. กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่ใชบังคับเฉพาะการกระทําท่ีเกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร แตมีขอยกเวนวาการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยูท่ีใดใหถือวา
กระทําความผิดในราชอาณาจักร.  
 30. โทษทางอาญาและโทษทางแพงแตกตางกันอยางไร 
  - โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนักดังน้ี ริบทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต 
โทษทางแพง เชน เรียกคาเสียหาย เรียกเบี้ยปรับ เรียกดอกเบี้ย ริบมัดจํา ความมุงหมายของกฎหมายอาญา
ตางกับกฎหมายแพง เพราะกฎหมายแพงมุงคุมครองผลประโยชนของเอกชน การกระทําซ่ึงผิดท้ังกฎหมายอาญา
และกฎหมายแพง เชน การทํารายรางกายผูอื่นแตจะมีผลตางกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญาอาจเปนโทษจําคุก
หรือเสียคาปรับใหรัฐ แตถาโทษตามกฎหมายแพงผูทํารายจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทําราย เชน คารักษา 
พยาบาลและคาเสียหายที่ผูถูกทํารายควรจะไดรับเนื่องจากการทํางานไมไดระหวางบาดเจ็บ เปนตน.  
 31. ประเภทของความผิดทางอาญาในแงโทษและการดําเนินคดีแบงไดเปน 3 ประเภท อะไรบาง 
  - ความผิดทางอาญาในแงโทษและการดําเนินคดีแบงไดเปน 3 ประเภทดังน้ี  1. ความผิดอาญาแผนดิน 
2. ความผิดอันยอมความได  3. ความผิดลหุโทษ. 
  - ความผิดอาญาแผนดิน เปนความผิดท่ีกระทบตอความสงบสุขของสังคม เปนภัยตอผูอื่น ความผิด
ทางอาญาสวนใหญเปนความผิดอาญาแผนดิน เชน ทํารายรางกาย ฆาคนตาย ลักทรัพย ทุจริตตอหนาท่ี เมื่อเกิด
ความผิดแลวตองดําเนินคดีไมมีขอยกเวน นอกจากตัวผูไดรับความเสียหายแลวสังคมยอมไดรับความเสียหาย   
แมผูเสียหายไมแจงความรองทุกข รัฐก็ยังตองเขาไปดําเนินคดีฟองรองเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหได. 
  - ความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว คือ ความผิดทางอาญาซ่ึงไมไดมีผลรายกระทบ
ตอสังคมโดยตรง และมีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดตอสวนตัว หากผูรับผลรายไมติดใจเอาความแลว เชน   
ไมรองทุกข ถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย รัฐก็ไมเขาไปดําเนินการ
ฟองรองเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย (บางกรณี) เปนตน 
  - ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดท่ีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ความผิดลหุโทษเปนความผิดท่ีไมอาจยอมความได ท้ังนี้แมกระทําโดยไมเจตนาก็ยังถือวาเปน
ความผิดอยู ลักษณะความผิดลหุโทษ เชน เจาพนักงานถามช่ือและที่อยูเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแลวไมยอมบอก
หรือแกลงบอกความเท็จ, ฉีกหรือทําลายประกาศของเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ี, สงเสียงหรือทําใหเกิด
เสียงอื้ออึง โดยไมมีเหตุอันสมควรจนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน, พาอาวุธเขาไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณะโดยเปดเผย ไมมีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมชน, ทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน, 
เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นแลวประพฤติตัววุนวาย หรือควบคุมสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน 
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  - ขอสังเกต ความผิดลหุโทษกับความผิดอาญาทั่วไป ความแตกตางดูท่ีโทษท่ีจะลงโทษแกผูกระทํา
ความผิด ถาโทษเบาก็เปนความผิดลหุโทษ ถาโทษสูงกวาก็เปนความผิดอาญาท่ัวไป.  
 32. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกตางกันอยางไร 
  - การกระทําโดยเจตนา (Intent) คือ การกระทําโดยผูกระทํารูสํานึกในการกระทํา และใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล คือ ตองการใหผลเกิดขึ้นตามท่ีตนตั้งใจใหเกิด หรือผูกระทํายอมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น คือ ผูกระทําสามารถคาดการณไดลวงหนาวาถาไดกระทําไปเชนนั้นอาจจะเกิดผลตามท่ีได
คาดการณไวแตก็ยังขืนกระทําไป เชน นายโหดเห็นนกอยูใกลเด็กก็ยังขืนยิงนกนั้น ถาลูกปนไปถูกเด็กตาย ผูกระทํา
ยอมเล็งเห็นผล คือ ความตายของเด็ก จึงมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา มิใชความผิดฐานฆาคนตาย     
โดยประมาท สรุปวาเจตนามี 2 ชนิด คือ  1. กระทําโดยเจตนาประสงคตอผลนั้น  2. กระทําโดยเจตนายอมเล็งเห็นผล. 
  - การกระทําโดยประมาท (Negligence) คือ การกระทําความผิดโดยไมเจตนา แตกระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความ
ระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชเพียงพอไม การกระทําโดยประมาทมีองคประกอบสําคัญดังนี้  1. เปนการ
กระทําโดยรูสํานึก  2. เปนการกระทําความผิดมิใชเจตนา คือ ไมไดประสงคตอผลหรือไมมีการเล็งเห็นผล         
3. ขาดความระมัดระวัง  4. มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด.  
 33. ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย กรรโชกทรัพย รีดเอาทรัพย 
  - ว่ิงราวทรัพย คือ การลักทรัพยของผูอื่นไปโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา คําวา “ซ่ึงหนา” หมายถึง     
ตอหนาตอตาหรือเจาของเห็นอยูในท่ีเกิดเหตุ เชน การใชมือกระชากสรอยคอทองคําท่ีคอของบุคคลอื่นไปโดยไมมี
การใชกําลังทําราย ขอสังเกต  1. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยแตกตางจากความผิดฐานลักทรัพยก็เพียงการเอาไป
เทานั้น คือ เอาไปซึ่งหนาโดยฉกฉวย หยิบไปตอหนา  2. หากเปนการท่ีมีบุคคลสงมอบทรัพยใหเองแลวพาทรัพย 
วิ่งหนีไป แบบนี้ไมใชการฉกฉวยและไมมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย แตเปนความผิดอาญาฐานลักทรัพยแทน. 
  - ชิงทรัพย การลักทรัพยของผูอื่นโดยผูลักไดใชกําลังประทุษราย หรือทํารายเจาของทรัพยสิน หรือ
ขูเข็ญวาในทันใดน้ันจะใชกําลังประทุษราย เพ่ือใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือเพ่ือให
ย่ืนซ่ึงทรัพยนั้น หรือเพ่ือยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือเพ่ือปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือใหพนจากการจับกุม 
เชน การเขาไปชกบุคคลอื่นแลวใชมือกระชากสรอยคอทองคําท่ีคอของบุคคลอื่นไป ลักษณะการกระทําท่ีจะเปน
ความผิดอาญาฐานชิงทรัพยนั้น ตองประกอบขึ้นดวยการกระทําท่ีเปนสองกรรม คือ ลักทรัพยและใชกําลัง
ประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย โดยการกระทําสองกรรมนี้จะตองเปนการกระทําท่ีตอเนื่อง   
โดยไมขาดตอน. 
  - ปลนทรัพย การชิงทรัพยผูอื่นโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกันตั้งแต 3 คนขึ้นไป แมวาผูกระทํา
ความผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ ทุกคนก็ตองรับผิดเชนเดียวกันหมด แตหากคนรายท่ีรวมกระทําความผิดไมถึง 3 คน 
ก็ไมถือวาเปนการปลนทรัพย. 
  - ยักยอกทรัพย ยักยอก คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดทรัพยของผูอื่นมาไวในครอบครองหรืออาจ
เปนทรัพยท่ีผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย แลวเบียดบังเอาทรัพยนั้นไวเปนของตนหรือบุคคลอื่นหรือของบุคคลที่
สามโดยทุจริต เชน นายสิงหนําเอารถจักรยานยนตของนายเสือมาฝากไวกับนายแมว เพ่ือใหนายแมวเอากลับไป
ใหนายเสือ แตนายแมวกลับเอารถจักรยานยนตนั้นเปนของตน ไมเอาไปใหนายเสือ การกระทําของนายแมว    
จึงเปนความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย. 
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  - กรรโชกทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่น ไดประโยชน 
ในลักษณะที่เปนทรัพยสินโดย  1. ใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญจะทําอันตราย  2. ขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอ
ชีวิตรางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินก็ได จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น 
  - รีดเอาทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตน หรือผูอื่นไดประโยชน
ในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดย  1. ตองไมใชกําลังประทุษราย  2. เฉพาะขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับอยางเดียว 
ซ่ึงการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน.  
 34. พนักงานอัยการ พนักงานฝายปกครอง พนักงานบังคับคดี พนักงานราชทัณฑ พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานพิทักษทรัพย 
  - พนักงานอัยการ เปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล พนักงานอัยการเปนตัวแทนของ
รัฐในการฟองผูตองหาที่กระทําความผิดตอรัฐ หรือเปนทนายจําเลยของหนวยราชการในคดีแพง จึงเรียกวา 
“ทนายแผนดิน” ซ่ึงมีอํานาจดําเนินคดีความในนามของรัฐบาลและฟองแทนประชาชน พนักงานอัยการมีอํานาจ
ในการสั่งฟอง สั่งไมฟอง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติม เมื่อตํารวจสรุปสํานวนการสอบสวนก็จะสงใหพนักงานอัยการ
ตรวจสํานวน ถาเห็นวาพยานหลักฐานไมพอหรือจับตัวผูกระทําผิดไมได พนักงานอัยการก็จะสั่งใหตํารวจทําการ
สอบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือสั่งไมฟองและสั่งปลอยตัวผูตองหา แตคําสั่งนี้ไมตัดสิทธ์ิผูเสียหายที่จะ
ดําเนินคดี โดยการฟองรองตอศาลเอง ขอสังเกต พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีท่ีกฎหมายหามมิใหราษฎรฟอง 
เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1562 หามมิใหฟองผูบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา    
แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได. 
  - พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หมายถึง เจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน รวมท้ังพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง และพนักงานฝายปกครองที่เปนเจาหนาท่ีผูใชกฎหมาย ไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน ขอสังเกต โดยเฉพาะตํารวจมีอํานาจหนาท่ีในการจับกุม คุมขัง สืบสวน และ
สอบสวนผูกระทําความผิดในคดีอาญา สวนในคดีแพงตํารวจไมมีอํานาจหนาท่ีดังกลาว. 
  - พนักงานบังคับคดี เปนเจาพนักงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในคดีแพง เชน กรณีท่ีลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาของศาล 
ศาลจะตั้งเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพยของจําเลย แลวนํามาขายทอดตลาด. 
  - พนักงานราชทัณฑ เปนเจาพนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีควบคุมดูแลผูตองหา
ซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหรับโทษจําคุก โดยควบคุมผูกระทําผิดไวในทัณฑสถานหรือเรือนจํา. 
  - พนักงานคุมประพฤติ เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหดํารงตําแหนง
พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา. 
  - พนักงานพิทักษทรัพย เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหปฏิบัติ
หนาท่ีพิทักษทรัพยสิน และจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยนี้ถือวา
เปนเจาพนักงานของศาล ขอสังเกต บุคคลลมละลายจะทํานิติกรรมใดๆ ไมได เจาพนักงานพิทักษทรัพยตาม
คําสั่งศาลจะเปนผูมีอํานาจจัดการแทน. 
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 35. ผูดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และผูดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของ
ศาลไดแกใคร 
  - ผูดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย ไดแก  1. พนักงานฝายปกครองและตํารวจ            
2. พนักงานสอบสวน  3. พนักงานอัยการ. 
  - ผูดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ไดแก 1. พนักงานบังคับคดี 2. พนักงาน
ราชทัณฑ. 
 36. ลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร แตกตางกันอยางไร 
  - ลิขสิทธิ์ (Copyright) คือ สิทธิแสดงความเปนเจาของผลงานสรางสรรคตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด งานสรางสรรคท่ีไดรับการคุมครอง เชน วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร   
งานแพรเสียงแพรภาพ และงานวิทยาศาสตรลิขสิทธ์ิเกิดขึ้นเมื่อมีการสรางสรรคงานดวยตัวเอง อายุการคุมครอง
มีอยูตลอดชีวิตของผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกกรรม สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดขึ้น
โดยทันทีนับตั้งแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน สิ่งท่ีไมอาจถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ 
ไดแก ขาวประจําวัน, รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, ระเบียบขอบังคับประกาศของหนวยงานของรัฐ, คําพิพากษา 
รายงานของทางราชการ, คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ของรัฐหรือของทองถิ่น. 
  - สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑตามท่ีกําหนด หรือเพ่ือแสดงความเปนเจาของความคิดในสิ่งประดิษฐนั้น อนุสิทธิบัตรแตกตางสิทธิบัตร
การประดิษฐตรงท่ีการประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรไดไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น. 
  - ขอสังเกต สิทธิบัตร สิทธิเกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียน, ลิขสิทธ์ิ สิทธิเกิดขึ้นทันทีเมื่อผูสรางสรรคได
สรางสรรคผลงาน, เครื่องหมายการคา สิทธิเกิดขึ้นไดจากการใชเครื่องหมายการคา แตจะมีผลสมบูรณตองมีการ
จดทะเบียน.  
 37. บัตรประจําตัวประชาชน 
  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 กําหนดใหบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ
ตั้งแต 7 ปบริบูรณ แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน เวนแตผูท่ีจะไดรับการยกเวนไมตองมี
บัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่น ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทนได เชน ภิกษุ สามเณร นักบวช ผูมีรางกายพิการเดิน
ไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ รวมท้ังผูท่ีอยูในท่ีคุมขังโดยชอบดวย
กฎหมาย. 
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ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “กฎหมาย” 
 1. การแบงประเภทกฎหมายตามลักษณะความสัมพันธของคูกรณี ไดแก กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 

และกฎหมายระหวางประเทศ สวนการแบงประเภทกฎหมายตามลักษณะแหงการใชหรือตามหนาท่ี ไดแก 
(กฎหมายอาญา  กฎหมายแพง / กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ) 

 2. กฎหมายที่ไมตองผานการพิจารณาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมวากรณีใด (พระราชกฤษฎีกา 
/ พระราชกําหนด) 

 3. กฎหมายท่ีจัดอยูในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน (รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด) 

 4. นิติกรรมท่ีผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเองอยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมาย (ทําพินัยกรรมเม่ืออายุ 
16 ป / หมั้นเมื่ออายุ 17 ป) 

 5. คนเสมือนไรความสามารถจะทําพินัยกรรมดวยตนเองไดหรือไม (ทําได โดยไมตองไดรับความยินยอม
จากผูพิทักษ / ทําได แตตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ) 

 6. ความผิดอันยอมความได หมายถึง (ความผิดที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีไมไดจนกวาผูเสียหาย
จะรองทุกข / ความผิดลหุโทษ) 

 7. ผูมีสวนไดสวนเสียจะรองขอใหศาลสั่งใหญาติของตนเปนบุคคลสาบสูญตองไป (ศาลแพง / ศาลอาญา) 
 8. พนักงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ตํารวจ  อัยการ  ศาล  พนักงานคุมประพฤต ิ

/ ตํารวจ ทนายความ ศาล พนักงานบังคับคดี) 
 9. “ทนายแผนดิน” หมายถึง (ผูพิพากษา / พนักงานอัยการ) 
 10. คดีอาญาท่ีศาลจะตองไตสวนมูลฟองเสมอ คือ (คดีที่ราษฎรเปนโจทก / คดีความผิดตอสวนตัว) 
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ชื่อกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา การประกาศใช
รัฐธรรมนูญ 1. คณะปฏิวัติ 

2. คณะรัฐประหาร 
3. สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 
4. สภาราง

รัฐธรรมนูญ 

1. คณะปฏิวัติ 
2. คณะรัฐประหาร 
3. สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 
4. รัฐสภา 

พระมหากษัตริย ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ 1. คณะรัฐมนตรี 
2. สมาชิกสภาผูแทน    

ราษฎร 
3. ศาลหรือองคกร

อิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

4. ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมนอยกวา 
10,000 คน 

รัฐสภา พระมหากษัตริย ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

ประมวลฎหมาย คณะรัฐมนตรี รัฐสภา พระมหากษัตริย ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกําหนด รัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชกําหนด

คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริย ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีกา รัฐมนตรีผูท่ีเก่ียวของ
ตามกฎหมายแมบท 

คณะรัฐมนตรี พระมหากษัตริย ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวง รัฐมนตรีผูท่ีเก่ียวของ
ตามกฎหมายแมบท 

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชกําหนด 

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา
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ชื่อกฎหมาย ผูเสนอราง ผูพิจารณา ผูตรา ผูใหความ 
เห็นชอบ 

การ 
ประกาศใช

เทศบัญญัติ 1. นายกเทศมนตรี 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. ประชาชนผูมีสิทธิ    

เลือกตั้งในเขตเทศบาล

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ผูวาฯ 
จังหวัด 

ประกาศที่
สํานักงาน
เทศบาล 7 

วัน 
ขอบัญญัติ 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

1. นายก อบจ. 
2. สมาชิกสภา อบจ. 
3. ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขต อบจ. 

สภา อบจ. นายก อบจ. ผูวาฯ 
จังหวัด 

ประกาศที่ท่ี
ทําการ 

อบจ. 15 วัน

ขอบัญญัติ 
องคการบริหาร
สวนตําบล 

1. นายก อบต. 
2. สมาชิกสภา อบต. 
3. ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในเขต อบต. 

สภา อบต. นายก อบต. นายอําเภอ ประกาศใน 
ราชกิจจา-
นุเบกษา 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

1. ผูวาฯ กทม. 
2. สมาชิกสภา กทม. 
3. ประชาชนผูมีสิทธ 
   เลือกตั้งในเขต กทม. 

สภา กทม. ผูวาฯ กทม. ผูวาฯ กทม. ประกาศใน 
ราชกิจจา-
นุเบกษา 

ขอบัญญัติ 
เมืองพัทยา 

1. นายกเมืองพัทยา 
2. สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
3. ประชาชนผูมีสิทธิ       
 เลือกตั้งในเขตเมือง 
 พัทยา       

สภาเมือง
พัทยา 

นายกเมือง
พัทยา 

ผูวาฯ 
จังหวัด
ชลบุรี 

ประกาศที่
ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

7 วัน 
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เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระเศรษฐศาสตร 

 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน  
 1. เศรษฐศาสตร (Economics) ความขาดแคลน (Scarcity) การเลือก (Choice) ตนทุนคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) 
  - เศรษฐศาสตรเปนวิชาทางสังคมศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดมาใชใน
การผลิตสินคาและบริการอยางประหยัดท่ีสุดและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด และหาทางแจกจายหรือ
กระจายสินคาและบริการออกไป เพ่ือสนองความตองการท่ีไมจํากัดของมนุษยใหไดรับความพอใจสูงสุดและ       
มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด. 
  - ความขาดแคลน สาเหตุของความขาดแคลนสืบเนื่องมาจากความไมสมดุลกันระหวางความตองการ
กับจํานวนทรัพยากร หรือสินคาและบริการของประเทศมีนอยเมื่อเทียบกับความตองการ. 
  - การเลือก เนื่องจากความตองการของมนุษยและจํานวนทรัพยากรไมสมดุลกัน จึงตองมีการ
ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ันความขาดแคลนบังคับใหเกิดการตัดสินใจเลือก. 
  - ตนทุนคาเสียโอกาส เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดและมีนอยกวาความตองการของมนุษย จึงทําให
ตองตัดสินใจใชทรัพยากรในทางเลือกหนึ่งๆ และเมื่อตัดสินใจใชทรัพยากรในทางเลือกหนึ่งแลวยอมเสียโอกาสที่จะ
นําทรัพยากรนี้ไปใชในทางเลือกอื่นๆ หรือเรียกวาเกิดตนทุนในการเลือกขึ้นมา ตนทุนในการเลือกนี้ก็คือ ตนทุนคา
เสียโอกาส (คาเสียโอกาสไมใชสิ่งท่ีเราเลือก แตเปนสิ่งท่ีเราไมไดเลือก) ตนทุนคาเสียโอกาสจึงหมายถึง มูลคา
สูงสุดของสิ่งท่ีเสียสละไปเพื่อทดแทนสิ่งท่ีเราเลือก หรือก็คือมูลคาสูงสุดของสิ่งที่เราไมไดเลือกนั่นเอง ดังน้ัน
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงหมายถึง ตนทุนคาเสียโอกาสเทาน้ัน.  
 2. เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) และเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) 
  - เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสวนยอยระดับบุคคลหรือองคกรธุรกิจ. 
  - เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสวนรวมหรือระดับประเทศ เชน 
รายไดประชาชาติ การลงทุน การจางงาน การเงิน การคลัง หนี้สาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงปญหา 
การวางงาน ปญหาเงินเฟอ เงินฝด เปนตน.  
 3. เศรษฐศาสตรตามที่เปนจริง (Positive Economics) เศรษฐศาสตรตามที่ควรจะเปน (Normative 
Economics) 
  - เศรษฐศาสตรตามที่เปนจริง เปนการมุงอธิบายเรื่องท่ีเกิดขึ้นวา คืออะไร เกิดจากสาเหตุใดและ  
มีผลอยางไร จึงเปนเพียงการอธิบายถึงปรากฏการณทางเศรษฐกิจตามท่ีเกิดขึ้นจริงเทาน้ันซ่ึงเปนเรื่องท่ีเคย
เกิดขึ้นในอดีต ในปจจุบัน และที่เกิดในอนาคต. 
  - เศรษฐศาสตรตามที่ควรจะเปน เปนการมุงกลาวถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นหรือผลท่ีเกิดขึ้นนั้นวาควรทําหรือ  
ไมควรทํา ควรจะเปนหรือไมควรจะเปน เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ซ่ึงการศึกษาแนวนี้ใชวิจารณญาณหรือความคิด
สวนบุคคลมาประกอบ.  
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 4. เศรษฐทรัพย (Economic Goods) สินคาไรราคา (Free Goods) 
  - เศรษฐทรัพย เปนสินคาท่ีมีตนทุนการผลิต มีราคาซ้ือขาย เชน เสื้อผา รถยนต ฯลฯ สวนสินคาท่ี
ไดโดยการแจก การให การบริจาค โดยผูบริโภคไดมาฟรีหรือไมตองเสียคาใชจายใดๆ ถือวาเปนเศรษฐทรัพยและ
เปนสินคาไดเปลา (ไมใชสินคาไรราคา) เศรษฐทรัพยยังรวมถึงสินคาและบริการท่ีรัฐบาลเปนผูจายเงินจากภาษีอากร 
เชน สิ่งกอสรางสาธารณะประโยชน (เชน สวนสาธารณะ สะพานลอย) บริการการศึกษาของรัฐ การปองกัน
ประเทศ. 
  - สินคาไรราคา คือ สินคาท่ีไดมาโดยไมมีตนทุนในการผลิตหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังน้ัน
สินคาไรราคาจึงเปนสินคาท่ีไมมีราคาท่ีจะตองจาย เชน สายลม แสงแดด อากาศ และน้ําในแหลงนํ้าธรรมชาติ 
เปนตน.  
 5. สินคาสาธารณะ (Public Goods) หนี้สาธารณะ (Public Debt) 
  - สินคาสาธารณะ คือ สินคาท่ีทุกคนใชบริโภครวมกันและเปนสินคาท่ีไมสามารถกีดกันการบริโภค
ของผูบริโภครายอื่น เชน การปองกันประเทศ การกระจายเสียงวิทยุ สัญญาณทีวี ไฟฟาตามถนน. 
  - หนี้สาธารณะ คือ หนี้สินของรัฐบาลซ่ึงรวมท้ังการยืมโดยตรง (การกอหนี้ภายในประเทศ และการ
กอหนี้ตางประเทศ) และการค้ําประกันเงินกูของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินกูถือเปนรายรับสวนหนึ่งของรัฐบาลที่
จะนํามาใชจายใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ.  
 6. ตนทุนชัดแจง (Explicit Cost) ตนทุนไมชัดแจง (Implicit Cost) ตนทุนทางบัญชี (Accounting 
Cost) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) 
  - ตนทุนชัดแจง เปนคาใชจายท่ีจายออกไปจริงๆ ซ่ึงผูผลิตจายไปใหแกบุคคลอื่นเพ่ือเปนคาตอบแทน
ในการใชปจจัยการผลิต เชน คาวัตถุดิบ คาจาง คาไฟฟา คาเชา. 
  - ตนทุนไมชัดแจงหรือตนทุนแฝง เปนคาใชจายท่ีไมไดจายเปนตัวเงินหรือไมไดจายออกไปจริงๆ 
เชน ใชบานของตนเปนสํานักงาน ซ่ึงถานําไปใหเชาจะไดรับคาเชาตอบแทน. 
  - ตนทุนทางบัญชี จะประกอบดวยตนทุนชัดแจงเทาน้ัน. 
  - ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวยตนทุนท้ังหมดซ่ึงรวมท้ังตนทุนชัดแจงและตนทุนแฝง ดังน้ัน
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงมีความหมายที่กวางกวาตนทุนทางบัญชี.  
 7. กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
  - กําไรทางบัญชี รายรับท้ังหมดหักดวยตนทุนชัดแจง (ตนทุนท่ีจายเปนตัวเงิน) 
  - กําไรทางเศรษฐศาสตร รายรับท้ังหมดหักดวยตนทุนชัดแจง (ตนทุนท่ีจายเปนตัวเงิน) รวมกับ
ตนทุนแฝง (ตนทุนท่ีไมไดจายเปนตัวเงิน) 
   สรุปวา กําไรทางบัญชี = รายรับ - ตนทุนชัดแจง. 
     กําไรทางเศรษฐศาสตร = รายรับ - (ตนทุนชัดแจง + ตนทุนแฝง).   
 8. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Basic Economic Problems) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Activity) ปจจัยการผลิต (Factor of Production) หนวยเศรษฐกิจ (Economic Unit) 
  - ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากความมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากร  
เมื่อเทียบกับความตองการของมนุษย เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกิจ ปญหานี้ประกอบดวย     
1. ปญหาวาจะผลิตอะไร  2. ปญหาวาจะผลิตอยางไร  3. ปญหาวาจะผลิตเพ่ือใคร หรือเรียกสั้นๆ วา ปญหา 
What, How, For Whom. 
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  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมตางๆ ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เก่ียวของกับการผลิต  
การบริโภค การกระจาย และการแลกเปลี่ยน. 
  - ป จจั ยการผลิ ต  ทรัพยากร ท่ี ใ ช ใ นการผลิ ตสิ นค าและบริ การ  ไ ด แก   1. ท่ี ดิ นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ ปาไม ดินฟาอากาศ ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ คาเชา  2. แรงงาน กําลัง
ความสามารถในการผลิตของมนุษยเทานั้น ไมวาจะเปนแรงงานกายหรือกําลังความคิด ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ คาจาง 
3. ทุน สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือใชในการผลิตสินคา เชน เครื่องมือเครื่องจักร โรงงาน ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ 
ดอกเบี้ย (แรงงานสัตวท่ีคนฝกฝนเพ่ือนํามาใชงานอนุโลมถือเปนทุน)  4. ผูประกอบการ ผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวมเอา
ปจจัยการผลิตตางๆ มาดําเนินการผลิต และยังเปนผูรับภาระความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ กําไร. 
  - หนวยเศรษฐกิจ ผูประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยหนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ 
และหนวยรัฐบาล. 
  

ทดสอบพลังสมอง 
เรื่อง “เศรษฐศาสตรเบื้องตน” 

 1. ความขาดแคลนที่ปรากฏอยูในระบบเศรษฐกิจ มีสาเหตุพ้ืนฐานมาจาก (ความตองการของมนุษยและ
จํานวนทรัพยากรไมสมดุลกัน / มนุษยมีความตองการไมจํากัดและแสวงหาความความพอใจสูงสุด) 

 2. การขาดแคลนปจจัยการผลิตสงผลใหระบบเศรษฐกิจตองตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง (การจัดสรรปจจัยการ
ผลิต / การแขงขันกันใชปจจัยการผลิต) 

 3. จุดประสงคหลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเขาใจเรื่อง (การกระจายรายได / การจัดสรร
ทรัพยากร) 

 4. ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคม คือ (ปญหาการกระจายรายได / ปญหาความขาดแคลน) 
 5. ตัวอยางของสินคาสาธาณะ เชน (การกระจายเสียงทางวิทยุ การปองกันประเทศ / มหาวิทยาลัยของรัฐ 

หางสรรพสินคา) 
 6. กําไรทางเศรษฐศาสตร คํานวณไดจาก (รายรับ-[ตนทุนชัดแจง+ตนทุนแฝง] / รายรับ-ตนทุนชัดแจง) 
 7. สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในแตละประเทศ คือ (การเพ่ิมขึ้นของประชากร / ความจํากัดของ

ทรัพยากร) 
 8. การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ จะทําใหเกิดผล คือ (สังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด 

/ ผูผลิตเสียตนทุนในการผลิตตํ่าสุด) 
 9. ประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง (ไดผลผลิตท่ีตองการโดยใชเวลานอยที่สุด / ไดผลผลิตมาก

ที่สุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด) 
 10. ปจจัยการผลิตท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ (ทุน / ผูประกอบการ) 
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ระบบเศรษฐกิจ 
 9. ลักษณะสําคัญของระบบทุนนิยม (Capitalism) ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (Communist) 
ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) 
 
 

ทุนนิยม 
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต

สังคมนิยม
ประชาธิปไตย 

เศรษฐกิจ 
แบบผสม 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ไมจํากัด จํากัด จํากัดบาง ไมจํากัด 
บทบาทการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เอกชน รัฐ รัฐ > เอกชน เอกชน + รัฐ 

(ผูประกอบการเอกชน 
มีบทบาทสําคัญ) 

การทํางานของ 
กลไกราคา 

ไมจํากัด จํากัด จํากัดบาง จํากัดบาง 

การวางแผนเศรษฐกิจ 
จากสวนกลาง 

ไมมี มี มี มี 

เครื่องมือท่ีใช
แกปญหา 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

กลไกราคา การวางแผนท่ี
ภาครัฐควบคุม

การวางแผนท่ี
ภาครัฐควบคุม + 

กลไกราคา 

กลไกราคา + 
การวางแผนท่ี 
ภาครัฐช้ีนํา 

เสรีภาพของเอกชน
และการแขงขัน 

มี ไมมี มีบาง มีบาง 

เปาหมายในการ
กระจายรายได 
ท่ีเปนธรรม 

ไมมี มี มี มี 

ตัวอยางประเทศ ไมมีแลวในปจจุบัน 
สวนใหญเปน 
ระบบผสม 

เกาหลีเหนือ 
คิวบา 

รัฐสวัสดิการ เชน 
อังกฤษ เยอรมนี 
สวีเดน นอรเวย 

ไทย (แบบผสมที่คอนไป
ทางทุนนิยม) 

 
 10. ขอดีและขอเสียของระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  ระบบทุนนิยม 
  - ขอดี  1. มีแรงจูงใจในการผลิตและการทํางาน เพราะทํามากจะมีรายไดมาก  2. ผูผลิตแตละราย
ตองแขงขันกันขายสินคาและบริการใหมากท่ีสุด จึงตองปรับปรุงเทคนิคการผลิตอยูเสมอ โดยเนนท้ังคุณภาพและ
ปริมาณดวย  3. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตนถนัด  4. ผูบริโภคมี
โอกาสเลือกบริโภคสินคาและบริการตางๆ ท่ีเปนธรรมมากขึ้น เพราะไมมีผูใดผูกขาดการผลิตท่ีทําใหราคาสูงเกิน
ปกติ. 
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  - ขอเสีย  1. การกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรไมเทาเทียมกันและไมทั่วถึง เพราะ
ผูบริโภคในสังคมตางมีรายไดและทรัพยสินไมเทาเทียมกัน ทําใหพวกนายทุนไดเปรียบ  2. สภาวะท่ีเกิดการขาด
แคลนสินคา เชน ในยามสงคราม ถารัฐไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็จะทําใหเกิดการขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนได  3. หากมีผูผลิตสินคาและบริการนอยราย ผูผลิตอาจรวมตัวกันผูกขาดในการผลิตได เพราะรัฐ
ไมไดเขามาแทรกแซง ซ่ึงผลเสียก็จะตกอยูกับผูบริโภค เชน การรวมตัวกันขึ้นราคาสินคา การกดคาจางแรงงาน 
4. มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง เชน การแขงขันกันสรางหางสรรพสินคา. 
  ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
  - ขอดี  1. ไมมีความแตกตางระหวางรายได เพราะประชาชนไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบในเชิง
เศรษฐกิจ  2. ประชาชนไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพราะรัฐเปนผูแบงปนเครื่องบริโภคตางๆ 
อยางเทาเทียมกัน  3. ไมมีการผูกขาดของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 
  - ขอเสีย  1. ขาดเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพและเลือกบริโภค  2. ขาดแรงจูงใจในการผลิต   
เพราะเอกชนไมมีสิทธ์ิเปนเจาของทรัพยสิน. 
  ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
  - ขอดี  1. การกระจายรายไดมีความเปนธรรมขึ้น มีรายไดตางกันนอยลง ชวยลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางฐานะและรายไดของบุคคล  2. ประชาชนไดรับสวัสดิการจากรัฐอยางท่ัวถึงและเพียงพอ  3. การแขงขันกัน 
เพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดนั้นไมมี เพราะรัฐเปนผูผลิตรายใหญและไมใหมีการผูกขาดโดยเอกชนในธุรกิจบางชนิด. 
  - ขอเสีย  1. ผูบริโภคไมมีเสรีภาพในการเลือกซ้ือสินคาและบริการไดเต็มท่ี  2. เอกชนไมมีเสรีภาพ  
ทําธุรกิจไดเต็มท่ี เพราะเอกชนทําไดเฉพาะกิจการขนาดเล็กเทานั้น สวนกิจการขนาดใหญรัฐเขาควบคุม             
3. ขาดแรงจูงใจในการทํางานและขาดการแขงขัน ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตไมกาวหนามากนัก. 
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  - ขอดี  1. การกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางท่ัวถึง  2. ผูใชแรงงานไดรับ
ผลตอบแทนตามกําลังความสามารถและอาชีพ  3. เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีการแขงขันในการ
ผลิตสินคาและบริการ  4. ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาและบริการไดมากพอสมควร 
  - ขอเสีย  1. รัฐไมอาจสั่งการแบบรีบดวนไดตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว      
2. การวางแผนจากรัฐเพ่ือใหเอกชนเขารวมหรือปฏิบัติตามอาจเปนไปไดยาก  3. รัฐมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายและใชอํานาจตางๆ จึงทําใหเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุน  4. การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและการมี
กําไรอาจกอใหเกิดชองวางทางฐานะและรายได ปญหาความเหลื่อมล้ําจะตามมา  5. กลไกราคาท่ีรัฐเขาแทรกแซง       
อาจกอใหเกิดปญหา เชน เปดโอกาสใหมีการคอรัปชัน เอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มท่ี.  
 11. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competition)  
  ตลาดแขงขันสมบูรณ 
  - ลักษณะสําคัญ  1. ผูซ้ือและผูขายมีจํานวนมาก  2. สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  3. ผูซ้ือ
และผูขายมีความรูของสภาวะตลาดเปนอยางดี  4. การติดตอซ้ือขายจะตองกระทําโดยสะดวก สินคาสามารถ
โยกยายไปยังภูมิภาคตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว  5. หนวยธุรกิจสามารถเขาหรือออกจากธุรกิจไดโดยเสรี 
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  - ขอสังเกต ราคาสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณจะมีราคาเดียวกันท้ังหมด และเปนราคาที่
เหมาะสม ไมมีผูซ้ือผูขายรายใดมีอิทธิพลตอราคา และไมจําเปนตองมีการโฆษณา ตลาดแขงขันสมบูรณนี้ถือเปน
ตลาดในอุดมคติ (Ideal Market) ตลาดท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณก็คือ ตลาดสินคาเกษตร 
เชน ตลาดขาวเปลือก ตลาดมันสําปะหลัง ตลาดหุน. 
  - ขอดี  1. ดานผูบริโภค : จากสภาพการแขงขัน ราคาจึงคอนขางยุติธรรมตอผูบริโภคและผูบริโภค
ยอมมีทางเลือกในการบริโภคไดมาก เพราะสินคาท่ีเหมือนกันจึงใชทดแทนกันไดดี ดานผูผลิต : จากสภาพการ
แขงขันเสรีและไมมีการผูกขาด ผูผลิตจะปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการของตน ดานสังคม : มีการใชทรัพยากร
อยางคุมคาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ. 
  - ขอเสีย  1. ผูผลิตอาจจะลดตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันไดโดยปราศจากการสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ใชวัตถุดิบไมไดมาตรฐานในการผลิตเพ่ือลดตนทุน สินคาจึงไมมี
คุณภาพ ใชกระบวนการผลิตท่ีกอใหมลพิษ เชน ไมสรางบอบําบัดนํ้าเสีย เพราะทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น        
2. สินคาและบริการท่ีจําเปนบางอยางอาจมีไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน เชน การจัดการศึกษา การ
ปองกันประเทศ จึงทําใหรัฐตองเขาไปควบคุมเอง  3. อุตสาหกรรมท่ีใชเงินลงทุนสูง เชน กิจการสาธารณูปโภค 
ไฟฟา ประปา ตนทุนตอหนวยสูงมาก ถาผูผลิตรายเดียวหรือไมก่ีรายทําจะคุมกวา เพราะเปนการประหยัดจาก
ขนาดการผลิต (Economies of Scale) ท่ีเนนการลดตนทุนเฉลี่ย โดยการซ้ือวัตถุดิบคราวละมากๆ และซื้อไดใน
ราคาต่ําลง ผลิตสินคาคราวละมากๆ ผลคือทําใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของสินคาลดต่ําลง. 
  ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
  1. ตลาดผูกขาด (Monopoly)  2. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)  3. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
(Mouopolistic Competition). 
 

