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I. KRU - POP’s Message  
 

ขอที่ควรทําความเขาใจกอนเรียนกับ “ครูปอป” 
 
 เมื่อนักเรียนจะเรียนกับผูสอนทานใด ก็ควรเริ่มตนจากการพยายามทําความเขาใจใน “แนว” หรือ “ตัวตน” 
หรือ เจตนารมณ, ความตองการ จากผูสอนทานนั้นกอน อยาได “เหมารวม” (Stereotype) วาจะตองเปนแบบ
ฉบับเดียวกันตลอดทั้งหมด แมนักเรียนจะเจอมาเปนสวนใหญก็ตาม เพราะสวนใหญก็ไมไดแปลวาทุกคนจะตอง
เปนแบบนั้น 
 ขอท่ีควรทําความเขาใจกอน ก็คือ 
   ครูปอปเปน “ครู” และสอนนักเรียน “แบบครู” ดังนั้น การใชสรรพนามหรือเรียกครูจึงควร

เรียกวา “ครูปอป” ไมใช คําวา  อาจารย, ครูพ่ี, พ่ี เพราะท้ังหมดมีแนวคิด, ฐานคิดและความหมายที่
ตางกันออกไป 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 พยายามจะฟงพยายามจะพูดตามครูปอปอยางตั้งใจ  

พยายามตอบคําถาม พยายามจําใหไดกับครูปอปใน Class เลย  
   ท่ีผานมานักเรียนไมได “โง” วิชาสังคม แตเปนเพราะ นักเรียน ไมเคยคนเจอ วิธีการเรียนอยางที่

ควรจะเปนมากอน สงผลใหนักเรียนหลายๆ คนมีทัศนคติเชิงลบ ใหกับวิชานี้ ไมวาจะเปนยาก, เยอะ, 
นาเบ่ือ, งวงนอน, เรียนไปทําไม, จําอยูได ฯลฯ วิธีคิด วิธีมองท้ังหมดนี้ทําใหนักเรียนตกอยูกับ “หลุมดํา
แหงอวิชชา” อยูวันยังคํ่า และเลือกใชวิธีการแบบอวิชชานั้นกับวิชาสังคม เชน ไมอานมันเลย วิชา
สังคมไปมั่ว (ใช Sense) ในหองสอบก็ได อานหนังสือหนาๆ จําทุกอยางท่ีเจอท่ีเห็น ซ่ึงลวนตอกย้ําให
นักเรียนอยูกับทัศนคติเดิมๆเปน Vicious Circle   

  วิธีการเรียนสังคมศึกษากับครูปอป 
    ฟง (อยางตั้งใจ)                คิด + พูดตาม                จด                 จํา (เปนภาพ + สี) 
    Concept  สําคัญกวา  ขอมูล + รายละเอียดปลีกยอย 
    จําใหไดระหวางเรียนกับครูปอปไปเลย 
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  ในโครงการ BRAND’S SUMMER CAMP 2012 นี้ ครูปอปมาเจอกับนักเรียนเพียง 2 ช่ัวโมงครึ่ง
กับเนื้อหา 2 เรื่อง ก็คือ ประวัติศาสตรสากล กับ ภูมิศาสตร ความรูสําคัญท้ังหมดจะถูกหดเหลือใน 2 
ช่ัวโมง ครูจึงคัดเลือกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญชนิดสุดยอดจริงๆ มาใหนักเรียนแลว นักเรียนจึงไมควร
มองขาม, พลาดโอกาสที่อยูตรงขางหนานักเรียนนี้ไป!!  

  ในเวลาท่ีจํากัด จึงไมใชมานั่งยัดขอมูลเยอะแยะอะไรกันอีกตอไป แตเปนความพยายามในการจับหลัก, 
จับ Concept, ประมวล / จัดระบบความคิด ความเช่ือมโยงของขอมูลใหได นักเรียนจึงไมตองแปลกใจ 
หากพบวาเนื้อหาในสวนของครูปอปอาจดูบางเบามาก เพราะ Concept หนึ่งของครูก็คือ “Slim but 
Slend” (--แปลเองนะ) 

 

การเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษาอยาง “มีปญญา” 
 
  เริ่มจากการจูน (ปรับ) วิธีคิดกอนวา 
    ยังไงๆ ก็ตองอาน เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง + ใหมีอะไรๆ ในหัวเขาไปสอบ 
    ยังไงก็ อานทัน การอานไมทันไมมีจริงในโลกของคนฉลาด เพราะการอานไมทัน เราไมไดสํานึก

หนาหองสอบแตเราสํานึกกอนวันสอบ และที่คิดไปเองวาจะอานไมทัน มันเปนเพราะวา ตัวเองไมมี
วิธีการในการบริหารจัดการเวลาที่ดีพอ + จะอานเยอะเกินไป (คือวา เวลาเหลือนอยยังจะเสียดาย 
อานโนนนี่เต็มไปหมด) + ปมความคิดท่ีฝงในตัวเอง เชน คิดโทษตัวเองวาทําไมไมขยัน, เสียดายเวลา
ท่ีผานไป ทําตัวเปนนางเอกตามงานวรรณกรรม ซ่ึงครูอยากจะบอกวาท้ังหมดนี้จริงๆ คือ สิ่งเดียวท่ี
ตัวนักเรียนสรางขึ้นเอง นั่นคือคําวา “ความกลัว” และอะไรละท่ีกลัวก็คือ “ใจ” ไมใชสมองแตใจมัน
จะสงสัญญาณถึงสมองดวยเมื่อเปนเชนนี้ ครูวาควรเริ่มจาก “ใจ” กอน  

  เปดใจต้ังตนกันใหม 3 วันก็อานจบ !!! 
   ตั้งตนจากการดู  เรื่องท่ีตองอานจริงๆ กอน  ซ่ึงครู List  ไวใหหมดแลวในหัวขอ 
     II. O-NET  Scanning 
    ไปควานหาขอมูล / Concept ตามประเด็นท่ีครู List ให จากหนังสือ BRAND’S นี้ก็ไดในสวน

เนื้อหาอื่นก็มีอาจารยทานอื่นๆ ไดใหขอมูลไวละเอียดดีแลว แตนักเรียนอยาใชวิธีขีดเสนใต 
หรือ Hilight นะ ใหใชวิธีเขียนประเด็นหลักท่ีครู List ใหแลวและหาขอมูลอยางยอๆ เอา
เฉพาะคําสําคัญๆ จริงๆ มาเขียนใส อยาลอกลงมาทั้งหมด แลวเก็บไวอาน 

   ทําใหไดสาระละ 1 หนาอยางมาก นักเรียนก็จะอานสังคมเพียง 5 หนานี้เทานั้น 
     อะไรจําได + เขาใจมัน อยางท่ีคิดวาแมนยําแลวก็ขีดฆาท้ิงซะ 
     อะไรที่ยังจําไมไดซักทีก็จดมาตางหากใหเหลือนอยที่สุด แลวไปจําหนาหองสอบ แคนี้จะอานไม

ทันไดยังไง ครูไมเขาใจ 
  ท้ังหมดท่ีครูกลาวไป คือ การผลิต “My  Poy” (มาย–โพย = “โพย” ของฉัน) 
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  สิ่งที่ควรระลึกทุกครั้งเมื่ออานหนังสือไปสอบ 
 

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

• จองเขาไป เดี๋ยวก็จําไดเอง (ถาอะไรดูซับซอน,   สถิติ
 ตัวเลขขอมูลท่ีจําไมไดจริงๆ ตอนนี้ ก็ไมตองจํา ให
 จดออกมากอนเพ่ือไปจําทีหลัง) 
• ตอนนี้ไมใชเวลาสงสัย  จําอะไรไดก็จําไปกอน 
• การอานคือการลงทุน + ประกันความเสี่ยง ดังน้ัน
 ถาออกก็ดี  ไมออกก็ชางมัน!!! 

เมื่อมีเสียงพวกนี้หลุดลอยมาใหพากยกลับดังๆ วา 
“หยุด” แลวทําตัวเบลอๆ + พากยเสียงกลับไป
แทนวา  จะอาน...จะอาน...จะอาน 

พากยเสียงในใจดังๆ วา ยังไงฉันก็ทําได (+ ใสภาพ / 
Emotion วาเราทําขอสอบได) วันนั้นตองเปนวันของเรา
บางแหละ!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง My Poy  : 
My Poy  สาระที่ ____ : _________________ 

 • _______________ 
 - 
 - 
 • _______________ 
 - 
 - 
 

 ความกลัว เราสรางมันขึ้นมาเอง เราก็สามารถสราง “ความกลา” ข้ึนมาทําลายมันไดเชนกัน 
ทุกอยางจึงข้ึนอยูกับการ “สราง” ข้ึนมาจาก “ใจ” ของนักเรียนเองทั้งส้ิน 

อดีตที่ผานมาจะเปนยังไงก็ชางมัน อนาคตจะเปนอยางไรก็ไมมีใครรู (จึงอยาคิดไปเอง) 
   สําคัญอยูที่ ณ วินาทีนี้ (here & now!!) ที่เราจะทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

...จึงอยาใหอดีตที่ผานไปแลว กับอนาคตที่ไมมีใครรูมา 
ทําลายปจจุบันที่กําลังงอกงาม... 

         “ครูปอป” 
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II. O-NET SCANNING : มองกราดทะลุขอสอบ 
Only @ KRU - POP  

 
 

มีอะไรในขอสอบสังคมศึกษา O-NET  
 
 ขอสอบสังคมศึกษา O-NET จะมีท้ังหมด 100 ขอ ซ่ึงจะมีก่ีตอนก็ใหศึกษาจาก Website  ของ สทศ. 
กอนใหดี เพราะครูเองก็ไมแนใจ เนื่องจากมันไมนิ่งในแตละปเลย แตเมื่อปท่ีผานมานั้นมี 2 ตอน ตอนแรก (ขอ1- 50) 
จะใหตอบ 1 ตัวเลือก (ก็คือทําปกติเหมือนที่เคยทํา) กับตอนสอง (ขอ 51-100) จะใหตอบ 2 ตัวเลือก (ก็คือ ตองตอบ 
2 ตัวเลือกท่ีถูก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน ตอบถูก 1 ใน 2 ตัวเลือก ก็ได 0.5 คะแนน ตอบถูกตองท้ัง 2 ตัวเลือก  
ก็ได 1 คะแนน)   
 แตอยางไรก็ตาม ในขอสอบ 100 ขอนี้ จะมาจากเนื้อหา 5 เรื่อง ในสัดสวนท่ีเทากัน (ไมมีอะไรที่ออก   
มาก-นอยไปกวากัน อยางท่ีหลายคนเขาใจ) และขอสอบสวนใหญ (อาจไมใชท้ังหมด) ก็ดึงมาจากแบบเรียนสังคมศึกษา
ช้ัน ม.4-ม.6 ของทุกสํานักพิมพท่ีไมใชเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แลวแตวาผูออกขอสอบสนใจจะดึงจุดไหน
จากหนาไหนมาออก ดังนั้นสวนใหญของขอสอบจึงไมไดออกเกินหลักสูตรม.ปลาย แตเนื่องจากหนังสือแบบเรียน
สังคมศึกษาไมไดมีเลมเดียวในโลก  และอาจไมใชเลมท่ีนักเรียนเคยเรียน  หรือเคยเรียนแตนักเรียนก็ไมมีทางจําได
ทุกบรรทัด ก็เลยอาจทําใหนักเรียนงงวาออกอะไรก็ไมรู ถึงตรงนี้ก็อาจจะทําใหเขาใจอะไรๆ มากขึ้นนิดนึงนะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสอบ O-NET  สังคมศึกษา  100 ขอ  จะมี 
-  สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม   = 20 ขอ 
-  สาระหนาท่ีพลเมืองฯ    = 20 ขอ 
-  สาระเศรษฐศาสตร     = 20 ขอ 
-  สาระประวัติศาสตร     = 20 ขอ 
-  สาระภูมิศาสตร     = 20 ขอ 
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เรื่องเดน - ประเด็นหลักที่ไมควรพลาดในการอานสอบ 
 
 ตอไปนี้ครูจะ List ประเด็นสําคัญของแตละสาระไวให (ยกเวน ประวัติศาสตรสากลกับภูมิศาสตรท่ีครูจะ
ขามไป ใหนักเรียนไปดูในหัวขอ  IV. O-NET Catcher เลย) และนักเรียนสามารถนําสวนท่ีครูเขียนใหตรงนี้ไปใช
ในการทํา “My Poy” (มาย-โพย)  ท่ีครู guide ไวใหในหัวขอ I.  KRU - POP’s Message แลว 
 

Part  ศาสนา Part  หนาที่พลเมือง 
 ศาสนาตางๆ (ไมถึง 10 ขอ) 

 - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาคริสต ศาสนา
อิสลาม (ออกศาสนาละประมาณ 1-2 ขอ) 
จับหลักธรรมสําคัญ? เปาหมายสูงสุดของ
ศาสนา? นิกาย จุดเดนของแตละนิกาย? 
และเหตุการแตกนิกาย?  พิธีกรรม? 

 - ความสอดคลองของแตละศาสนา (ท่ีสอดคลอง
ท่ีสุดจะเปนประมาณ “ความเมตตา”)  

 พระพุทธศาสนาตามแบบเรียน ม.4-ม.6 
 (10 กวาขอ) 
 - อริยสัจ 4 ขันธ 5 สติปฏฐาน 4 ไมควรพลาด 

โดยตองจําศัพท + ความหมายใหได (หลัก 
ธรรมออกเยอะ) 

 - พุทธสาวก ชาวพุทธตัวอยาง เขาจะสุมมา 1 
คนโดยจะมักถามคุณธรรมเดนๆ ของผูนั้น 

 - พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก ศาสนพิธี
ตางๆ   บทสวด 

 - ชาดก 3 เรื่อง เวสสันดร, มโหสถ, มหาชนก

 สังคม - วัฒนธรรม (4-5 ขอ) 
 - รูศัพทตอไปนี้หรือยัง? : สถานภาพ, โครงสราง

สังคม, กลุมปฐมภูมิ, กลุมทุติยภูมิ, บรรทัดฐาน 
(วิถีชาวบาน, จารีต, กฎหมาย), การขัดเกลาทาง
สังคม, คานิยม, วัฒนธรรม รูจักประเพณีภูมิภาค
ตางๆ หรือภูมิปญญาไทย?  

 กฎหมาย (4-5 ขอ) 
 - รูจักประเภทกฎหมายแบบตางๆ หรือยัง? 
 - รูจักกฎหมายที่สําคัญ เชน ผูเยาว สมรส บุตร 

อาญา?  
 การเมือง 

 - รูจักรัฐ ประชาธิปไตย เผด็จการ สิทธิมนุษชน? 
 - รูขอมูลสําคัญในรัฐธรรมนูญ 2550 (ฉบับแกไข 

2554)?  
 องคกรระหวางประเทศ (1 ขอ) 
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Part เศรษฐศาสตร Part ประวัติศาสตรไทย 
• เศรษฐศาสตร สําคัญ? (จัดสรรทรัพยากรท่ี
 จํากัดได) 
• เศรษฐศาสตร จุลภาค - มหภาค  
• ระบบเศรษฐกิจ (ทุนนิยม, สังคมนิยม, ผสม) 
 จุดเดนของระบบ? 
•  อุปสงค, อุปทาน, ดุลยภาพ อาจถามท่ีเปนกฎ
 หรือไมเปนกฎก็ได 
• การกําหนดราคาขั้นสูง, กําหนดราคาขั้นต่ํา, 
 คาจาง ขั้นต่ํา เคาจะถามลักษณะสําคัญ + ผล
 ท่ีเกิด 
•  เงินเฟออาจถามตัววัด, ผลหรือการแก 
•  นโยบายการเงิน / การคลัง แบบหดตัว ขยายตัว 
•  งบประมาณแผนดิน  ภาษี 
•  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ 
•  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
• ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ / อัตรา  
 แลกเปลี่ยนเงินตรา 
•  กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 วิธีการทางประวัติศาสตร (2-3 ขอ) 
 -  รูขั้นตอน + ความสําคัญของแตละขั้นตอน? 
 -  รูจักหลักฐาน (ช้ันตน + ช้ันรอง)?  

 ประวัติศาสตรไทย  (7-8 ขอ) 
 ดูเหตุการณสําคัญ + ดูบุคคลสําคัญ  

 เนนๆ คือ สมัยอยุธยา การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง  
 การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 (การปฏิรูปการ
 ปกครอง, การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ, การปฏิรูปดาน
 สังคม เชน เลิกไพร เลิกทาส, วิกฤตการณ รศ.112,
 การเสด็จประพาสยุ โรป) ความเคลื่อนไหวของ
 ประชาธิปไตยกอน พ.ศ. 2475 

 อยาลืมวา พยายามจับใหไดวา เหตุการณนั้นเกิดขึ้น
 สมัยใด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012______________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (9) 

III. O-NET STRATEGY : โจมตีขอสอบอยางมีชั้นเชิง 
 
 หากนักเรียนทําขอสอบแบบไรกลยุทธ นั่นคือ การเขาไปนั่งอานโจทยเลื่อนสายตามาดูตัวเลือกแลวก็ย่ืนมือ
ไปฝนคําตอบ เชนนี้นักเรียนก็จะไดคะแนนแบบ “เดิม” ท่ีเปนมา แตถาเราลองเปลี่ยนมาเปนการไปทําอยางมีกลยุทธ  
ดูบาง เราอาจจะไดคะแนนมามากขึ้นก็เปนได 
 

ขอสอบ 1 ขอ  =  โจทย + ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 
 นี่คือ โครงสรางขอสอบโดยปกติ แตกวาจะมาเปนโจทยและตัวเลือก ยอมเกิดจากเบ้ืองหลังทางความคิด / 
จิตใตสํานึกของผูออกขอสอบวาตองการอะไรใน “ใจ” ของคนออก เชน ตองการจะใหตอบอะไร, ตองการจะ 
“ลวง” อะไร, ตองการจะใหเรา “พลาด” ในเรื่องอะไร นักเรียนเห็นมั้ยวา เวลาสรางขอสอบไมไดสรางแบบทื่อๆ 
ตื้นๆ วาถามแบบนี้ ก็ตอบแบบนี้ไงกันตรงๆ เคาจะมีกลวิธีของเคาซอนอยู เมื่อเปนเชนนี้การไปทําโดยไรกลยุทธ  
โดยเฉพาะกับขอสอบวิชาสังคม จึงทําใหนักเรียนหลายคนแปลกใจมากวา ตอนทําก็ดูเหมือนงายๆ ทําไดดี แต
คะแนนออกมากลับไมเปนดังท่ีรูสึกตอนสอบเลย 
 ตอไปนี้  เราจึงตองมาศึกษากลยุทธในการอานโจทย และ อานตัวเลือก 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 

 
 
 

ประเด็นคําถาม / คําสําคัญหลัก 
ท่ีเคาจะวัดเราในขอนั้นเปน “เรื่อง” อะไร?

รีบตระหนักทันที 
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กลยุทธโจมตีตัวเลือก (เฉพาะวิชาสังคมศึกษา) 
 ถาเปนคําถามแบบจําๆ ใหรีบ Scan ดูตัวเลือกท้ังหมด แลวอะไรคุนสุด ตอบไปเลย อยาคิดมากอีก  

 เพราะจะลังเล (กรณีนี้จะสําเร็จหากคนๆ นั้น  อานหนังสือมาดี)  
 ถาไมรูอะไรเลย  อยาเพ่ิงหวาดกลัววาทําไมได  ใหคอยๆ ตัดตัวเลือกท่ีไมนาเก่ียวของท้ิงออกไปกอน  
 พยายามหาจุดผิด / จุดหลอกที่ซอนอยูในแตละตัวเลือกใหเจอ  แลวเอาดินสอขีดฆาออกวาไมเอา  
 หลักสําคัญในการโจมตีตัวเลือก 

 - โจทยถามอะไรมา  ก็ตอบไปใหตรงๆ กะท่ีเคาตองการ อยาไปคิดอะไรเอาเองที่มันเยิ่นเยอพาสับสน 
 - เคาใหหาขอท่ีไมใช, ยกเวน ก็คือหาขอผิด  แปลวา ผิด = คําตอบ 
 - อยาหลงคิดไปเองวา เคาใหหาขอท่ีไมใช เพราะอาจเจอมาหลายขอจนคิดไปเอง และไปเผลอกับขอ

 ที่ไมไดถาม ซ่ึงถานักเรียนอานออกเสียง + มีสติ + เอาดินสอจ้ีขีดอักษรในขอสอบตลอด โอกาส
 พลาดตรงนี้จะมีนอย 

 
 

 

IV. O-NET CATCHER : จับขอสอบใหอยูหมัด 
Only @ KRU - POP  

 
 ในตอนนี้ เราจะมาดูประเด็นสําคัญของเนื้อหา 2 เนื้อหาที่เปนสวนของครูปอปในการสอน BRAND’S  
SUMMER CAMP 2012 คือ ประวัติศาสตรสากล และ ภูมิศาสตร  โดยครูปอปจะทําการเจาะเขาไปในประเด็นท่ี
ตองไมพลาดกอนเขาหองสอบ  และนี่คือกลยุทธจับขอสอบใหอยูหมัด  เปนขอสอบในกํามือของเรา  ท่ีเราบีบก็เขา  
(แตคลายก็ออก...นะนักเรียน) 

 

O-NET CATCHER ประวัติศาสตรสากล 
 
 อันท่ีจริงแลวขอสอบในสวนประวัติศาสตรจะมีท้ังหมด 20 ขอ และมี 3 เนื้อหาหลัก 
  วิธีการทางประวัติศาสตร 
  ประวัติศาสตรไทย   
  ประวัติศาสตรสากล 
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 ขอสอบสวนประวัติศาสตรสากล  ก็จะมีโครงเนื้อหาอยู 3 ตอนหลัก คือ 
 1. วิธีการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล (ตะวันตก) 
 2. ประวัติศาสตรตะวันตก 
 3. ประวัติศาสตรตะวันออก 
  *ขอสอบมักจะเทไปที่ขอ 2 มากมายเลยนักเรียน  ครูปอปจึงจะขออนุญาต focus ไปท่ีหัวขอ
  นี้เปนหลักนะ (เพราะเวลามีนอย) 

 เคล็ดลับในการทําใหเนื้อหาประวัติศาสตรตะวันตกอันเยอะแยะมากมายอยูในหัวของนักเรียน 
 ก็คือ 
 1. ใสหัวใจของประวัติศาสตรตะวันตกมาอยูในใจเราใหสําเร็จ ใหเราคิดถึงเขาเสมอ มีใจใหกัน
  และกัน เมื่อเปนเชนนี้เราจะจําทุกอยางท่ีเปนเคา (ประวัติศาสตรสากล) ได 
 2. ลงไปดูหัวใจแตละหองวามีอะไร เปนอยางไร 
     *นั่นคือการจับใหไดวา ยุคนั้นมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น + เหตุการณนั้นสําคัญอยางไร (กอใหเกิด
  การเปลี่ยนแปลงตอมนุษยชาติยังไง?) 
 
 

KRU - POP’S 
UNZIPPED  TIPS 
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วิธีจับ “ประวัติศาสตรตะวันตก” 
 

Step  1  :   จับ “หัวใจ” ประวัติศาสตรตะวันตกใหไดกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Note : - ศักราชสากล = คริสตศักราช  (AD : Anno Domini) 
    - ค.ศ. 1 = ปท่ีพระเยซูถือกําเนิดเปนปท่ี 1 คนแรกท่ีเริ่มตนนับก็คือ  ไดโอนิซิอุส  เอซิกุอุส  (Dionysius  
  Exiguus) 
    - ถาอิสลามจะมี ฮ.ศ. (ฮิจเราะหศักราช) โดยเริ่มนับเมื่อทานนบีมุฮัมหมัดกระทําฮิจเราะห (อพยพยาย
  เมือง)/ พ.ศ. – 1122 = ฮ.ศ. 
  - สวนพุทธ ก็จะมี พ.ศ. โดยเริ่มนับในปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน เปน พ.ศ. 1 เลย (ไทยเปนแบบนี้) สวน
  ลังกา, พมาจะนับเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 1 ป คอยมาเริ่มนับ พ.ศ. 1  
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Step 2 : เขาไปดูหัวใจแตละหองวามีอะไรที่อยากบอก 
 

6  หองหัวใจหลัก 
ประวัติศาสตรตะวันตก 

 
  
 

หองท่ี 1 
ยุคกอนประวัติศาสตร 

หองท่ี 2 
ยุคโบราณ 

หองท่ี 3 
ยุคกลาง 

หองท่ี 4 
ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ 

หองท่ี 5 
ยุคใหม 

หองท่ี 6 
ยุครวมสมัย 

   
 
 
   

ยุคกอนประวัติศาสตร

หินเกา = ปฏิวัติยุคหินใหมหินใหม
 

 • พิธีฝง + มี • ปลูก 
 • ภาพวาดท่ี รูป • เลี้ยง    
 • โครงกระดูกมนุษยเกาแกท่ีสุด • คลื่นลูกท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองที่ 1 : ยุคกอนประวัติศาสตร
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ยุคโบราณ = ยุคอารยธรรม

อียิปต กรีกตะวันออกกลางเมโสโปเตเมีย โรมัน  
 

• ประมวลกฎหมาย • อักษรไฮไรกลิฟก • ฮีบรู • ประชาธิปไตย • จักรพรรดิ 
   ฮัมมูราบี (มิชารัม) • กระดาษ • ฟนิเซียน • ซูส (เทพแหงเทพ)  ออกัสตัส 
  • มหากาพย • ชลประทาน • เปอรเซีย • โซกราตีส • สะพานทอสง 
   กิลกาเมซ • 1 ป = 365 วัน    (ถาม-ตอบ)  น้ําปองดูการด 
  • ชลประทาน • คัมภีรมรณะ   • โฮเมอร • โคลอสเซียม 
  • ปฏิทินจันทรคติ      (อีเลียด + โอดิสซี) • จูปเตอร 
  
 
 

ยุคกลาง

 
 

 อารยธรรม กรีก-โรมัน เสื่อม  • ศิลปะแบบกอทิก (มากท่ีสุด) → อูอารยธรรมยุโรป 
 ถูกครอบงําโดย  • สมัยแหงศรัทธา → มหาวิหาร เซนตโซเฟย 
• ระบอบฟวดัล (ศักดินาสวามิภักดิ์) • การศึกษา ศิลปศาสตร → มหาวิทยาลัย 
• ศาสนจักร (พระสันตะปาปา) → “สงครามครูเสด” • การเดินทางของมารโค โปโล (Marco Polo) 
• อนารยชนเผาตางๆ • ชนช้ันกระฎมพี / องคกรการคา (กิลด) 
    • 1 มกราคม เปนวันปใหม 
    • เลขอาหรับ 
 
 
 
 
 
 

หองที่ 2 : ยุคโบราณ 

หองที่ 3 : ยุคกลาง 

ความ “มืด” ความ “เดน”



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012_____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (15) 

 
 
 

Renaissance

เอา / ไมเอา

  
• มนุษยนิยม (Petrarca) • ศาสนจักร  (ทางธรรม)  
• กรีก-โรมันกลับมาใหม • ฟวดัล  
   (อารยธรรมคลาสสิค)  
• ความสําคัญ “ทางโลก”  
    
 
 

 
 

ยุคใหม

การปฏิวัติ ความขัดแยง
 

 การปฏิวัติที่กระทบความเปนอยูของมนุษยชาติ  ทางผลประโยชน : แยงชิงเสนทางสูหมูเกาะอีสตอินดีส 
 • ปฏิวัติวิทยาศาสตร  ทําใหเกิด Treaty of Tordesillas 
 • ปฏิวัติอุตสาหกรรม (คล่ืนลูกท่ีสอง)   ทางผลประโยชน + ทางอารยธรรม : สงครามฝน 
 • ปฏิวัติของดารวิน  ระหวางจีน (ราชวงศชิง) กับอังกฤษ 

 การปฏิวัติเพื่อเปนประชาธิปไตย  จากแนวคิด White Man’s Burden 
 • แนวคิดเสรีในสมัยแหงภูมิธรรม (Enlightenment)  นํามาสูลัทธิจักรวรรดินิยม 
  ของ จอหน ล็อก (สิทธิ + เสรีภาพ) อดัม สมิท (Laissez - faire)  สงครามโลกครั้งท่ี 1 → D - Day 
  มองเตสกิเออ (กระจายอํานาจ + ถวงดุลอํานาจ)  The  Great Depression  (เศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก) 
 • การปฏิวัติของอังกฤษ (ปฏิวัติอันรุงโรจน)   สงครามโลกครั้งท่ี 2 → นาซี 
 • การปฏิวัติของอเมริกา (ชีวิต + เสรีภาพ + ความสุข)   การลุกข้ึนสูของขบวนการกอบกูเอกราช เชน 
 • การปฏิวัติของฝร่ังเศส (เสรีภาพ + เสมอภาค + ภราดรภาพ)  ละตินอเมริกาทางตอนเหนือ มี Simon Bolivar สูกับ 

 การปฏิวัติเพื่อเปนคอมมิวนิสต  สเปน (เปน The liberator) ทางตอนใต มี Jose de San  
 • แนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสตของคารล มารกซ + เองเกลส  Martin 
 • การปฏิวัติของรัสเซียโดยเลนิน (สันติภาพ + ขนมปง + ท่ีดิน) 
 

หองที่ 5 : ยุคใหม

“เอา” 

ความ “เดน” 

“ไมเอา” • งานวรรณคดี + ปรัชญา 
• The Prince  ของ มาเคียเวลลี 
• การพิมพของกูเตนเบิรก 
• การปฏิรูปศาสนาของ ลูเธอร 
• การสํารวจเสนทางเดินเรือของโคลัมบัส 
• ผลงานศิลปนดัง เชน ดาวินชี 
 (วิทยาศาสตร + ศิลปกรรม)  

หองที่ 4 : ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
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ยุครวมสมัย

ความขัดแยง ความรวมมือ  
 

• ชวงสงครามเย็น : อุดมการณทางการเมือง • องคการสหประชาชาติ 
 (นโยบายเปด - ปรับ ของกอรบอซอฟ → โซเวียตลมสลาย) • UNICEF (การศึกษา + อนามัย) 
• ชวงหลังสงครามเย็น : เศรษฐกิจ, เช้ือชาติ - ศาสนา • ประชาคม  ASEAN 
 • BIMSTEC 
 • EU 
 

O-NET CATCHER ภูมิศาสตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ในขอสอบสวนภูมิศาสตรนี้  ครูจะเรียงเน้ือหา ท่ี Top - Hit ติด Chart กันเลยนะ 

อันดับที่หนึ่ง  :   สถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกเยอะมากๆ ประมาณ 10  
   กวาขอเลย 
อันดับที่สอง  :   เครื่องมือทางภูมิศาสตร ออกเยอะรองลงมาประมาณ 4 ขอ 
อันดับที่สาม  :   หลักภูมิศาสตร ออกสูสีกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร ประมาณ 3 ขอ 

 
ดังนั้น ครูจะไลไปตามลําดับนี้นะ 

KRU - POP’S 
UNZIPPED  TIPS 

หองที่ 6 : ยุครวมสมัย 
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วิธีจับขอสอบ “สถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม” 

ขอสอบในสวนนี้ออกอะไร? 
 นักเรียนแยกออกไหมวา อะไรที่เปน “วิกฤตการณ” ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม? 
 นักเรียนรูไหมวา  วัฒนธรรมอะไรบางท่ีมนุษยใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมเปนเบื้องหลัง? 
 นักเรียนเฝาสังเกตวิกฤตการณ / ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ วามันเปนยังไง เกิดท่ีไหน ผลคืออะไร? 
 นักเรียนรูความเปนไปของปญหาสิ่งแวดลอมรวมกันของโลก? 
 นักเรียนรูจักความรวมมือระหวางประเทศในการพูดคุยกันเรื่องสิ่งแวดลอม? 
 นักเรียนรูสาระสําคัญในกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย? 
 นักเรียนสามารถมีวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมได? 
 นักเรียนพัฒนาแนวคิดสูการพัฒนาที่ย่ังยืน? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดู  : 

วิธีดู  : 
 
เชน  :  บานไทย ฝาย หลุก (ระหัดวิดน้ํา) บานดิน เขื่อนทดน้ําของจีน ออนเซนของญี่ปุน 

  เปนวิกฤตการณรึเปลา? 

  วัฒนธรรมที่มนุษยใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
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วิกฤตทรัพยากร

ดิน ปานํ้า
 

 
 • หนาดินหาย • น้ําทวม • ปาท่ัวไป 

 • ดินในเหมืองแรราง • ภัยแลง • ปาชายเลน 
 • ดินเปนกรด • ขาดนํ้าจืด 

 • ดินจืด • น้ําทะเลหนุน 
 • ดินเค็ม • น้ําเนา 
 
 
 
 
 

ปญหาส่ิงแวดลอม = ปญหาดานบรรยากาศ

Greenhouse Effect El Nino

La Nina Acid Rain

Air Pollution
เหตุ ผล

เหตุ ผล
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  วิกฤตการณ / ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ

  ปญหาสิ่งแวดลอมรวมกันของโลก

โลก “รอน” โลกอากาศ “แปรปรวน” โลกอากาศ “ขุนมัว” 
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ความรวมมือสากลดานส่ิงแวดลอม

ขอตกลง / การประชุม องคกร
 

 • โลกรอน = UNFCCC, COP, Kyoto Protocal,  • UNEP 
  Vienna, Montreal  • GREENPEACE 
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ = CBD, UNESCO’S MAB,  • GEF 
  CITES,  Ramsar  • WWF 
 • ของเสียอันตราย, สารเคมีอันตราย = Basel, Rotterdam 
 • เรื่องรวมๆ = Earth Summit, Agenda 21 

  (การพัฒนาที่ย่ังยืน), Rio + 20 
 
 
 
 

พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
พ.ศ. 2535

คุมครองส่ิงแวดลอม ความผิดควบคุมมลพิษ
 

• กําหนดมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดลอม • คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ • รั่วไหลมลพิษ 
 ท้ังน้ํา อากาศ เสียง  ประกาศเขตควบคุมมลพิษ • บุกรุกท่ีดินรัฐโดยมิชอบ 
• กําหนดเขตอนุรักษและพื้นท่ีคุมครอง • อากาศ, เสียง, น้ํา, ของเสียอันตราย • ใหขาวเท็จเก่ียวกับแหลง 
 สิ่งแวดลอม    อันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความรวมมือระหวางประเทศ

  กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย
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 การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 • EIA, SIA  ISO 14000  การพัฒนาที่ไมไป 
 • Green Label 
 • วนเกษตร 
 • ทฤษฎีใหม 
 • เกษตรอินทรีย 
 • แยกขยะ → Recycle 
 

วิธีจับขอสอบ “เครื่องมือทางภูมิศาสตร” 
 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร

กลุมใหขอมูลดิบ (ปฐมภูมิ) กลุมภูมิสารสนเทศกลุมอุปกรณ
 

 
 แผนที่  อุปกรณลงพ้ืนที่จริง  RS(Remote Sensing)

 • มาตราสวน 1 : 50,000  • เข็มทิศ 
• ละติจูด ลองจิจูด  • เทปวัดระยะทาง (ถาทางยาวตองใชโซ)  

  • แผนท่ีอางอิง = แผนท่ีภูมิประเทศ  • กลองวัดระดับ (ความสูงจากพ้ืนดิน)   GIS 
   • แผนท่ีเฉพาะเรื่อง  อุปกรณที่ใชกับแผนที่ 

 รูปถายทางอากาศ   • Planimeter (วัดพ้ืนท่ีราบในแผนท่ี) 

 ภายถายดาวเทียม   • Pantograph (ยอ–ขยาย)   GPS 
   อุปกรณที่ใชกับรูปถายทางอากาศ 

   • กลอง Stereoscope 
   อุปกรณอากาศ : barometer,  
   anemometer, wind vane, hygrometer,  
   pyschrometer, rain gauge 

 
 

  การจัดการสิ่งแวดลอมสูการพัฒนาที่ย่ังยืน
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วิธีจับขอสอบ  “หลักภูมิศาสตร” 
 

หลักภูมิศาสตร

หิน ภูมิอากาศภูมิประเทศ
 

 
 • หินแกรนิต • ภูเขาไฟดับสนิทแลว • พายุฝนฟาคะนอง 
 • หินบะซอลต • ภูมิลักษณแปลกตา • พายุหมุน 
 • หินปูน  - เสาดิน • น้ําคางแข็ง 
 • หินทราย  - หินประหลาด 
  • หินออน • ท่ีราบ  Loess 
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V. O-NET  REVIEW: มาดูขอสอบกัน!! 
Only @ KRU - POP 

Ol 
ยอนรอยขอสอบเกา : ประวัติศาสตรสากล 

  
แบบที่ 1 : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1. ชนชาติใดท่ีเขาสูสมัยประวัติศาสตรในโลกตะวันตกเปนกลุมแรก (O-NET 52) 
 1) ชาวอียิปต 2) ชาวสุเมเรียน 3)  ชาวเปอรเซียน 4)  ชาวบาบิโลเนียน  
2. หากทานเขาชมพิพิธภัณฑมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร  ทานจะไมพบสิ่งใด (O-NET 53) 
 1)  เครื่องประดับ 2)  อาวุธหินกะเทาะ 3)   แผนศิลาจารึก 4)  หมอดินเผาสามขา  
3. การสรางงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุงหมายใดเปนหลัก (O-NET 53) 
 1) เพ่ือประโยชนใชสอย   2) เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรม 
 3) เพ่ือแสดงความศรัทธาตอศาสนา 4) เพ่ือแสดงความยิ่งใหญของจักรวรรดิ  
4. นวัตกรรมใดท่ีทําใหเกิดการปฏิวัติทางภูมิปญญาของชาติตะวันตก (O-NET 53) 
 1) ปฏิทิน 2) กระดาษ 3) แทนพิมพ 4) นาฬิกากลไก  
5. ขอใดเปนเหตุการณสําคัญท่ีทําใหเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร (O-NET 54) 
 1) การประดิษฐกลองโทรทัศน 
 2) การคนพบกฎแหงความโนมถวง 
 3) การคนพบวาเสนทางโคจรของดาวเคราะหเปนรูปวงรี 
 4) การคนพบวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ  
6. กิจกรรมใดนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง (O-NET 52) 
 1) การผลิตเหล็กกลา   2) การใชเครื่องจักรไอน้ํา 
 3) การประดิษฐเครื่องปนดาย 4) การวางสายโทรเลขขามทวีป  
7. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตจากโลกตะวันตกในยุคใด (O-NET 52) 
 1) Romantic 2) Realistic 3) Reformation 4) Renaissance 
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แบบที่ 2 : ตอบได 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
8. พีระมิดในอารยธรรมอียิปตสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคใด (O-NET 54) 
 1) ใชเปนศาสนสถาน   2) ใชเปนสถานที่เก็บพระศพฟาโรห 
 3) แสดงถึงความเช่ือในเรื่องการฟนคืนชีพ 4) แสดงถึงอํานาจและความมั่นคงของอาณาจักร  
9. รูปแบบใดเปนสถาปตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง (O-NET 54) 
 1) Gothic 2) Baroque 3) Neo-Classic 4) Romanesque  
10. สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น  (O-NET 54) 
 1) สงครามเกาหลี   2) สงครามเวียดนาม  
 3) สงครามอาวเปอรเซีย   4) สงครามระหวางอินเดียและปากีสถาน 
 

เฉลย 
 
แบบตอบ 1 ขอ 
1. 2) 2. 3) 3. 1) 4. 3) 5. 4) 6. 1) 7. 4)   
 
แบบตอบ 2 ขอ 
8. 2), 3)   9. 1), 4)   10. 1), 2)   
 

ยอนรอยขอสอบเกา : ภูมิศาสตร 
  
แบบที่ 1 : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1. หากตองการทราบพิกัดภูมิศาสตรของโรงเรียนของทานควรใชเครื่องมือใด (O-NET 54) 
 1) จีพีเอส 2)  อารเอส 3)  จีไอเอส 4)  แผนท่ีประเทศไทย  
2. หากเวลาท่ีประเทศ ก. คือ 09.00 น. ประเทศ ข. ซ่ึงอยูหางออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศา จะเปนเวลาใด 

(O-NET 53) 
 1) 07.00  น. 2) 08.00  น. 3) 10.00  น. 4) 11.00  น.  
3. ขอใดไมใชเครื่องมือวัดลักษณะอากาศ (O-NET 53) 
 1) บารอมิเตอร 2) แพลนิมิเตอร 3) ไซโครมิเตอร 4) เทอรโมมิเตอร  
4. การผลิตครกหินควรตั้งอยูในแหลงหินประเภทใด (O-NET 52) 
 1) แกรนิต 2) ฟลไลต 3) บะซอลต 4) ควอตไซต 
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5. เหตุใดเขตท่ีราบลุมในออสเตรเลียสวนใหญจึงนํามาใชในการเลี้ยงปศุสัตว (O-NET 52) 
 1) เพราะแหงแลงเกินกวาจะใชเพาะปลูกได 2) เพราะเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ 
 3) เพราะรัฐบาลใหเงินสนับสนุน 4) เพราะดินมีสารอาหารนอย  
6. เขตภูมิลักษณท่ีเปนทิวเขาและที่ราบระหวางภูเขา หมายถึงภาคใดของประเทศไทย (O-NET 52) 
 1) ภาคใต 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันตก 4) ภาคตะวันออก  
7. ขอใดไมใชปจจัยท่ีมีตอลักษณะภูมิอากาศ (O-NET 53) 
 1) จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูท่ีละติจูด 8 องศาเหนือ  
 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแมน้ําโขงไหลผาน 
 3) เชียงใหมอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 303 เมตร  
 4) ภาคใตฝงตะวันออกไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
8. ขอใดไมใชวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (O-NET 54) 
 1) การเกิดแผนดินไหว   2) ความตื้นเขินของแหลงนํ้า 
 3) ความจํากัดของจํานวนที่ดิน 4) การประกาศเขตปาเสื่อมโทรม  
9. วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษยมากที่สุดคือขอใด (O-NET 52) 
 1) การขาดแคลนน้ําจืด   2) การสูญเสียปาไมและสัตวปา 
 3) การลดลงของปริมาณแรธาตุ 4) การชะลางและพังทลายของดิน  
10. บุคคลใดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีใหผลยั่งยืนยาวนาน (O-NET 53) 
 1) นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนประจํา 
 2) นายแดงใชสารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกําจัดแมลง 
 3) นายดําปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 
 4) นายดอนใชหนังสือพิมพท่ีอานแลวหอขยะเปยกกอนนําไปท้ิงในถังขยะสีเหลือง  
11. การปฏิบัติตนเพ่ืออนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมทําไดหลายวิธี ยกเวนขอใด (O-NET 52) 
 1) การหลีกเลี่ยงไมใชสินคาท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
 2) การลางรถยนตดวยการตักนํ้าใสถังแทนการใชน้ําจากสายยาง 
 3) การเลือกใชเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับฐานะของครอบครัว 
 4) การใชหนังสือพิมพหอเศษอาหารกอนนําไปท้ิงในถังขยะสีเขียว  
12.  ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม เก่ียวของกับอนุสัญญาฉบับใด (O-NET 52) 
 1) CITES 2) Kyoto  Protocal 3) UNFCCC 4) Ramsar  
13. การข้ึนทะเบียนมรดกโลกตองไดรับการรับรองจากหนวยงานใด (O-NET 54) 
 1) UNICEF 2) UNESCO 3) UNCTAD 4) UNESCAP  
14. การท่ีประเทศไทยกําหนดใหเลิกใชสารซีเอฟซีในการผลิตสินคา เปนการปฏิบัติตามขอตกลงใด (O-NET 54) 
 1) พิธีสารเกียวโต 2) อนุสัญญาไซเตส 3) อนุสัญญาบาเซิล 4) พิธีสารมอนทรีออล 
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15. ขอใดไมใชการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางสรรควัฒนธรรม (O-NET 52) 
 1) สวนผักผลไมในแองแมอาย 2) พุน้ํารอนสันกําแพง 
 3) ปราสาทหินพิมาย   4) วัดถํ้ากองเพล 
 
แบบที่ 2 : ตอบได 2 ตัวเลือก ตัวเลือกละ 0.5 คะแนน  
16. ในแผนท่ีอากาศสมัยใหม บริเวณท่ีมีสัญลักษณ L ปรากฏอยู จะมีลักษณะอยางไร (O-NET 53) 
 1) เปนบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  2) เปนบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 3) เปนบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ํา 4) เปนบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูง  
17. ขอใดเปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใหขอมูล (O-NET 54) 
 1) แผนท่ี 2) กลองวัดระดับ 3) ภาพจากดาวเทียม 4) เครื่องยอขยายแผนที่  
18. ในประเทศไทยมีการใชประโยชนจากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอยางไร (O-NET 54) 
 1) ทํานา   2) ปลูกพืชไร  
 3) ทําบอพลอย   4) นําหินภูเขาไฟมายอยเปนวัสดุกอสราง  
19. การสรางสรรควัฒนธรรมในขอใดเปนการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอม (O-NET 54) 
 1) การทํานาป 2) การจุดบ้ังไฟ 3) การทํานาเกลือ 4) การแหนางแมว  
20. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง ทานจะปฏิบัติตนเพ่ืออนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางไรจึงจะเหมาะสม  

(O-NET 53) 
 1) ฝกใหมีนิสัยประหยัด    
 2) ถายสารอันตรายใสภาชนะใหมท่ีปดมิดชิด 
 3) ชวยกันปลูกและดูแลรักษาตนไมสาธารณะ  
 4) ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีใชแลวลงในถังขยะสําหรับมูลฝอยทั่วไป 
 

เฉลย 
 
แบบตอบ 1 ขอ 
1. 1) 2. 3) 3. 2) 4. 1) 5. 1) 6. 2) 7. 2) 8. 1) 9. 1) 10. 3) 
11. 4) 12. 4) 13. 2) 14. 4) 15. 2) 
 
แบบตอบ 2 ขอ 
16. 2), 3)   17. 1), 3)   18. 3), 4)   19. 1), 3)   20. 1), 3)  
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เก็ง-เกร็งขอสอบประวัติศาสตรสากล O-NET’55 
 
แบบที่ 1 : แบบตอบ 1 ตัวเลือก  
1. ชาวจีนโบราณสามารถคํานวณวันเวลาในรอบปไดโดยอาศัยความรูทางดานใดเปนสําคัญ 
 1) ดาราศาสตร 2) คณิตศาสตร 3) โหราศาสตร 4) วิทยาศาสตร  
2. กฎหมายท่ีคํานึงถึงสิทธิสตรีฉบับแรกของโลก คือขอใด 
 1) ประมวลกฎหมายสิบสองโตะ 2) ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี 
 3) ประมวลกฎหมายจักรพรรดิจัสติเนียน 4) กฎบัตรแมกนา  คารตา  
3. ใครคือผูสถาปนาจักรวรรดิโรมันและทําการรวมอํานาจท้ังหมดไวท่ีพระองคแตเพียงผูเดียวทําใหจักรวรรดิ

โรมันในสมัยของพระองคมีความเขมแข็งและเจริญรุงเรือง 
 1) จูเลียส  ซีซาร 2) โพไซดอน 3) คอนสแตนติน 4) ออกัสตัส  
4. เหตุใดนักประวัติศาสตรจึงตางยกยองสมัยกลางวาเปน  “อูของอารยธรรมยุโรป” 
 1) เปนสมัยท่ีถูกช้ีนําโดยคริสตศาสนจักรคาทอลิกท่ีมีสันตะปาปาเปนผูนํา 
 2) เปนสมัยท่ีมีการสรางโบสถวิหารศิลปะกอทิกมากท่ีสุด 
 3) เปนสมัยท่ีมีการเสนอแกนความคิดของคริสตศาสนาและการตั้งมั่นในศีลธรรมจรรยา 
 4) เปนสมัยท่ีมีการท้ิงมรดกทางวัฒนธรรมใหแกโลกตะวันตก  
5. ผูใดไดรับการยกยองเปนบิดาของนักมนุษยนิยม 
 1) Francesco Petrarca   2) Niccolo Machiavelli 
 3) Sir Thomas More   4) Martin Luther  
6. แนวคิดของผูใดท่ีเปนพ้ืนฐานของความคิดท่ีนําไปสูการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 มากที่สุด 
 1) John Locke 2) Voltaire 3) Montesquieu 4) Rousseau  
7. “มานเหล็ก” (Iron Curtain) เปนคําท่ี เซอร วินสตัน เชอรชิลล นายกรัฐมนตรีอังกฤษใชเพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงอะไร และชวงเวลาใด 
 1) อิทธิพลของพวกนาซีในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 2) อิทธิพลของอังกฤษท่ัวโลก หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในยุโรป หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
8. สงครามใดเปนสงครามเพื่อแยงชิงความเปนใหญเหนือดินแดนอาณานิคมตางๆ ระหวางฝรั่งเศสกับอังกฤษ 
 1) สงครามรอยป 2) สงครามเจ็ดป 3) สงครามสามสิบป 4) สงครามครูเสด  
9. รถไฟใตดินแหงแรกของโลกอยูท่ีใด 
 1) กรุงลอนดอน 2) กรุงปารีส 3) กรุงอัมสเตอรดัม 4) กรุงมาดริด 
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10. ผูใดท่ีไดรับยกยองวาเปน “มหาศิลปนแหงศิลปะทั้งปวง” 
 1) Donatello   2) Leonardo  da  Vinci  
 3) William  Shakespere  4) Michelangelo 
 
แบบที่ 2 : แบบตอบ 2 ตัวเลือก  
11. สหภาพยุโรป (EU) จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือวัตถุประสงคใดเปนหลัก 
 1) สงเสริมความมั่นคงทางดานการเมือง 
 2) ใหความตกลงระดับทวิภาคียุติลง 
 3) คุมครองผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน 
 4) อํานวยความสะดวกทางดานการคาและการลงทุนแกประเทศสมาชิก  
12. อักษรจีนโบราณ  สมัยราชวงศชาง  เขียนลงบนกระดองเตา  เพ่ือสะทอนความเช่ือเรื่องใด 
 1) โอรสสวรรค   2) โชคลาง  
 3) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชาวจีนโบราณ 4) มนุษยผูกพันกับธรรมชาติ  
13. ทัชมาฮาล เปนผลงานทางสถาปตยกรรมท่ีพระเจาชาห เจฮาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงพระมเหสี โดยผสมผสาน

ศิลปะแบบใดไวดวยกันอยางลงตัว 
 1) แบบอินเดีย 2) แบบเปอรเซีย 3) แบบกรีก 4) แบบมุสลิม  
14. ขอใดคือสาระสําคัญของกฎบัตรแมกนา คารตา 
 1) กษัตริยยับยั้งสงครามกลางเมืองท่ีขุนนางกําลังจะกอขึ้น 
 2) กษัตริยตองเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูประชาธิปไตย 
 3) กษัตริยเรียกเก็บภาษีอากรตองไดรับความเห็นชอบจากขุนนาง 
 4) กษัตริยตองไมละเมิดตอสิทธิของประชาชน  
15. ขอใดคือเหตุการณปฏิวัติในคริสตศตวรรษท่ี 18 
 1) ปฏิวัติอันรุงโรจน 2) ปฏิวัติอุตสาหกรรม 3) ปฏิวัติฝรั่งเศส 4) ปฏิวัติวิทยาศาสตร 
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เก็ง-เกร็งขอสอบภูมิศาสตร O-NET’55 
 
แบบที่ 1 : แบบตอบ 1 ตัวเลือก  
1. หากตองการวิเคราะหดานการตลาดเพื่อหาทําเลท่ีเหมาะสมในการขยายสาขา ควรใชเครื่องทางภูมิศาสตรใด  

จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 
 1) GPS 2) GIS 3) Remote  Sensing 4) รูปถายทางอากาศ  
2. ภาคใดของประเทศไทยที่จะพบหินแกรนิตเปนจํานวนมาก มีหินปูนและหินบะซอลตเปนหยอมๆ และพบหินดินดาน

แทรกตัวอยูดวย 
 1) ภาคใต 2) ภาคตะวันตก 3) ภาคตะวันออก 4) ภาคเหนือ  
3. การท่ีรัฐบาลออกพระราชกําหนดปดปาป พ.ศ. 2532 ถือวาเปนความสําเร็จของการตอสูของการดําเนินการ

ดานสิ่งแวดลอมจากภาคใด 
 1) ภาคประชาชน 2) ภาคสื่อมวลชน 3) ภาคสถาบันการศึกษา 4) ภาคเอกชน  
4. องคกรท่ีใหความชวยเหลือและความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

กับประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกคือขอใด 
 1) Greenpeace 2) WWF 3) DANCED 4) FAO  
5. กลุมอนุรักษหอยสองฝา  จังหวัดสมุทรสาคร  เปนกรณีศึกษาในเรื่องใด 
 1) การมีสวนรวมของประชาสังคมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 2) วิธีคิดของภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 3) การผสมผสานใหเกิดความหลากหลายที่แตละกิจกรรมจะเก้ือกูลกัน 
 4) การใชปจจัยการผลิตท่ีเกิดจากการหมุนเวียนใชทรัพยากรท่ีมีอยูในฟารม  
6. องคกรใดท่ีมุงเนนใหเกิดความเพียงพอของอาหาร (Food Security) และความปลอดภัยของอาหาร            

(Food  Safety) รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 1) UNEP 2) OECD 3) ISO  14000 4) FAO  
7. ปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี (Red Tide) หรือขี้ปลาวาฬ เปนปญหาทางสิ่งแวดลอมดานใด 
 1) ปญหาหญาทะเล   2) ปญหาปะการังทะเล 
 3) ปญหาคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 4) ปญหาจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในพ้ืนท่ีนาขาว  
8. ปญหาหลักบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคือขอใด 
 1) มลภาวะทางอากาศ   2) มลภาวะทางน้ํา 
 3) มลภาวะทางเสียง   4) มลภาวะทางดิน  
9. ชวงเวลาเดือนใดที่เหมาะในการชมพระอาทิตยเท่ียงคืนท่ีประเทศนอรเวยมากที่สุด 
 1) มีนาคม 2) กรกฎาคม 3) กันยายน 4) ธันวาคม  
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10. บริเวณเกาะบอรเนียว นาจะมีภูมิอากาศแบบใด 
 1) แบบปาดิบช้ืน   2) แบบมรสุมเขตรอน 
 3) แบบทุงหญาสะวันนา   4) แบบทะเลทราย 
 
แบบที่  2  :  แบบตอบ 2  ตัวเลือก  
11. ขอใดคือปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการกระทําของอุณหภูมิ น้ํา และกระแสลม 
 1) ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร  2) เสาเฉลียง จังหวัดอุบลราชธานี 
 3) วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย 4) โปงยุบ จังหวัดราชบุรี  
12. ขอใดปฏิบัติตนเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีถูกตอง 
 1) ลางรถดวยการตักนํ้าใสถัง  
 2) ทําความสะอาดแผงระบายความรอนหลังตูเย็น อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 3) ใชหนังสือพิมพหอเศษอาหารและทิ้งลงถังขยะเปยก  
 4) เก็บสารอันตรายไวในภาชนะบรรจุเดิมตลอด  
13.  ขอใดคือสิ่งบงช้ีความสําเร็จของการมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
 1) ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก 
 2) ใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดของชุมชน 
 3) เลือกใชของท่ีปลอดภัยตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
 4) จัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทรรศนะดานสิ่งแวดลอมกับภาครัฐ  
14. เทคโนโลยีสะอาดคือขอใด 
 1) การเจือจางของเสีย 
 2) การบําบัดของเสีย 
 3) การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 
 4) การออกแบบผลิตภัณฑใหประหยัดทรัพยากรในการผลิต  
15.  ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศในขอใดท่ีปองกันปญหารูโหวของโอโซนโดยตรง 
 1) Vienna Convention   2) Montreal Protocal 
 3) CITES   4) UNESCO’S MAB  
16. ขอใดคือหลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (SIA) 
 1) เขาหาชุมชน   2) มุงเนนการแกไขปญหา 
 3) ใชเทคนิควิธีการท่ีมีความทันสมัย 4)  ใชการคาดการณและผลกระทบเบื้องตน  
17. ขอใดคือลักษณะของการเกษตรทางเลือก 
 1) การจัดการทรัพยากรเพ่ือการขายสูตลาดภายนอก 
 2) การเกษตรท่ีลดตนทุนการผลิตดวยการลดการใชสารเคมี 
 3) ระบบเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน 
 4) ใชปุยเคมีเพ่ือทําใหผลผลิตสูงขึ้น  
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18. วนเกษตร มุงจัดการทรัพยากรใด 
 1) น้ํา 2) ปาไม 3) อากาศ 4) ดิน  
19. ขอใดคือลักษณะของการปลูกปาทดแทน 
 1) ปลูกปาในบริเวณพ้ืนท่ีปาไมเสื่อมสภาพ 
 2) ปลูกปาในพ้ืนท่ีใหมท่ีไมเคยเปนปามากอน 
 3) ปลูกปาบริเวณอุทยานแหงชาติและปาสงวน 
 4) ปลูกปาบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันหนึ่งเอ  
20. ขอใดไมใชสาระสําคัญในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีเปน

กฎหมายแมบทสําหรับสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
 1) การกําหนดคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง 
 2) การกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
 3) การกําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีอนุญาตใหระบายจากโรงงานได 
 4) การกําหนดเอกสารสิทธิท่ีเรียกวา ส.ป.ก. 4 - 01 
 

เฉลย 
 
ประวัติศาสตรสากล 
แบบตอบ 1 ขอ 
1. 1) 2. 2) 3. 4) 4. 2) 5. 1) 6. 4) 7. 3) 8. 2) 9. 1) 10. 2) 
 
แบบตอบ 2 ขอ 
11. 1), 3)   12. 2), 3)   13. 1), 2)   14. 3), 4)   15. 2), 3) 
 
ภูมิศาสตร 
แบบตอบ 1 ขอ 
1. 2) 2. 3) 3. 1) 4. 3) 5. 1) 6. 2) 7. 3) 8. 1) 9. 2) 10. 1) 
 
แบบตอบ 2 ขอ 
11. 1), 2)   12. 1), 4)   13. 2), 3)   14. 3), 4)   15. 1), 2)  
16. 1), 4)   17. 2), 3)   18. 2), 4)   19. 1), 2)   20. 3), 4) 
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VI. O-NET PREDICT : บอกแนวขอสอบ      
สังคมศึกษา O-NET’55 

Only @ KRU - POP 
 
 
 มีอะไรในขอสอบสังคมศึกษา O-NET บาง? 
 
 • ขอสอบจะมี 2 ตอน 
  ตอนที่ 1  (ขอ 1-50 ) จะใหตอบตัวเลือกเดียว (เหมือนปกติ) 
  ตอนที่ 2  (ขอ 51-100 ) จะใหตอบ 2 ตัวเลือก ตัวเลือก 0.5 คะแนน (ตอบ 2 ขอท่ีถูก) 
 • ขอสอบจะออกมาจาก 5 สาระการเรียนรู 
  - สาระ ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 10 + 10 = 20 ขอ 
  - สาระหนาท่ีพลเมืองฯ 10 + 10 = 20 ขอ 
  -   สาระเศรษฐศาสตร 10 + 10 = 20 ขอ 
  -   สาระประวัติศาสตร 10 + 10 = 20 ขอ 
  -   สาระภูมิศาสตร 10 + 10 = 20 ขอ 
    รวม 50 + 50 = 100 ขอ 
 
 สาระศาสนา 20 ขอ จะออกอะไร? 
 
  สาระนี้จะมี ขอสอบ 2 เนื้อหาหลักๆ 
 • เนื้อหา  = ความเขาใจทางศาสนา 
  -   การรูจักศาสนา + การดูความสอดคลองของแตละศาสนา 
  -   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
  -   ศาสนาคริสต 
  -   ศาสนาอิสลาม  
 • เนื้อหา  = พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 
  - อริยสัจ 4 :  ธรรมท่ีควรรู  ละ  บรรลุ  เจริญ 
  - สติปฏฐาน 4 :  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม 
  - ศาสนพิธี 
  - พระไตรปฎก, พุทธศาสนสุภาษิต 
  - พุทธสาวก  สาวิกา  ชาวพุทธตัวอยาง 
  - ชาดก  :  เวสสันดร  มโหสถ  มหาชนก 
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 สาระหนาที่พลเมืองฯ 20 ขอ จะออกอะไร? 
 
 • เนื้อหา  = สังคม - วัฒนธรรม 
  - มนุษยกับสังคม 
  - วัฒนธรรม 
  - โครงสรางสังคม (กลุมสังคม : กลุมปฐมภูมิ / กลุมทุติยภูมิ + สถาบันสังคม) 
  - จัดระเบียบทางสังคม (สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน การควบคุมทางสังคม คานิยม ขัดเกลาทางสังคม) 
  - วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ประเพณีทองถิ่น  
 • เนื้อหา  = กฎหมาย 
  - ประเภทของกฎหมายแบบตางๆ 
    แบงตามความสัมพันธระหวางคูกรณี (เอกชน, มหาชน) 
    แบงตามหนาท่ี (สารบัญญัติ, วิธีสบัญญัติ) 
    แบงตามองคกรท่ีจัดทํา (นิติบัญญัติ, บริหาร, องคการปกครองสวนทองถิ่น) 
  -  กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
    ผูเยาว ผูไรความสามารถ ผูเสมือนไรความสามารถ 
    หมั้น สมรส 
    กฎหมายอาญา  
 • เนื้อหา  = การเมือง 
  - รัฐ 
  - ประชาธิปไตย / พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย / สิทธิมนุษยชน 
  - เผด็จการ 
  - สาระในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ฉบับแกไข 2554)  
 • เนื้อหา  = ความสัมพันธระหวางประเทศ 
  - องคกรระหวางประเทศ 
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 สาระเศรษฐศาสตร  20  ขอ จะออกอะไร? 
 
 • การทํางานของกลไกราคา 
  (อุปสงค, อุปทาน, ดุลยภาพ) 
 • การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐ 
  (การกําหนดราคาขั้นสูง, กําหนดราคาขั้นต่ํา, คาจางขั้นต่ํา) 
 • เงินเฟอ 
  (ตัววัด, ผลกระทบ, วิธีแก : นโยบายการเงิน, การคลัง) 
 • ระบบเศรษฐกิจ 
  (ทุนนิยม, สังคมนิยม, ผสม) 
 • ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
  (ดุลบัญชิเดินสะพัด + บัญชีทุนเคลื่อนยาย = ยอดดุลการชําระเงิน / ทุนสํารองระหวางประเทศ) 
 • อื่นๆ 
  - เศรษฐศาสตรจุลภาค / มหภาค 
  - ตนทุนคาเสียโอกาส 
  - สหกรณและเศรษฐกิจพอเพียง 
  - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
  - กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 
 
 สาระประวัติศาสตร  20  ขอ จะออกอะไร? 
 
  สาระนี้จะมีขอสอบ 3 เนื้อหาหลักๆ 
 • เนื้อหา  = วิธีการทางประวัติศาสตร 
  -  ขั้นตอน + หลักฐาน 
  -  การเทียบศักราช + การแบงยุคสมัย  
 • เนื้อหา  = ประวัติศาสตรสากล 
  -  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย, อียิปต, จีน, อินเดีย, กรีก, โรมัน 
  -  สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
  -  การปฏิวัติ + สงครามสําคัญของโลก  
 • เนื้อหา  = ประวัติศาสตรไทย 
  - อยุธยา : ศักดินา พระคลังสินคา 
  - การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทร 
      สนธิสัญญาเบาวริ่ง 
      การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 5 
      การพยายามพัฒนาประเทศสูประชาธิปไตยของสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
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 สาระภูมิศาสตร  20 ขอ จะออกอะไร? 
 
  สาระนี้จะมีขอสอบ 3 เนื้อหาหลักๆ 
 • 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 
 
 ส่ิงที่พึงระวังในการทําขอสอบสังคม 
 
  ไมตองรีบทํา คอยๆ อาน ปดตัวเลือกไวกอน พยายามตอบคําถามเองกอน 
  ระวังคําวา ไม, ยกเวน โดยเฉพาะการตอบ 2 ตัวเลือกตองระวังใหมาก 
  ตอบใหตรงกับสิ่งท่ีเขาถามแบบจังๆ อยาคิดไปเอง!! 
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ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 
 ความหมายของศาสนา หมายถึง หลักคําสอนอันเปนท่ียึดเหนี่ยวทางใจ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือใหรอดพนจากความทุกข ประสบแตความสุข โดยมีความสุขนิรันดรเปนจุดมุงหมายสูงสุด 
 
ท่ีมาของศาสนา 
 ศาสนาตางๆ ในโลกมีท่ีมาหลายประการ ซ่ึงพิจารณาตามลําดับไดดังน้ี 
 1. ความไมรู สมัยดึกดําบรรพมนุษยไมมีการศึกษาหาความจริง เมื่อมีการฝนเจ็บปวยหรือตาย จึงทําให
มนุษยคิดวาคนเรามี 2 สวน คือ สวนท่ีเปนรางกายกับสวนท่ีเปนวิญญาณ 
 2. ความกลัว ความไมรูเปนเหตุใหเกิดความกลัว มนุษยสมัยโบราณหวาดกลัวในสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เชน การเกิดแผนดินไหว น้ําทวม ลมพายุ จึงเกิดความเช่ือเรื่องเทพเจาดลบันดาล ทําใหเกิดพิธีบูชา
บวงสรวงอันเปนพิธีกรรม ซ่ึงเปนท่ีมาของศาสนาในระยะตน 
 3. ตองการศูนยรวมกําลังใจ มนุษยตองการแนวปฏิบัติหรือหลักยึด เพ่ือใหเกิดความสามัคคี สงผลใหเกิด
ความเปนปกแผนของชุมชนและเปนศูนยรวมกําลังใจในการตอสูกับศัตรูผูรุกราน 
 4. ความตองการที่พ่ึงทางใจ มนุษยจําเปนตองมีท่ีพ่ึงเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหมีการสวดออนวอนเพื่อ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตางๆ รวมท้ังกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือจะทําใหเกิดความอบอุนใจมากขึ้น 
 5. ความตองการความสงบสุขของสังคม เพ่ืออบรมและขัดเกลาจิตใจของตนเองและชุมชนใหประพฤติ
ปฏิบัติถูกตองชอบธรรม 
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ความสําคัญของศาสนา 
 ศาสนาทุกศาสนาตางมีจุดมุงหมายสําคัญรวมกัน คือ ตองการใหมนุษยทุกคนเปนคนดีอยูรวมกันอยางสันติ 
 1. เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่ทําใหมนุษยมีท่ีพ่ึงและสรางความมั่นใจในการดําเนินชีวิต 
 2. เปนเครื่องมือในการสรรสรางความสามัคคีทําใหสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชวยลดความขัดแยงทําให
เกิดสันติสุข 
 3. เปนเครื่องมือในการอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคม 
 4. เปนพ้ืนฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี 
 5. เปนเครื่องหมายของสังคม ศาสนาจะเปนสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน 
 6. เปนมรดกของสังคม ศาสนาถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญย่ิงของสังคมโลก เพราะทุกศาสนาจะ
มีศาสนวัตถุ ศาสนิกชน หลักธรรมคําสอนและศาสนพิธี 
 
องคประกอบของศาสนา 
 มีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ผูต้ังหรือศาสดา หมายถึง ผูคิดคนหลักคําสอนครั้งแรกแลววางกฎและหลักคําสอนที่ไดคิดคนเพ่ือเปน
หลักปฏิบัติ 
 2. หลักคําสอนหรือหลักธรรม หมายถึง หลักธรรมคําสั่งสอนที่องคศาสนาไดคิดคนหรือเหลาสาวกได
คิดคนเพ่ิมเติมขึ้นมา 
 3. นักบวชหรือสาวก หมายถึง ผูปฏิบัติตามหลักคําสอนอยางเครงครัดเพ่ือเปนตัวอยางในวิถีชีวิตของ
ผูอื่นไดเปนอยางดี 
 4. ศาสนสถานหรือโบสถ วิหาร บางศาสนาอาจจัดตั้งขึ้นเปนครั้งคราวเมื่อเสร็จพิธีแลวรื้อถอนไปหรือจะ
สรางถาวรเพ่ือใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได 
 5. ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา ทุกศาสนาจะตองมีพิธีกรรมทางศาสนาที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ของศาสนานั้นๆ  
 
ประเภทของศาสนา 
 การจัดประเภทศาสนาที่มีอยูท้ังหลายในโลก อาจแบงประเภทไดหลายประเภทตามเกณฑตอไปนี้ 
 1. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจา 
  1.1 ประเภทเอกเทวนิยม (Monotheism) หมายถึง ศาสนาที่มีความเช่ือในพระเจาองคเดียว ไดแก 
คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม 
  1.2 ประเภทพหุเทวนิยม (Polytheism) หมายถึง ศาสนาที่มีความเช่ือในพระเจาหลายองค ไดแก 
ศาสนาฮินดู (พราหมณ) 
  1.3 ประเภทอเทวนิยม (Atheism) หมายถึง ศาสนาที่ไมเช่ือวาพระเจาเปนผูสราง ไดแก 
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน 
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 2. แหลงผูนับถือ 
  2.1 ศาสนาระดับทองถิ่น คือ ศาสนาที่เกิดขึ้น ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง และผูนับถือภายในทองถิ่นนั้นๆ เชน 
ศาสนาชินโตของญ่ีปุน ศาสนาสิกขของอินเดีย ศาสนายูดายของอิสราเอล เปนตน 
  2.2 ศาสนาระดับสากล คือ ศาสนาที่เกิดขึ้น ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง และไดแพรกระจายไปยังดินแดนสวน 
ตางๆ ในโลก จนเรียกไดวาเปนศาสนาของโลก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ เปนตน  
 3. การมีผูนับถืออยูหรือไม 
  3.1 ศาสนาที่ตายไปแลว คือ ศาสนาที่มีผูนับถือในอดีต แตปจจุบันไมมีใครนับถือแลว เชน ศาสนา
ของอียิปตโบราณ ศาสนากรีกโบราณ เปนตน 
  3.2 ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู คือ ศาสนาที่ยังมีผูนับถืออยูในปจจุบัน เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ-ฮินดู ฯลฯ 
 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 ความเปนมา เกิดในอินเดียกอนพระพุทธศาสนาประมาณ 1000 ป เปนศาสนาดั้งเดิมของชนเผาอารยัน 
และผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติของพวกทราวิท ผสมผสานเปนวัฒนธรรมของตนขึ้นมาใหม 
 วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ-ฮินดู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเช่ือทางศาสนามี
วิวัฒนาการดังนี้ 
 ก. สมัยพระเวท  - 800-300 ปกอนพุทธศักราช นับถือเทพเจา 3 กลุม คือ เทพเจาบนพ้ืนโลก  

เทพเจาบนอวกาศ และเทพเจาบนสวรรค 
 ข. สมัยพราหมณ - 300-100 ปกอนพุทธศักราช เกิดเทพองคใหม คือ พระพรหม โดยเปนผูสราง

ทุกสิ่งทุกอยาง ตอมาเกิดความเช่ือเรื่องตรีมูรติ คือ แบงเทพออกเปน 3 องค 
คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ 

 ค. สมัยฮินดู - พ.ศ. 743 เขาสูยุคใหม เรียกวา ยุคระบบทรรศนะทั้ง 6 ความเช่ือในสมัยนี้ เช่ือ
ในทฤษฎีสังสารวัฏ ตองการจะหลุดพน เพ่ือเขาสูปฐมวิญญาณ ระบบทรรศนะ
ท้ัง 6 ไดแก   

    - ลัทธิสางขยะ - ลัทธิโยคะ 
    - ลัทธินยายะ - ลัทธิไวเศษิกะ 
    - ลัทธิมีมางสา - ลัทธิเวทานตะ 
 คัมภีรของศาสนาพราหมณ-ฮินดู แบงเปน 2 ประเภท 
 1. คัมภีรศรุติ-คัมภีรท่ีเกิดจากการรับฟงมาจากโอษฐของพระเจา เชน คัมภีรพระเวท 
 2. คัมภีรสมฤติ-คัมภีรท่ีมนุษยสรางขึ้น และจดจํา ถายทอดสืบตอมา เชน คัมภีรธรรมศาสตร   
 คัมภีรพระเวท ไดแก 
 1. ฤคเวท  - ออนวอนสรรเสริญเทพเจาตางๆ 
 2. ยชุรเวท  - คูมือพราหมณในการทําพิธี 
 3. สามเวท  - บทรอยกรองใชในพิธียัญกรรม หรือถวายน้ําโสมแกพระอินทร 
 4. อาถรรพเวท  - คัมภีรท่ีเกิดหลังสุดในสมัยฮินดู เปนเรื่องเก่ียวกับมนตคาถา ทําพิธีแกเสนียดจัญไร 

เพ่ือเปนสิริมงคลแกตนเอง และนําผลรายไปสูผูอื่น 
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 นิกายสําคัญในศาสนาฮินดู แบงออกเปน 4 นิกายใหญๆ คือ  
 1. นิกายพรหม  - นับถือและจงรักภักดีตอพระพรหม 
 2. นิกายไวษณพ  - นับถือและจงรักภักดีตอพระวิษณุหรือพระนารายณ 
 3. นิกายไศวะ  - นับถือและจงรักภักดีตอพระศิวะหรือพระอิศวร 
 4. นิกายศักติ  - นับถือและจงรักภักดีพระเปนเจาฝายหญิง ไดแก พระสุรัสวดี พระอุมา พระลักษมี 

เปนตน  
 หลักธรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู  
 หลักอาศรม ๔ หมายถึง ขั้นตอนชีวิต หรือทางปฏิบัติเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น มี 4 ประการ คือ 
 1. พรหมจารี  วัยแหงการศึกษาเลาเรียน 
 2. คฤหัสถ วัยแหงการครองเรือน 
 3. วนปรัสถ วัยแหงการปฏิบัติศีลในปา 
 4. สันยาสี วัยแหงการหลุดพน  
 หลักปุรุษารถะ ในการดําเนินชีวิตท่ีดีนั้น ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนใหยึดหลักปุรุษารถะ ซ่ึงเปนหลักใน
การดําเนินชีวิตควรมุงประโยชนตามลําดับ คือ 
 1. ธรรมะ - การประพฤติปฏิบัติธรรม เขาใจในขบวนการของชีวิต เพ่ือจะไดไปเกิดในสุคติภูมิ 
 2. กามะ - การเสริมสรางชีวิตใหมั่นคง เชน การประกอบอาชีพ การแตงงาน 
 3. อรรถะ - การแสวงหาความมั่นคงใหแกชีวิตในดานตางๆ เชน การศึกษา 
 4. โมกษะ - การออกบําเพ็ญพรต เพ่ือความหลุดพน  
 หลักตรีมูรติ หมายถึง การแสดงออกใหปรากฏเปน 3 ลักษณะของพระพรหม ไดแก  
 1. พระผูสราง - พระพรหม 
 2. พระผูรักษา - พระวิษณุ หรือพระนารายณ 
 3. พระผูทําลาย - พระศิวะ หรือพระอิศวร  
 เรียกพระผูท้ังสามวา “พระตรีมูรติ”  
 หลักปรมาตมันและโมกษะ หมายถึง หนทางที่นําไปสูการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด ไดแก 
 1. กรรมมรรค หรือกรรมโยคะ คือ การละกรรมที่จะทําใหเกิดการเวียนวายตายเกิดและปฏิบัติกรรม
เพ่ือใหหลุดพน 
 2. ภักติมรรค หรือภักติโยคะ คือ ความภักดีตอพระเจา 
 3. ราชมรรค หรือราชโยคะ คือ ทางแหงการฝกฝนอบรมจิตใหมั่นคง 
 4. ชญาณมรรค หรือชญาณโยคะ คือ ทางแหงปญญาท่ีจะนําความรูหรือเกิดปญญาไปสูการหลุดพน  

ปรมาตมัน
อาตมันสากล

วิญญาณอันยิ่งใหญ
พระพรหม

อาตมัน + กาย สิ่งมีชีวิต (ชีวาตมัน)

โมกษะ
ภักติมรรค
กรรมมรรค
ชญาณมรรค
ราชมรรค  
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 พิธีกรรมของศาสนาพรามหณ-ฮินดู 
 1. ระบบวรรณะ  - การปฏิบัติตามกําเนิดวรรณะและหนาท่ีตามวรรณะของตน 
 2. พิธีสังสการ  - พิธีกรรมท่ีทําใหเกิดความบริสุทธ์ิ เปนพิธีเก่ียวกับขั้นตอนชีวิตตั้งแตเกิด 
 3. พิธีศราทธ  - พิธีทําบุญอุทิศใหแกดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยการถวายขาวบิณฑ  
 4. พิธีบูชาเทวดา - การสวดมนตบูชาพระเจา การไปนมัสการบําเพ็ญกุศลในเทวาลัยและพิธีบูชาใน

วันศักดิ์สิทธ์ิ 
 
ศาสนาคริสต 
 ศาสนาคริสต มีกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน เมื่อประมาณ ค.ศ. 30 (พ.ศ. 573) ปจจุบันเปนศาสนาหนึ่งของ
โลก มีผูนับถือมากท่ีสุด ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซู ซ่ึงชาวคริสตสวนใหญเช่ือวาพระองคคือมาซิอา 
(Mashiah) ท่ีพระเจาประทานมาเพื่อไถบาปใหกับมนุษย อัครสาวก คือ นักบุญปเตอร และนักบุญปอล เผยแพร
ศาสนา และในปลาย C4 ไดประกาศใหศาสนาคริสต เปนศาสนาประจําชาติของโรมัน ประมาณ C4 และ C5 
ศาสนาคริสตไดแยกออกเปน 2 นิกาย คือ โรมันคาทอลิก และนิกายกรีกออรธอดอกซ และใน C16 ไดมีนิกาย   
โปรเตสแตนท อีกนิกายหนึ่ง  
 คัมภีรของศาสนาคริสต เรียกวา คัมภีรไบเบิล แบงเปน 2 ภาค 
 1. พันธสัญญาเดิม (Old Testaments) เริ่มตั้งแตพระเจาสรางโลก กําเนิดชนชาติยิว จนถึงการเสด็จมา
ของพระเยซูคริสต 
 2. พันธสัญญาใหม (New Testament) เปนหนังสือท่ีเก่ียวกับชีวิต คําสอนของพระเยซู ไปจนถึงวาระ
สุดทายของโลก  
 นิกายสําคัญของศาสนาคริสต 
 1. โรมันคาทอลิก - ศูนยกลางอยูท่ีกรุงโรม มีสันตะปาปาเปนประมุขของศาสนจักรอยูท่ี 

นครวาติกัน 
 2. นิกายกรีกออรธอดอกซ - แพรหลายในหมูยุโรปตะวันออก เลือกประมุขสูงสุดสําหรับอาณาจักรใน

ประเทศของตน 
 3. นิกายโปรเตสแตนท - เปนนิกายแยกมาจากนิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากไมเห็นดวยกับ

หลักธรรมคําสอนและการปฏิบัติของศาสนจักร นิกายนี้ยังแตกยอย เชน 
นิกายลูเธอรรัน นิกายแองกลิกัน เปนตน  

 หลักธรรมคําสอน 
 หลักธรรมเรื่องความรัก - คําสอนที่สําคัญท่ีสุด หมายถึง จิตใจท่ีมีความเมตตาเสียสละและรูจักใหอภัย 
โดยพระเยซูคริสตทรงสอนใหรักมนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรักเพ่ือนมนุษยทุกคน แมวาบุคคลนั้นเปนคนชั่ว เปน
ศัตรูก็ตาม 
 อาณาจักรพระเจา เปนอาณาจักรแหงจิตใจ อาณาจักรแหงความบริสุทธ์ิ บุตรของพระเจาเปนสมาชิกของ
อาณาจักรพระเจา มิใชโลกนี้แตเปนสวรรค 
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 หลักพระตรีเอกภาพ หรือหลักตรีเอกานุภาพ 
 พระตรีเอกภาพ หมายถึง พระเจาองคเดียว แตมี 3 บุคคลหรือสามสภาวะ อันไดแก  
 1. พระบิดา (พระยะโฮวา) หมายถึง พระเจาผูทรงสรางโลก และใหกําเนิดแกชีวิตทุกชีวิต 
 2. พระบุตร (พระเยซู) คือ พระผูทรงมาเกิดเพ่ือไถบาปใหแกมวลมนุษย 
 3. พระจิต (วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน) คือ พระวิญญาณอันบริสุทธ์ิเปนผูนํา
มนุษยไปสูอาณาจักรของพระเจา  
 บัญญัติ 10 ประการ 
 คริสตศาสนาถือวาพระเจาเปนผูสรางมนุษยทุกคน ผูท่ีนับถือศาสนาคริสตตองยึดมั่นในบัญญัติ 10 ประการ 
คือ  
 1. จงนมัสการพระเจาแตเพียงพระองคเดียว 
  1) พึงทําความเคารพตอพระเปนเจาและพระเยซู 
  2) ควรทําความเคารพตอพระนางพรหมจารีมาเรียและนักบุญ 
 2. อยาออกนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 
 3. อยาลืมฉลองวันพระเปนเจาเปนวันศักดิ์สิทธ์ิ คือ ฉลองวันอาทิตย 
  1) ตองฟงมิสซา 
  2) ไมทํางานอันตองหาม 
 4. จงนับถือบิดา มารดา 
 5. อยาฆาคน 
 6. อยาทําลามก 
 7. อยาลักขโมย 
 8. อยาใสความนินทา 
 9. อยาปลงใจในความลามกดวยการเปนพยานเท็จ และลวงประเวณี 
 10. อยาโลภอยากไดทรัพยของผูอื่น  
 พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมในศาสนาคริสต เรียกวา ศีลศักดิ์สิทธ์ิมี 7 ขอ คือ 
 1. ศีลลางบาป  - เปนพิธีกรรมแรกที่ผูท่ีจะเปนศาสนานิกชนตองรับ 
 2. ศีลกําลัง  - เปนพิธีท่ีสังฆราชเจิมน้ํามันท่ีหนาผาก เด็กพอท่ีจะรับผิดชอบ 
 3. ศีลแกบาป - การสารภาพบาปเปนสวนหนึ่งของศีลแกบาป 
 4. ศีลมหาสนิท  - ชาวคริสตไปโบสถวันอาทิตยกินขนมปงกับเหลาองุน 
 5. ศีลเจิมคนไข  - สรางกําลังใจใหกับผูเจ็บไข หรือลดโทษบาป 
 6. ศีลสมรส  - เครื่องหมายพระเจากระชับความสัมพันธระหวางชายหญิง 
 7. ศีลอนุกรม หรือศีลบวช  - เปนการบวชเปนบาทหลวงของชาวคริสต   
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ศาสนาอิสลาม 
 คําวา อิสลาม แปลวา สันติ ยินยอม นอบนอม จึงหมายถึงการนอบนอมตอพระเจา (พระอัลลอฮ) ซ่ึงเปน
พระเจาองคเดียวของศาสนานี้ เกิดท่ีเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสดา คือ พระมุฮัมมัด การเริ่มศักราช
ของศาสนาอิสลามเริ่มเมื่อปท่ีพระมุฮัมมัดหนีไปจากเมกกะ ไปเมืองมาดินา (ค.ศ. 622) เปนการเริ่มตน เรียกวา 
“ฮิจเราะหศักราช” ศาสนาอิสลามแตกแยกเปนนิกายตางๆ ภายหลังพระศาสดาถึงแกกรรม มีสาเหตุมาจากความ
แตกแยกแนวความคิดเห็นทางการเมืองเปนสําคัญ โดยเฉพาะตําแหนงผูนําท่ีเรียกวา “กาหลิบ” ซ่ึงมีฐานะเปนท้ัง
ประมุขศาสนาและการปกครอง  
 นิกายสําคัญ ไดแก 
 ก. ซุนนี ยึดถือคําสอนแบบแผนและโอวาทของศาสดาอยางเครงครัด 
 ข. นิกายซีอะห เห็นวาผูนําสุทธิจะตองเปนทายาทโดยสืบเช้ือสายของพระศาสดา ยึดถืออาลี 
 ค. นิกายวาฮาบี ยึดถือความศักดิ์สิทธ์ิของคัมภีรอัลกุรอาน และวจนะของศาสดาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด  
 คัมภีรของศาสนาอิสลาม คัมภีรอัลกุรอาน เขียนเปนภาษาอาหรับ ชาวมุสลิมถือวาเปนคัมภีรท่ีสมบูรณ
ท่ีสุด เพราะมีท้ังหลักคําสอนและปฏิบัติอยางครบถวน ซ่ึงเปนหลักธรรมที่สําคัญท่ีสุดท่ีชาวมุสลิมตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติ เพราะมาจากพระโอษฐของพระผูเปนเจา  
 หลักธรรมสําคัญของศาสนาอิสลาม 
 หลักคําสอนสําคัญของศาสนาอิสลาม ท่ีถือวาเปนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมโดยท่ัวไปที่ตองนําไป
ปฏิบัติอยางเครงครัด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. หลักศรัทธา 6 ประการ เนนใหชาวมุสลิมมีความเช่ือ โดยปราศจากการระแวงสงสัย 
 2. หลักปฏิบัติ 5 ประการเปนการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ชาวมุสลิมตองยึดถือและเขาสูความเปน
มุสลิมโดยสมบูรณ  
 หลักศรัทธา 6 ประการ 
 1. ศรัทธาในพระเจา (องคอัลลอฮ) แตเพียงพระองคเดียว 
 2. ศรัทธาในเทวทูต (มลาอิกะห) วามีจริง มลาอิกะห หมายถึง บาวของพระเจา หรือเทวทูตเปนสื่อกลางที่
ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารระหวางพระเจากับมนุษย 
 3. ศรัทธาในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน 
 4. ศรัทธาในศาสนฑูต (รอซูล) ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากพระเจาใหมาสั่งสอนประชาชน 
 5. ศรัทธาในวันพิพากษาโลก ชาวมุสลิมตองมีความเช่ือในเรื่องวันท่ีโลกถึงกาลอวสาน แลวพระเจาจะเปน
ผูพิพากษามนุษย ตามกรรมดีกรรมช่ัวของแตละบุคคล 
 6. ศรัทธาในกฎสภาวะ (ลิขิต) ของพระเจา ชาวมุสลิมตองเช่ือวาชีวิตมนุษยพระเจาไดลิขิตเอาไวแลวไม
อาจฝาฝนได 
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 หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
 1. การปฏิญาณตน การประกาศตนยอมรับดวยความศรัทธา วาองคอัลลอฮเปนพระเจาสูงสุดเพียง   
องคเดียวเทานั้น 
 2. การปฏิบัติละหมาด หมายถึง การนมัสการพระเจาท้ังรางกายและจิตใจ วันละ 5 ครั้ง 
 3. การถือศีลอด มีจุดมุงหมาย คือ ตองการฝกความอดทนทั้งรางกายและจิตใจ เปนการควบคุมตน     
ละเวน ยับยั้ง ไมบริโภคอาหาร และรวมประเวณี 
 4. การบริจาคทรัพย (ซะกาต) มีจุดมุงหมายลดชองวางในสังคมตองการใหมุสลิมเสียสละใหทานแกผูอื่น 
เปนการปลูกฝงความรัก ความสามัคคีของชาวมุสลิม 
 5. การประกอบพิธีฮัจญ ควรหาโอกาสไปทําพิธีนี้อยางนอย 1 ครั้งในชีวิต จุดมุงหมายใหชาวมุสลิมระลึก
ถึงพระเจา ไดพบปะพี่นองมุสลิมจากท่ัวโลก  
 หลักธรรมที่สําคัญของศาสนาสิกข 
 ชาวสิกขมีความเช่ือในพระเจาองคเดียวท่ีเรียกวา พระนาม เปาหมายของชาวสิกข คือ ตองการเขาสูความใกล
พระองค  
 หลักการบรรลุความสุขนิรันดร หรือนิรวาน กลาวคือ 
 1. ทําแตกรรมดี 2. สรางปญญา     
 3. มีมหาปติ 4. มีพลังทางจิต 
 5. มีสัจจะ    
 หลักการบรรลุนิรวานในศาสนาสิกข คือ 
 1. การเพงพระนาม 2. มีศรัทธาและจงรักภักดี  
 3. เปลงวาจาสรรเสริญพระเจา 4. การปฏิบัติตามคําสอนของคุรุ  
 ชาวสิกขจะมีหลักการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 1. คืนเชา ทําจิตใหเต็มดวยความรักพระเจา 2. จงใหทานแกคนยากจนเสมอ 
 3. จงกลาวแตปยวาจา 4. จงถอมตน 
 5. จงทําดีตอผูอื่น 6. อยาเห็นแกกินเห็นแกนอน 
 7. จงใชจายเฉพาะสวนท่ีมีความสามารถหามาได 8. จงคบแตคนดีตลอดเวลา 
 9. จงรวมกับคนดีสวดสรรเสริญคุรุ 
 