ตลาดแขงขันไมสมบูรณดานผูขาย 
ลักษณะทั่วไป ตลาดแขงขัน 

สมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขาย    
นอยราย 

ตลาดกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาด 

1.  จํานวนผูขาย มาก รายเดียว นอย มาก 
2.  ลักษณะสินคา 
 ท่ีขาย 

สินคาเหมือนกัน 
ทุกประการ ใชแทนกัน 

ไดอยางสมบูรณ 

ไมมีสินคาอื่น 
ท่ีใชแทนกันได

สินคาแตกตางกัน
บางเล็กนอย 

แตใชแทนกันได 

สินคาแตกตางกัน 
แตใชแทนกันได 

3.  ความยากงาย 
 ในการเขาสูตลาด 
 ของผูขายรายใหม 

งายมาก ยากมาก คอนขางยาก งาย 

4.  การมีปฏิสัมพันธ 
 ตอกันของผูขาย 

ไมมี ไมมี มี ไมมี 

5.  ตัวอยาง ตลาดท่ีใกลเคียงกับ 
ตลาดแขงขันสมบูรณ 

เชน ตลาดขาว  
ตลาดหุน 

ไฟฟา ประปา 
รถไฟ 

น้ํามัน น้ําอัดลม 
หนังสือพิมพ 
ปูนซีเมนต 

เสื้อผาสําเร็จรูป 
รองเทา สบู 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (101) 

  การมีปฏิสัมพันธตอกันหรือการขึ้นอยูตอกันและกันของผูขายแตละราย หมายความวา การดําเนิน
นโยบายของผูผลิตรายหนึ่งๆ จะมีผลกระทบตอผูผลิตรายอื่นๆ ในตลาดหรือไม กรณีตลาดผูขายนอยรายนี้ ผูขาย
จะไมใชราคาเปนเครื่องมือในการแขงขัน (ก็คือเปนการแขงขันท่ีไมใชราคา) เนื่องจากถาฝายหนึ่งลดราคา คูแขง
จะลดราคาตามทันที และถาผูขายขึ้นราคา คูแขงจะไมขึ้นตาม ทําใหสวนแบงตลาดลดลง ฉะนั้นการแขงขันจึงใช
วิธีอื่น เชน การโฆษณา การบรรจุหีบหอ ขอสังเกตถาผูขายนอยรายรวมมือกันเพ่ือกําหนดราคาหรือปริมาณสินคา
ในตลาด จะกลายเปนการรวมกลุมในลักษณะของกลุมผูกขาดท่ีเรียกวา คารเทล (Cartel) เชน กลุมประเทศผูสง
น้ํามันเปนสินคาออก (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries). 
  ตลาดผูกขาด 
  - สาเหตุเกิดจาก  1. การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) เมื่อมีการผลิตขนาดใหญ      
ผูผูกขาดสามารถขยายขนาดการผลิตจนทําใหสามารถลดตนทุนเฉลี่ยลงมาต่ํามาก ซ่ึงผูผลิตอาจตองใชเงินทุน
จํานวนมากหรือใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ผูผลิตรายยอยไมสามารถเขามาแขงขันได  2. การเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตแตเพียงผูเดียว  3. การไดรับลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย เชน การจดสิทธิบัตร หรือไดรับอํานาจจากรัฐให
เปนผูดําเนินการแตเพียงผูเดียว เชน การใหสัมปทาน การใหใบอนุญาต. 
  - ขอดี  1. เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตในกรณีการผลิตขนาดใหญ เชน กิจการสาธารณูปโภค 
เพราะทําใหตนทุนตอหนวยลดลงเมื่อมีการผลิตคราวละมากๆ และจะขายสินคาไดในราคาที่ต่ําลง  2. กรณีสินคา
และบริการบางประเภทที่ใหคุณและโทษตอสังคม รัฐเปนผูผูกขาด เชน บริการปองกันประเทศ การผลิตวัคซีน 
โรงงานยาสูบ  3. เกิดการวิจัยพัฒนาเทคนิคการผลิต เชน อุตสาหกรรมยา 
  - ขอเสีย  1. การผลิตสินคาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะผูผูกขาดไมมีคูแขงทางการคา          
2. ผลผลิตอาจมีจํานวนไมพอเพียงกับความตองการ ถาผูผูกขาดตั้งราคาสูง.  
 12. อุปสงค (Demand) อุปทาน (Supply) 
  อุปสงค 
  - อุปสงค คือ ปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในชวงเวลาหนึ่ง ณ 
ระดับราคาตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดน้ัน ความตองการซ้ือดังกลาวตองประกอบดวยความเต็มใจท่ีจะซ้ือ 
และมีอํานาจซ้ือ (Purchasing Power) หรือมีเงินดวย แตถามีแตความตองการในสินคาโดยไมมีเงินท่ีจะซ้ือ     
เราเรียกความตองการลักษณะนั้นวาความตองการ (Want). 
  - กฎของอุปสงค ถาราคาสินคาสูงขึ้น อุปสงคจะลดลง และถาราคาสินคาลดลง อุปสงคจะเพ่ิมขึ้น 
เสนอุปสงคจึงมีลักษณะเปนเสนลาดเอียงจากบนซายมาลางขวา ซ่ึงแสดงวาความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณ 
ซ้ือเปนไปในทางแปรผกผัน (หรือทิศทางตรงกันขาม P  D  ; P  D ) เสนมีคาความชันเปนลบ. 
  - ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค  1. ราคาสินคาท่ีซ้ือ  2. รายไดของผูบริโภค  3. รสนิยมของผูบริโภค     
4. ราคาของสินคาชนิดอื่นท่ีเก่ียวของ  5. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินคาในอนาคต. 
  - สินคาปกติและสินคาดอย กรณีสินคาปกติถาผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้น อุปสงคสินคาเพ่ิมขึ้น และถามี
รายไดลดลง อุปสงคสินคาลดลงดวย ดังน้ันอุปสงคสินคาปกติจะแปรผัน (ทิศทางเดียวกัน) ตามรายไดของ
ผูบริโภค กรณีท่ีเปนสินคาดอย อุปสงคสินคาดอยจะแปรผกผัน (ทิศทางตรงกันขาม) กับรายไดของผูบริโภค เชน 
เมื่อผูบริโภคมีรายไดเพ่ิมขึ้น อุปสงคท่ีมีตอบะหมี่สําเร็จรูปลดลง. 
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  - สินคาท่ีใชทดแทนกัน และสินคาท่ีใชประกอบกัน กรณีสินคาท่ีใชทดแทนกัน อุปสงคสินคาชนิดหนึ่ง
จะแปรผัน (ทิศทางเดียวกัน) ตามราคาของสินคาท่ีใชทดแทนกัน เชน ถาราคาเนื้อไกถูกลง อุปสงคเนื้อหมูจะลดลง 
ในทางกลับกันถาราคาเนื้อไกแพงข้ึน อุปสงคตอเนื้อหมูจะเพ่ิมขึ้น กรณีสินคาท่ีใชประกอบกันหรือสินคาท่ีใชรวมกัน 
อุปสงคสินคาชนิดหนึ่งจะแปรผกผัน (ทิศทางตรงกันขาม) กับราคาของสินคาท่ีใชประกอบกัน เชน ถาราคาไมตี
ปงปองสูงขึ้น อุปสงคตอลูกปงปองจะลดลง ตัวอยางอื่นๆ เชน ปากกาหมึกซึมกับน้ําหมึก รถยนตกับน้ํามัน ปนกับ
กระสุน. 
  อุปทาน 
  - อุปทาน คือ ปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูผลิตตองการผลิตออกขายในชวงเวลาหนึ่ง 
ณ ระดับราคาตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดนั้น ซ่ึงเปนปริมาณสินคาท่ีผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลา
หนึ่งๆ เทานั้น ไมไดหมายถึงปริมาณสินคาท่ีผูผลิตผลิตขึ้นท้ังหมด. 
  - กฎของอุปทาน ถาราคาสินคาสูงขึ้น อุปทานจะเพ่ิมขึ้น และถาราคาสินคาลดลง อุปทานจะลดลง 
เสนอุปทานจึงมีลักษณะเปนเสนลาดเอียงขึ้นจากลางซายไปบนขวา ซ่ึงแสดงวาความสัมพันธระหวางราคาและ
ปริมาณขายเปนไปในทางแปรผัน (หรือทิศทางเดียวกัน P  S  ; P  S ) เสนมีคาความชันเปนบวก. 
  - ปจจัยท่ีกําหนดอุปทาน 1. ราคาสินคาท่ีผลิต 2. จํานวนผูผลิต 3. ราคาปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอ
ตนทุนการผลิต  4. เทคโนโลยีการผลิต  5. สภาพดินฟาอากาศ  6. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต.  
 13. ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) อุปสงค
สวนเกิน (Excess Demand) 
  - ดุลยภาพของตลาด เปนสภาวะที่ปริมาณซื้อเทากับปริมาณขาย ท้ังน้ีระดับราคาสินคาท่ีปริมาณ
ซ้ือเทากับปริมาณขายจะเรียกวา ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) และปริมาณสินคาท่ีเทากันระหวางปริมาณ
ซ้ือกับปริมาณขายจะเรียกวา ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium Quantity). 
  - อุปทานสวนเกิน ถาราคาสินคาแพงกวาราคาดุลยภาพ ปริมาณขายจะมากกวาปริมาณซ้ือ (S > D) 
และเกิดสินคาสวนเกิน (Surplus) หรืออุปทานสวนเกิน. 
  - อุปสงคสวนเกิน ถาราคาสินคาถูกกวาราคาดุลยภาพ ปริมาณซ้ือจะมากกวาปริมาณขาย (D > S) 
และทําใหเกิดการขาดแคลนสินคา (Shortage) หรืออุปสงคสวนเกิน. 
  - การปรับตัวเขาสูดุลยภาพ ถาตลาดไมอยูในภาวะดุลยภาพ กลไกราคาจะทําหนาท่ีเพ่ือทําใหตลาด
ปรับเขาสูดุลยภาพดังนี้ เมื่อใดท่ีเกิดสินคาสวนเกินหรืออุปทานสวนเกิน (ณ ระดับราคาที่สูงกวาราคาดุลยภาพ) 
จะมีผลกดดันทําใหราคาสินคาถูกลง จนปรับเขาสูราคาดุลยภาพ หรือเมื่อใดท่ีเกิดการขาดแคลนสินคาหรืออุปสงค
สวนเกิน (ณ ระดับราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ) จะมีผลกดดันทําใหราคาสินคาแพงข้ึน. 
 

ราคาสม 
(บาท/กก.) 

ปริมาณซื้อสม 
(กก./วัน) 

ปริมาณขายสม 
(กก./วัน) สภาวะ 

11 25 80 มีสมสวนเกิน อุปทานสวนเกิน = 55 กก./วัน 
9 40 70 มีสมสวนเกิน อุปทานสวนเกิน = 30 กก./วัน 
7 60 60 ดุลยภาพ ปริมาณซื้อสม = ปริมาณขายสม
5 75 35 มีสมขาดแคลน อุปสงคสวนเกิน = 40 กก./วัน 
3 90 20 มีสมขาดแคลน อุปสงคสวนเกิน = 70 กก./วัน 
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 14. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธในสังคมไทย การกําหนดคาจาง 
  การกําหนดราคาเชิงกลยุทธในสังคมไทย 
  การกําหนดราคาสินคาโดยท่ัวไปอาจไมไดเปนไปตามอุปสงคและอุปทานเพียงอยางเดียว แตในทาง
ปฏิบัติการกําหนดราคานั้นยังขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูผลิตดวย โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นเปน
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ ซ่ึงกลไกราคาไมไดทําหนาท่ีอยางสมบูรณ การกําหนดราคาสินคาของผูผลิตอาจเปนไป
เพ่ือการสรางกําไร การสรางยอดขายหรือการขยายตลาด ขอสังเกตผูผลิตจะไมแขงขันกันดานราคา แตหันมา
พัฒนาสินคา จัดทําบรรจุภัณฑใหมใหสวยงาม มีการกระจายตัวสินคา สงเสริมการตลาด เชน การต้ังราคาโดยใช
สวนลด การต้ังราคาโดยใชเลขคี่ การต้ังราคาขายควบคู การต้ังราคาเพ่ือสรางภาพลักษณ เปนตน. 
  การกําหนดคาจาง 
  - คาจางที่แทจริง (Real Wage) คือ อํานาจซ้ือของคาจางท่ีเปนตัวเงิน ซ่ึงมีท่ีมาจากการนําคาจางท่ี
เปนตัวเงินหารดวยดัชนีราคา ถากําหนดใหระดับราคาสินคาคงท่ี แตคาจางท่ีเปนตัวเงินเพ่ิมขึ้น (พูดงายๆ ก็คือ 
ราคาของเทาเดิม ขณะที่เงินเดือนเพ่ิม เราดีใจแน) ก็มีผลทําใหคาจางท่ีแทจริงจะเพิ่มข้ึน และถากําหนดใหคาจาง
ท่ีเปนตัวเงินคงท่ี แตระดับราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น (พูดงายๆ ก็คือ เงินเดือนเทาเดิม แตราคาของแพงขึ้น นั่นคือ
ความจริงในปจจุบันใชไหม) ก็มีผลทําใหคาจางท่ีแทจริงจะลดลง สรุปวาคาจางท่ีแทจริงจะสูงขึ้นก็ตอเมื่อคาจางท่ี
เปนตัวเงินสูงขึ้นในสัดสวนท่ีมากกวาระดับราคาสินคา. 
  - การกําหนดคาจางนั้นขึ้นกับอุปสงคแรงงาน (Demand of Labour) และอุปทานแรงงาน (Supply 
of Labour) อุปสงคแรงงาน ดูจากความตองการซ้ือแรงงานของนายจางเปนหลักวา ตองการจางแรงงานมาก
นอยเพียงใด อุปทานแรงงาน ดูจากการเสนอขายแรงงานของลูกจางตามอัตราคาจางตางๆ กัน ถาอุปสงค
แรงงานมากกวาอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานประเภทใด คาจางของแรงงานประเภทนั้นจะสูง ในทางตรงกันขาม 
ถาตลาดแรงงานประเภทใดมีอุปสงคแรงงานนอย แตมีอุปทานแรงงานมาก คาจางของแรงงานประเภทนั้นจะต่ํา. 
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  - การกําหนดคาจางข้ันตํ่า เปนการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดแรงงานของรัฐบาล การกําหนด 
คาจางขั้นต่ําในประเทศไทยเปนการพิจารณารวมกันของไตรภาคีอันประกอบดวยตัวแทนจากฝายลูกจาง นายจาง 
และรัฐบาล อัตราคาจางขั้นต่ําในประเทศไทยมีความแตกตางกันไปในแตละทองท่ี การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะมีผล
ทําใหเกิดอุปทานแรงงานสวนเกิน ความตองการจางแรงงานลดลง เพราะเม่ืออัตราคาจางสูงขึ้น ลูกจางมี
ความตองการทํางานมากขึ้น ในขณะที่นายจางจะจางแรงงานนอยลง การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะกอใหเกิดปญหา    
การวางงานตามมา. 
  - การจางงานเต็มที่ (Full Employment) หมายถึง สภาวการณท่ีคนท่ีตองการทํางานทุกคน
สามารถหางานทําได ณ ระดับคาจางท่ีพึงพอใจ การจางงานเต็มท่ีมิไดหมายความวา กําลังแรงงานทั้งหมดตองมี
งานทํา อาจยังมีแรงงานจํานวนหนึ่งวางงานอยู แตเปนการวางงานโดยสมัครใจ หรือเปนการวางงานช่ัวคราว. 
  - การวางงานแฝง (Disguised Employment) หมายถึง ผูท่ีมีงานทําแตการทํางานนั้นไมไดทําให  
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น หรือเปนการทํางานท่ีต่ํากวาระดับความรูความสามารถ เชน นายมีเห็นวาลูกชายนั่งอยูเฉยๆ จึงให
ลงไปชวยทํานา ถึงจะไมทําใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ก็ถือเปนการฝกนิสัยไมใหเกียจคราน หรือกรณีนายโชคมีความรู
ระดับปริญญาตรี แตหางานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถไมได จึงยอมไปเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย. 
 15. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล การกําหนดราคาข้ันตํ่า (Minimum Price) การกําหนดราคา  
ข้ันสูง (Maximum Price) 
  - การกําหนดราคาข้ันตํ่า การท่ีรัฐบาลเขามากําหนดราคาขั้นต่ําหรือราคาประกันใหสูงกวาราคา
ดุลยภาพ เพื่อชวยเหลือผูผลิตใหขายสินคาไดในราคาที่สูงขึ้น เพราะราคาดุลยภาพหรือราคาตลาดในขณะนั้นต่ํา
เกินไปจนผูผลิตเดือดรอน สินคาท่ีถูกกําหนดราคาขั้นต่ํามักไดแก สินคาเกษตรกรรม เชน ขาวเปลือก           
มันสําปะหลัง ในการกําหนดราคาขั้นต่ํา ณ ราคาประกัน ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินหรือภาวะผลผลิตลนตลาด   
รัฐจึงตองรับซ้ือผลผลิตสวนเกินทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ปจจุบันรัฐบาลอาจใชวิธีอื่นในการแกปญหา เชน 
การลดปริมาณการผลิต หรือการใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกร 
  - การกําหนดราคาข้ันสูง การท่ีรัฐบาลเขามากําหนดราคาขั้นสูงหรือเพดานราคาใหตํ่ากวาราคา
ดุลยภาพ เพื่อชวยเหลือผูบริโภคใหซ้ือสินคาไดในราคาที่ถูกลง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอหรือสงคราม เชน การ
ควบคุมราคาน้ําตาลทราย น้ํามัน เปนตน การกําหนดราคาขั้นสูงอาจทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินหรือการขาดแคลน
สินคาท่ีมีการควบคุมราคา เพราะปริมาณสินคาท่ีผูขายนําออกขายมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ รัฐจึงตอง
ใชมาตรการเสริมดวยวิธีการปนสวน แตปญหาท่ีจะเกิดตามมา คือ ตลาดมืด มีการลักลอบซื้อราคากันในราคาที่
สูงกวาราคาควบคุม สรุปวาตลาดมืดก็คือการซ้ือขายสินคาท่ีละเมิดกฎหมายควบคุมราคา ตลาดมืดเกิดข้ึนเม่ือมี
การการกําหนดราคาข้ันสูง ทําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน ณ ระดับราคาควบคุม. 
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   - ขอดีและขอเสียของการแทรกแซงราคาของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ขอดี คือ นโยบายนี้ชวย
แกไขปญหาความเดือดรอนของกลุมบุคคลในสังคม ทําใหเกิดการกระจายสวัสดิการสังคมไดท่ัวถึง เชน การกําหนดราคา
ขั้นต่ําเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร การกําหนดคาจางขั้นต่ําเพ่ือชวยเหลือแรงงาน การเก็บภาษี (Taxation) เพ่ือลดการ
บริโภคสินคาบางอยางลง การใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เพ่ือสงเสริมใหมีการผลิตสินคาบางอยางเพ่ิมขึ้น ขอเสีย 
คือ ผลประโยชนจากการแทรกแซงอาจตกอยูกับกลุมคนจํานวนนอย เชน กรณีท่ีรัฐรับซ้ือขาวเปลือกในราคาประกัน. 
 

ทดสอบพลังสมอง 
เรื่อง “ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา” 

 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนระบบที่ (กลไกตลาด / กลไกรัฐ) มีบทบาทตอมนุษยในการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ 

 2. การกําหนดปริมาณการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นอยูกับ (ตนทุนการผลิตและจํานวนผูผลิต / 
ความตองการซื้อและความตองการขาย) 

 3. ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (การกระจายรายไดของประชาชนมีความใกลเคียงกันเพราะ
รัฐใหการดูแล / ประชาชนทํางานไดอยางเต็มท่ี เพราะรัฐใหคาตอบแทนที่แนนอน) 

 4. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกวาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในเรื่อง (ความเปนธรรมในสังคม และ
การกระจายรายได / แรงจูงใจและความคิดริเริ่ม) 

 5. ระบบเศรษฐกิจของไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม เพราะ (มีการจัดตั้งสหกรณของเอกชน และมี
รัฐวิสาหกิจ / มีการวางแผนและใชราคาในการจัดสรรทรัพยากร) 

 6. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อ (ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย / อุปสงคสวนเกินและ
อุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย) 

 7. ราคาท่ีทําใหปริมาณอุปสงคมากกวาปริมาณอุปทาน คือ (ราคาที่ตํ่ากวาดุลยภาพ / ราคาท่ีสูงกวาดุลยภาพ) 
 8. การกําหนดคาจางขั้นต่ําสูงขึ้น จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน (มีอุปทานแรงงานสวนเกิน 

การจางงานลดลง / มีอุปสงคแรงงานสวนเกิน  การจางงานลดลง) 
 9. ประเภทของตลาดที่ไมจําเปนตองโฆษณาสินคา (ตลาดแขงขันไมสมบูรณ / ตลาดแขงขันสมบูรณ) 
 10. ขอดีของตลาดแบบผูกขาด คือ (ผูบริโภคซื้อสินคาในราคายุติธรรม / มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิค  

การผลิต) 
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เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ 
 16. เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทาง  
การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ พ.ศ.
2540 และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ. 
  - กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา. 
  - คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
  - คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ. 
   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง
รอบคอบ. 
   3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล. 
  - เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นจะตองอาศัย       
ท้ังความรูและคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 
   1. เง่ือนไขความรู เก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ. 
   2. เง่ือนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร 
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ และไมตระหนี่. 

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน)

เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอม/วัฒนธรรม
สมดุล/ม่ันคง/ย่ังยืน

นาํสู

 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ
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  - แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดหมาย เมื่อนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ผลท่ีไดรับ คือ     
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู
และเทคโนโลยี. 
  - องคประกอบสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีดังน้ี 
   1. ทางสายกลาง คือ การต้ังอยูในความไมประมาท พ่ึงพาตนเองใหมากขึ้นในทุกระดับพอเหมาะ. 
   2. ความสมดุลและยั่งยืน คือ การเนนการพัฒนาในลักษณะองครวม มีความพอดีพอเหมาะ         
มีความหลากหลายและกลมกลืน มีความยั่งยืน รักษาความสมดุล และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
   3. ความพอประมาณอยางมีเหตุผล คือ การไมโลภ ไมฟุงเฟอ การรูจักพอ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ. 
   4. ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คือ มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก ตลอดจนสามารถปองกันหรือลดผลกระทบอันเกิด
จากความผันผวนของโลกภายนอก. 
   5. การสงเสริมสรางคุณภาพคน คือ การสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตมีไมตรี เอื้ออาทร
ตอกัน มีวินัย พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่องในยุคปจจุบัน. 
  - หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 
   1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว หมายถึง เปนเศรษฐกิจแบบพึ่งพาซ่ึงกันและกัน      
เพ่ือรักษาสมดุลแหงความพอเพียง. 
   2. มีจิตใจพอเพียง หมายความวา มีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี     
เอื้ออาทร ประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชนสวนรวม. 
   3. เกื้อหนุนสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความพอเพียง หมายถึง รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและ
รอบคอบ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนสูงสุด และเพ่ือพัฒนาประเทศใหมั่นคง. 
   4. ชุมชนเขมแข็งอยางพอเพียง หมายถึง รวมมือผนึกกําลังกันแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากฐานรากท่ีมั่นคง
และแข็งแรง 
   5. เรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและมีการปรับตัว หมายถึง รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางสอดคลองและเปนประโยชนตอ
สภาพแวดลอมของชุมชน. 
   6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชชีวิตอยางพอเพียง เพ่ิม
รายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพออยูพอกินตามอัตภาพและฐานะ. 
   7. พอเพียงอยางม่ันคง ไมใชชั่วคราว หมายถึง การใชชีวิตอยางสม่ําเสมอ โดยมีคุณธรรมกํากับ
การดําเนินชีวิต. 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (108)_______________________โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

 - แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน 
  นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีมีการอัญเชิญปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ียังคงมีจุดยืนเดิม กลาวคือประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวน
กระบวนทัศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพ่ือใหการ
พัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เช่ือมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง มีการวิเคราะหอยาง    
มีเหตุผล และใชหลักความพอประมาณ ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความ
สมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียมระบบภูมิคุมกัน ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงให
เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใชความรอบรู ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับ
ขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ.  
 17. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 
  เกษตรทฤษฎีใหม 
  เกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร โครงการตนแบบ
ของเกษตรทฤษฎีใหม คือ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี โดยมีการแบงพ้ืนท่ีในอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 กลาวคือ ขุดสระน้ําและเลี้ยงปลา 30 สวน 
ปลูกขาว 30 สวน ปลูกพืชไรพืชสวน 30 สวนและ 10 สวนสุดทายเปนท่ีอยูอาศัยและเลี้ยงสัตว การประยุกตใช
เกษตรทฤษฎีใหมตองอาศัยปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ การเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการท่ีดี. 
  หลักการทฤษฎีใหมมี 3 ขั้นคือ 
  ขั้นท่ี 1 การจัดสรรท่ีอยูอาศัยและที่ทํากิน โดยการบริหารจัดการท่ีดินใหเปนระบบและตองมีน้ําเพียง
พอท่ีจะทําการเพาะปลูกไดตลอดป การบริหารจัดการที่ดินและน้ําจึงมีความสําคัญและทําใหเกษตรกรอยูรอดได. 
  ขั้นท่ี 2 การรวมพลังกันในรูปของกลุมหรือสหกรณเพ่ือการผลิต การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ 
การศึกษา สังคมและศาสนา. 
  ขั้นท่ี 3 การใหกลุมหรือสหกรณในชุมชนติดตอประสานงานกับองคกร ภาคเอกชน แหลงเงิน แหลง
พลังงาน เชน ธนาคาร บริษัทน้ํามัน เพ่ือมาชวยลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพตางๆ ใหกับกลุม.  
 18. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการธุรกิจ 
  - เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการท่ีเนนความพอดี ความสมดุล ซ่ึงจะนําไปสูความมั่นคงและความ
ย่ังยืน และเปนหลักการท่ีรวมถึงความรอบคอบระมัดระวัง และความไมโลภ ธุรกิจท่ีประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงยอมมีแนวโนมสูงท่ีจะอยูรอดอยางมั่นคง แมในสถานการณยากลําบาก ท้ังเปนธุรกิจท่ีใหความสําคัญตอ
คุณธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพไปพรอมกัน ธุรกิจท่ีประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนธุรกิจท่ีมี    
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั่นเอง. 
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 19. สหกรณ 
  - สหกรณ คือ องคกรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันสมัครใจต้ังแต 10 คนข้ึนไป มีการจัดตั้งและ
ดําเนินการวิสาหกิจท่ีมีความเปนเจาของรวมกัน โดยกลุมบุคคลผูมีความประสงคอยางเดียวกันเพ่ือสนองความ
ตองการและจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย. 
  - สหกรณแหงแรกของโลก คือ สหกรณรอชเดล กอตั้งจากกลุมทอผาท่ีเมืองรอชเดล ประเทศ
อังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1844 เปนสหกรณรานคาท่ีถือเปนตนแบบของสหกรณท่ัวโลก มีหลักปฏิบัติ เชน เปดรับสมาชิก
ท่ัวไป สมาชิกหนึ่งคนออกเสียงลงคะแนนไดเสียงเดียว ขายสินคาตามราคาตลาดและขายดวยเงินสด เปนตน 
บิดาแหงสหกรณของโลกเปนชาวอังกฤษช่ือ โรเบิรต โอเวน (Robert Owen) 
  - หลักการของระบบสหกรณ 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 2. การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความเปน
อิสระ 5. การศึกษา การฝกอบรมและขาวสาร 6. การรวมมือระหวางสหกรณ 7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน. 
  - สหกรณในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยา-
ลงกรณ ทรงเปนผูริเริ่มและไดรับการยกยองเปน “บิดาแหงการสหกรณไทย” สหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 
2 กลุม ดังนี้ 
    สหกรณในภาคการเกษตร 
    1. สหกรณการเกษตร : จัดตั้งเพ่ือชวยแกปญหาของผูประกอบอาชีพทางการเกษตร โดย
จัดหาเงินกู อุปกรณการเกษตรในราคายุติธรรม จัดหาตลาดและตอรองราคาผลิตผลการเกษตรให. 
    2. สหกรณประมง : จัดตั้งเพ่ือชวยเหลือชาวประมงโดยจัดหาเงินกูและใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ. 
    3. สหกรณนิคม : จัดตั้งเพ่ือจัดสรรท่ีดินทํากินใหสมาชิก จัดหาเงินกู จัดหาตลาดและใหความรูแก
สมาชิก. 
    สหกรณนอกภาคการเกษตร 
    1. สหกรณรานคา : จัดตั้งเพ่ือใหสมาชิกซ้ือสินคาในราคายุติธรรม และมีรายไดจากการนํา
สินคามาจําหนาย. 
    2. สหกรณออมทรัพย : จัดตั้งเพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิกโดยการถือหุนและฝากเงิน 
ใหบริการเงินกูหรือบริการสินเช่ือแกสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํา. (สินเช่ือ = หนี้อันเกิดจากการติดตอทางการคา
และการเงิน). 
    3. สหกรณบริการ : จัดตั้งเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิก บริการเงินกู 
จัดหาตลาดและชวยเหลือดานกฎหมายใหแกสมาชิก. 
    4. สหกรณเครดิตยูเน่ียน : จัดตั้งเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูมีรายไดไมประจําท่ีอยูในวงการเดียวกัน 
เชน มีท่ีอยูอาศัยในชุมชนเดียวกัน มีอาชีพการงานเดียวกัน เปนสมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
ใหบริการเงินฝาก บริการเงินกู และมุงพัฒนาชุมชนและสังคม ขอสังเกต สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเดิมเปนสหกรณ  
ออมทรัพยในชุมชน ความแตกตางของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณออมทรัพย คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
มักจัดตั้งตามแหลงชุมชน หมูบาน กลุมท่ีทํากิจกรรมรวมกันหรือกลุมสมาคมเดียวกัน แตสหกรณออมทรัพยมัก
จัดตั้งขึ้นในหนวยงาน โดยมากสมาชิกจะมีเงินเดือนประจําและถูกหักเปนเปอรเซ็นตจากเงินเดือนเพ่ือสะสมเปนคาหุน
ทุกๆ เดือน. 
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  - ปจจัยที่ทําใหสหกรณประสบผลสําเร็จ  1. สมาชิกเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในระบบสหกรณ   
2. คณะกรรมการดําเนินการจะตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  3. ผูจัดการและเจาหนาท่ีตองเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถ  4. การสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ เชน งบประมาณ การหาตลาดและขยายตลาด เปนตน. 
  - วิสาหกิจชุมชน เปนกิจการของชุมชนท่ีคนในชุมชนเปนเจาของกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ 
เพ่ือสงเสริมรายไดของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน โดยการนําทุนของชุมชนท่ีมีอยู ไดแก       
ภูมิปญญา ความรู วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ผสมผสานกับการบริหารจัดการสมัยใหม การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผลิตสินคาและบริการ สรางรายไดใหกับคนในชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนพอกินพอใชแลว
คอยพัฒนาไปสูการจัดการเชิงธุรกิจ. 
  - สหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สหกรณเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดการออมทรัพย การสะสมทุน พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจใน
รูปแบบตางๆ ท้ังดานการใหสินเช่ือ การผลิต การตลาด การแปรรูป การคมนาคมขนสง การธนาคารและ     
การประกันภัย การสงเสริมสวัสดิการตางๆ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนกลไกสําคัญของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ. 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 20. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม หรือการทําใหระดับ
รายไดท่ีแทจริงเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน จุดมุงหมายที่สําคัญของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ คือ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพหรือความอยูดีกินดีของประชาชน ทําใหเกิดการกระจายรายได
ท่ีเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพชีวิต. 
  - ปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจมีดังนี้  1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ท่ีดิน ทุน แรงงาน 
ความกาวหนาทางวิทยาการ ตลาด  2. ปจจัยอื่นๆ ไดแก โครงสรางทางสังคม ครอบครัว ระบบการเมือง       
การปกครองและกฎหมาย. 
  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ภายในระบบ
เศรษฐกิจหนึ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งท่ีช้ีถึงศักยภาพในการผลิตหรือการสรางรายไดของประเทศ
ในรอบเวลาหนึ่ง. 
  - ตัวช้ีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก GDP GNP PCI 
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 21. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GNP : Gross National Product) รายไดเฉลี่ยตอบุคคล (PCI : Per Capita Income) 
  - ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลคารวม ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการ     
ขั้นสุดทายท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศในรอบ 1 ป. 
  - ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) มูลคารวม ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการข้ันสุดทาย
ท่ีผลิตขึ้นโดยทรัพยากรของประเทศในรอบ 1 ป.  
   GNP = GDP + รายไดสุทธิจากตางประเทศ.  
  - รายไดสุทธิจากตางประเทศ = รายไดจากทรัพยากรของประเทศเราในตางประเทศ – รายไดจาก
ทรัพยากรของตางประเทศในประเทศเรา. 
  - รายไดเฉลี่ยตอบุคคล (PCI) คํานวณจากรายไดประชาชาติ (GDP หรือ GNP) หารดวยจํานวน
ประชากรท้ังประเทศ รายไดเฉลี่ยตอบุคคลหรือตอหัวใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ.  
 22.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เปนแผนท่ีกําหนดวัตถุประสงคเดียว คือ เรงรัดอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการวางแผนจากหนวยงานสวนกลางจากบนสูลาง แผนนี้เนนการลงทุนของรัฐบาลใน
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) กิจการสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก ถนน ไฟฟา ประปา 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ยังเนนการขยายอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เริ่มกระจายการวางแผนไปสูระดับ
กระทรวง เนนการวิเคราะหเปนรายสาขา. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ยังเนนการขยายอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น มีการกําหนดนโยบายประชากรเปนครั้งแรก แตเนน
เฉพาะดานการลดอัตราการเพ่ิมประชากรเทานั้น. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่มุงขยายการผลิต
สาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก กระจายรายไดและการมีงานทําในภูมิภาค     
มีการเรงรัดการปฏิรูปท่ีดิน จัดสรรแหลงน้ําในประเทศ อนุรักษทะเลหลวง สํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานใน  
อาวไทยและภาคใตฝงตะวันออก. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) การวางแผนยังมีลักษณะจากบนไปลาง แตเริ่มมีการ
กระจายสูระดับภูมิภาคและพื้นท่ี ปรับแนวนโยบายที่เนนยึดพ้ืนที่เปนหลักในการวางแผน เชน พ้ืนท่ีเปาหมาย 
เพ่ือพัฒนาชนบท พ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก มีการระดมความรวมมือจากภาคเอกชน. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) เนนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการ
รักษาเสถียรภาพของการเงิน การคลัง เนนการเพ่ิมบทบาทขององคกรประชาชนในทองถิ่นเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ การพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุม
ท่ัวประเทศ. 
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  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) เริ่มมีแนวความคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน เนนความสมดุล 3 
ประการ คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) เนนพัฒนาศักยภาพคนโดยใหคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา (เดิมคนเปนเพียงปจจัยการผลิต) มีการวางแผนจากลางสูบน แตในปลาย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตอง
ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนว
ทางการพัฒนา ซ่ึงยังคงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาสืบตอเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน คือ สังคมที่เขมแข็ง
และมีดุลยภาพ ซึ่งหมายถึง สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันท        
และเอื้ออาทรตอกัน.  
 23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาสืบตอเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน คือ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 1. การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 4. การพัฒนาบนความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 5. การเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศที่มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบไดและเปนธรรม.  
 24. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใชแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ / วิสัยทัศน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง / 3 พันธกิจ 
ไดแก การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ / 3 วัตถุประสงค เพ่ือใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน 
คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุข และพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข / 4 เปาหมายหลัก ไดแก 
เศรษฐกิจมีความเขมแข็งสมดุล ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมท่ีท่ัวถึง และสังคมไทยมี
ความสุขอยางมีธรรมาภิบาล / 7 ยุทธศาสตร ไดแก การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง สมดุล อยางสรางสรรค 
การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรูคูคุณธรรม 
สังคม มั่นคงเปนธรรม มีพลังและเอื้ออาทร เนนการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของ
พลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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ทดสอบพลังสมอง 
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย” 
 1. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี / พ่ึงตนเอง  

ความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง) 
 2. หลักการสหกรณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกันในเรื่อง (การรวมมือรวมใจกันใน

สังคมระดับทองถิ่น / การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง) 
 3. สหกรณท่ีมีกิจกรรมคลายธนาคารพาณิชย ไดแก สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร และ (สหกรณ

บริการ / สหกรณรานคา) 
 4. ถาประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติสูงกวาประเทศ ข. หมายความวา (คนในประเทศ ก. มีความเปนอยู

ดีกวาคนในประเทศ ข. / ประเทศ ก. ผลิตสินคาบริการไดมากกวาประเทศ ข.) 
 5. สิ่งท่ีแสดงวาประเทศ ก. พัฒนามากกวาประเทศ ข. (รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวของประเทศ ก. 