พระพุทธศาสนา 
 กําเนิดในประเทศอินเดีย เมื่อ 2500 ปเศษมาแลว ศาสดา คือ พระพุทธเจา พระชนมมายุ 29 พรรษา ได
เสด็จออกบรรพชา พระองคทรงศึกษาและบําเพ็ญทุกขกริยาอยูนาน 6 ป แตไมสําเร็จ จึงทรงเลิก และทรงแสวงหา  
สัจธรรม จนสามารถตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระชนมายุได 35 พรรษา โดย
พระองคตรัสรูตามลําดับ คือ 
 ปฐมยาม  - ปุพเพนิวาสานุสติญาณ - ระลึกชาติแตหนหลังได 
 มัชฌิมยาม  - จุตูปปาตญาณ  - ความรูดุจตาทิพย 
 ปจฉิมยาม  - อาสวักขยญาณ  - ความรูอันเปนเหตุใหสิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวง 
 พระสัมมาสัมพุทธจาทรงเผยแผหลักธรรมจนพระชนมายุ 80 พรรษาก็ดับขันธปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา  
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 นิกายสําคัญแบงแยกออกเปน 2 นิกาย คือ 
 1. นิกายเถรวาท  - ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเดิม 
 2. นิกายอาจาริยวาท (มหายาน) - ดัดแปลงพระธรรมวินัยตามควร  
 พระไตรปฎก 
 พระไตรปฎก คือ คัมภีรของพระพุทธศาสนา ไตร แปลวา สาม ปฎก แปลวา ตะกราก็ได ไตรปฎกจึง
แปลวา คัมภีรสามคัมภีร ไดแก พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก  
 โครงสรางของพระไตรปฎก 
 พระไตรปฎกแบงเปน 3 สวนใหญๆ และแตละหมวดมีสาระ ดังน้ี 
 1. พระวินัยปฎก วาดวยสิกขาบทและบทบัญญัติตางๆ เก่ียวกับภิกษุสงฆและภิกษุณีแบงเปน 3 หมวด 
 2. พระสุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา (มีของพระสาวกบางบางสวน) ท่ีตรัสแก 
ชนตางช้ัน ตางกาละและโอกาส เปนในรูปคํารอยแกวลวนบาง ผสมรอยแกวกับรอยกรองบาง พระปฎกน้ีมีท้ังสิ้น 
21000 พระธรรมขันธ โดยแบงออกเปน 5 นิกาย 
 3. พระอภิธรรมปฎก วาดวยการอธิบายหลักธรรมตางๆ ในดานวิชาการลวนๆ ไมเก่ียวกับเหตุการณและ
บุคคล ซ่ึงหลักธรรมที่ไดนําเอามาอธิบายมีอยูในสวนของพระสุตตันตปฎกน่ันเอง มี 42000 พระธรรมขันธ 
แบงเปน 7 คัมภีร   
 หลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรม 3 ระดับเพ่ือสอนใหชาวพุทธทําความดี ละเวนความช่ัว ชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ
เรียกวา โอวาทปาติโมกข ซ่ึงเปนจริยธรรมของบุคคลในสังคม พิจารณาไดดังน้ี 
 1. จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการละความชั่ว จะเปนขอปฏิบัติท่ีควบคุมกายวาจาใหปกติไมกอใหเกิดทุกข 
แกตนและผูอื่น 
  เบญจศีล คือ เวนการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มสุรา และของมึนเมา 
  เบญจธรรม คือ มีเมตตากรุณา ประกอบอาชีพสุจริต สํารวมในกาม มีสัจจะ มีสติสัมปชัญญะ และไม
มัวเมาในอบายมุข 
 2. จริยธรรมระดับกลาง เพ่ือการสรางความดีเปนขอปฏิบัติท่ีควบคุมไปถึงจิตใจ เรียกวา 
  กายสุจริต ๓ คือ เวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย และประพฤติผิดในกาม 
  วจีสุจริต ๔ คือ เวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ 
  มโนสุจริต ๓ คือ ไมโลภอยากไดของผูอื่น ไมคิดพยาบาทปองรายผูอื่น และมีความเห็นถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรม 
 3. จริยธรรมระดับสูงเพ่ือการชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ คือ อริยมรรคมีองค ๘ ประการ เปนหนทางดับทุกขท่ี
แทจริง ไดแก สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา การเจรจาชอบ 
สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ การ
ระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ การต้ังใจมั่นชอบ การฝกจิตดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ ผูฝกจิตไดจะสามารถดับกิเลส
ดับกองทุกขไดสิ้นเชิงเรียกภาวะนี้วา การบรรลุนิพพาน 
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 อริยสัจ ๔ หมายถึง หลักความจริงอันประเสริฐ หรือหลักความจริงท่ีทําใหคนเปนผูประเสริฐ ซ่ึงเปนหลัก
ในการแกปญหาชีวิต 4 ประการ 
 1. ทุกข หมายถึง ความไมสบายกายไมสบายใจ อันเนื่องมาจากสภาพที่ทนไดยาก คือ สภาวะที่บีบคั้น
จิตใจ และความขัดแยง 
 2. สมุทัย หมายถึง เหตุท่ีทําใหเกิดความทุกข คือ สิ่งท่ีเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหเกิดทุกข แตสาเหตุท่ีแทจริง 
คือ ตัณหา หรือความตองการ 3 ประการ คือ 
  2.1 กามตัณหา หมายถึง ความอยากไดสิ่งท่ีปรารถนาทุกอยาง เชน อยากไดบาน อยากไดเงิน เปนตน 
  2.2 ภวตัณหา หมายถึง ความอยากเปนนั่นเปนนี่ เชน อยากเปนขาราชการ อยากเปนคนมีอํานาจ เปนตน 
  2.3 วิภวตัณหา หมายถึง ความไมอยากเปนนั่นเปนนี่ เชน ไมอยากเปนคนสวย ไมอยากเปนคนพิการ 
 3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข คือ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป 
 4. มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก การเดินทางสายกลางหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
มรรค ซ่ึงมีสวนประกอบ 8 ประการ คือ 
  4.1 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง เห็นชอบ คือ เห็นตามความเปนจริง และรูวาอะไรดี อะไรไมดี 
  4.2 สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ดําริชอบ คือ ไมคิดลุมหลงในความสุขทางกามารมณ ไมคิดอาฆาต
พยาบาท ทํารายตลอดจนไมเบียดเบียนผูอื่น 
  4.3 สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ คือ พูดแตในสิ่งท่ีดี ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ 
และไมพูดสิ่งไรสาระ 
  4.4 สัมมากัมมันตะ หมายถึง กระทําชอบ คือ กระทําแตสิ่งท่ีดี ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม 
  4.5 สัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ คือ การประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไมคดโกง หลอกลวง ไมทํา
ในสิ่งท่ีเปนผลรายตอคนอื่น 
  4.6 สัมมาวายามะ หมายถึง พยายามชอบ คือ พยายามที่จะปองกันไมใหเกิดความช่ัว พยายามที่จะ
กําจัดความช่ัวท่ีเกิดขึ้นแลวใหหมดไป พยายามสรางความดีท่ียังไมเกิดใหเกิดขึ้น พยายามรักษาความดีท่ีเกิดขึ้น
แลวใหคงอยู 
  4.7 สัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ คือ ระลึกอยูเสมอวาสิ่งท่ีรูเห็นนั้นเปนไปตามความเปนจริง 
  4.8 สัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งจิตมั่นชอบ คือ การท่ีสามารถตั้งจิตใจใหจดจออยูกับสิ่งใดส่ิงหนึ่งไดนาน  
 มรรค ๘ นี้ รวมเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก  
 1. ศีล คือ การสํารวมกาย วาจา ไดแก เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
 2. สมาธิ คือ การฝกฝนอบรมจิตใหมั่นคง ไดแก พยายามชอบ สติชอบ สมาธิชอบ 
 3. ปญญา คือ ความรูในการพิจารณาสภาวะตางๆ ตามความเปนจิรง ไดแก เห็นชอบ และดําริชอบ  
 ขันธ ๕ คือ องคประกอบของชีวิตมนุษย ไดแก รูป ขันธ และนามขันธ มี 5 ประการ คือ 
 1. รูป คือ รางกาย 
 2. วิญญาณ คือ การรับรูผานประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
 3. เวทนา คือ ความรูสึกท่ีเกิดจากสิ่งท่ีรับรู ไดแก สุข ทุกข เฉยๆ  
 4. สัญญา คือ การกําหนดหมายรูสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ไดแก หวาน เค็ม แข็ง นิ่ม ดัง คอย เหม็น หอม สวย นารัก 
 5. สังขาร คือ สิ่งปรุงแตงหรือแรงจูงใจท่ีทําใหมนุษยกระทําอยางใด ซ่ึงเปนขั้นตอนที่กอใหเกิดพฤติกรรม  
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 ไตรลักษณ (สามัญลักษณะ) หมายถึง ลักษณะท่ัวไปในสิ่งท้ังปวงมี 3 ประการ คือ 
 1. อนิจจัง คือ ความไมเท่ียง 
 2. ทุกขตา คือ สภาวะที่ทนไมได 
 3. อนัตตา คือ ความไมใชตัวตน  
 นิยาม ๕  
 กําหนดอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ ประกอบดวย 
 1. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับอุณหภูมิ หรือปรากฎการณธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะ ดิน น้ํา อากาศ 
และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย) 
 2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุมีพันธุกรรม เปนตน) 
 3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต) 
 4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา) 
 5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเก่ียวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุ เปนผลแกกันแหงสิ่งท้ังหลาย)  
 ปฏิจจสมุปบาท  
 สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การท่ีทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา 
หรือเรียกวา กฎอิทัปปจจยตา 
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นามรูปวิญญาณ

สฬายตนะสังขาร

อวิชชา ผัสสะ

เวทนาชรามรณะ

ชาติ ตัณหา

อุปาทานภพ

วัฏจักรของ
ชีวิต

  
วงจรของปฏิจจสมุปบาทที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
 อวิชชา (ความไมรู) สังขาร (สภาพท่ีปรุงแตง) วิญญาณ (ความรูแจงอารมณ) นามรูป (นามขันธกับรูป
ขันธ) สฬายตนะ (อายตนะภายใน 6) ผัสสะ (การกระทบของอายตนะภายใน 6 กับอารมณหรืออายตนะ
ภายนอก) เวทนา (ความเสวยอารมณ ทุกข สุข ไมทุกขไมสุข) ตัณหา (ความอยาก เชน รูป กลิ่น รส สัมผัส 
ช่ือเสียง ตําแหนง) อุปาทาน (ความยึดมั่น ไดแก อุปาทาน 4) ภพ (ภาวะชีวิต) ชาติ (ความเกิดแหงขันธท้ังหลาย 
การไดอายตนะ) ชรามรณะ (ความแกและความตาย) 
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 อุปาทาน ๔ 
 ความยึดมั่น ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแตตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนท่ีตั้ง 
 1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส ท่ีนาใคร นาพอใจ 
 2. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักคําสอนตางๆ 
 3. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตางๆ กันไปอยางงมงาย  
 4. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญ หมายอยูในภายในวามีตัวตน  
ท่ีจะได จะมี จะเปน  
 อิทธิบาท ๔ หลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ 
 1. ฉันทะ ความพอใจในการทํางาน ทํางานดวยความเต็มใจ มีใจรักท่ีจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 2. วิริยะ มีความเพียรพยายามทํางานใหสําเร็จดวยความอดทน ไมทอถอย 
 3. จิตตะ มีความเอาใจใสตอการทํางาน เอาใจฝกใฝท่ีจะทํา 
 4. วิมังสา รูจักตริตรองพิจารณาเหตุผลดวยสติปญญา เพ่ือปรับปรุงแกไขและทํางานใหสําเร็จ  
 ฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรม ขอปฏิบัติของผูครองเรือน 4 ประการ คือ 
 1. สัจจะ แปลวา ความซ่ือสัตย ความจริงใจ ความซ่ือตรงตอกัน ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐานในการครองเรือน 
 2. ทมะ แปลวา การขมใจ การฝกฝนปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา หมายถึง การบังคับ
จิตใจไมใหใฝสูงเกินไป และรูจักฝกฝนตนเองไมใหถลําไปสูความช่ัว หรือความผิดตางๆ 
 3. ขันติ แปลวา ความอดทน หมายถึง ความอดทนตอสิ่งไมดี อดทนตอความยากลําบาก โดยไมหวั่นไหว 
และไมทอถอย ความอดทนแบงได 4 ประการ 
  1) อดทนตอความยากลําบาก คือ ไมทอถอยแมงานจะหนักก็พยายามทํางานนั้นจนสําเร็จ 
  2) อดทนตอความทุกขเวทนา คือ ทนตอความทุกขท่ีเกิดจากการเจ็บไขและไมแสดงอาการใดจนเกินเหตุ 
  3) อดทนตอความเจ็บใจ คือ เมื่อถูกผูอื่นลวงเกิน เชน ถูกดาวา ก็จะไมกระทําการใดๆ ท่ีรุนแรง ซ่ึงจะ
นํามาซ่ึงความหายนะแกตนเองและครอบครัว 
  4) อดทนตออํานาจกิเลส คือ การอดทนตออํานาจใฝต่ํา เชน ความสนุก ความเพลิดเพลิน การได
ผลประโยชนในทางไมสมควร ผูมีขันติตองรูจักอดทนตอสิ่งย่ัวยวนเหลานี้ 
 4. จาคะ แปลวา ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละความสุขความสบายสวนตน พรอมท่ีจะรวมมือ
ชวยเหลือ ไมคับแคนเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตัวเอง ความเสียสละในสวนนี้ทําได 2 วิธี 
  1) เสียสละวัตถุ หมายถึง สละทรัพยสินสิ่งของเพ่ือประโยชนแกผูอื่น เชน สละเงินสรางโรงเรียน 
บํารุงศาสนา ชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน 
  2) เสียสละอารมณ หมายถึง การปลอยวางในสิ่งท่ีเปนเหตุใหจิตใจเศราหมอง เชน ความโลภ    
ความโกรธ ความหลง  
 พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือหลักความประพฤติท่ีประเสริฐ ไดแก 
 1. เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดีอยากใหผูอื่นเปนสุขและมีไมตรีจิตคิดท่ีเปนประโยชนแก
ผูอื่นโดยท่ัวหนาไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว 
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 2. กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดชวยใหผูอื่นพนทุกข อาจจะชวยดวยกําลังทรัพย กําลังความคิด หรือ
กําลังกายแลวแตกรณี 
 3. มุทิตา หมายถึง ความบันเทิงใจ หรือความเบิกบานใจ คือ มีความยินดีเมื่อไดเห็น ไดยินผูอื่นไดดีมี
ความสุขความสบาย เราพลอยดีใจไปกับเขา 
 4. อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเปนกลาง คือ การทํางานโดยปราศจากอคติ วางตัวเปนกลางไมลําเอียง
เพราะรัก ชัง หลง หรือกลัว โดยพิจารณาวาใครทําดียอมไดดี ใครทําช่ัวยอมไดรับช่ัว  
 การบริหารจิตและการเจริญปญญา 
 การบริหารจิต หมายถึง การฝกใหจิตมีคุณภาพ หมายถึง มีความดีงาม ออนโยน หนักแนน มั่นคง 
แข็งแกรง สงบรมเย็นมีความสุข 
 การเจริญปญญา คือ การฝกใหรูจักคิด คิดใหเปน เพ่ือใหเกิดปญญา ความรูแจงรูเทาทันกระแสโลก และ
กระแสธรรม  
 การทําสมาธิ 
 สมาธิ หมายถึง ความตั้งมั่น หรือแนวแน การรวมพลังจิต ความไมฟุงซาน หรือการจัดระเบียบความคิดได  
 สติ สมาธิ และปญญามีลักษณะเก้ือกูลกัน และมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด สติ คือ ความตั้งมั่น เปน 
จุดเริ่ม แลวมีสมาธิ คือ มีจิตใจแนวแน และปญญา คือ การไตรตรองใหรอบคอบ  
 ประเภทของสมาธิ 
 ระดับของสมาธิแบงออกเปน 3 ระดับ 
 1. ขณิกสมาธิ หมายถึง อาการท่ีจิตนิ่งสงบเพียงช่ัวระยะเวลาสั้นๆ 
 2. อุปจารสมาธิ หมายถึง สมาธิท่ีกําลังจะแนวแน แตยังไมถึงขั้นสงบจริงๆ 
 3. อัปปนาสมาธิ หมายถึง สมาธิท่ีแนวแนเขาสูความสงบจริงๆ  
 จุดมุงหมายของสมาธิ 
 1. เพ่ือความตั้งมั่นแหงสติสัมปชัญญะ  
 2. เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน   
 3. เพ่ือไดฌาณทัศนะ 
 4. เพ่ือทํากิเลสใหสิ้น 
 อุปสรรคของสมาธิเกิดจากนิวรณ 
 นิวรณ เปนช่ือเรียกความคิดนึกของคนเราที่เปนอุปสรรคในการทําความดี แบงเปน 5 ประเภท คือ 
 1. กามฉันทะ คือ ความพอใจ ความอยากในสิ่งท่ีปรารถนา แกไดดวยการพิจารณาความตองการแลว
พยายามขมใจตนเอง 
 2. พยาบาท คือ ความโกรธแคนหรืออาฆาตพยาบาท แกดวยเมตตา 
 3. ถีนมิทธะ คือ ความเบ่ือหนายเกียจคราน แกไดดวยการตั้งสติเพงไปที่ซ่ึงมีแสงสวางมากๆ 
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซานและรําคาญ แกไดดวยการคิดแตเรื่องของคุณงามความดีท่ีเราไดทํา
ไปแลวเพ่ือใหเกิดความภูมิใจ 
 5. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย แกไดดวยการปลอยวางใหผานไปแลวคอยหาขอยุติใหม  
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 การเจริญปญญา 
 ปญญา คือ ความรูจริง รูท่ัว รูเทาทัน การเจริญหรือการพัฒนาปญญามี 3 วิธี คือ  
 1. สุตมยปญญา คือ ปญญาเกิดจากการฟงการอานการเขียน ซ่ึงการพัฒนาปญญาดานนี้ตองผาน
กระบวนการ ดังนี้ 
  1.1 ตองฟงมากจนเปนพหูสูตร  
  1.2 นําความรูไปขยายหาเหตุผลใหกวางขวาง  
  1.3 สอบถามจากทานผูรู 
  1.4 บันทึกความจําไวเปนหมวดหมู  
 2. จินตามยปญญา คือ ปญญาเกิดจากการคิด เปนการนําเอาความรูหรือขอมูลท่ีไดจากการฟงมา
ไตรตรอง โดยผานกระบวนการ ดังนี้ 
  2.1 คิดอยางปราศจากฉันทาคติ 
  2.2 คิดอยางปราศจากภยาคติ 
  2.3 คิดอยางปราศจากโมหาคติ 
  2.4 คิดอยางปราศจากโทสาคติ  
 3. ภาวนามยปญญา คือ ปญญาอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เปนการนําปญญาไปใชแกปญหา ภาวนามย-
ปญญามีความหมาย 2 ระดับ คือ 
  3.1 ความหมายทั่วๆ ไป เปนปญญาท่ีใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
  3.2 ความหมายทางพระพุทธศาสนา เปนปญญาท่ีเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการดังน้ี 
   1) สมถภาวนา คือ การอบรมจิตใหเกิดสมาธิ 
   2) วิปสสนาภาวนา คือ การอบรมจิตใหเกิดปญญา  
 สติปฏฐาน ๔ 
 ท่ีตั้งของสติ การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง คือ ตามสิ่งนั้นๆ นับเปนของ
มันเองมี 4 ประการ คือ 
 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การต้ังสติกําหนดพิจารณากายใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงกาย 
ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คือ อานาปานสติ กําหนดลมหายใจ 1, อิริยาบถ 
กําหนดรูทันอิริยาบถ 1, สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอยาง 1, ปฏิกูลมนสิการ 
พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดท้ังหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1, ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของ
ตน โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 
 2. เวทนานุปสสานสติปฏฐาน (การต้ังสติกําหนดพิจารณาเวทนาใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียง
เวทนา ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดเวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ท้ังท่ี
เปนสามิสและเปนนิรามิสตามท่ีเปนอยูขณะนั้นๆ 
 3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงจิต ไมใช
สัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดจิตของตนที่มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ 
ไมมีโมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซานหรือเปนสมาธิ ฯลฯ อยางไรๆ ตามท่ีเปนไปอยูในขณะนั้นๆ  
 4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การต้ังสติกําหนดพิจารณาธรรมใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแตเพียงธรรม 
ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดธรรมท้ังหลาย ไดแก นิวรณ ๕ ขันธ ๕ อายตนะ 
๑๒ โพชฌงค ๗ อริยสัจ ๔ วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ และดับไดอยางไร   
เปนตน ตามท่ีเปนจริงของมันอยางนั้นๆ   
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

1. คิดแบบ
แยกแยะ

สวนประกอบ

10. คิดแบบ
แยกประเด็น

9. คิดแบบอยูใน
ปจจุบัน

8.
คิดแบบปลุกเรา

คุณธรรม 7. คิดแบบคุณคา
แทคุณคาเทียม

6. คิดแบบรูเทา
ทันธรรมดา

5.  คิดแบบ
แกปญหา

4. คิดแบบ
สัมพันธหลักกับ

เปาหมาย

3. คิดแบบสืบสาว
เหตุปจจัย

2. คิดแบบคุณ
โทษและทางออก

การคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

 
 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมาให 
 นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ 
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนท่ีไมถูกนินทา ไมมีในโลก 
 โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ ฆาความโกรธได ยอมอยูเปนสุข 
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสม ยอมหาทรัพยได 
 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ 
 สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความสันโดษเปนทรัพยอยางย่ิง 
 อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การเปนหนี้เปนทุกขในโลก 
 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาเปนประมุขของประชาชน 
 สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติเปนเครื่องตื่นในโลก 
 นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี 
 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางย่ิง 
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 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 พระอัสสชิ พระสาวกผูดํารงตนอยาง “สมถะ” อริยาบทสํารวมและเปนผูชักชวนใหพระสารีบุตร

มาเปนพระภิกษุ 
 พระกีสาโคตมีเถรี ภิกษุณีผูทรงจีวรเศราหมอง 
 พระนางมัลลิกา พุทธสาวิกาท่ีมีความมั่นคงในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 หมอชีวก โกมารภัจ อุบาสกผูเลื่อมใสในบุคคล แพทยประจําพระองคพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ 
 พระอนุรุทธะ ผูไมเคยไดยินคําวา “ไมมี” เพราะยินดีในการใหทานและทิพยจักษุญาณ 
 พระองคุลิมาล โจรกลับใจ หรือตนคด ปลายตรง 
 พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีผูไดรับการยกยองวาเปนนักบรรยายธรรม หรือผูเปนเลิศทางทรงธรรม 
 จิตตคหบดี อุบาสกผูไดรับการยกยองในการแสดงธรรม 
 พระอานนท พหูสูตรผูทรงจําพระธรรมวินัย 
 พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผูเปนเลิศทางทรงพระวินัย 
 จูฬสุภัททา สตรีนักเผยแผพระพุทธศาสนาชั้นนํา 
 สุมนมาลาการ ผูยอมสละชีวิตเพ่ือแลกกับการไดบูชาพระพุทธเจา 
 
 ชาดก 
 เวสสันดรชาดก ทรงบําเพ็ญทานบารมี 
 มโหสถชาดก มหาบัณฑิตผูมีปญญาเปนเอก 
 มหาชนกชาดก ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมี 
 
 ชาวพุทธตัวอยาง 
 พระนาคเสน-พระยามิลินท การเปนผูใฝรูและเปนผูมีปฏิภาณในการตอบโตวาทะ 
 สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ผูแตกฉานในพระปริยัติธรรมและพระนักปกครองท่ียอดเยี่ยม 
 พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต พระอาจารยใหญ ฝายวิปสสนาธุระ 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ ผูเรียบเรียงพระไตรปฎกฉบับประชาชนและริเริ่มแตงนวนิยาย

อิงธรรมะ 
 สมเด็จพระนารายณมหาราช มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงและทรง

อุปถัมภแกศาสนาอื่น 
 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) พระนักเทศน นักปาฐกถาธรรม นักเขียนธรรมะระดับแนวหนา

ของประเทศ 
 พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) พระนักเทศนเนื้อหาสมัยใหม ตรงไปตรงมาเนนธรรมะที่บริสุทธ์ิ 
 ดร.เอ็มเบดการ บัวบานท่ีอยูเหนือกาลเวลา 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยท่ีทรงออกผนวชและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

ในทุกดาน รวมท้ังสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุสงฆ 
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระวิปสสนาจารยทําอยางไรพูดอยางน้ัน ผูทําใหดอกบัว

บานในโลกตะวันตก 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ปราชญทางพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน ภูมิปญญาไทย

กาวไกลสูระดับสากล 
 อนาคาริก ธรรมปาละ ผูพลิกฟนพระพุทธศาสนาคืนใหแกแผนดินแม 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
ตอนที่ 1 :  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1. ศาสนาในขอใดตอไปนี้ท่ีมีความแตกตางจากขออื่น 
 1) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  2) ศาสนายูดาห 
 3) ศาสนาอิสลาม   4) ศาสนาคริสต  
2. คัมภีรของศาสนาในขอใดท่ีมีความแตกตางจากคัมภีรเลมอื่น 
 1) พระเวท 2) พระไตรปฎก 3) ไบเบิล 4) อัลกุรอาน  
3. องคประกอบขอใดมีความสําคัญตามท่ีปรากฏในศาสนาสําคัญๆ ในปจจุบัน 
 1) ศาสดา - นักบวช    2) ศาสนพิธี - ศาสดา 
 3) ศาสนพิธี - หลักคําสอน  4) รูปเคารพ - ศาสนสถาน   
4. ขอใดคือจุดมุงหมายที่สําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 
 1) การสรางความขลังหรือความศักดิ์สิทธ์ิ 2) การอบรมจิตใจศาสนิกชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3) การแสดงใหเห็นความแตกตางกับศาสนาอื่น 4) การทําใหเขาถึงหลักคําสอนของศาสนานั้น  
5. ขอใดท่ีมีความสัมพันธกันไมถูกตอง 
 1) พราหมณ-ฮินดู - ศิวลึงค  2) พระพุทธศาสนา - เสมาธรรมจักร 
 3) คริสต - ไมกางเขน   4) อิสลาม - พระจันทรเสี้ยว  
6. คัมภีรพระเวทเลมใดท่ีเกิดขึ้นหลังสุด 
 1) ฤคเวท 2) ยชุรเวท 3) อถรรพเวท 4) สามเวท  
7. ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของอินเดียในปจจุบัน ถาเปนยุคสมัยศาสนาพราหมณ-ฮินดูในสมัยกอนหนานี้จะอยู

ในวรรณะใดของสังคมอินเดียในขณะนั้น 
 1) พราหมณ 2) กษัตริย 3) ศูทร 4) แพศย  
8. พุทธศาสนิกชนคนไทยเมื่อชราภาพแลวจะหันหนาเขาวัดฟงเทศนฟงธรรมเพ่ือหาความสงบเปรียบไดกับคําสอน

ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในเรื่องอาศรมสี่ในขอใด 
 1) พรหมจรรย 2) คฤหัสถ 3) วนปรัสถ 4) สันยาสี  
9. สังสารวัฏและปรมาตมันในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีความเก่ียวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ศาสนพิธี 2) จุดมุงหมายสูงสุด 3) ศาสนสถาน 4) การบูชายัญ  
10. พระเจาทรงมีโองการใหโมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสูท่ีใด 
 1) โรมัน-อียิปต 2) คะนาอัน-โรมัน 3) อียิปต-คะนาอัน 4) คะนาอัน-อียิปต  
11. ขอใดเปนขอแตกตางระหวางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท 
 1) พระยะโฮวาหเปนพระเจาองคเดียวของชาวคริสต 
 2) พระสันตะปาปาเปนประมุขของชาวคริสตทุกนิกาย 
 3) ความเช่ือในเรื่องตรีเอกภาพท่ีประกอบไปดวยพระบิดา พระบุตร พระจิต 
 4) ศีลลางบาปเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิท่ีตองปฏิบัติท้ังสองนิกาย  
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12. เหตุการณในขอใดตอไปนี้ มีความสอดคลองกับคํากลาวท่ีวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรักตอพระเจา
และมนุษยชาติ 

 1) พระเยซูไดยอมตายแทนความบาปของมนุษยชาติบนไมกางเขน 
 2) พระเยซูทรงฟนคืนชีพ และทรงสั่งสอนสาวกตออีก 40 วัน 
 3) พระเยซูทรงบําเพ็ญพรต อดพระกระยาหารเปนเวลา 40 วันหลังจากทรงรับศีลจุม 
 4) พระเยซูทรงประกาศจะเปนผูท่ีนํามนุษยไปสูอาณาจักรแหงสวรรค  
13. ขอใดไมถูกตอง 
 1) พระยะโฮวาหเปนพระเจาองคเดียวของศาสนายิวและศาสนาคริสต 
 2) พระยะโฮวาหมี 3 ลักษณะ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต แตเปนองคเดียวกันเรียกวา ตรีเอกภาพ 
 3) นิกายโรมันคาธอลิก นิกายออรธอรดอกซ และนิกายโปรแตสแตนทตางเช่ือวาพระเยซูทรงสละชีพเพ่ือไถ

บาปใหกับมนุษย 
 4) พระสันตะปาปาทรงเปนประมุขของศาสนาคริสตทุกนิกาย  
14. คําสอนของพระเยซูไมเนนเรื่องใด 
 1) การทําพิธีกรรมบูชาพระเจา 2) จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
 3) ความรักในพระเจาและเพื่อนมนุษย 4) การเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน  
15. ชาวมุสลิมไมเช่ือในเรื่องใด 
 1) โลกมีวันสิ้นสุด   2) เทวทูตมีจํานวนมาก 
 3) ศาสนทูตมีหลายทาน   4) การตายแลวเกิดใหมบนโลกมนุษย  
16. มุสลิมในประเทศไทยในการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดนั้นควรหันหนาไปในทิศทางใด 
 1) ทิศตะวันออก 2) ทิศตะวันตก 3) ทิศเหนือ 4) ทิศใต  
17. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
 1) เปนศาสนาสากลที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอารเบีย 
 2) อิสลามมีความหมายวา ผูยอมมอบกายถวายชีวิตตอพระอัลลอฮอยางสิ้นเชิง 
 3) ฮิจเราะหศักราชท่ี 1 เริ่มนับจากทานนบีมุฮัมมัดอพยพจากเมกกะไปยังเมืองเมดินา 
 4) คัมภีรอัลกุรอานมีความศักดิ์สิทธ์ิเปนธรรมนูญชีวิตไมมีใครมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไขได  
18. ขอใดแตกตางจากขออื่น 
 1) การีมมีความเช่ือวาพระเจามีจริงและพระองคทรงเปนผูลิขิตบงการวิถีชีวิตของสัตวโลก 
 2) ยูซูปยึดมั่นในหลักการท่ีวาญิบรออีลเปนศาสนาทูตท่ีรับโองการจากพระเจามายังนบีมุฮัมมัด 
 3) สะมะแอทําละหมาดวันละ 5 ครั้ง เพ่ือแสดงวามีความจงรักภักดีตอพระเจา 
 4) แวฮามะมีความเคารพตอคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีความสมบูรณท่ีสุดดวยวิชาการทุกแงทุกมุม  
19. ขอใดไมใชขอหามในศาสนาอิสลาม 
 1) หามฆาตนเองและผูอื่น  2) หามการคุมกําเนิดและทําแทง 
 3) หามการเสี่ยงโชคและการพนัน 4) หามกราบบุคคลอื่นยกเวนบิดามารดา 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012_____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (57) 

20. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงท่ีเปนสากลในเรื่องใด 
 1) ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน   2) การทําลายชีวิตเปนบาป 
 3) ทุกชีวิตตองเผชิญปญหาดวยความไมประมาท 4) มนุษยใชปญญาหาสาเหตุเพ่ือแกปญหาได  
21. สตีป จอบส ใชหลักคําสอนพระพุทธศาสนานิกายเซ็นเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนหนึ่ง  อยากทราบวา

นิกายเซ็นท่ีวานี้มีความเก่ียวของกับนิกายใดในพระพุทธศาสนา 
 1) เถรวาท 2) ทักษิณนิกาย 3) มหายาน 4) หินยาน  
22. ขอใดไมใชแนวคิดของศาสนาพุทธ 
 1) สอนใหอุทิศตนแกสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 2) สอนใหพิสูจนคําบอกเลาแลวจึงเช่ือ 
 3) เช่ือวากรรมเปนตัวกําหนดสรรพสิ่ง 4) หลักศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผูรู  
23. มโหสถชาดกเปนชาดกท่ีมีความสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตในขอใดมากที่สุด 
 1) สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ   2) วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
 3) นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต   4) นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ  
24. พระอานนทเถระทรงมีความเปนเลิศทางดานใด และมีความเก่ียวของกับพุทธจริยาในดานใดมากที่สุด 
 1) การดํารงตนอยางสมถะ - โลกัตถจริยา 
 2) พหูสูตรผูทรงจําพระธรรมวินัย - ญาตัตถจริยา 
 3) ผูเผยแผหลักธรรมอยางลึกซ้ึง - พุทธัตถจริยา 
 4) พุทธสาวกที่มีความมั่นคงในพระวินัย - ธัมมัตตจริยา  
25. พระโพธิสัตวชาติสุดทายของทศชาติคือองคใด 
 1) พระเตมีย 2) พระมโหสถ 3) พระมหาชนก 4) พระเวสสันดร  
26. คําวา “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขํ มนุสฺสาน”ํ หมายถึงอะไร 
 1) ผูเปนประมุข   2) ผูมีอํานาจสูงสุด 
 3) ผูอยูเหนือประชาชน   4) ผูทําใหเกิดความพอใจ  
27. ถานักเรียนตองการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องชาดกตางๆ ตลอดจนพุทธศาสนสุภาษิตตองไปคนควาใน

สวนใดของพระไตรปฎก 
 1) พระวินัยปฎก 2) พระธรรมนิยามปฎก 3) พระสุตตันตปฎก 4) พระอภิธรรมปฎก  
28. ถาหากตองการตรวจสอบการปฏิบัติของพระสงฆวาเปนการกระทําผิดศีลหรือไม ควรจะตรวจสอบจาก   

สวนใดของพระไตรปฎก 
 1) พระวินัยปฎก 2) พระสุตตันตปฎก 3) พระสูตรปฎก 4) พระอภิธรรมปฎก  
29. ขอใดคือคําตอบที่ถูกตองเก่ียวกับหลักคําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ 
 1) รูทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี 
 2) ละทุกข รูสมุทัย ทํานิโรธใหเกิดมี ทํามรรคใหแจง 
 3) รูทุกข รูสมุทัย ทํานิโรธใหเกิดมี ทํามรรคใหแจง 
 4) ละทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี  
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30. ในการประชุมสัมมนาเพ่ือแกปญหาความยากจน ไดมีการกําหนดแนวทางประชุมโดยใหเริ่มตกลงกันวา 
ปญหาความยากจนคืออยางไร อะไรคือสาเหตุ เปาหมายที่ตองการหลังจากแกไขแลวจะเปนอยางไร และ
วิธีการแกไขจะทําอยางไรบาง แนวทางนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด 

 1) อริยสัจ ๔ 2) วิภัชชวาท 3) อิทัปปจจยตา 4) โยนิโสมนสิการ  
31. การจัดกลุมธรรมในหลักอริยสัจ ๔ ในขอใดตอไปนี้ท่ีไมถูกตอง 
 1) ทุกข - ขันธ ๕ - โลกธรรม ๘ 2) สมุทัย - นิวรณ ๕ - อุปาทาน ๔ 
 3) นิโรธ - ปฏิจจสมุปบาท - กรรม ๑๒ 4) มรรค - อปริหานิยธรรม ๗ - มงคล ๓๘  
32. การปฏิบัติตนเพ่ือเขาสูนิพพานตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนนั้นควรปฏิบัติตนตามขอใดมากที่สุด 
 1) ละช่ัว ทําดี มีจิตใจบริสุทธ์ิ  
 2) ทําบุญตักบาตร ฟงเทศน ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 3) การเจริญสติปฏฐานตามลําดับขั้น กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา 
 4) การสํารวมกาย วาจา เพ่ือการมีจิตใจมั่นคงจึงจะเกิดปญญาพิจารณารูเทาทันสภาวะความเปนจริง  
33. การรับรู รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสในขันธ ๕ คือขอใด 
 1) จิต 2) เวทนา 3) สังขาร 4) วิญญาณ  
34. การตัดสินใจอพยพออกจากบานท่ีถูกนํ้าทวมไปอาศัยพักพิงตามศูนยอพยพของทางราชการหรือเอกชนนั้น

เปนขั้นตอนใดของขันธ ๕ 
 1) เวทนาขันธ 2) สังขารขันธ 3) วิญญาณขันธ 4) รูปขันธ  
35. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด 
 1) มัชฌิมาปฏิปทา 2) ไตรลักษณ 3) อาณาปานสติ 4) ปฏิจจสมุปบาท  
36. ผูประสบอุทกภัยป พ.ศ. 2554 มักจะกลาวกันวา “...บานนี้อยูมา 30-40 ป ไมเคยเจอน้ําทวม แตน้ํามาทวม

ในปนี้...” ขอความดังกลาวน้ีสอดคลองกับหลักไตรลักษณขอใด 
 1) อนิจจัง 2) อัตตา 3) ทุกขัง 4) อนัตตตา  
37. ขอใดหมายถึงสขีภริยา 
 1) สมศักดิ์มีภริยาเอาแตบนและดุดาวากลาวตลอดเวลา 
 2) สุธีโชครายทํางานหาเงินไดเทาไรภริยาของเขาเอาไปเลนการพนันจนหมด 
 3) สมพลถูกออกจากงาน แตภริยาของเขาใหกําลังใจและชวยใหเขาหางานใหมได 
 4) สุระโชคดีภริยาเขาไมเคยบนวา แตใหความเคารพและรับใชดูแลอยางดีตลอด  
38. สมพรเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกําลังทรัพยและคบเพื่อนท่ีดี สมพรปฏิบัติตามธรรม

ขอใด 
 1) โลกธรรม 2) โภคอาทิยะ 3) ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4) อปริหานิยธรรม  
39. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท 
 1) เปนธรรมนิยาม  
 2) ชีวิตเปนไปตามดวง 
 3) อวิชชาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเกิดความทุกขในชีวิตมนุษย 
 4) เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี 
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40. พีชนิยามในนิยาม ๕ ของสมุทัยหมายถึงกฎธรรมชาติเรื่องใด 
 1) การสืบพันธุ 2) สิ่งไมมีชีวิต 3) สภาพแวดลอม 4) การทํางานของจิต  
41. การท่ีผูปกครองประเทศตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคํานึงถึงความเห็นของคนสวนใหญเปน 

การดําเนินการตามหลักการใดในพระพุทธศาสนา 
 1) อัตตาธิปไตย 2) โลกาธิปไตย 3) ธรรมาธิปไตย 4) ประชาธิปไตย  
42. การใชหลักโยนิโสมนสิการขอใด สามารถดับทุกขจากการหลงยึดติดในรูปกายไดมากที่สุด 
 1) การคิดพิจารณาหาเหตุปจจัย 2) การคิดพิจารณาแยกแยะสวนประกอบ 
 3) การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ 4) การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษ และทางออก  
43. หลักธรรมในขอใดตอไปนี้ท่ีเกิดขึ้นลําดับหลังสุด 
 1) มัชฌิมาปฏิปทา 2) อริยสัจ ๔ 3) โอวาทปาฏิโมกข 4) อนันตลักขณสูตร  
44. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกทําใหเกิดฝนตกมากจนกระทั่งเกิดอุทกภัยตามมานั้นเปนไปตามนิยามใด 
 1) พีชนิยาม 2) กรรมนิยาม 3) ธรรมนิยาม 4) อุตุนิยาม  
45. การกําหนดลมหายใจเขา-ออกจัดอยูในสติปฏฐานประเภทใด 
 1) กายานุปสสนา 2) จิตตานุปสสนา 3) ธัมมานุปสสนา 4) เวทนานุปสสนา  
46. การมีสติกําหนดรูวาขันธ ๕ แตละอยางคือไร เกิดขึ้นไดอยางไร และดับไปไดอยางไรน้ันอยูในสติปฏฐานใด 
 1) กายานุปสสนา 2) เวทนานุปสสนา 3) จิตตานุปสสนา 4) ธัมมานุปสสนา  
47. การฝกสติปฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออยางไร 
 1) รูเทาทันความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉยๆ 
 2) กําหนดรูวาอิริยาบถขณะนั้นเปนอาการใด 
 3) กําหนดรูวาขันธ ๕ คืออะไร เกิดดับไดอยางไร 
 4) พิจารณาดูจิตของตนวามี ราคะ โทสะ โมหะ หรือไม  
48. พระพุทธเจาทรงสอนอริยสัจ ๔ ในวันใด 
 1) วันมาฆบูชา 2) วันวิสาขบูชา 3) วันอาสาฬหบูชา 4) วันจาตุรงคสันนิบาต  
49. “...ละช่ัว ทําดี มีจิตใจบริสุทธ์ิ...” เปนหลักคําสอนที่เก่ียวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขอใดมากที่สุด 
 1) วันวิสาขบูชา 2) วันอาสาฬหบูชา 3) วันเขาพรรษา 4) วันมาฆบูชา  
50. การมีพุทธบริษัท ๔ ครบถวนเกิดขึ้นใกลเคียงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมากที่สุด 
 1) วันวิสาขบูชา 2) วันอาสาฬหบูชา 3) วันมาฆบูชา 4) วันอัฏฐมีบูชา  
51. วันอัฏฐมีบูชามีสาระสําคัญใหชาวพุทธพึงยึดถือหลักธรรมที่สําคัญเก่ียวกับเรื่องใด 
 1) การทําบุญ 2) การเจริญภาวนา 3) การอยูรวมกัน 4) ความไมประมาท  
52. การประกอบศาสนพิธีของบุคคลในขอใดตอไปนี้ท่ีแตกตางจากบุคคลอื่น 
 1) สมบุญเปนเจาภาพทอดกฐินท่ีวัดราษฎรนิยม 
 2) บุญชัยทําบุญถวายสังฆทานในวันครบรอบวันเกิด 
 3) กอบบุญแสดงตนเปนพุทธมามกะกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ 
 4) บุญมากถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝนในเทศกาลเขาพรรษาท่ีผานมา 
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53. หนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดของพุทธศาสนิกชนคือขอใด 
 1) รักษาศีล   2) ศึกษาพระไตรปฎก 
 3) เผยแผพระพุทธศาสนา  4) ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  
54. ศาสนพิธีใดเปนเรื่องของพระสงฆลวนๆ ไมมีฆราวาสเกี่ยวของ 
 1) พิธีอุปสมบท 2) พิธีปวารณา 3) พิธีมหากฐิน 4) พิธีรักษาอุโบสถศีล  
55. ถานับเวลาทางจันทรคติแลวพิธีการในเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาขอใดตอไปนี้ท่ีตองกระทําหลังสุด 
 1) พิธีการถวายผาอาบน้ําฝน  2) พิธีปวารณา 
 3) พิธีทอดกฐิน   4) พิธีลอยกระทง  
56. คําตอบขอใดตอไปนี้ท่ีไมถูกตองเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต 
 1) มีการประกอบพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลใหบรรพชนที่เสียชีวิต 
 2) เปนเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมของไทยในอดีต 
 3) มีการกอพระเจดียทรายซ่ึงเปนการขนทรายเขาวัด 
 4) คําวา “สงกรานต” มีความหมายวา การท่ีพระจันทรเคลื่อนยายจากราศรีมีนเขาสูราศรีเมษ  
57. เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาขอใดตอไปนี้ท่ีพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไดแสดงความกตัญูกตเวทิตาตอ

สิ่งตางๆ มากที่สุด 
 1) เขาพรรษา - สงกรานต  2) ทอดกฐิน - ออกพรรษา 
 3) ออกพรรษา - ลอยกระทง 4) ลอยกระทง - สงกรานต  
58. ศาสนพิธีใดไมมีการเจาะจงพระภิกษุผูรับ 
 1) ทอดกฐิน 2) ถวายผาอาบน้ําฝน 3) ถวายสังฆทาน 4) ถวายผาจํานําพรรษา  
59. “กรานกฐิน” หมายถึงอะไร 
 1) การเตรียมงานทอดกฐินท้ังหมด 
 2) การคัดเลือกพระภิกษุใหครองผากฐิน 
 3) การขึงโครงไมและทอผาสําหรับเย็บจีวรถวายพระภิกษุ 
 4) การท่ีพระสงฆตัดเย็บจีวรแลวมอบหมายใหพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครองจีวรดังกลาว  
60. ในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะสามารถสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีไดอยางไร 
 1) การมีสติ สมาธิ และปญญา 
 2) การมีมรรยาทชาวพุทธ และมีสมาธิ 
 3) ยึดหลักไตรลักษณ และโยนิโสมนสิการ 
 4) ยึดทิฏฐธัมมิกัตถะสังวัตตนิกธรรม และฆราวาสธรรม 
 
ตอนที่ 2 :   เลือกคําตอบในแตละขอที่มีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ  
1. พฤติกรรมของบุคคลใดตอไปนี้ท่ีเปนไปตามหลักองคประกอบที่สําคัญที่สุดของศาสนา 
 1) เมธินียึดหลักปฏิบัติละช่ัว ทําดี มีจิตใจบริสุทธ์ิผองแผว 
 2) กาเซ็มทําละหมาดวันละ 5 ครั้งอยางสม่ําเสมอ 
 3) คริสตี้เสียสละวันหยุดสวนตัวเขาคอรสลดน้ําหนักเพ่ือเตรียมตัวประกวดซุปเปอรโมเดล 
 4) มาระตีสวดมนตขอพรพระวิษณุใหคุมครองใหรอดพนจากน้ําทวม 
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2. ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ผูสูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม ๔ ขั้นใด 
 1) สันยาสี 2) คฤหัสถ 3) วานปรัสถ 4) พรหมจารี  
3. หลักคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีขอใดบางท่ีถูกตอง 
 1) คฤหัสถเปนขั้นตอนชีวิตตามหลักอาศรม ๔ ท่ีเปรียบเทียบไดกับชีวิตวัยเรียนของนักเรียน 
 2) พระรามในเรื่องรามเกียรติ์เปนความเช่ือท่ีเก่ียวของกับเรื่องนารายณอวตาร 
 3) การหลุดพนจากสังสารวัฏตองปฏิบัติตามชญาณโยคะ กรรมโยคะ ภักติโยคะ ราชโยคะ 
 4) พิธีศราทธเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะนําไปสูปรมาตมัน  
4. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) พระตรีมูรติแสดงความเปนพหุเทวนิยมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 2) คัมภีรไตรเพทประกอบดวยหลักคําสอนของพระพรหม พระวิษณุ และพระอิศวร 
 3) ชีวาตมันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของผูท่ีนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 4) ความเช่ือในเรื่องวรรณะพราหมณ กษัตริย แพศท ศูทร เกิดจากสวนตางๆ ของพระพรหม  
5. การท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนมแสดงถึงสิ่งใด 
 1) การไถมนุษยออกจากบาป  
 2) ความเสียสละของพระเจา 
 3) มนุษยไดรับการปลดปลอยใหมีความสัมพันธท่ีถูกตองกับพระเจา 
 4) พระเจาทรงประทานพระบุตรมาช่ัวคราวเพ่ือสอนศีลธรรมใหมนุษย  
6. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศาสนาคริสต 
 1) เยรูซาเล็มเปนนครศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตเนื่องจากเปนท่ีประสูติของพระเยซู 
 2) นิกายออรธอดอกซเปนนิกายท่ีเกิดขึ้นหลังสุดของศาสนาคริสต 
 3) ตรีเอกภาพเปนหลักคําสอนที่แสดงถึงความเปนเอกเทวนิยมของศาสนาคริสต 
 4) ศีลลางบาปและศีลมหาสนิทเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวคริสตทุกนิกายตองปฏิบัติ  
7. หลักคําสอนของศาสนาคริสตขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) อาณาจักรพระเจาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชาวคริสตทุกนิกาย 
 2) การยอมถูกตรึงบนไมกางเขนของพระเยซูเปนไปตามหลักคําสอนเรื่องความรัก 
 3) บัญญัติ ๑๐ ประการของพระเยซูเปนพ้ืนฐานสําคัญของหลักธรรมในศาสนาคริสต 
 4) พระบิดา พระบุตร พระจิตเปนองคาพยพสําคัญของพระเยซู  
8. คําตอบขอใดตอไปนี้ท่ีมีความถูกตองเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
 1) โมเสสและพระเยซูเปนศาสดาของศาสนาอิสลามกอนหนาทานนบีมุฮัมมัด 
 2) คัมภีรอัลกุรอานเปนพระวจนะของทานศาสดานบีมุฮัมมัด 
 3) ศาสนาอิสลามจัดอยูในประเภทเอกเทวนิยม 
 4) นิกายซีอะหเปนนิกายท่ียอมรับนับถือมากท่ีสุดในประเทศไทย และในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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9. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
 1) ญิบรออีลเปนศาสนฑูตองคแรกและองคเดียวของศาสนาอิสลาม 
 2) คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรท่ีชาวมุสลิมทุกนิกายใหการยอมรับและนับถือ 
 3) การละหมาดเปนศาสนกิจสําคัญท่ีชาวมุสลิมทุกคนตองยึดถือและปฏิบัติ 
 4) กฎสภาวการณกลาวถึงโลกเกิดโดยธรรมชาติมีพระอัลลอฮทรงดูแลและมีความเปนอมตะไมแตกดับ  
10. ขอใดเปนหลักความเช่ือ ความศรัทธาของชาวมุสลิม 
 1) คัมภีรอัลกุรอานและอัลหะดีษเปนพระวจนะของพระอัลลอฮ 
 2) นบีมุฮัมมัดเปนศาสดาองคแรกและองคสุดทายของศาสนาอิสลาม 
 3) พระอัลลอฮเปนพระเจาองคเดียวของชาวมุสลิม 
 4) การบริจาคหรือซะกาตมีเพ่ือชวยเหลือหมูชาวมุสลิมท่ัวโลก  
11. ความเช่ือของพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีความคลายคลึงกันตามขอใด 
 1) สังสารวัฏ 2) อัตตา 3) กรรม 4) นารายณอวตาร  
12. พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีความคลายคลึงกันในประเด็นใดบาง 
 1) เนนหลักความเปนจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
 2) เนนประโยชนท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
 3) การต้ังสมมติฐานในอํานาจลี้ลับหรืออํานาจเหนือธรรมชาติ 
 4) การสงเสริมการคนควาหาเหตุผลและการพิสูจนดวยการลงมือปฏิบัติจริง  
13. พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ไดปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิตขอใดบาง 
 1) อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก   2) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ 
 3) จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ   4) สติ โลกสฺมิ ชาคโร  
14. พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) มีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนผูไดช่ือวา “นักเทศนฝปากกลา” 2) เปนผูกอตั้งโครงการสวนโมกขนานาชาติ 
 3) เปนผูเดินทางไปเผยแผธรรมยังทวีปยุโรป 4) เปนผูใชวิธี “ค้ันแกนธรรมชาติ” เพ่ือสอนธรรม  
15. พุทธสาวกและพุทธสาวิกาท่ีไดรับยกยองในการบรรยายธรรมคือใคร 
 1) จูฬสุภัททา 2) พระปฏาจาราเถรี 3) จิตตคหบดี 4) พระธัมมทินนาเถรี  
16. คําวา “พุทธ” มีความหมายอยางไร 
 1) ผูรูผูตื่น 2) ผูหลุดพน 3) ผูเบิกบาน 4) ผูมีปญญา  
17. ขอใดไมถูกตอง 
 1) พระไตรปฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย 
 2) การบันทึกพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกใชภาษามคธ 
 3) พระไตรปฎกไดรับการเผยแผไปยังประเทศตางๆ พรอมกับคณะพระธรรมทูต 
 4) การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งแรกทําในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนทเปนหัวหนา 
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18. ขอใดบางท่ีเปนเหตุตามหลักอริยสัจ ๔ 
 1) สมาพรกังวลใจที่โรงเรียนเปดเรียนชาเพราะกลัวเรียนไมทันเพ่ือน 
 2) สมพรใชสติระงับความเครียดไมสรางทุกขใหกับตนเองในยามที่ประสบอุทกภัย 
 3) กษมพรยึดติดคานิยม K-POP จึงเลียนแบบการแตงกายตามแฟช่ันดารานักรองเกาหลี 
 4) กชพรรองไหเสียใจกับการจากไปของนักนวัตกรโลกอยางสตีฟ จอบส  
19. หลักธรรมขอใดบางท่ีจัดอยูในหมวดธรรมที่ควรเจริญ 
 1) นิยาม ๕, อุปาทาน ๔ และวิตก ๓ 
 2) โลกธรรม ๘, ขันธ ๕ และไตรลักษณ 
 3) อปริหานิยธรรม ๗, สาราณียธรรม ๖ และพละ ๕ 
 4) มงคลชีวิต ๓๘, ทศพิธราชธรรม และอริยวัทฒิ ๕  
20. ปฐมเทศนาของพระพุทธเจาประกอบดวยหลักธรรมใดบาง 
 1) อริยสัจ ๔ 2) โอวาทปาฏิโมกข 3) มัชฌิมาปฏิปทา 4) อนันตลักขณสูตร  
21. สามัญลักษณเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําตอบขอใด 
 1) ละช่ัว ทําดี มีจิตใจบริสุทธ์ิ  
 2) สิ่งตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไมสามารถรักษาสภาพเดิมได 
 3) เมื่อโลกเกิดไดโลกยอมดับไดหรือสิ่งตางๆ เมื่อมีเกิดตองมีดับ 
 4) อัตตาและอนัตตาเปนสิ่งท่ีมีอยูในธรรมชาติและเปนเหตุเปนผล  
22. หลักคําสอนเรื่องขันธ ๕ เก่ียวของกับคําตอบขอใดบาง 
 1) สังสารวัฏมีความเก่ียวของกับกฎแหงกรรม 
 2) วิญญาณเปนความรูสึกท่ีสัมผัสตอสิ่งตางๆ แลวเกิดสุขบางทุกขบาง 
 3) รูปขันธสามารถมองเห็นและสัมผัสไดเนื่องจากเกิดจากดิน น้ํา ลม ไฟ 
 4) สัญญาเปนสิ่งท่ีสามารถบงบอกไดภายหลังการสัมผัส เชน รสเปรี้ยว เสียงดัง วัตถุนี้แข็ง เปนตน  
23. นายสนไปฆาคนดวยความแคน ถูกจับ และตัดสินลงโทษใหจําคุกตลอดชีวิตเปนการรับกรรมประเภทใด 
 1) ครุกรรม   2) อุปชชเวทนียกรรม 
 3) อปราปรเวทนียกรรม   4) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม  
24. ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร 
 1) พละ ๕ 2) อิทธิบาท ๔ 3) วุฒิธรรม ๔ 4) อริยวัฑฒิ ๕  
25. ผูปกครองประเทศควรยึดหลักใดสังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ 
 1) เบญจศีล 2) อริยวัฑฒิ 3) อปริหานิยธรรม 4) ทศพิธราชธรรม  
26. ขอใดคือประโยชนท่ีบุคคลไดรับจากการบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน 
 1) ทําใหระลึกชาติได   2) ทําใหเช่ือในบาปบุญคุณโทษ 
 3) ทําใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี 4) ทําใหมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น  
27. ตนไมท่ีมีความเก่ียวของกับวันวิสาขบูชาไดแกตนไมอะไรบาง 
 1) ตนโพธ์ิ 2) ตนสาละ 3) ตนประดู 4) ตนไทร 
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28. ขอใดตอไปนี้เปนศาสนพิธีประเภททานพิธี 
 1) การตักบาตรตอนเชา   2) การทอดกฐิน 
 3) การสมาทานศีล   4) การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิต  
29. การทําบุญในงานมงคลเมื่อพระสงฆนั่งประจําอาสนะแลว เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบาง 
 1) อาราธนาศีล 2) อาราธนาพระสงฆ 3) อาราธนาพระธรรม 4) อาราธนาพระปริตร  
30. เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลใดบางท่ีพุทธบริษัทไดปฏิบัติตนเพ่ือแสดงความกตัญูตอธรรมชาติ 
 1) เทศกาลเขาพรรษา   2) เทศกาลออกพรรษา 
 3) เทศกาลลอยกระทง   4) เทศกาลทอดกฐิน 
 

เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. 3) 2. 4) 3. 3) 4. 4) 5. 1) 6. 3) 7. 2) 8. 3) 9. 2) 10. 3) 
11. 2) 12. 1) 13. 4) 14. 1) 15. 4) 16. 2) 17. 2) 18. 3) 19. 4) 20. 4) 
21. 3) 22. 1) 23. 4) 24. 2) 25. 4) 26. 4) 27. 3) 28. 1) 29. 1) 30. 1) 
31. 3) 32. 4) 33. 4) 34. 2) 35. 2) 36. 3) 37. 3) 38. 3) 39. 2) 40. 1) 
41. 2) 42. 3) 43. 3) 44. 4) 45. 1) 46. 4) 47. 1) 48. 3) 49. 4) 50. 2) 
51. 4) 52. 3) 53. 1) 54. 2) 55. 4) 56. 4) 57. 4) 58. 3) 59. 4) 60. 1) 
 
ตอนที่ 2  
1. 1), 2)   2. 1), 3)   3. 2), 3)   4. 1), 4)   5. 1), 3) 
6. 3), 4)   7. 1), 2)   8. 1), 3)   9. 2), 3)   10. 2), 3) 
11. 1), 3)   12. 1), 4)   13. 3), 4)   14. 2), 4)   15. 3), 4) 
16. 1), 3)   17. 2), 4)   18. 2), 3)   19. 3), 4)   20. 1), 3) 
21. 2), 3)   22. 3), 4)   23. 1), 4)   24. 1), 2)   25. 3), 4) 
26. 2), 4)   27. 1), 2)   28. 1), 2)   29. 1), 4)   30. 1), 3) 
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ประวัติศาสตรไทย 
 
โครงสรางทางสังคมไทย 
 สังคมไทยสมัยสุโขทัยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีการจัดระเบียบทางสังคมแบบงายๆ ไมสลับซับซอน ตามระบบเครือญาติ 
 2. ความสัมพันธระหวางประชาชนจะเปนไปอยางใกลชิด สอดคลองกับการปกครองแบบ “พอปกครองลูก” 
แตหลังรัชสมัยพอขุนรามคําแหงลักษณะการปกครองเปลี่ยนเปนแบบธรรมราชา 
 3. มีการกําหนดชนชั้นในสังคมออกเปน 2 ชนช้ัน คือ ชนช้ันผูปกครอง กับชนช้ันใตปกครอง 
 4. ประชาชนจะยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 
สังคมไทยสมัยอยุธยา - รัตนโกสินทรตอนตน  
 การแบงชนชั้นในสังคมไทย 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดใหตราพระราชกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับศักดินา ท่ีเรียกวา “พระไอยการ 
ตําแหนงนาพลเรือนและนาทหารหัวเมือง” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1998 ซ่ึงถือเปนการกําหนดชนชั้นในสังคมไทยเปนตนมา 
หรือเรียกวา กฎหมายศักดินา 
 ศักดินา หมายถึง การกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของบุคคลที่พึงมีตอราชการบานเมืองและ
สังคม โดยมีการกําหนดชนชั้นในสังคมไทยออกเปน 5 ชนช้ัน คือ 
 1. เจานาย ไดแก พระบรมวงศานุวงศ ผูสืบเช้ือสายใกลชิดพระมหากษัตริย ตามหลักการสืบสกุล 3 ช้ัน 
ไดแก เจาฟา พระองคเจา หมอมเจา 
 2. ขุนนาง หมายถึง บุคคลที่เขารับราชการท่ีมีศักดินาตั้งแต 400 ขึ้นไป ความเปนขุนนางขึ้นอยูกับ
พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยยศศักดิ์ 4 ประการ คือ 
  2.1 ยศ หมายถึง สิ่งซ่ึงแสดงถึงฐานะและบรรดาศักดิ์ของขุนนาง เชน สมเด็จเจาพระยา พระ หลวง ฯลฯ 
  2.2 ตําแหนง หมายถึง หนาท่ีท่ีขุนนางตองปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามท่ีพระมหากษัตริยทรงโปรดฯ 
แตงตั้ง เชน เสนาบดี สมุหนายก โหรหลวง อาลักษณ มหาดเล็ก ฯลฯ 
  2.3 ราชทินนาม หมายถึง ตําแหนงท่ีขุนนางท่ีไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย ตามตําแหนง
ของขุนนางน้ันๆ เชน จักรีศรีองครักษ มหามนตรี โหราธิบดี โกษาธิบดี ศรีสุนทรโวหาร ฯลฯ 
  2.4 ศักดินา หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงเกียรติยศ สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบตองานราชการตามศักดินา
ท่ีถือ โดยบุคคลที่จะเปนขุนนางไดตองมีศักดินาตั้งแต 400 ขึ้นไป 
  อํานาจและหนาที่ของเจานายและขุนนาง 
  1) รับราชการตามตําแหนง 
  2) ดูแลไพรพลตามศักดินาท่ีไดรับมอบหมาย เรียกวา มูลนาย 
  3) ไมตองถูกเกณฑแรงงาน หรือเขารับราชการเหมือนไพร 
  4) มีเกียรติ สามารถเขาเฝาพระมหากษัตริยอยางใกลชิด 
  5) ไดผลประโยชนจากไพรท่ีอยูในครอบครอง  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (66) ____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 3. ไพร หมายถึง สามัญชนท่ัวไป ซ่ึงเปนคนกลุมใหญในสังคม มีศักดินา 10-25 โดยไพรแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 
  ไพรสม คือ ไพรท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานใหกับขุนนาง หรือมูลนายเพ่ือใหขุนนาง หรือมูลนายได
มีผลประโยชน โดยไมมีการกําหนดอายุ 
  ไพรหลวง คือ ไพรของหลวง หรือของพระมหากษัตริย มีหนาท่ีรับราชการเฉพาะที่เก่ียวกับบานเมือง 
หรือขององคพระมหากษัตริย ตามกรม กองท่ีสังกัด ซ่ึงในสมัยอยุธยากําหนดใหไพรตองเขาเวรรับราชการปละ 6 
เดือน หรือท่ีเรียกวา “เขาเดือนออกเดือน” พอถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกําหนดใหรับราชการปละ 4 เดือน คือ
เขาเดือนออก 2 เดือน 
  สวนไพรสวย คือ เปนไพรท่ีสงสวยเขามาแทนการเขาเวรรับราชการ  
  สถานภาพของไพร 
  1) เขารับราชการ เขาเวรยาม หรือถูกเกณฑแรงงาน 
  2) จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
  3) เมื่อมีความเดือดรอนสามารถขอความชวยเหลือจากทางราชการ หรือขุนนาง ตามท่ีตนเองสังกัดได 
  4) ไพรหลวงและไพรสมตองไดรับการสักเลก  
 4. ทาส หมายถึง ชนช้ันต่ําสุดของสังคม มีหนาท่ีรับใชมูลนายตามแตจะสั่ง ซ่ึงกฎหมายตราสามดวงได
แบงทาสออกเปน 7 ประเภทดังนี้ คือ  
  1) ทาสสินไถ เปนทาสที่มีมากท่ีสุด และสามารถไถถอนตนออกเปนอิสระไดงาย 
  2) ทาสในเรือนเบี้ย (ไถถอนตัวไมได) 
  3) ทาสท่ีไดแตบิดามารดา 
  4) ทาสทานให 
  5) ทาสท่ีไดจากการชวยเหลือเมื่อตองโทษทัณฑ 
  6) ทาสท่ีเลี้ยงไวยามขาวยากหมากแพง 
  7) ทาสเชลย (ไถถอนตัวไมได)  
 5. พระสงฆ จัดเปนชนช้ันพิเศษของสังคมไทย ในฐานะผูสืบทอดศาสนา โดยไดรับการยอมรับจากคนทุก
ชนช้ันในไทย 
  การเลื่อนฐานะของคนในสังคมไทยเปนไปไดยาก แตอาจจะสามารถเลื่อนฐานะไดในกรณี ดังนี้ 
  ไพร - มีความสามารถในการรบ - นําชางเผือกมาถวาย 
   - เปดเผยการทุจริตของขุนนาง 
  ทาส - นายเงินอนุญาตใหไปบวช - นําทาสมาเปนภรรยา 
   - ไถตัวเอง หรือผูอื่นมาไถ  
  การเลื่อนฐานะทางสังคมครั้งสําคัญๆ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
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 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 
 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 1. ปจจัยภายนอก 
  - วิทยาการตะวันตกเผยแพรเขามา 
  - ความตึงเครียดทางการเมืองจากการลาอาณานิคม 
 2. ปจจัยภายใน 
  - ดานเศรษฐกิจ 
  - ดานการควบคุมไพรและทาส  
 การปรับสภาพสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 
 1. การกําหนดเรื่องเครื่องแตงกายเขาเฝา 
 2. ลดการเกณฑการสักเลกใหนอยลง 
 3. ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 4. ยกเลิกการบังคับใหชาวตางชาติหมอบคลานในการเขาเฝา 
 5. การยกเลิกกองทหารนําหนาขบวนเสด็จ  
 การปฏิรูปสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 
 การยกเลิกระบบไพร 
 1. ทรงจัดตั้งกองทหารหนาขึ้นในป พ.ศ. 2413 โดยรับจากไพรหลวงและไพรสมท่ีมูลนายถึงแกกรรม 
 2. ตรา พ.ร.บ. ทหารขึ้นในป พ.ศ. 2413 เพ่ือจัดการฝกทหารตามแนวทหารยุโรป 
 3. ตรา พ.ร.บ. เก็บเงินคาราชการจากไพรในป พ.ศ. 2439 
 4. ตรา พ.ร.บ. ลักษณะการเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนท่ีมีอายุ 18 ปบริบูรณ 
ตองมารับราชการเปนทหารของรัฐ กําหนดคนละ 2 ป  
 การยกเลิกระบบทาส 
 1. ตรา พ.ร.บ. เกษียณอายุลูกทาสลูกไทยขึ้นในป พ.ศ. 2417 
 2. เมื่อป พ.ศ. 2420 บริจาคทรัพยวันละ 1 บาท ไถตัวทาสท่ีอยูกับนายเงินคนเดียวตลอด 25 ป เปนอิสระ 
 3. ตรา พ.ร.บ. ทาสรัตนโกสินทรศก 124 (พ.ศ. 2488) ขึ้นบังคับใชท่ัวประเทศ โดยมีสาระสําคัญ คือ 
  - ไมใหมีทาสเกิดขึ้นอีก 
  - ลดคาตัวทาสลงเดือนละ 4 บาท เพ่ือใหทาสเปนอิสระเร็วขึ้น  
 ผลของการยกเลิกระบบไพรและระบบทาส 
 1. ราษฎรมีอิสระในแรงงานของคน 
 2. เปนผลดีตอการปฏิรูปการปกครองของไทย 
 3. ความจงรักภักดีของราษฎรมารวมอยูท่ีพระมหากษัตริยท่ีเดียว 
 4. เปนการลดบทบาทของขุนนางและมูลนาย 
 5. มีกองทัพประจําติดอาวุธและเปนกองทัพแหงชาติ 
 6. สามารถสงเสริมการศึกษาของพลเมืองไดเต็มท่ี  
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 การเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ 6 
 1. พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ใหคนไทยทุกคนตองจบการศึกษาอยางต่ําช้ัน ป.4 
 2. กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3. ใหใชคํานําหนาช่ือ 
 4. ประกาศใช พ.ร.บ. นามสกุล 
 5. สงเสริมใหชายมีภรรยาเดียว 
 6. ใชนาฬิกาแทนการใชทุมหรือโมงแบบโบราณ 
 7. ใช พ.ศ. แทน ร.ศ.   
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
 2. มีการขยายการศึกษา โดยมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้น เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย-
ศิลปากร 
 3. มีนโยบายการสรางชาติในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) โดยการออก
พระราชบัญญัติรัฐนิยม 12 ฉบับ 
 4. แผนการพัฒนาทางสังคมของไทยไดถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2510-2514) เปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยสมัยสุโขทัย 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 1. เปนเศรษฐกิจ หรือผลการผลิตเพ่ือยังชีพ 
 2. การผลิตทางการเกษตร จะปลูกขาวเปนสําคัญพรอมกับพืชตางๆ เชน ออย ขาวโพด เครื่องเทศ เปนตน 
 3. การผลิตทางอุตสาหกรรม จะเปนอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน โดยเฉพาะการทําเครื่องสังคโลก (สีเขียว
ไขกา) ท่ีตลาดตองการมาก 
 4. การคา 
  - การคาภายในประเทศ เปนการคาแบบเสรีไมมีการเก็บภาษี (ในระยะแรก) มีตลาดการคาท่ีเรียกวา 
“ตลาดปสาน”  
  - การคากับตางประเทศ สวนใหญจะเปนชาวเอเชียดวยกัน คือ จีน อินเดีย พมา มอญ สินคาออกท่ี
สําคัญ ไดแก ไมฝาง ไมกฤษณา กระวาน กานพลู ชาง มา และเครื่องสังคโลก สินคาเขาท่ีสําคัญ ไดแก         
ผาแพรพรรณ ผาไหม 
 5. ระบบเงินตรา มี 2 ประเภท คือ เบ้ีย และเงินพดดวง 
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 โครงสรางทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา 
 1. การผลิต ยังเปนการผลิตเพ่ือยังชีพ ถามีเหลือจึงนําออกขาย 
 2. ดานการเกษตร มีการปลูกขาวเปนสําคัญ นอกจากนั้นยังมีการทําสวนผลไม ทําไร และเลี้ยงสัตว 
 3. ดานอุตสาหกรรม ยังเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผา การทําเครื่องมือการเกษตรข้ันตน 
 4. การคา 
  - การคาภายใน มีตลาดประจําหมูบานสําหรับซ้ือขายสินคาทางการเกษตร และอุตสาหกรรมรวมทั้งมี
พอคาเรดวย มีการเก็บภาษีอากร 
  - การคากับตางประเทศ เริ่มมีชาวตะวันตกมาติดตอซ้ือขายมากขึ้น โดยมีชาวโปรตุเกส เปนชาติแรก
ท่ีเขามาติดตอซ้ือขาย สินคาออกท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ผลิตภัณฑจากปา เครื่องเทศ และเครื่องสังคโลก สินคาเขาท่ี
สําคัญ ไดแก ผาแพรพรรณ เครื่องเคลือบเนื้อละเอียด มีกรมพระคลังทําหนาท่ีติดตอซ้ือขายกับตางประเทศ 
 5. การเก็บภาษีอากร 
  การเก็บภาษีอากรภายในประเทศ มี 4 ลักษณะ 
  - จังกอบ หรือจกอบ คือ การเก็บภาษีสินคาผานเมืองท้ังทางบกและทางน้ํา 
  - อากร คือ ภาษีผลผลิตท่ีเรียกเก็บจากการท่ีราษฎรทํากินในที่ดินท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานให 
  - สวย คือ การเรียกเก็บสิ่งของบางอยางทดแทนการเขามาอยูเวรยามของไพร 
  - ฤชา คือ เงินคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากราษฎร เมื่อเขามาขอบริการดานตางๆ จากรัฐ 
  การเก็บภาษีอากรกับเรือตางชาติท่ีเขาติดตอคาขายดวย มี 3 ประเภท คือ  
  - คาเบิกรอง หรือภาษีปากเรือ คือ คาอนุญาตใหเรือตางชาติเขามาซ้ือขาย 
  - ภาษีขาออก 
  - ภาษีขาเขา 
 6. ระบบเงินตรา ใชเงินตราอยู 3 ประเภท คือ เงินพดดวง เบ้ีย และเงินประกับ  
 โครงสรางทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (กอนป พ.ศ. 2398) 
 1. การผลิตยังเปนการผลิตเพ่ือยังชีพ ถามีสวนเหลือจึงนํามาขายเปนสินคา 
 2. ปจจัยการผลิต ท่ีดิน เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นโดยใหถือเปนทรัพยมรดกได รวมท้ังใหมีการซ้ือขายที่ดิน
ไดในสมัยรัชกาลท่ี 3 แรงงาน ยังคงเปนแรงงานภายในครอบครัว และระยะหลังมักจะมีการวาจางแรงงานชาวจีน
เพ่ิมขึ้น 
 3. การผลิต ยังคงเปนการเพาะปลูก ขาว ออย ฝาย พริกไทย และพืชสวน พืชไร อื่นๆ สําหรับการผลิต
ทางอุตสาหกรรม ยังคงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และมีการประกอบอุตสาหกรรม ระบบโรงงานขนาดเล็ก
เกิดขึ้น ไดแก โรงงานน้ําตาลและโรงงานตมกลั่นสุรา 
 4. การคา 
  - การคาภายใน ยังคงเปนการซ้ือขายแลกเปลี่ยนในทองถิ่น การคาขายทางเรือเปนสําคัญและมีการ
แขงขันการคาระหวางพอคาจีน กับพอคาชาวตะวันตก 
  - การคากับตางประเทศ 
   สินคาขาออกท่ีสําคัญ ไดแก ขาว น้ําตาล เขาสัตว หนังสัตว ผลิตภัณฑจากปา เครื่องเทศ 
   สินคาขาเขาท่ีสําคัญ ไดแก ผาไหม เครื่องถวยชาม ชา ของเลนเด็ก อาวุธปน  
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 5. การเก็บภาษีอากร ยังคงเหมือนกับสมัยอยุธยา ท้ังการเก็บภาษีในประเทศ และการคากับตางประเทศ 
แตสมัยรัชกาลท่ี 3 มีการใหเอกชนประมูลการเก็บภาษีแทนรัฐบาล เรียกวา “ระบบเจาภาษีนายอากร” 
 6. ระบบเงินตรา ใชเงินท่ีเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และมีใชประเภทเดียว คือ เงินพดดวง ซ่ึงมี
หลายขนาด 
 7. การทําสนธิสัญญากับตางประเทศ 
  สนธิสัญญาเบอรนี พ.ศ. 2369 เปนสนธิสัญญาฉบับแรกท่ีทํากับตางประเทศ 
  สนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  - ยกเลิกการผูกขาดการคาของกรมพระคลังสินคา 
  - พอคาสามารถคาขายสินคาออกนอกประเทศได ยกเวน ขาว เกลือ และปลา หามสงออกในกรณี
เกิดการขาดแคลนในประเทศ 
  - กําหนดอัตราภาษีขาเขารอยละ 3 สวน ภาษีขาออกตองเก็บตามพิกัดภาษีตามท่ีกําหนดในสัญญา 
  - ยกเลิกการหามเอกชนนําขาวออกนอกประเทศ โดยเปดเปนการคาแบบเสรี ยกเวน อาวุธปน ตอง
ขายใหรัฐบาลเทานั้น 
  - ใหนําโลหะมีคา และเงินตราเขาออกไดโดยเสรี  
 ขอบกพรองของสัญญาเบาวริง 
 1. ไทยเสียเปรียบทางดานการศาล 
 2. ปญหาเรื่องกําหนดเวลาของสัญญา 
 3. ขอกําหนดสัญญาเบาวริงตองทํากับประเทศตางๆ ดวย  
 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 
 1. การเพ่ิมผลผลิตทางดานเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาว เนื่องจากเปนสินคาท่ีชาวตางชาติตองการมาก 
 2. การขยายตัวทางดานการอุตสาหกรรม มีการขยายกําลังผลิต และแรงงาน เชน โรงงานทอผา โรงงาน
น้ําตาล โรงงานยาสูบ โรงงานปูนซีเมนต และโรงสีขาว 
 3. การขยายตัวทางดานแรงงาน มีการใชแรงงานเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการถูกเกณฑแรงงานลดลง และ
การยกเลิกระบบไพร รวมท้ังระบบทาส และการอพยพเขามายังประเทศไทยของชาวจีน ประกอบกับการตองการ
สินคาทางดานการเกษตรของคนไทยในขณะนั้น 
 4. การเปลี่ยนแปลงระบบการคา 
  - มีชาวตางชาติเขามาติดตอคาขายเปนจํานวนมาก 
  - มีการต้ังบริษัทการคาขึ้นของชาวตางชาติ เชน บริษัทอีสตเอเชียติก บริษัทบอรเนียว ฯลฯ 
  - มีการกอตั้งธนาคารข้ึน คือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ ธนาคารชารเตอรแบงค 
  - มีการกอตั้งธนาคารคนไทยที่มีช่ือวา “บุคคลัภย” ในป พ.ศ. 2447 
 5. รัฐบาลสงเสริมการสาธารณูปโภค 
  - การสรางระบบการชลประทาน “โครงการรังสิต” 
  - การสรางทางรถไฟ สรางถนน 
  - การต้ังกรมเลี้ยงไหม 
  - การสรางโรงเรียน โรงพยาบาล 
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 6. การปรับปรุงดานภาษีอากร ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาใหตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน” เมื่อ พ.ศ. 2416 
ทําหนาท่ีรวมภาษีอากรนําสงพระคลังมหาสมบัติแทนระบบเจาภาษีนายอากร 
 7. การเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา 
  - การต้ังโรงกษาปณสิทธิการ เมื่อ พ.ศ. 2403 เพ่ือผลิตเหรียญขึ้นใชในสมัยรัชกาลท่ี 4 
  - การประกาศมาตราเงินใหม เมื่อ พ.ศ. 2411 กําหนดใหมี 2 หนวย คือ บาท สตางค 
  - การประกาศยกเลิกการใชเงินพดดวงใน พ.ศ. 2447 
  - การใชธนบัตร เมื่อ พ.ศ. 2445 ตอนแรกจะมีลักษณะเปนตั๋วเงิน และมีการใชธนบัตรท่ีชําระหนี้ได
ตามกฎหมายจริงๆ เมื่อ พ.ศ. 2471 
  - มีการนําคาเงินบาทไปเปรียบเทียบมาตรฐานทองคํา เมื่อ พ.ศ. 2451 
 8. การจัดตั้งสหกรณเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2459 คือ สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช จังหวัดพิษณุโลก 
 9. การแกไขสนธิสัญญาท่ีไมเปนธรรม (สนธิสัญญาเบาวริง) เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนประเทศแรกที่ยอมแกไขสัญญา 
 10. ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจสมัยรัชกาลท่ี 6 
  - เนื่องจากสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการลงทุนดานสาธารณูปโภคมาก 
  - เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1  
 ปญหาเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 6 
 1. รัฐบาลทุมเทกับรายจายเรื่องความมั่นคงของชาติ และรายจายของราชสํานักมากกวาพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการเกษตร 
 2. การดําเนินการคลังแนวอนุรักษไมยอมกูเงินจากตางชาติ ทําใหมีการใชเงินคงคลังเกินจําเปน 
 3. ภาวะฝนแลงอยางหนัก พ.ศ. 2462 เกิดวิกฤตการณขาดแคลนขาว และราคาขาวแพง 
 4. วิกฤตการณหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยเฉพาะเมื่ออังกฤษลดคาเงินปอนด ทําใหสินคาของไทยราคาแพง  
 วิกฤติเศรษฐกิจรัชกาลที่ 7 
 1. เศรษฐกิจสมัยรัชกาลท่ี 7 มีปญหาที่สืบเนื่องมาจากสมัยเดิมประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก พ.ศ. 2472 
 2. รัชกาลท่ี 7 ทรงแกไขโดย 
  - ลดเงินเดือนขาราชการและปลดขาราชการบางสวนออก เรียกวา ดุลยภาพขาราชการ 
  - ตัดงบประมาณแผนดินสวนพระมหากษัตริยลง 
  - ดําเนินการแกสัญญาเบาวริงท่ีไมเปนธรรม 
  - เก็บภาษีเพ่ิมหลายชนิด  
 เศรษฐกิจสมัย พ.ศ. 2475 ถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 สมัยคณะราษฎร 
 - ดร.ปรีดี พนมยงค เสนอเคาโครงเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะเปนสังคมนิยม 
 - มีการยกเลิกการเก็บเงินคาราชการ  
 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 - ดําเนินนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพ่ือลดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวตางชาติท่ีสําคัญ คือ รัฐบาล
เขาลงทุนกิจการขนาดใหญ โดยโอนจากกิจการของชาวยุโรป ทําใหเกิดรัฐวิสาหกิจ 
 - นอกจากนี้ยังดําเนินการหลายขอ เชน สงวนอาชีพใหคนไทย กําหนดเขตหวงหามไมใหคนจีนอาศัย 
เรียกรองใหคนไทยนิยมสินคาไทย  
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 สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 - ระยะแรกไทยเปนกลางจึงคาขายไดกับทุกฝาย จึงไดประโยชนทางเศรษฐกิจ 
 - ญ่ีปุนบังคับใหคนไทยคาขายกับญ่ีปุนประเทศเดียว สินคาเขาท่ีมาจากตะวันตกจึงขาดแคลน รัฐบาล
ตองแกไขปญหาดวยวิธีปนสวน แตแกปญหาดังกลาวไมสําเร็จ 
 - เกิดภาวะเงินเฟอ และขาดแคลนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังเก็บภาษีจากประชาชนเพ่ิมขึ้น 
 - ธนาคารสาขาตะวันตกปดกิจการเพราะภัยสงคราม เอกชนมีการรวมทุนตั้งธนาคารพาณิชยขึ้นแทน 
เชน ธนาคารกรุงเทพ 
 - สงครามเกาหลีทําใหสินคาออกของไทยเพิ่มปริมาณมากขึ้น เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น 
 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย  
สมัยสุโขทัย 
 ลักษณะการปกครองจะเปนแบบ “บิดาปกครองบุตร” คือ พระมหากษัตริยจะถือพระองคเปนพอของ
ราษฎร มีหนาท่ีใหความคุมครอง ปองกันภัย และสงเสริมความสมบูรณพูนสุขใหราษฎร สวนการจัดการปกครอง
อาณาจักรสุโขทัย แบงการปกครองไดดังนี้ 
 1. การปกครองราชธานี พระมหากษัตริยดําเนินการปกครองเอง และเปนศูนยกลางการปกครองอํานาจ
การวินิจฉัยสั่งการ 
 2. การปกครองสวนภูมิภาค แบงหัวเมืองการปกครองออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1 หัวเมืองช้ันใน ไดแก เมืองหนาดานหรือเมืองลูกหลวง จัดเปนเมืองในเขตรอบพระราชธานี 4 
ดาน คือ เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) สองแคว (พิษณุโลก) สระหลวง (พิจิตร) ชากังราว (กําแพงเพชร) 
  2.2 หัวเมืองช้ันนอก หรือเมืองพระยามหานครท่ีมีผูปกครองดูแลท่ีขึ้นตรงตอสุโขทัย แตอยูไกล
ออกไป เชน เมืองแพรก (สรรคบุรี) อูทอง (สุพรรณบุรี) ราชบุรี ตะนาวศรี แพร หลมสัก เพชรบูรณ 
 3. การปกครองประเทศราช สวนใหญเปนเมืองท่ีชาวตางชาติ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม มีกษัตริย
ปกครองแตขึ้นกับสุโขทัยในฐานะประเทศราช เชน นครศรีธรรมราช ยะโฮว ทวาย เมาะตะมะ หงสาวดี นาน เวียงจันทน 
โดยใหเจาเมืองเดิมปกครองกันเองแตตองสงบรรณาการ 
 
สมัยอยุธยา 
 การปกครองในสมัยอยุธยาเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยไดรับอิทธิพลมาจากขอมและอินเดีย 
เปนการปกครองแบบเทวสิทธ์ิ หรือเทวราชา หรือสมมติเทพ ซ่ึงถือวาพระมหากษัตริยเปนเสมือนเจาชีวิต การ
จัดการปกครองในสมัยอยุธยา แบงออกได 3 สมัย คือ 
 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) แบงการปกครอง คือ 
  การปกครองสวนกลาง หรือราชธานีจัดการปกครองแบบจตุสดมภ ตามอิทธิพลของขอม คือ 
  เวียง รับผิดชอบดานรักษาความสงบเรียบรอย และปราบปรามโจรผูราย 
  วัง มีหนาท่ีเก่ียวกับราชสํานัก การยุติธรรม และตัดสินคดีตางๆ 
  คลัง ดูแลดานงานคลังมหาสมบัติ การคา และภาษีตางๆ 
  นา รับผิดชอบเก่ียวกับดานการเกษตร 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012_____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (73) 

  การปกครองสวนภูมิภาค แบงการปกครองออกเปน 4 สวน คือ 
  เมืองหนาดาน สําหรับปองกันราชธานี 4 ทิศ คือ ลพบุรี นครนายก พระประแดง และ

สุพรรณบุรี 
  หัวเมืองชั้นใน  เปนเมืองท่ีเรียงรายตามระยะทางคมนาคม สามารถติดตอกับราชธานีได

ภายใน 2 วัน เชน สิงหบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ราชบุรี เปนตน 
  หัวเมืองชั้นนอก  หรือเมืองพระยามหานคร ไดแก เมืองท่ีอยูไกลออกไปตามทิศตางๆ เชน โคราช 

จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตะนาวศรี ฯลฯ เมืองเหลาน้ี พระมหากษัตริยจะสง
ขุนนางท่ีไววางพระทัยไปปกครอง 

  หัวเมืองประเทศราช ไดแก มะละกา ยะโฮว 
 2. ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมีการปรับปรุงการปกครองครั้งใหญและใชมาจนส้ินสมัย
อยุธยา การปรับปรุงการปกครองที่สําคัญ มีดังนี้ 
  1. แบงแยกการปกครองออกเปน 2 ฝาย คือ 
   1.1 การปกครองฝายพลเรือนมีสมุหนายกเปนหัวหนา 
   1.2 การปกครองฝายทหารมีสมุหกลาโหมเปนหัวหนา 
  2. ยกเลิกเมืองหนาดานและการสงพระราชวงศไปปกครอง โดยแตงตั้งขุนนางไปปกครอง 
  3. จัดลําดับหัวเมืองช้ันนอกเปนหัวเมืองเอก โท ตรี ตามลําดับความสําคัญ โดยสงขุนนางไปปกครอง 
  4. หัวเมืองช้ันใน มีฐานะเปนเมืองจัตวา ขึ้นตรงตอราชธานี 
  5. จัดวางระเบียบเก่ียวกับการกําหนดศักดินา ตําแหนง ยศ และราชทินนามสําหรับบุคคลที่จะเขารับ
ราชการ 
 3. สมัยพระเพทราชา มีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยพระบรมไตรโลกนาถเล็กนอย โดยเปลี่ยนระบบการ
ควบคุมอํานาจทางทหารฝายเดียวไปเปนแบบคานอํานาจทางทหารสองฝาย สมุหนายกควบคุมดูแลหัวเมืองทาง
เหนือ สมุหกลาโหมดูแลหัวเมืองทางใต 
 