มากกวา ข. / คุณภาพของประชากรในประเทศ ก. ดีกวา ข.) 
 6. สิ่งท่ีแสดงวาประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (สัดสวนของคนยากจนตอประชากรลดลง / 

รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูงข้ึน) 
 7. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีสุด คือ (การลดความเหลื่อมล้ําทางดานคุณภาพชีวิต / การ

เพ่ิมรายไดประชาชาติ) 
 8. จุดมุงหมายที่สําคัญท่ีสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ (การกระจายรายไดอยางยุติธรรม / การกระจาย

ระดับรายไดตอหัว) 
 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกท่ีอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราช-

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ (ฉบับท่ี 8 / ฉบับที่ 9) 
 10. เหตุการณท่ีสงผลใหคนไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา-

อยูหัวฯ ไดทรงช้ีแนะแกพสกนิกรมาตั้งแต พ.ศ. 2517 (การเกิดวิกฤตการณภัยแลง เมื่อ พ.ศ. 2537 / 
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือ พ.ศ. 2540) 

 
การเงินและการคลัง 
 25. การเงิน 
  - เงิน (Money) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เงินมีหนาท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ  1. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  2. เปนมาตรฐานการวัดคา  3. เปนเครื่อง
เก็บรักษามูลคา  4. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต. 
  - ปริมาณเงิน (Money Supply) คือ จํานวนเงินท่ีหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจหรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา อุปทานของเงิน ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) ไดแก เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากกระแส-
รายวัน สวนปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ไดแก เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน    
เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และสิ่งอื่นท่ีใกลเคียงกับเงินดวย. 
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  - ตลาดการเงิน (Financial Market) 
   1. ตลาดเงิน (Money Market) เปนตลาดท่ีมีการระดมเงินทุนและการใหสินเช่ือระยะสั้นไมเกิน  
1 ป การโอนเงิน การซ้ือขายหลักทรัพยทางการเงินท่ีมีอายุการไถถอนระยะสั้น 1. ตลาดเงินในระบบประกอบดวย
สถาบันการเงินท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ธนาคารกลาง       
2. ตลาดเงินนอกระบบที่ไมมีกฎหมายรองรับสถานภาพ เชน การเลนแชร การใหกู การขายฝาก เปนตน. 
   2. ตลาดทุน (Capital Market) เปนตลาดท่ีมีการระดมเงินออมระยะยาวและการใหสินเช่ือระยะ
ยาวต้ังแต 1 ปขึ้นไป ไดแก เงินฝากประจํา หุนกู หุนสามัญ และพันธบัตรท้ังของรัฐบาลและเอกชน สถาบันใน
ตลาดทุน ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทประกัน
ชีวิต เปนตน. 
  - ตลาดการเงินมีความสําคัญดังนี้ ชวยระดมทุนจากหนวยเศรษฐกิจท่ีมีเงินออม เกิดการจัดสรรทุน
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ เชน เมื่อเกิดปญหา
ภาวะเงินเฟอ ธนาคารกลางอาจใชนโยบายการเงินชวยแกปญหาโดยการขายพันธบัตรรัฐบาล. 
  - สถาบันการเงิน (Financial Institution) 
   1. สถาบันการเงินท่ีเปนธนาคาร เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน. 
   2. สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต กองทุนประกันสังคม   
โรงรับจํานํา. 
  - ธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนสถาบันการเงินท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารกลางมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี  1. ออกธนบัตร  2. เปนนาย
ธนาคารของรัฐบาล  3. เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย  4. ดําเนินนโยบายการเงิน  5. กํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน  6. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ.  
 26. เงินเฟอ (Inflation) 
  - เงินเฟอ คือ ภาวะที่ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง (ขอสังเกต ราคาท่ีวา
นี้ไมใชราคาสินคาชนิดหนึ่งหรือราคาสินคาทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ) 
  - สาเหตุของเงิน 
   1. สาเหตุของเงินเฟอดานอุปสงค (เงินเฟอท่ีเกิดขึ้นจากแรงดึงของอุปสงค) เชน ปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเนื่องจากรัฐบาลพิมพธนบัตรออกมาใชจายมากเกินไป หรือรัฐบาลใชนโยบายงบประมาณ
ขาดดุลมากเกินไปและอยางตอเนื่อง. 
   2. สาเหตุของเงินเฟอดานอุปทาน (เงินเฟอท่ีเกิดขึ้นจากแรงดันของตนทุนการผลิต) เชน คาจาง
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น ผูผลิตบวกกําไรในราคาขายเพ่ิมขึ้น ราคาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบนําเขาเพ่ิมขึ้น. 
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  - ผลกระทบจากเงินเฟอ 
 
   - ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไป (สูงข้ึน / ลดลง) → ตนทุนการผลิตสินคา (สูงข้ึน / ลดลง). 
   - คาของเงิน (สูงขึ้น / ลดลง) = จํานวนสินคาเทาเดิม แตตองใชเงินมากขึ้นเพ่ือซ้ือสินคานั้น. 
   - อํานาจซ้ือ (สูงขึ้น / ลดลง) = จํานวนเงินเทาเดิม แตซ้ือสินคาไดนอยลง. 
   - การลดลงของอํานาจซ้ือวัดไดจากการ (เพิ่มข้ึน / ลดลง) ของดัชนีราคา. 
   - ความตองการถือเงิน (สูงขึ้น / ลดลง) เพราะคาของเงินลดลงเรื่อยๆ แตจะกักตุนสินคามากขึ้น. 
   - คาครองชีพ (สูงข้ึน / ลดลง) = คาใชจายในชีวิตประจําวันสูงขึ้น. 
   - มาตรฐานการครองชีพ (สูงขึ้น / ลดลง) = ระดับการกินดีอยูดีลดลง. 
   - รายไดท่ีแทจริง (สูงขึ้น / ลดลง) → การกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน (เพิ่มข้ึน / ลดลง). 
   - ราคาสินคาสงออก (สูงข้ึน / ลดลง) → มูลคาการสงออก (สูงขึ้น / ลดลง). 

   - ผูเสียเปรียบ ไดแก  ผูมีรายไดประจํา (เชน ขาราชการ ผูใชแรงงาน ครูที่โรงเรียน) 
    เจาหนี้ ผูผลิตสินคาสงออก ผูไดรับรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก. 

   - ผูไดเปรียบ ไดแก พอคาแมคา ลูกหนี้ เจาของที่ดิน เจาของโรงเรียน. 
 
 27. การคลังภาครัฐบาล (Public Finance) 
   รายรับของรัฐบาล 
   - รายรับของรัฐบาลนั้นมาจาก 2 แหลงใหญ คือ รายไดของรัฐบาล และเงินกู ซ่ึงรายไดของ
รัฐบาลมาจากรายไดจากภาษีอากร รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่นๆ 
เชน คาแสตมปฤชา คาปรับ. 
   - ภาษีทางตรงและภาษีทางออม ภาษีทางตรงเปนภาษีท่ีผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระไปใหผูอื่น
ได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีทางออมเปนภาษีท่ีผูเสีย
ภาษีสามารถผลักภาระไปใหผูอื่นได เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป ภาษี
การขายเฉพาะ เชน ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน คาภาคหลวงแร รัฐบาลมีรายไดจากภาษีทางออม
มากกวาภาษีทางตรง. 
   - วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี  1. เพ่ือหารายไดมาใชในการดําเนินกิจการของรัฐ  2. เพ่ือควบคุม
หรือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  3. เพ่ือเปนการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม  4. เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในดานตางๆ เชน ดานราคาสินคา ดานการจางงาน. 
   รายจายของรัฐบาล 
   - งบประมาณแผนดิน คือ แผนการเงินท่ีแสดงถึงรายไดและรายจายของรัฐบาล งบประมาณ
แผนดินแบงออกเปน 3 ประเภท คือ งบประมาณเกินดุล งบประมาณขาดดุล และงบประมาณสมดุล 
   - กรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล (กําหนดรายไดนอย
กวารายจาย) ซ่ึงเปนการอัดฉีดเงินเขาไปในระบบเศรษฐกิจใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเก็บภาษีใหต่ํากวา
รายจาย ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระตุนใหมีการจางงาน การผลิตสินคาและบริการก็จะเพ่ิมสูงขึ้น. 
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   - งบประมาณมีความสําคัญดังน้ี  1. เปนเครื่องมือหนึ่งของนโยบายการคลังท่ีใชแกปญหาภาวะ
เงินเฟอและเงินฝด  2. เปนเครื่องมือของรัฐบาลท่ีใชกําหนดงานของหนวยราชการใหประสานกับทรัพยากรของ
ประเทศ  3. เปนสื่อกลางท่ีชวยใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร         
4. เปนเครื่องมือท่ีชวยวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาล. 
   การกอหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
   - หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้สินของรัฐบาลซ่ึงรวมท้ังการยืมโดยตรง (การกอหนี้
ภายในประเทศ และการกอหนี้ตางประเทศ) และการค้ําประกันเงินกูของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินกูถือเปน
รายรับสวนหนึ่งของรัฐบาล ในกรณีท่ีรัฐบาลมีรายจายมากกวารายได รัฐจําเปนตองกอหนี้สาธารณะ. 
   - การกอหนี้สาธารณะมีวัตถุประสงคดังนี้  1. ใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  2. ใชจายในยาม
สงครามหรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  3. ใชจายในการบริหารการคลังของรัฐบาลในระยะสั้น  4. ใชชําระหนี้
ท่ีถึงกําหนดชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืน  5. ใชปรับโครงสรางหนี้.  
 28. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กับการแกไขปญหาเงินเฟอ 
  นโยบายการเงิน : การควบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือโดยธนาคารกลาง 
  1. นโยบายการเงินแบบหดตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณเงินหรือดึงปริมาณเงินออกจากระบบ
ซ่ึงมักใชในกรณีเกิดปญหาเงินเฟอ ธนาคารกลางจะใชมาตรการทางการเงินดังน้ี เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตรา
เงินสดสํารอง เพิ่มอัตรารับชวงซื้อลด ขายพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง 
อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น การกูยืมทําไดยากขึ้น การใชจายโดยรวมลดลง การลงทุนและการจางงานลดลง เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง. 
  2. นโยบายการเงินแบบขยายตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินในระบบซึ่งมักใชในชวงที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่าหรือเกิดปญหาเงินฝด ธนาคารกลางจะใชมาตรการทางการเงินดังน้ี ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราเงินสด
สํารอง ลดอัตรารับชวงซ้ือลด ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยลดลง การกูยืมทําไดงายขึ้น การใชจายโดยรวมเพ่ิมขึ้น การลงทุนและการจางงานเพ่ิมขึ้น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น. 
  นโยบายการคลัง : นโยบายเกี่ยวกับการใชรายไดและรายจายของภาครัฐ เชน นโยบายดานรายได
หรือนโยบายภาษีอากร นโยบายดานรายจายหรือนโยบายงบประมาณ นโยบายหนี้สาธารณะ 
  1. นโยบายการคลังแบบหดตัว ในกรณีปญหาเงินเฟอ ภาครัฐจะใชมาตรการทางการคลังดังน้ี    
ลดการใชจายของภาครัฐ เพิ่มภาษี ใชงบประมาณแบบเกินดุล (ใชจายนอยกวารายไดที่หามา) ก็จะทําให
อุปสงคมวลรวมของประเทศลดลงหรือความตองการใชจายมวลรวมลดลง กําลังซ้ือลดลง การลงทุนและการจาง
งานลดลง รายไดรวมของประเทศลดลง เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง. 
  2. นโยบายการคลังแบบขยายตัว ในกรณีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ภาครัฐจะใชมาตรการทางการ
คลังดังนี้ เพ่ิมการใชจายของภาครัฐ ลดภาษี ใชงบประมาณแบบขาดดุล (ใชจายใหมากกวารายไดท่ีไดมา) 
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เงินเฟอ นโยบายการเงินแบบหดตัว 
เพื่อลดปริมาณเงินในระบบ 

นโยบายการคลังแบบหดตัว 
เพื่อลดการใชจายของภาครัฐ

- เงินเฟอท่ีเกิดจากอุปสงค    
 ใชมาตรการทางกรอบขวามือ. 
- เงินเฟอดานอุปทานหรือเกิด
จากตนทุนการผลิต เชน เกิดวิกฤต
ทางพลังงาน รัฐบาลจะใชนโยบาย
ภาษีแกปญหา โดยลดอัตราภาษี
บางประเภท เพ่ือลดตนทุนการผลิต  
ทําใหราคาสินคาลดลง 

- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 
- เพิ่มอัตราเงินสดสํารอง 
- เพิ่มอัตรารับชวงซ้ือลด 
- ขายพันธบัตรรัฐบาล 
- ลดการขยายเครดิตของธนาคาร
 พาณิชย 
- ลดหรือควบคุมการปลอยสินเช่ือ 
 

- ลดการใชจายของภาครัฐ 
- เพิ่มอัตราภาษี 
- ใชงบประมาณแบบเกินดุล

 
 29. บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - บทบาทของภาครัฐ รัฐบาลเขามาดําเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายสําคัญดังน้ี 
เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (เนื่องจากความลมเหลวของกลไกตลาดทําใหรัฐเขาแทรกแซง) 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ (เชน รัฐจัดใหมีการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา คือ ผูท่ีมีรายไดสูงจะเสีย
ภาษีในอัตราท่ีสูง เก็บภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูง เก็บภาษีมรดกหรือภาษีทรัพยสินเพ่ือลดชองวางของการ
กระจายรายได รัฐเขาไปกําหนดราคาขั้นต่ําเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรหรือการกําหนดคาแรงขั้นต่ํา) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (โดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในกรณี
ท่ีเศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัวเกินไปจนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ) 
  - ความลมเหลวของตลาด บางกรณีกลไกตลาดไมสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพหรือท่ีเรียกวาความลมเหลวของตลาดหรือกลไกราคา (Market Failure) ความลมเหลวของตลาด
อาจเกิดจากสาเหตุตางๆ ไดแก  1. การลงทุนขนาดใหญท่ีใชเงินลงทุนมาก (เชน การผลิตไฟฟา น้ําประปา)       
2. สินคานั้นเปนสินคาสาธารณะ (เชน ถนน สะพาน เขื่อน โรงเรียน โรงพยาบาล)  3. การผลิตและการบริโภคที่
กอใหเกิดผลกระทบภายนอก (ผลกระทบภายนอกดานบวก เชน การจัดการศึกษา การใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข ผลกระทบภายนอกดานลบ เชน มลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม)  4. ขอมูลขาวสารท่ีไม
ท่ัวถึงและไมสมบูรณทําใหมีการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคได สาเหตุดังกลาวจึงทําใหรัฐบาลตองเขามาแทรกแซง
เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ. 
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ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “การเงินและการคลัง” 
 1. สาเหตุหนึ่งทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ (ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป / อุปทานของสินคามี

มากเกินไป) 
 2. สิ่งท่ีใชวัดภาวะเงินเฟอ (ดัชนีราคาผูบริโภค / ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ) 
 3. สภาพการณท่ีบงบอกวาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (อํานาจซื้อของเงินในมือประชาชน

ลดลง / เงินจํานวนเทาเดิมไมสามารถซ้ือสินคาและบริการตามท่ีตองการได) 
 4. เงินเฟอกอใหเกิดผลกระทบ (อํานาจซ้ือของผูมีรายไดประจําสูงขึ้น / ลูกหนี้ไดเปรียบ เจาหนี้เสียเปรียบ) 
 5. สถาบันการเงินท่ีไมไดใหบริการทางการเงินแกบุคคลทั่วไปคือ (ธนาคารกลาง / ธนาคารอาคารสงเคราะห) 
 6. รัฐบาลใช “นโยบายการคลังแบบหดตัว” เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการ (ลดรายจายใน

การซื้อสินคาและบริการ / ขึ้นราคาคากิจการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ) 
 7. นโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ (การเพ่ิมปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ / การขายหลักทรัพยของธนาคารกลาง) 
 8. การแกไขปญหาเงินเฟอในระยะยาว (เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ลดการใชจายของรัฐ / ลด

อัตราภาษี ลดอัตราดอกเบี้ย ลดการใชจายของรัฐ) 
 9. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจะใชมาตรการนโยบายการเงินแกไขโดยวิธี (การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

ธนาคารพาณิชย / การลดการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย) 
 10. การเก็บภาษีชนิดนี้จะชวยลดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได (เก็บภาษีมรดก / ขึ้นภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 30. การคาระหวางประเทศ 
  - การคาระหวางประเทศ คือ การซ้ือขายสินคาและบริการระหวางประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ 
สาเหตุท่ีกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ ไดแก ความแตกตางทางภูมิศาสตร ความแตกตางทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความไดเปรียบทางการผลิต. 
  - ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
   1. ดานการสงสินคาออก ไดแก การมีเงินตราตางประเทศ การเพ่ิมรายไดของผูผลิต การ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การเปนแหลงรายไดของรัฐบาล การเปนแหลงเงินตราตางประเทศ การมี
ความสามารถในการชําระหนี้คืน. 
   2. ดานการนําสินคาเขา ไดแก การไดรับประโยชนของผูบริโภค การเพ่ิมการลงทุน การมีรายได
เพ่ิมขึ้นของรัฐบาล การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต. 
   3. อื่นๆ ไดแก  1. ทําใหประเทศสามารถใชปจจัยการผลิตท่ีประเทศมีอยูใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
2. ทําใหประเทศสามารถนําเขาสินคาตางๆ ท่ีตองการ  3. ชวยสงเสริมการออมและการลงทุนภายในประเทศ     
4. ชวยทําใหมีการแขงขันในการประกอบการเพิ่มขึ้น  5. ชวยทําใหเกิดการลงทุนในธุรกิจใหมๆ  6. ชวยแกปญหา
ดานการคลังของรัฐบาล. 
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  - นโยบายการคา 
   1. นโยบายการคาเสรี เปนนโยบายที่เปดใหมีการติดตอคาขายไดโดยเสรี ไมมีอุปสรรคใดมา 
ขวางก้ัน ไมมีขอจํากัดทางการคา ประเทศที่มีการคาคอนขางเสรีจะเก็บภาษีนําเขาในอัตราตํ่า. 
   2. นโยบายการคาคุมกัน เปนนโยบายที่รัฐเขามาแทรกแซงเพื่อมิใหสินคาจากตางประเทศเขามา
แขงขันกับสินคาท่ีผลิตไดภายในประเทศ โดยใชมาตรการทางภาษี (คือการเก็บภาษีนําเขาและภาษีสงออก) และ
มาตรการท่ีมิใชภาษี เชน การต้ังกําแพงภาษี การกําหนดโควตานําเขา การจัดเก็บคาธรรมเนียมการนําเขา 
การเลือกปฏิบัติโดยการเก็บภาษีหลายอัตรา การทุมตลาด (Dumping) การใหสิทธิประโยชนตางๆ แก
ผูผลิตภายในประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคานําเขาไวสูง. 
   นโยบายการคาคุมกัน ขอดี  1. ทําใหการผลิตสินคาภายในประเทศขยายตัว  2. ทําใหประเทศมี
รายไดจากภาษีมากขึ้น  3. คุมกันสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ  4. พ่ึงสินคาจากประเทศอื่นนอยลง  5. ประเทศ
สามารถขยายตลาดการคาตางประเทศ ขอเสีย  1. ผูบริโภคตองซ้ือสินคาท่ีสั่งเขามาจากตางประเทศในราคาแพง 
2. ผูผลิตภายในประเทศอาจไมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต.  
 31. การลงทุนระหวางประเทศ 
  การลงทุนระหวางประเทศ แบงออกเปน 
  1. การลงทุนทางตรง เปนการลงทุนท่ีผูเปนเจาของทุนเปนผูดําเนินกิจการเอง เชน ชาวญ่ีปุนนํา
เงินทุนเขามาโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนตในประเทศไทย ผลตอบแทนของการลงทุนทางตรง คือ กําไร. 
  2. การลงทุนทางออม เปนการลงทุนท่ีผูเปนเจาของทุนไมไดดําเนินกิจการเอง เชน การโยกยาย
เงินทุนไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยการนําเงินทุนไปซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลและเอกชนในตางประเทศ
ซ่ึงมักจะเปนการลงทุนระยะสั้นและมีผลกระทบตอเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนของการ
ลงทุนทางออม คือ เงินปนผลและดอกเบี้ย. 
   - ประโยชนจากการลงทุนทางออมมีดังน้ี  1. ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  2. ทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น  3. ทําใหประเทศผูไดรับการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ.  
 32. การเงินระหวางประเทศ 
   ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
   - ดุลการชําระเงิน เปนรายการท่ีแสดงถึงการรับและการจายเงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงิน
ประกอบดวย ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลบัญชีเงินทุน 
   - ดุลบัญชีเดินสะพัด เปนสวนหนึ่งของดุลบัญชีการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบดวย 
ดุลการคา ดุลบริการ ดุลเงินโอนหรือบริจาค รายได 
   - บัญชีเงินทุน ประกอบดวย บัญชีทุน และบัญชีการเงิน 
   - ทุนสํารองระหวางประเทศ เปนหลักทรัพยเพ่ือใชชําระหนี้ตางประเทศ ทุนสํารองระหวาง
ประเทศ ประกอบดวย ทองคํา เงินตราตางประเทศที่เปนสกุลหลัก ทุนสํารองระหวางประเทศนั้นสัมพันธกับ
ดุลการชําระเงิน ในกรณีที่ดุลการชําระเงินขาดดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศนอยกวายอดรายจาย
เงินตราตางประเทศ) มีผลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศลดลง เพราะตองนําเอาสวนใดสวนหนึ่งของทุน
สํารองนั้นมาชดเชยสวนท่ีขาดดุล ในทางกลับกันถาดุลการชําระเงินเกินดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศ
มากกวายอดรายจายเงินตราตางประเทศ) ก็จะทําใหทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น. 
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ดุลการชําระเงิน บัญชีเดินสะพัด บัญชีทุน (เคล่ือนยาย)= +

ดุลการคา
ดุลบริการ
ดุลเงินโอนหรือบริจาค
รายได   

 - ดุลการคาขาดดุล : ดุลการชําระเงินไมจําเปนตองขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลการคาไมจําเปนตองขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลบัญชีเดินสะพัดไมจําเปนตองขาดดุล. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ยอดรายรับนอยกวายอดรายจายเงินตราตางประเทศ. 
 - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ทุนสํารองระหวางประเทศลดลง ยอดบัญชีทุนสํารองมีคาเปนบวก. 
 - ดุลการชําระเงินเกินดุล : ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มข้ึน ยอดบัญชีทุนสํารองมีคาเปนลบ. 
 - ถารับเงินตราตางประเทศเขามา : ตองบันทึกรายการดานเครดิต. 
 - ถาจายเงินตราตางประเทศออกไป : ตองบันทึกรายการดานเดบิต. 
 - การแกไขปญหาดุลการชําระเงินขาดดุลมีมาตรการ ดังนี้ สงเสริมการสงออก ลดการนําสินคาเขา 
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ ลดรายจายของภาครัฐบาล ลดคาเงินบาท. 
 
  

   อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
   - อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของไทยกับสหรัฐอเมริกาเทากับ 35 บาท หมายความวา 
1 ดอลลารสหรัฐฯ แลกเปนเงินไทยได 35 บาท. 

 
 ตัวอยาง การท่ีอัตราแลกเปลี่ยนจาก 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 35 บาทเปน 1 ดอลลารสหรัฐฯ  
    เทากับ 30 บาท แสดงวา 
    - เงินบาทมีคาแข็งข้ึน เพราะใชเงินบาทจํานวน (มากขึ้น / นอยลง) ในการแลกดอลลาร. 
    - เงิน 1 บาทแลกดอลลารไดจํานวน (มากข้ึน / นอยลง). 
    - เงิน 1 ดอลลารแลกบาทไดจํานวน (มากขึ้น / นอยลง). 
    - ราคาสินคาจากตางชาติ (แพงข้ึน / ถูกลง) ในสายตาคนไทย. 
    - ราคาสินคาไทย (แพงข้ึน / ถูกลง) ในสายตาชาวตางชาติ. 
    - ชาวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย (เพ่ิมขึ้น / ลดลง). 
    - ราคาสินคาออก (สูงข้ึน / ลดลง) → ปริมาณการสงออก (สูงขึ้น / ลดลง). 
    - ราคาสินคาเขา (สูงขึ้น / ลดลง) → ปริมาณการนําเขา (สูงข้ึน / ลดลง). 
    - การส่ังสินคาเขาจากตางประเทศ (เพิ่มข้ึน / ลดลง) เพราะซ้ือสินคาเขาโดยจายเงินบาท
     เปนจํานวนนอยลง. 
    - ดุลการคาขาดดุล (เพิ่มข้ึน / ลดลง). 
    - การแขงขันทางคากับประเทศคูแขง (ยากข้ึน / งายขึ้น).  

   - ปจจุบันประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ (Managed Float 
Exchange Rate System) เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุน คือ ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเขาไป
แทรกแซงไดเพ่ือใหคาเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม. 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (121) 

 33. การเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกภิวัตน 
  - โลกาภิวัตน (Globalization) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหภูมิภาคตางๆ ในโลกมีความคลายคลึง
กันหรือรวมเปนหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ 
1. การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ (ไดแก การเปดเสรีทางการคา การเปดเสรีทางการเงิน
และการลงทุน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค)  2. การปรับโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ    
3. การพัฒนาเทคโนโลยีคมนาคมและสารสนเทศ. 
  - บรรษัทขามชาติ (MNC : Multi National Corporations) เปนบริษัทเอกชนของประเทศใดๆ ท่ี
เขาไปดําเนินกิจการหรือสาขาครอบคลุมในประเทศตางๆ โดยการบริหารงานยึดถือตามนโยบายสูงสุดท่ีกําหนดมา
จากประเทศแม มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีเงินทุนสูง เชน ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ธุรกิจคาปลีกขามชาติ 
ถึงแมวาการขยายตัวของบรรษัทขามชาติจะทําใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น แตอาจทําใหเกิด 
ผลกระทบที่ตามมา เชน เกิดการครอบงําจากตางชาติ เกิดการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม. 
  - ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาตอเศรษฐกิจมีดังน้ี  1. เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  2. เกิด
จากการครอบงําจากตางชาติ  3. เกิดการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายในประเทศเสื่อมโทรม  5. อื่นๆ เชน เกิดผลกระทบตอภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการคาการ
บริการ.  
 34. ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  - ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
   1. เขตการคาเสรี (FTA : Free Trade Area) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีการยกเวนภาษี
ศุลกากรระหวางกันในประเทศสมาชิก แตละประเทศยังคงมีอิสระในการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศคูคา
นอกกลุม ตัวอยาง เขตการคาเสรียุโรป (EFTA : European Free Trade Association), เขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA : ASEAN Free Trade Area), ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA : North American 
Free Tade Area) 
   2. สหภาพศุลกากร (Customs Union) เปนการรวมกลุมท่ีมีการยกเลิกภาษีศุลกากรและ
ขอจํากัดทางการคาระหวางกันในกลุม นอกจากนี้ประเทศสมาชิกทุกประเทศตองใชขอกําหนดอัตราภาษีศุลกากร
กับประเทศคูคานอกกลุมในอัตราเดียวกัน ตัวอยาง สหภาพศุลากรบาวาเรีย (Bavaria-Wurttemberg Customs 
Union), สหภาพศุลกากรเยอรมันกลาง (Middle German Commercial Union), สหภาพศุลกากรมอนโดเวียน 
วอลลาเช่ียน (Mondovian Customs union) ในประเทศโรมาเนีย. 
   3. ตลาดรวม (Common Market) เปนการรวมกลุมท่ีมีลักษณะะเหมือนกับสหภาพศุลกากร     
มีเพ่ิมเติม คือ ใหมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศสมาชิก เชน แรงงานและทุน ไดอยางเสรี 
ตัวอยาง ตลาดรวมอเมริกากลาง (CACM : Central American Common Market) 
   4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เปนการรวมกลุมท่ีมีลักษณะะเหมือนกับตลาดรวม    
มีเพ่ิมเติม คือ ใหประเทศสมาชิกรวมกันกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ เปนรูปแบบเดียวกัน เชน นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง การลงทุนและการคากับตางประเทศ. 
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   5. สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรวมกันเปนชาติเดียวกัน รัฐบาลของแตละประเทศไมสามารถกําหนดนโยบายของตนเองได แตสหภาพ
จะกําหนดนโยบายใหประเทศสมาชิกดําเนินการเอง ปจจุบันยังไมมีการรวมกลุมในรูปแบบสมบูรณท่ีสุดดังกลาว.  
 35. องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
  - ความรวมมือระดับโลก เชน WTO ; IMF ; World Bank ; UNCTAD 
  - ความรวมมือระดับภูมิภาค เชน OPEC ; APEC ; EU ; NAFTA ; ASEAN ; AFTA ; ADB ; 
BIS ; EMEAP ; SEACEN 
  - ความรวมมือระดับอนุภูมิภาค เชน GMS ; ACMECS 
   องคการการคาโลก (World Trade Organization) 
   - WTO เปนองคการท่ีพัฒนามาจากแกตต (GATT : General Agreement on Tariffs and 
Trade ขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา) ทําหนาท่ีเปนเวทีเจรจาการคาและระงับขอพิพาท
ของประเทศสมาชิก ซ่ึงองคการน้ีจัดทําอยูในรูปแบบของความตกลงระดับพหุภาค ี (Multilateral Agreements) 
และใชระบบการตัดสินใจในลักษณะฉันทามติ (Consensus) WTO มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด. 
   - WTO มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรค หามาตรการลดการกีดกันทาง
การคา การเลือกปฏิบัติ เพ่ือสรางความเปนธรรม ความโปรงใสและเปดกวางสูการคาเสรีตอกัน และมีบทบาท
หนาท่ีดังน้ี  1. เปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิก ท้ังมาตรการภาษีและ
มาตรการท่ีมิใชภาษีศุลกากร  2. ติดตามสถานการณการคาระหวางประเทศและจัดใหมีการทบทวนนโยบายการคา
ของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ  3. ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาในดานขอมูลและขอแนะนํา เพ่ือให
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได  4. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก 
(World Bank) เพ่ือใหนโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคลองกันยิ่งขึ้น. 
   กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF : International Monetary Fund) 
   - IMF มีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ แกไขปญหาการเงิน
ระหวางประเทศ สนับสนุนใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล เสริมสรางเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ ปองกันการแขงขันลดคาเงินเพ่ือชิงความไดเปรียบทางการคา และควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราเพ่ือนําไปสูระบบเสรี นอกจากนี้ IMF ไดสรางระบบการเงินระหวางประเทศขึ้นมาชนิดหนึ่งในกองทุนสํารอง
เรียกวา สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs : Special Drawing Rights) IMF มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
   ธนาคารโลก (World Bank) หรือธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหวางประเทศ (IBRD : 
International Bank for Reconstruction and Development) 
   - World Bank มีวัตถุประสงคใหกูยืมแกประเทศกําลังพัฒนานําไปใชจายในการพัฒนาประเทศ 
ไดแก นําไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) หรือกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน สรางถนน เขื่อน 
ไฟฟาและประปา แกไขปญหาความยากจนและยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา โดยยึด
หลักการสําคัญ คือ ตองการใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน World Bank จัดวาเปนแหลงเงินกู
ท่ีมีตนทุนต่ํา มีเวลาชําระคืนนาน และมีเงื่อนไขการใหท่ียืดหยุนกวาแหลงเงินทุนอื่น World Bank มีสํานักงานใหญ
อยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
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   การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาหรืออังถัดภ (UNCTAD : United 
Nations Conference on Trade and Development) 
   - UNCTAD เปนองคกรชํานัญพิเศษภายใตกรอบสหประชาชาติองคกรเดียวท่ีเช่ือมมิติดานการ
พัฒนาเขากับการคาระหวางประเทศ โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับมิติของการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาใหพรอมและทันตอการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ อังถัดภจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการคาระหวางประเทศและการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา อังถัดภมีบทบาท
สําคัญตอประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาไดเสนอขอเรียกรอง
ตอประเทศที่พัฒนาแลวใหหันมาชวยเหลือผอนคลายมาตรการที่เปนอุปสรรคตอประเทศกําลังพัฒนา ประเทศ
กําลังพัฒนาคาดหวังวาอังถัดภจะเปนกลไกหลักในการคานอํานาจการช้ีนําของประเทศพัฒนา และสรางสมดุลใน
การกําหนดทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของโลก UNCTAD มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด. 
   กลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน (OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries) 
   - OPEC เปนกลุมประเทศที่รวมมือกันในการกําหนดนโยบายดานการผลิตและการตั้งราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลก โอเปกมีอิทธิพลอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ประเทศที่มีปริมาณน้ํามันดิบ
สํารองมากท่ีสุดในโลก คือ ซาอุดีอาระเบีย OPEC มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (การ
รวมตัวเปนกลุมโอเปกนี้นับเปนตัวอยางหนึ่งของกลุมผูกขาด ท่ีเรียกวา Cartel ของผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย) 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC : Asia-Pacific Economic 
Coorperation) 
   - ปฏิญญาโบกอร (เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อ พ.ศ. 2537 ผูนําเอเปกไดรวมกัน
ประกาศปฏิญญาโบกอร ท่ีจะสงเสริมการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดย
สมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวตองเปดเสรีภายใน พ.ศ. 2553 และสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรี
ภายใน พ.ศ. 2563 สรุปวาจากปฏิญญาโบกอรนี้ เอเปกไดกําหนดแนวทางความรวมทางเศรษฐกิจไว 3 ดาน คือ          
1. การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน  2. การอํานวยความสะดวกดานทางการคาและการลงทุน  3. ความ
รวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ. 
   - หลักการความรวมมือของเอเปกมีดังน้ี  1. เปนเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ    
2. ยึดหลักฉันทามติในการดําเนินการใดๆ โดยยอมรับความเสมอภาคของประเทศสมาชิก  3. ยึดหลักผลประโยชน
รวมกัน โดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิก. 
   - วัตถุประสงคของเอเปกมีดังนี้  1. สงเสริมความรวมมือทางการคา การลงทุน การถายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก      
2. สงเสริมระบบการคาหลายฝายหรือระบบพหุภาคีท่ีเปดเสรีภายใตระบบองคการการคาโลก  3. ลดอุปสรรคทาง
การคา การบริการและการลงทุน  4. ไมเปนการรวมกลุมทางการคาแบบปด  5. ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และแนวทางแกปญหาทางเศรษฐกิจท้ังของสมาชิกและของภูมิภาค. 
   - ปจจุบันเอเปกมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ ถือวาเปนกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญมาก 
เพราะรวมประเทศสมาชิกท่ีเปนประเทศมหาอํานาจดวย ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน และอาเซียน. 
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   สหภาพยุโรป (EU : European Union) 
   - EU พัฒนามาจาก EC (European Community ประชาคมยุโรป) ซ่ึงประชาคมยุโรปนี้เกิดจาก
การรวม 3 องคกรเขาดวยกัน คือ ประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (ECSC : European Coal and Steel 
Community) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC : European Economic Community) และประชาคมพลังงาน
ปรมาณูแหงยุโรป (EURATOM : European Atomic Energy Community) สรุปงายๆ ดังนี้ ECSC + EEC    
+ EURATOM → EC → EU ปจจุบัน EU มีสมาชิกท้ังหมด 27 ประเทศ. 
   - สหภาพยุโรปเปนตลาดขนาดใหญและมีความเขมแข็งของกลุมสูง มักมีขอจํากัดและกฎระเบียบ
ทางการคาท่ีเขมงวดกับประเทศนอกกลุม ซ่ึงประเทศไทยมักประสบกับปญหากฎระเบียบดังกลาว เชน กฎดาน
มาตรฐานความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอม สินคาเกษตรประเภทอาหาร สินคาอุตสาหกรรม เปนตน. 
   เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA : North American Free Trade Area) 
   - NAFTA ประกอบดวยประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
เม็กซิโก มีวัตถุประสงคเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการคาการลงทุนและการบริการระหวางประเทศสมาชิก และยัง
รวมมือกันเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับประเทศอื่นๆ. 
   สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN : Association of Southeast 
Asia Nations) 
   - อาเซียนตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ตามปฏิญญาณกรุงเทพฯ ปจจุบันอาเซียนมี
สมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนก็เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในดานตางๆ ของประเทศสมาชิก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร รวมไป
ถึงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี. 
   - กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะทําใหอาเซียนมีสถานะเปน
นิติบุคคล เปนการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน เพ่ือใหอาเซียนทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสรางกลไกการติดตามความตกลงตางๆ ใหมีผลเปนรูปธรรม และชวยใหอาเซียนเปน
ประชาคมเพื่อประชาชนอยางแทจริง ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน คือ เพ่ือการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ. 2558 ทําใหอาเซียนเปนเขตการคาเสรีภายในประเทศสมาชิก และมีอํานาจตอรองกับกลุมประเทศอื่นๆ  
ท่ีมีการรวมตัวกันเปนประชาคมหรือเปนสหภาพ อีกท้ังเพ่ือใหมีการรวมมือกันทางดานตางๆ ของประเทศสมาชิกดี
ย่ิงขึ้น ย่ิงกวาการรวมมือกันในปฏิญญาอาเซียน. 
   - คําขวัญของอาเซียน คือ One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน 
หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม 
   - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ 
    1. ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (APSC : ASEAN Political Security 
Community) 
    2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) 
    3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community) 
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   - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายสําคัญ 4 ดาน คือ  1. เปนตลาดและฐานการผลิต
รวมกัน  2. สรางขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ  3. สรางความเทาเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  4. การบูร
ณาการเขากับเศรษฐกิจโลก. 
   - แตละประเทศไดรับมอบหมายดูแลสาขาการผลิตสินคาและบริการตามความถนัด ไดแก  1. พมา 
สาขาผลิตภัณฑเกษตร และสาขาประมง  2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑยาง และสาขาสิ่งทอ  3. อินโดนีเซีย    
สาขายานยนต และสาขาผลิตภัณฑไม  4. ฟลิปปนส สาขาอิเล็กทรอนิกส  5. สิงคโปร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสาขาสุขภาพ  6. ไทย สาขาการทองเท่ียวและสาขาการบิน  7. เวียดนาม สาขาโลจิสติกส. 
   ศัพทตองรูที่เกี่ยวกับอาเซียน 
   - ASEAN+3 ประกอบดวยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต 
   - ASEAN+6 ประกอบดวยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
   - ASEAN+8 ก็คือ ASEAN+6 และเพ่ิมสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 
   - ZOPFAN เขตสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (ZOPFAN : Zone of Peace, 
Freedom and Neutrality) 
   - TAC สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC : Treaty of 
Amity and Cooperation) 
   - SEANWFZ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ : 
Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone) 
   - ARF การประชุมวาดวยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ARF : ASEAN 
Regional Forum) เนนการสงเสริมความไวเนื้อเช่ือใจกัน การพัฒนาการทูตเชิงปองกัน การแกไขความขัดแยง 
   - ASEM อาเซมหรือการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM : Asia-Europe Meeting) 
   - EWEC ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เปนการ
เช่ือมระหวางมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก เริ่มตนจากเมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม เมืองทาสําคัญของเวียดนาม ตัดผานลาวและไทย มายังเมืองมะละแหมงในพมา 
   - NSEC ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) เช่ือมจีนตอนใต 
ลาว พมา และไทย และจีนตอนใตกับเวียดนาม จุดเริ่มตนในแนวเหนือ-ใต คือ เมืองคุนหมิง สวนจุดปลายจะแยก
เปนสองสาย คือ ไทยและเวียดนาม 
   - SEC ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) เช่ือมระหวางไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม. 
   เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area) 
   - AFTA กอตั้งขึ้นจากการริเริ่มของนายอานันท ปนยารชุน วัตถุประสงคของการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียนเพ่ือสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีและอุปสรรคกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีระหวาง 
กันภายในภูมิภาค และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้
บรรลุผลสมบูรณในป ค.ศ. 2010 รวมท้ังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคา การลงทุนและความรวมมือกัน
ทางดานอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการบริการระหวางกัน ซ่ึงจะทําใหภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน
มีประสิทธิภาพและพรอมท่ีจะแขงขันในตลาดโลก. 
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   ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Dvelopment Bank) 
   - ADB เปนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีวัตถุประสงค
หลักคือเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการทํางานจะคํานึงถึงการพัฒนาที่เนนภาค
เศรษฐกิจท่ียากจนควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก
ในทางเทคนิคและการจัดหาเงินทุน ADB มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส. 
   ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (BIS : Bank for International Settlements) 
   - BIS ทําหนาท่ีคลายกับธนาคารกลางของธนาคารกลางในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ก็คือเปน
ธนาคารสําหรับธนาคารกลางโดยไมรับฝากเงินหรือใหบริการกับบุคคลหรือองคกรภายนอกทั่วไป หนาท่ีหลัก คือ
การพัฒนาและกํากับสถาบันการเงินท่ีดําเนินกิจการอยูในตลาดเงินระหวางประเทศใหมีความมั่นคง และเปน
มาตรฐานเดียวกัน. 
   ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก (EMEAP : Executives’ Meeting of 
East Asia Pacific Central Banks) 
   - EMEAP เปนความรวมมือของกลุมธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธระหวางธนาคารกลางของ 11 เขตเศรษฐกิจ
ไดแก ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย. 
   ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEACEN : The South East Asian 
Central Banks) 
   - SEACEN จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจทางดานการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร 
และสงเสริมความรวมมือระหวางกลุมธนาคารกลางสมาชิกในเรื่องโครงการวิจัยและฝกอบรม ปจจุบันมีสมาชิก 16 
ประเทศ. 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 
   1. UPMEC Quadrangle โครงการความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน (Quadrangle 
Economic Coorperation หรือ Upper Mekhong Economic Coorperation) มีสมาชิก ไดแก ไทย ลาว พมา 
มณฑลหยุนหนานของจีน 
   2. ACMECS ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Coorperation Strategy) มีสมาชิก ไดแก ไทย พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม 
   3. GMS ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion 
Economic Coorperation) หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ มีสมาชิก ไดแก ไทย จีน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
   4. BIMSTEC ความริเริ่มแหงอาวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation Ministerial Meeting) มีสมาชิก ไดแก บังกลาเทศ อินเดีย พมา   
ศรีลังกา ไทย เนปาล ภูฏาน 
   5. MGC ความรวมมือลุมแมน้ําโขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation) มีสมาชิก ไดแก 
ไทย อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
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   เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Coorperation) 
   - เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหรือโครงการความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน มีสมาชิก ไดแก ไทย 
ลาว พมา มณฑลยูนนานของจีน โดยมีเปาหมายรวมมือกันพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เสนทางคมนาคมทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ การพัฒนาการทองเท่ียว การคาและการลงทุนรวมกัน. 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS : Greater Mekong Subregion 
Economic Coorperation) หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
   - GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศที่มีแมน้ําโขงไหลผาน ไดแก ลาว กัมพูชา พมา จีน 
เวียดนาม และไทย โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เปนผูสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตรและบริการ สนับสนุนการจางงานและยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ีใหดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน 
ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมท้ัง
โอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลกของประเทศสมาชิก การดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน การเช่ือมตอเสนทาง
คมนาคมทางบกระหวางประเทศสมาชิก เปนตน สําหรับพ้ืนท่ีการดําเนินงานตามโครงการนี้ในประเทศไทยนั้น
ประกอบดวย ภาคเหนือ (ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร นาน และตาก)  
ภาคตะวันออก (ไดแก ปราจีนบุรี สระแกว) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไดแก นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย 
อุดรธานี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร) 
   ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS : Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Coorperation Strategy) 
   ACMECS มีสมาชิก ไดแก ไทย พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จัดตั้งขึ้นเพ่ือใชประโยชนจาก
ความแข็งแกรงและความหลากหลายของสมาชิกท้ัง 5 ประเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล มีสาขาความ
รวมมือกันท้ังหมด 6 สาขา ไดแก สาขาอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน สาขาเกษตรและอุตสาหกรรม สาขา
การเช่ือมโยงคมนาคม สาขากการทองเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาสาธารณสุข.  
 36. วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่รุนแรง 
   วิกฤตการณตมยํากุง (พ.ศ. 2540) 
   - สาเหตุวิกฤตการณตมยํากุง (พ.ศ. 2540) เกิดจาก 1. การเปดเสรีทางการเงินโดยการตั้ง
กรุงเทพวิเทศธนกิจ (BIBF : Bangkok International Banking Facilities) ทําใหภาคเอกชนกอหนี้ตางประเทศ
เปนจํานวนมหาศาลและหนี้เงินกูเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว เมื่อรัฐบาลปลอยคาเงินบาทลอยตัว 2. จากการลงทุนในธุรกิจ
ท่ีไมกอใหเกิดการผลิต เชน การเก็งกําไรท่ีดินและตลาดหุนไทย การลงทุนสรางอสังหาริมทรัพยท่ีเกินความ
ตองการ เชน คอนโดมิเนียม บานจัดสรร ทําใหเกิดภาวะฟองสบูแตก 3. รัฐบาลดําเนินโยบายผิดพลาดโดยการใช
เงินกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไปชวยเหลือสถาบันการเงินจนเกิดความเสียหายอยางหนัก 
และจําตองปดบริษัทไฟแนนซ 56 แหงซ่ึงทําใหปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL : Non-Performing Loan) 
อยูในสัดสวนท่ีสูงมากเน่ืองจากลูกหนี้ประสบกับภาวะการขาดทุนและลมละลายเปนจํานวนมาก 4. การท่ีรัฐบาลนํา
เงินทุนสํารองระหวางประเทศไปปกปองการโจมตีคาเงินบาท จนนําไปสูวิกฤตกาณเงินทุนสํารอง ทําใหเงินบาท
ขาดเสถียรภาพนับตั้งแตการตัดสินใจเปลี่ยนระบบอัตราการแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงินมาเปนระบบลอยตัว
เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540. 
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   วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร 
   วิกฤตการณแฮมเบอรเกอรเปนวิกฤตการณการเงินท่ีมีจุดเริ่มตนจากปญหาเรื่อง Subprime หรือ
สินเช่ือท่ีมีความนาเช่ือต่ําถือในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกา แลวไดลุกลามไปยังสินเช่ือประเภทอื่นและ
สงผลกระทบตอสถาบันการเงินตางๆ จนนําไปสูการขาดความเช่ือมั่นตอสถาบันการเงินและปญหาสภาพคลองใน
ระบบการเงินท่ัวโลก. 