สมัยธนบุรี 
 การปกครองสมัยธนบุรี ยังคงมีการปกครองตามแบบอยางสมัยอยุธยาเปนหลัก 
 
สมัยรัตนโกสินทร 
 การปกครองสมัยรัตนโกสินทร แบงได 3 สมัย ดังนี้ 
 1. การปกครองสมัยรัตนโกสินทรตอนตน กอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
เจาอยูหัว ยังคงยึดหลักตามแบบอยางในสมัยอยุธยา แตความเปนสมบูรณาญาสิทธิราชยของพระมหากษัตริยลดลง 
 2. การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 3. สมัยประชาธิปไตย  
 สาเหตุการปฏิรูปการปกครอง 
 1. เพ่ือปองกันลัทธิจักรวรรดินิยม 
 2. เพ่ือพัฒนาประเทศตามแบบอยางอารยประเทศ 
 3. เพ่ือสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 4. เพ่ือรักษาความอยูรอดและรักษาเอกราชใหมั่นคง 
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 การปฏิรูปการปกครอง 
 1. การปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลาง 
  1.1 ยกเลิกตําแหนงสมุหนายก สมุหกลาโหมและตําแหนงจตุสดมภ 
  1.2 จัดตั้งกระทรวงขึ้นท้ังหมด 12 กระทรวง เมื่อ พ.ศ. 2435 คือ  
   1) มหาดไทยบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ และเมืองลาว 
   2) กลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต หัวเมืองฝายตะวันออกและเมืองมลายา 
   3) ตางประเทศจัดการเก่ียวกับตางประเทศ 
   4) วังกิจการในพระราชวัง 
   5) เมืองหรือนครบาลจัดการเก่ียวกับเรื่องตํารวจและราชทัณฑ 
   6) เกษตราธิการวาการเกี่ยวกับการเพาะปลูก เหมืองแร ปาไม 
   7) คลังวาการภาษีอากร และงบประมาณแผนดิน 
   8) ยุติธรรมจัดการเรื่องชําระคดีและการศาล 
   9) ยุทธนาธิการจัดการเก่ียวกับเรื่องการทหาร 
   10) ธรรมการวาการเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข และสงฆ 
   11) โยธาธิการวาดวยเรื่องการกอสรางถนน คลอง การชางไปรษณียโทรเลข รถไฟ 
   12) มุรธาธิการเก่ียวกับการรักษาตราแผนดิน และระเบียบสารบรรณ 
   13) ตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค ซ่ึงตอมาเปลี่ยนเปน “รัฐมนตรีสภา” ประกอบดวยเสนาบดี 
หรือผูแทนแตงตั้งรวมกันไมนอยกวา 12 คน จุดประสงคเพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาและคอยทัดทานอํานาจพระมหากษัตริย 
   14) ตั้งองคมนตรีสภา ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 49 คน มีท้ังสามัญชน ขุนนางระดับ
ตางๆ และพระราชวงศ องคมนตรีสภานี้มีฐานะรองจากรัฐมนตรีสภา เพราะขอความท่ีปรึกษาและตกลงกันใน
องคมนตรีสภาแลว จะตองนําเขาท่ีประชุมรัฐมนตรีสภาแลวจึงจะเสนอเสนาบดีกระทรวงตางๆ  
 2. การปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาค ยุบหัวเมืองช้ันใน หัวเมืองช้ันนอก และหัวเมืองประเทศราช 
โดยใหจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยแบงการปกครองทองท่ีตางๆ ออกเปนหมูบาน ตําบล อําเภอ เมือง 
(จังหวัด) และมณฑล โดยสงขาราชการจากสวนกลางไปปกครอง  
 3. การปรับปรุงการปกครองสวนทองถิ่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดใหมีการ
บริหารงานราชการสวนทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล ซ่ึงมีหนาท่ีคลายเทศบาลในปจจุบัน ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 โดย
โปรดเกลาฯ ใหตรา พ.ร.บ. สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ขึ้นบังคับใชในกรุงเทพฯ ตอมาไดยายไปที่
ทาฉลอม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหตรา พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2448  
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สาเหตุการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 1. อิทธิพลแนวความคิดประชาธิปไตย ซ่ึงไดรับจากประเทศตะวันตก 
 2. นักเรียนไทยที่ไปศึกษาในประเทศตะวันตกตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย 
 3. รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจท่ีตกต่ําได 
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  คณะราษฎรประกอบดวย ทหารบก ทหารเรือ ตํารวจและพลเรือน ซ่ึงมีพันเอกพระยาพหลพล-
พยุหเสนา เปนหัวหนาฯ และนายปรีดี พนมยงค เปนเลขาฯ ไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนผลสําเร็จ
เชาตรูวันท่ี 24 มิถุนายน 2475  
 ผลการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ยกเลิกการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปลี่ยนมาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 2. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด และเปนหลักในการปกครองประเทศ 
 3. พระมหากษัตริยทรงมีพระราชฐานะและพระราชอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยพระองคทรง
เปนผูใชอํานาจอธิปไตยโดยทางออม 3 ทาง คือ 
  1) อํานาจนิติบัญญัติ ผานทางรัฐสภา 
  2) อํานาจบริหาร ผานทางคณะรัฐมนตรี 
  3) อํานาจตุลาการ ผานทางศาลยุติธรรม 
 4. มีการจัดระเบียบบริหาราชการแผนเดิน ออกเปน 3 สวน คือ 
  1) สวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม 
  2) สวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
  3) สวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา 
และกรุงเทพมหานคร 
 
การเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ศิลปวัฒนธรรมไทยแบงไดดังนี้ 
 1. สมัยศรีวิชัย 
  มีศูนยกลางอยูท่ีนครศรีธรรมราช เมืองไชยา โดยมีศาสนาพุทธมหายานและศาสนาฮินดู เชน 
ประติมากรรม เทวรูป พระโพธิสัตว 
 2. สมัยทวารวดี 
  มีศูนยกลางเปนพุทธเถรวาทหลักฐานท่ีพบ เชน พระธรรมจักร หินขนาดใหญ หรือพระพุทธรูปท่ีมี  
พระขนงยาวติดกัน จีวรแนบลําตัว ลูกปดสี พระพิมพ 
 3. สมัยลพบุรี 
  ศูนยกลางอยูท่ีลพบุรี โดยที่มีศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมหายานเปนเครื่องกําหนด ไดแก ปราสาทหิน 
พระรูปนาคปรก 
 4. สมัยสุโขทัย 
  ไดแก วัด วัง เจดียทรงพุมขาวบิณฑ เจดียทรงลังกา พระสําริด ถือเปนสมัยท่ีงามท่ีสุด พระเกศาเปน
เปลวเพลิง ขมวดเปนกนหอย สายสังฆาฏิยาว และเขี้ยวตะขาบ เชน พระพุทธชินสีห และพระพุทธชินราช 
  อักษร  มีสมัยพอขุนรามคําแหง เขียนสระไวหนาหรือหลังพยัญชนะ 
  นาฏศิลป ยังไมมีเอกลักษณเปนของตัวเอง 
  วรรณคดี ไดแก ศิลาจารึก 
  สังคโลก มีการปนและเคลือบสีเปนลวดลายไดรับอิทธิพลจากจีนสมัยราชวงศหงวน, ซอง  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (76) ____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 5. ศิลปะแบบอยุธยา 
  เกิดขึ้นบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา 
  - สถาปตยกรรม เก่ียวกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา มีท้ังเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ 
  - ประติมากรรม สรางพระพุทธรูป 
  - วรรณกรรม มีหลายรูปแบบ เชน เก่ียวกับพุทศาสนา ธรรมชาติ ความเกงของพระมหากษัตริย 
ความบันเทิง คําสอน ละครใน 
  - ดนตรีไทย มีเครื่องดีด สี ตี เปา  
 6. ศิลปะแบบรัตนโกสินทร 
  ไดรับอิทธิพลจากสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา 
  - สถาปตยกรรม เก่ียวของกับพุทธศาสนา 
  - จิตรกรรม นิยมใชสีหลากสี และใชทองคําเปลว 
  - ประติมากรรม สรางพระพุทธรูปท่ีมีเครื่องทรงมากขึ้น 
  - วรรณกรรม มีลักษณะของชาวบานเขามาเก่ียวของโดยเนนความบันเทิงมากกวาพิธีกรรม เนน
ความจริงมากกวาอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย และมีการแปลวรรณกรรมของชาวตางชาติ 
  - นาฏศิลปและดนตรี มีการพัฒนามากขึ้น โดยนําเอาเรื่องในวรรณกรรมมาแสดงประกอบทารายรํา
ตามจังหวะของมโหรี ปพาทย  
 7. ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหม 
  เริ่มจากรัชกาลท่ี 4 ไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก โดยเนนประโยชนใชสอยของมนุษย 
  - สถาปตยกรรมเปนประเภทที่อยูอาศัย การประกอบกิจกรรมในสังคม เชน พระนครคีรี พระราชวัง 
รามราชนิเวศน ท่ีวังบานปน 
  - ประติมากรรม สรางพระพุทธรูป รูปปนมนุษย มีการปนหลอรูปตางๆ เพ่ือประโยชนในการใชสอย 
ประดับตกแตง ซ่ึงศิลปนจะระบุช่ือของตนเองเอาไวอยางชัดเจน 
  - จิตรกรรม เขียนภาพจริง 3 มิติ ใชสีสันแรเงา สีน้ํามัน ลายเสนเปนเนื้อหา 
  - ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ชีวิตประจําวัน ทิวทัศนธรรมชาติและวัตถุ
ตางๆ  
  - วรรณกรรม เนนความสําคัญของมนุษย มีการนําเอาเทคโนโลยีเก่ียวกับการพิมพของชาวตะวันตก
เขามาใชทําใหประชาชนนิยมการอานกันมาก แนวการเขียนนิยมแบบรอยแกวมาก มีหนังสือแปลเรื่องสั้น นวนิยาย 
หนังสือพิมพและบทกวี 
 
ความเปนมาของชนชาติไทย และอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 
 แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย หรือการต้ังถิ่นฐานของชนชาติไทยนั้น มี 5 ทฤษฎี ไดแก 
 1. แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอยูแถบเทือกเขาอัลไตบริเวณเอเชียกลาง 
  ขุนวิจิตรมาตรา เช่ือวา แหลงกําเนิดของชนชาติไทยอยูบริเวณเทือกเขาอัลไตของเอเชียกลาง ซ่ึงเปน
แหลงกําเนิดของพวกมองโกลดวย ภายหลังจึงไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานแถบบริเวณลุมแมน้ําเหลือง และแมน้ําแยงซี 
ตอมาเมื่อถูกจีนรุกรานจึงคอยๆ อพยพลงมาสูสุวรรณภูมิ  
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 2. แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอยูแถบตอนกลางของประเทศจีนบริเวณมณฑลเสฉวน 
  เทเรียน เดอ ลา คูเปอรี เช่ือวาคนเช้ือชาติไทยตั้งถ่ินฐานเปนอาณาจักรอยูในดินแดนจีนมากอน เมื่อ
ประมาณ 2,208 ป กอนคริสตกาล ชนชาติ “ไท” ไดถูกระบุไวในรายงานสํารวจภูมิประเทศจีนในสมัยพระเจายู จีน
เรียกชนชาติไทยวา “มุง” หรือ “ตามุง” ถ่ินท่ีอยูของคนไทยซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุจีนนี้อยูในเขตท่ีเปนมณฑล 
เสฉวนปจจุบัน  
 3. แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอยูบริเวณตอนใตของประเทศจีน 
  โวลแฟรม อีเบอรฮาด ไดกลาววา เผาไทยอยูบริเวณมณฑลกวางตุง ตอมาชนเผาไทยไดอพยพเขาสู
ยูนนานและดินแดนในอาวตังเก๋ีย และไดมาสรางอาณาจักรเทียนหรือแถน (Tein) ท่ียูนนาน ซ่ึงตรงกับสมัย
ราชวงศฮั่นของจีน เมื่อถึงสมัยราชวงศถังเผาไทยก็สถาปนาอาณาจักรนานเจาขึ้นท่ียูนนาน 
  ศาสตราจารย ยอรช เซเดส เสนอวามณฑลยูนนานเปนท่ีอยูของชนชาติไทย เมื่อถูกจีนรุกรานจึง
อพยพลงใตกระจายอยูตอนเหนือของเวียดนามแลวเขาสูบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และมีบางสวนท่ีขามไป
ทางตะวันตกเพ่ือเขาไปในแควนอัสสัมประเทศอินเดีย 
  ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายวา ในมณฑลกวางสีมีภาษาถิ่นท่ีเปนภาษาไทยอยูมาก 
แสดงวาชนชาติไทยเคยมีถ่ินฐานในบริเวณนี้ ดังน้ัน ถ่ินเดิมของไทยนาจะอยูแถบมณฑลกวางสี ตอนใตของจีน  
 4. แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยต้ังถิ่นฐานอยูในพื้นที่ที่เปนประเทศไทยปจจุบัน 
  คอริช เวลส ท่ีเสนอสมมติฐานวา ถ่ินเดิมของชนชาติไทยอยูบริเวณประเทศไทยปจจุบัน โดยอาศัย
หลักฐานจากกะโหลกศีรษะท่ีขุดไดจากตําบลพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีอายุราวตนคริสตศตวรรษ ซ่ึงเวลสเห็น
วามีลักษณะใกลเคียงกับกะโหลกศีรษะของคนไทยปจจุบัน 
  ศาสตราจารยชิน อยูดี นักโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรเสนอวาอาจมีคนไทยอาศัยอยูในดินแดน
ประเทศไทยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เพราะมีหลักฐานดานโบราณคดีในประเทศไทยมาโดยลําดบ และได
พบรองรอยการอยูอาศัยและการสืบทอดทางวัฒนธรรมในดินแดนประเทศไทย 
  นายแพทยสุด แสงวิเชียร ไดทําการศึกษาโครงกระดูกของมนุษยยุคหินใหมพบวาโครงกระดูกของ
มนุษยยุคหินใหมเหมือนกับโครงกระดูกคนไทยในปจจุบันเกือบทุกอยาง จึงสรุปวาดินแดนไทยเมื่อครั้งอดีต นาจะ
เปนท่ีอยูอาศัยของกลุมชนท่ีเปนบรรพบุรุษของคนไทยปจจุบันมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว 
 5. แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอยูบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและบริเวณหมูเกาะในอินโดนีเซีย 
  รูธ เบเนดิกท เสนอวาคนไทยมีเช้ือสายมลายู และอพยพมาจากทางใตแลวขึ้นไปทางเหนือ แต
ขอเสนอนี้ก็ไมมีหลักฐานทางภาษาศาสตรหรือประวัติศาสตรสนับสนุน 
  นายแพทยสมศักด์ิ พันธุสมบุญ เช่ือวาคนไทยมีถ่ินกําเนิดอยูในบริเวณดังกลาวน้ี เพราะหมูเลือดของ
คนไทยคลายคลึงกับพวกชวาทางใตมากกวาจีนทางตอนเหนือ และเมื่อเปรียบเทียบกับความถ่ีของยีนของคนไทยที่
ไมมีประวัติผสมกับคนตางดาว จึงพอจะอนุมานไดวา คนไทยไมไดสืบเช้ือสายมาจากคนจีน ดังน้ันจึงตั้งสมมติฐาน
วาคนไทยนาจะอพยพมาจากทางใตมากกวาทางเหนือ  
 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 
 อาณาจักรโบราณที่สําคัญในดินแดนประเทศไทย ไดแก 
 1. อาณาจักรฟูนัน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-11) เรื่องราวของอาณาจักรฟูนันมีท่ีมาจากบันทึกของคังไถ
และชูยิงทูตจีนรัฐหวูของซุนกวนในสมัยสามกก (พ.ศ. 763-823) ซ่ึงเดินทางมาฟูนันในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 8 
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  ศูนยกลางของอาณาจักร มีขอสันนิษฐานอยู 2 บริเวณ ไดแก 
  1) อยูทางใตของเขมรในปจจุบัน บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง มีเมืองออกแกว ปจจุบัน
อยูในเขตประเทศเวียดนาม เปนเมืองสําคัญเน่ืองจากเปนเมืองชายฝงทะเล และพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยฟูนัน 
  2) อยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา มีเมืองอูทองเปนเมืองสําคัญเนื่องจากพบเหรียญเงินฟูนัน เครื่องประดับ 
และเครื่องใชศิลปะสมัยฟูนันจํานวนมากท่ีเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   อาณาจักรฟูนันเกิดขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 7-8 และสิ้นสุดลงในราวพุทธศตวรรษที่ 10 เมือง
หลวงช่ือ วยาธปุระ มีความสัมพันธทางการทูตกับจีนและอินเดีย  
 2. อาณาจักรตามพรลิงค (นครศรีธรรมราช) ชุมชนโบราณที่กอตัวเปนบานเมืองในช่ือของตามพรลิงค 
นาจะกอตัวในชวงพุทธศตวรรษที่ 7-8 พอถึงพุทธศตวรรษที่ 12-13 จึงขยายตัวออกมาเปนแควน (รัฐ) ขนาดใหญ
ท่ีมีความเจริญมั่งค่ังทางการคา 
  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-15 พบวา ตามพรลิงคมีการนับถือศาสนาตางๆ กัน ไดแก พระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทแบบทวารวดี พระพุทธศาสนานิกายมหายาน รวมท้ังศาสนาพราหมณ-ฮินดูดวย  
  ขอบเขตอํานาจของแควนตามพรลิงคกอนพุทธศตวรรษที่ 18 สันนิษฐานวานาจะเปนบริเวณเมืองไชยา
ลงมาและครอบคลุมบางสวนของคาบสมุทรภาคใต แตดวยตําแหนงท่ีตั้งอันเหมาะสมทางภูมิศาสตรท่ีเปนท้ังทาเรือ 
จุดแวะพักสินคา เปนศูนยกลางการคมนาคมจากฝงตะวันตกดานทะเลอันดามันมาสูฝงตะวันออกดานอาวไทย 
นาจะมีผลทําใหแควนตามพรลิงคมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถ
ขยายตัวเปนอาณาจักรไดในภายหลัง และเปลี่ยนช่ือเมืองจาก “ตามพรลิงค” มาเปน “นครศรีธรรมราช”   
 3. อาณาจักรทวารวดี  
  อาณาจักรทวารวดี คือ แควนหรือบริเวณท่ีมีวัฒนธรรมแบบทวารวดีท่ีมีความเจริญรุงเรืองอยูทางแถบ
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12-16 ศูนยกลางของแควนทวารวดี สันนิษฐานวานาจะอยู
แถบเมืองนครชัยศรี (นครปฐม) หรือเมืองละโว (ลพบุรี) ซ่ึงอยูทางตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา 
  จากการสํารวจทางดานโบราณคดีไดพบซากเมืองท่ีเปนศูนยกลางศาสนาของชุมชนในสมัย ทวารวดี 
กระจัดกระจายอยูหลายแหงในภาคกลาง เชน ท่ีตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ตําบลพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี เมือง
พระรถ จังหวัดชลบุรี เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท เมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมืองศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี เมืองละโว จังหวัดลพบุรี 
  ศาสนา ชาวทวารวดีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเถรวาท มีการสรางพระพุทธรูป พระพุทธบาท และ
ธรรมจักรไวบูชามากมาย รวมท้ังสรางสถูปเจดียและวัด 
  สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี มักใชการกออิฐถือปูน ไมนิยมกอดวยศิลาแลง รูปสัณฐานของเจดียจะทํา
เปนรูปเหลี่ยม องคสถูปทําเปนรูประฆังคว่ํา มียอดเตี้ย เชน พระปฐมเจดียองคเดิม หรือเจดียวัดจุลประโทน 
จังหวัดนครปฐม เปนตน 
  อาณาจักรทวารวดีมีความเจริญรุงเรืองอยูระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-15 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ก็
เสื่อมลง เนื่องจากการขยายอิทธิพลเขามาของขอมเมืองพระนคร 
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 4. อาณาจักรละโว หรือลพบุรี 
  มีหลักฐานวาละโวเคยเปนบานเมืองมากอนพุทธศตวรรษที่ 11 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 12 ละโวไดรับ
วัฒนธรรมทวารวดี แลวพัฒนาเปนแควน มีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา 
อันเปนชวงเวลาเดียวกันกับทวารวดีเรืองอํานาจ จึงทําใหมีการกลาวขานกันวาละโวคือศูนยกลางของทวารวดี 
  อาณาจักรลพบุรีหรือละโว เปนช่ือเรียกกลุมเมืองหรือแวนแควนท่ีมีวัฒนธรรมคลายกับอาณาจักรขอม
หรือเขมรโบราณในประเทศกัมพูชา กําหนดอายุตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 และสิ้นสุดลงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 
พรอมกับการลมสลายของอาณาจักรเขมร  
 5. อาณาจักรศรีวิชัย 
  อาณาจักรศรีวิชัย เปนแควนโบราณที่มีอํานาจแผขยายออกไปอยางกวางขวาง นับตั้งแตปลาย
คาบสมุทรมลายูจนถึงเกาะชวาและสุมาตรา มีรองรอยของความเปนแควนมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา 
โดยเปนผูควบคุมเสนทางการเดินเรือระหวาง อาหรับ เปอรเซีย อินเดีย กับประเทศจีนและบริเวณชองแคบมะละกา 
แตตําแหนงท่ีตั้งและศูนยกลางยังถกเถียงกันอยู มีความเห็นตางกัน 2 ทฤษฎี นั่นคือ มีเมืองหลวงหรือราชธานีอยู
ท่ีเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และสามารถควบคุมดูแลเมืองอื่นๆ ใหอยูในอํานาจได หรือมีราชธานีอยูเมือง
ปาเล็มบัง บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และสามารถควบคุมดูแลเมืองอื่นๆ ไดเชนกัน 
  อาณาจักรศรีวิชัยเจริญขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 และเสื่อมลงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 
ประมาณ 500 ป หลังจากนั้น เมืองนครศรีธรรมราชก็กลายเปนเมืองสําคัญ และตอมาก็เสียอํานาจใหกับ
อาณาจักรอยุธยา  
 6. อาณาจักรโคตรบูร 
  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-16 แมจะพบเมืองโบราณกระจายอยูตามลุมแมน้ําสายตางๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตจากการสํารวจทางโบราณคดีรวมท้ังหลักฐานเทาท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ ก็ยังไมอาจจะระบุไป
อยางแนชัดวามีแควนใดบาง ศูนยกลางอยูท่ีไหน อยางเชน แควนโคตรบูรก็เปนช่ือตามตํานาน ซ่ึงจะมีเขตอํานาจ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีสองฝงแมน้ําโขง ตั้งแตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เวียงจันทน นครพนม ลงไปถึงอุบลราชธานี แต
ก็ยังไมมีหลักฐานมาสนับสนุนอยางเดนชัด 
 สันนิษฐานวาอาณาจักรโคตรบูรมีศูนยกลางอยูท่ีนครพนม ตํานานอุรังคธาตุเปนตํานานหัวเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาววาโคตรบูรตั้งอยูฝงซายแมน้ําโขง บริเวณเมืองทาแขกเกาของประเทศลาว  
 7. อาณาจักรหริภุญชัย 
  หริภุญชัย เปนศูนยกลางของอาณาจักรท่ีตั้งกระจัดกระจายอยูในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําปงตอนบน และ
ท่ีราบลุมแมน้ําวัง โดยมีนครลําพูนหรือหริภุญชัยเปนศูนยอํานาจ การถือกําเนิดของอาณาจักรหริภุญชัยจะอยู
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 หลังจากท่ีไดสรางอาณาจักรเปนปกแผนแลว หริภุญชัยก็ไดขยายขอบเขตออกไปดวย
การสรางเมืองเขลางค (ลําปาง) ใหเปนเมืองสําคัญรองลงมาจากราชธานี การขยายเมืองออกไปอยางกวางขวาง
ทําใหหริภุญชัยพัฒนาขึ้นเปนอาณาจักรอีกแหงหนึ่งของภาคเหนือ แตมีขนาดเล็ก ในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักร
หริภุญชัยก็เสื่อมลง เพราะถูกผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนา  
 8. อาณาจักรโยนกนคร หรืออาณาจักรโยนกเชียงแสน 
  อาณาจักรโยนกนคร สันนิษฐานวาบรรพบุรุษผูกอตั้งอาณาจักรโยนกอพยพมาจากแควนยูนนานของจีน 
และไดมาสรางเมืองเชียงลาว เมืองเงินยาง (หรือเมืองเงินยางเชียงแสน) ตามลําดับ ภายหลังก็มีบานเล็กเมือง
นอยเกิดขึ้นตามมา 
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  ผูนํากลุมคนไทยชื่อ สิงหนวัติ ไดกอสรางเมืองนาคพันธุสิงหนวัตินคร (อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย) และรูจักในนามอาณาจักรโยนกนคร มีเมืองเชียงแสนเปนราชธานี 
  อาณาเขตตั้งแตแควนตังเก๋ีย (ตอนเหนือเวียดนามปจจุบัน) ไปจนถึงแมน้ําสาละวิน (รัฐฉาน ในพมา) 
และจากมณฑลยูนนาน (ประเทศจีนปจจุบัน) ตอนใตถึงบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน 
  พุทธศตวรรษที่ 15 ตองสูญเสียอํานาจใหแกขอม ประกอบดวยประสบภัยน้ําทวมบานเมืองพังพินาศจน
ไมสามารถฟนตัวขึ้นไดอีก  
 9. อาณาจักรลานนา 
  การกอตัวเปนอาณาจักรลานนาจะตรงกับรัชสมัยของพญามังรายมหาราชในพุทธศตวรรษที่ 19 เมื่อ
ทรงรวบรวมดินแดนตางๆ เชน เมืองพะเยา นาน แพร เขลางค และอาณาจักรหริภุญชัยผนวกเขาดวยกันเปน
อาณาจักรลานนา แลวทรงสรางเมืองเชียงใหม หรือ “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” เปนศูนยกลางแหงใหมของ
อาณาจักรลานนา เปนอาณาจักรท่ีมีแสนยานุภาพและเปนอาณาจักรรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
อักษรศาสตร มีตัวหนังสือของตนเอง พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทตามแบบลังกา พระเถระลังกาท่ีสุโขทัย
อาราธนาขึ้นมาจากนครศรีธรรมราช จะไดรับอาราธนาไปถึงลานนาดวย ดานการศึกษาพระภิกษุของลานนาไดรับ
การยกยองวาแตกฉานในพระไตรปฎกและเช่ียวชาญภาษามคธ ไดสรางคัมภีรทางพุทธศาสนาและคัมภีรวาดวย
เรื่องราวของลานนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานมูลศาสนา ตํานานจามเทวีวงศ ฯลฯ ซ่ึงผลงานเหลาน้ีใชเปน
หลักฐานอางอิงสําคัญทางประวัติศาสตรมาจนถึงปจจุบัน 
 ลานนามีความเปนเอกราชอยูได แตมีฐานะไมคอยมั่นคงก็ตกเปนของพมาบาง ไทยบาง สมัยรัตนโกสินทร
ตกเปนประเทศราชของไทย เมื่อรัชกาลท่ี 5 ทรงยกเลิกหัวเมืองประเทศราช ลานนาก็ถูกรวมเขากับราชอาณาจักรไทย 
และแยกเปนจังหวัดตางๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
ตอนที่ 1 :  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยขอใดตอไปนี้ท่ีมีความแตกตางจากขออื่น 
 1) ภาชนะลายเขียนสีบานเชียง 2) ลูกปดหินสีท่ีบานเกา 
 3) ภาพเขียนสีท่ีชะงอนผาอําเภอโขงเจียม 4) สังคโลกสีเขียวไขกา  
2. ขอสันนิษฐานการต้ังถ่ินฐานของคนไทยในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและบริเวณหมูเกาะในประเทศอินโดนีเซีย

นั้นอางอิงจากหลักฐานประเภทใดมากที่สุด 
 1) กะโหลกศีรษะ โครงกระดูก 2) หมูเลือด 
 3) ภาษาศาสตร   4) โบราณคดี  
3. ประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรมีความเก่ียวของกับอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

อาณาจักรใด 
 1) อาณาจักรศรีวิชัย   2) อาณาจักรตามพรลิงค 
 3) อาณาจักรทวาราวดี   4) อาณาจักรโยนกเชียงแสน 
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4. อาณาจักรโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับอิทธิพลทางการเมืองการปกครองมาจากหลาย
ศาสนา ยกเวนศาสนาใด 

 1) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  2) พระพุทธศาสนา 
 3) ศาสนาคริสต   4) ศาสนาอิสลาม  
5. ท่ีตั้งของแควนตามพรลิงคตรงกับบริเวณใดในปจจุบัน 
 1) ไทรบุรี 2) ปตตานี 3) สุราษฎรธานี 4) นครศรีธรรมราช  
6. ระบบศักดินาสรางคุณประโยชนใหกับสังคมไทยในอดีตอยางไร 
 1) เสริมสรางสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคง 
 2) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับบุคคลทุกชนช้ัน 
 3) จัดระเบียบสังคมไทยใหมีความสงบมั่นคง 
 4) สรางความเปนเอกภาพใหกับสังคมไทยเพ่ือรักษาความเปนเอกราช  
7. ขอใดไมใชคุณสมบัติของขุนนางไทยในอดีต 
 1) มีความรูความสามารถ   2) รูปรางหนาตาดี 
 3) มีศักดินาตั้งแต 400 ขึ้นไป  4) พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  
8. ความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยูภายใตเงื่อนไขใด 
 1) ระบบกฎหมาย   2) ความจงรักภักดี 
 3) คานิยมและประเพณี   4) วัฒนธรรมและกฎหมาย  
9. การเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาทํางานในประเทศสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ทําใหไทยไดรับ

ประโยชนสูงสุดในเรื่องใด 
 1) การเรียนรูวิทยาการสมัยใหม 
 2) การเรียนรูระบบการคากับประเทศตะวันตก 
 3) การแกไขปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
 4) การรอดพนจากการคุมคามของลัทธิจักรวรรดินิยม  
10. “พระโหราธิบดี (ปราชญ) โหรหลวง” คําท่ีขีดเสนใตหมายถึงอะไร 
 1) ยศ 2) ศักดินา 3) ตําแหนง 4) ราชทินนาม  
11. สิ่งใดท่ีไพรสมไมสามารถทําไดในสมัยอยุธยา 
 1) ถูกเกณฑแรงงาน   2) ออกรบปองกันบานเมือง 
 3) โอนยายไปเปนไพรหลวง  4) ขายตัวไปเปนทาส  
12. ทาสในสังคมไทยที่มีจํานวนมากที่สุดไดแกทาสประเภทใด 
 1) ทาสสินไถ 2) ทาสเชลย 3) ทาสในเรือนเบี้ย 4) ทาสท่ีไดแตบิดามารดา  
13. กลุมบุคคลในขอใดตอไปนี้ท่ีถือศักดินาเทากันตามทําเนียบศักดินา 
 1) เจานาย - พระบรมวงศานุวงศ 2) ขุนนาง - มูลนาย - นายเงิน 
 3) ไพรหลวง - ไพรสม - ไพรสวย 4) ยาจก - วณิพก - ทาส  
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14. ชนช้ันเจานายและขุนนางมีความแตกตางกันในประเด็นใดมากที่สุด 
 1) การเขาสูชนช้ัน   2) หนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติ 
 3) สิทธิท่ีไดรับ   4) ผลประโยชนจากชนช้ัน  
15. ระบบใดท่ีสะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ 
 1) ระบบไพร 2) ระบบขุนนาง 3) ระบบอุปถัมภ 4) ระบบศักดินา  
16. เหตุการณในขอใดท่ีไมไดมีสาเหตุมาจากการยกเลิกระบบไพร 
 1) กบฏเงี้ยวเมืองแพร   2) กบฏแกวเมืองสหัสสขรรค 
 3) กบฏพระยาแขกเจ็ดหัวเมือง 4) กบฏผีบุญภาคอีสาน  
17. “ตระพัง” เปนภูมิปญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย 
 1) การชักนํ้า   2) การเก็บน้ํา 
 3) การระบายน้ํา   4) การควบคุมทางไหลของน้ํา  
18. วัตถุประสงคสําคัญของการสรางสรีดภงสในสมัยสุโขทัยคืออะไร 
 1) เปนปอมปราการปองกันขาศึกโจมตีสุโขทัย 
 2) เพ่ือใชประโยชนกับเตาทุเรียงในการทําเครื่องสังคโลก 
 3) เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคา 
 4) เพ่ือใชประโยชนทางการชลประทานในฤดูแลงท่ีมีน้ํานอย  
19. เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยามีความแตกตางกันมากที่สุดในประเด็นใด 
 1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ   2) ระบบการคา 
 3) กิจกรรมทางการเกษตร  4) กิจกรรมทางอุตสาหกรรม  
20. สภาพที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยามีความเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางดานใดมากที่สุด 
 1) การเกษตรกรรม   2) การอุตสาหกรรม 
 3) การคา   4) การหัตถกรรม  
21. สาเหตุสําคัญขอใดท่ีทําใหราชวงศบานพลูหลวงตองปดประเทศไมติดตอคาขายกับตางประเทศ 
 1) ปองกันการเขายึดครองของมหาอํานาจตะวันตก 
 2) การคาของไทยเริ่มมีการขาดดุลการคา 
 3) การทําสงครามกับพมามีบอยครั้งตองเตรียมพรอมดานเสบียงอาหาร 
 4) การประสบภัยพิบัติตางๆ ทําใหขาดแคลนสินคาสงออก  
22. ชวงใดของประวัติศาสตรไทยที่มีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบเพื่อยังชีพ 
 1) สมัยสุโขทัย - ตนอยุธยา  2) สมัยสุโขทัย - สมัยรัชกาลท่ี 5 
 3) สมัยอยุธยา - ตนรัตนโกสินทร 4) สมัยโบราณ - ตนรัตนโกสินทร   
23. พระบรมราโชบายสําคัญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเนนเรื่องใดเปน

ลําดับแรก 
 1) การฟนฟูพระพุทธศาสนา  2) การสรางกองทัพใหเขมแข็ง 
 3) การสงเสริมการคากับตางชาติ 4) การแกไขปญหาความอดอยาก 
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24. สาเหตุสําคัญขอใดท่ีทําใหการคาแบบบรรณาการเฟองฟูมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 1) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงเช่ียวชาญดานการคา 
 2) ไทยกับจีนมีความสัมพันธอยางแนบแนนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 3) ไทยไดรับประโยชนจากการคามากเนื่องจากไมตองจายภาษีขาเขา-ขาออกใหกับจีน 
 4) เกิดสงครามใหญในทวีปยุโรปทําใหรัฐบาลไทยตองติดตอคาขายกับจีนแทน  
25. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) การเปลี่ยนระบบการคาแบบผูกขาดมาเปนแบบเสรี 
 2) กรมพระคลังสินคาถูกยกเลิกเปลี่ยนมาเปนการคาโดยเอกชน 
 3) ลักษณะเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนจากระบบเพื่อยังชีพมาเปนแบบเพื่อการคา 
 4) เปนสนธิสัญญาท่ีไทยเสียเปรียบประเทศตะวันตกเปนเวลากวา 120 ป  
26. ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงคือขอใด 
 1) การผลิตสิ่งของทุกอยางเพ่ือการคาท้ังสิ้น 2) การคาแบบเสรี ทําใหเกิดการผลิตเพ่ือการคา 
 3) อุตสาหกรรมทอผาไดรับการสงเสริมเพ่ิมขึ้น 4) การเปดรับสินคาอุตสาหกรรมจากชาติตะวันตก  
27. ภายหลังสนธิสัญญาเบาวริงทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยดานตางๆ มากมาย ยกเวน

ขอใด 
 1) การขยายพ้ืนท่ีดินเพ่ือเพ่ิมพูนผลิตผลทางการเกษตรกรรม 
 2) มีการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตทางอุตสาหกรรมเปนครั้งแรก 
 3) ชาวตะวันตกและชาวจีนตั้งบริษัททําการคาเพ่ือการนําเขาและสงออก 
 4) การเปดกิจกรรมธนาคารทั้งของชาวตางชาติและของชาวไทย  
28. การใชเงินพดดวงและเบี้ยเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งแตประวัติศาสตรไทยสมัยใด 
 1) สมัยสุโขทัย   2) สมัยอยุธยา 
 3) สมัยธนบุรี   4) สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
29. ประเทศไทยไดเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรกในชวงเวลาใด 
 1) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  2) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) หลังวิกฤตการณ ร.ศ. 112  4) หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  
30. นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงสมัยท่ีประเทศไทยตองเขาสูสงคราม

มหาเอเชียบูรพารัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใชเปนเพราะเหตุใด 
 1) เตรียมตัวใหพรอมกับสถานการณของโลกในขณะนั้น 
 2) ตองการขัดขวางการครอบงําทางเศรษฐกิจของหมูชนช้ันศักดินา 
 3) เพ่ือสกัดก้ันการเขามาครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวตางชาติ 
 4) ตองการตอบแทนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับผูคุมกําลังหนวยทหาร  
31. นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลท่ี 7 คือขอใด 
 1) ลดคาเงินบาท   2) ปลดขาราชการออก 
 3) กูเงินจากตางประเทศ   4) สงเสริมการใชสินคาไทย  
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32. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐบาลภายหลังการปฏิวัติมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2475 

 1) การนําเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาใชในรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา 
 2) ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามใชนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม 
 3) รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาใชตั้งแต ป พ.ศ. 2504 
 4) รัฐบาลตั้งแต ป พ.ศ. 2550 เปนตนมาเริ่มนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชมากขึ้น  
33. เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดท่ีผลิตโดยเครื่องพิมพสมัยใหมเปนครั้งแรก 
 1) ราชกิจจานุเบกษา 2) สยามจดหมายเหตุ 3) ประกาศหามสูบฝน 4) กฎหมายตราสามดวง  
34. ขอใดเปนวัตถุประสงคในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) เพ่ือใหชาติยุโรปยอมแกไขสนธิสัญญาเบาวริง 
 2) เพ่ือกดดันใหชาติยุโรปคืนดินแดนที่ยึดจากไทย 
 3) เพ่ือใหตางชาติยอมรับวาไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ 
 4) เพ่ือแสดงใหเห็นวาไทยมีความเปนกลางในความสัมพันธระหวางประเทศ  
35. ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชาวตางชาติใดไดรับแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษา

ราชการดานการตางประเทศ 
 1) ชาวอังกฤษ 2) ชาวฝรั่งเศส 3) ชาวอเมริกา 4) ชาวเดนมารก  
36. ความแตกตางการจัดการปกครองเมืองหนาดานในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยาในรัชสมัยพระเจาอูทองอยูใน

ประเด็นใด 
 1) การวางตําแหนงของเมืองหนาดาน 2) การจัดบุคคลไปปกครองเมืองหนาดาน 
 3) ระยะทางการจัดตั้งเมืองหนาดาน 4) หนาท่ีหลักของเมืองหนาดาน  
37. ลักษณะการจัดการการปกครองของไทยตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันมักจะไดรับอิทธิพลจากชาวตางชาติท่ี

เขามาเผยแผศาสนา และวิทยาการดานตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) เทวราชา - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 2) ธรรมราชา - พระพุทธศาสนา 
 3) สมบูรณาญาสิทธิราชย - ศาสนาอิสลาม 4) ประชาธิปไตย - ศาสนาคริสต  
38. กุศโลบายทางการเมืองใดท่ีพระมหากษัตริยสุโขทัยทรงใชในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเปนปกแผน

ของอาณาจักร 
 1) การควบคุมกําลังคนใหเปนหมวดหมู 
 2) การสรางความสัมพันธในระบบเครือญาติ 
 3) การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา 
 4) การสงพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช  
39. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 
 1) กระจายอํานาจและแบงแยกหนาท่ี 2) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและแบงหนาท่ี 
 3) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและรวมหนาท่ี 4) กระจายอํานาจและจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา 
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40. สาเหตุสําคัญขอใดท่ีทําใหการจัดการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถตองจัดแยกปกครองเปนฝายพลเรือน
กับฝายทหาร 

 1) ตองการควบคุมสมุหกลาโหมอยางใกลชิดเพ่ือปองกันการชิงราชสมบัติ 
 2) เพ่ือใหสมุหนายกไดคัดกรองพลเรือนท่ีมีความสามารถทางการรบมาเปนทหาร 
 3) ประชากรเพ่ิมจํานวนมากขึ้นจึงตองการควบคุมอยางท่ัวถึงจึงแบงเปนฝายทหาร ฝายพลเรือน 
 4) เปนการแบงเบาพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใหนอยลง  
41. ขอใดจัดอยูในการปกครองสวนกลาง 
 1) เมืองหนาดานสมัยพระเจาอูทอง 
 2) ตําแหนงผูรั้งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 3) ธรรมาธิกรณในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 4) เมืองสองแควในสมัยสุโขทัยและเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยา  
42. การท่ีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและฝายใต ท้ังฝายพลเรือน

และทหารเกิดขึ้นในสมัยใด 
 1) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2) สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 3) สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 4) สมัยสมเด็จพระเพทราชา  
43. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) การปฏิรูปการศึกษา   2) การจัดตั้งกระทรวง 
 3) การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย 4) การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
44. การจัดการปกครองสวนใดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีเปนการวางพ้ืนฐานการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 1) การจัดการบริหารสวนกลางเปนกระทรวงตางๆ 
 2) การต้ังองคมนตรีสภา และรัฐมนตรีสภา 
 3) การจัดการปกครองสวนภูมิภาคเปนแบบเทศาภิบาล 
 4) การจัดการปกครองทองถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล  
45. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กอนหนาท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

รัชกาลท่ี 7 ทรงมีแนวพระราชดําริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอยางไร 
 1) ทรงริเริ่มใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใชเปนหลักในการปกครองประเทศ 
 2) มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ. 2475 
 3) โปรดใหมีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบริเวณพระราชวังดุสิต 
 4) ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเปนท่ีปรึกษาราชการแผนดิน  
46. เหตุการณทางการเมืองของไทยเหตุการณใดท่ีนําไปสูการบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหนายกรัฐมนตรีตองมาจาก

การเลือกตั้ง 
 1) เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 2) เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 
 3) เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 4) เหตุการณความไมสงบพฤษภาคม 2553  
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47. ความขัดแยงของประชาชนคนไทยในสังคมปจจุบันทําใหการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม
กาวหนา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ยกเวนขอใด 

 1) ความเปนประชาธิปไตยขัดแยงกับบุคลิกลักษณะคนไทยที่นิยมความเปนอิสระ 
 2) กลุมผลประโยชนตางๆ มักใชความเปนประชาธิปไตยเอื้อประโยชนเฉพาะกลุมตนเอง 
 3) ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจระบอบประชาธิปไตยอยางถองแท 
 4) ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจท่ีมีคนจนจํานวนมากคนรวยจํานวนนอย  
48. งานพุทธศิลปขอใดตอไปนี้ท่ีมีความแตกตางจากขออื่น 
 1) พระพุทธรูปปางลีลา   2) พระพุทธรูปปางนาคปรก 
 3) พระพุทธรูปหินทราย   4) พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบราชาธิราช  
49. สถาปตยกรรมขอใดตอไปนี้ท่ีมีความแตกตางจากขออื่น 
 1) ปราสาทพระเทพบิดร   2) พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
 3) พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  4) พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย  
50. ความสูญเสียของประชาชนคนไทยบริเวณภาคกลางในหาอุทกภัยป 2554 นั้น มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการ

ละเลยภูมิปญญาไทยของคนไทยในสมัยกอนในดานใดมากที่สุด 
 1) การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม 
 2) การสรางท่ีอยูอาศัยและสาธารณูปโภคขวางทางการไหลของน้ํา 
 3) การสรางบานใตถุนสูงเพ่ือรองรับน้ําในฤดูน้ําหลาก น้ําจะไดไมทวมบานเรือน 
 4) การไมสรางเขื่อน อางเก็บน้ําใหเพียงพอเพ่ือรองรับน้ําในฤดูน้ําหลาก 
 
ตอนที่ 2 :  เลือกคําตอบในแตละขอที่มีคําตอบที่ถูก 2 คําตอบ  
1. มหาอุทกภัยของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 นั้น ถาเปรียบเทียบกับการนับศักราชแลวตรงกับศักราชขอใดบาง 
 1) ฮ.ศ. 1230 2) จ.ศ. 1373 3) ม.ศ. 1444 4) ร.ศ. 230  
2. หลักฐานทางประวัติศาสตรขอใดตอไปนี้ท่ีจัดวาเปนหลักฐานขั้นปฐมภูมิ 
 1) พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 
 2) วิทยานิพนธเรื่องความขัดแยงกัมพูชากับไทยในกรณีเขาพระวิหาร 
 3) สารคดีเรื่องแรงงานพมากับโศกนาฏกรรมน้ําทวมใหญ ป 2554 
 4) ขาวความขัดแยงการเปดประตูระบายน้ําคลองพระยาสุเรนทร ระหวางชาวลําลูกกากับชาวสายไหมของ

หนังสือพิมพไทยรัฐ  
3. ขอสันนิษฐานวาถ่ินฐานเดิมของชนชาติไทยอยูในบริเวณตอนใตของประเทศจีนนั้นอางอิงจากหลักฐาน

ทางดานใดบาง 
 1) โครงกระดูกมนุษย 2) ภาษาศาสตร 3) มานุษยวิทยา 4) กรุฟเลือด  
4. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยบริเวณภาคเหนือของไทยในปจจุบันไดแกอาณาจักรใดบาง 
 1) อาณาจักรโคตรบูร   2) อาณาจักรตามพรลิงค 
 3) อาณาจักรหริภุญชัย   4) อาณาจักรลานนา  
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5. อาณาจักรทวาราวดีใชหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทใดในการอางอิงขอมูลมากที่สุด 
 1) พงศาวดาร 2) จารึก 3) โบราณคดี 4) ขนบประเพณี  
6. ตามระบบศักดินาของไทยนั้นชนช้ันท่ีมีอํานาจ หนาท่ี สิทธิในดานตางๆ ใกลเคียงกันมากที่สุดคือชนช้ันใดกับ

ชนช้ันใด 
 1) พระสงฆ 2) เจานาย 3) ขุนนาง 4) ไพร  
7. กอนการยกเลิกระบบทาสในป พ.ศ. 2448 นั้น มีทาสประเภทใดบางท่ีไมสามารถไถถอนตนเองเปนอิสระได 
 1) ทาสสินไถ 2) ทาสเชลย 3) ทาสในเรือนเบี้ย 4) ทาสท่ีไดแตบิดามารดา  
8. ราษฎรไทยมีสิทธิเสรีภาพมากในยุคประวัติศาสตรของไทยสมัยใด 
 1) สมัยสุโขทัย 2) สมัยอยุธยา 3) สมัยธนบุรี 4) สมัยรัตนโกสินทร  
9. บุคคลในกลุมใดท่ีไดรับประโยชนจากการยกเลิกระบบไพร-ทาสมากที่สุด 
 1) พระมหากษัตริย 2) เจานาย 3) ขุนนาง 4) ไพร  
10. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจาก

สาเหตุสําคัญขอใด 
 1) ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพ 
 2) มีปญหาในการควบคุมระบบไพร-ทาสบอยครั้ง 
 3) เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย 
 4) การปองกันการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกท่ีตองการยึดครองไทยเปนอาณานิคม  
11. หมอบรัดเลยมีผลงานเผยแพรวิทยาการตะวันตกในดานใด 
 1) การชาง 2) การพิมพ 3) การแพทย 4) การทําแผนท่ี  
12. การคาแบบเสรีเกิดขึ้นในสังคมไทยในชวงประวัติศาสตรสมัยใดบาง 
 1) สมัยสุโขทัย   2) สมัยอยุธยาตอนตน 
 3) สมัยอยุธยาตอนปลาย   4) สมัยรัตนโกสินทรภายหลังสัญญาเบาวริง  
13. ภาษีประเภทใดบางท่ีราษฎรไทยตองจายใหกับรัฐในสมัยอยุธยา 
 1) ภาษีผูกป 2) ภาษีปากเรือ 3) อากร 4) จังกอบ  
14. ประโยชนของรัฐท่ีไดจากระบบเจาภาษีนายอากรมีอะไรบาง 
 1) รายไดของรัฐเพ่ิมขึ้น   2) ประหยัดรายจายภาครัฐ 
 3) รัฐมีรายไดแนนอน   4) รัฐไมมีความขัดแยงกับราษฎร  
15. สินคาสงออกที่สําคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง นอกจากขาวแลวยังประกอบดวย

สินคาชนิดใด 
 1) ดีบุก 2) ไมสัก 3) ของปา 4) น้ําตาลทราย  
16. คลองใดตอไปนี้ท่ีเปนผลเกิดจากการพัฒนาระบบชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว 
 1) คลองสอง 2) คลองสี่ 3) คลองแสนแสบ 4) คลองภาษีเจริญ  
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17. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 1) การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ  2) การเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) การประกาศใชพระราชบัญญัติเกณฑทหาร 4) การสรางดุสิตธานีเปนเมืองประชาธิปไตยจําลอง  
18. พระมหากษัตริยไทยในสมัยใดบางท่ีมีพระราชอํานาจในการปกครองมาก 
 1) สมัยสุโขทัย   2) สมัยอยุธยา 
 3) สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  4) สมัยปจจุบัน  
19. ปจจัยสําคัญขอใดบางท่ีทําใหลักษณะการปกครองในสมัยสุโขทัยมีความแตกตางจากสมัยอยุธยา 
 1) ขนาดของอาณาเขต 2) จํานวนประชากร 3) ความเช่ือทางศาสนา 4) สภาพท่ีตั้งของพ้ืนท่ี  
20. ตําแหนงผูรั้งมีบทบาทมากในดานการปกครองเกิดขึ้นในการปกครองในรัชสมัยพระมหากษัตริยพระองคใดบาง 
 1) พอขุนรามคําแหงมหาราช  2) พระรามาธิบดีท่ี 1 
 3) พระบรมไตรโลกนาถ   4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
21. กฎหมายตราสามดวงกอใหเกิดผลตอการปกครองของไทยอยางไรบาง 
 1) สงเสริมการจัดระเบียบสังคมไทยใหเกิดความสงบเรียบรอย 
 2) เพ่ิมพระราชอํานาจใหกับพระมหากษัตริยมากย่ิงขึ้น 
 3) กรมทาหรือกรมคลังมีอํานาจทัดเทียมกับสมุหนายกและสมุหกลาโหม 
 4) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในสวนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น  
22. การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีสรางความเปนเอกภาพใหกับ

ผูปกครองมากที่สุดไดแกการปกครองในสวนใดบาง 
 1) สวนกลาง 2) สวนภูมิภาค 3) สวนทองถิ่น 4) สวนประเทศราช  
23. การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 ไดแกกิจกรรมในขอใด 
 1) การจัดตั้งกระทรวง 12 กระทรวงเปนศูนยกลางการบริหาร 
 2) การจัดการปกครองแบบสุขาภิบาลท่ีทาฉลอม 
 3) การต้ังดุสิตธานีเมืองจําลองประชาธิปไตย 
 4) การต้ังกองเสือปา และอภิรัฐมนตรีสภา  
24. ขอใดปรากฏอยูในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) รัฐสภา   2) เสนาบดีสภา 
 3) รัฐธรรมนูญ   4) สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน  
25. ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ไทยขอใหมีการแกไขสนธิสัญญาเบาวริงในเรื่องใด 
 1) เขตแดน   2) ภาษีอากร 
 3) คนในบังคับตางชาติ   4) สิทธิสภาพนอกอาณาเขต  
26. ประชาชนกลุมใดของไทยที่มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต พ.ศ. 2475 

จนถึงปจจุบันมากที่สุด 
 1) เจานาย 2) ทหาร 3) ชนช้ันกลาง 4) ชาวนา  
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27. การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในยุคประชาธิปไตยของไทยมักจะมาจากฝายทหารเปนสวนใหญ 
ยกเวนเหตุการณทางการเมืองในขอใดท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงมาจากประชาชน 

 1) เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 2) เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 
 3) เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 4) เหตุการณ 19 กันยาย 2549  
28. เจดียแบบใดบางท่ีนิยมสรางกันมากในสมัยสุโขทัย 
 1) เจดียทรงกลม   2) เจดียทรงลังกา 
 3) เจดียทรงพุมขาวบิณฑ   4) เจดียสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง  
29. การแสดงละครที่เกิดขึ้นภายหลังการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกไดแกละครประเภทใดบาง 
 1) ละครเสภา 2) ละครนอก 3) ละครดึกดําบรรพ 4) ละครรอง  
30. หลักฐานทางประวัติศาสตรขอใดบางท่ีอยูในยุคประวัติศาสตรสมัยเดียวกัน 
 1) พระพุทธชินราช   2) เจดียศรีสุริโยทัย 
 3) พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบราชาธิราช 4) พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
 

เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. 4) 2. 2) 3. 1) 4. 3) 5. 4) 6. 3) 7. 2) 8. 4) 9. 1) 10. 4) 
11. 3) 12. 1) 13. 4) 14. 1) 15. 4) 16. 2) 17. 2) 18. 4) 19. 2) 20. 3) 
21. 1) 22. 4) 23. 4) 24. 3) 25. 4) 26. 2) 27. 2) 28. 1) 29. 1) 30. 3) 
31. 2) 32. 1) 33. 3) 34. 3) 35. 3) 36. 2) 37. 3) 38. 2) 39. 2) 40. 3) 
41. 3) 42. 4) 43. 4) 44. 4) 45. 1) 46. 2) 47. 1) 48. 1) 49. 3) 50. 3) 
 
ตอนที่ 2  
1. 2), 4)   2. 1), 4)   3. 2), 3)   4. 3), 4)   5. 2), 3) 
6. 2), 3)   7. 2), 3)   8. 1), 4)   9. 1), 4)   10. 2), 4) 
11. 2), 3)   12. 1), 4)   13. 3), 4)   14. 1), 3)   15. 1), 2) 
16. 1), 2)   17. 1), 3)   18. 2), 3)   19. 1), 2)   20. 2), 3) 
21. 1), 3)   22. 1), 2)   23. 2), 3)   24. 2), 4)   25. 2), 4) 
26. 2), 3)   27. 1), 3)   28. 2), 3)   29. 3), 4)   30. 2), 3) 
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 สวัสดีครับลูกศิษยทุกคน ชวงเวลาของการสอบ O-NET สําหรับนองๆ ท่ีเรียนจบ ม.6 หรือเทียบเทา
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในชวงน้ี อ.ชัย ไดมีโอกาสคุยกับนองๆ หลายคนเรื่องการเตรียมตัวสอบ นองๆ สวนใหญมัก
บอกเปนเสียงเดียวกันวานองๆ ยังอานหนังสือในแตละวิชาไมจบเลย การเตรียมตัวสอบ O-NET ในชวงเวลา
จํากัดอยางนี้จะทําอยางไรดี อ.ชัยขอแนะนําวาการเรียนกับแบรนดซัมเมอรแคมปชวยนักเรียนได เพราะวา
นักเรียนจะไดเรียนกับทีมงานอาจารยระดับช้ันนําของประเทศ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจะชวยให
นองๆ ตีแตกทุกโจทย เขาใจทุกเน้ือหาไดอยางรวดเร็วและแมนยํา และผานการสอบไปไดแบบไรกังวล ฉะนั้นกอน
สอบประจําปการศึกษา 2555 นี้ อ.ชัยและคุณครูทุกทานจะอยูเคียงขางและชวยใหนองๆ ทุกคนเตรียมความพรอม
อยางมั่นใจกับโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 ครั้งท่ี 23 “เพ่ิมพลังสมอง พิชิต Admissions”  
 และเนื่องในโอกาสขึ้นปใหมปนี้ อ.ชัยขอนอมนําขอความจาก ส.ค.ส. ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระราชดํารัสอวยพรปใหมใหแกพสกนิกรชาวไทยอันมีขอความจากบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก 
“ถึงจะมองไมเห็นฝง เราก็ตองพยายามวายอยูทามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทาน้ัน” 
และทรงเตือนสติใหคนไทยทั้งหลายมีความเพียรเชนเดียวกับพระมหาชนก ท่ีทรงอดทนวายน้ําในมหาสมุทร     
ดวยความเพียรจนรอดชีวิต ประโยชนท้ังหลายที่เกิดขึ้นลวนเกิดจากการกระทํา ไมไดเกิดจากแคเพียงคิด 
 สุดทายนี้ อ.ชัยและคุณครูทุกทานขอเปนกําลังใจใหกับลูกศิษยทุกคนและขออวยพรใหนองๆ เดินหนาสูรั้ว
คณะในฝนไดตามปรารถนา และที่สําคัญขอขอบคุณผูใหญใจดีจากโครงการแบรนดซัมเมอรแคมปและบัณฑิตแนะแนว
ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย และไดทําโครงการดีๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคมและ
นักเรียนมาตอเนื่องกันมานับเปนปท่ี 23 แลวนะครับ. 
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เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา 
 1. มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ประการใด 
  มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอื่นๆ ดังนี้ 1. มีความสามารถในการใชและสรางสัญลักษณ 2. 
มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําใหสังคมมีระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษยสามารถสรางความ
เจริญกาวหนาท่ีสัตวอื่นไมอาจทําได เนื่องจากมนุษยมีมันสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงมีระดับสติปญญาและความคิด
สรางสรรคเหนือกวาสัตวอื่นๆ จึงทําใหสามารถสรางวัฒนธรรมได. 
 2. สัญลักษณคืออะไร มีความสําคัญอยางไรตอมนุษย 
  สัญลักษณ คือ สิ่งท่ีใชแทนสิ่งอื่น เชน วัตถุ การกระทํา กิริยาทาทาง ภาษา สัญลักษณมีความสําคัญ
ตอมนุษยมากเพราะสัญลักษณเหลานี้ชวยใหมนุษยสามารถติดตอสัมพันธกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สัญลักษณนั้น
ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งท่ีมนุษยเทาน้ันท่ีสรางได ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูโดยผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม. 
 3. สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม 
  - สังคม คือ กลุมคนขนาดใหญท่ีมีลักษณะดังน้ี 1. เปนกลุมคนที่สามารถเล้ียงตนเองได 2. มี
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเปนของตนเอง 3. มีอํานาจเหนือกลุมเล็กๆ ท่ีอยูภายในอาณาเขตของตน. 
  - สาเหตุที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม 1. เพ่ือสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน ไดแก ความ
ตองการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม 2. เพ่ือทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณหรือแทจริง โดยมี
วัฒนธรรมเปนตัวขัดเกลามนุษยใหเรียนรูในการอยูรวมกัน 3. เพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันและสรางความเจริญกาวหนา
ใหกับตนเองและกลุม. 
 4. อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม ประเภทของ
วัฒนธรรม องคประกอบของวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรม หนาที่ของวัฒนธรรม 
  - วัฒนธรรม คือ แบบอยางของพฤติกรรมท้ังหลายที่ไดมาทางสังคมและถายทอดกันไปทางสังคม 
โดยอาศัยสัญลักษณ เชน กฎหมาย ศาสนาศีลธรรม การปกครอง รวมท้ังสิ่งประดิษฐท่ีเปนวัตถุ เชน เครื่องมือ
เครื่องจักร อาคาร. 
  - ลักษณะของวัฒนธรรม 1. เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม และเปน
ระบบสัญลักษณ 2. เปนวิถีชีวิต ก็คือแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการเรียนรูและสืบทอดตอกันมา เชน ลูก
ตองเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามทานแกชรา 3. เปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู เชน คนไทยยกมือไหว ชาวยุโรปใชวิธี  
สัมผัสมือ ฉะนั้นการท่ีสังคมแตละสังคมมีวัฒนธรรมไมเหมือนกันก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรู หรือการ
ถายทอดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 4. เปนมรดกทางสังคม ก็คือ วัฒนธรรมสามารถถายทอดจากชนรุนหนึ่งไปสูชน
อีกรุนได 5. มีการเปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได เพราะสังคมไมเคยหยุดนิ่ง. 
  - ประเภทของวัฒนธรรม 1. วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องมือเครื่องใช 2. คติธรรม 
วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจและไดมาจากทางศาสนา 3. เนติธรรม 
วัฒนธรรมทางกฎหมาย 4. สหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม ไดแก มารยาททางสังคมตางๆ เชน การตอนรับแขก 
การแสดงความเคารพ การแตงกาย. 
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  - องคประกอบของวัฒนธรรม 1. สถาบัน 2. สัญลักษณ 3. ความเช่ือ 4. บรรทัดฐาน 5. คานิยม. 
  - ความสําคัญของวัฒนธรรม 1. ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่น 2. ทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณ     
3. ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาและสนองความตองการดานตางๆ ได 4. ชวยใหมนุษยสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติสุข เชน การออกกฎหมาย 5. ชวยสรางความผูกพันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 6. ชวยใหสังคม
เจริญรุงเรือง เชน ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมที่เอื้อตอการมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัด 7. ชวยสราง
เอกลักษณของสังคม. 
  - หนาที่ของวัฒนธรรม 1. กําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด
คานิยมวาอะไรดี-ช่ัว อะไรถูก-ผิด เชน เด็กตองมีพฤติกรรมท่ีนอบนอมตอผูใหญ 2. ควบคุมสังคม วัฒนธรรมเปน
ตัวสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เชน บรรทัดฐานตางๆ ความคิดความเช่ือ 3. กําหนดรูปแบบของ
สถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัว ในบางสังคมสามีมีภรรยาหลายคนได 4. เปนปจจัยหลอหลอมบุคลิกภาพทาง
สังคม ทําใหสมาชิกในสังคมสวนใหญมีบุคลิกภาพคลายคลึงกัน เชน มีความกตัญูกตเวที เคารพระบบอาวุโส. 
 5. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน และทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางไร  
 1. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายแตกตางกัน วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต สังคม คือ กลุมคน 2. วัฒนธรรม
เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน มนุษยสรางวัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมสรางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไมใชสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด มนุษยนั้นเรียนรูวัฒนธรรมจาก
บุคคลตางๆ ในสังคม และสังคมไมอาจดํารงอยูได ถาไมมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปนกลไกควบคุมสังคม. 
 6. ศัพททางสังคมวิทยาที่เจอในขอสอบบอยๆ 
  - วัฒนธรรม คือ วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแหงพฤติกรรม ผลงานท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้น 
รวมท้ังความคิดความเช่ือ ความรู. 
  - โครงสรางทางสังคม คือ 1. ระบบความสัมพันธของสถาบันตางๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง       
2. รูปแบบความสัมพันธท่ีมีบรรทัดฐานเปนแนวทางท่ีใหคนในสังคมยึดถือไวใชในการทํากิจกรรมตางๆ. 
  - กลุมทางสังคมหรือองคการทางสังคม คือ 1. กลุมบุคคลที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธกัน
อยางมีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุมสังคมจะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ มีความสนใจ
คลายกัน ซ่ึงทําใหกลุมมีลักษณะแตกตางกับกลุมอื่นๆ 2. กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงมีความรูสึกเปนพวก
เดียวกันและมีการกระทําตอกันเพ่ือใหไดรับผลตามจุดมุงหมาย. 
  - สถาบันทางสังคม คือ 1. แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีสนองความตองการรวมกันใน
ดานตางๆ 2. กลุมของบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลักในการทํากิจกรรมดานตางๆ 3. ชุดของ
กฎเกณฑท่ีสังคมกําหนดใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมดานตางๆ 4. ยอดรวมของรูปแบบความสัมพันธ กระบวนการ
และวัตถุอุปกรณท่ีสรางขึ้นเพ่ือสนองประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. 
  - บรรทัดฐานทางสังคม คือ 1. ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ หรือคตินิยมท่ีสังคมกําหนดไวเพ่ือ
เปนแนวทางใหบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณตางๆ 2. กฎเกณฑหรือแบบแผน
ความประพฤติท่ีใชเปนแนวทางใหคนในสังคมไดปฏิบัติตอกันเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคม คือ 1. การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีตองมากระทํา
ตอกันทางสังคม เพ่ือใหความสัมพันธของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น 2. วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบ
แผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน. 
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  - การควบคุมทางสังคม คือ วิธีการท่ีสังคมใชควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ใหประพฤติปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน. 
  - การขัดเกลาทางสังคม คือ 1. กระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่ง
เปนสมาชิกของสังคม เพ่ือใหสมาชิกสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี 2. วิธีการท่ีสังคม
ถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 3. กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยา
ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ. 
  - การเคลื่อนที่ทางสังคม คือ การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหนง-หนาที่-ฐานะทางสังคม เชน 
สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมไดมากกวาสังคมชนบท สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวตั้ง สังคม
ชนบทมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวนอน. 
  - คานิยม คือ 1. แบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมถือวามีคุณคา เปนแบบแผนที่ใชตัดสินหรือประเมินคาสิ่ง
ตางๆ 2. สิ่งท่ีกลุมบุคคลเช่ือและยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง 3. เกณฑท่ีระบุวา
ควรประพฤติปฏิบัติอยางไร หรือเกณฑในการประเมินคาความประพฤติของสังคม. 
  - การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมท่ี
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็ได. 
  - วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงกาวหนาท่ีเปนไปเองโดยไมมีการวางแผน แตมีการส่ังสมกันตอๆ ไป. 
  - การปฏิวัติสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการ
จัดลําดับความสูงต่ําของชนช้ันสังคมท่ีเคยมี. 
 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. 
  - การจัดระเบียบทางสังคมมีองคประกอบดังนี้ 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. 
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 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 ลูกมีหนาท่ีตองเคารพเช่ือฟงพอแม 3. หนาที่ เชน ผลิตสมาชิกใหม 
ปลูกฝงและถายทอดวัฒนธรรม อบรมใหเรียนรูระเบียบของสังคม กําหนดสถานภาพของบุคคล ใหความรักความ
อบอุน บําบัดความตองการทางเพศ 4. บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การหม้ัน การสมรส      
การกอตั้งครอบครัว การหยาราง 5. สัญลักษณ เชน แหวนแตงงาน ตราประจําตระกูล 6. คานิยม เชน การรวม
ทุกขรวมสุขกัน. 
  - สถาบันศาสนา 1. กลุมสังคม เชน ภิกษุ สามเณร ศาสนิกชน วัด วิทยาลัยสงฆ 2. สถานภาพและ
บทบาท เชน พระตองสํารวมและประพฤติตามพระธรรมวินัย มีเมตตาตอสัตวโลก 3. หนาที่ เชน สั่งสอนและ
เผยแผธรรม สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เสริมสราง
ความม่ันคงดานจิตใจ เปนเครื่องสรางความผูกพันระหวางคนในชาติและวัฒนธรรมของสังคม 4. บรรทัดฐาน
หรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การทําบุญตักบาตร การถือศีลหา ชายไทยบวชเมื่ออายุครบ 20 ป      5. 
สัญลักษณ เชน พระพุทธรูป โบสถ ทํานองสวดมนต 6. คานิยม เชน ความสันติสุขของสังคม การยึดมั่นในคําสอน. 
 11. ครอบครัวเด่ียว (Nuclear family) และครอบครัวขยาย (Extended family) มีความแตกตาง
กันอยางไร 
  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 หนาที ่ ความรับผิดชอบตาม
สถานภาพที่เปนอยู. 
  - ขอสังเกต 1. ย่ิงสังคมซับซอนมากขึ้นเทาไร บทบาทจะยิ่งแตกตางไปมากขึ้นเทานั้น 2. ความ
ขัดแยงในบทบาทอาจเกิดขึ้นได เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ เชน พอเปนตํารวจ ลูกเปนโจร 3. บุคคลจะแสดง
บทบาทไมได ถาไมมีคูแสดงบทบาท หมายความวา บุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแตเพียงฝายเดียว
ไมได แตจะตองแสดงบทบาทสัมพันธกับบุคลอื่น 4. ถาสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบทบาทของตน (เขาใจบทบาท
อยางเดียวไมพอ) อยางถูกตองและเครงครัด สังคมก็จะมีระเบียบ 5. การไมรูไมเขาใจบทบาทสามารถแกไขไดโดย
การขัดเกลาทางสังคม. 
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 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 สามีภรรยา 
ตองซ่ือสัตยตอกัน จารีตยังรวมถึงขอหามดวย เชน หามพ่ีนองรวมบิดามารดาแตงงานกัน การฝาฝนจารีตจะถูก
สังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ แตจะจริงจังและรุนแรงกวาวิถีชาวบาน เชน การถูกรุมประชาทัณฑ การเลิกคบคา
สมาคมดวย. 
  3. กฎหมาย เปนแนวทางท่ีทุกคนตองกระทํา. 
 15. การควบคุมทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  - การควบคุมทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการควบคุม
ทางสังคม 1. การควบคุมแบบเปนทางการ ไดแก การใชกฎหมาย  
  2. การควบคุมแบบไมเปนทางการ ไดแก การใชวิถีชาวบาน และจารีต. 
 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 ตัวกําหนดพฤติกรรมและวิธีการจัดรูปแบบความประพฤติของของ
บุคคลในสังคม สวนลักษณะของ “ความนิยม” คือ การทําตัวตามคนอื่น โดยที่บางครั้งตนเองมองไมเห็นคุณคาของการ
กระทําน้ัน เห็นสังคมกําลังนิยม ตนก็นิยมตามดวย เชน การไวผม ยาว การนุงกระโปรงสั้น เปนตน. 
  - ขอสังเกต 1. คานิยมเปนความนิยมของสังคมหรือกลุมบุคคล ไมใชความนิยมของคนใดคนหนึ่ง 
(ความนิยมสวนบุคคล เราเรียกวา รสนิยม) 2. คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอ 3. ดังนั้นคานิยมมีท้ังท่ีดี
และไมดี ท้ังท่ีควรปลูกฝงในสังคมและคานิยมท่ีควรแกไข. 
 18. ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกตางกันอยางไร 
  1. ชุมชนชนบท ผูคนมีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ วิถีการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติ     
มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง มีชีวิตความเปนอยูแบบงายๆ ความหนาแนนของประชากรมีนอย ความแตกตางทาง
สังคมมีนอย การเคลื่อนท่ีทางสังคมมีนอยและเคลื่อนท่ีในแนวนอน ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางท่ัวไป. 
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  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. 
 21. วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากแหลงใดบาง 
  1. จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ เชน การกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 2. จากลักษณะ
สังคมเกษตรกรรม เชน การแหนางแมว การแหบ้ังไฟ การลงแขกเก่ียวขาว การเตนกํารําเคียว 3. จากพิธีกรรม
ของพระพุทธศาสนา เชน การสวดมนตไหวพระ การทอดกฐิน การทอดผาปา การบวช 4. จากพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน การต้ังศาลพระภูมิ การสะเดาะเคราะหตออายุ การโกนจุก การวางศิลาฤกษ การรด
น้ําสังขในพิธีมงคลสมรส. 
 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, ตักบาตรเทโวท่ี
อุทัยธานี, ตักบาตรนํ้าผ้ึงท่ีฉะเชิงเทรา, บูชารอยพระพุทธบาทที่สระบุรี, ท้ิงกระจาดท่ีเพชรบูรณ, แหเจาพอเจาแม
ปากน้ําโพท่ีนครสวรรค, กอพระเจดียทรายที่ฉะเชิงเทรา, กวนขาวทิพยท่ีชัยนาท, ประเพณีสูขวัญขาวท่ีนครนายก, 
ทําขวัญขาวเปนประเพณีของท้ังภาคกลางและภาคอีสาน 2. ศิลปะ เชน รํากลองยาว, รําพัด, รําสีนวล, เตนกํารํา-
เคียว, 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. 
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  - วัฒนธรรมทองถิ่นในภาคใต 1. ประเพณี เชน บุญสารทเดือนสิบ, แหผาขึ้นธาตุ, ประเพณีชักพระ, 
ประเพณีกินผักท่ีภูเก็ต, งานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว, แขงนกเขาชวา, งานฮารีลายอ 2. ศิลปะ เชน รําโนรา, รําซัด
ชาตรี, ระบําศรีวิชัย, หนังตะลุง, รองเง็ง 3. เครื่องดนตรีประจําถ่ิน เชน ตะโพน, ฉิ่ง, รํามะนา, ไวโอลิน.  
 23. ปญหาสังคมมีลักษณะอยางไร 
  - 1. เปนสภาวการณท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 2. มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม       
อันเนื่องมาจากการกระทําตอกันทางสังคมท่ีไมเปนไปตามบรรทัดฐานและกอใหเกิดผลเสีย 3. คนสวนใหญในสังคม
จึงไมปรารถนาและรูสึกวาจะเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอน 4. และพยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนวทาง  
แกไขสภาวการณนั้น ตัวอยางปญหาสังคม เชน วัยรุนติดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน. 
  - ขอสังเกตปญหาที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน น้ําทวม แผนดินไหว. 
 24. ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร 
  1. เกิดจากพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน เชน การติดยาเสพติด การทุจริต 2. เกิดจากการเสียระเบียบทาง
สังคม เชน การอพยพยายถิ่นเขามาทํางานในเมือง การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวิต. 
 25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกตางกันอยางไร 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบของสังคม และโครงสราง
หรือความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ผูหญิงไทยมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพ่ือนเปนสามีภรรยา. 
  2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนทั้งสิ่งที่เปนวัตถุ 
และสิ่งที่ไมใชวัตถุ (เชน วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน การใช
รถยนตแทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทยมากขึ้น คน
เมืองมีความเช่ือทางไสยศาสตรนอยลง. 
 26. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุใด 
  1. ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทางประชากร เชน การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชน สภาพดินฟาอากาศภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความ
อุดมสมบูรณ 2. ปจจัยภายนอก เชน การรับเอาวิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากตางประเทศ
เขามา. 
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 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “วัฒนธรรมและสังคมวิทยา” 
1. “ความสัมพันธของกลุมคนที่มีบรรทัดฐานทางสังคมรวมกัน” หมายถึง (โครงสรางสังคม / สถาบันสังคม) 
2. “กลุมของบรรทัดฐานซ่ึงสังคมไดกําหนดไวเพ่ือใชเปนหลักในการกระทํากิจกรรมตางๆของสมาชิกในสังคม 

รวมท้ังเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานและการดํารงอยูของสังคม” หมายถึง (สถาบันทางสังคม / การจัดระเบียบ
ทางสังคม) 

3. วิธีการท่ีสังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน เรียกวา (การขัดเกลาทาง
สังคม / การจัดระเบียบทางสังคม) 

4. “วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน” เรียกวา (การจัดระเบียบ
ทางสังคม / การควบคุมทางสังคม) 

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

มนุษยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น) 
7. สถานภาพทางสังคมเปนตัวบงช้ี (ภาระ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ / สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ) 

รับผิดชอบ) 
8. ความสัมพันธของสังคมเมือง และสังคมชนบทของไทย เรียงตามลําดับ (แบบทุติยภูมิ แบบปฐมภูมิ / แบบ

รูปนัย แบบอรูปนัย) 
9. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (ความสัมพันธจากแบบปฐมภูมิไปสูแบบทุติยภูมิ / 

แบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคม) 
10. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (แบบแผนความสัมพันธระหวางคนในสังคม / ดาน

ระบบคิดของคนในสังคม) 
 
 
รัฐศาสตร รัฐธรรมนูญไทยและการเมืองไทย 
 1. รัฐคืออะไร 
  - รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีประกอบดวย 1. ประชากร 2. ดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน         
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. 
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 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. ฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกัน 3. รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี 4. คณะรัฐมนตรี
จะเขาดํารงตําแหนงไดตอเมื่อไดรับความไววางใจจากรัฐสภา 5. รัฐสภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล 
เชน การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป 6. มีการยุบสภา. 
 7. ระบบประธานาธิบดี (เชน สหรัฐอเมริกา) มีหลักการสําคัญอยางไร 
  - ระบบประธานาธิบดีมีหลักการสําคัญดังน้ี 1. ยึดหลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายนิติบัญญัติ 
(รัฐสภา) ฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝายตุลาการ (ศาล) โดยแตละฝายมีอํานาจและความเปนอิสระในการทําหนาท่ี
ของตน 2. สภาและประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง ในระบบประธานาธิบดีจะไมมีตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เพราะประธานาธิบดีจะทําหนาท่ีเปนท้ังประมุขและผูนํารัฐบาล 3. สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล   
4. ไมมีการยุบสภา.   
 8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 
  - รัฐสภา : ประมุขกับผูนําฝายบริหารหรือรัฐบาลเปนคนละคนกัน / ประธานาธิบดี : ประมุขกับผูนํา
ฝายบริหารเปนคนเดียวกัน. 
  - รัฐสภา : ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี : ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง. 
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  - 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 แลว
จัดสงเจาหนาท่ีของรัฐออกไปปฏิบัติหนาท่ียังสวนตางๆ 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. 
 11. ระบอบการปกครองที่พิจารณาจากผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นมีรูปแบบใดบาง 
  - 1. การปกครองโดยคนๆ เดียว ไดแก สมบูรณาญาสิทธิราชย เผด็จการ 2. การปกครองโดยคน
สวนนอย ไดแก อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต 3. การปกครองโดยคนสวนมาก ไดแก ประชาธิปไตย. 
  - อภิชนาธิปไตย เปนการปกครองโดยคนสวนนอยที่ท่ีมีฐานะสูงกวาคนท่ัวไปในสังคม เชน มีความรู 
ชาติตระกูล ร่ํารวย.  
  - คณาธิปไตย เปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน แตไมมีฐานะทางสังคมเหมือน       
อภิชนาธิปไตย. 
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 12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - ประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญดังน้ี 1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปน
เจาของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย 2. หลักความเสมอภาค คือ 
ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 3. หลักสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ี 4. หลักนิติธรรม คือ การ
ใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง 5. หลักการยอมรับเสียงสวนมาก การใชเสียงมากจะตองไมไปละเมิดสิทธิของ
เสียงสวนนอย 6. หลักการใชเหตุผล เชน การเลือกตั้งเสรีโดยเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสม
ไปเปนตัวแทนของตนในการบริหารประเทศ 7. หลักความยินยอม เชน เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการ
เลือกตั้งใหม หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป. 
 13. วิธีการใดบางที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย 
  - วิธีการท่ีทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตยมีดังนี้ 1. หลักนิติธรรม เปนการใช
กฎหมายเปนกรอบในการปกครอง กฎหมายท่ีวานี้ก็คือรัฐธรรมนูญ ดังน้ันผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายและจะ
ใชอํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไมได 2. การแยกใชอํานาจอธิปไตย เพ่ือไมใหอํานาจท้ังหมดของรัฐ
อยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว แตละฝายจะตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน ไมใหมีฝายใดใช
อํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. การกระจายอํานาจ ทําใหประชาชนในทองถิ่นปกครอง
ตนเองไดมากขึ้น. 
 14. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สําคัญอยางไร 
  - การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสําคัญคือ 1. การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 2. การกําหนดใหประชาชนเปน
เจาของอํานาจอธิปไตย 3. การปกครองตนเองของประชาชน.   
 15. ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ อะไรบาง 
  - ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบดังนี้ 1. ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
โดยตรง ประชาธิปไตยทางตรงเกิดขึ้นครั้งแรกท่ีเอเธนส 2. ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยโดยตัวแทน 
คือ ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปปกครองประเทศแทนตน.   
 16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - เผด็จการมีหลักการสําคัญดังนี้ 1. ไมยอมรับความเสมอภาค 2. คัดคานการปกครองโดยประชาชน 
3. ผูกขาดอํานาจการปกครองไวท่ีผูนําเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว 4. รัฐอยูเหนือประชาชน เนนอํานาจรัฐมากกวา
เสรีภาพของประชาชน 5. ยึดหลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 6. มีรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ัง พรรคการเมือง 
รัฐสภา แตเปนไปเพ่ือสรางอํานาจใหแกบุคคลเทานั้น.   
 17. เผด็จการมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  เผด็จการมี 2 ประเภทดังนี้ 1. เผด็จการอํานาจนิยม 2. เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบงเปนแบบฟาสซิสต 
และแบบคอมมิวนิสต. 
  - เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะดาน
การเมืองเทานั้น แตประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม. 
  - เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม. 
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  - เผด็จการฟาสซิสต 1. เช่ือวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน 2. ไมเช่ือวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล  
3. เช่ือในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ 4. เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง 5. ศรัทธาในผูนํา 6. เช่ือวารัฐ
เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ 6. สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน 7. ตอตานระบบ
คอมมิวนิสต 8. เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2. 
  - เผด็จการคอมมิวนิสต 1. ตอตานระบบนายทุน สนับสนุนชนช้ันกรรมกร 2. ยกเลิกกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม. 3. มีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนผูควบคุมและวางแผนจาก
สวนกลาง   
 18. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบาง 
  - ระบอบประชาธิปไตยมีขอดีดังนี้ 1. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ 2. ประชาชนปกครองตนเอง    
3. ประเทศมีความเจริญมั่นคง ขอเสีย 1. ดําเนินการยาก 2. เสียคาใชจายสูง 3. มีความลาชาในการตัดสินใจ. 
 19. ขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบาง 
  - ระบอบเผด็จการมีขอดีดังนี้ 1. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมตองฟงเสียง
สวนใหญอภิปรายเพ่ือหาขอยุติ 2. ทํางานไดรวดเร็ว. ขอเสีย 1. มีขอผิดพลาดไดงาย 2. ไมใหโอกาสคนดีเขามามี
สวนรวม เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. ทําใหประเทศพัฒนาลาชา 4. อาจนําประเทศไปสูหายนะ ถา
ผูนํามีอํานาจมากเกินไป เชน ฮิตเลอรของเยอรมันและนายพลโตโจของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซัดดัม   
ฮุสเซนแหงอิรัก.   
 20. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกตางกันอยางไร 
  - ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีลักษณะเดนดังน้ี 1. รัฐเปนเจาของและผูจัดการปจจัยการผลิตขนาดใหญ 
เอกชนยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กได 2. เอกชนยังคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 3. เนนการกระจาย
รายไดท่ีเทาเทียมกัน. 
  - ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตมีลักษณะเดนดังน้ี 1. รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตท้ังหมด 2. มีการ
วางแผนจากสวนกลาง 3. จํากัดเสรีภาพของผูบริโภคอยางมาก.   
 21. สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  - สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับ
การรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทย
มีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม. 
  - 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. 
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  - องคการท่ีสําคัญท่ีสุดและมีบทบาทตอประเทศไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนมากท่ีสุด คือ สํานักงาน
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees) 
 22. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 เกี่ยวของกับขอตกลงระหวาง
ประเทศอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 บัญญัติใหสิทธิประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงกอนจะมีผลผูกพันกัน หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง.   
 23. อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) เกี่ยวกับอะไร 
  - อนุสัญญาเจนีวา เปนกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ซ่ึงตอมาอนุสัญญานี้รูจักในช่ือ
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (IHL : International Humanitarian Law) ซ่ึงมีประสิทธิภาพของการ
คุมครองการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยในยามสงครามหรือมีการขัดแยงทางทหารทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศมากยิ่งขึ้น กฎหมายนี้มุงเนนประเด็นสําคัญดังน้ีคือ 1. การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน 2. การเคารพ
สัญลักษณกาชาด 3. หามทําลายคนที่วางอาวุธ 4. ชวยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล 5. การแบงเขตระหวาง
ทหารและพลเรือน 6. การจํากัดวิธีในการทําสงคราม. 
 24. ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในเรื่องสําคัญมีอะไรบาง 
  1. ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออมผานทางรัฐสภา 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. 
  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 ถวายเพ่ือทรง
ลงพระปรมาภิไธย. 
  12. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสันติภาพ. 
  13. ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ. 
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 25. ในกระบวนการนิติบัญญัตินั้น พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยับยั้งพระราชบัญญัติอยางไร 
  - แมวาพระมหากษัตริยไมสามารถรางพระราชบัญญัติไดดวยพระองคเอง เพราะตองเปนไปตามคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภาเทานั้น แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจในการไมทรงเห็นชอบกับ
รางพระราชบัญญัติโดยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานคืนรางพระราชบัญญัติดังกลาวแกรัฐสภา หรือไม
พระราชทานคืนมาเม่ือพน 90 วัน ในกรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหรัฐสภาตองทําการปรึกษารางพระราชบัญญัติ
นั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ัง
สองสภา จึงใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง หากครั้งนี้พระมหากษัตริย
ไมพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีสามารถนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว. 
 26. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเปนมาอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทย 
ประกาศใชเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
ซ่ึงในเวลาตอมาเปลี่ยนเปน “คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ” (คมช.) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และมีการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถือเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กําหนดใหประชาชนท้ังประเทศไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ 
(referendum) เพ่ือรับรางรัฐธรรมนูญ และไดกําหนดบทบัญญัติจํานวน 309 มาตรา 15 หมวด.   
 27. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร 
  - รัฐธรรมนูญมีความสําคัญดังนี้ 1. เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 2. เปนท่ีมาของสิทธิ
และเสรีภาพ 3. ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ 4. เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการ
ปกครอง อํานาจ หนาท่ี และการใชอํานาจอธิปไตย 5. เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจ
โดยมิชอบ. 
 28. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
  - การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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. รับราชการ
ทหาร ชวยเหลือในการปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม และรวม
ปกปอง สืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
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 30. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองคประกอบอะไรบาง 
  - รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกันยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรอง
ประธานรัฐสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติจะตราเปนกฎหมายไดก็โดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา. 
  1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สส. จํานวน 500 คน เปนสมาชิกมาจาการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งจํานวน 375 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 125 คน สส. มีกําหนดวาระละ 
4 ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองจบปริญญาตรี และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 
  2. วุฒิสภา ประกอบดวย สว. จํานวน 150 คน เปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น 77 คน และมาจากการสรรหา 73 คน สว. ท่ีมาจากการเลือกตั้งมีกําหนดวาระละ 6 ป ถึงแมนวาสภา-
ผูแทนราษฎรจะถูกยุบ แตวุฒิสภายังคงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไปจนครบวาระ. 
 31. รัฐสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  - รัฐสภามีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ บัญญัติกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย 
การตรากฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีรวมกันของทั้งสองสภา แตผูมีอํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายตางๆ คือ สภา-
ผูแทนราษฎรเทานั้น 2. ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามและเปดอภิปรายท่ัวไป 3. ใหความเห็นชอบในกิจการ
สําคัญ เชน การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค. 
  - การต้ังกระทูถาม สส. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐบาลและเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาลได 
สวน สว. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีและขอเปดอภิปรายท่ัวไปได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐบาลได. 
  - การเปดอภิปรายทั่วไป สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตร ี/ สส. ไมนอยกวา 1 ใน 6 ของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลได แมในขณะยื่นมติหรือหลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาว / ในสวนของวุฒิสภานั้น 
สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปใน
วุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมี
การลงมติ. 
 32. กรณีใดที่จะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
  - กรณีท่ีจะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา เชน การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค การ
สืบราชสมบัติ การเปดประชุมรัฐสภา การปดสมัยประชุม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบให
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การประกาศสงคราม. 
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 33. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 1. เสนอและพิจารณากฎหมาย เชน พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 2. ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยการตั้งกระทูถามหรือการเปดอภิปรายไมไววางใจ 
เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 3. สิทธิเขาช่ือเพ่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดย สส. มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุมิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สส. สว. ออกจากตําแหนงได 4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ. 
 34. สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  - สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีดังนี ้ 1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ 2. ควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน เชน สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปราย
ท่ัวไปในวุฒิสภา เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ 3. ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูงออกจากตําแหนง หากบุคคล
นั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี 4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
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-  
ผูแทนราษฎรตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 5. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก โดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ปในวัน
เลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6. ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปน
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวยังไมเกิน 2 ปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี. 
 36. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 1. กําหนดนโยบายการบริหารประเทศและบริหารใหเปนไปตาม
นโยบาย 2. รักษากฎหมายและความสงบเรียบรอย 3. ควบคุมขาราชการใหนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล        
4. ประสานงานกับกระทรวงตางๆ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและสอดคลองกัน 5. ออกมติตางๆ เพ่ือให
กระทรวงกรมตางๆ ถือปฏิบัติ. 
 37. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกต้ังเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
  การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาท่ีของสภา
ผูแทนราษฎร (สวนวุฒิสภามีหนาท่ีรับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากสภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน) การเสนอช่ือ
บุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (ตองมี สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะตองมีการลงมติของ สส. โดยเปดเผยในท่ี
ประชุมสภา และมติเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด บุคคลนั้นก็จะไดรับการ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี. 
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 38. รัฐมนตรีทั้งคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
  รัฐมนตรีท้ังคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีตอไปนี ้ 1. ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
2. อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 3. คณะรัฐมนตรีลาออก ขอสังเกต เหตุท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพไปตามสภาพของนายกรัฐมนตรีท่ีสิ้นสุดไปดวย ก็เพราะนายกรัฐมนตรี
เปนหัวหนาของคณะรัฐมนตรี และยังเปนผูเสนอชื่อรัฐมนตรีเพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอีกดวย. 
 39. ฝายบริหารถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดย “การยุบสภา” หมายความวาอยางไร 
  - การยุบสภา หมายถึง การท่ีประมุขของรัฐในระบบรัฐสภาประกาศใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
สิ้นสุดลงพรอมกันทุกคนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเร็วขึ้นกวาวาระปกติของสภา 
การยุบสภาจะกระทําโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีใหพระมหากษัตริย. 
  - พระมหากษัตริยทรงไว ซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาตามคําแนะนําของ
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะตองกําหนดวันเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 45 วัน แตไมเกิน 60 วันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งน้ันตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัว
ราชอาณาจักร และการยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน.   
 40. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําไดในกรณีใด 
  - ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรม. 
  - ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง.   
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  10000 คน → เขาชื่อเสนอรางรางพระราชบัญญัติได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  20000 คน → เขาชื่อเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา  50000 คน  → เขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ. 
  - การออกเสียงประชามติ. 
 41. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก   
8 คน ดํารงตําแหนงคราวละ 9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและสาขารัฐศาสตร. 
  - ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 1. ควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 2. พิจารณา
ปญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองท่ีตองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 3. พิจารณาปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีไมใชศาล. 
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 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 สมาชิกสภาผูแทน-
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่นพรอมท้ังคูสมรส บุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองดูแล. 
  - ผูมีหนาท่ีตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินคือ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน. 
  - องคกรตรวจสอบ 1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 2. ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
  - วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบความถูกตอง/ความมีอยูจริงของทรัพยสิน/หนี้สิน 2. หากมี
ทรัพยสินเพ่ิมผิดปกติ ใหประธานคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร/รายงานผล
การตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให
ทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน 3. ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชี/จงใจย่ืนบัญชีดวยขอความอันเปนเท็จ/ปกปด
ขอเท็จจริงท่ีควรแจง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยใหผูกระทําผิดพนจากตําแหนงในวันท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยและ
ตองหามดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีศาลฎีกา
วินิจฉัย. 
 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. ผูมีสิทธิ์เลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 20000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน
วุฒิสภา 3. สว. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอ
ตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได จากน้ันประธานวุฒิสภา
มอบหมายใหคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูไตสวนและตองมีมติดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งวาขอหามีมูล ผูถูกกลาวหาจะดํารงตําแหนงตอไปไมได และสมาชิกวุฒิสภาคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาสามารถถอดถอนผูถูกกลาวหาได. 
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  - 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 
- คณะกรรมการเลือกตั้ง 
- ผูตรวจการแผนดิน 
- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