 
ทดสอบพลังสมอง 

เรื่อง “เศรษฐกิจระหวางประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจ” 
 1. รายการท่ีแสดงอยูในบัญชีเดินสะพัด (ดุลการคา ดุลบริจาค ดุลการชําระเงิน / ดุลการคา ดุลบริการ 

ดุลบริจาค) 
 2. บัญชีเดินสะพัดในบัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ แสดงถึง (การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ / 

มูลคาสินคาสงออกและสินคานําเขา) 
 3. การท่ีทุนสํารองระหวางประเทศของไทยลดลง แสดงถึง (การขาดดุลการชําระเงิน / การขาดดุลการคา) 
 4. ครูลิลลี่สั่งซ้ือกระเปาถือแบรนดเนมจากอิตาลีเปนมูลคา 1 ลานบาท เพ่ือนํามาขายในประเทศรายการ

ดังกลาวตองบันทึกในบัญชี (บัญชีการเงิน / บัญชีเดินสะพัด) 
 5. ถาคาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ (เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลารไดนอยลง / เงิน 1 

ดอลลาร แลกเงินบาทไดนอยลง) 
 6. ถาอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารตอ 33 บาท เปลี่ยนเปน 1 ดอลลาร ตอ 31 บาท โดยประมาณจะทําให

เกิด (ราคาสินคาออกของไทยถูกลง / ราคาสินคาออกของไทยแพงขึ้น) 
 7. ประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังใหเปนแนวเดียวกัน เปนการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ (สหภาพเศรษฐกิจ / สหภาพเหนือชาติ) 
 8. “ขอตกลงเชนเกน” ในกลุมสหภาพยุโรปเปนเรื่องเกี่ยวกับ (การขอวีซาเขาประเทศ / การเคลื่อนยายสินคาโดย

ไมตองผานศุลกากร) 
 9. วิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 สาเหตุสําคัญมาจาก (เงินบาทแข็งคาเกินไป บัญชี

เดินสะพัดขาดดุลมาก / เงินบาทออนคาเกินไป ดุลการชําระเงินขาดดุลมาก) 
 10. ปญหาซับไพรม (Sub-Prime) ในสหรัฐอเมริกามีตนเหตุมาจากสถาบันการเงินปลอยสินเช่ือใหลูกหนี้  

ดอยคุณภาพเพ่ือซ้ือ (อสังหาริมทรัพย / หุน) 
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TEST…สังคม 7 วิชาสามัญ (Clearinghouse) 
 
1. ในการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดมีการตกลงกันลวงหนาวาจะใหประเทศใดมีจุดเดนในสาขา

การผลิตผลิตภัณฑยางและสิ่งทอ 
 1) ไทย 2) มาเลเซีย     3) เวียดนาม 4) ฟลิปปนส 5) อินโดนีเซีย  
2. ขอใดเปนมาตรการของนโยบายการคลังในการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1) การลงทุนดานปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 2) การสงเสริมการจัดตั้งสหกรณการเกษตรในทองถิ่น 
 3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสวัสดิการใหประชาชน 
 4) การเพ่ิมวงเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขั้นอุดมศึกษาทุกระดับ 
 5) การปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใหเปนอัตรากาวหนามากขึ้น     
3. ตลาดผูกขาดกอใหเกิดผลดีแกสังคมไดอยางไร เพราะเหตุใด 
 1) ตั้งราคาสินคาไดต่ํา เพราะเปนการตั้งราคาตามตนทุน 
 2) ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอหนวยต่ํา เพราะเปนการผลิตขนาดใหญ    
 3) สนองความตองการของผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง เพราะผลิตจํานวนมาก 
 4) ไมตองเสียทรัพยากรในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะไมมีคูแขงขัน 
 5) ทํารายไดใหรัฐบาลมาก เพราะมีกําไรสูงจึงตองจายภาษีเงินไดในอัตราสูง  
4. ชุมชนท่ีตองการพ่ึงตนเองและชวยเหลือกันดานเงินทุนในการใชจายเมื่อมีความจําเปนควรจัดตั้งสหกรณ

ประเภทใดขึ้นในชุมชน 
 1) สหกรณนิคม   2) สหกรณรานคา 
 3) สหกรณบริการ   4) สหกรณการเกษตร  
 5) สหกรณออมทรัพย       
5. ความในขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 1) นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระไมได 
 2) ประธานรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
 3) การเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีตองไดรับการรับรองจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 1 ใน 4 
 4) พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 36 คน ประกอบเปน

คณะรัฐมนตรี 
 5) การลงมติใหความเห็นชอบการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีของสภาผูแทนราษฎรตองกระทําโดยการลงคะแนน

แบบเปดเผย     
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6. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติ  
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาช่ือกันจํานวนไมนอยกวาเทาใด 

 1) 80 คน   2) 100 คน 
 3) 120 คน   4) 1 ใน 5 ของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 5) 1 ใน 6 ของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู      
7. หากนักเรียนไดทราบวามีบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพกระทําการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศ

โดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
จะตองเสนอเรื่องใหใครดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 1) อัยการสูงสุด     
 2) ศาลปกครอง 
 3) ศาลรัฐธรรมนูญ 
 4) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 5) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
8. หากจัดประเภทของวัฒนธรรมตามเนื้อหา ขอใดจัดอยูในประเภทของสหธรรม 
 1) จารีต 2) ศาสนา 3) ศีลธรรม 4) มารยาท     5) กฎหมาย  
9. สถานภาพทางสังคมมีความหมายสอดคลองกับขอใดมากที่สุด 
 1) หนาท่ีทางสังคม   2) บทบาททางสังคม 
 3) ตําแหนงทางสังคม      4) แบบแผนทางสังคม 
 5) มาตรฐานทางสังคม  
10. นายบุญนอยอาศัยอยูกับพอแมและนองชายชื่อนายบุญเนื่อง ตัวนายบุญนอยเองเปนมายและมีลูกสาวเพียง

คนเดียวช่ือนองนิดหนอย หากนายบุญนอยตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไวและมีมรดก 1 ลาน 2 แสนบาท 
นองนิดหนอยจะไดรับมรดกเทาใด 

 1) 3 แสนบาท   2) 4 แสนบาท    
  3) 6 แสนบาท   4) 8 แสนบาท 
 5) 1 ลาน 2 แสนบาท 
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TEST…สอบตรงรัฐศาสตร 
 
1. วันสิ่งแวดลอมโลกตรงกับวันใด 
 1) 5 มิถุนายนของทุกป     2) 22 มีนาคมของทุกป 
 3) 22 เมษายนของทุกป   4) 4 ธันวาคมของทุกป  
2. สมาชิกสหภาพยุโรปลาสุดคือประเทศใด (1 กรกฎาคม 2013) 
 1) เอสโตเนีย 2) ลิทัวเนีย 3) โครเอเชีย     4) แอลเบเนีย  
3. กลุมประเทศในขอใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ 
 1) เยอรมนี  เนเธอรแลนด  เบลเยียม 2) เดนมารก  นอรเวย  สวีเดน 
 3) เกาหลีใต  มาเลเซีย  อิสราเอล 4) ฝรั่งเศส  อินเดีย  อินโดนีเซีย     
4. ทําเนียบรัฐบาล เปนสถาปตยกรรมท่ีมีศิลปะแบบใด 
 1) Neo Classic 2) Venetian Gothic     3) Baroque-Rococo 4) Renaissance  
5. หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 บุคคลใดที่ไดช่ือวาเปน “นายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ” 
 1) นายควง อภัยวงศ 2) นายทวี บุณยเกตุ 3) นายพจน สารสิน 4) นายสัญญา ธรรมศักดิ์  
6. ขบวนการตอตานญ่ีปุนระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีใชรหัสวา X.O.Group เปนขบวนการของชนชาติใด 
 1) ไทย 2) พมา 3) สิงคโปร 4) เวียดนาม  
7. รูปสลักหนาประธานาธิบดีอเมริกันทานใดไมปรากฏอยูบนหนาผาหินท่ีเมานตรัชมอร 
 1) จอรช วอชิงตัน 2) โทมัส เจฟเฟอรสัน 3) ธีโอดอร รูสเวลท 4) วูดโรว วิลสัน    
8. วันปรีดี พนมยงค ตรงกับวันท่ีเทาไรของทุกป 
 1) 11 พฤษภาคม 2) 29 กรกฎาคม 3) 7 สิงหาคม 4) 23 ตุลาคม  
9. เหตุการณใดท่ีทําใหประเทศไทยกลายเปนฐานทัพปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา 
 1) สงครามเกาหลี   2) สงครามมหาเอเชียบูรพา 
 3) สงครามเวียดนาม          4) สงครามอินโดจีน  
10. “อังถัดภ” เปนความรวมมือระดับพหุภาคีท่ีเก่ียวกับเรื่องใด 
 1) การคา และการพัฒนา           2) การเงิน และการลงทุน 
 3) เศรษฐกิจ และความมั่นคง  4) การลงทุน และการคา  
11. องคการสหประชาชาติกําหนดใหใชภาษาตอไปนี้เปนภาษาทางการ ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน 

และภาษา .................... 
 1) ละติน 2) อาหรับ 3) โปรตุเกส 4) อิตาเลียน  
12. ผลงานในขอใดจัดอยูในสาขาของรางวัลโนเบล 
 1) เศรษฐศาสตร  แพทยศาสตร         2) นิติศาสตร  ประวัติศาสตร 
 3) รัฐศาสตร  วิทยาศาสตร  4) ภูมิศาสตร  สังคมศาสตร  
13. การตัดความสัมพันธทางการทูต ถือเปนการแกไขความขัดแยงแบบใด 
 1) Retortion      2) Arbitration 3) Reprisal 4) Reformation  
14. “Ask not what your country can do for you ; Ask what you can do for your country”  

ประโยคนี้เปนคํากลาวของใคร 
 1) อับราฮัม ลินคอลน 2) โรนัลด เรแกน 3) จอหน เอฟ เคเนดี้ 4) โทมัส เจฟเฟอรสัน 
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TEST…สอบตรงนิติศาสตร 
 
1. บุคคลจะยกความไมรูกฎหมายขึ้นแกตัวใหพนผิดไดเพียงใด 
 1) แกตัววาไมมีความผิดได 2) แกตัวยกเวนโทษได 
 3) แกตัวใหพนผิดไมได     4) แกตัวไมตองรับผิดได 
 5) แกตัววาไมมีเจตนาได  
2. การใชกฎหมายโดยหลักเทียบเคียงนั้นในกฎหมายไทยยอมรับหรือไม 
 1) ไมยอมรับ เพราะจะไมเกิดความไมเปนธรรมกับผูไมรูกฎหมาย 
 2) ไมยอมรับ เพราะกฎหมายจะบังคับไดตองมีบัญญัติไวโดยตรง 
 3) ไมยอมรับ เพราะกฎหมายตองใชตามตัวอักษร 
 4) ยอมรับ ใหใชไดท้ังแพงและอาญา 
 5) ยอมรับ โดยบัญญัติไวในการอุดชองวางในกฎหมายแพง        
3. บุคคลใดอาจถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
 1) ผูเยาว   2) คนไรความสามารถ 
 3) คนปญญาออน           4) คนวิกลจริต 
 5) ผูพิทักษ  
4. ใครเปนผูใหความยินยอมแกคนเสมือนไรความสามารถในการทํานิติกรรมบางประเภท 
 1) บิดามารดา   2) ผูแทนโดยชอบธรรม 
 3) ผูพิทักษ            4) ผูอนุบาล 
 5) ผูใชอํานาจปกครอง  
5. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมเปนโมฆะ 
 1) สุดหลออายุ 17 ป สมรสกับสุดสวยอายุ 21 ป โดยบิดาของสุดหลอยินยอม 
 2) สุดปลื้ม คนเสมือนไรความสามารถสามารถบอกปดไมรับชําระหนี้ 
 3) สุดเทหถูกกลฉอฉลจึงซ้ือแหวนจากสุดสวย 
 4) สุดยอดอายุ 14 ป ทําพินัยกรรมโดยบิดายินยอม            
 5) สุดสุดถูกขมขูจึงปลดหนี้ใหสุดซ้ึง  
6. นิติกรรมใดท่ีกฎหมายกําหนดแบบใหตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 1) การสมรส          2) การทําพินัยกรรม 
 3) การซ้ือขายรถยนต   4) การซ้ือขายอาวุธปน 
 5) การซ้ือขายแพทองเท่ียว  
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7. แดงทําสัญญาเชาซ้ือรถยนตจากดํา แตตกลงกันดวยวาจา ทานคิดวาจะใชไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 1) ใชได เพราะสัญญาเชาซ้ือไมมีแบบ 
 2) ใชได แตถาจะฟองรองตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 
 3) ใชได แตตองมีพยานรับรองอยางนอย 2 คน 
 4) ใชไมได เพราะตองไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 
 5) ใชไมได เพราะตองทําเปนหนังสือ       
8. นายสนทําสัญญาเชาซ้ือรถยนตจากนายจอม 15 เดือน นายสนชําระเงินมาถูกตองทุกงวด แตใน 2 งวด

สุดทาย นายสนผิดนัดไมชําระ นายจอมจะบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือทันทีไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 1) ไมได เพราะยังไมครบ 15 เดือน 
 2) ไมได เพราะไมมีหลักฐานเปนหนังสือ 
 3) ได เพราะสนผิดนัดไมชําระหนี้เพียงครั้งเดียวก็บอกเลิกสัญญาไดแลว 
 4) ได เพราะผูใหเชาซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งได 
 5) ได เพราะสนผิดนัดไมชําระหนี้ 2 คราวติดตอกัน             
9. ขอใดเปนสภาพบังคับทางแพง 
 1) การอายัดของกลาง  2) การยึดทรัพย        
 3) การริบทรัพยสิน   4) การเรียกประกันทัณฑบน 
 5) การปรับ  
10. ในกรณีใดท่ีกฎหมายบังคับใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองกอน 
 1) ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา           2) ตํารวจฟองคดีอาญา 
 3) พนักงานอัยการฟองคดีอาญา 4) การฟองความผิดตอสวนตัว 
 5) การฟองความผิดลหุโทษ  
11. ขอใดไมเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย 
 1) เรือไทยจอดที่ทาเรืออังกฤษ 
 2) ทะเลสาบสงขลา 
 3) ทะเลในรัศมี 12 ไมลทะเลจากพ้ืนดิน 
 4) ท่ีทําการสถานทูตสิงคโปรในประเทศไทย 
 5) ท่ีทําการสถานทูตไทยในประเทศสิงคโปร      
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รูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2557 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. เศรษฐศาสตรมหภาคไมมีความเก่ียวของกับเรื่องใด 
 1)  ปริมาณการไหลเขาและไหลออกของเงินในวงจรเศรษฐกิจ 
 2)  การเขาประกันราคาขาวเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร         
 3)  ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจ 
 4)  ปญหาการวางงานในระบบเศรษฐกิจ  
2. ขอใดจัดเปนเศรษฐศาสตรตามท่ีเปนจริง (Positive Economics) 
 1)  การเพ่ิมขึ้นของอัตรารายไดประชาชาติควรจะสูงกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินคาบริการ 
 2)  ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาสินเช่ือแบงกครึ่งปหลังชะลอตัว 
 3)  การเพ่ิมสูงขึ้นของราคาน้ํามัน สงผลใหปริมาณการขายรถยนตลดลง         
 4)  หลังจากปริมาณการสงขาวไปตางประเทศเพิ่มขึ้น ดุลการคาของประเทศไทยนาจะดีขึ้น  
3. โดยหลักเศรษฐศาสตร การจัดสรรทรัพยากรจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีใด 
 1)  เมื่อมีการผลิตขนาดใหญท่ีสุด 
 2)  เมื่อมีการผลิตแบบผูกขาด 
 3)  เมื่อการผลิตอยูภายใตตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
 4)  เมื่อการผลิตอยูภายใตตลาดแขงขันสมบูรณ            
4. ปจจัยการผลิตใดท่ีมีความสําคัญที่สุดในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1) ท่ีดิน   2)  ทุน 
 3) แรงงาน   4)  ผูประกอบการ         
5. ขอใดตอไปนี้มีปจจัยการผลิตครบทั้งสี่ประเภท 
 1)  ดีบุก เครื่องใชสํานักงาน นักการภารโรง นายจาง         
 2) ปริมาณน้ําฝน เสมียน เงินทุน น้ํามัน 
 3)  ดินฟาอากาศ ควายไถนา ปลาในเขื่อน กรรมการบริหารงาน 
 4)  แมบาน โรงงาน เครื่องสูบน้ํา อุณหภูมิ  
6. ขอใดไมใชการผลิตในลักษณะของการใหบริการ 
 1)  การเขียนแบบบานใหลูกคาของสถาปนิก 
 2)  การรักษาพยาบาลคนไขของแพทย 
 3)  การซ้ือขายที่ดินเพ่ือเก็งกําไร        
 4)  การใหคําปรึกษาของวิศวกรเกี่ยวกับบอบําบัดน้ําเสีย 
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7. โครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึงขอใด 
 1)  ไฟฟา ประปา การส่ือสารและการคมนาคมขนสง เปนตน            
 2)  กิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิท่ีเปนพ้ืนฐานของสังคม 
 3)  หนวยยอยในระบบเศรษฐกิจ ไดแก ครัวเรือน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล 
 4)  หลักการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร  
8. สินคาขอใดแตกตางจากสินคาขออื่น 
 1)  ยารักษาโรคท่ีโรงพยาบาลจายใหคนอนาถา 
 2)  สมุดและหนังสือเรียนที่รัฐแจกใหฟรีแกนักเรียนยากจน 
 3)  บัตรโดยสารรถเมลไมเสียเงินของทหารผานศึก 
 4)  อากาศและแสงแดดที่ชายทะเล           
9. ขอใดจัดเปนสินคาสาธารณะที่แทจริง 
 1) การปองกันประเทศ      2)  บานจัดสรร 
 3)  ถนน   4)  หางสรรพสินคา  
10. สินคาขั้นกลางถูกนับรวมในผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนหรือไม เพราะเหตุใด 
 1)  ไมนับรวม เพราะไมมีมูลคาการผลิตท่ีแทจริง 
 2)  ไมนับรวม เพราะเปนการนับซํ้า         
 3)  นับรวม เพราะเปนผลผลิตในประเทศไทย 
 4)  นับรวม เพราะเปนขั้นตอนหนึ่งของการผลิตสินคาขั้นสุดทาย  
11. รานปาลิลลี่ทําเคกกลวยหอมขาย โดยใชแปง 500 บาท ไข 300 บาท น้ําตาล 700 บาท กลวย 200 บาท 

ทําเคกกลวยหอมขายได 100 กลอง ขายกลองละ 30 บาท จงหามูลคาเพ่ิมในการผลิต 
 1)  1,200 บาท   2)  1,300 บาท 
 3)  1,400 บาท   4)  1,500 บาท  
12. นายแดงจบปริญญาตรีซ่ึงอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับผูจบปริญญาตรี คือ 7,500 บาท นายแดงไดพยายามไป

สมัครงานหลายแหง แตก็หางานทําไมได ทําใหนายแดงตองวางงานอยูเปนเวลานานถึง 3 เดือน ในท่ีสุดนาย
แดงจึงจําเปนตองไปรับจางเปนยามเฝาบริษัทแหงหนึ่งไดรับเงินเดือน 5,000 บาท และไดรับเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
อีกเดือนละ 500 บาท คาเสียโอกาสของนายแดงในที่นี้เทากับเทาใด 

 1)  5,000 บาท   2)  5,500 บาท 
 3) 7,500 บาท   4)  0 บาท           
13. เมื่อรายไดของผูบริโภคเพ่ิมขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคานอยลง ถาสินคาน้ันเปนสินคาประเภทใดในทางเศรษฐศาสตร 
 1) สินคาท่ีใชประกอบกัน   2) สินคาดอย    
    3) สินคาท่ีใชแทนกัน   4) สินคาสาธารณะ  
14. เศรษฐทรัพยจะตองมีคุณสมบัติขอใดเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
 1)  มีมูลคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน 2)  มีคุณภาพดี 
 3)  เปนสิ่งท่ีมีประโยชน   4)  มีปริมาณนอย  
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15. ในทางเศรษฐศาสตร การจางงานเต็มท่ี (Full Employment) หมายความวาอยางไร 
 1)  การท่ีประชาชนในชาติมีงานทําทุกคน 
 2)  การท่ีประชาชนในชาติท่ีอยากทํางานมีงานทํา              
 3)  การท่ีประชาชนในชาติไดทํางานตามความสามารถ 
 4)  การท่ีประชาชนในชาติมีงานทําและไดรับสวัสดิการจากรัฐทุกคน  
16. ขอใดแสดงความหมายของคําวา “รายได” ในทางเศรษฐศาสตร 
 1)  นายกิตไดรับชําระหนี้คืน 15,000 บาท 
 2)  นายกิ่งไดรับเงินเดือนจากการรองเพลงเดือนละ 20,000 บาท          
 3)  นายไกถูกล็อตเตอรี่ 50,000 บาท 
 4)  นายกรไดรับมรดกจากคุณปู 100,000 บาท  
17. จุดมุงหมายของผูบริโภคในทางเศรษฐศาสตรคือขอใด 
 1)  การมีเงินสําหรับซ้ือสินคาท่ีมีความตองการมากที่สุด 
 2) การบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพในระดับรายไดท่ีมีอยู 
 3)  ความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินคาในระดับรายไดท่ีมีอยู          
 4)  การแสวงหาสินคามาสนองความตองการใหไดมากท่ีสุด  
18. ขอความใดเก่ียวของกับเรื่องของอุปสงค 
 1)  เทคนิคการผลิตท่ีดีขึ้นมีผลทําใหตนทุนการผลิตลดลง 
 2)  การเก็บภาษีของรัฐเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยในการกระจายรายได 
 3)  ผูท่ีมีรายไดสูงมักจายเงินซ้ือสินคาในจํานวนมาก          
 4)  สินคาท่ีนํามาขายในตลาดนัดมีหลายประเภท  
19. ปจจัยขอใดไมไดมีสวนในการกําหนดปริมาณซ้ือเนื้อวัวในตลาด 
 1)  รสนิยมของผูซ้ือท่ีมีตอเนื้อวัว 2)  ราคาของเนื้อหมู 
 3)  จํานวนผูขายเนื้อวัวในตลาด  4)  จํานวนเงินท่ีผูซ้ือมีอยู  
20. ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยในขอใดนอยที่สุด 
 1)  ราคาสินคาชนิดนั้น   2)  ราคาปจจัยการผลิตท่ีใชผลิตสินคาชนิดนั้น 
 3)  รายไดของผูซ้ือ       4) ระดับเทคโนโลยี  
21. กฎของอุปทาน (Law of Supply) เปนไปตามขอใด 
 1)  ปริมาณขายและราคาสินคายอมเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน        
 2)  ปริมาณขายและราคาสินคายอมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม 
 3)  ถาราคาสินคาสูงขึ้น ปริมาณเสนอการขายจะลดลง 
 4)  ราคาสินคายอมไมมีผลกระทบตอปริมาณการเสนอขาย 
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22. คํากลาวท่ีวา “อุปสงคตอราคาที่ผูซ้ือมีตอวิทยุเปนเสนท่ีลาดจากซายลงมาทางขวา” มีความหมายวาอยางไร 
 1)  เมื่อวิทยุมีราคาลดลง ปริมาณซ้ือวิทยุจะเพ่ิมขึ้น               
 2)  เมื่อวิทยุมีราคาเพ่ิมขึ้น ปริมาณซ้ือวิทยุจะเพ่ิมขึ้น 
 3)  เมื่อเครื่องรับโทรทัศนมีราคาเพ่ิมขึ้น ปริมาณซ้ือวิทยุจะเพ่ิมขึ้น 
 4)  เมื่อวิทยุมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณซ้ือวิทยุจะเพ่ิมขึ้น  
23. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงขอใด 
 1)  ระดับราคาสินคาเฉลี่ยโดยทั่วไป 
 2)  ราคาสินคาท่ีเปนธรรมตอผูซ้ือและผูขาย 
 3)  ราคาสูงสุดท่ีผูซ้ือจะยอมซื้อสินคาหนวยหนึ่งๆ 
 4)  ราคาท่ีปริมาณเสนอซื้อเทากับปริมาณเสนอขาย           
24. “ตลาดมืด” จะเกิดขึ้นในกรณีใด 
 1)  มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับต่ํากวาราคาดุลยภาพ         
 2)  มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับสูงกวาราคาดุลยภาพ 
 3)  มีการกําหนดราคาขั้นต่ําในระดับต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
 4)  มีการกําหนดราคาขั้นต่ําในระดับสูงกวาราคาดุลยภาพ  
25. ถาระดับราคาสินคาท่ีเปนอยูในขณะนั้นสูงกวาราคาดุลยภาพ จะเกิดเหตุการณใด 
 1)  เกิดอุปสงคสวนเกิน   
 2)  สินคาขาดแคลน และเกิดตลาดมืด 
 3)  รัฐบาลตองเขามาประกันราคาสินคา   
 4)  ราคาสินคามีแนวโนมลดลง  
26. ราคาขั้นต่ําจะถูกกําหนดไว ณ ระดับใด 
 1)  ต่ํากวาราคาดุลยภาพ เพ่ือชวยเหลือผูบริโภค 
 2) สูงกวาราคาดุลยภาพ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูผลิต     
 3)  ณ ระดับราคาที่ผูบริโภคพอใจ 
 4)  ณ ระดับราคาที่ผูผลิตไดกําไรสูงสุด  
27. ในการกําหนดราคาขั้นสูงจะสงผลอยางไร 
 1)  เกิดอุปทานสวนเกิน   2)  เกิดราคาดุลยภาพลดลง 
 3)  เกิดอุปสงคสวนเกิน      4)  เกิดราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น  
28. การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อาศัยกลไกในขอใด 
 1)  กลไกราคา   2)  กลไกรัฐ 
 3)  กลไกภาษี   4)  กลไกการคา 
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29. ขอใดเปนลักษณะท่ีสําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1)  การทํางานของระบบอาศัยกลไกราคา    
 2)  เอกชนมีความเสมอภาคในรายได 
 3)  เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกอยาง 
 4)  เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินทุกอยาง  
30. ขอใดไมใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1)  รัฐใหเอกชนดําเนินธุรกิจโดยเสรี 
 2)  ผลกําไรเปนเปาหมายสูงสุดในการประกอบการ 
 3)  ธุรกิจท่ีเปนสาธารณูปโภคสงวนใหรัฐเปนผูจัด              
 4)  ระบบราคาเปนกลไกควบคุมการคาและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  
31. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใชอะไรเปนสิ่งพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร 
 1)  สังคมเปนผูพิจารณา   2)  ระบบการเมือง 
 3)  รัฐบาลเปนผูช้ีขาด   4) กลไกราคา  
32. ขอใดเปนขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 1)  การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
 2)  เอกชนมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3)  มีความเทาเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจระหวางบุคคล         
 4)  มีความยืดหยุนในการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
33. ท่ีเรียกวาระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้น ผสมระหวางระบบอะไรกับระบบอะไร 
 1)  สังคมนิยมและคอมมิวนิสต 2)  เสรีนิยมและระบบตลาด 
 3)  สังคมนิยมประชาธิปไตยและทุนนิยม 4)  ทุนนิยมและสังคมนิยม         
34. ขอใดไมใชบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1)  คุมครองสวัสดิการของสังคม 
 2)  จัดสรรสินคาและบริการตางๆ               
 3)  กําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 
 4)  กํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรม  
35. ระบบสังคมนิยมกับระบบทุนนิยมมีขอแตกตางในเรื่องใด 
 1)  ระบบสังคมนิยมรัฐบาลจะเปนผูดําเนินการในเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่อง          
 2)  ระบบสังคมนิยมจะใหความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจมากกวาทุนนิยม 
 3)  ระบบสังคมนิยมประชาชนสามารถซื้อสินคาในราคาตนทุนได 
 4)  ประชาชนในประเทศสังคมนิยมจะมีฐานะเทาเทียมกันทุกประการ 
 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (139) 

36. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทย 
 1)  มีการแขงขันกันมากโดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็ก 
 2)  มีรัฐบาลเปนผูผูกขาดกิจการดานการผลิตบางประเภท 
 3)  เปนแบบผสมที่ผูประกอบการเอกชนมีบทบาทสําคัญ 
 4)  รัฐบาลยินยอมใหเอกชนกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจท้ังหมด        
37. ขอใดไมใชลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ 
 1)  ผูบริโภคเห็นวาสินคาของผูผลิตแตละคนไมมีความแตกตางกัน 
 2)  จํานวนผูผลิตมีมากพอท่ีจะไมมีผูผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพลตอราคาตลาด 
 3)  ผูผลิตสามารถเลิกผลิตไดโดยไมกระทบกระเทือนตลาด 
 4)  ผูผลิตแตละรายจะสงเสริมการขายดวยการโฆษณา  
38. ตลาดประเภทใดที่มีอุปสงคและอุปทานเปนตัวกําหนดราคาและปริมาณ 
 1) ตลาดแขงขันสมบูรณ   2)  ตลาดผูขายนอยราย 
 3)  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  4)  ตลาดผูกขาด  
39. ขอใดจัดเปนสินคาในตลาดผูขายนอยราย 
 1) รถยนต   2)  รถไฟฟา 
 3)  ขาวเปลือก   4)  ขาวขาหมู  
40. หนวยธุรกิจใดมีลักษณะใกลเคียงกับสภาพแขงขันสมบูรณมากที่สุด 
 1)  บริษัท ฟอรด มอเตอร   2)  สายการบินไทย 
 3)  นายสี ชาวนา   4)  องคการโทรศัพท  
41. การโฆษณาหรือการสงเสริมการขายมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาประเภทใดนอยที่สุด 
 1) โทรศัพทมือถือ   2)  ขาวเปลือก      
  3)  หนังสือพิมพรายวัน   4)  ปูนซีเมนต  
42. ความลมเหลวของ “กลไกราคา” ในตลาดแขงขันสมบูรณเกิดจากสาเหตุใด 
 1)  การผูกขาดการผลิตในสินคาบางชนิด           
 2)  การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล 
 3)  อุปสงคของผูบริโภคสูงกวาปริมาณสินคาท่ีผลิตได 
 4)  การกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม  
43. สหกรณประเภทใดมีกิจกรรมคลายธนาคารพาณิชย 
 1)  สหกรณออมทรัพย  สหกรณการเกษตร  สหกรณบริการ              
 2)  สหกรณบริการ  สหกรณนิคม  สหกรณรานคา 
 3)  สหกรณการเกษตร  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย 
 4)  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย  สหกรณนิคม 
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44. ขอใดเปนคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1)  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 2)  ประหยัด  ทางสายกลาง  ประกอบอาชีพสุจริต 
 3)  พ่ึงตนเอง  ความสามัคคี  ชุมชนเขมแข็ง 
 4)  ความยั่งยืน  ความสมดุล  มีการบริหารจัดการท่ีดี  
45. ขอใดเปนเงื่อนไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1)  ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 2)  ธรรมาภิบาล โลกาภิวัตน 
 3)  ความรู คุณธรรม          4)  พอประมาณ มีภูมิคุมกันท่ีดี  
46. ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 อธิบายถึงเรื่องใด 
 1)  ผลิตอาหารบริโภคเอง เหลือเอาไวขาย ทําใหมีกินอิ่ม ไมติดหนี้ มีเงินออม 
 2)  มุงเนนแกปญหาของเกษตรกรท่ีอยูหางไกลแหลงน้ํา 
 3)  รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบตางๆ            
 4)  ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุนและแหลงเงิน  
47. ขอใดเปนวิธีการเพ่ิมผลิตภัณฑรวมภายในประเทศตอหัวประชากรของไทยเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน

ทางการคาระหวางประเทศ 
 1)  การสรางเครือขายวิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรม        
 2)  การใชนโยบายการคาแบบเสรีอยางแทจริง 
 3)  การลดตนทุนและคาแรงงานภายในประเทศ 
 4)  การเรงสรางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานใหเพียงพอ  
48. ตามหลักเศรษฐศาสตร ปริมาณเงินในความหมายอยางแคบ (M1) หมายถึงขอใด 
 1)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ และเงินฝากกระแสรายวัน             
 2)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจํา 
 3)  ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย 
 4) ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย และเงินท่ีอยูในมือ

ธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง  
49. สถาบันการเงินในตลาดเงินท่ีมีบทบาทในการรับฝากเงินและใหกูยืมเงินแกประชาชนมากที่สุดไดแกขอใด 
 1)  ธนาคารพาณิชย   2)  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 3)  ธนาคารออมสิน   4)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
50. เมื่อรายไดประชาชาติเพ่ิมขึ้นพรอมๆ กับอัตราการเกิดของประชากรลดลง จะมีผลทําใหเกิดอะไร 
 1)  ประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
 2)  อัตราการสะสมทุนเพ่ิมขึ้น 
 3)  รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอบุคคลเพ่ิมขึ้น  
      4)  ประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้น 
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51. รายการใดท่ีนํามาคิดรวมในรายไดประชาชาติ 
 1)  เงินคานายหนาจากการเปนตัวแทนขายกรมธรรมประกันชีวิตจํานวน 20,000 บาท         
 2)  เงินคาขายบานและที่ดินท่ีไดรับมรดกมาเปนมูลคา 5 ลานบาท 
 3)  เงินจากการจับเด็กไปเรียกคาไถจํานวน 300,000 บาท 
 4)  เงินรางวัลท่ีจายใหผูถูกสลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 50,000 บาท  
52. ขอใดเปนภาษีทางตรงท้ังหมด 
 1) ภาษีเงินได  ภาษีทรัพยสิน  ภาษีมรดก  
 2) ภาษีศุลกากร  ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีสรรพสามิต 
 3) ภาษีเงินได  ภาษีทรัพยสิน  ภาษีมูลคาเพ่ิม 
 4) ภาษีมรดก  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีทรัพยสิน  
53. การเก็บภาษีชนิดใดท่ีชวยเสริมใหการเสียภาษีเปนธรรมยิ่งขึ้น 
 1)  ภาษีมูลคาเพ่ิม   2)  ภาษีสรรพสามิต 
 3)  ภาษีศุลกากร   4) ภาษีมรดก          
54. การเก็บภาษีศุลกากรเปนการเก็บภาษีเพ่ือทําใหประชาชนปรับตัวอยางไร 
 1)  ลดการบริโภคสินคาและบริการ 2)  ลดการใชจายสินคาและบริการ 
 3)  ลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 4)  ลดการสงสินคาออกไปยังตางประเทศ  
55. ถารัฐบาลตองการหารายไดเพ่ิมขึ้นใหมากที่สุดจากการเก็บภาษีตอหนวยสินคา ควรใชวิธีใด 
 1)  ขึ้นภาษีสินคาจําเปน   2)  ขึ้นภาษีสินคาฟุมเฟอย 
 3)  ขึ้นภาษีสินคาปกติ   4)  ขึ้นภาษีปาย  
56. การคลังภาครัฐบาลมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมตามขอใด 
 1)  รายจายเปนเครื่องกําหนดรายได 2)  รายจายเปนเครื่องกําหนดภาษีอากร 
 3)  รายไดเปนเครื่องกําหนดรายจาย 4)  รายไดเปนเครื่องกําหนดงบประมาณ  
57. ตราสารกูยืมเงินท่ีออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ปกติเปนตราสารระยะยาวเพื่อขายใหแกประชาชน และ

จะใชเงินคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดพรอมดอกเบี้ยเรียกวาอะไร 
 1)  พันธบัตรรัฐบาล   2)  ตั๋วเงินคลัง 
 3)  หุนกู   4)  ตั๋วสัญญาใชเงิน  
58. ขอใดเปนนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐ 
 1)  การหาตลาดตางประเทศเพื่อยกระดับราคาสินคาใหสูงขึ้น 
 2)  การนําสินคาท่ีขาดแคลนออกขายในตลาดเพื่อลดระดับราคาสินคาใหต่ําลง 
 3)  การเก็บภาษีตอหนวยของสินคาใหสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับรัฐ 
 4)  การกําหนดคาแรงขั้นต่ําเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับแรงงาน              
59. ในกรณีท่ีดัชนีราคาสินคาในตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น จะกอใหเกิดเหตุการณใด 
 1)  ภาวะเงินตึงตัว   2)  ภาวะเงินเฟอ           
 3)  ภาวะสินคาลนตลาด   4)  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
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60. ดัชนีราคาผูบริโภคเพ่ิมขึ้น 20% หมายความวาอยางไร 
 1)  ปริมาณสินคาทุกชนิดเพ่ิมขึ้น 20% 2)  ราคาสินคาเพ่ิมขึ้น 20% 
 3)  รายไดท่ีแทจริงเพ่ิมขึ้น 20% 4)  อัตราเงินเฟอเพ่ิมขึ้น 20%            
61. ปจจัยใดเปนสาเหตุหนึ่งทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
 1)  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป      2)  อุปทานของสินคามีมากเกินไป 
 3)  อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูงเกินไป 4)  การส่ังสินคาเขามีมากเกินไป  
62. ขอใดเปนสาเหตุของภาวะเงินเฟอซ่ึงเกิดจากปจจัยดานอุปสงค 
 1)  การข้ึนราคาน้ํามันดิบของประเทศในกลุมโอเปค 
 2)  การเรียกรองคาจางงานของสหภาพแรงงาน 
 3)  การเพ่ิมคาใชจายของรัฐบาล          
 4)  การเพ่ิมอัตรากําไรของนักธุรกิจ  
63. ขอใดเปนสาเหตุใหเกิดภาวะเงินเฟอ เนื่องจากแรงดึงของอุปสงค 
 1)  คาจางแรงงานในประเทศสูงขึ้น 2)  รัฐบาลเพ่ิมเงินกองทุนหมูบาน      
 3)  ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนี่อง 4)  ราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้น  
64. ขอใดไมใชสาเหตุของเงินเฟอท่ีเกิดจากทางดานอุปทาน 
 1)  การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ          
 2)  การเพ่ิมขึ้นของคาแรง 
 3)  การเพ่ิมขึ้นของภาษีนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
 4)  การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย  
65. ขอใดไมใชผลจากการท่ีระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 1)  อํานาจซ้ือของเงิน 1 หนวยลดลง 
 2)  คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
 3)  ลูกหนี้ท่ีทําสัญญากูเงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจาหนี้       
 4)  การกระจายรายไดไมเทาเทียมกันมากขึ้น  
66. ผูท่ีไดประโยชนจากภาวะเงินเฟอคือขอใด 
 1)  ผูใชแรงงาน  เจาหนี้  2)  เจาของท่ีดิน  ลูกหนี้         
 3)  ผูมีรายไดต่ํา  ผูรับบํานาญ 4)  กรรมกร  พนักงานบริษัท  
67. การแกปญหาเงินเฟอ อาจทําไดโดยวิธีการใด 
 1)  ลดอัตราดอกเบี้ย  ลดอัตราภาษี  ลดการใชจายของรัฐบาล 
 2)  เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย  เพ่ิมอัตราภาษี  ลดการใชจายของรัฐบาล        
 3)  เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย  เพ่ิมอัตราภาษี  เพ่ิมการใชจายของรัฐบาล 
 4)  ลดอัตราดอกเบี้ย  ลดอัตราภาษี  เพ่ิมการใชจายของรัฐบาล 
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68. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถแกปญหาไดโดยวิธีใด 
 1)  ใชนโยบายการใชจายแบบงบประมาณสมดุล 
 2)  ลดการใชจายของรัฐบาล         
 3)  เพ่ิมการใชจายในรูปเงินโอน      
 4)  ลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
69. ขอใดไมใชหนาท่ีของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือแกไขปญหา

การวางงานท่ีเกิดขึ้น 
 1)  การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 2)  การลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
 3)  การลดอัตราภาษีทางตรงและทางออม  4)  การรับซ้ือพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน  
70. ธนาคารแหงประเทศไทยมีแนวโนมจะขายพันธบัตรรัฐบาลใหธนาคารพาณิชยในภาวะใดมากที่สุด 
 1)  ธนาคารแหงประเทศไทยขาดธนบัตรท่ีใชหมุนเวียน 
 2)  เกิดภาวะเงินฝดคอนขางรุนแรง 
 3)  เกิดภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว 
 4)  เกิดภาวะเงินเฟอ              
71. เครื่องมือใดท่ีธนาคารกลางใชเพ่ือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 1)  เพ่ิมอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย        
 2)  ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน 
 3)  ลดอัตรารับชวงซ้ือลดตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารพาณิชย 
 4)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีใหธนาคารพาณิชยกู  
72. สิ่งใดบอกใหรูวาราคาสินคาและบริการในประเทศใดถูกหรือแพงกวากัน 
 1)  อัตราดอกเบี้ย   2)  อัตรารับชวงซ้ือลด 
 3)  อัตราเงินเฟอ   4) อัตราแลกเปลี่ยน        
73. ขอใดแสดงวาเงินบาทแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 1)  เงิน 1 บาทแลกดอลลารไดจํานวนนอยลง 
 2)  ใชเงินบาทจํานวนนอยลงในการแลกเงิน 1 ดอลลาร        
 3)  เงิน 1 ดอลลารแลกเงินบาทไดจํานวนมากขึ้น 
 4)  ใชเงินบาทจํานวนมากขึ้นในการแลกเงิน 1 ดอลลาร  
74. รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจาก 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท เปน 1 ดอลลาร เทากับ 30 บาท 

หมายความวาอยางไร 
 1)  เงินบาทมีคาสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลารแลกเปนเงินบาทไดลดลง ทําใหชาวตางประเทศเห็นวาสินคาไทย

แพงข้ึน       
 2)  เงินบาทมีคาสูงขึ้น เพราะ 1 ดอลลารแลกเปนเงินบาทไดลดลง ทําใหราคาสินคาไทยถูกลง 
 3)  เงินบาทมีคาลดลง เพราะ 1 ดอลลารแลกเปนเงินบาทไดเพ่ิมขึ้น ทําใหชาวตางประเทศเห็นวาสินคาไทยถูกลง 
 4) เงินบาทมีคาลดลง เพราะ 1 ดอลลารแลกเปนเงินบาทไดเพ่ิมขึ้น ทําใหราคาสินคาไทยแพงขึ้น  
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75. ถาหากเงินบาทของไทยมีคาแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จะทําใหเกิดผลขอใด 
 1)  ราคาสินคาไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย 
 2)  ราคาสินคาไทยถูกลงในสายตาชาวตางประเทศ 
 3)  ราคาสินคาจากตางประเทศถูกลงในสายตาคนไทย          
 4)  ราคาสินคาจากตางประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวตางประเทศ  
76. ขอใดไมใชผลท่ีเกิดขึ้น ถาคาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ 
 1)  ราคาน้ํามันปโตรเลียมในประเทศจะลดลง 
 2)  ราคารถยนตท่ีสงไปขายตางประเทศจะถูกลง      
 3)  เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลารไดมากขึ้น 
 4)  เงิน 1 ดอลลาร แลกเงินบาทไดนอยลง  
77. ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 38 บาท  

ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ ประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะเผชิญกับสถานการณในขอใด 
 1)  มูลคาจากสินคาสงออกเพ่ิมมากขึ้น 
 2)  ระดับราคาสินคาในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 3)  การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น 
 4)  นักทองเท่ียวอเมริกามาทองเท่ียวในประเทศไทยลดลง           
78. ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนจาก 35 บาท ตอ 1 ดอลลารเปน 30 บาทตอ 1 ดอลลารจะมีผลอยางไร 
 1)  ดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลมากขึ้น 
 2)  ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายจะแปรผันมากขึ้น 
 3)  ดุลการคาของไทยจะขาดดุลนอยลง 
 4)  ดุลการชําระเงินของไทยจะไดเปรียบมากขึ้น  
79. ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 42 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 35 บาทตอ 1 

ดอลลารสหรัฐฯ ประเทศไทยมีแนวโนมวาจะเกิดสภาพอยางไรในตลาดเงินของไทย 
 1)  อุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ จะสูงขึ้น 
 2)  อุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ จะลดลง 
 3)  อุปทานในเงินดอลลารสหรัฐฯ จะคงที่ 
 4)  เกิดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ  
80. ขอใดเปนท่ีมาของอุปทานเงินตราตางประเทศ 
 1)  การไปทองเท่ียวตางประเทศ  
 2)  การซ้ือรถยนตจากประเทศญี่ปุน 
 3)  การสงขาวไปขายยังตางประเทศ 
 4)  การสงเงินไปลงทุนในประเทศกัมพูชา 
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81. สาเหตุใดทําใหเกิดอุปสงคของเงินตราระหวางประเทศ 
 1)  การสงออกผาฝายไทย 
 2)  ชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 
 3)  แรงงานไทยในตะวันออกกลางสงเงินกลับมาใหครอบครัวในประเทศไทย 
 4)  รัฐบาลไทยใหทุนนักเรียนไปเรียนตอตางประเทศ         
82. ขอใดเปนผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง 
 1)  กําไรจากการสงสินคาออกลดลง  การแขงขันกับประเทศคูแขงยากขึ้น  ดุลการคาขาดดุลเพ่ิมขึ้น       
 2)  กําไรจากการสงสินคาออกเพ่ิมขึ้น  การแขงขันกับประเทศคูแขงยากขึ้น  ดุลการคาขาดดุลลดลง 
 3)  กําไรจากการสงสินคาออกลดลง  การแขงขันกับประเทศคูแขงงายขึ้น  ดุลการคาขาดดุลลดลง 
 4)  กําไรจากการสงสินคาออกเพ่ิมขึ้น  การแขงขันกับประเทศคูแขงงายขึ้น  ดุลการคาขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
83. ขอใดเปนรายการท่ีแสดงอยูในดุลบัญชีเดินสะพัด 
 1)  ดุลการคาและบริการ  รายได  ดุลบริจาค          
 2)  ดุลการชําระเงิน  บัญชีทุนและการเงิน  บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 3)  ดุลบริจาค  บัญชีทุนและการเงิน  ดุลการคาและบริการ 
 4)  รายได  ดุลการชําระเงิน  บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ  
84. ถาในปท่ีแลวดุลการชําระเงินของประเทศไทยขาดดุล 2,500 ลานบาท จะทําใหเกิดผลตามขอใด 
 1)  ประเทศไทยตองลดการนําเขาสินคาเปนมูลคา 2,500 ลานบาท 
 2)  ทุนสํารองระหวางประเทศของประเทศไทยจะตองลดลง 2,500 ลานบาท     
 3)  รัฐบาลไทยจะตองลดการกูยืมเงินตางประเทศลงเปนมูลคา 2,500 ลานบาท 
 4)  รัฐบาลไทยจะตองลดงบประมาณรายจายประจําปลงเปนมูลคา 2,500 ลานบาท  
85. คํากลาวท่ีวา “บัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยขาดดุล” มีความหมายอยางไร 
 1)  รายไดจากการสงออกต่ํากวารายจายในการนําเขา 
 2)  รายรับเงินตราตางประเทศต่ํากวารายจายเงินตราตางประเทศ 
 3) รายรับจากการสงออกและการลงทุนในตางประเทศต่ํากวารายจายในการนําเขาและคืนเงินทุนใหตางประเทศ 
 4) รายไดจากการขายสินคาและบริการใหตางประเทศต่ํากวารายจายในการซ้ือสินคาและบริการจาก

ตางประเทศ        
86. ถาประเทศไทยสงเสริมบรรยากาศการลงทุนจนทําใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนมากขึ้นจะมีผลทําใหเกิด

การเกินดุลในบัญชีใด 
 1)  บัญชีเดินสะพัด   2)  บัญชีทุนสํารอง 
 3)  บัญชีทุน    4)  บัญชีเงินโอน 
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87. ขอใดไมอยูในการบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของประเทศไทย 
 1)  เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในตางประเทศ 
 2)  รายจายของคนไทยในการซื้อเครื่องจักรกลจากญ่ีปุน 
 3)  รายไดจากการทองเท่ียวของไทย 
 4)  รายไดจากกิจการรัฐพาณิชยของไทย  
88. เมื่อดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุลจะมีผลทําใหยอดดุลบัญชีใดมีคาเปนบวก 
 1)  บัญชีทุนสํารอง   2)  บัญชีทุน 
 3)  บัญชีเดินสะพัด   4)  บัญชีเงินโอน  
89. เมื่อประเทศไทยมีทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ยอมแสดงวาอะไร 
 1)  ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาเปนลบ 
 2)  ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาเปนศูนย 
 3)  ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาเปนบวก 
 4)  ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาเปนลบ            
90. การแกไขปญหาดุลการชําระเงินระหวางประเทศควรใชมาตรการใด 
 1)  เพ่ิมการสงออกและลดการนําเขา 
 2)  เพ่ิมการใหบริการแกตางประเทศ 
 3)  เพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
 4)  เพ่ิมการลงทุนในตางประเทศ  
91. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดท่ีสะทอนใหเห็นวาประเทศนั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด 
 1)  การลงทุนของหนวยธุรกิจ  
 2)  การใชจายของภาครัฐบาล 
 3)  การบริโภคและการออม  
 4)  การนําเขาและสงออก  
92. ปจจัยใดท่ีกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ 
 1)  ความแตกตางในทรัพยากรการผลิต    
      2)  ความตองการสินคาจากตางประเทศ 
 3)  ความตองการเงินตราตางประเทศ 
 4)  ปริมาณวัตถุดิบของแตละประเทศ  
93. การดําเนินนโยบายการคาแบบทุมตลาด (Dumping) หมายถึงขอใด 
 1)  การดําเนินนโยบายการคาเสรีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ 
 2)  การขายสินคาใหตางประเทศในราคาต่ํากวาตนทุนการผลิต       
 3)  การขายสินคาใหตางประเทศในราคาสูงกวาราคาตลาด 
 4)  การขายสินคาใหตางประเทศในราคาตลาดโดยไมจํากัดปริมาณการขาย 
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94. ขอใดเปนลักษณะขั้นตนของการรวมกลุมอยางงาย 
 1)  สหภาพศุลกากร   2)  เขตการคาเสรี 
 3)  สหภาพเศรษฐกิจ   4)  ตลาดรวม  
95. ปญหาเศรษฐกิจของไทยขอใดท่ีเปนปญหาเรื้อรังติดตอกันมายาวนาน 
 1)  ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได     2)  การวางงาน 
 3)  การขาดดุลบัญชีทุนสํารอง 4)  เงินเฟอ  
96. ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยใน พ.ศ. 2540 
 1)  การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 2)  การขาดเสถียรภาพของงบประมาณแผนดิน           
 3)  การขาดเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 
 4)  การขาดเสถียรภาพของทางการเมืองและขาดศรัทธาในรัฐบาล  
97. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
 1)  การเปดเสรีทางการคา         
 2)  สมรรถภาพของอุตสาหกรรมไทยอยูในระดับต่ํา 
 3)  การพ่ึงพาภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศอยูในระดับสูง 
 4)  การพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศอยูในระดับสูง  
98. “ซับไพรม” คืออะไร 
 1)  ปญหาตลาดหุนวอลสตรีทลมในสหรัฐอเมริกา 
 2)  การประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการคาของสหรัฐอเมริกา 
 3)  การเลือกตั้งขั้นตนเพ่ือสรรหาตัวแทนพรรคขึ้นชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
 4)  ปญหาสินเช่ือดอยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา         
99. วิกฤตการณราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1)  การขาดดุลการคาเพ่ิมขึ้น  
 2) แรงงานขอปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหสูงขึ้น 
 3)  คาครองชีพต่ํา เกิดภาวะเงินฝด     
     4)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเอกชนชะลอตัว  
100. มาตรการในขอใดชวยแกปญหาการขาดดุลการชําระเงินของประเทศ 
 1)  การเพ่ิมอัตราภาษีสินคาเขาและสินคาออก 
 2)  การผอนคลายความเขมงวดในการซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 
 3)  การสงเสริมใหชาวตางประเทศมาทองเท่ียวและลงทุนในประเทศไทย       
 4)  ธนาคารแหงประเทศไทยสนับสนุนการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย เพ่ือเพ่ิมการบริโภคการลงทุน 
  และการนําเขา 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (148)_______________________โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

รูทัน...ขอสอบหนาที่พลเมืองฯ ป 2557 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด  
1. พลเมืองของรัฐตองมีคุณสมบัติประการใดสําคัญที่สุด 
 1)  เปนผูมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 
 2)  เปนผูท่ีเกิดในประเทศนั้น 
 3)  เปนผูมีสัญชาติของรัฐนั้น      
 4)  เปนผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ  
2. พิจารณาจากโครงสรางและการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐแลวสามารถแบงประเภทของรัฐได 2 รูปแบบตาม

ขอใด 
 1)  รัฐทุนนิยม  รัฐสังคมนิยม  
 2)  รัฐเดี่ยว  รัฐรวม         
 3)  ราชอาณาจักร  สาธารณรัฐ 
 4)  รัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถิ่น  
3. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศคลายคลึงกับไทยมากที่สุด 
 1)  ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย   
 2)  ลาว  บรูไน 
 3)  พมา  เวียดนาม   
 4)  กัมพูชา  มาเลเซีย       
4. ประเทศใดที่รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเปนประเทศแรกในโลก 
 1)  อังกฤษ   
 2)  สหรัฐอเมริกา 
 3)  ฝรั่งเศส   
 4)  เยอรมนี  
5. หลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือขอใด 
 1)  อํานาจนิติบัญญัติ   
 2)  อํานาจบริหาร 
 3)  อํานาจอธิปไตย   
 4)  อํานาจตุลาการ 
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6. ขอใดสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุด สมบูรณ เด็ดขาด” 
 1)  ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย 
 2) ความมั่นคงและมั่งค่ังของการปกครองรัฐ 
 3)  ความชอบธรรมในการปกครองรัฐ     
 4) ความเด็ดขาดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
7. ขอใดไมใชลักษณะพ้ืนฐานของอํานาจอธิปไตย 
 1)  เปนการท่ัวไป   
 2)  แบงแยกไมได 
 3)  ความเด็ดขาด   
 4)  ไมถาวร          
8. ขอใดเปนขอดีของระบอบเผด็จการ 
 1)  ตัดสินใจไดรวดเร็ว   
 2)  ทําใหประเทศพัฒนาไดรวดเร็ว 
 3)  แกปญหาไดมีประสิทธิภาพ 
 4)  เกิดขอผิดพลาดไดยาก  
9. หนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการมีความคลายคลึงกันในประเด็นใดมากที่สุด 
 1)  การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐ 
 2)  การเช่ือฟงคําสั่งของผูปกครองรัฐ 
 3)  การประทวงเรียกรองสวัสดิการตอรัฐ 
 4)  การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ   
10. การใชหลักการปกครองโดยเสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตย หมายถึงอะไร 
 1)  การกระทําเพ่ือใหประชาชนสวนมากรูสึกวาเสียงขางมากเปนสิ่งท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะตองยอมรับ 
 2)  การถือฝายเสียงขางมากเปนหลัก โดยไมจําเปนตองใหความสําคัญกับฝายคาน 
 3)  การใชเสียงขางมาก โดยการยอมรับสิทธิของฝายขางนอย           
 4)  การถือจํานวนเสียงขางมากเปนหลักในการแกปญหาตางๆ  
11. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติท่ี

สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1)  การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
 2)  การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
 3)  การรวมอํานาจไวในสวนกลางของประเทศ     
 4)  การปกครองตนเองของประชาชน 
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12. เหตุผลสําคัญขอใดท่ีทําใหตองมีการแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ทาง คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
 1)  เพ่ือเปนการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหแก 3 องคกรหลักอยางชัดเจน 
 2)  เพ่ือเปนการตรวจสอบและถวงดุลไมใหอํานาจไปรวมศูนยอยูท่ีฝายใดฝายหนึ่ง         
 3)  เพ่ือเปนการแบงกันทํางานตามความชํานาญเฉพาะดาน 
 4)  เพ่ือปองกันปญหาและความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางบุคคลที่เก่ียวของกับแตละอํานาจ  
13. การกระทําใดท่ีแสดงถึงการใชอํานาจอธิปไตยขั้นสูงสุดของประชาชน 
 1)  การเสนอรางกฎหมายโดยผานทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 2)  การเขาช่ือกันเพ่ือเสนอรางกฎหมายตอประธานรัฐสภา 
 3)  การออกเสียงลงประชามติรับหรือไมรับรางกฎหมาย         
 4)  การลงช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองการปกครองที่ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  
14. พฤติกรรมลักษณะใดสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากที่สุด 
 1)  กลาพูดกลาแสดงออก   
 2)  รูจักวิพากษวิจารณ 
 3)  เช่ือมั่นในตนเอง   
 4)  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น               
15. การวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนการวางแผนในระดับใด 
 1)  การวางแผนสวนรวม   
 2)  การวางแผนแหงชาติ 
 3)  การวางแผนระดับภาค   
 4)  การวางแผนทองถิ่น           
16. ขอใดเปนหลักการท่ีสําคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1)  ประชาชนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี 
 2)  แมเสียงขางมากจะเปนผูปกครอง แตก็ตองฟงเสียงขางนอยดวย           
 3)  ประชาชนตองปฏิบัติตามกฎหมายและมีระเบียบวินัยอยางเครงครัด 
 4)  ชาติบานเมืองตองมีความมั่นคงและมั่งค่ัง  
17. ขอดีของระบอบประชาธิปไตยคือขอใด 
 1)  เปนการปกครองที่ประชาชนท้ังประเทศยอมรับ 
 2)  ถือกฎหมายเปนมาตรฐานในการปกครอง        
 3)  มีความประหยัดในการดําเนินการปกครอง 
 4)  มีความรวดเร็วในการตัดสินใจดําเนินการ 
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18. ขอเสียของหลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง คือขอใด 
 1)  ไมเกิดเอกภาพทางการปกครอง 
 2)  ไมประหยัดคาใชจายในการบริหาร 
 3)  การวางแผนรักษาความมั่นคงทําไดไมสะดวก 
 4)  ไมอาจสนองความตองการของทองถิ่นได       
19. การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร 
 1)  ชวยใหมีการกระจายรายไดสูทองถิ่น 
 2)  ชวยใหรัฐบาลควบคุมประชาชนได 
 3)  ชวยใหประชาชนฝกฝนการเมืองแบบประชาธิปไตย     
 4)  ชวยใหประชาชนควบคุมขาราชการจากสวนกลางได  
20. การท่ีประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงวาการพัฒนาชนบทประสบ

ผลสําเร็จสืบเนื่องมาจากปจจัยขอใด 
 1)  หลักการมีสวนรวมทางการเมือง 
 2)  หลักการพัฒนาทางการเมือง 
 3)  หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง 
 4)  หลักการแบงอํานาจทางการปกครอง  
21. คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองท่ีดีเรื่องใดท่ีสอดคลองกับหลักการสําคัญของประชาธิปไตยท่ีวา 

“ถือเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย” 
 1)  การมีวินัย 
 2)  การมีน้ําใจนักกีฬา           
 3)  การเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 4)  ความซ่ือสัตยสุจริต  
22. ขอใดมิใชสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 1)  สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน           
 2)  สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง 
 3)  สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4)  สิทธิท่ีจะเขารวมกับสหพันธกรรมกรเพ่ือคุมครองผลประโยชนของตน  
23. รัฐสภาแบบใดที่ประเทศไทยไมเคยนํามาใช 
 1)  สภาเดียว : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด 
 2)  สภาเดียว : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแตงตั้ง 
 3)  สองสภา :  สมาชิกมาจากการเลือกตั้งท้ังหมด 
 4)  สองสภา : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด   
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24. ขอใดแสดงสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายช่ือ ตามท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ 2550 ไดถูกตอง 

 1)  500 : 150   2)  375 : 125 
 3)  480 : 150   4)  480 : 80  
25. คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินไดเมื่อใด 
 1)  คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาท่ีแลว           
 2) พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรีแลว 
 3)  คณะกรรมการกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแลว 
 4)  ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรอมกันแลว  
26. เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชน

ก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป ขอความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยในขอใด 
 1)  หลักความยินยอม   2)  หลักเหตุผล 
 3)  หลักประนีประนอม   4) หลักเสรีภาพ  
27. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดย .................... ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลา .................... นับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร 
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 1) พระราชบัญญัติ / ไมนอยกวา 45 วัน 
 2)  พระราชกําหนด / ไมนอยกวา 60 วัน 
 3)  พระราชกฤษฎีกา / ไมนอยกวา 45 วันแตไมเกิน 60 วัน           
 4)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / ไมนอยกวา 45 วันแตไมเกิน 60 วัน  
28. กลุมบุคคลใดไมมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 1)  คณะรัฐมนตรี 
 2)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนที่พรรคใหความเห็นชอบแลว             
 3)  ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 4)  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  
29. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา .................... คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอ

ตอ .................... เพ่ือใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูใดท่ีมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไป
ในทางทุจริตตอหนาท่ี 

 1)  10,000 คน / ประธานรัฐสภา 
 2)  20,000 คน / ประธานวุฒิสภา           
 3)  30,000 คน / ประธานสภาผูแทนราษฎร 
 4)  50,000 คน / ประธานองคมนตรี  
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30. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหประชาชนไดรับการศึกษาไมนอยกวา 15 ปอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ       
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ขอบัญญัตินี้สอดคลองกับหลักการใดใน  
ระบอบประชาธิปไตย 

 1)  หลักเสรีภาพ   2)  หลักสิทธิ 
 3)  หลักความเสมอภาค   4)  หลักนิติธรรม  
31. คําวา “สิทธิมนุษยชน” ถูกนํามาบัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใด 
 1)  ฉบับท่ี 15   2)  ฉบับท่ี 16 
 3)  ฉบับท่ี 17   4)  ฉบับท่ี 18  
32. “สิทธิของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศกอนจะมีผลผูกพันกันตาม

กฎหมายระหวางประเทศ หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศอยางกวางขวาง” กําหนดไวในมาตราใด ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

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

2550 มาตราใด 
 1)  มาตรา 63   2)  มาตรา 93 
 3)  มาตรา 111   4) มาตรา 190  
34. รางพระราชบัญญัติใดก็ตาม เมื่อนําทูลเกลาถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยจะตองใหเวลานาน

เทาใด เพ่ือใหพระมหากษัตริยพิจารณาวาทรงเห็นชอบดวยหรือไม โดยใชเวลาสําหรับการพิจารณาครั้งแรก
และครั้งท่ีสอง เปนเวลากี่วัน 

 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. การท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีเปนประโยชนไดเสียของชาติหรือของ

ประชาชนโดยสวนรวม เรียกวาอะไร 
 1)  การทําประชามติ   2)  การรณรงคประชาธิปไตย 
 3)  การทําประชาพิจารณ   4)  การทํามติมหาชน  
36. ขอใดเปนหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ 2550 
 1)  ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได             
 2)  ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางกฎหมายได 
 3)  ประชาชนสามารถเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
 4)  ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 
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37. ขอใดเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของรัฐสภา 
 1)  เลือกนายกรัฐมนตรี   2)  ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล         
 3)  ตรากฎหมายในฐานะฝายบริหาร 4)  เปนสื่อกลางระหวางประชาชนกับรัฐบาล  
38. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี

จะตองใชคะแนนเสียงในสัดสวนเทาใดของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
 1)  ไมนอยกวา 1 ใน 5    2)  ไมนอยกวา 2 ใน 5 
 3)  ไมนอยกวา 1 ใน 6   4)  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  
39. มาตรา 204 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก .................... คน 
 1) 8     2)  9 
 3) 10   4)  14  
40. หนวยงานใดมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีทรัพยสิน

และหนี้สินหรือยื่นดวยขอความอันเปนเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 1)  ศาลปกครองสูงสุด 
 2)  อัยการสูงสุด 
 3)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง        
 4)  ศาลรัฐธรรมนูญ  
41. หนวยงานใดทําหนาท่ีในการกํากับดูแลคุณธรรม จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 1)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          
 2)  คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 3)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 4)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
42. องคกรใดไมเก่ียวของโดยตรงในกระบวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 1)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง     
 2)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 3)  อัยการสูงสุด 
 4)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
43. ขอใดเปนบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 1)  บุคคลลมละลาย   2)  บุคคลที่ติดยาเสพติดใหโทษ 
 3)  บุคคลตาบอดหรือหูหนวก  4)  บุคคลที่ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล  
44. กลุมผลประโยชนเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีวัตถุประสงคแตกตางจากพรรคการเมืองในประเด็นใด 
 1)  รักษาผลประโยชนของกลุมตน 2)  มีสวนรวมในอํานาจรัฐ 
 3)  แสวงหาอํานาจทางการเมือง 4)  เขาไปจัดตั้งรัฐบาล 
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45. ลักษณะของกฎหมายที่วา “กฎหมายตองเปนคําส่ังหรือขอบังคับที่ใชบังคับไดทั่วไป” หมายความวาอยางไร 
 1)  กฎหมายทุกฉบับจะตองใชบังคับแกบุคคลทุกคน 
 2)  กฎหมายทุกฉบับจะตองใชบังคับแกบุคคลทุกคนไดทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
 3)  กฎหมายแตละฉบับจะตองใชบังคับแกทุกบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ 
 4)  กฎหมายแตละฉบับจะตองใชบังคับแกทุกบุคคลที่มีสวนเก่ียวของไดทุกสถานท่ี และทุกเวลา       
46. กฎหมายไทยจัดอยูในระบบใด 
 1)  ระบบกฎหมายแพงและพาณิชย 
 2)  ระบบประมวลกฎหมาย              
 3)  ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
 4)  ระบบลูกผสมของระบบประมวลกฎหมายและระบบกฎหมายจารีตประเพณี  
47. กฎหมายท่ีทันสมัยฉบับแรกของไทยคือกฎหมายฉบับใด 
 1) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 2)  กฎหมายตราสามดวง 
 3)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 4) ประมวลกฎหมายอาญา  
48. กฎหมายรัฐธรรมนูญตางจากกฎหมายปกครองในขอใด 
 1)  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายมหาชน แตกฎหมายปกครองเปนกฎหมายเอกชน 
 2)  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด แตกฎหมายปกครองเปนกฎหมายต่ําสุด 
 3)  กฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยการใชอํานาจของอธิปไตย แตกฎหมายปกครองวาดวยอํานาจบริหาร        
 4) กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนเรื่องของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร แตกฎหมายปกครองเปนเรื่องของฝาย

บริหารเทานั้น  
49. เหตุใดกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ 
 1)  เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยจะตองทรงลงพระปรมาภิไธย 
 2)  เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 3)  เปนกฎหมายที่มีท่ีมาจากประชาชนอยางแทจริง 
 4)  เปนกฎหมายที่จะมีกฎหมายใดมาขัดแยงไมได           
50. กฎหมายในรูปแบบใดไมจําเปนตองนํามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 1)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2)  พระราชบัญญัติ 
 3)  พระราชกําหนด   4)  พระราชกฤษฎีกา   
51. นับแตวันท่ีเจามรดกถึงแกความตายเปนระยะเวลาเทาใด ท่ีไมอาจถือวาทารกท่ีเกิดมีชีวิตเปนทายาทของเจามรดก 
 1)  210 วัน   2)  260 วัน 
 3)  310 วัน   4)  365 วัน    
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52. ขอใดไมใชสภาพบังคับของกฎหมาย 
 1)  การบังคับใหผูขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือขาย 
 2)  การชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทํารายรางกาย 
 3)  การบังคับใหผูกูชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน 
 4)  การบังคับใหสมรสตามสัญญาหมั้น        
53. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมมีผลสมบูรณ 
 1)  นายกิตทําสัญญาซ้ือขายบานและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเปนหนังสือระหวางกันเอง 
 2)  นายสันตซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมดวยตนเอง             
 3)  นายโชคทําสัญญาจางใหบริษัทนําเท่ียวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัส 
 4)  นายชาติอายุ 19 ป ทําสัญญาซ้ือรถยนตมาขับขี่  
54. มาตรา 653 ป.พ.พ. บัญญัติไววา “การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืม

เปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือ .................... เปนสําคัญ ทานวาจะ .................... จงเติม
ขอความท่ีถูกตอง 

 1)  หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม 
 2)  หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได 
 3)  หนังสือ / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม         
 4)  หนังสือ / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได  
55. การหมั้นท่ีสมบูรณและมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูหมั้นไดนั้น จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญในเรื่องใด 
 1)  ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  มีของหมั้น  มีสินสอด 
 2)  ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  มีของหมั้น  ไมมีสินสอดก็ได              
 3)  ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  ไมมีของหมั้นก็ได  มีสินสอด 
 4)  ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  ไมมีของหมั้นก็ได  ไมมีสินสอดก็ได  
56. การสมรสขอใดเปนโมฆะ 
 1)  การสมรสกับผูเยาว   2)  การสมรสกับบุตรบุญธรรม 
 3)  การสมรสกับบุคคลวิกลจริต 4)  การสมรสกับคนลมละลาย  
57. การสมรสขอใดถูกตองตามกฎหมาย 
 1)  ชายสมรสกับหญิงสติไมดี  2)  พ่ีชายสมรสกับนองสาว 
 3)  ปูสมรสกับหลานสาว   4)  ชายตาบอดสมรสกับหญิงใบ      
58. ขอใดไมใชสินสวนตัว 
 1)  ทรัพยสินซ่ึงฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการใหดวยเสนหา 
 2)  ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 3)  เครื่องใชสอยสวนตัว 
 4)  ดอกผลของสินสวนตัว             
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59. นายมากลักแหวนเพชรภรรยาของตนไปจํานํา นายมากตองรับผิดหรือไม 
 1)  ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายลดโทษใหก่ึงหนึ่ง 
 2)  ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายยกเวนความผิดให 
 3)  ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายยกเวนโทษให       
 4)  ไมมีความผิด เพราะกฎหมายถือวาลักทรัพยตนเอง  
60. ถาเบญจวรรณรับโชคชัย อายุ 19 ป ซ่ึงสมรสแลวเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับความยินยอมจากใครบาง 
 1)  คูสมรสของโชคชัย 
 2)  คูสมรสของโชคชัย และโชคชัย      
 3)  โชคชัย และบิดามารดาของโชคชัย 
 4)  โชคชัย บิดามารดาของโชคชัย และคูสมรสของโชคชัย  
61. ขอใดเปนความผิดลหุโทษ 
 1)  พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร         
 2)  เก็บไดซ่ึงสังหาริมทรัพยอันมีคาแลวเบียดบังเอาเปนของตน 
 3)  สั่งซ้ือและบริโภคอาหารโดยรูวาไมสามารถชําระเงินคาอาหารนั้น 
 4)  ทําใหเสื่อมคาซ่ึงทรัพยท่ีมีไวเพ่ือสาธารณประโยชน  
62. การขับรถประมาทชนคนตายหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส ตอมาญาติของผูตายหรือผูไดรับบาดเจ็บบอกวาไดรับ