- องคกรอัยการ 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 
  - คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนและ
กรรมการอ่ืนอีก 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - ผูตรวจการแผนดิน มีจํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มี
วาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 
คนและกรรมการอ่ืนอีก 8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารง
ตําแหนง 9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืนอีก 6 
คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืน
อีก 6 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
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 48. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 1. จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกรปกครองทองถิ่น รวมท้ังจัดใหมีการลงประชามต ิ2. ควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง. 
 49. ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) มีอํานาจหนาที่อะไร 
  - ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 1. พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามขอรองเรียน 
การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 2. ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 3. ติดตามประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ. 
  - ขอสังเกต 1. ผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีตรวจสอบและทํารายงานเสนอใหมีการแกไขโดยหนวยงาน
ของรัฐ หากหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตาม ผูตรวจการแผนดินก็ไมมีอํานาจสั่งการแตประการใด ผูตรวจการ
แผนดินมีเพียงแตอํานาจท่ีทํารายงานเสนอแกรัฐสภาและพิมพเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 2. หากเปนการกระทํา
ผิดวินัยรายแรง ผูตรวจแผนดินจะสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา
ดําเนินการโดยถือเปนเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐจะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง. 
 50. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้ 1. ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูง หรือขาราชการตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาท่ี 2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือสงไปยัง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 3. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ัง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น 4. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง. 
 51. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือ
การละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลย
การกระทําดังกลาว เพ่ือดําเนินการในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีไดมีผูรองเรียนวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 3. เสนอเรื่องพรอมดวย
ความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครอง
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรม
แทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เปนสวนรวม ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 6. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดาน
สิทธิมนุษยชน 7. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคกรอื่น
ในดานสิทธิมนุษยชน 8. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอ
รัฐสภา 9. อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ. 
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 52. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแบงโครงสรางอยางไร 
  - องคการบริหารสวนจังหวัด ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด / ฝายบริหาร คือ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด. 
  - เทศบาล ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล / ฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี. 
  - 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. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไม
นอยกวา 20 คน 3. ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10000 คน 4. ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ. 
  - ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดโดยไมตองขอมติจาก
พรรคการเมืองที่ตนสังกัด สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ. 
 54. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  - ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก 1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร 3. สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา      
4. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. 
 55. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูมีสิทธิ์เลือกต้ังมีคุณสมบัติอยางไร 
  - คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีดังนี ้ 1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มี
การเลือกต้ัง 3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง. 
 56. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกต้ังมีใครบาง 
  - บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก 1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 2. อยูในระหวาง
ถูกเพิกถอนสิทธ์ิเลือกตั้ง 3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 4. วิกลจริต หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ. 
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 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “รัฐศาสตร รัฐธรรมนูญไทยและ
การเมืองไทย” 
 1. สิ่งท่ีแสดงถึงการมีอํานาจอธิปไตย คือ (อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน / ประเทศเปนเอกราช) 
 2. ความเปนประชาธิปไตย หมายถึง (อํานาจอธิปไตยมีฐานะสูงสุด / ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง) 
 3. รูปแบบของรัฐท่ีเปน “รัฐรวม” ท้ังหมด (ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินเดีย / สหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย) 
 4. หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (หลักความเสมอภาคทางการเมือง / 

หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน) 
 5. การปกครองที่รัฐบาลเขาควบคุมทางดานการเมือง แตเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ 
  ทางดานเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง (เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม / เผด็จการอํานาจนิยม) 
 6. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศกอนจะมีผลผูกพันกัน
  ตามกฎหมายระหวางประเทศ หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ความมั่นคง
  ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยางกวางขวาง” กําหนดไวในมาตรา (มาตรา 63 / มาตรา 
  190) ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 7. รัฐสภาสามารถควบคุมการทํางานของรัฐบาลใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภาดวยวิธี (การ

แตงตั้งผูนําฝายคาน / การต้ังกระทูถาม) 
 8. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีดังน้ี 1. องคกรอัยการ 2. คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ 3. (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ / สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ) 

 9. ผูท่ีไมตองพนจากตําแหนงเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรคือ (ประธานรัฐสภา / รองประธาน
รัฐสภา) 

 10. กลุมบุคคลที่ไมมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติคือ (สมาชิกวุฒิสภา / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) 
 

 
 กฎหมาย 
 1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  - กฎหมายมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1. เปนคําสั่งหรือขอบังคับท่ีออกโดยรัฏฐาธิปตยหรือผูมีอํานาจสูงสุด
ในรัฐ 2. เปนคําสั่งหรือขอบังคับท่ีใชกับบุคคลเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได 3. เปนคําสั่งหรือ
ขอบังคับท่ีใชไดทั่วไป คือ กฎหมายจะตองใชบังคับไดทุกสถานท่ีและแกบุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค 4. เปนคําสั่ง
หรือขอบังคับท่ีใชไดเสมอไป คือ เมื่อประกาศใชกฎหมายใดแลว ตองใชกฎหมายนั้นบังคับไดเสมอ จนกวาจะมี
ประกาศยกเลิกหรือถูกลบลางดวยกฎหมายใหม ดังสุภาษิตกฎหมายที่กลาววา “กฎหมายนอนหลับบางคราว แตไม
เคยตาย” 5. มีอํานาจผูกพันใหบุคคลตองปฏิบัติตาม 6. ตองมีกระบวนการท่ีแนนอน 7. ตองมีสภาพบังคับ. 
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 2. กฎหมายมีกี่ประเภท 
  - กฎหมายแบงตามองคกรท่ีจัดทํา 1. กฎหมายท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล 2. กฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหาร ไดแก พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 3. กฎหมายท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 กฎหมาย    
สิบสองโตะและกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน ตัวอยางประมวลกฎหมายที่สําคัญของไทย ไดแก ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน ระบบกฎหมายนี้เปนกฎหมายที่ใชในประเทศภาคพื้น
ยุโรป เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี สเปน รวมท้ังประเทศไทยดวย. 
  - ระบบกฎหมายคอมมอนลอว หรือระบบกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร หรือกฎหมายจารีต
ประเพณี หรือกฎหมายแองโกลแซกซอน ระบบกฎหมายนี้มีตนกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ และเกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีและคําพิพากษาของศาล โดยนําเอาคําพิพากษาของศาลในคดีกอนของแตละคดี มาเปนหลักในการ
พิพากษาหรือวินิจฉัยในคดีหลังท่ีมีขอเท็จจริงคลายกัน โดยตัดสินไปในแนวทางเดียวกันกับคดีกอน การศึกษา
กฎหมายก็ศึกษาจากคําพิพากษาของศาลนั่นเอง ประเทศที่ใชรูปแบบกฎหมายคอมมอนลอว เชน สหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ. 
 4. กฎหมายจารีตประเพณีมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  - กฎหมายจารีตประเพณี เปนกฎหมายที่ไมไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะสําคัญดังน้ี  
1. เปนสิ่งท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน 2. คนในทองถิ่นปฏิบัติกันท่ัวไป สม่ําเสมอ โดยเปดเผย จนเปนท่ียอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป 3. ไมไดเปนคําส่ังที่มาจากรัฏฐาธิปตย 4. ไมขัดตอกฎหมายลายลักษณอักษรและไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสําคัญของกฎหมายจารีตประเพณีคือ เมื่อไมมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษรท่ีจะนํามาปรับแกคดีได ใหนํากฎหมายจารีตประเพณีมาปรับคดีไดก็แตเฉพาะคดีแพงเทานั้น แต
ถาจะนํากฎหมายจารีตประเพณีมาใชปรับคดีอาญาเพ่ือเปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูตองหาแลว สามารถทําได 
เชน การชกมวยบนเวทีตามกติกาแลวทําใหคูตอสูถึงแกความตายแตไมตองรับผิด. 
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 5. ความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมายเรียงลําดับอยางไร 
  - ศักดิ์ของกฎหมายหรือฐานะของกฎหมายเรียงลําดับจากศักดิ์สูงสุดไปหาศักดิ์ต่ําไดดังน้ี รัฐธรรมนูญ    
→ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด → พระราชกฤษฎีกา →  
กฎกระทรวง  →  ขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 
  - ขอสังเกต 1. กฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวา จะออกมาใชบังคับไดก็ตอเมื่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาให
อํานาจ หมายความวา กฎหมายลูกจะออกมาใชบังคับได จะตองมีกฎหมายแมหรือกฎหมายแมบทใหอํานาจไว    
2. กฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาไมได. 
 6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําไดในกรณีใดบาง 
  - พระราชกําหนด เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงออกไดใน 2 กรณีดังนี้ 1. กรณีฉุกเฉินเมื่อมีความจําเปนรีบดวนท่ีมิอาจเลี่ยงได เพ่ือประโยชนในการรักษาความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. กรณีท่ีเก่ียวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงตองพิจารณาโดย
ดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน 
  - การออกพระราชกําหนดมีขั้นตอนดังน้ี 1. ผูเสนอคือ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบซ่ึงเก่ียวของกับกรณี
ฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวนท่ีเกิดขึ้น 2. ผูพิจารณาคือ คณะรัฐมนตรี 3. ผูตราคือ พระมหากษัตริย 4. มีผลบังคับใช
เปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ขอสังเกต 1. รัฐธรรมนูญใหอํานาจแกฝายบริหารในการออกกฎหมายคือ พระราชกําหนด      
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 2. สรุปวาพระราชกําหนดมี 2 ประเภทคือ พระราชกําหนดทั่วไป และพระราช
กําหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา 3. พระราชกําหนดมีลักษณะเปนกฎหมายชั่วคราว แตสามารถกลายเปน
กฎหมายถาวรได โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองมีการเสนอพระราชกําหนดที่ประกาศใชแลวใหรัฐสภาไดมีการพิจารณา
อีกครั้ง. 
 7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  - พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 
เชน พระราชกฤษฎีกาเปดหรือปดประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยมีการกําหนดวันเลือกตั้ง 
  - การออกพระราชกฤษฎีกามีขั้นตอนดังนี้ 1. ผูเสนอคือ คณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพระราช-
กฤษฎีกาหรือท่ีไดรักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดที่บัญญัติใหออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น 2. ผูพิจารณา
คือ คณะรัฐมนตรี 3. ผูตราคือ พระมหากษัตริย 4. มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - ขอสังเกต 1. พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายอนุบัญญัติ หรือกฎหมายบริวาร หรือกฎหมายลําดับรอง 
เพราะพระราชกฤษฎีกามีฐานะต่ํากวาพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด 2. การจัดทําพระราชกฤษฎีกาไมตอง
นําไปเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติเหมือนกฎกระทรวง. 
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 8. กฎหมายประเภทใดที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - กฎหมายท่ีตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวง นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ทองถิ่นท่ีตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล สวนกฎหมายทองถิ่นฉบับอื่นจะใชวิธีการปดประกาศโดยเปดเผย เชน ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดประกาศไวท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนจังหวัด 15 วัน, เทศบัญญัติปดประกาศไวท่ีสํานักงานเทศบาล 7 
วัน, ขอบัญญัติเมืองพัทยา ปดประกาศไวท่ีศาลาวาการเมืองพัทยา 7 วัน. 

 9. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเริ่มตนสภาพบุคคลนั้นเริ่มเม่ือไร 
  - ปพพ.มาตรา 15 วรรคแรกบัญญัติใหสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก คลอดแลว 
หมายความวา คลอดจากครรภของมารดาหมดท้ังตัวโดยไมมีอวัยวะสวนใดเหลือติดอยู สวนจะมีการตัดสายสะดือ
หรือไมนั้นไมถือวาเปนขอสําคัญ สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อตายหรือศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ. 

 10. การรองขอใหศาลสั่งวาบุคคลใดเปน “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑอยางไร 
   การท่ีบุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม
ตลอดระยะเวลา 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. ผูปกครองคือ ผูอื่นท่ีมิใช
บิดา มารดา แตมีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว. 
 12. กรณีใดที่กฎหมายยกเวนใหผูเยาวทําไดเองโดยลําพัง ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผูแทน
โดยชอบธรรม 
  - ตามกฎหมายแลวผูเยาวจะถูกจํากัดความสามารถในเรื่องท่ีจะทํานิติกรรม นิติกรรมใดๆ ท่ีผูเยาวได
ทําลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ แตมีขอยกเวนท่ีกฎหมาย
กําหนดใหผูเยาวทํานิติกรรมบางอยางไดเองและมีผลโดยสมบูรณ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมกอนดังนี้ 1. นิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว เชน ผูเยาวไดรับท่ีดินโดยเสนหา เจาหนี้ทํา
นิติกรรมปลดหนี้ให 2. กิจการท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร การเขาสูพิธีสมรส 3. กิจการท่ี
ผูเยาวทําเพ่ือเลี้ยงชีพและเหมาะสมแกฐานะ เชน ซ้ืออาหาร หนังสือ 4. ผูเยาวมีอํานาจทําพินัยกรรมไดเองเมื่อมี
อายุครบ 15 ป (ถาผูเยาวทําพินัยกรรมกอนอายุครบ 15 ปบริบูรณ แมผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอม 
พินัยกรรมนั้นก็ตกเปนโมฆะ). 
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  - ป.พ.พ.มาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
กอน การใดๆ ท่ีผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น” การ
ใดๆ ในท่ีนี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เทาน้ัน ถาเปนการกระทําอยางอื่นท่ีมิใชนิติกรรม เชน ผูเยาว
กระทําละเมิดตอผูอื่น ผูเยาวจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จะอางวาการกระทําน้ัน
มิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมไมได. 

 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 การกูยืมหรือใหกูยืมเงิน การเชาหรือใหเชาสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงคนเสมือนไรความสามารถจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ มิฉะนั้นนิติกรรม
นั้นจะตกเปนโมฆียะ แตในกรณีการทําพินัยกรรม คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมไดดวยตนเองโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ เพราะไมมีกฎหมายหามไว. 
  - คนวิกลจริต คําวา “วิกลจริต” หมายถึง อาการทางจิตท่ีไมปกติหรือเปนบา ซ่ึงเปนการขาดความ
รําลึก ขาดความรูสึกและขาดความรับผิดชอบ รวมถึงคนที่ปวยดวยโรคทางสมองและไมมีอาการรับรูหรือสติใดๆ 
เปนผลใหไมสามารถกระทํากิจการใดๆ ดวยตนเองได บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซ่ึงศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถยอมมีความสามารถทํานิติกรรมไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา หากบุคคลดังกลาวกระทําการใดๆ   
ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งก็รูอยูแลววาผูกระทําน้ันเปนคนวิกลจริต การน้ันยอมตกเปน
โมฆียะ. 
 14. ทรัพยและทรัพยสินแตกตางกันอยางไร 
  - ทรัพย คือ วัตถุท่ีมีรูปรางจับตอง 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. สิทธิอันเกี่ยวกับ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เชน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระจํายอม เปนตน. 
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  - สังหาริมทรัพย ไดแก 1. ทรัพยซ่ึงเคลื่อนท่ีจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งได เชน รถยนต ชาง     
2. กําลังแรงของธรรมชาติท่ีอาจมีราคาและถือเอาได เชน กระแสไฟฟา พลังนํ้าตก พลังไอน้ํา เปนตน 3. ไมลมลุก
และธัญชาติ เชน ตนขาว พืชผักสวนครัว 4. สิทธิอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย เชน กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย สิทธิ
จํานํา ลิขสิทธ์ิ เปนตน. 
  - สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ ไดแก 1. เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแต 6 ตันขึ้นไป 2. เรือกลไฟ หรือ
เรือยนตมีระวางตั้งแต 5 ตันขึ้นไป 3. แพ หมายความเฉพาะแตแพท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของคน 4. สัตวพาหนะ 
หมายความถึงสัตวท่ีใชในการขับขี่ลากเข็นและบรรทุกซ่ึงสัตวเหลานี้ตองทําตั๋วรูปพรรณแลว ไดแก ชาง มา วัว 
ควาย ลอ. 
  - 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 ซ่ึง
อาจใหความยินยอมดวยวาจาก็ได 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 เนื่องจากกฎหมายไมไดใหอํานาจไว      
2. การหมั้นตองมีของหมั้นเสมอ แตสินสอดจะมีหรือไมมีก็ได 3. การหมั้นไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับให
สมรสได ถาไดมีขอตกลงกันไววาจะใหเบ้ียปรับเมื่อผิดสัญญาหมั้น ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ 4. ถาฝายหญิงเปนฝาย
ผิดสัญญาตองคืนของหมั้นแกฝายชาย แตถาฝายชายผิดสัญญา ฝายหญิงริบของหมั้นได. 
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 17. ตามกฎหมายการสมรสมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - เงื่อนไขของการสมรสมีดังนี้ 1. ชายและหญิงตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ หากคูสมรสคนใดคนหนึ่งมี
อายุต่ํากวา 17 ปบริบูรณ การสมรสนั้นเปนโมฆียะ แตถามีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 
2. ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริตหรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ถาทําการสมรสโดย  
ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ 3. ชายหรือหญิงตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกัน ถา
ทําการสมรสโดยฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ 4. ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรส
อยูไมได กลาวคือ คูสมรสจะตองไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น (สมรสซอน) ถาทําการสมรสโดยฝาฝนบทบัญญัติ
ดังกลาว การสมรสตกเปนโมฆะ 5. ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได แตไมมีบทบัญญัติวาถามี
การสมรสในลักษณะนี้เกิดขึ้นการสมรสนั้นจะเปนโมฆะหรือโมฆียะ แตมีบทบัญญัติใหถือวาเปนการยกเลิกไมเปน
บุตรบุญธรรมกันตอไป 6. หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อเวลาผานพนไปแลวไมนอยกวา 310 วันนับแตขาดจาก
การสมรสเดิมไดผานพนไปแลว 7. การสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองจดทะเบียนสมรสตอนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขต โดยมิจําเปนตองจัดพิธีสมรสก็ได. 
 18. การสมรสที่เปนโมฆียะมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - การสมรสที่เปนโมฆียะมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ชายหญิงท่ีทําการสมรสกันกอนอายุครบ 17 ปบริบูรณ 
และศาลไมมีคําสั่งอนุญาต 2. ผูเยาวทําการสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง      
3. การสมรสโดยถูกกลฉอฉลคือ หลอกหลวงใหอีกฝายสมรสดวย 4. การสมรสโดยสําคัญผิดในตัวคูสมรส 5. การ
สมรสโดยถูกขมขู. 
 19. สินสวนตัวและสินสมรสแตกตางกันอยางไร 
  - สินสวนตัว ไดแก 1. ทรัพยสินท่ีชายและหญิงฝายหนึ่งฝายใดมีอยูกอนสมรส 2. เปนเครื่องใชหรือ
ของใชสวนตัว เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีผูนั้นใชควรแกฐานะของตน และใหรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝายหนึ่งฝายใดดวย 3. ระหวางสมรสหรือขณะเปนสามีภรรยากันอยูนั้น 
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 เมื่อหมั้นแลว ของหมั้นเปนสิทธิแกหญิง ของหมั้นจะมีราคามากนอยเพียงใดและ
เปนทรัพยสินใดก็ได ขอสังเกต การหมั้นท่ีไมมีของหมั้นไมถือวาเปนการหมั้นตามกฎหมาย. 
  - สินสอด คือ ทรัพยสินซ่ึงฝายชายใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิง 
แลวแตกรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิง หรือโดย
พฤติการณซ่ึงฝายหญิงตองรับผิดชอบ ทําใหชายไมสมควรหรือไมอาจสมรสกับหญิงนั้น ฝายชายเรียกสินสอดคืนได 
สินสอดไมใชสาระสําคัญของการหมั้นหรือการสมรส จะสมรสกันไมมีสินสอดก็ได แลวแตจะตกลงกัน. 
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 21. การรับบุญบุตรธรรมตองมีหลักเกณฑอะไรบาง 
  - หลักเกณฑการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีดังน้ี 
  1. ผูรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมตํ่ากวา 25 ปบริบูรณ แตผูนั้นตองมีอายุแกกวาผูท่ีจะเปนบุตรบุญ-
ธรรมอยางนอย 15 ป  
  2. กรณีท่ีผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย การรับบุตรบุญธรรม
ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน 
  3. กรณีผูจะเปนบุตรบุญธรรมเปนผูเยาว การรับบุตรบุญธรรมตองไดรับความยินยอมของบิดามารดา
ของผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมกอน และถาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณก็ตองใหผูนั้นสมัครใจ 
  4. บุตรบุญธรรมจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นในขณะเดียวกันไมได 
  5. บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม แตไมสูญเสีย
สิทธิและหนาท่ีในครอบครัวท่ีใหกําเนิดมา 
  6. การรับบุตรบุญธรรมไมกอใหเกิดสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาท 
  7. เมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว อํานาจปกครองของบิดามารดาโดยกําเนิดก็หมดไปนับ
แตวันเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  8. การรับบุตรบุญธรรมและการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย. 
 22. นิติกรรมมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
  - นิติกรรม คือ การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติ
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพ่ือจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
  - นิติกรรมมีองคประกอบดังนี้ 1. เปนการกระทําของบุคคลโดยการแสดงเจตนาใหปรากฏออกมา โดย
อาจจะแสดงอยางเจตนา โดยลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา หรือดวยกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ได การน่ิง
อาจถือวาเปนการแสดงเจตนายอมรับไดดวย 2. เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทําน้ันไมเปนการ
ตองหามตามกฎหมายโดยชัดแจง 3. ดวยใจสมัคร หมายความวา ผูกระทํามีความสมัครใจในการแสดงเจตนาให
ปรากฏ มิไดเกิดขึ้นเพราะการสําคัญผิด ถูกขมขู หรือถูกหลวกลวงใดๆ ท้ังสิ้น 4. มุงโดยตรงท่ีจะผูกนิติสัมพันธขึ้น
ในระหวางบุคคล คือ ตองเปนการกระทําท่ีผูกระทําไดทําลงโดยมีเจตนาใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมายซึ่งจะทําให
เกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคล 5. เพ่ือกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคลสิทธิและ
ทรัพยสิทธิดวย 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 ฝายขึ้นไปเรียกวา ผูเสนอและผูสนอง 2. ตองมีการแสดง
เจตนาตองตรงกัน ตองมีคําเสนอและคําสนองท่ีชัดเจนแนนอน 3. ตองมีวัตถุประสงคในการทําสัญญา. 
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 24. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกตางกันอยางไร 
  - โมฆะกรรม คือ นิติกรรมท่ีเสียเปลา ไมมีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไมอาจใหสัตยาบันแกกันได 
และผูมีสวนไดเสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปลาขึ้นกลาวอางมิได นิติกรรมท่ีเปนโมฆะ เชน นิติกรรมท่ีเกิดจาก
เจตนาลวง, นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย, นิติกรรมท่ีไมทําใหถูกตามแบบที่กฎหมาย
กําหนดไว. 
  - โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมท่ีมีผลสมบูรณตามกฎหมายถาไมมีการบอกลางโมฆียกรรม หรือนิติกรรม
ที่มีผลใชบังคับไดจนกวาจะถูกบอกลาง นิติกรรมนี้เมื่อบอกลางแลวจะตกเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก แตถามีการ
รับรองหรือใหสัตยาบันก็จะสมบูรณมาแตเริ่มแรก นิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ เชน นิติกรรมท่ีเกิดจากการขมขูฉอฉล, 
นิติกรรมท่ีเกิดจากสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล, ผูทํานิติกรรมมีความบกพรองเก่ียวกับความสามารถ เชน 
คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งท่ีทํานิติกรรมอาจเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ, นิติกรรมท่ีตก
เปนโมฆียะเพราะเหตุอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน การสมรสที่ชายหญิงทําการสมรสกันกอนอายุครบ 17     
ปบริบูรณ. 
 25. เง่ือนไขใดที่ทําใหนิติกรรมที่ตกเปนโมฆียะ 
  - นิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะมีดังนี้ 1. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคท่ีตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เชน สัญญา
จางฆาคน สัญญาซ้ือขายยาเสพติด สัญญาการเลนพนัน 2. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัย เชน สัญญา
พาคนไปเท่ียวดวงอาทิตย สัญญาชุบคนตายใหเปนคนเปน 3. นิติกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน สัญญาจางคนใหเปนนางบําเรอ การทําความตกลงไปเปนพยานใน
ศาลโดยไดรับคาตอบแทนในลักษณะแสวงหาประโยชนจากการเปนความของบุคคลอื่น 4. นิติกรรมท่ีไมทําให
ถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว เชน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยบางชนิดจะตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 5. กรณีอื่นๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหนิติกรรมเปนโมฆะ ไดแก ผูเยาว
ทําพินัยกรรมในขณะที่มีอายุไมครบ 15 ปบริบูรณ, คนไรความสามารถทําพินัยกรรม, การหม้ันระหวางชายหญิง
ที่มีอายุไมครบ 17 ปบริบูรณ, การสมรสกับคูสมรสของผูอ่ืน (สมรสซอน), การสมรสกับคนวิกลจริตหรือคนไร
ความสามารถ, การสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา การสมรสโดยฝาฝนความยินยอมของคูสมรส. 
 26. การเชาทรัพยกับการซื้อขายแตกตางกันอยางไร 
  - การเชาทรัพยตางกับการซ้ือขายคือ มิไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และมีกําหนดเพียงช่ัว
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 1. การเชาทรัพยอสังหาริมทรัพยนานเกินกวา 3 ปขึ้นไป หรือตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา 
ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี การเชาน้ันมีผลตามกฎหมายเพียงแตกฎหมายบังคับ 
ใหเหลือ 3 ปเทานั้น 2. การเชาทรัพยอสังหาริมทรัพย หามเชาเกิน 30 ป ถาไดทําสัญญาท่ีมีกําหนดเวลา      
นานกวานั้นก็ใหลดลงมาเปน 30 ป 3. การเชาสังหาริมทรัพยท้ังชนิดธรรมดาและพิเศษ กฎหมายไมไดกําหนด   
ใหตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ดังน้ันการเชาสังหาริมทรัพยจึงสามารถตกลงดวยวาจา
หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได. 
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 27. สัญญากูยืม กฎหมายกําหนดไววาอยางไร 
  - กฎหมายกําหนดวาการกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไป ถาไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ 
และลงลายมือชื่อผูกู จะฟองรองบังคับคดีกันไมได กฎหมายกําหนดอัตราดอกเบ้ียขั้นสูงสุดไวไมใหเกินรอยละ  
15 ตอป (รอยละ 1.25 ตอเดือน) ถาในสัญญากําหนดดอกเบี้ยเกินกวาน้ัน ดอกเบี้ยท้ังหมดตกเปนโมฆะ (ไมใช
โมฆะเฉพาะสวนท่ีเกินอัตรา) และผูกูยังมีหนาท่ีชําระเงินตน. 
  - ขอสังเกต การกูยืมเงินไมเกิน 2,000 บาท ไมจําเปนตองทําเปนหนังสือ เพียงแตบอกกลาวกันไวก็ได. 
 28. กฎหมายอาญาแบงออกเปนกี่ภาค 
  - กฎหมายอาญา เปนกฎหมายที่บัญญัติวาดวยการกระทําหรือการงดเวนการกระทําใดท่ีเปนความผิด
และกําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดหรือฝาฝน กฎหมายอาญายังรวมถึงพระราชบัญญัติบางประเภทที่มีการกําหนดโทษ
เหมือนประมวลกฎหมายอาญา เชน พระราชบัญญัติอาวุธปน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
การพนัน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เปนตน. 
  - ขอสังเกต 1. กฎหมายอาญาจัดอยูในประเภทของกฎหมายมหาชน 2. ความมุงหมายของกฎหมาย
อาญาตางกับกฎหมายแพง เพราะกฎหมายแพงมุงคุมครองผลประโยชนของเอกชน การกระทําซ่ึงผิดท้ังกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพง เชน การทํารายรางกายผูอื่นแตจะมีผลตางกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญา อาจเปนโทษ
จําคุกหรือเสียคาปรับใหรัฐ แตถาโทษตามกฎหมายแพงผูทํารายจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทําราย เชน  
คารักษาพยาบาลและคาเสียหายที่ผูถูกทํารายควรจะไดรับเนื่องจากการทํางานไมไดระหวางบาดเจ็บ เปนตน. 
 29. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบาง 
  - กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญดังน้ี 1. กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับลักษณะความผิด 
(การกระทําหรืองดเวนการกระทําใดท่ีเปนความผิด) และลักษณะโทษตามกฎหมาย (ประหารชีวิต จําคุก กักขัง 
ปรับ และริบทรัพยสิน) ความสําคัญของหลักการน้ี ศาลฎีกาไดเคยกลาวไววา “ปลอยผูกระทําความผิดสิบคน ยัง
ดีกวาจะลงโทษผูหาผิดมิไดแมแตคนเดียว” 2. กฎหมายอาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง หมายความวา กฎหมายจะ
บัญญัติใหมีผลยอนหลังท่ีเปนโทษแกผูกระทําความผิดไมได โดยมีหลักการวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมี
กฎหมาย” แตหากบทบัญญัตินั้นเปนคุณกับผูกระทําความผิดก็มีผลยอนหลังได 3. กฎหมายอาญาตองตีความโดย
เครงครัด หมายความวา การลงโทษตามการกระทําความผิดใดๆ ตองมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจน ตัวบท
กฎหมายใดท่ีมีถอยคํากํากวมคลุมเครือจนเปนท่ีนาสงสัย จะนํามาตีความเพ่ือลงโทษทางอาญาไมได และในกรณี
เปนท่ีสงสัยตองตีความใหเปนผลดีแกจําเลย 4. กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่ใชบังคับเฉพาะการกระทําท่ีเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร แตมีขอยกเวนวาการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยูท่ีใดใหถือวากระทํา
ความผิดในราชอาณาจักร. 
 30. โทษทางอาญาและโทษทางแพงแตกตางกันอยางไร 
  - โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนักดังน้ี ริบทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต 
โทษทางแพง เชน เรียกคาเสียหาย เรียกเบี้ยปรับ เรียกดอกเบี้ย ริบมัดจํา ความมุงหมายของกฎหมายอาญา
ตางกับกฎหมายแพง เพราะกฎหมายแพงมุงคุมครองผลประโยชนของเอกชน การกระทําซ่ึงผิดท้ังกฎหมายอาญา
และกฎหมายแพง เชน การทํารายรางกายผูอื่นแตจะมีผลตางกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญา อาจเปนโทษจําคุก
หรือเสียคาปรับใหรัฐ แตถาโทษตามกฎหมายแพงผูทํารายจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผู ถูกทําราย เชน            
คารักษาพยาบาลและคาเสียหายที่ผูถูกทํารายควรจะไดรับเนื่องจากการทํางานไมไดระหวางบาดเจ็บ เปนตน. 
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 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 แม
ผูเสียหายไมแจงความรองทุกข รัฐก็ยังตองเขาไปดําเนินคดีฟองรองเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหได. 
  - ความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว คือ ความผิดทางอาญาซ่ึงไมไดมีผลรายกระทบ
ตอสังคมโดยตรง และมีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดตอสวนตัว หากผูรับผลรายไมติดใจเอาความแลว เชน ไม
รองทุกข ถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย รัฐก็ไมเขาไปดําเนินการฟองรอง
เอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย (บางกรณี) เปนตน 
  - ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดท่ีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ความผิดลหุโทษเปนความผิดท่ีไมอาจยอมความได ท้ังน้ีแมกระทําโดยไมเจตนาก็ยังถือวาเปน
ความผิดอยู ลักษณะความผิดลหุโทษ เชน เจาพนักงานถามช่ือและที่อยูเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแลวไมยอมบอก
หรือแกลงบอกความเท็จ, ฉีกหรือทําลายประกาศของเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ี, สงเสียงหรือทําใหเกิด
เสียงอื้ออึง โดยไมมีเหตุอันสมควรจนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน, พาอาวุธเขาไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณะโดยเปดเผย ไมมีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมชน, ทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน, 
เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นแลวประพฤติตัววุนวาย หรือควบคุมสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน 
  - ขอสังเกต ความผิดลหุโทษกับความผิดอาญาท่ัวไป ความแตกตางดูท่ีโทษท่ีจะลงโทษแกผูกระทํา
ความผิด ถาโทษเบาก็เปนความผิดลหุโทษ ถาโทษสูงกวาก็เปนความผิดอาญาท่ัวไป. 
 32. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกตางกันอยางไร 

  - การกระทําโดยเจตนา (intent) คือ การกระทําโดยผูกระทํารูสํานึกในการกระทํา และใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล คือ ตองการใหผลเกิดขึ้นตามท่ีตนตั้งใจใหเกิด หรือผูกระทํายอมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น คือ ผูกระทําสามารถคาดการณไดลวงหนาวาถาไดกระทําไปเชนนั้นอาจจะเกิดผลตามท่ีได
คาดการณไวแตก็ยังขืนกระทําไป เชน นายโหดเห็นนกอยูใกลเด็กก็ยังขืนยิงนกนั้น ถาลูกปนไปถูกเด็กตาย ผูกระทํา
ยอมเล็งเห็นผลคือ ความตายของเด็ก จึงมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา มิใชความผิดฐานฆาคนตายโดย
ประมาท สรุปวาเจตนามี 2 ชนิดคือ 1. กระทําโดยเจตนาประสงคตอผลนั้น 2. กระทําโดยเจตนายอมเล็งเห็นผล. 
  - การกระทําโดยประมาท (negligence) คือ การกระทําความผิดโดยไมเจตนา แตกระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความ
ระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชเพียงพอไม การกระทําโดยประมาทมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 1. เปนการ
กระทําโดยรูสํานึก 2. เปนการกระทําความผิดมิใชเจตนา คือ ไมไดประสงคตอผลหรือไมมีการเล็งเห็นผล 3. ขาด
ความระมัดระวัง 4. มีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด. 
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 33. ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย กรรโชกทรัพย รีดเอาทรัพย 
  - ว่ิงราวทรัพย คือ การลักทรัพยของผูอื่นไปโดยฉกฉวยเอาซึ่งหนา คําวา “ซ่ึงหนา” หมายถึง ตอ
หนาตอตาหรือเจาของเห็นอยูในท่ีเกิดเหตุ เชน การใชมือกระชากสรอยคอทองคําท่ีคอของบุคคลอื่นไปโดยไมมีการ
ใชกําลังทําราย ขอสังเกต 1. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพยแตกตางจากความผิดฐานลักทรัพยก็เพียงการเอาไปเทานั้น
คือ เอาไปซึ่งหนาโดยฉกฉวย หยิบไปตอหนา 2. หากเปนการท่ีมีบุคคลสงมอบทรัพยใหเองแลวพาทรัพยวิ่งหนีไป 
แบบนี้ไมใชการฉกฉวยและไมมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย แตเปนความผิดอาญาฐานลักทรัพยแทน. 
  - ชิงทรัพย การลักทรัพยของผูอื่นโดยผูลักไดใชกําลังประทุษราย หรือทํารายเจาของทรัพยสิน หรือ
ขูเข็ญวาในทันใดน้ันจะใชกําลังประทุษราย เพ่ือใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป หรือเพ่ือให
ย่ืนซ่ึงทรัพยนั้น หรือเพ่ือยึดถือเอาทรัพยนั้นไว หรือเพ่ือปกปดการกระทําความผิดนั้น หรือใหพนจากการจับกุม 
เชน การเขาไปชกบุคคลอื่นแลวใชมือกระชากสรอยคอทองคําท่ีคอของบุคคลอื่นไป ลักษณะการกระทําท่ีจะเปน
ความผิดอาญาฐานชิงทรัพยนั้น ตองประกอบขึ้นดวยการกระทําท่ีเปนสองกรรมคือ ลักทรัพยและใชกําลังประทุษราย 
หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย โดยการกระทําสองกรรมนี้จะตองเปนการกระทําท่ีตอเนื่องโดยไมขาดตอน. 
  - ปลนทรัพย การชิงทรัพยผูอื่นโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกันตั้งแต 3 คนขึ้นไป แมวาผูกระทํา
ความผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ ทุกคนก็ตองรับผิดเชนเดียวกันหมด แตหากคนรายท่ีรวมกระทําความผิดไมถึง 3 คน 
ก็ไมถือวาเปนการปลนทรัพย. 
  - ยักยอกทรัพย ยักยอก คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดทรัพยของผูอื่นมาไวในครอบครองหรืออาจ
เปนทรัพยท่ีผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย แลวเบียดบังเอาทรัพยนั้นไวเปนของตนหรือบุคคลอื่นหรือของบุคคลที่
สามโดยทุจริต เชน นายสิงหนําเอารถจักรยานยนตของนายเสือมาฝากไวกับนายแมว เพ่ือใหนายแมวเอากลับไป
ใหนายเสือ แตนายแมวกลับเอารถจักรยานยนตนั้นเปนของตน ไมเอาไปใหนายเสือ การกระทําของนายแมวจึง
เปนความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย. 
  - กรรโชกทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่น ไดประโยชนใน
ลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดย 1. ใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญจะทําอันตราย 2. ขูเข็ญวาจะทําอันตรายตอชีวิต
รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินก็ได จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน 
  - รีดเอาทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตน หรือผูอื่นไดประโยชน
ในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดย 1. ตองไมใชกําลังประทุษราย 2. เฉพาะขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับอยางเดียว 
ซ่ึงการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน. 
 34. พนักงานอัยการ พนักงานฝายปกครอง พนักงานบังคับคดี พนักงานราชทัณฑ พนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานพิทักษทรัพย 
  - พนักงานอัยการ เปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล พนักงานอัยการเปนตัวแทนของ
รัฐในการฟองผูตองหาท่ีกระทําความผิดตอรัฐ หรือเปนทนายจําเลยของหนวยราชการในคดีแพง จึงเรียกวา 
“ทนายแผนดิน” ซ่ึงมีอํานาจดําเนินคดีความในนามของรัฐบาลและฟองแทนประชาชน พนักงานอัยการมีอํานาจ
ในการสั่งฟอง  สั่งไมฟอง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติม เมื่อตํารวจสรุปสํานวนการสอบสวนก็จะสงใหพนักงาน
อัยการตรวจสํานวน ถาเห็นวาพยานหลักฐานไมพอหรือจับตัวผูกระทําผิดไมได พนักงานอัยการก็จะสั่งใหตํารวจทํา
การสอบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือสั่งไมฟองและสั่งปลอยตัวผูตองหา แตคําสั่งนี้ไมตัดสิทธ์ิผูเสียหายที่จะ
ดําเนินคดี โดยการฟองรองตอศาลเอง ขอสังเกต พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีท่ีกฎหมายหามมิใหราษฎรฟอง 
เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1562 หามมิใหฟองผูบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา แต
เมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได. 
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  - 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 เปนเจาพนักงานของศาลหรือเจาพนักงานอื่นท่ีเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายที่
เก่ียวของกับการดําเนินคดีแพง กรณีท่ีลูกหนี้ไมยอมชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาของศาล ศาลจะตั้งเจา
พนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพยของจําเลย แลวนํามาขายทอดตลาด. 
  - พนักงานราชทัณฑ เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลผูตองหาซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหรับ
โทษจําคุก โดยควบคุมผูกระทําผิดไวในทัณฑสถานหรือเรือนจํา. 
  - พนักงานคุมประพฤติ เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหดํารงตําแหนง
พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา. 
  - พนักงานพิทักษทรัพย เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหปฏิบัติ
หนาท่ีพิทักษทรัพยสิน และจัดการเก่ียวกับทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยนี้ถือวา
เปนเจาพนักงานของศาล ขอสังเกต บุคคลลมละลายจะทํานิติกรรมใดๆ ไมได เจาพนักงานพิทักษทรัพยตาม
คําสั่งศาลจะเปนผูมีอํานาจจัดการแทน. 
 35. ลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร แตกตางกันอยางไร 
  - ลิขสิทธิ์ (copyright) คือ สิทธิแสดงความเปนเจาของผลงานสรางสรรคตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด งานสรางสรรคท่ีไดรับการคุมครอง เชน วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร งาน
แพรเสียงแพรภาพ และงานวิทยาศาสตรลิขสิทธ์ิเกิดขึ้นเมื่อมีการสรางสรรคงานดวยตัวเอง อายุการคุมครองมีอยู
ตลอดชีวิตของผูสรางสรรคและตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคถึงแกกรรม สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดขึ้นโดย
ทันทีนับตั้งแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน สิ่งท่ีไมอาจถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ ไดแก 
ขาวประจําวัน, รัฐธรรมนูญและกฎหมาย, ระเบียบขอบังคับประกาศของหนวยงานของรัฐ, คําพิพากษา รายงาน
ของทางราชการ, คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ของรัฐหรือของทองถิ่น. 
  - สิทธิบัตร (patent) คือ หนังสือสําคัญท่ีรัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑตามท่ีกําหนด หรือเพ่ือแสดงความเปนเจาของความคิดในสิ่งประดิษฐนั้น อนุสิทธิบัตรแตกตางสิทธิบัตร
การประดิษฐตรงท่ีการประดิษฐท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรไดไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น. 
  - ขอสังเกต สิทธิบัตร สิทธิเกิดขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียน, ลิขสิทธ์ิ สิทธิเกิดขึ้นทันทีเมื่อผูสรางสรรคได
สรางสรรคผลงาน, เครื่องหมายการคา สิทธิเกิดขึ้นไดจากการใชเครื่องหมายการคา แตจะมีผลสมบูรณตองมีการ
จดทะเบียน. 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (125) 

 36. 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. 
 