ชดใชคาเสียหายคาทําขวัญเปนท่ีพอใจแลวไมติดใจเอาความ กฎหมายถือวาการกระทํานี้เปนความผิดอาญา
ประเภทใด 

 1)  ความผิดท่ีกฎหมายยกเวนโทษให 2)  ความผิดลหุโทษ 
 3)  ความผิดอาญาแผนดิน   4)  ความผิดท่ียอมความได  
63. นายเอกขวางกอนหินขนาดใหญเขาไปในรถโดยสารประจําทางในขณะที่วิ่งเขามาในระยะใกล แตเผอิญกอนหิน

นั้นไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยูในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําใหนายโทถึงแกความตาย นายเอกจะมี
ความผิดหรือไม อยางไร 

 1)  ผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา 2)  ผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา 
 3)  ผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท 4)  ไมผิดเพราะเปนอุบัติเหตุ  
64. การบังคับคดีอาญา ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจําคุกน้ัน ศาลจะสั่งให .................... เปน

ผูจัดการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา 
 1)  เจาพนักงานตํารวจ   2)  เจาพนักงานอัยการ 
 3)  เจาพนักงานบังคับคดี   4)  เจาพนักงานราชทัณฑ                 
65. ในกรณีใดท่ีกฎหมายบังคับใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองกอน 
 1)  ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา 2)  การฟองความผิดตอสวนตัว 
 3)  พนักงานอัยการฟองคดีอาญา 4)  การฟองความผิดลหุโทษ 
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66. ในกรณีนอกจากพนักงานอัยการแลว บุคคลใดที่มีอํานาจฟองคดีตอศาลไดอีก 
 1)  พนักงานสอบสวน และผูเสียหาย 2)  พนักงานสอบสวน 
 3)  ผูเสียหาย        4)  ทนายความ และผูพบเห็น  
67. นายสมศักดิ์ฝากสรอยไวท่ีนางชูศรี แตนางชูศรีกลับเอาไปขายแลวทําทีเปนวาไมรูเรื่องใดๆ ท้ังสิ้น พฤติกรรม

เชนนี้เขาขายความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด 
 1) ยักยอกทรัพย   2)  รีดเอาทรัพย 
 3)  กรรโชกทรัพย   4)  ลักทรัพย  
68. อนุสิทธิบัตรแตกตางจากสิทธิบัตรการประดิษฐอยางไร 
 1)  อนุสิทธิบัตรไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น           
 2)  อนุสิทธิบัตรไมตองจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ 
 3)  อนุสิทธิบัตรไมตองผานกรรมวิธีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 4)  อนุสิทธิบัตรไมตองมีเครื่องหมายการคามาเก่ียวของ  
69. คุณลักษณะพิเศษขอใดท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอื่น 
 1)  ดํารงชีวิตอยูตามลําพังได  2)  ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีกวา 
 3)  มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน  4)  ความสามารถในการใชสัญลักษณ           
70. ทางสังคมวิทยามนุษยเหมือนกับสัตวในขอใด 
 1)  การสรางความเจริญกาวหนา 2)  ความเฉลียวฉลาด 
 3)  การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม      4)  ความสามารถในการใชสัญลักษณ  
71. ความสามารถในขอใดท่ีช้ีวามนุษยเปนสัตวสังคมท่ีแตกตางไปจากสัตวประเภทอื่น 
 1)  ความสามารถในการอยูรวมกันเปนกลุม 
 2)  ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม 
 3)  ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม        
 4)  ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของกลุม  
72. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1)  ภาษาและวัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม จึงมีการสืบทอดและแพรกระจายไปสูสังคมอื่นได         
 2)  วัฒนธรรมของแตละสังคมยอมเปนเครื่องช้ีถึงเอกลักษณของตน จึงไมมีการรับจากสังคมอื่น 
 3)  ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงหมายถึงภาษาพูด และภาษาเขียนท่ีใชเปนภาษาราชการเปนหลัก 
 4) ภาษาในสังคมดั้งเดิมเปนภาษาที่งายๆ และสละสลวย แตสามารถใชในสังคมปจจุบันไดโดยไมเปลี่ยนแปลง  
73. ขอใดถือเปนลักษณะสําคัญที่สุดของสังคมมนุษย 
 1)  การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 2)  การมีวิถีชีวิตในรูปแบบเดียวกัน           
 3)  ความรูสึกวาเปนกลุมพวกเผาพันธุเดียวกัน 
 4)  การต้ังหลักแหลงทํามาหากินรวมกัน 
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74. การท่ีมนุษยรูจักใช .................... จึงทําใหมนุษยสามารถสั่งสมและถายทอดความรูได 
 1)  เครื่องมือเครื่องใช   2)  จินตนาการ 
 3)  ภาษา   4)  สัญลักษณ          
75. “วัฒนธรรมคือมรดกของสังคม” หมายความวาอยางไร 
 1)  วัฒนธรรมเปนเสมือนสมบัติของสังคม 
 2)  วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีถายทอดกันมา           
 3)  วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีถูกสรางอยางประณีตบรรจง 
 4)  วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีคาควรจะอนุรักษไว  
76. ขอใดเปนวัฒนธรรมที่เรียกวา “สหธรรม” ของสังคมไทย 
 1)  การน่ังพับเพียบในวัด    
 2)  การรักษาผูปวยดวยน้ํามนต 
 3)  การปลอยปลาไหลสะเดาะเคราะห 
 4)  การไหวพระราหูในคืนจันทรคราส  
77. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1)  สัตวมีสังคมและมีวัฒนธรรม 
 2)  สัตวมีสังคมแตไมมีวัฒนธรรม      
 3)  สัตวมีสังคมแตไมมีสัญชาตญาณ 
 4)  สัตวมีสัญชาตญาณและมีสัญลักษณ  
78. ขอใดไมใชความจําเปนขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม 
 1)  ความจําเปนขั้นยังชีพ   
 2)  ความจําเปนในการพิทักษปกปอง 
 3)  ความจําเปนในการสงทอดทางวัฒนธรรม 
 4)  ความจําเปนในการปกครอง       
79. สถาบันใดท่ีทําหนาท่ีถายทอดวัฒนธรรมของสังคม คานิยม และปลูกฝงทักษะอาชีพ 
 1)  สถาบันครอบครัว   2)  สถาบันศาสนา 
 3)  สถาบันการเมืองการปกครอง 4)  สถาบันการศึกษา       
80. หนาท่ีสถาบันการศึกษาในขอใดท่ีเหมือนกับหนาท่ีของสถาบันเศรษฐกิจ 
 1)  กําหนดสถานภาพและชนชั้นในสังคม 
 2)  สนองความตองการทางจิตใจแกสมาชิก 
 3)  สรางความเปนปกแผนในสังคม 
 4)  ถายทอดวัฒนธรรมของสังคม        
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81. คําพังเพยของไทยที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม” ตรงกับขอใด 
 1) บรรทัดฐานทางสังคม    2)  การขัดเกลาทางสังคม 
 3)  การเคลื่อนท่ีทางสังคม   4)  การจัดระเบียบทางสังคม  
82. นักเรียนเอาเวลาไปเลนแทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ แสดงวานักเรียนมีแตสถานภาพ แตขาดส่ิงใด 
 1)  ความรับผิดชอบ   2)  หนาท่ี 
 3)  ความเปนคนดี   4)  บทบาท        
83. ขอใดเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางออม 
 1)  โรงเรียนจัดปฐมนิเทศแกนักเรียนใหม 
 2)  อาจารยพานักเรียนไปเขาคายชมรมอนุรักษธรรมชาติ 
 3)  แมสอนใหลูกสาวหัดเย็บปกถักรอย 
 4)  ชูวิทยเขาฟงอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน        
84. ขอใดเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบปฐมภูมินอยที่สุด 
 1)  มีความใกลชิดสนิทสนม  
 2)  มีความสัมพันธเฉพาะหนา     
 3)  มีจํานวนสมาชิกไมมากนัก  
 4) มีความพึงพอใจเปนการสวนตัว  
85. การกระทําใดเปนการกระทําท่ีผิดจารีตประเพณีไทย 
 1)  การอกตัญูตอพอแม ครูอาจารย  
 2)  การแตงกายไมเรียบรอยเขาหองเรียน 
 3)  การสวมชุดดําไปในงานแตงงาน 
 4)  การไมแสดงความเคารพตอครูอาจารย  
86. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับคานิยม 
 1)  คานิยมมีผลตอความเจริญของสังคม 
 2)  คานิยมมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม 
 3)  คานิยมจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของสังคม 
 4)  คานิยมเปนสิ่งท่ีมีคาและมีความถูกตองนาพึงปรารถนา              
87. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง 
 1)  สังคมชนบทมีความสัมพันธเปนแบบปฐมภูมิ แตสังคมเมืองมีความสัมพันธเปนแบบทุติยภูมิ 
 2)  สังคมชนบทมีความสัมพันธกันตามหลักเหตุผล แตสังคมเมืองมีความสัมพันธกันดวยอารมณ       
 3)  สังคมชนบทมีความสัมพันธเปนไปตามประเพณี แตสังคมเมืองยึดผลประโยชนเปนเกณฑ 
 4)  สังคมชนบทมีขอบเขตความสัมพันธกวางขวาง แตสังคมเมืองมีขอบเขตความสัมพันธแคบเฉพาะเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 
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88. เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะทอนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีไดเปนอยางดี 
 1)  เทศกาลสงกรานต   2)  เทศกาลเขาพรรษา 
 3)  เทศกาลตรุษ   4)  เทศกาลออกพรรษา  
89. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเช่ือ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 
 1)  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 2)  การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 4)  การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
90. การละเลนของไทย เชน เตนกํารําเคียว เปนประเพณีท่ีบอกใหเรารูวา วัฒนธรรมไทยนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก

ลักษณะใด 
 1)  เกษตรกรรม       2)  ความสนุกสนาน 
 3)  พิธีกรรม   4)  ความสามัคคี  
91. ประเพณีใดไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1)  ประเพณีสารทเดือนสิบ  2)  ประเพณีรับบัวโยนบัว 
 3)  ประเพณีการสืบชะตาหรือตออายุ 4)  ประเพณีกินผัก  
92. ขอใดเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชาวใต 
 1) เพลงบอก    2)  เพลงฉอย 
 3)  ลําตัด   4)  เพลงอีแซว  
93. ประเพณีทองถิ่นในภูมิภาค ขอใดสัมพันธกัน 
 1)  ภาคอีสาน-ฮีตสิบสอง, บุญคูนลาน, รํากลองยาว 
 2)  ภาคกลาง-รับบัวโยนบัว, ตักบาตรดอกไม, รํากระทบไม 
 3)  ภาคเหนือ-ตานกวยสลาก, ฟอนเล็บ, เซ้ิงกระติบ 
 4)  ภาคใต-บุญสารทเดือนสิบ, ชักพระ, รําโนรา        
94. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเช่ือ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 
 1)  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม      
      2)  การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 4)  การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
95. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 1)  เปนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งของ        
 2)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับโครงสรางทางสังคม 
 3)  เปนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม 
 4)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับสถานภาพและบทบาททางสังคม 
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96. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 1)  เกษตรกรนําระบบชลประทานและปุยมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 2) การนําเอาภาพถายดาวเทียมมาประยุกตในงานดานปาไม 
 3)  หนุมสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก         
 4)  การนําเอาแนวความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในประเทศไทย  
97. “การเปล่ียนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมท่ีแสดงออกในรูปของการวางแผน

หรือไมก็ได” หมายถึงขอใด 
 1) การพัฒนาสังคม   
 2)  การทําใหเปนสังคมสมัยใหม 
 3)  การปฏิวัติสังคม   
 4)  ความกาวหนาทางสังคม  
98. ปญหาขอใดมีความเก่ียวของกับปญหาความยากจน 
 1)  ปญหาจราจร   
 2)  ปญหาโรคเอดส 
 3)  ปญหาสิ่งแวดลอม   
 4)  ปญหาโสเภณี            
99. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของปญหาอาชญากรรม 
 1)  ความบกพรองทางรางกายและจากกรรมพันธุ 
 2)  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 
 3)  สภาพครอบครัวท่ีแตกแยก 
 4)  การขาดประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย     
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เฉลย 
 
TEST...สังคม 7 วิชาสามัญ (Clearinghouse)  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
 
TEST...สอบตรงรัฐศาสตร  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
11.  12.  13.  14.  
 
TEST...สอบตรงนิติศาสตร  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
12.  
 
รูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2557  
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.  
 
รูทัน...ขอสอบหนาท่ีพลเมืองฯ ป 2557  
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.  
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มองสังคมศึกษาแบบครูน็อค  มองอยางไร 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 1. อานทุกอยางที่ขวางหนา 1. กอนจะอาน ศึกษาประเด็น ดูสาระสังคมศึกษา 
    วาแตละสาระ มีเนื้อหาอะไรบาง 
 
 
 2. จําทุกอยางที่อาน 2. รูเขารูเรา ดูน้ําหนักความสําคัญของเนื้อหา 
    ควรใหความสําคัญสวนใด มาก นอย 
             
 
 3. ทองทุกอยางที่มี 3. อานและจับประเด็น 
 
 
          
 4. เรียนทุกที่ ที่เคาเรียนกัน 4. สื่อสารได 
               
 
 
 5. สอบออกมา ..................... 5. ผลสอบออกมา .........................   

การเขียน - ใหตนเองเขาใจ 
บรรยาย - ผูอ่ืนเขาใจ 
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จะบอกอะไรไดบาง 

 
 1. จํานวนขอสอบ ตามแตละสาระ 
  ตอบ 
 
 2. รูปแบบขอสอบ 
  ตอบ 
 
 3. ขอสอบออกอะไรบาง ตามลําดับความสําคัญ 
 
 
 
 

 

ขอสอบเกา คือ คัมภีร ช้ันยอด 
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สาระที่ 1  ศาสนา 
 
 เนื้อหาแบงออกเปน 2 สวน และลําดับความสําคัญของการออกขอสอบ ดังน้ี 
 

ศาสนาสากล
(30%)

พระพุทธศาสนา
(70%)

 
    
 
 
 1. ศาสนาสากล (30%) 2. หลักธรรมยอดฮิต (70%) 
      
 
  - พ้ืนฐานศาสนา - อริยสัจ ๔  →  รู ละ ลุ เจริญ 
    - พุทธ คริสต อิสลาม - สติปฏฐาน  →  กาย เว จิต ธรรม 
   และพราหมณ-ฮินดู - ศาสนพิธี 
     - พุทธศาสนสุภาษิต (ปละ 1 ขอ) 
    - พระไตรปฎก 
    - พุทธสาวก, สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง  
     (ปละ 1 คน) 
    - ชาดก มักวนออก ปละ 1 ชาดก  
     มหาชนก เวสสันดร และมโหสถ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (167) 

ศาสนาสากล 
 
 

 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
1. ความหมายของศาสนา 
 คําสั่งสอนในเรื่องของความดีงาม มุงใหพนทุกข 
2. ความสําคัญของศาสนา  
 เปนเครื่องมือในการควบคุมและจัดระเบียบสังคม

เปนบอเกิดของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม-
ประเพณี 

3. มูลเหตุของการเกิดศาสนา 
 ความกลัว, ความไมรู, เลื่อมใสศรัทธา, ปญญา 
4. องคประกอบของศาสนา 
 ศาสดา, คัมภีร, นักบวช, พิธีกรรม, ศาสนสถาน 
5. จุดมุงหมายสูงสุด 
 - พราหมณ-ฮินดู (โมกษะ) 
 - พุทธ (นิพพาน) 
 - คริสต (อาณาจักรพระเจา) 
 - อิสลาม (พระอัลเลาะห) 
 - ซิกข (การยึดมั่นใน “ธรรม”) 
6. ประเภทของศาสนา แบงตาม 
 1) ผูนับถือ (สากล, ประจําชาติ) 
 2) พระเจา (เทวนิยม, อเทวนิยม) 
 3) สถานท่ีเกิด 
  - เอเชียตะวันตก  
   (ยูดาย โซโรอัสเตอร คริสต อิสลาม) 
  - เอเชียตะวันออก (ชินโต เตา ขงจ้ือ) 
  - เอเชียใต (พราหมณ-ฮินดู เชน พุทธ ซิกข) 
7. การนับถือศักราชทางศาสนา 
 1) ฮิจเราะหศักราช (ปท่ีทานนนบีมุฮัมมัดอพยพ

จากเมืองเมกกะ <เมืองเกิด> ไปเมืองเมดินา
เพ่ือเผยแผและประกาศศาสนาอิสลาม) 

 2) พุทธศักราช  
  (พระพุทธเจาดับขันธปรินิพพาน) 
 3) คริสตศักราช (พระเยซูเกิด)  

- ความเชื่อสําคัญตอประเภทของศาสนา 
   ทั้ง เทวนิยม / อเทวนิยม 
- เมืองสําคัญที่เกี่ยวของกับศาสนา 
  คานาอัน 
 เบธเลเฮม 
 เมกกะ 
 เมดินา 
- พัฒนาการจาก พราหมณ-ฮินดู 
 
 ระบบทั้ง 6  
 (นยายะ วิเศษษิกะ สางขยะ โยคะ  
 มีมางสา เวทานาตะ) และตรีมูรติ 
 
- จุดเดนของศาสนาตางๆ อิสลาม 
 
 
- ความสอดคลองของแตละศาสนา 
 
 
- ปจฉิมพจนของเยซู 
 ขอทรงยกโทษใหเขา เพราะเขาไดทําไปในสิ่ง

ที่เขาไมรู   
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พระพุทธศาสนา 
 
 

 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
พระพุทธศาสนา 
- สถานที่ในพุทธประวัติ 
 1) ประสูติ (สวนลุมพินีวัน ระหวางกรุงเทวทหะกับ

กรุงกบิลพัสดุ) 
 2) ตรัสรู (ตนโพธ์ิ) 
 3) ปรินิพพาน (ตนสาระ นอกกรุงกุสินารา) 
 
- ทศชาติชาดก 
 1) เตมียชาดก (เนกขัมมบารมี) 
 2) มหาชนกชาดก (วิริยบารมี) 
 3) สุวรรณสามชาดก (เมตตาบารมี) 
 4) เนมิราชชาดก (อธิษฐานบารมี) 
 5) มโหสถชาดก (ปญญาบารมี) 
 6) ภูริทัตชาดก (ศีลบารมี) 
 7) จันทกุมารชาดก (ขันติบารมี) 
 8) นารทชาดก (อุเบกขาบารมี) 
 9) วิฑูรชาดก (สัจจบารมี) 
 10) เวสสันดรชาดก (ทานบารมี) 
 
- พระสูตร ที่โปรดชาวโลก 
 1) ธัมจักรกัปปวัตนสูตร 
  (ปฐมเทศนา) ทางสายกลาง และอริยสัจ ๔ 

สั่งสอน ปญจวัคคียจนบรรลุโสดาบัน 
 2) อนัตตลักขณสูตร  
  (อนัตตาในขันธ ๕ สั่งสอนปญจวัคคีย) 
 3) อาทิตปริยายสูตร (กิเลสตัณหา คือ ของรอน 

สั่งสอนชฎิล 3 พ่ีนอง) 
 4) โอวาทปาติโมกข (ทําดี ละช่ัว ทําจิตใหบริสุทธ์ิ

สั่งสอนพระสงฆ 1,250 รูป) 
 5) ปจฉิมโอวาท (ความไมประมาท สั่งสอน  

พระอานนทและพระสงฆ) 

สังคมชมพูทวีป 
ดูแควน เดน จาก 16 แควน 
 พุทธศาสนาตั้งม่ัน 
 ศูนยกลางวิชาการ 
รูปแบบการปกครอง 
 ราชาธิปไตย  สมบูรณาญาสิทธิราชย 
 สามัคคีธรรม, คณาธิปไตย  สาธารณรัฐ 
 มัชฌิมชนบทกับปจจันตชนบท 
 
เกี่ยวกับพระพุทธองค 
พระโพธิญาณ = ผูบําเพ็ญความดีเพื่อที่จะบรรลุ
เปนพระพุทธเจาในอนาคต 
 
ข้ันตอนการบรรลุ 
ปฐม   มัชฌิมยาม   ปจฉิมยาม 
 
 
วิธีการสอนของพระพุทธองค 
แจมแจง จูงใจ เราใหกลา ปลุกใหราเริง 
พระนามสะทอนการเปนผูนํา 
พระศาสดา พระโลกนาถ พระโลกเชษฐ 
พระโลกนายก พระทีฆทัสสี 
 
- หลักเหตุ-ผล ในอริยสัจ ๔ สะทอนความเปน
 สากล 
- หลักทางสายกลาง = อยูตรงกลางระหวาง    
   สุข / ทุกข 
- สิ่งที่ชาวพุทธควรพัฒนา ไดแก  
   ศรัทธา + ปญญา 
- การทําสังฆกรรมสงฆ 
   4 5 10 20 และมากกวา 
  จะทําปวารณา และบวช ตอง 5 รูป 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
- พระไตรปฎก มี 3 หมวด 
 1) พระวินัยปฎก (วาดวยสิกขาบทภิกษุ ภิกษุณี) 
 2) พระสุตตันตปฎก  
  (รวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา) 
 3) พระอภิธรรมปฎก  
  (เปนธรรมขั้นสูงในแงวิชาการลวนๆ) 
- สาเหตุการสังคายนาพระไตรปฎก คร้ังที่ 1 
 เกิดจากปรารภพระสุภัททะกลาวจวงจาบพระธรรม-

วินัย มีพระมหากัสสปเถระเปนประธานสงฆ จัดทํา
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน 3 เดือน ท่ีถํ้าสัตตบรรณ-
คูหา ขางภูเขาเวภาร 

- หลักธรรม 
 1) อริยสัจ ๔ 
  ธรรมท่ีควรรู (นาม-รูป, โลกธรรม ๘, จิต เจตสิก) 
  ธรรมท่ีควรละ (นิยาม ๕, กรรม ๑๒, อุปาทาน 

๔, ปฏิจจสมุปบาท, นิวรณ ๕, มิจฉาวณิชชา ๕, 
นิวรณ ๕, วิตก ๓) 

  ธรรมท่ีควรบรรลุ (ภาวนา ๔, วิมุตติ ๕) 
  ธรรมท่ีควรเจริญ (พระสัทธรรม ๓, อธิปไตย ๓, 

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

 2) มรรค ๘ ไปสูไตรสิกขา 
  ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) 
  สมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) 
  ปญญา (สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ) 

- หลักธรรมพระพุทธศาสนากับหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 มัตตัญุตา 
  สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง 
 อัตตาหิ อัตตโน นาโถ 
 มัชฌิมาปฏิปทา 
  ธัมมัญุตา + อัตตัญุตา 
   
= รูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต 
หลักธรรมพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
สาราณียธรรม, สังควัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ๑๒ 
ราชสังคหวัตถุ ๔ 
 
สุภาษิต ปละ 1 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 1 
พุทธศาสนิกชน 1 
 
การสังคายนาพระไตรปฎก 
1. หลังนิพพาน 3 เดือน 
2. แยกออกเปน 2 นิกาย 
3. อโศกมหาราช 
4. ศรีลังกา 
5. จารึกเปนตัวอักษร ภาษาบาลี 
 
หลักธรรมของศาสนาพุทธ 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
พุทธศาสนสุภาษิต 
1) จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตท่ีฝกดีแลว นําสุขมาให) 
2) น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ  
 (บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ) 
3) นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต (คนท่ีไมถูกนินทาไมมีในโลก) 
4) โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ  
 (ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข) 
5) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ  
 (คนขยันเอาการเอางานกระทําเหมาะสมยอม 
 หาทรัพยได) 
6) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา   
 (เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบ

ความสําเร็จ) 
7) ราชา มุขํ มนุสฺสานํ  
 (พระราชา เปนประมุขของประชาชน) 
8) สติ โลกสฺมิ ชาคโร  
 (สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูในโลก) 
9) นิพพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพานเปนสุขอยางย่ิง) 
10) นตถิ สนติปรํ สุขํ (สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี) 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 1) อุบายมนสิการ (เปนการคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย 

คือ การคิดอยางมีวิธีหรือถูกวิธี) 
 2) ปถมนสิการ  
  (เปนการคิดถูกทาง ตอเนื่องเปนลําดับ) 
 3) การณมนสิการ (การคิดอยางมีเหตุผล เปนการ

สืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย 
พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ) 

 4) อุปปาทกมนสิการ  
  (การคิดการพิจารณาใหเกิดกุศลธรรม) 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
หนาที่ชาวพุทธ 
1. ศึกษาหาความรู คือ ความรูท้ังทางโลกและทางธรรม  
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา  
3. เผยแผพุทธศาสนา สงเสริมกิจกรรม อุปถัมภพุทธศาสนา 

ปฏิบัติธรรม  
4. ปกปองพุทธศาสนา 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
1) พระอัสสชิ 
 - พระอัสสชิเปนผูชักจูงให “อุปติสสะ” (พระสารีบุตร) 

และ “โกลิตะ” (พระโมคคัลลานะ) สองนักบวชปริพาชก 
บวชเปนพระสงฆสาวกในพระพุทธศาสนา ซ่ึงตอมา
ทานท้ังสองไดรับความไววางใจจากพระพุทธเจาให
ทําหนาท่ีเปนอัครสาวกเบ้ืองขวาและเบื้องซาย 
ตามลําดับ 

2) พระกีสาโคตมีเถรี 
 - บุตรของนางเสียชีวิตทําใหนางสติฟนเฟอน พระพุทธ-

องครับสั่งใหนางไปหาเมล็ดพันธุผักกาดจากบานของ
ชาวบานท่ีไมเคยมีญาติพ่ีนองเสียชีวิต เพ่ือนํามาใช
ปรุงยา แตนางหาไมไดทําใหนางรูสัจธรรมของชีวิต 
“เอตทัคคะ” ในดานการครองจีวรเศราหมอง 

3) พระนางมัลลิกา 
 - เปนสตรีท่ีมีความงามแบบเบญจกัลยาณี  
  (ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม และวัยงาม) 
 - พันธุละเสนาบดีซ่ึงเปนสามีของพระนางถูกใสรายวา

คิดกอการกบฏ  ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลวางแผน
ลอบสังหารพันธุละเสนาบดี พรอมท้ังบุตรชายที่เปน
ทหารจนหมด ครั้นเมื่อทราบขาวราย พระนางมัลลิกา
สามารถควบคุมอารมณโศกเศราไวได  และอบรมให
ลูกสะใภใหอภัยในความผิดพลาดของพระเจาปเสน-
ทิโกศลไมผูกพยาบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวานางเปน 
ผูมีขันติธรรม รูจักใหอภัย 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
4) หมอชีวก โกมารภัจจ 
 - แมเปนโสเภณี 
 - เปนหมอหลวงในราชสํานักของพระเจาพิมพิสาร    

ถวายการรักษาอาการปวยโรค “ภคันทลาพาธ” 
(ริดสีดวงทวาร) 

 - ถวายสวนมะมวงของตนใหเปนท่ีประทับของ
พระพุทธเจาและพระสงฆสาวก (ชีวกัมพวัน) เปน
วัดในพระพุทธศาสนาแหงท่ี 2 ของเมืองราชคฤห 

 - กราบทูลใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย
เพ่ิมเติม 

 - อนุญาตใหพระภิกษุรับผาจีวรท่ีชาวบานนํามาถวายได 
 - หามมิใหคนปวยดวยโรคติดตอรายแรงมาบวชเปน

พระภิกษุ 
5) พระนาคเสนเถระ 
 - มีสติปญญาหลักแหลม  ปฏิภาณไหวพริบดี  และ

ตอบปญหาขอซักถามทางธรรมของพระยามิลินท
ไดอยางคลองแคลว 

 - เปนผูรักการศึกษาเลาเรียนแสวงหาความรูท่ี
เรียกวา “ธัมมกามตา” 

6) พระยามิลินท หรือเมนันเดอร (Menandra) 
 - เปนกษัตริยเช้ือสายกรีกปกครองอินเดีย 
 - ทรงใหทําเหรียญเปนรูปตราธรรมจักร (เครื่องหมาย 

ของพระพุทธศาสนา) เพ่ือเผยแผ และขยาย 
อาณาเขตพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไป 

7) พระอนุรุทธะ 
 - เจาชายอนุรุทธะรูวาการงานของผูครองเรือนยิ่ง

ลําบาก จึงตัดสินพระทัยออกบวช ไปทูลขอ
อนุญาตจากพระมารดา พระมารดาไมประสงคจะ
ใหออกบวช จึงบายเบี่ยงใหเจาชายอนุรุทธะไปชวน
เจาชายภัททิยะ เมื่อเจาชายภัททิยะตกลงพระทัยท่ี
จะออกบวช ทําใหเจาชายท่ีเปนพระสหายที่เหลือก็
ไดตกลงพระทัยออกบวชตาม 

 - เปนรักสันโดษในปจจัย 4 และมีตาทิพย โดย
พิจารณาบุคคลที่สมควรสั่งสอนธรรม 

 

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (173) 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
8) องคุลิมาล  
 - องคุลิมาล นั้นมาจากคําวา องคุลี (นิ้วมือ) + มาล 

(สรอยคอ สาย หรือแถว) แปลวา สรอยคอที่ทํา
จากน้ิวมือ 

 - เดิมช่ือ อหิงสกะ ถูกอาจารยยุยงวาถาตองการ
สําเร็จวิชาใหตัดนิ้ว 1,000 นิ้ว องคุลิมาลทําจนครบ 
จนครบ 999 คน เมื่อมาพบพระพุทธเจาจึงตรัส  
สั่งสอนจนขอบวชเปนพุทธสาวก เมื่อบิณฑบาตทั้ง
ในและนอกเมืองสาวัตถี มักถูกญาติพ่ีนองของ
ผูตายใชกอนหินขวางปาทํารายใหไดรับบาดเจ็บอยู
เสมอ จึงไดช่ือวาเปนผูมีความอดทนอดกลั้น เปน
คนขยันรักการศึกษาเลาเรียน และเปนคนมักนอย 
สันโดษ 

9) พระธัมมทินนาเถรี 
 - สามีไดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา และได

สําเร็จมรรคผลขั้นอนาคามี ไมยินดีในกามกิเลส 
รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส และอธิบาย
ความสุขในรสพระธรรมใหภรรยาฟงจนนางธัมม-
ทินนาเถรีเกิดศรัทธาประสงคจะบวชเปนภิกษุณี 

 - ไดรับยกยองดานธรรมกถึก (ผูแสดงธรรม) 
10) จิตคหบดี 
 - พบพระมหานามะ (หนึ่งในปญจวัคคีย) เห็นทาน

สงบสํารวมนาเลื่อมใสมาก จึงมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

 - สรางท่ีพํานักแกพระมหานามะเพื่อเทศนา ช่ือสวน 
อัมพาฏการาม 

 - จิตตคหบดีกลาววา “ศรัทธาความเชื่อที่ไมคลอน
แคลนในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
ประเสริฐกวาสิ่งใดทั้งหมด” แสดงวาเปนผูศรัทธา
ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย 

 

 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (174) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
11) พระอานนท 
 - ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะ 

(ความเปนเลิศกวาผูอื่น) 5 ประการ ไดแก 
  1. เปนพหูสูต (ทรงจําพุทธวจนะไดมากท่ีสุด) 
  2. เปนผูมีสติ 
  3. เปนผูมีคติ (แนวในการจําพุทธวจนะ) 
  4. เปนผูมีธิติ (ความเพียร) 
  5. เปนพุทธอุปฏฐากผูเลิศ 
 - เปนผูสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งท่ี 1 
 - เปนสหชาติของพระพุทธเจา (เกิดรวมกับ

พระพุทธเจา) 
12) พระปฏาจาราเถรี 
 - สามี บุตร และบิดามารดา เสียชีวิตท้ังหมดทําให

นางสติฟนเฟอน เมื่อนางไดฟงธรรมจากพระพุทธเจา
จึงขอบวชเปนภิกษุณี เปนยอดแหงพระวินัย คือ 
จําพระวินัยไดมาก 

13) จูฬสุภัททา 
 - เปนธิดาของเศรษฐี ช่ือวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

เมื่อนางแตงงานไปอยูบานของสามี พอสามีช่ือ 
อุคคเศรษฐี ไดเชิญพวกชีเปลือยมา นางไมกราบไหว
และชี้ใหทางบานของสามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

14) สุมนมาลาการ 
 - เปนผูเก็บดอกมะลิถวายพระเจาพิมพิสาร 
 - เมื่อพระพุทธเจาทราบวานายสุมนมาลาการศรัทธา

ในพระองคจึงตรัสแกภิกษุวา เสด็จมาตรัสวา ภิกษุ
ท้ังหลาย บุคคลทํากรรมใดแลวไมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูเอิบอิ่ม มีความสุขใจ นั่นแหละ
เรียกวา กรรมดี  

 - เปนแบบอยางท่ีดีดานความศรัทธาตอพระพุทธ- 
ศาสนา 

 

 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (175) 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
ชาวพุทธตัวอยาง 
1) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
 เปนผูบุกเบิกการจัดการศึกษาของคณะสงฆฝามหานิกาย 

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ทาพระจันทร
กรุงเทพมหานคร 

2) พระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต 
 เปนพระปาหรือพระนักปฏิบัติ ดานวิปสสนากรรมฐาน 

ชอบธุดงคตามปา ดํารงชีวิตอยางเรียบงายถือสันโดษ 
3) อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ 
 - เปนนักปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนอาจารย

สอนในมหาวิทยาลัยหลายแหง ผลงาน  ไดแก 
 - จัดทํานิตยสารธรรมจักษุ 
 - รวมกอตั้งองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก  

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

ประเทศไทย และยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 
  สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ โดยเสนอให

ยกฐานะสภาการศึกษาของมหามกุฎราชวิทยาลัย 
(วัดบวรนิเวศนฯ) เปนมหาวิทยาลัยสงฆ (ฝาย
ธรรมยุต) 

4) สมเด็จพระนารายณมหาราช 
 - ทรงใหเสรีภาพในการเผยแผศาสนาคริสตแก

บาทหลวงชาวฝรั่งเศส และยินยอมใหราษฎรชาว
ไทยเขารับนับถือไดตามศรัทธา  

 - ทรงทํานุบํารุงกิจการของพระพุทธศาสนา เชน 
ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เปนตน 

5) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 
 - จัดตั้งสํานักสงฆ “สวนโมกขพลาราม” บริเวณ

วัดธารน้ําไหล ท่ีสุราษฎรธานี 
 - ผลงานเดน คือ การเผยแผธรรมะ เชน คูมือ

มนุษย ตัวกูของกู แกนพุทธศาสน ธรรมโฆษณ  
พระพุทธเจาสอนอะไร เปนตน 

 

 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (176) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
6 พระปญญานันทภิกขุ 
 - ไดรับรางวัล “สังขเงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ-

แหงประเทศไทย 
 - สมณศักดิ์ท่ีทานไดรับทายสุด คือ พระพรหมมังคลา-

จารย 
 - เปนพระนักเทศน 
7) ดร.อัมเบดการ 
 - เกิดในวรรณะศูทร ตอสูเพ่ือความเสมอภาคของคน

วรรณะศูทรและจัณฑาล เมื่อ พ.ศ. 2467 โดยใชวิธี
ตอสูแบบอหิงสา คือ สงบและสันติ ตลอดจนตอสู
ใหกับสตรีท่ีถูกกดขี่และไมไดรับการยอมรับในความ
เสมอภาคเทาเทียมกับชาย 

 - ไดรับสมญานามวา มนุษยกระดูกเหล็ก ฝปากกลา 
และอภิชาตบุตรของชาวหริจันทร (ชาวศูทร) 

8) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 - การชําระและการพิมพพระไตรปฎกเปนอักษรไทย ซ่ึง

เสร็จทันการฉลองรัชดาภิเษก (ครองราชยครบ 25 ป) 
 - การสรางวัดขึ้นใหมหลายวัด คือ วัดราชบพิธ 

วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตร วัดอัษฎางคนิมิต 
วัดจุฑาทิศราชธรรมสภา วัดนิเวศนธรรมประวัติ และ
ทรงปฏิสังขรณวัดมหาธาตุ โดยพระราชทรัพยสวน
พระองคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา-
มหาวชิรุณหิศ วัดมหาธาตุ จึงมีสรอยนามในเวลา
ตอมาวา “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์” 

 - สรางวิทยาลัยสงฆ  
 - ทรงตราพระราชบัญญัติเพ่ือเปนแนวในการบริหาร  

คณะสงฆ ป ร.ศ. 121 นับเปนกฎหมายของพระสงฆไทย 
9) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
 เปนพระวิปสสนา และเผยแผธรรมะไปยังตางประเทศ 

 

 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (177) 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
10) พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโต) 
 - ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผ  

พระพุทธศาสนา 
 - ไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการ

ยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) 
 - เปนพระนักปราชญและพระเทศน 
 - ผลงานเดน เชน พจนานุกรมพุทธศาสตร  
  ฉบับประมวลธรรม และประมวลศัพท, ธรรมนูญแหง

ชีวิต, เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, นิติศาสตรแนวพุทธ, 
พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร 

11) อนาคาริก ธรรมปาละ 
 - เปนคนศรีลังกา เดิมช่ือ ดอน เดวิด 
 - พัฒนาปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใหเปนพุทธสถานสําคัญ 
 - เรียกรองใหพุทธคยา กลับมาอยูในความดูแลของชาว

พุทธ 
 - รัฐบาลอินเดีย ยังไดนําสัญลักษณของพระพุทธศาสนา 

ไดแก หัวสิงหสี่หัวของพระเจาอโศก กลายเปน
สัญลักษณประจําชาติของอินเดีย ธรรมจักรท่ีฐานก็
ปรากฎอยูในธงชาติของอินเดียอีกดวย 

ศาสนพิธี แบงตามพิธี 
1) กุศลพิธี 
 พิธีกรรมท่ีดีงาม บําเพ็ญกุศล เชน การแสดงตนเปนพุทธ-

มามกะ, รักษาอุโบสถศีล, เวียนเทียน 
2) บุญพิธี 
 พิธีทําบุญตามประเพณีนิยมในครอบครัว ชาวพุทธ เชน 

งานมงคล, งานอวมงคล 
3) ทานพิธี 
 ทานท่ีถวายแกสงฆ เชน ปาฏิบุคลิกทาน, สังฆทาน, 

ทอดกฐิน 

 

 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (178) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
1) วันมาฆบูชา 
 - โอวาทปาติโมกข 
 - จาตุรงคสันนิบาต  
2) วันวิสาขบูชา 
 - ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 
 - สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 - นางสุชาดากวนขาวมธุปายาสถวายกอนตรัสรู 
    (วันปลูกตนไมประจําปของชาติ) 
3) วันอาสาฬหบูชา 
 - พระรัตนตรัยครบองค 3 
 - ธัมมจักกัปวัตนสูตร  
 - อริยสงฆองคแรก 
4) วันอัฏฐมีบูชา 
 วันคลายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระท่ีมกุฎพันธนเจดีย 
5) วันเขาพรรษา 
 พระสงฆจําวัดนาน 3 เดือน 
6) วันออกพรรษา 
 - วันมหาปวารณา (การวากลาวตักเตือนกัน) 
 - ตักบาตรเทโว 
7) วันธรรมสวนะ 
 มี 4 วันตอ 1 เดือน 
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ขอสอบ สทศ. ป 2555 
 
1. หลักคําสอนของแตละศาสนามีความแตกตางกันในเรื่องใด 
 1) การมีความอดทน   
 2) การมีความรักความเมตตา 
 3) การสงเคราะหชวยเหลือกัน 
 4) การทําความดี ละเวนความช่ัว 
 5) การบรรลุเปาหมายของศาสนา  
2. ขอความเกี่ยวกับคัมภีรพราหมณ-ฮินดูขอใดไมถูกตอง 
 1) คัมภีรพราหมณทุกประเภทสอนเรื่องพรหมและอาตมัน 
 2) คัมภีรพระเวทถือวาเปนสิ่งท่ีไดยินไดฟงมาจากพระเจาโดยตรง 
 3) คัมภีรอุปนิษัทเปนสวนสรุปของพระเวทวาดวยการคนคิดทางปรัชญา 
 4) คัมภีรภควัทคีตาเนนเรื่องการกระทําท่ีปราศจากความตองการสิ่งตอบแทน 
 5) คัมภีรธรรมศาสตรเปนตํารากฎหมายวางระเบียบความประพฤติของประชาชนและสังคม  
3. ในศาสนาคริสต พิธีใดเปนการชําระลางบาปกําเนิด 
 1) ศีลจุม   
 2) ศีลกําลัง 
 3) ศีลแกบาป   
 4) ศีลมหาสนิท 
 5) ศีลเจิมคนไขครั้งสุดทาย  
4. พิธีใดถือเปนภารกิจท่ีมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติโดยไมมีขอยกเวน 
 1) การละหมาด   
 2) การถือศีลอด 
 3) การปฏิญาณตน   
 4) การบริจาคซะกาต 
 5) การประกอบพิธีฮัจญ  
5. เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงไดช่ือวามีหลักการและวิธีการท่ีเปนสากล 
 1) สอนเรื่องการพนทุกขของมนุษย 
 2) ผูคนท่ัวโลกรูจักและยอมรับนับถือ 
 3) ตอบสนองความตองการของคนทั่วไป 
 4) สอนกฎแหงความเปนจริงตามธรรมชาติ 
 5) เนนการเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติได 
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6. ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ไดช่ือวาเปนชาวพุทธตัวอยางดวยเรื่องใด 
 1) เปนผูใฝรูใฝเรียน 
 2) เปนผูมีขันติเขาใจโลก 
 3) เปนผูฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
 4) เปนผูมีสติปญญายอมสละชีวิตเพ่ือบูชาพระพุทธเจา 
 5) เปนคนใจบุญ อุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยศรัทธามั่นคง  
7. กรณีใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” 
 1) โสภามีน้ําใจดีจึงเปนท่ีรักของทุกคน 
 2) สมศักดิ์เรียนจบแลวจึงทํางานหาเลี้ยงตนเอง 
 3) สุพจนชวยแมขายของกอนมาเรียนหนังสือทุกวัน 
 4) สุรางคมีสมาธิในการทํางานจึงประสบความสําเร็จ 
 5) สาวิตรีขยันเรียนเพราะตั้งใจจะสอบเขาแพทยใหได  
8. ศีลอุโบสถหมายถึงขอใด 
 1) ศีล 5 
 2) ศีล 8 
 3) ศีล 10 
 4) ศีล 227 
 5) ศีล 311  
9. ฉลาดเปนคนฉุนเฉียวงาย ชอบอาฆาตรายแตหายเร็ว ในเรื่องสติปฏฐานพระพุทธเจาทรงเปรียบจิตเชนนี้อยู

ในประเภทใด 
 1) จิตหดหู 
 2) จิตมีราคะ 
 3) จิตมีโทสะ 
 4) จิตมีโมหะ 
 5) จิตไมใหญ  
10. พระพุทธศาสนามีคําสอนเรื่องความรัก ความเมตตา อยูในหลักธรรมใด 
 1) วุฒิธรรม ๔  
 2) อริยวัฑฒิ ๕ 
 3) สังคหวัตถุ ๔  
 4) พรหมวิหาร ๔ 
 5) สาราณียธรรม ๖ 
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ขอสอบ สทศ. ป 2556 
 
1. สภาพสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) ชาวอารยันสวนใหญอยูในเขตปจจันตชนบท 
 2) การปกครองแบบศูนยรวมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 3) ระบบวรรณะมี 4 วรรณะ ไดแก กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร 
 4) วรรณะศูทรและพวกจัณฑาลถือเปนชนช้ันท่ีมีฐานะต่ําเสมอกัน 
 5) พระพรหมเปนเทพเจาสําคัญท่ีสุดในฐานะพระผูสรางและทําลาย  
2. ขอใดไมสอดคลองกับมัชฌิมาปฏิปทา 
 1) มรรค ๘   
 2) ไตรสิกขา 
 3) ขอปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 
 4) แนวทางปฏิบัติสูการดับทุกข 
 5) หลักความจริงของชีวิต 4 ประการ  
3. วิทยาศาสตรสอดคลองกับพระพุทธศาสนาในเรื่องใด 
 1) การศึกษาเรื่องจิต    
 2) ความสนใจเรื่องจริยธรรม 
 3) การศึกษาเฉพาะความเจริญทางวัตถุ   
 4) การมุงประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 5) การแสวงหาความจริงดวยการพิสูจนเชิงประจักษ  
4. ธรรมท่ีเปนเหตุใหระลึกถึงกัน มีความเคารพกัน ชวยเหลือกัน และสามัคคีพรอมเพรียงกันคือธรรมใด 
 1) อธิปไตย   
 2) อริยวัฑฒิ 
 3) สาราณียธรรม   
 4) อปริหานิยธรรม 
 5) ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  
5. คุณคาทางจริยธรรมของนิยาม ๕ มีหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) ทําใหรูสภาวะของความทุกข 
 2) ทําใหใจกวางตรวจสอบปญหาหลายๆ ดาน 
 3) ทําใหเขาใจกฎแหงกรรมวามีผลตอชีวิตมากท่ีสุด 
 4) ทําใหมองเห็นวาชีวิตประกอบดวยปจจัยหลากหลาย 
 5) ทําใหเห็นวาชีวิตเปนกระบวนการทางธรรมชาติท่ีมีเหตุปจจัยตอเนื่อง 
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6. ผูท่ีมีปณิธานอยางแรงกลาท่ีจะใหผูท่ีนับถือศาสนาตางๆ ไดเขาใจหลักธรรมที่ตนนับถือแลวสรางความ  
ปรองดรองกันในทุกศาสนาคือใคร 

 1) ทาน ป.อ. ปยุตฺโต   
 2) ทานพุทธทาสภิกขุ 
 3) ทานปญญานันทภิกขุ  
 4) พระอาจารยชา สุภทฺโท 
 5) พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต  
7. หากตองการศึกษาประมวลพระธรรมเทศนา ประวัติ และเรื่องราวตางๆ ควรสืบคนจากพระคัมภีรใดเปน

หลักฐานช้ันท่ี 1  
 1) ฎีกา 
 2) วินัยปฎก 
 3) อรรถกถา 
 4) สุตตันตปฎก 
 5) อภิธรรมปฎก  
8. อกุศลกรรมและกุศลธรรมเปนกรรมประเภทใด 
 1) กรรมตามมูลเหตุ  
 2) กรรมท่ีใหผลตามหนาท่ี 
 3) กรรมตามการแสดงออก 
 4) กรรมท่ีใหผลตามกาลเวลา 
 5) กรรมท่ีใหผลตามลําดับความแรง  
9. วิธีคิดแบบใดเปนแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 
 1) กอบซื้อรถยนตคันใหญ เพราะโกนั่งสบาย 
 2) กุลซ้ือรถยนต เพราะชอบรูปลักษณสวยเทห 
 3) กานตซ้ือรถยนตมือสอง เพราะเพ่ือนชักชวน 
 4) กรซ้ือรถยนตรุนเล็ก เพราะใชไดดี ประหยัดน้ํามัน 
 5) กองซ้ือรถยนตย่ีหอดังเพราะเปนท่ีนิยม ขายตองาย  
10. สังฆชยันตีเกิดขึ้นหลังพุทธชยันตีเปนเวลานานเทาใด 
 1) 2 สัปดาห 
 2) 4 สัปดาห 
 3) 6 สัปดาห 
 4) 8 สัปดาห 
 5) 3 เดือน 
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เฉลย 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกตองที่สุด (ขอสอบ สทศ. 2555) 
1. 5) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 4) 6. 3) 7. 5) 8. 2) 9. 3)  10. 4) 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกตองที่สุด (ขอสอบ สทศ. 2556)      
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 2  หนาที่พลเมือง 
 
 เนื้อหาแบงออกเปน 4 สวน และลําดับความสําคัญของการออกขอสอบ ดังน้ี 
 

การเมือง
(30%)

สังคม-วัฒนธรรม
(30%)

กฎหมาย
(30%)

องคกร
ระหวาง
ประเทศ
(10%)

     
 
 1. สังคม-วัฒนธรรม (30%)        
   
  - มนุษยกับสังคม  แยกมนุษยออกจากสัตวสังคมดวยกันเองได 
  - วัฒนธรรม ความหมาย ลักษณะเฉพาะ 
  - โครงสรางสังคม  
  - การจัดระเบียบ 
  - วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น, ไทย, สากล 
 
 2. กฎหมาย (30%) 
   
  - พ้ืนฐานกฎหมาย + ความหมาย + ประเภท 
  - กฎหมายในชีวิตประจําวัน + แพง + อาญา (เนนเกี่ยวกับผูเยาว) 
 
 3. การเมือง (30%) 
   
  - พ้ืนฐานการเมือง 
  - แยกรูปแบบประชาธิปไตย 3 รูปแบบ เผด็จการ 2 รูปแบบ 
  - รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 
 4. องคกรระหวางประเทศ (10%) 
   
  - องคกรระหวางประเทศตางๆ ท่ีมีบทบาทเดนในรอบปนั้นๆ      
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สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร 
 
 เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน และลําดับความสําคัญของการออกขอสอบ ดังน้ี 
 

พื้นฐานเศรษฐศาสตร
(40%)

นโยบายการเงิน
การคลัง
(40%)

การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ
(20%)

 
 
 
 1. พ้ืนฐานเศรษฐศาสตร (40%) 
 
  - ความหมาย, ความสําคัญ 
  - ประเภท 
  - ระบบเศรษฐกิจ 
  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
   + ผลิต  - อุปสงค 
   + บริโภค  - อุปทาน 
   + กระจาย  - ดุลยภาพ 
   + แลกเปลี่ยน  - นโยบายรัฐ → ประกันราคา / กําหนดราคาขั้นสูงและขั้นต่ํา 
 
 2. นโยบาย การเงิน การคลัง (40%) 
 
  - เงินเฟอ, ฝด ดูอยางไร แกอยางไร 
  - งบประมาณ 
  - การคลัง หดตัว ขยายตัว 
  - ภาษี 
  - เศรษฐกิจพอเพียง 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ดุลการชําระเงิน 
 
 3. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (20%) 
 
  - ระดับโลก, ภูมิภาค, อนุภูมิภาค 
  - ใหดูบทบาทเดนในรอบปท่ีผานมา 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
 
 เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน และลําดับความสําคัญของการออกขอสอบ ดังน้ี 
 

ประวัติศาสตรสากล
(40%)

ประวัติศาสตรไทย
(40%)

พื้นฐานและ
วิธีการทาง

ประวัติศาสตร
(20%)

 
  
 
 1. พ้ืนฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร (20%) 
 
  - พ้ืนฐาน (ความหมาย / การแบงยุคสมัย / หลักฐานทางประวัติศาสตร) 
  - วิธีการทางประวัติศาสตร 5 ขั้นตอน 
 
 2. ประวัติศาสตรไทย (40%) 
 
  - การเมือง 
  - เศรษฐกิจ 
  - สังคม 
  - วัฒนธรรม 
  - ความสัมพันธระหวางประเทศ 
     (ดึงจุดเดนท่ีเปน Hilight ของแตละยุค) 
     (การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (พระบรมไตรฯ / ร.5 / ร.7 ฯลฯ) 
 
 3. ประวัติศาสตรสากล (40%)   
 
  - การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล (บางปเช่ือมกับประวัติศาสตรไทย) 
  - ประวัติศาสตรตะวันตก 
  - ประวัติศาสตรตะวันออก 
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พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรและวิธีการทางประวัติศาสตร 

 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
1. ความหมาย 
 - เกิดจากมนุษย, ธรรมชาติ 
 - เกิดในอดีต 
 - กระทบตอคนสวนใหญ 
 - ตองอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 - ศึกษาถึง ความคิด ความหวัง ความรูสึก 

ทัศนคติ  

- บิดาประวัติศาสตร ไทย, โลก ........................................  
 .........................................................................................  
- การกาวเขาสูยุคประวัติศาสตรของไทย, โลก 
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
- คําวาประวัติศาสตรของไทย ..........................................  
 .........................................................................................  

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร 
 - ตามความสําคัญ 
  ช้ันตน ปฐมภูมิ 
  ช้ันรอง ทุติยภูมิ 
  *อาจมี ตติยภูมิ 
 - ตามลักษณะ 
  ลายลักษณอักษร 
  ไมเปนลายลักษณอักษร 

- แยก ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ ได 
- บอกไดวาเปนหลักฐานอะไร 
 ตํานาน / พงศาวดาร / จดหมายเหตุ          
 จารึก / วิทยานิพนธ 
- นักเรียนควรเริ่มศึกษาจากหลักฐานอะไร 
 เปนลําดับแรก ................................................................  
 .........................................................................................  
- ตัวอักษรท่ีเกาแกของโลก, ของไทย หรือตามแหลง

อารยธรรมของโลก .......................................................  
 .........................................................................................  
- บอกไดวาเปนหลักฐานลักษณะใด 
 ดนตรี / นาฏศิลป / Youtube 
 .........................................................................................  
 .........................................................................................

3. วิธีการทางประวัติศาสตร 
 กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงในอดีต 
 5 ขั้นตอนทางประวัติศาสตร 
 กําหนดประเด็น 
 คนควารวบรวม 
 ตรวจสอบประเมิน  (ภายนอก / ภายใน) 
 สรุป เช่ือมโยง 
 นําเสนอ 

- บอกไดวา 
   ความจริง คือ ..................................................................   
 ขอเท็จจริง คือ ...............................................................  
- องคความรูใหม คือ ........................................................    
- เหมือน / ตางกับวิธีทางวิทยาศาสตร 
 .........................................................................................  
- ขั้นตอนใดสําคัญท่ีสุด 
 .........................................................................................  
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ประวัติศาสตรไทย 
 
 
 ภาพรวมเนื้อหาประวัติศาสตรไทย  
 
 
 สมัยกอนประวัติศาสตรของไทย สมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทย 
 
 ยุคหิน  ยุคโลหะ สมัยประวัติศาสตร สมัยประวัติศาสตรของไทย 
 - เกา - สําริด กอนสุโขทัย (สุโขทัย-ปจจุบัน) 
 - กลาง - เหล็ก - แวนแควนโบราณ - การเมือง 
 - ใหม   - ความเปนมาของ - เศรษฐกิจ 
      ชนชาติไทย - สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
       - ความสัมพันธกับตางประเทศ 
 
 
 
 อักษร 
 เกาแกสุด พบที่ 
 ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

 สมัยกอนประวัติศาสตรของไทย 
สมัยกอนประวัติศาสตรของไทย 
ยุคหิน 
- หินเกา 
- หินกลาง 
- หินใหม 
  

- หลักเกณฑการแบงยุคประวัติศาสตรของไทย 
   ใชหลักเกณฑอะไร 
 
 การเมืองการปกครอง    /    วัฒนธรรม 
 
- บอกลักษณะเดนแตละยุคได 
  ลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช 
- บอกสถานที่แหลงท่ีคนพบได 
- ฮัวบินเนียน 

ยุคโลหะ 
- ยุคสําริด (ทองแดง + ดีบุก) 
- ยุคเหล็ก 

- กลองมโหระทึก (อารยธรรมดองซอน) 
- บานเชียง มรดกโลก ดานอารยธรรม 2534 
 (อารยธรรมสําริดเกาแกสุดของไทย) 
- ภาพเขียนผาแตม อุบลราชธานี 
- พบมากมายหลายแหลงในประเทศไทย 

 ขอสังเกต 
1. พัฒนาการในยุคหินเกา  ใหม 
 นอกจากเปนพัฒนาการที่ดูจากเครื่องมือ เครื่องใช

แลวยังสามารถดูไดวาเปนพัฒนาการจากท่ีสูง-ท่ีต่ํา 
การอยูอาศัยในถ้ํา  แมน้ํา 

2. สถานที่คนพบ สวนมากพบในภาคเหนือ ตก ใต 
อีสาน สวนภาคกลางจะพบนอยกวาทุกภาค 

3. มนุษยเริ่มสนใจความสวยงามมาแตยุคหิน (ใหม) 
4. แบบแผนในการดํารงชีวิตเริ่มมีมาแตยุคหิน 
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ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

สมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทย 
 สมัยประวัติศาสตรกอนสุโขทัย 

  อินเดีย จีน 
                

ดินแดนไทย 
พัฒนาการเปนบานเมือง แวนแควน อาณาจักร 
  

แวนแควนโบราณ 
 
 ลุมน้ํา ทะเล 
 ทวารวดี, ละโว, หริภุญชัย ตามพรลิงค 
 โคตรบูรณ  ศรีวิชัย 
  
รับอารยธรรมจาก รับอารยธรรมจาก 
................................. ............................... 
................................. ............................... 
................................. ............................... 

- อารยธรรมที่ลงรากลึกในสังคมไทย 
- ปจจัยอะไรที่สงผลตอความเจริญรุงเรือง 
- สุวรรณภูมิ = ดินแดนแหงทองคํา, 
 สุวรรณทวีป ปรากฏในหลักฐาน 
  อินเดีย = รามายณะ 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร ของแวนแควนโบราณของ
ไทย 
- ลูกปดหินคารเนเลียน, อะเกต 
- ลูกปดแกวมีตา 
- ตะเกียงโรมัน 
- ผาปานกัญชา, ทัพพีสําริด 
- คารเนเลียน เทพนิยายกรีก, โรมัน 
- เหรียญกษาปณอินเดีย 

สะทอนถึงความสัมพันธกับชาติตางๆ 
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 3 สมัยประวัติศาสตรของไทย (สุโขทัย-ปจจุบัน) 
 
 การเมืองการปกครองไทย 
 
 สมบูรณาญาสิทธิราชย (สุโขทัย-ร.7) ประชาธิปไตย 
 
 สุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี-รัตนโกสินทร คณะราษฎร คณะทหาร 
 ปตุราชา เทวราชา  (2475-2500) จอมพล ป. 
   ปฏิรูป ปฏิรูป  จอมพลสฤษดิ์ 
   กษัตริยบรมไตร ร.5  จอมพลถนอม 
 
   2475 
   เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 

 สมัยประวัติศาสตรของไทย 
ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 

การเมืองการปกครองไทย 
ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย 

- ความแตกตางและความเหมือนของการปกครองสมัย
 สุโขทัย, อยุธยา คือ .............................................. 
 ................................................................................  
- การปฏิรูปการปกครองของพระบรมไตรโลกนาถ คือ 

การรวมอํานาจคืนสูกษัตริย 
- การปฏิรูปการปกครองสมัย ร.5 เปนการดึงอํานาจ

กลับคืนสูกษัตริยเชนกัน 
 ................................................................................  
- การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร เปนการ

ใชอํานาจแบบ......................................... 
ยุคประชาธิปไตย - การปกครองแบบรัฐนิยม ในสมัย จอมพล ป. ผูนํามี

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 สังคมสมัยใหม 
 
 ระบบชนชั้น รับวัฒนธรรมจากตะวันออก 
 ระบบอุปถัมภ เลิกไพร 
 ระบบศักดินา เลิกทาส 
  2398 เลิกศักดินา, ยศ, บรรดาศักด์ิ 
   ระบบชนชั้นสังคมไทยปจจุบัน 
 
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
สังคมวัฒนธรรม และภูมิปญญา - การเลิกไพร, ทาส ดูสาเหตุ, ผล 

- ระบบอุปถัมภ 
- ระบบชนชั้น 
- บุคคลสําคัญ อานใหดี ออกปละ 1 คน 
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 ความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
 
 กอน 2398 หลัง 2395 
 
 สุโขทัย-รัตนโกสินทร    เนน จักรวรรดินิยม  
  การเสียดินแดน 
  ร.4, ร.5 
  2398  
 
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ กอน 2398 

 สุโขทัย-อยุธยา จะเนนความสัมพันธกับชาติจีน 
อินเดีย อาหรับ และการเขามาของชาติตะวันตก 
- สัญญาการคา 
- วัตถุประสงคการเขามา เนนเผยแผศาสนา การคา 
- อาจนําไปโยงกับเหตุการณประวัติศาสตรสากล 

ยุคแหงการสํารวจ 
- ชวงรัตนโกสินทรตอนตน บทบาท ชาติตะวันตก 

การกาวเริ่มเขาสูยุคจักรวรรดินิยม 
หลัง 2398 
- การรับมือกับลัทธิจักรวรรดินิยม  
- การเสียดินแดน, ทําสัญญาเสียเปรียบ 
- วิเทโศบายของ ร.5 
- ไทยกับสงครามโลก 1, 2 
- ยุคสงครามเย็น 
- บทบาทไทยกับอาเซียน 
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 เศรษฐกิจ 
 
 
 ด้ังเดิมยังชีพ คาขาย-สงออก 
 
 สุโขทัย-รัตนโกสินทร ร.4-ร.6 ร.6-ร.7 ร.7-ร.8 ร.8-ปจจุบัน 
   ตกต่ํา 2475-2489 ตอนตน มีแบบแผน 
   สงคราม ทุนนิยม 
   ภัยธรรมชาติ   
     ทุนนิยม เสรี 
  ร.4 
  2398 
  ทําสัญญาเบาวริง    
 
 

ภาพรวมของเนื้อหา จุดสําคัญ 
เศรษฐกิจ กอน 2398 

- การคาเสรี สุโขทัย  ตนอยุธยา 
- การคาผูกขาด = ระบบพระคลังสินคา 
- ระบบภาษี 
 + พ้ืนฐาน จังกอบ อากร สวย ฤชา 
 + ผูกป 
 + อากร สวน, นา 
 + ระบบเจาภาษี นายอากร 
- การคาบรรณาการ 
- สินคา ผูกขาด, ตองหาม 
- สัญญาการคากับชาติตะวันตก 
- ขอดี, ขอเสียของเบาวริง 
หลัง 2398 
- ระบบทุนนิยมกําเนิดเกิดขึ้น 
 ร.4-ร.7 เริ่มทุนนิยม 
 ร.7-ร.8 จอมพล ป. ทุนนิยมโดยรัฐ 
 ร.8-ร.9 ทุนนิยมเสรี 
เศรษฐกิจไทยหลังทําเบาวริง 
เกิดอุตสาหกรรม โรงสี, โรงน้ําแข็ง, โรงน้ําตาล 
- ปฏิรูปการเงิน, ธนาคาร 
- เศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐ สมัยจอมพล ป. 
- ประชานิยม 
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ขอสอบ สทศ. ป 2555 
 
1.  ประเทศใดไมไดใชเกณฑการนับพุทธศักราชโดยเริ่มนับ พ.ศ. 1 ตั้งแตวันท่ีพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน 
 1) ลาว 
 2) ไทย 
 3) พมา 
 4) กัมพูชา 
 5) ศรีลังกา  
2. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มีผลงานศิลปะดานใดมากที่สุด 
 1) จิตรกรรม  
 2) มัณฑนศิลป 
 3) ประณีตศิลป  
 4) ประติมากรรม 
 5) สถาปตยกรรม  
3. ทาสสมัยสุโขทัยเปนทาสประเภทใด 
 1) ทาสเชลย  
 2) ทาสสินไถ 
 3) ทาสทานให   
 4) ทาสขัดดอก 
 5) ทาสในเรือนเบี้ย  
4. สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสงคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการคากับชาติใด 
 1) สเปน   
 2) อังกฤษ 
 3) ฝรั่งเศส   
 4) ฮอลันดา 
 5) โปรตุเกส  
5. งานศิลปกรรมใดไมอยูในกลุมศิลปะแบบทวารวดี 
 1) ใบเสมา   
 2) ปราสาท 
 3) พระพิมพ   
 4) พระพุทธรูป 
 5) พระธาตุเจดีย 
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6. ขอใดคือรูปแบบของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย 
 1) พระพุทธรูปสําริด เจดียทรงลังกา 
 2) พระพุทธรูปศิลาทราย เจดียทรงลังกา 
 3) พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดียทรงดอกบัวตูม 
 4) พระพุทธรูปปูนปน เจดียทรงยอมุมไมสิบสอง 
 5) พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดียทรงยอมุมไมสิบสอง 
 

ขอสอบ สทศ. ป 2556 
 
1. วัฒนธรรมฮัวบินเนียนท่ีพบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูในยุคใด 
 1) ยุคเหล็ก 
 2) ยุคสําริด 
 3) ยุคหินเกา 
 4) ยุคหินใหม 
 5) ยุคหินกลาง  
2. ชาวจีนท่ีเดินทางเขามาคาขายในสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทรตองอยูภายใตการดูแลของหนวยงานใด 
 1) กรมคลัง  
 2) กรมเวียง 
 3) กรมทาขวา   
 4) กรมทาซาย 
 5) กรมพระคลังสินคา  
3. ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พบในบริเวณใดของประเทศไทย   

มากที่สุด 
 1) ภาคใต   
 2) ภาคกลาง 
 3) ภาคตะวันตก   
 4) ภาคตะวันออก 
 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. คติการสรางรูปเคารพแทนองคพระมหากษัตริยในสังคมไทยสมัยอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทรนิยมสรางแบบใด 
 1) พระรูปเหมือนจริง   
 2) พระพุทธรูปปางสมาธิ 
 3) พระพุทธรูปทรงเครื่อง  
 4) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร    
 5) พระพุทธรูปฉลองพระองค  
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5. นโยบายการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เกิดขึ้นในรัฐบาลใด 
 1) นายควง อภัยวงศ   
 2) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
 3) จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 
 4) จอมพล ถนอม กิตติขจร 
 5) จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
 

แบบฝกหัด 
 
1. ขอใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร (O-Net’51) 
 1) การคนหาขอมูล และรวบรวมหลักฐาน 
 2) การต้ังคําถาม และกําหนดประเด็นของการศึกษา 
 3) การอธิบายท่ีมีเหตุผล และมีคําตอบที่ชัดเจน 
 4) การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธของขอมูล  
2. ขอใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตรไทยในปจจุบันไมยอมรับ (O-Net’51)  
 1) อยูทางตอนใตของประเทศไทย 
 2) อยูบริเวณเทือกเขาอัลไต 
 3) อยูบริเวณตอนใตของจีน  
 4) อยูบริเวณประเทศไทยปจจุบัน  
3. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตรสากลในขอใด (O-Net’50) 
 1) สมัยแหงการคนพบและสํารวจ 
 2) สมัยแหงสงครามเพโลพอนนีเซียน 
 3) สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกลมสลาย 
 4) สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงโรมัน  
4. ถาตองการวิจัยเรื่องเรือกับวิถีชีวิตชาวเล จะตองใชวิธีการทางประวัติศาสตรในขั้นตอนใด เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

สมบูรณ (O-Net’50) 
 1) การต้ังประเด็นคําถามเรื่องราวท่ีอยากรู 
 2) การคนหาและรวบรวมหลักฐาน 
 3) การวิพากษและตีความหลักฐาน 
 4) การสรุปขอเท็จจริง 
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5. หลักฐานทางประวัติศาสตรในขอใดจัดไดวาเปนหลักฐานช้ันตน (O-Net’49) 
 1) พระพุทธรูป   
 2) พระไตรปฎก 
 3) จดหมายเหตุวันวลิต   
 4) เครื่องปนดินเผาบานเชียง   
6. “ไพร” ในสังคมอยุธยามีฐานะใกลเคียงกับบุคคลกลุมใดในปจจุบัน (O-Net’50) 
 1) แรงงานรับจาง   
 2) สามัญชน 
 3) ทหารเกณฑ   
 4) กระฎมพี  
7. ระบบศักดินาสงผลตอสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร (O-Net’49) 
 1) เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน  
 2) เกิดระบบชนช้ันในสังคมไทย 
 3) เกิดการแบงอํานาจการปกครอง 
 4) เกิดระบบการควบคุมการใชแรงงาน  
8. ขอใดเปนลักษณะของการสรางบานเรือนในภาคเหนือของไทย (O-Net’50) 
 1) การสรางบานโดยใชแทงหินเปนฐาน 
 2) การสรางบานใตถุนสูง หนาตางนอย 
 3) การสรางบานหลายหลังเช่ือมตอกัน 
 4) การสรางบานท่ีมีใตถุนต่ํา หนาตางรอบ  
9. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยแบบดั้งเดิมเปนอยางไร (O-Net’49) 
 1) ครูถายทอดใหศิษยเปนหมูคณะตามชุมชนตางๆ 
 2) ครูนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตในการสอน 
 3) ครูรับสอนเฉพาะศิษยท่ีเปนคนทองถิ่นเดียวกัน 
 4) ครูผูมีความชํานาญสอนศิษยแบบตัวตอตัว   
10. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด (O-Net’49) 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
 2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร  
 4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
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11. ขอใดเปนลักษณะการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา (O-Net’51) 
 1) เปนการผูกขาดโดยพระคลังสินคา 
 2) เปนการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง 
 3) เปนการคาเสรีโดยไมกีดกันชาวตางชาติ 
 4) เปนการคาเสรีภายใตการควบคุมของขุนนาง  
12. นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงสมัยท่ีประเทศไทยตองเขาสูสงคราม 

มหาเอเชียบูรพา รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใช เปนเพราะเหตุใด 
(A-Net’50) 

 1) เตรียมตัวใหพรอมกับสถานการณของโลกในขณะนั้น 
 2) ตองการขัดขวางการครอบงําทางเศรษฐกิจของหมูชนช้ันศักดินา 
 3) เพ่ือสกัดก้ันการเขามาครอบครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวตางชาติ 
 4) ตองการตอบแทนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับผูคุมกําลังหนวยทหาร  
13. ขอใดเปนวิธีการเก็บภาษีในระบบเจาภาษีนายอากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (Ent’48)  
 1) การเก็บภาษีโดยการชักสวนสินคา 
 2) การเก็บภาษีเปนสิ่งของแทนเงิน 
 3) การใหเอกชนมีสิทธิในการเก็บภาษีแทนรัฐ 
 4) การต้ังหนวยงานกลางเพื่อเก็บภาษีอยางเปนระบบ  
14. จอมพล ป. พิบูลสงครามใชวิธีการใดแกปญหาครอบงําทางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ (Ent’45) 
 1) เรงสงเสริมระบบการคาเสรีใหกวางขวางย่ิงขึ้น 
 2) ออกกฎหมายหามชาวตางชาติเปนเจาของท่ีดิน 
 3) จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการผลิตและการคา 
 4) ออกกฎหมายโอนอุตสาหกรรมการผลิตของชาวตางชาติเปนของรัฐ  
15. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครองที่มี

แนวคิดท่ีจะใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเองมากที่สุดไดแกเรื่องใด (A-Net’51) 
 1) การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
 2) การจัดตั้งเสนาบดีสภา กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก 
 3) การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล 
 4) การจัดตั้งสุขาภิบาล  
16. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กอนหนาท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

รัชกาลท่ี 7 ทรงมีแนวพระราชดําริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอยางไร (A-Net’51) 
 1) ทรงริเริ่มใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใชเปนหลักในการปกครองประเทศ 
 2) มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก ใน พ.ศ. 2474 
 3) โปรดใหมีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบริเวณพระราชวังดุสิต 
 4) ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน  
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17. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
บานเมืองจนประสบผลสําเร็จเทียบไดกับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยพระองคใด (A-Net’50)  

 1) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 2) สมเด็จพระนารายณมหาราช 
 3) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
18. ปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับตางชาติเรื่องใดท่ีรัฐตองตัดสินใจใชวิธีการทางทหารในการแกปญหา (O-

Net’50) 
 1) กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 5 
 2) วิกฤตการณ ร.ศ. 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลท่ี 5 
 3) ญ่ีปุนเคลื่อนกองทัพเขาไทยชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
19. กุศโลบายทางการเมืองใดท่ีพระมหากษัตริยสุโขทัยทรงใชในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเปนปกแผน

ของอาณาจักร (A-Net’49)  
  1) การควบคุมกําลังคนใหเปนหมวดหมู 
 2) การสรางความสัมพันธในระบบเครือญาติ 
 3) การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา 
 4) การสงพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช  
20. พระมหากษัตริยหรือบุคคลใดที่กําหนดให “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” เปนสถาบัน หลักของประเทศ 

(Ent’47) 
 1) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 2) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
 4) คณะราษฎร 
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เฉลย 
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกตองที่สุด (ขอสอบ สทศ. 2555) 
1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 4) 5. 2) 6. 1)  
 
แบบตัวเลือก 1 คําตอบที่ถูกตองที่สุด (ขอสอบ สทศ. 2556)      
1. 5) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 5) 
 
แบบฝกหัด 
1. 2) 2. 2) 3. 1) 4. 2) 5. 3)  6. 2) 7. 2) 8. 2) 9. 1) 10. 1)  
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 4) 15. 4)  16. 1) 17. 2) 18. 2) 19. 2) 20. 1) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (202) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
 
 เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน และลําดับความสําคัญของการออกขอสอบดังนี้ 
 

วกิฤตการณดานทรพัยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม, การอนุรกัษ,
การพัฒนาท่ีย่ังยืน, ภัยพิบัติ

(80%)

พ้ืนฐาน
ภูมิศาสตร

(10%)เทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา

ภูมิศาสตร
(10%)

 
 
  
 
 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตรและสารสนเทศทางภูมิศาสตร 10% 
 
  - แผนท่ี และองคประกอบ 
  - GIS  GPS  RS 
  - อุปกรณ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
  
 2) พ้ืนฐานภูมิศาสตร 10% 
 
  - ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, ภูมิพฤกษ และภูมิลักษณ 
  
 3) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 80% 
 
  - วิกฤติทรัพยากรและแนวทางการอนุรักษ 
  - การพัฒนาที่ย่ังยืน 
  - อนุสัญญาและขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 
  - กฎหมายสิ่งแวดลอม 
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เก็งขอสอบ 
 

ชุดที่ 1 
 
สาระศาสนา 
ตอนที่ 1 :  ตอบเพียง 1 ตัวเลือก  
1. พุทธดํารัสวา “มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด พระธรรมวินัยก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสฉันนั้น” คําวา 

“วิมุตติ” ในท่ีนี้คือลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาขอใด 
 1) หลักความเสมอภาค   
 2) หลักภราดรภาพ    
 3) หลักเสรีภาพ   
 4) หลักพระธรรมวินัยท่ีเปนรัฐธรรมนูญแหงการปกครองคณะสงฆ 
 5) หลักยึดถือประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายในการดํารงอยู  
2. ขอใดไมใชวิธีพ่ึงตนเองตามหลักนาถกรณธรรม หรือธรรมที่ทําใหพ่ึงตนเองได 
 1) มีความรูสึกตัว จํากิจท่ีทํา คําท่ีพูดไดดี   
 2) วานอนสอนงาย เขาใจเหตุผล 
 3) คบคนดีเปนปยมิตร    
 4) เรียนมาก รูมาก อานมาก ฟงมาก สั่งสมขอมูลมาก 
 5) คนพบความจริงแลวก็นําความจริงออกมาเผยแพรสูสาธารณชน  
3. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับคุณคาทางจริยธรรมของขันธ ๕ 
 1) หากมีเพียงขันธอยางใดอยางหนึ่งไมอาจทําใหเกิดชีวิตขึ้นมาได   
 2) กลาวโดยยอก็มีเพียง 2 อยาง คือ จิตและเจตสิก 
 3) ขันธ ๕ ตกอยูในกฎแหงไตรลักษณ 
 4) อยาหลงยึดติดวาขันธ ๕ จะยั่งยืนตลอดไป 
 5) ความยึดติดในขันธ ๕ เปนท่ีมาของความทุกขท้ังปวงในชีวิตมนุษย  
4. ขอใดคือหลักฐานช้ันท่ี 2 ตามลําดับช้ันของคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 1) พระวินัยปฎก 
 2) พระสุตตันตปฎก 
 3) อรรถกถา 
 4) ฎีกา 
 5) อนุฎีกา 
  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (204) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

5. ประธานสังฆสภาองคแรกแหงประวัติศาสตรการปกครองของคณะสงฆไทย (ในระบบสังฆสภา) คือผูใด 
 1) เฮง เขมจารี  
 2) มั่น ภูริทตฺโต   
 3) ชา สุภทฺโท  
 4) ป.อ. ปยุตฺโต  
 5) พุทธทาสภิกขุ 
 
ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
6. ขอใดไมใชหลักธรรมที่ควรนอมนํามาปฏิบัติในวันเทโวโรหณะ 
 1) ความกตัญูกตเวที  
 2) หลักความกรุณา   
 3) อัปปมาทธรรม   
 4) หลักการฝกตน    
 5) มัชฌิมาปฏิปทา  
7. การเจริญปญญา คือ การอบรมจิตโดยใชขอใดเปนสําคัญ 
 1) สติ 
 2) สัมปชัญญะ 
 3) โยนิโสมนสิการ 
 4) ญาณทัศนะ 
 5) สมาธิ 
 
สาระหนาท่ีพลเมือง 
ตอนที่ 1 :  ตอบเพียง 1 ตัวเลือก  
8. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน 
 1) เปนหลักการใหมท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 2) สหประชาชาติไดมีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพ่ือใชเปนมาตรฐานขั้นต่ําใหสมาชิก

ปฏิบัติตาม 
 3) กฎหมายท่ีรับรองสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของประเทศไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 4) การคํานึงถึงสิทธิความเปนมนุษยเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเทานั้น 
 5) หลักการสําคัญท่ีสุดของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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9. ขอใดไมใชเปาหมายของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
 1) การประสานเขตระหวางทหารและพลเรือน  
 2) การเคารพสัญลักษณกาชาด 
 3) การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน   
 4) ชวยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล 
 5) หามทํารายคนที่วางอาวุธ  
10. สาระทางประดิษฐกรรม อยูในเน้ือหาสาระสําคัญของวัฒนธรรมขอใด 
 1) คติธรรม 
 2) เนติธรรม 
 3) วัตถุธรรม 
 4) สหธรรม 
 5) นวัตกรรม  
11. องคกรใดท่ีทําหนาท่ีพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณีมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ 
 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 2) ผูตรวจการแผนดิน 
 3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 4) องคกรอัยการ 
 5) ศาลรัฐธรรมนูญ  
12. ในฐานะที่นักเรียนเปนพลเมืองดีของสังคมไทย มีสิ่งท่ีควรรณรงคใหตระหนักเก่ียวกับอาหารดัดแปลง

พันธุกรรมจากพืชและสัตว (GMO) ตอไปนี้ ยกเวนขอใด 
 1) เรียกรองใหมีการจดสิทธิบัตรอาหารที่ผานการดัดแปลงทางพันธุกรรม  
 2) เรียกรองใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับพืชและสัตวดัดแปลงพันธุกรรม 
 3) เรียกรองเพ่ือใหไดหลักประกันเกี่ยวกับการคุมครองระบบเกษตรกรรมทองถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4) เรียกรองใหมีการปรึกษาหารือของประชาชนในสังคมเพ่ือตัดสินใจใชเก็บและจําหนาย 
 5) เรียกรองใหมีการตรวจสอบอยางตอเนื่องถึงผลของอาหารดัดแปลงพันธุกรรม 
 
ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
13. ขอใดไมใชวัฒนธรรมทองถิ่นของภาคเหนือ 
 1) ประเพณีสารทเดือนสิบ 
 2) การทําขวัญขาว   
 3) ประเพณีสืบชะตา   
 4) การทําบุญสลากภัต  
 5) การทําบุญทอดผาปาแถว  
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14. ประเทศใดไมใชสมาชิกในกรอบความรวมมือสามเหลี่ยมมรกต 
 1) ไทย 
 2) ลาว 
 3) พมา 
 4) กัมพูชา 
 5) เวียดนาม 
 
สาระเศรษฐศาสตร 
ตอนที่ 1 :  ตอบเพียง 1 ตัวเลือก  
15. กลุมประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก หรือ OPEC ถือวาเปนกลุมท่ีมีลักษณะของตลาดแบบใด 
 1) ตลาดแขงขันสมบูรณ  
 2) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
 3) ตลาดผูกขาด  
 4) ตลาดผูขายนอยราย  
  5) ตลาดลมเหลว  
16. การบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ

ภายในประเทศ ถือวาเปนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขอใด 
 1) ความพอประมาณ   
 2) ความมีเหตุผล   
 3) ระบบภูมิคุมกัน    
 4) ความรอบรู    
 5) ความสมดุล  
17. ขอใดไมใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 1) ใชวิธีการสหกรณในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน  
 2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตเพ่ือพัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน 
 3) พัฒนาศักยภาพการผลิตใหมีมาตรฐานและสรางโอกาสการแขงขัน 
 4) สรางความรวมมือของคนในชุมชนผานกิจกรรมสําคัญของชุมชน 
 5) จัดตั้งโรงสีชุมชนเพ่ือใหรายไดจากการผลิตของชุมชนคืนสูชุมชนมากท่ีสุด 
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18. หลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 องคกรใดท่ีไดกําหนดแผนยุทธศาสตรชวยเหลือประเทศไทย และ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบท 

 1) ธนาคารโลก   
 2) กองทุนการเงินระหวางประเทศ  
 3) ธนาคารพัฒนาเอเชีย   
 4) อาเซียน   
 5) เอเปค  
19. ขอใดไมใชผลกระทบตอประเทศไทยจากวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร 
 1) การสงออกของไทยขยายตัวในอัตราท่ีลดลง  
 2) การขาดความเช่ือมั่นตอสถาบันการเงินไทย 
 3) การออนคาของเงินบาท  
 4) การด่ิงลงของดัชนีหุนไทย 
 5) การลงทุนระหวางประเทศในประเทศไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง 
 
ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
20. เงินในขอใดถือวาเปนคาจาง  
 1) เงินคาภาษีเงินได   
 2) เงินชวยเหลือบุตร  
 3) เงินคานายหนา     
 4) เบ้ียเลี้ยงคาครองชีพ   
 5) คาอาหาร  
21. ปจจัยท่ีควบคุมไมไดท่ีนําไปสูการพ่ึงพา แขงขัน ขัดแยงและประสานประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

คือขอใด 
 1) ภัยธรรมชาติ 
 2) โรคระบาด 
 3) ภูมิศาสตร  
 4) ภูมิอากาศ 
 5) ทรัพยากร 
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สาระประวัติศาสตร 
ตอนที่ 1 :  ตอบเพียง 1 ตัวเลือก  
22. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1) สมัยกอนประวัติศาสตรมีระยะเวลายาวนานกวาสมัยประวัติศาสตร 
 2) การปฏิวัติวิทยาศาสตรนับเปนลูกคลื่นท่ีหนึ่งในการปฏิวัติของมนุษยชาติ 
 3) ประวัติศาสตรสมัยใหมของจีนเริ่มในสมัยราชวงศชิงจนถึงสิ้นสุดการปกครองระบอบสาธารณรัฐ 
 4) ประวัติศาสตรสมัยใหมของอินเดียเริ่มเมื่อราชวงศโมกุลขึ้นมามีอํานาจจนถึงการท่ีอังกฤษใหเอกราชแก

อินเดีย 
 5) ประวัติศาสตรสมัยใหมของตะวันตก เปนสมัยแหงการใชเหตุผลหรือยุคแหงการรูแจง  
23. เหตุใดคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 จึงเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรท่ีสําคัญมาก 
 1) เปนคําประกาศเพื่อจํากัดการใชพระราชอํานาจของกษัตริยแหงอังกฤษ 
 2) มีความสําคัญตอรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย 
 3) แสดงใหเห็นการแบงอํานาจในการปกครองประเทศออกเปน 3 ฝาย เพ่ือใหเกิดการใชอํานาจท่ีสมดุล 
 4) เปนการประกาศสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยชนที่ไมสามารถโอนใหกับบุคคลอื่นได 
 5) เปนการแสดงใหเห็นวาชาวอาณานิคมสามารถแยกตนเองเปนอิสระจากการปกครองของอังกฤษ  
24. ชนชาติใดในสมัยโบราณของตะวันตกท่ีไมใชนักสรางสรรค ไมมีผลงานทางวรรณกรรมหรืองานศิลปะที่สําคัญ 
 1) บาบิโลน 
 2) ฮิบรูหรือยิว 
 3) อัสซีเรีย  
 4) ฟนิเซีย 
 5) ไมซินี  
25. การประกาศนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติโดยมีจุดมุงหมายใหสอดคลองกับนัยแหงรัฐธรรมนูญในขณะนั้น 

รวมท้ังใหสอดคลองกับแนวคิดขององคการสหประชาติ เริ่มขึ้นเมื่อสมัยใครเปนนายกรัฐมนตรี 
 1) รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม   
 2) รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 3) รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท   
 4) รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 5) รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
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26. องคการยูเนสโกไดประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนบุคคลสําคัญของโลกใน
สาขาตอไปนี้ ยกเวนขอใด 

 1) การศึกษา   2) วัฒนธรรม  
 3) สังคมศาสตร   4) สื่อสารมวลชน  
 5) โบราณคดี 
 
ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
27. หลักฐานท่ีแสดงถึงการแตงกายของคนไทยในสมัยโบราณสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทรท่ีสรุปวาคนไทยใชเสื้อผา

นอยช้ินคือนุง 1 ผืน และหมอีก 1 ผืน คือขอใด 
 1) ภาพลายเสนของ Henri Mouhot 
 2) รูปประติมากรรมเทพเจา 
 3) บันทึกของพระสังฆราช ปลเลอกัวซ 
 4) พระราชนิพนธกาพยเหเรือชมเครื่องคาวหวาน 
 5) เอกสารชาวตะวันตก  
28. การรวมกลุมประเทศในขอใดเปนสหภาพเศรษฐกิจ 
 1) สภารัฐมนตรีนอรดิก   2) สหภาพยุโรป  
 3) สมาคมการคาเสรียุโรป   4) เบเนลักซ  
 5) เอเปก 
 
สาระภูมิศาสตร 
ตอนที่ 1 :  ตอบเพียง 1 ตัวเลือก  
29. ขอใดไมใชประโยชนของการรับรูจากระยะไกล 
  1) พยากรณปริมาณและการกระจายของฝนในแตละวัน 
 2) สํารวจและทําแผนท่ีการใชประโยชนจากท่ีดินและการเปลี่ยนแปลง 
 3) จัดลําดับความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแตละชนิดและดานวิศวกรรม 
 4) สํารวจและขุดเจาะเพื่อหาทรัพยากรใตดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) สํารวจตําแหนงท่ีเกิดภัยธรรมชาติทําใหลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน  
30. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับแผนดินไหว 
  1) สวนใหญเกิดจากการคลายตัวอยางรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลก 
 2) การทดลองอาวุธนิวเคลียรก็อาจทําใหเกิดแผนดินไหวได 
 3) ประเทศไทยเกิดปรากฏการณแผนดินไหวคอนขางนอยและไดรับผลกระทบไมรุนแรงมากนัก 
 4) กรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินไหวในเขตความรุนแรงพอประมาณ 
 5) ขณะเกิดแผนดินไหวหามใชลิฟตและควรมุดลงใตโตะท่ีแข็งแรง 
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31. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
  1) ภูเขาไฟกระจัดกระจายทุกภูมิภาคของโลก   
  2) ประเทศไทยมีภูเขาไฟอยูในทุกภูมิภาคยกเวนภาคใต 
 3) การพุงชนของอุกกาบาตขนาดใหญ เปนสาเหตุหนึ่งของภูเขาไฟปะทุ 
 4) บริเวณท่ีมักเกิดคลื่นสึนามิ คือ มหาสมุทรแปซิฟก 
 5) พ้ืนท่ีรองรับน้ําตื้นเขินนับเปนมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดน้ําทวม  
32. ขอใดไมใชผลกระทบจากภาวะโลกรอนสําหรับประเทศไทย 
  1) พ้ืนท่ีทางภาคใตจะมีฝนตกนอยลง   
  2) ฤดูรอนจะขยายเวลายาวนานขึ้น ฤดูหนาวจะสั้นลง 
 3) ดินถลมบอยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 4) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญความแหงแลงมากขึ้น 
 5) เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  
33. เมืองสําคัญหลายแหง ไดแก นิวเดลี ซีอาน เปยจิง (ปกก่ิง) เตหะราน กรุงเทพฯ มาดริด กัวลาลัมเปอร 

ประสบปญหาใด 
  1) อากาศเปนพิษเนื่องจากการใชน้ํามันในรถยนต   
  2) อากาศเปนพิษเนื่องจากมีซัลเฟอรไดออกไซดและสารแขวนลอยในอากาศเกินมาตรฐาน 
 3) การขาดแคลนน้ําใชอยางรุนแรงมากขึ้นในฤดูรอน 
 4) น้ําเสียเนื่องจากสารพิษในน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 5) การสูญเสียปาไมเนื่องจากความตองการพ้ืนท่ีเพาะปลูกและไฟปา 
 
ตอนที่ 2 :  ตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
34. ขอใดคือกิจกรรมหลักของกลุมกรีนพีซ (Greenpeace)  
 1) ปฏิเสธการตัดตอพันธุกรรม 2) ปลูกตนไมในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวโลก 
 3) ยุตินิวเคลียร   4) ชวยเหลือสัตวท่ีใกลสูญพันธุ  
 5) นํา “ปญหาชาวบาน” ใหปรากฏระดับสังคม  
35. ขอใดไมเกี่ยวของกับการกําจัดน้ําเสีย โดยวิธีธรรมชาติตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-   

พระเจาอยูหัวฯ  
 1) การปลูกผักตบชวา   2) การเลี้ยงปลากระดี่ 
 3) การปลูกผักเบ้ีย   4) การใชกังหันน้ําชัยพัฒนา 
 5) การปลูกตนกกอียิปต 
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ชุดที่ 2 
 
สวนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
36. ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด 
 1)  ประเทศมีความยากจน 
 2) การดําเนินการทางเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพ 
 3)  การจัดสรรทรัพยากรไมสมดุลกับหนวยการผลิตตางๆ 
 4)  การผลิตสินคาไมเพียงพอกับความตองการ 
 5)  ความตองการโดยทั่วไปมีไมจํากัดแตทรัพยากรมีปริมาณจํากัด      
37. ลักษณะใดท่ีเปนลักษณะท่ีสําคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1)  การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคา          
 2)  ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางดานรายได 
 3)  ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกกรณี 
 4)  การทํางานของระบบอาศัยกลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
 5)  ภาคเอกชนไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหรับผิดชอบในการผลิตสินคาและบริการสําหรับคนสวนใหญ  
38. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 1)  จํานวนผูซ้ือเทากับจํานวนผูขาย 
 2)  ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย 
 3)  อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย            
 4)  ผูซ้ือสามารถซ้ือสินคาไดตามจํานวนที่ตองการ 
 5)  ระดับรายไดสมดุลกับระดับราคา  
39. ขอใดมิใชลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ 
 1)  มีผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก 
 2)  สินคาท่ีซ้ือขายกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 
 3)  การขายสินคาแตละชนิดตองอาศัยการโฆษณา       
 4)  ผูซ้ือและผูขายแตละรายตางมีความรอบรูสภาวะตลาดเปนอยางดี 
 5) หนวยธุรกิจสามารถเขาหรือออกจากธุรกิจการคาโดยเสรี  
40. ปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคที่นับวามีความสําคัญที่สุดในทางเศรษฐกิจ 
 1) รายได 
 2)  การใหสินเช่ือ 
 3)  รสนิยม 
 4)  ระดับราคาสินคา 
 5)  ปริมาณทรัพยสินของผูบริโภค  
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41. ขอใดหมายถึงแนวคิด “ทฤษฎีใหม” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 1) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
 2) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง       
 3) แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 4) แนวคิดการพัฒนาเชิงนิเวศวิทยา 
 5)  แนวคิดเศรษฐศาสตรชาวพุทธ  
42. ธนาคากลางจะลดปริมาณเงินในทองตลาดไดโดยวิธีใด 
 1)  เพ่ิมอัตรารับชวงซ้ือลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ขายพันธบัตรรัฐบาล       
 2)  ลดอัตรารับชวงซ้ือลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
 3)  ลดอัตรารับชวงซ้ือลด ลดอัตราเงินสดสํารอง ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
 4)  เพ่ิมอัตรารับชวงซ้ือลด ลดอัตราเงินสดสํารอง ขายพันธบัตรรัฐบาล 
 5)  เพ่ิมอัตรารับชวงซ้ือลด เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล  
43. ขอใดเปนท่ีมาของอุปทานเงินตราตางประเทศ 
 1)  คาใชจายของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ 
 2)  การสงเงินไปลงทุนในประเทศพมา 
 3)  เงินบริจาคท่ีรัฐบาลไทยใหแกประเทศกัมพูชา 
 4)  การซ้ือสินคาจากประเทศญี่ปุน 
 5)  รายไดจากการสงสินคาและบริการไปจําหนายตางประเทศ     
44. ขอใดเปนเครื่องวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1)  ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงขึ้นตลอดเวลา 
 2)  ภาคอุตสาหกรรมใหญกวาภาคเกษตรกรรม 
 3)  รายไดเฉลี่ยตอหัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง     
 4)  การกระจายรายไดเทาเทียมกันมากขึ้น 
 5)  การลดความเหลื่อมล้ําทางดานคุณภาพชีวิต  
45. ขอใดไมใชสาเหตุของปญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทยท่ีเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2540 
 1)  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองและขาดศรัทธาในรัฐบาล 
 2)  การใชจายภายในประเทศขยายตัวในอัตราท่ีสูงเกินไป 
 3)  สัดสวนการออมมีอัตราสวนสูงกวาการบริโภคและการลงทุนในประเทศ      
 4)  ภาคเอกชนมีการใชจายเงินเกินตัวเมื่อเทียบกับความสามารถในการสรางรายไดท่ีแทจริง 
 5)  การนําเงินทุนกูยืมจากตางประเทศไปลงทุนในธุรกิจท่ีไมไดทําใหการผลิตเพ่ิมขึ้น 
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46. ขอใดไมใชผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาตอเศรษฐกิจไทย 
 1)  เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ 
 2)  เกิดการครอบงําจากตางชาติ 
 3)  เกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายได 
 4)  เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 5)  เกิดการกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุมสมาชิกอาเซียน       
47. ขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา ในปจจุบันคือหนวยงานใด 
 1)  องคการการคาโลก       
 2)  กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 3)  องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 4)  ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา 
 5)  การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา  
48. โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงหรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ มีช่ือยอวาอะไร 
 1)  IMT-GT 
 2)  GMS-EC 
 3)  BIMST-EC 
 4)  ACMECS 
 5)  MGC  
49. ขอใดกลาวเก่ียวกับความไมรูกฎหมายไดอยางถูกตอง 
 1)  ความไมรูกฎหมายอาจเปนความผิดในบางครั้ง 
 2)  ความไมรูกฎหมายทําใหรับโทษนอยลง 
 3)  ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแกตัวใหพนผิดได        
 4)  ความไมรูกฎหมายยอมใชอางใหพนผิดได 
 5)  ความไมรูกฎหมายไมมีวันเกิดขึ้นได เพราะกฎหมายบังคับใหทุกคนตองรูกฎหมาย  
50. การแบงกฎหมายออกเปนกฎหมายแพงและกฎหมายอาญานั้น เปนการแบงโดยยึดถืออะไรเปนเกณฑในการแบง 
 1)  รูปแบบของกฎหมาย 
 2)  แหลงกําเนิดของกฎหมาย 
 3)  ลักษณะการใชกฎหมาย 
 4)  สภาพบังคับของกฎหมาย     
 5)  ความสัมพันธของคูกรณีท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย 
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51. ผูเยาวอายุ 17 ปบริบูรณ ไดทําพินัยกรรมขึ้นปรากฏวาบิดามารดาไมยินยอม ผลในทางกฎหมายเปนอยางไร 
 1)  สมบูรณ      
 2)  พินัยกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ 
 3)  ผูเยาวรองขอตอศาลใหอนุญาตใหทําได 
 4)  ผูมีสวนไดสวนเสียรองขอใหศาลสั่งอนุญาตใหทําได 
 5)  บิดามารดารองขอใหศาลสั่งไมอนุญาตใหทําได  
52. ขอใดไมใชสินสวนตัว  
 1)  ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 2)  ของหมั้น 
 3)  เครื่องใชสอยสวนตัว 
 4)  ดอกผลของสินสวนตัว        
 5)  ทรัพยสินซ่ึงฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการใหโดยเสนหา  
53. ขอใดเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย 
 1)  มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2)  มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน     
 3)  มีการเลือกตั้ง 
 4)  มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
 5)  มีรัฐสภาและพรรคการเมือง  
54. ขอใดไมใชอํานาจหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ 
 1)  การออกกฎหมาย 
 2)  การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหาร 
 3)  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 4)  การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการระดับปลัดกระทรวง        
 5)  การใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  
55. สวนราชการใดมีฐานะเปนกระทรวง 
 1)  สํานักงบประมาณ 
 2)  สํานักนายกรัฐมนตรี       
 3)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 4)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 5)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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56. “ยอดรวมรูปแบบความสัมพันธ กระบวนการและวัสดุอุปกรณท่ีสรางขึ้น เพ่ือสนองประโยชนสําคัญๆ ทาง
สังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” หมายถึงอะไร 

 1)  โครงสรางทางสังคม 
 2)  สถาบันสังคม 
 3)  การจัดระเบียบทางสังคม 
 4)  กลุมสังคม 
 5)  องคการทางสังคม  
57. ขอใดไมใชความสําคัญของวัฒนธรรม 
 1) วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน 
 2)  วัฒนธรรมเปนเครื่องมือชวยแกปญหาและสนองความตองการของมนุษย 
 3)  วัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติ 
 4)  วัฒนธรรมทําใหเกิดความเปนเอกภาพ 
 5)  วัฒนธรรมทําใหมนุษยสามารถสรางสรรคศิลปะที่สวยงาม  
58. ขอใดเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางออม 
 1)  โรงเรียนจัดปฐมนิเทศแกนักเรียนใหม 
 2)  อาจารยพานักเรียนไปเขาคายชมรมอนุรักษธรรมชาติ 
 3)  แมสอนใหลูกสาวหัดเย็บปกถักรอย 
 4)  การเขารวมกิจกรรมในกลุมเพ่ือนฝูงและเพ่ือนรวมงาน       
 5)  ยายสอนมารยาทในการรับประทานอาหาร  
59. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 1)  เปนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งของ        
 2)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับโครงสรางทางสังคม 
 3) เปนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม 
 4)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับสถานภาพและบทบาททางสังคม 
 5)  เปนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลแตละตําแหนงภายในองคกร 
 
สวนที่ 2 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ  
60. ขอใดไมนับวาเปนสถาบันทางการเงินตามความหมายทางเศรษฐศาสตร 
 1)  บริษัทธุรกิจการเชาซ้ือ       
 2)  บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย 
 3)  สหกรณออมทรัพย 
 4)  สหกรณผูบริโภค       
 5)  สถานธนานุเคราะห 
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61. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ จะทําใหเกิดผลอยางไร 
 1)  ประชาชนมีความตองการถือเงินนอยลง     
 2)  ประชาชนจะกักตุนสินคานอยลง 
 3)  คาของเงินลดต่ําลง      
 4)  ทรัพยสินท่ีไมมีราคาตายตัวจะมีมูลคานอยลง 
 5)  ลูกหนี้เสียประโยชนเพราะชําระหนี้ดวยเงินท่ีมีคาลดลง  
62. เมื่อเกิดการวางงาน รัฐบาลควรจะทําอยางไร 
 1)  ใชนโยบายการคลังแบบเกินดุล 
 2)  ใชนโยบายการคลังแบบขาดดุล        
 3)  ลดปริมาณเงินในทองตลาด 
 4)  ลดการใชจายของภาครัฐ 
 5)  เก็บอัตราภาษีใหนอยลง  
63. บัญชีใดไมรวมอยูในบัญชีเดินสะพัด 
 1)  บัญชีสินคา 
 2)  บัญชีเงินทุน 
 3)  บัญชีบริการ 
 4)  บัญชีบริจาค 
 5)  บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ      
64. อังถัดภ (UNCTAD) เปนการประชุมสหประชาชาติวาดวยเรื่องใด 
 1)  ความมั่นคง 
 2)  การคา 
 3)  การบูรณะ 
 4)  การพัฒนา 
 5)  การลงทุน  
65. ขอใดไมใชกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 1)  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
 2)  กฎหมายลักษณะพยาน 
 3)  กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา 
 4)  กฎหมายอาญา 
 5)  กฎหมายแพงและพาณิชย    
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66. ขอใดไมใชนิติบุคคล 
 1)  วัดวาอาราม 
 2)  สํานักสงฆ 
 3)  อําเภอ     
 4)  จังหวัด 
 5)  กระทรวง  
67. ขอใดตอไปนี้มิใชลักษณะโทษทางแพง 
 1)  ปรับ 
 2)  เรียกเบ้ียปรับ 
 3)  ชดใชคาเสียหาย 
 4)  กักกัน 
 5)  กักขัง       
68. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดียึดหลักการใชอํานาจในขอใด 
 1)  หลักเช่ือมโยงอํานาจ 
 2)  หลักดุลอํานาจ 
 3)  หลักแบงแยกอํานาจ     
 4)  หลักยับยั้งและถวงดุลอํานาจ 
 5)  หลักมอบอํานาจ  
69. ขอใดเปนองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 1)  องคกรอัยการ 
 2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 3)  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 4)  ผูตรวจการแผนดิน     
 5)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      
70. ขอใดเปนวัฒนธรรมทองถิ่นของภาคกลาง 
 1)  ประเพณีรับบัวโยนบัว 
 2)  การบูชารอยพระพุทธบาท  
     3)  การทําบุญตานกวยสลาก 
 4)  ประเพณีชักพระ 
 5)  ประเพณีสารทเดือนสิบ 
 
 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (218) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

ชุดที่ 3 
 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  
71. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับความเปนมาของศาสนาสากล 
 1) คานาอัน คือ ดินแดนแหงพันธะสัญญาของศาสนายูดาย และศาสนาคริสต 
 2) บรรพบุรุษของชาวยิว ตั้งถ่ินฐานอยูดินแดนแหงพระจันทรเสี้ยว 
 3) งานฉลองปาสกาเกี่ยวของโดยตรงกับโมเสสศาสดาของชาวยิว 
 4) เปอรเซีย คือ สถานท่ีหลบภัยของพระเยซูในสมัยกษัตริยเฮโรดปกครองยิว 
 5) พระเยซูใชเวลาในการประกาศศาสนาสั้นท่ีสุดเมื่อเทียบกับศาสดาองคอื่น  
72. “เปนคนเสมอตนเสมอปลาย ไมถือยศศักดิ์ อยูงายกินงาย อดทน มีจิตใจเขมแข็ง รักความยุติธรรม มีบุคลิก

นาเลื่อมใส” คือคุณลักษณะของศาสดาองคใด 
 1) นบีมุฮัมมัด 
 2) พระพุทธองค 
 3) พระเยซู 
 4) พระมหาวีระ 
 5) โมเสส  
73. ขอใดไมสอดคลองในศาสนาและความเชื่อในสมัยกอนพุทธกาล 
 1) อารยันนับถือดิน ดราวิเดียนนับถือฟา 
 2) มีความเช่ือวาตายแลวเกิดใหมซํ้าแลวซํ้าเลา 
 3) มีความเช่ือวาตายแลวสูญสิ้น 
 4) พระเจายังคงลิขิตชีวิตมนุษยดังพรหมลิขิต 
 5) ความเช่ือบางประการมีผลตอศาสนาพุทธ  
74. ขอใดอยูตรงกลางระหวาง กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค 
 1) เบญจศีลและเบญธรรม 
 2) เบญจขันธ 
 3) ไตรลักษณ 
 4) ไตรสิกขา 
 5) อริยสัจ ๔ 
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75. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 
 1) คาถาพัน เปนภาษาบาลี จัดแบงเปน 13 บท 
 2) งานเทศมหาชาติ คนอีสานเรียกวา บุญผะเหวด 
 3) อุปนิสัยคนไทย ตรงกับชาดกเรื่องนี้มากท่ีสุด 
 4) มักเทศนตอนออกพรรษา 
 5) กัณฑสุดทาย คือ มหาราช  
76. ธรรมท่ีเปนหลักในหมวดทุกข-สมุทัย ในอริยสัจ ๔ คือขอใด 
 1) ขันธ ๕, นิวรณ ๕   2) โลกธรรม ๘, อธิปไตย ๓ 
 3) ขันธ ๕, กรรม ๑๒   4) ขันธ ๕, นิยาม ๕ 
 5) นามรูป, นิยาม ๕  
77. ในนิยาม ๕ ขอใดท่ีมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติท้ังหมด 
 1) อุตุนิยม   2) พีชนิยาม 
 3) จิตตนิยาม   4) กรรมนิยาม 
 5) ธรรมนิยาม  
78. ขอใดไมใชลักษณะของสามี และภรรยาที่ควรใชชีวิตรวมกัน 
 1) เหมือนเพชรฆาต   2) เหมือนโจร 
 3) เหมือนเพ่ือน   4) เหมือนคนใช 
 5) เหมือนครู  
79. ชาวพุทธตัวอยางท่ีไดรับการยกยองเปนพระวิปสสนาจารยท่ีเปนแบบอยางของพระนักปฏิบัติและเผยแผ

ธรรมะไปยังตางประเทศคือขอใด 
 1) พระพรหมคุณาภรณ  
 2) พระโพธิญาณเถระ 
 3) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต 
 4) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
 5) พระธรรมโกษาจารย (พุทธทาสภิกขุ)  
80. ขอใดเรียงลําดับช้ันของคัมภีรพระพุทธศาสนาไดถูกตอง  
 1) พระไตรปฎก  ฎีกา  อรรถกถา 2) พระไตรปฎก  สัททาวิเสส  ปกรณวิเสส 
 3) พระไตรปฎก  อรรถกถา  ฎีกา 4) พระไตรปฎก  ปกรณวิเสส  ฎีกา 
 5) พระไตรปฎก  สัททาวิเสส  อรรถกถา  
81. วิธีการทางประวัติศาสตร ขั้นตอนใดมีความสําคัญมากที่สุด 
 1) กําหนดประเด็น   2) คนควารวบรวม 
 3) การตรวจสอบตีความ   4) การสรุปขอเท็จจริง 
 5) การนําเสนอ 
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82. ขอใดเปนหลักฐานช้ันรอง 
 1) ศิลาจารึกหลักท่ี 1 พอขุนรามคําแหง 
 2) พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 
 3) หนังสือราชกิจจานุเบกษา 
 4) พระราชนิพนธไกลบาน 
 5) ศุภอักษร  
83. วัฒนธรรมดองซอนที่พบในดินแดนไทยแหลงใดเกาแกท่ีสุด 
 1) บางแพ จังหวัดราชบุรี  
 2) โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 3) เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 4) พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 5) บานเชียง จังหวัดอุดรธานี  
84. รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เปนงานประติมากรรมท่ีเก่ียวของกับอาณาจักรใด 
 1) ศรีวิชัย   2) ตามพรลิงค 
 3) ละโว   4) สุพรรณภูมิ 
 5) หริภุญชัย  
85. ขอใดไมใชลักษณะรัฐนิยม สมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม 
 1) ตอตานชาวตะวันตก  
 2) เปลี่ยนช่ือจากสยามเปนไทย 
 3) ตั้งช่ือควรมีความหมายดีและไพเราะ 
 4) ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ 
 5) ปลุกใจประชาชนทําสงครามกับฝรั่งเศส  
86.      จากกราฟแสดงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ชวงป 

2535-2540 นักเรียนคิดวา จุด A และ จุด B 
หมายถึง สมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 

     1) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร 

     2) นายชวน หลีกภัย  นายบรรหาร ศิลปอาชา 
     3) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
     4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
     5) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร  
 
 

A

B



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 __________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (221) 

87. การขอแกไขสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับชาติตะวันตก ชาติแรกท่ีไทยขอแกไขไดสําเร็จคือขอใด 
 1) สหรัฐอเมริกา   2) ฝรั่งเศส 
 3) อังกฤษ   4) ฮอลันดา 
 5) อิตาลี  
88. ชาติแรกในเอเชีย-แปซิฟก ท่ีสหรัฐอเมริกาทําสัญญาไมตรีและพาณิชย คือขอใด 
 1) ญ่ีปุน   2) ไทย 
 3) อินโดนีเซีย   4) ฟลิปปนส 
 5) สิงคโปร  
89. พระภิกษุรูปแรกของไทยที่องคการยูเนสโก ยกยองใหเปนผูมีผลงานโดดเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกคือขอใด 
 1) พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)  
 2) สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 3) พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) 
 4) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 
 5) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)  
90. พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆฉบับแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด 
 1) รัชกาลท่ี 1   2) รัชกาลท่ี 2 
 3) รัชกาลท่ี 3   4) รัชกาลท่ี 4 
 5) รัชกาลท่ี 5   
91. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณอักษรขอใดมีคุณคาทางประวัติศาสตรนอย  
 1) ศิลาจารึก   2) หนังสือราชการ 
 3) เอกสารสวนบุคคล   4) ตํานาน    
 5) ราชกิจจานุเบกษา  
92. ธรรมจักรและกวางหมอบเปนโบราณวัตถุในยุคใด   
 1) ฟูนัน   2) ละโว  
 3) ศรีวิชัย   4) ทวารวดี 
 5) สุพรรณภูมิ  
93. บุคคลใดมีบทบาทสําคัญในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาเบาวริง  
 1) ดร.ฟราสซิส บี. แซร    
 2) ดร.แดน บีช บรัดเลย 
 3) วิลเลียม คลิฟตัน ดอรด   
 4) สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ 
 5) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (222) _________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป ปท่ี 25 

94. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกอใหเกิดผลท่ีสําคัญอยางไร 
 1) ทําใหสถาบันขุนนางมีอํานาจเขมแข็งมากขึ้น 
 2) ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบอยครั้ง 
 3) ทําใหกลุมเจานายมีอํานาจตอรองผลประโยชนกับกลุมขุนนางมากยิ่งขึ้น 
 4) ทําใหเกิดความขัดแยงกับอาณาจักรเพ่ือนบานของอาณาจักรอยุธยาที่อยูโดยรอบ 
 5) ทําใหเปนแบบแผนการปกครองของไทยจนถึงปจจุบัน  
95. วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการกอตั้งขบวนการเสรีไทยในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ตรงกับขอใด 
 1) เพ่ือตอสูกับกองทัพญ่ีปุน  
 2) เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ 
 3) เพ่ือแสดงตนเปนฝายพันธมิตร 
 4) เพ่ือชวยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
 5) เพ่ือหวังแกไขสนธิสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
 
แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  
96. ขอใดคือปจจัยสงเสริมความเห็นท่ีถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) 
 1) ปรโตโฆสะ   2) กัลยาณมิตร 
 3) มรรค ๘   4) โยนิโสมนสิการ 
 5) ไตรสิกขา  
97. ขอใดเปนลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามท่ีไมเจอในศาสนาอื่น 
 1) หามบริโภคเนื้อสัตวบางประเภท 
 2) บรรพชิตก็คือฆราวาส 
 3) พระเจามีสภาวะเดียว  
 4) การทําทานเปนขอกําหนดของศาสนา 
 5) ศาสนสถานเปนศูนยรวมศาสนิกชน  
98. วันสําคัญวันใดท่ีฉลองในวาระคลายวันประสูติศาสดาในศาสนาสากล 
 1) วันเมาลิด   2) วันอีดิ้ลฟตริ 
 3) วันอิสเตอร   4) วันศิวะราตรี 
 5) วันคริสตมาส  
99. ขอใดไมใชลักษณะ “เอตทัคคะ” (ความเปนเลิศกวาผูอื่น) ของพระอานนท 
 1) พหูสูตร   2) เปนผูมีสติ 
 3) เปนพุทธอุปฏฐาก   4) เปนสหชาติ 
 5) เปนผูมีขันติ 
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100. หลักธรรมใดของอริยสัจ ๔ ในสมุทัย (ธรรมท่ีควรละเวน) ท่ีสัมพันธกับ “จิตนิยาม” ในนิยาม ๕ 
 1) กรรม ๑๒   2) มิจฉาวณิชชา ๕ 
 3) นิวรณ ๕   4) อุปาทาน ๔ 
 5) ปฏิจจสมุปบาท  
101. การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสวนกลางและสวนภูมิภาคมีลักษณะใด 
 1) สวนกลาง กระจายอํานาจ 
 2) สวนกลาง แบงอํานาจ 
 3) สวนภูมิภาค รวมอํานาจ 
 4) สวนภูมิภาค กระจายอํานาจ 
 5) สวนภูมิภาค ประสานอํานาจกับสวนกลาง  
102. ศักราชใดท่ีมีตนกําเนิดตางจากขออื่น 
 1) พุทธศักราช   2) คริสตศักราช 
 3) มหาศักราช   4) ฮิจเราะหศักราช 
 5) รัตนโกสินทรศก  
103. ขอใดไมใชคุณูปการของหมอบลัดเลย 
 1) ออกหนังสือพิมพฉบับแรกช่ือ บางกอกคาเลนเดอร 
 2) เปดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแกชนช้ันสูงของไทย 
 3) ทําการผาตัดคนไขเปนคนแรกของประเทศไทย 
 4) สอนการหัดปลูกวัคซีนทรพิษแกหมอหลวงไทย 
 5) รวมเสนอแนวความคิดกอนทําสัญญาเบาวริง  
104. ขอใดไมเกี่ยวของกับการทดลองปกครองประชาธิปไตยในดุสิตธานี 
 1) สภานคราภิบาล   2) หนังสือพิมพดุสิตสมิต 
 3) พรรคโบวแดง โบวน้ําเงิน  4) ทวยนครา 
 5) สภาสังฆการี  
105. บุคคลสําคัญใดท่ีมีสวนในการสรางสรรคทางดานวัฒนธรรมไทย 
 1) พลตรีพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 
 2) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 3) พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
 4) พระยาอนุมานราชธน 
 5) หมอบลัดเลย 
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