 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “กฎหมาย” 
 1. การแบงประเภทกฎหมายตามลักษณะความสัมพันธของคูกรณี ไดแก กฎหมายเอกชน กฎหมาย
  มหาชน และกฎหมายระหวางประเทศ สวนการแบงประเภทกฎหมายตามลักษณะแหงการใชหรือ
  ตามหนาท่ี ไดแก (กฎหมายอาญา  กฎหมายแพง / กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ) 
 2. กฎหมายท่ีไมตองผานการพิจารณาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมวากรณีใด (พระราช
  กฤษฎีกา / พระราชกําหนด) 
 3. กฎหมายท่ีจัดอยูในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน (รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

/ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนด) 
 4. นิติกรรมท่ีผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเองอยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมาย (ทําพินัยกรรม
  เม่ืออายุ 16 ป / หมั้นเมื่ออายุ 17 ป) 
 5. คนเสมือนไรความสามารถจะทําพินัยกรรมดวยตนเองไดหรือไม (ทําได โดยไมตองไดรับความ 

 ยินยอมจากผูพิทักษ / ทําได แตตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ) 
 6. ความผิดอันยอมความได หมายถึง (ความผิดที่พนักงานสอบสวนจะสอบสวนคดีไมไดจนกวา

 ผูเสียหายจะรองทุกข / ความผิดลหุโทษ) 
 7. ผูมีสวนไดสวนเสียจะรองขอใหศาลสั่งใหญาติของตนเปนบุคคลสาบสูญตองไป (ศาลแพง / ศาลอาญา) 
 8. พนักงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ตํารวจ  อัยการ  ศาล  พนักงานคุมประพฤติ 

/ ตํารวจ  ทนายความ  ศาล  พนักงานบังคับคดี) 
 9. “ทนายแผนดิน” หมายถึง (ผูพิพากษา / พนักงานอัยการ) 
 10. คดีอาญาท่ีศาลจะตองไตสวนมูลฟองเสมอคือ (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 
10000 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 

ประกาศที
ศาลาวาการ 
เมืองพัทยา 

7 วัน 

 
 *กฎหมายทองถิ่นท่ีตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร, ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล 
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เพ่ิมพลังสมอง ชารตความรู เรงสปด 
สาระเศรษฐศาสตร 

 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 1. เศรษฐศาสตร (Economics) ความขาดแคลน (Scarcity) การเลือก (Choice) ตนทุนคาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) 
  - เศรษฐศาสตรเปนวิชาทางสังคมศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดมาใชใน
การผลิตสินคาและบริการอยางประหยัดท่ีสุดและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด และหาทางแจกจายหรือ
กระจายสินคาและบริการออกไป เพ่ือสนองความตองการท่ีไมจํากัดของมนุษยใหไดรับความพอใจสูงสุดและมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด. 
  - 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) เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) 
  - เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสวนยอยระดับบุคคลหรือองคกรธุรกิจ. 
  - เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสวนรวมหรือระดับประเทศ เชน 
รายไดประชาชาติ การลงทุน การจางงาน การเงิน การคลัง หนี้สาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงปญหาการ
วางงาน ปญหาเงินเฟอ เงินฝด เปนตน. 
 3. เศรษฐศาสตรตามที่เปนจริง (Positive Economics) เศรษฐศาสตรตามที่ควรจะเปน (Normative 
Economics) 
  - เศรษฐศาสตรตามที่เปนจริง เปนการมุงอธิบายเรื่องท่ีเกิดขึ้นวา คืออะไร เกิดจากสาเหตุใดและมี
ผลอยางไร จึงเปนเพียงการอธิบายถึงปรากฏการณทางเศรษฐกิจตามท่ีเกิดขึ้นจริงเทาน้ันซ่ึงเปนเรื่องท่ีเคยเกิดขึ้น
ในอดีต 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 ดังน้ันสินคา
ไรราคาจึงเปนสินคาท่ีไมมีราคาท่ีจะตองจาย 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 จะประกอบดวยตนทุนชัดแจงเทานั้น. 
  - 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 เปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากความมีอยูอยางจํากัดของทรัพยากรเมื่อ
เทียบกับความตองการของมนุษย เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกิจ ปญหานี้ประกอบดวย     
1. ปญหาวาจะผลิตอะไร 2. ปญหาวาจะผลิตอยางไร 3.ปญหาวาจะผลิตเพ่ือใคร หรือเรียกสั้นๆ วา ปญหา What, 
How, For whom. 
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  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมตางๆ ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เก่ียวของกับการผลิต การ
บริโภค การกระจาย และการแลกเปลี่ยน. 
  - ปจจัยการผลิต ทรัพยากรท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการ ไดแก 1. ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน แรธาตุ ปาไม ดินฟาอากาศ ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ คาเชา 2. แรงงาน กําลังความสามารถในการผลิตของ
มนุษยเทานั้น ไมวาจะเปนแรงงานกายหรือกําลังความคิด ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ คาจาง 3. ทุน สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น
เพ่ือใชในการผลิตสินคา เชน เครื่องมือเครื่องจักร โรงงาน ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ ดอกเบี้ย (แรงงานสัตวท่ีคน
ฝกฝนเพ่ือนํามาใชงานอนุโลมถือเปนทุน) 4. ผูประกอบการ ผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวมเอาปจจัยการผลิตตางๆ มา
ดําเนินการผลิต และยังเปนผูรับภาระความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ กําไร. 
  - หนวยเศรษฐกิจ ผูประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยหนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ 
และหนวยรัฐบาล. 

 
 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “เศรษฐศาสตรเบื้องตน” 
 1. ความขาดแคลนที่ปรากฏอยูในระบบเศรษฐกิจ มีสาเหตุพ้ืนฐานมาจาก (ความตองการของมนุษย
  และจํานวนทรัพยากรไมสมดุลกัน / มนุษยมีความตองการไมจํากัดและแสวงหาความความพอใจ
  สูงสุด) 
 2. การขาดแคลนปจจัยการผลิตสงผลใหระบบเศรษฐกิจตองตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง (การจัดสรรปจจัย
  การผลิต / การแขงขันกันใชปจจัยการผลิต) 
 3. จุดประสงคหลักของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเขาใจเรื่อง (การกระจายรายได / การจัดสรร
  ทรัพยากร) 
 4. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคมคือ (ปญหาการกระจายรายได / ปญหาความขาดแคลน) 
 5. ตัวอยางของสินคาสาธาณะ เชน (การกระจายเสียงทางวิทยุ การปองกันประเทศ / มหาวิทยาลัย
  ของรัฐ หางสรรพสินคา) 
 6. กําไรทางเศรษฐศาสตร คํานวณไดจาก (รายรับ−[ตนทุนชัดแจง+ตนทุนแฝง] / รายรับ−ตนทุนชัดแจง) 
 7. สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในแตละประเทศคือ (การเพ่ิมขึ้นของประชากร / ความ 
  จํากัดของทรัพยากร) 
 8. การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ จะทําใหเกิดผล คือ (สังคมไดรับสวัสดิการ
  สูงสุด / ผูผลิตเสียตนทุนในการผลิตตํ่าสุด) 
 9. ประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง (ไดผลผลิตท่ีตองการโดยใชเวลานอยที่สุด / ไดผลผลิต
  มากที่สุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด) 
 10. ปจจัยการผลิตท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือ (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. ผูบริโภคมีโอกาส
เลือกบริโภคสินคาและบริการตางๆ ท่ีเปนธรรมมากขึ้น เพราะไมมีผูใดผูกขาดการผลิตท่ีทําใหราคาสูงเกินปกติ. 
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  - ขอเสีย 1. การกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรไมเทาเทียมกันและไมทั่วถึง เพราะ
ผูบริโภคในสังคมตางมีรายไดและทรัพยสินไมเทาเทียมกัน ทําใหพวกนายทุนไดเปรียบ 2. ในภาวะที่เกิดการขาด
แคลนสินคา เชน ในยามสงคราม ถารัฐไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว ก็จะทําใหเกิดการขาดแคลน
สินคาท่ีจําเปนได 3. หากมีผูผลิตสินคาและบริการนอยราย ผูผลิตอาจรวมตัวกันผูกขาดในการผลิตได เพราะรัฐ
ไมไดเขามาแทรกแซง ซ่ึงผลเสียก็จะตกอยูกับผูบริโภค เชน การรวมตัวกันขึ้นราคาสินคา การกดคาจางแรงงาน 
4. มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง เชน การแขงขันกันสรางหางสรรพสินคา. 
 ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
 - ขอดี 1. ไมมีความแตกตางระหวางรายได เพราะประชาชนไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ 2. 
ประชาชนไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพราะรัฐเปนผูแบงปนเครื่องบริโภคตางๆ อยางเทาเทียมกัน 3. 
ไมมีการผูกขาดของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 
 - ขอเสีย 1. ขาดเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพและเลือกบริโภค 2. ขาดแรงจูงใจในการผลิต เพราะ
เอกชนไมมีสิทธ์ิเปนเจาของทรัพยสิน. 
 ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
 - ขอดี 1. การกระจายรายไดมีความเปนธรรมขึ้น มีรายไดตางกันนอยลง ชวยลดความเหลื่อมล้ําทาง
ฐานะและรายไดของบุคคล 2. ประชาชนไดรับสวัสดิการจากรัฐอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 3. การแขงขันกันเพ่ือ
แสวงหากําไรสูงสุดนั้นไมมี เพราะรัฐเปนผูผลิตรายใหญและไมใหมีการผูกขาดโดยเอกชนในธุรกิจบางชนิด. 
 - ขอเสีย 1. ผูบริโภคไมมีเสรีภาพในการเลือกซ้ือสินคาและบริการไดเต็มท่ี 2. เอกชนไมมีเสรีภาพทําธุรกิจได
เต็มท่ี เพราะเอกชนทําไดเฉพาะกิจการขนาดเล็กเทานั้น สวนกิจการขนาดใหญรัฐเขาควบคุม 3. ขาดแรงจูงใจในการ
ทํางานและขาดการแขงขัน ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตไมกาวหนามากนัก. 
 - ขอดี 1. ไมมีความแตกตางระหวางรายได เพราะประชาชนไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ 
2. มีความเสมอภาค ประชาชนไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เพราะรัฐเปนผูแบงปนเครื่องบริโภคตางๆ 
อยางเทาเทียมกัน 3. ไมมีการผูกขาดของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 
 - ขอเสีย 1. ขาดเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพและเลือกบริโภค 2. ขาดแรงจูงใจในการผลิต เพราะ
เอกชนไมมีสิทธ์ิเปนเจาของทรัพยสิน. 
 ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
 - ขอดี 1. การกระจายรายไดมีความเปนธรรมขึ้น มีรายไดตางกันนอยลง ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางฐานะ
และรายไดของบุคคล 2. ประชาชนไดรับสวัสดิการจากรัฐอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 3. การแขงขันกันเพ่ือแสวงหา
กําไรสูงสุดน้ันไมมี เพราะรัฐเปนผูผลิตรายใหญและไมใหมีการผูกขาดโดยเอกชนในธุรกิจบางชนิด. 
 - ขอเสีย 1. ผูบริโภคไมมีเสรีภาพในการเลือกซ้ือสินคาและบริการไดเต็มท่ี 2. เอกชนไมมีเสรีภาพทําธุรกิจได
เต็มท่ี เพราะเอกชนทําไดเฉพาะกิจการขนาดเล็กเทานั้น สวนกิจการขนาดใหญรัฐเขาควบคุม 3. ขาดแรงจูงใจในการ
ทํางานและขาดการแขงขัน ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตไมกาวหนามากนัก. 
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 - ขอดี 1. การกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางท่ัวถึง 2. ผูใชแรงงานไดรับผลตอบแทนตาม
กําลังความสามารถและอาชีพ 3. เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีการแขงขันในการผลิตสินคาและ
บริการ 4. ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาและบริการไดมากพอสมควร 
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 - ขอเสีย 1. รัฐไมอาจสั่งการแบบรีบดวนไดตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 2. การ
วางแผนจากรัฐเพ่ือใหเอกชนเขารวมหรือปฏิบัติตามอาจเปนไปไดยาก 3. รัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและใช
อํานาจตางๆ จึงทําใหเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุน 4. การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและการมีกําไรอาจ
กอใหเกิดชองวางทางฐานะและรายได ปญหาความเหลื่อมล้ําจะตามมา 5. กลไกราคาที่รัฐเขาแทรกแซง อาจ
กอใหเกิดปญหา 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 
  - ขอสังเกต ราคาสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณจะมีราคาเดียวกันท้ังหมดและเปนราคาที่เหมาะสม 
ไมมีผูซ้ือผูขายรายใดมีอิทธิพลตอราคา และไมจําเปนตองมีการโฆษณา ตลาดแขงขันสมบูรณนี้ถือเปนตลาดใน
อุดมคติ (Ideal Market) ตลาดท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณก็คือ ตลาดสินคาเกษตร เชน ตลาด
ขาวเปลือก ตลาดมันสําปะหลัง ตลาดหุน. 
  - ขอดี 1. ดานผูบริโภค : จากสภาพการแขงขัน ราคาจึงคอนขางยุติธรรมตอผูบริโภคและผูบริโภค
ยอมมีทางเลือกในการบริโภคไดมากเพราะสินคาท่ีเหมือนกันจึงใชทดแทนกันไดดี ดานผูผลิต : จากสภาพการ
แขงขันเสรีและไมมีการผูกขาด ผูผลิตจะปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการของตน ดานสังคม : มีการใชทรัพยากร
อยางคุมคาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ. 
  - ขอเสีย 1. ผูผลิตอาจจะลดตนทุนการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันไดโดยปราศจากการสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ใชวัตถุดิบไมไดมาตรฐานในการผลิตเพ่ือลดตนทุน สินคาจึงไมมีคุณภาพ 
ใชกระบวนการผลิตท่ีกอใหมลพิษ เชน ไมสรางบอบําบัดน้ําเสียเพราะทําใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น 2. สินคาและ
บริการท่ีจําเปนบางอยางอาจมีไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน เชน การจัดการศึกษา การปองกัน
ประเทศ จึงทําใหรัฐตองเขาไปควบคุมเอง 3. อุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง เชน กิจการสาธารณูปโภค ไฟฟา 
ประปา ตนทุนตอหนวยสูงมาก ถาผูผลิตรายเดียวหรือไมก่ีรายทําจะคุมกวา เพราะเปนการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต (Economies of Scale) ท่ีเนนการลดตนทุนเฉลี่ย โดยการซ้ือวัตถุดิบคราวละมากๆ และซื้อไดในราคาต่ําลง 
ผลิตสินคาคราวละมากๆ ผล คือ ทําใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของสินคาลดต่ําลง. 
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 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 

 
 การมีปฏิสัมพันธตอกันหรือการขึ้นอยูตอกันและกันของผูขายแตละราย หมายความวา การดําเนินนโยบาย
ของผูผลิตรายหนึ่งๆ จะมีผลกระทบตอผูผลิตรายอื่นๆ ในตลาดหรือไม กรณีตลาดผูขายนอยรายนี้ ผูขายจะไมใช
ราคาเปนเครื่องมือในการแขงขัน (ก็คือเปนการแขงขันท่ีไมใชราคา) เนื่องจากถาฝายหนึ่งลดราคา คูแขงจะลด
ราคาตามทันที และถาผูขายขึ้นราคา คูแขงจะไมขึ้นตาม ทําใหสวนแบงตลาดลดลง ฉะนั้นการแขงขันจึงใชวิธีอื่น 
เชน การโฆษณา การบรรจุหีบหอ ขอสังเกตถาผูขายนอยรายรวมมือกันเพ่ือกําหนดราคาหรือปริมาณสินคาในตลาด 
จะกลายเปนการรวมกลุมในลักษณะของกลุมผูกขาดท่ีเรียกวา คารเทล (Cartel) เชน กลุมประเทศผูสงน้ํามันเปน
สินคาออก (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries). 
 ตลาดผูกขาด 
 - สาเหตุเกิดจาก 1. การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) เมื่อมีการผลิตขนาดใหญ ผูผูกขาด
สามารถขยายขนาดการผลิตจนทําใหสามารถลดตนทุนเฉลี่ยลงมาต่ํามาก ซ่ึงผูผลิตอาจตองใชเงินทุนจํานวนมาก
หรือใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ผูผลิตรายยอยไมสามารถเขามาแขงขันได 2. การเปนเจาของปจจัยการผลิต
แตเพียงผูเดียว 3. การไดรับลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย เชน การจดสิทธิบัตร หรือไดรับอํานาจจากรัฐใหเปน
ผูดําเนินการแตเพียงผูเดียว เชน การใหสัมปทาน การใหใบอนุญาต. 
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 - ขอดี 1. เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตในกรณีการผลิตขนาดใหญ เชน กิจการสาธารณูปโภค 
เพราะทําใหตนทุนตอหนวยลดลงเมื่อมีการผลิตคราวละมากๆ และจะขายสินคาไดในราคาที่ต่ําลง 2. กรณีสินคา
และบริการบางประเภทที่ใหคุณและโทษตอสังคม รัฐเปนผูผูกขาด เชน บริการปองกันประเทศ การผลิตวัคซีน 
โรงงานยาสูบ 3. เกิดการวิจัยพัฒนาเทคนิคการผลิต เชน อุตสาหกรรมยา. 
 - ขอเสีย 1. การผลิตสินคาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเพราะผูผูกขาดไมมีคูแขงทางการคา 2. ผลผลิต
อาจมีจํานวนไมพอเพียงกับความตองการ ถาผูผูกขาดตั้งราคาสูง. 
 12. อุปสงค (Demand) อุปทาน (Supply) 
  อุปสงค 
  - อุปสงค คือ ปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือในชวงเวลาหนึ่ง ณ 
ระดับราคาตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดน้ัน ความตองการซ้ือดังกลาวตองประกอบดวยความเต็มใจท่ีจะซ้ือ 
และมีอํานาจซ้ือ (Purchasing Power) หรือมีเงินดวย แตถามีแตความตองการในสินคาโดยไมมีเงินท่ีจะซ้ือ เรา
เรียกความตองการลักษณะนั้น วาความตองการ (Want). 
  - กฎของอุปสงค ถาราคาสินคาสูงขึ้น อุปสงคจะลดลง และถาราคาสินคาลดลง อุปสงคจะเพ่ิมขึ้น 
เสนอุปสงคจึงมีลักษณะเปนเสนลาดเอียงจากบนซายมาลางขวา ซ่ึงแสดงวาความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณ 
ซ้ือเปนไปในทางแปรผกผัน (หรือทิศทางตรงกันขาม P  D  ; P  D ) เสนมีคาความชันเปนลบ. 
  - ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค 1. ราคาสินคาท่ีซ้ือ 2. รายไดของผูบริโภค 3. รสนิยมของผูบริโภค 4. ราคา
ของสินคาชนิดอื่นท่ีเก่ียวของ 5. การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินคาในอนาคต. 
  - สินคาปกติและสินคาดอย กรณีสินคาปกติถาผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้น อุปสงคสินคาเพ่ิมขึ้น และถามี
รายไดลดลง อุปสงคสินคาลดลงดวย ดังนั้นอุปสงคสินคาปกติจะแปรผัน (ทิศทางเดียวกัน) ตามรายไดของ
ผูบริโภค กรณีท่ีเปนสินคาดอย อุปสงคสินคาดอยจะแปรผกผัน (ทิศทางตรงกันขาม) กับรายไดของผูบริโภค เชน 
เมื่อผูบริโภคมีรายไดเพ่ิมขึ้น อุปสงคท่ีมีตอบะหมี่สําเร็จรูปลดลง. 
  - 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. 
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 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 แตในทางปฏิบัติ 
การกําหนดราคานั้นยังขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูผลิตดวย โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นเปนตลาด
แขงขันไมสมบูรณ ซ่ึงกลไกราคาไมไดทําหนาท่ีอยางสมบูรณ การกําหนดราคาสินคาของผูผลิตอาจเปนไปเพ่ือการ
สรางกําไร การสรางยอดขายหรือการขยายตลาด ขอสังเกตผูผลิตจะไมแขงขันกันดานราคา แตหันมาพัฒนา
สินคา จัดทําบรรจุภัณฑใหมใหสวยงาม มีการกระจายตัวสินคา สงเสริมการตลาด เชน การต้ังราคาโดยใชสวนลด 
การต้ังราคาโดยใชเลขคี่ การต้ังราคาขายควบคู การต้ังราคาเพ่ือสรางภาพลักษณ เปนตน. 
  การกําหนดคาจาง 
  - คาจางที่แทจริง (Real Wage) คือ อํานาจซ้ือของคาจางท่ีเปนตัวเงิน ซ่ึงมีท่ีมาจากการนําคาจางท่ี
เปนตัวเงินหารดวยดัชนีราคา ถากําหนดใหระดับราคาสินคาคงท่ี แตคาจางท่ีเปนตัวเงินเพิ่มข้ึน (พูดงายๆ ก็คือ 
ราคาของเทาเดิม ขณะที่เงินเดือนเพ่ิม เราดีใจแน) ก็มีผลทําใหคาจางท่ีแทจริงจะเพ่ิมขึ้น และถากําหนดใหคาจางท่ี
เปนตัวเงินคงท่ี แตระดับราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น (พูดงายๆ ก็คือ เงินเดือนเทาเดิม แตราคาของแพงขึ้น นั่นคือความจริง
ในปจจุบันใชไหม) ก็มีผลทําใหคาจางท่ีแทจริงจะลดลง สรุปวาคาจางท่ีแทจริงจะสูงขึ้นก็ตอเมื่อคาจางท่ีเปนตัวเงินสูงขึ้น
ในสัดสวนท่ีมากกวาระดับราคาสินคา. 
  - การกําหนดคาจางนั้นขึ้นกับอุปสงคแรงงาน (Demand of Labour) และอุปทานแรงงาน (Supply 
of Labour) อุปสงคแรงงาน ดูจากความตองการซ้ือแรงงานของนายจางเปนหลักวา ตองการจางแรงงานมากนอย
เพียงใด อุปทานแรงงาน ดูจากการเสนอขายแรงงานของลูกจางตามอัตราคาจางตางๆ กัน ถาอุปสงคแรงงาน
มากกวาอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานประเภทใด คาจางของแรงงานประเภทนั้นจะสูง ในทางตรงกันขาม     
ถาตลาดแรงงานประเภทใดมีอุปสงคแรงงานนอย แตมีอุปทานแรงงานมาก คาจางของแรงงานประเภทนั้นจะต่ํา. 
  - การกําหนดคาจางข้ันตํ่า เปนการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดแรงงานของรัฐบาล การกําหนด  
คาจางขั้นต่ําในประเทศไทยเปนการพิจารณารวมกันของไตรภาคีอันประกอบดวยตัวแทนจากฝายลูกจาง นายจาง 
และรัฐบาล อัตราคาจางขั้นต่ําในประเทศไทยมีความแตกตางกันไปในแตละทองท่ี การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะมีผล
ทําใหเกิดอุปทานแรงงานสวนเกิน ความตองการจางแรงงานลดลง เพราะเม่ืออัตราคาจางสูงขึ้น ลูกจาง      
มีความตองการทํางานมากขึ้น ในขณะที่นายจางจะจางแรงงานนอยลง การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะกอใหเกิดปญหา
การวางงานตามมา. 
  - การจางงานเต็มที่ (Full Employment) หมายถึง สภาวการณท่ีคนท่ีตองการทํางานทุกคน
สามารถหางานทําได ณ ระดับคาจางท่ีพึงพอใจ การจางงานเต็มท่ีมิไดหมายความวากําลังแรงงานทั้งหมดตองมี
งานทํา อาจยังมีแรงงานจํานวนหนึ่งวางงานอยู แตเปนการวางงานโดยสมัครใจ หรือเปนการวางงานช่ัวคราว. 
  - การวางงานแฝง (Disguised Employment) หมายถึง ผูท่ีมีงานทําแตการทํางานนั้นไมได       
ทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น หรือเปนการทํางานท่ีต่ํากวาระดับความรูความสามารถ เชน นายมีเห็นวาลูกชายนั่งอยูเฉยๆ 
จึงใหลงไปชวยทํานา ถึงจะไมทําใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ก็ถือเปนการฝกนิสัยไมใหเกียจคราน หรือกรณีนายโชคมี
ความรูระดับปริญญาตรี แตหางานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถไมได จึงยอมไปเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย. 
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 15. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล การกําหนดราคาข้ันตํ่า (Minimum Price) การกําหนดราคา    
ข้ันสูง (Maximum Price) 
  - การกําหนดราคาข้ันตํ่า การท่ีรัฐบาลเขามากําหนดราคาขั้นต่ําหรือราคาประกันใหสูงกวาราคา
ดุลยภาพ เพื่อชวยเหลือผูผลิตใหขายสินคาไดในราคาที่สูงขึ้น เพราะราคาดุลยภาพหรือราคาตลาดในขณะนั้นต่ํา
เกินไปจนผูผลิตเดือดรอน สินคาท่ีถูกกําหนดราคาขั้นต่ํามักไดแก สินคาเกษตรกรรม เชน ขาวเปลือก มันสําปะหลัง 
ในการกําหนดราคาขั้นต่ํา ณ ราคาประกัน ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินหรือภาวะผลผลิตลนตลาด รัฐจึงตองรับซ้ือ
ผลผลิตสวนเกินทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ปจจุบันรัฐบาลอาจใชวิธีอื่นในการแกปญหา เชน การลดปริมาณ
การผลิต หรือการใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกร. 
  - การกําหนดราคาข้ันสูง การท่ีรัฐบาลเขามากําหนดราคาขั้นสูงหรือเพดานราคาใหตํ่ากวาราคา
ดุลยภาพ เพื่อชวยเหลือผูบริโภคใหซ้ือสินคาไดในราคาที่ถูกลง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอหรือสงคราม เชน การ
ควบคุมราคาน้ําตาลทราย น้ํามัน เปนตน การกําหนดราคาขั้นสูงอาจทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินหรือการขาดแคลน
สินคาท่ีมีการควบคุมราคา เพราะปริมาณสินคาท่ีผูขายนําออกขายมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ รัฐจึงตอง
ใชมาตรการเสริมดวยวิธีการปนสวน แตปญหาท่ีจะเกิดตามมา คือ ตลาดมืด มีการลักลอบซื้อราคากันในราคาที่
สูงกวาราคาควบคุม สรุปวาตลาดมืดก็คือ การซ้ือขายสินคาท่ีละเมิดกฎหมายควบคุมราคา ตลาดมืดเกิดข้ึนเม่ือมี
การกําหนดราคาข้ันสูง ทําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน ณ ระดับราคาควบคุม. 
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   - ขอดีและขอเสียของการแทรกแซงราคาของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ขอดี นโยบายนี้ชวยแกไข
ปญหาความเดือดรอนของกลุมบุคคลในสังคม ทําใหเกิดการกระจายสวัสดิการสังคมไดท่ัวถึง เชน การกําหนดราคาขั้นต่ํา
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร การกําหนดคาจางขั้นต่ําเพ่ือชวยเหลือแรงงาน การเก็บภาษี (Taxation) เพ่ือลดการบริโภค
สินคาบางอยางลง การใหเงินอุดหนุน (Subsidy) เพ่ือสงเสริมใหมีการผลิตสินคาบางอยางเพ่ิมขึ้น ขอเสีย 
ผลประโยชนจากการแทรกแซงอาจตกอยูกับกลุมคนจํานวนนอย เชน กรณีท่ีรัฐรับซ้ือขาวเปลือกในราคาประกัน. 
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 ทดสอบพลังสมองเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจ ตลาด กลไกราคา” 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนระบบที่ (กลไกตลาด / กลไกรัฐ) มีบทบาทตอมนุษยในการตัดสินใจ
  ทางเศรษฐกิจ 
 2. การกําหนดปริมาณการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นอยูกับ (ตนทุนการผลิตและจํานวนผูผลิต / 
  ความตองการซื้อและความตองการขาย) 
 3. ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (การกระจายรายไดของประชาชนมีความใกลเคียงกัน 
  เพราะรัฐใหการดูแล / ประชาชนทํางานไดอยางเต็มท่ี เพราะรัฐใหคาตอบแทนที่แนนอน) 
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดีกวาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในเรื่อง (ความเปนธรรมในสังคม
  และการกระจายรายได / แรงจูงใจและความคิดริเริ่ม) 
 5. ระบบเศรษฐกิจของไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม เพราะ (มีการจัดตั้งสหกรณของเอกชน และมี
  รัฐวิสาหกิจ / มีการวางแผนและใชราคาในการจัดสรรทรัพยากร) 
 6. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อ (ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย / อุปสงคสวนเกินและ
  อุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย) 
 7. ราคาท่ีทําใหปริมาณอุปสงคมากกวาปริมาณอุปทานคือ (ราคาที่ตํ่ากวาดุลยภาพ / ราคาท่ีสูงกวา
  ดุลยภาพ) 
 8. การกําหนดคาจางขั้นต่ําสูงขึ้น จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน (มีอุปทานแรงงาน

สวนเกิน การจางงานลดลง / มีอุปสงคแรงงานสวนเกิน  การจางงานลดลง) 
 9. ประเภทของตลาดที่ไมจําเปนตองโฆษณาสินคา (ตลาดแขงขันไมสมบูรณ / ตลาดแขงขันสมบูรณ) 
 10. ขอดีของตลาดแบบผูกขาดคือ (ผูบริโภคซื้อสินคาในราคายุติธรรม / มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิค
  การผลิต) 

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

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน)

เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดลอม/วัฒนธรรม
สมดุล/ม่ันคง/ยัง่ยนื

นาํสู

 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

  
  - แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดหมาย เมื่อนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ผลท่ีไดรับ คือ การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและ
เทคโนโลยี. 
  - องคประกอบสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
   1. ทางสายกลาง คือ การต้ังอยูในความไมประมาท พ่ึงพาตนเองใหมากขึ้นในทุกระดับพอเหมาะ. 
   2. ความสมดุลและยั่งยืน คือ การเนนการพัฒนาในลักษณะองครวม มีความพอดีพอเหมาะ      
มีความหลากหลายและกลมกลืน มีความยั่งยืน รักษาความสมดุล และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
   3. ความพอประมาณอยางมีเหตุผล คือ การไมโลภ ไมฟุงเฟอ การรูจักพอ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ. 
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   4. ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คือ มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก ตลอดจนสามารถปองกันหรือลดผลกระทบอันเกิด
จากความผันผวนของโลกภายนอก. 
   5. การสงเสริมสรางคุณภาพคน คือ การสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มีไมตรี        
เอื้ออาทรตอกัน มีวินัย พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่องในยุคปจจุบัน. 
 - หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
  1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว หมายถึง เปนเศรษฐกิจแบบพึ่งพาซ่ึงกันและกันเพ่ือรักษา
สมดุลแหงความพอเพียง. 
  2. มีจิตใจพอเพียง หมายความวา มีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอื้ออาทร 
ประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชนสวนรวม. 
  3. เกื้อหนุนสิ่งแวดลอม พอใหเกิดความพอเพียง หมายถึง รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและรอบคอบ 
เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนสูงสุด และเพ่ือพัฒนาประเทศใหมั่นคง. 
  4. ชุมชนเขมแข็งอยางพอเพียง หมายถึง รวมมือผนึกกําลังกันแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากฐานรากท่ีมั่นคง
และแข็งแรง. 
  5. เรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและมีการปรับตัว หมายถึง รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางสอดคลองและเปนประโยชนตอสภาพแวดลอม ของ
ชุมชน. 
  6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชชีวิตอยางพอเพียง เพ่ิมรายได 
ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพออยูพอกินตามอัตภาพและฐานะ. 
  7. พอเพียงอยางม่ันคง ไมใชชั่วคราว หมายถึง การใชชีวิตอยางสม่ําเสมอ โดยมีคุณธรรมกํากับการ
ดําเนินชีวิต. 
 - แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน 
  นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีมีการอัญเชิญปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ียังคงมีจุดยืนเดิม กลาวคือประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวน
กระบวนทัศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เพ่ือใหการพัฒนา
และบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง มีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
และใชหลักความพอประมาณ ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวาง
สังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียมระบบภูมิคุมกัน ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ท้ังน้ี การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา     
ทุกขั้นตอนตองใชความรอบรู ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้นท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ. 
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 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 สวน และ 10 สวนสุดทายเปนท่ีอยูอาศัยและเลี้ยงสัตว การประยุกตใช
เกษตรทฤษฎีใหมตองอาศัยปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ การเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ี และการบริหารจัดการท่ีดี. 
  หลักการทฤษฎีใหม มี 3 ขั้น คือ 
  ขั้นท่ี 1 การจัดสรรท่ีอยูอาศัยและที่ทํากิน โดยการบริหารจัดการท่ีดินใหเปนระบบและตองมีน้ําเพียงพอ   
ท่ีจะทําการเพาะปลูกไดตลอดป 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 ซ่ึงจะนําไปสูความมั่นคงและความยั่งยืน 
และเปนหลักการท่ีรวมถึงความรอบคอบระมัดระวัง และความไมโลภ ธุรกิจท่ีประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยอมมีแนวโนมสูงท่ีจะอยูรอดอยางมั่นคง แมในสถานการณยากลําบาก ท้ังเปนธุรกิจท่ีใหความสําคัญตอคุณธรรม 
คุณภาพและประสิทธิภาพไปพรอมกัน ธุรกิจท่ีประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นั่นเอง. 
 19. สหกรณ 
  - สหกรณ คือ องคกรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันสมัครใจต้ังแต 10 คนข้ึนไป มีการจัดตั้งและ
ดําเนินการวิสาหกิจท่ีมีความเปนเจาของรวมกัน โดยกลุมบุคคลผูมีความประสงคอยางเดียวกันเพ่ือสนองความ
ตองการและจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย. 
  - สหกรณแหงแรกของโลก คือ สหกรณรอชเดล กอตั้งจากกลุมทอผาท่ีเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ
เมื่อ ค.ศ. 1844 เปนสหกรณรานคาท่ีถือเปนตนแบบของสหกรณท่ัวโลก มีหลักปฏิบัติ เชน เปดรับสมาชิกท่ัวไป 
สมาชิกหนึ่งคนออกเสียงลงคะแนนไดเสียงเดียว ขายสินคาตามราคาตลาดและขายดวยเงินสด เปนตน บิดาแหง
สหกรณของโลกเปนชาวอังกฤษช่ือ โรเบิรต โอเวน (Robert Owen) 
  - หลักการของระบบสหกรณ 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 2. การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
5. การศึกษา การฝกอบรมและขาวสาร 6. การรวมมือระหวางสหกรณ 7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน. 
  - สหกรณในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยา-
ลงกรณ ทรงเปนผูริเริ่มและไดรับการยกยองเปน “บิดาแหงการสหกรณไทย” สหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน    
2 กลุม ดังนี้ 
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  สหกรณในภาคการเกษตร 
  1. สหกรณการเกษตร : จัดตั้งเพ่ือชวยแกปญหาของผูประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยจัดหาเงินกู 
อุปกรณการเกษตรในราคายุติธรรม จัดหาตลาดและตอรองราคาผลผลิตผลการเกษตรให. 
  2. สหกรณประมง : จัดตั้งเพ่ือชวยเหลือชาวประมงโดยจัดหาเงินกูและใหความรูเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ. 
  3. สหกรณนิคม : จัดตั้งเพ่ือจัดสรรท่ีดินทํากินใหสมาชิก จัดหาเงินกู จัดหาตลาดและใหความรูแก
สมาชิก. 
  สหกรณนอกภาคการเกษตร 
  1. สหกรณรานคา : จัดตั้งเพ่ือใหสมาชิกซ้ือสินคาในราคายุติธรรม และมีรายไดจากการนําสินคามา
จําหนาย. 
  2. สหกรณออมทรัพย : จัดตั้งเพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิกโดยการถือหุนและฝากเงิน 
ใหบริการเงินกูหรือบริการสินเช่ือแกสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํา. (สินเช่ือ = หนี้อันเกิดจากการติดตอทางการคา
และการเงิน). 
  3. สหกรณบริการ : จัดตั้งเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิก บริการเงินกู 
จัดหาตลาดและชวยเหลือดานกฎหมายใหแกสมาชิก. 
  4. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน : จัดตั้งเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูมีรายไดไมประจําท่ีอยูในวงการเดียวกัน เชน 
มีท่ีอยูอาศัยในชุมชนเดียวกัน มีอาชีพการงานเดียวกัน เปนสมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณเครดิตยูเนี่ยนให  
บริการเงินฝาก บริการเงินกู และมุงพัฒนาชุมชนและสังคม ขอสังเกต สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเดิมเปนสหกรณ  
ออมทรัพยในชุมชน ความแตกตางของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณออมทรัพย คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
มักจัดตั้งตามแหลงชุมชน หมูบาน กลุมท่ีทํากิจกรรมรวมกันหรือกลุมสมาคมเดียวกัน แตสหกรณออมทรัพยมัก
จัดตั้งขึ้นในหนวยงาน โดยมากสมาชิกจะมีเงินเดือนประจําและถูกหักเปนเปอรเซ็นตจากเงินเดือนเพ่ือสะสมเปนคาหุน
ทุกๆ เดือน. 
  - 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 การธนาคารและการ
ประกันภัย การสงเสริมสวัสดิการตางๆ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนกลไกสําคัญของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ. 
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การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 20. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) 
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม หรือการทําใหระดับรายไดท่ีแทจริง
เฉลี่ยตอบุคคลเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน จุดมุงหมายที่สําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพหรือความอยูดีกินดีของประชาชน ทําใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพชีวิต. 
  - ปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ มีดังนี้ 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ท่ีดิน ทุน แรงงาน 
ความกาวหนาทางวิทยาการ ตลาด 2. ปจจัยอื่นๆ ไดแก โครงสรางทางสังคม ครอบครัว ระบบการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย. 
  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ภายในระบบ
เศรษฐกิจหนึ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งท่ีช้ีถึงศักยภาพในการผลิตหรือการสรางรายไดของประเทศ
ในรอบเวลาหนึ่ง. 
  - ตัวช้ีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก GDP GNP PCI. 
 21. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GNP : Gross National Product) รายไดเฉลี่ยตอบุคคล (PCI : Per Capita Income) 
  - ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลคารวม ณ ราคาตลาดของสินคาและบริการข้ัน
สุดทายท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศในรอบ 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. 
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  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ยังเนนการขยายอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น มีการกําหนดนโยบายประชากรเปนครั้งแรก แตเนน
เฉพาะดานการลดอัตราการเพ่ิมประชากรเทานั้น. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่มุงขยายการผลิต
สาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือสงออก กระจายรายไดและการมีงานทําในภูมิภาค มี
การเรงรัดการปฏิรูปท่ีดิน จัดสรรแหลงนํ้าในประเทศ อนุรักษทะเลหลวง สํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานในอาวไทย
และภาคใตฝงตะวันออก. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) การวางแผนยังมีลักษณะจากบนไปลาง แตเริ่มมีการ
กระจายสูระดับภูมิภาคและพื้นท่ี ปรับแนวนโยบายที่เนนยึดพ้ืนที่เปนหลักในการวางแผน เชน พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือ
พัฒนาชนบท พ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก มีการระดมความรวมมือจากภาคเอกชน. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) เนนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคูไปกับการ
รักษาเสถียรภาพของการเงิน การคลัง เนนการเพ่ิมบทบาทขององคกรประชาชนในทองถิ่นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนาเมือง
และพื้นท่ีเฉพาะ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมท่ัวประเทศ. 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) เริ่มมีแนวความคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เนนความสมดุล 
3 ประการ คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และ
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) อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนว
ทางการพัฒนา ซ่ึงยังคงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาสืบตอเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน คือ สังคมที่เขมแข็ง
และมีดุลยภาพ ซึ่งหมายถึงสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและ  
เอ้ืออาทรตอกัน. 
 23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  - แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาสืบตอเนื่องมา โดยมีวิสัยทัศน คือ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 1. การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 2. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 4. การพัฒนาบนความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 5. การเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศที่มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได และเปนธรรม. 
 
 
 

 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (146) ___________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย” 
 1. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง คือ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี / พ่ึงตนเอง 
  ความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง) 
 2. หลักการสหกรณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกันในเรื่อง (การรวมมือรวมใจ
  กันในสังคมระดับทองถิ่น / การยึดแนวทางการพึ่งพาตนเอง) 
 3. สหกรณท่ีมีกิจกรรมคลายธนาคารพาณิชย ไดแก สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร และ

 (สหกรณบริการ / สหกรณรานคา) 
 4. ถาประเทศ ก. มีรายไดประชาชาติสูงกวาประเทศ ข. หมายความวา (คนในประเทศ ก.  มีความเปน 
  อยูดีกวาคนในประเทศ 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 / 
  การเพ่ิมรายไดประชาชาติ) 
 8. จุดมุงหมายที่สําคัญท่ีสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ (การกระจายรายไดอยางยุติธรรม / การ
  กระจายระดับรายไดตอหัว) 
 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกท่ีอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระ
  ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ (ฉบับท่ี 8 / 
  ฉบับที่ 9) 

 10. เหตุการณท่ีสงผลใหคนไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระบาทสมเด็จ-
  พระเจาอยูหัวไดทรงช้ีแนะแกพสกนิกรมาตั้งแต พ.ศ.2517 (การเกิดวิกฤตการณภัยแลง เมื่อ พ.ศ.
  2537 / การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือ พ.ศ.2540) 
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การเงินและการคลัง 
 24. การเงิน 
  - เงิน (Money) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
เงินมีหนาท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 2. เปนมาตรฐานการวัดคา 3. เปนเครื่องเก็บ
รักษามูลคา 4. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ในอนาคต. 
  - ปริมาณเงิน (Money Supply) คือ จํานวนเงินท่ีหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจหรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา อุปทานของเงิน ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) ไดแก เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากกระแส
รายวัน สวนปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ไดแก เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน เงิน
ฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และสิ่งอื่นท่ีใกลเคียงกับเงินดวย. 
  - ตลาดการเงิน (Financial Market) 
   1. ตลาดเงิน (Money Market) เปนตลาดท่ีมีการระดมเงินทุนและการใหสินเช่ือระยะสั้น ไมเกิน    
1 ป การโอนเงิน การซ้ือขายหลักทรัพยทางการเงินท่ีมีอายุการไถถอนระยะสั้น 1. ตลาดเงินในระบบประกอบดวย
สถาบันการเงินท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ธนาคารกลาง      
2. ตลาดเงินนอกระบบที่ไมมีกฎหมายรองรับสถานภาพ เชน การเลนแชร การใหกู การขายฝาก เปนตน. 
   2. ตลาดทุน (Capital Market) เปนตลาดท่ีมีการระดมเงินออมระยะยาวและใหสินเช่ือระยะยาว
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป ไดแก เงินฝากประจํา หุนกู หุนสามัญ และพันธบัตรท้ังของรัฐบาลและเอกชน สถาบันในตลาดทุน 
ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต เปนตน. 
    - ตลาดการเงินมีความสําคัญ ดังน้ี ชวยระดมทุนจากหนวยเศรษฐกิจท่ีมีเงินออม เกิดการจัดสรร
ทุนอยางมีประสิทธิภาพ ชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ เชน เมื่อเกิด
ปญหาภาวะเงินเฟอ ธนาคารกลางอาจใชนโยบายการเงินชวยแกปญหาโดยการขายพันธบัตรรัฐบาล. 
  - สถาบันการเงิน (Financial Institution) 
  1. สถาบันการเงินท่ีเปนธนาคาร เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน. 
  2. สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต กองทุนประกันสังคม โรงรับจํานํา. 
  - ธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนสถาบันการเงินท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารกลางมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1. ออกธนบัตร 2. เปนนายธนาคาร
ของรัฐบาล 3. เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย 4. ดําเนินนโยบายการเงิน 5. กํากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน 6. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ. 
 25. เงินเฟอ (Inflation) 
  - เงินเฟอ คือ ภาวะที่ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง (ขอสังเกต ราคาท่ีวาน้ี
ไมใชราคาสินคาชนิดหนึ่งหรือราคาสินคาทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ). 
  - สาเหตุของเงิน 
   1. สาเหตุของเงินเฟอดานอุปสงค (เงินเฟอท่ีเกิดขึ้นจากแรงดึงของอุปสงค) เชน ปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเนื่องจากรัฐบาลพิมพธนบัตรออกมาใชจายมากเกินไปหรือรัฐบาลใชนโยบายงบประมาณขาดดุล
มากเกินไปและอยางตอเนื่อง. 
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   2. สาเหตุของเงินเฟอดานอุปทาน (เงินเฟอท่ีเกิดขึ้นจากแรงดันของตนทุนการผลิต) เชน คาจาง
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น ผูผลิตบวกกําไรในราคาขายเพ่ิมขึ้น ราคาเช้ือเพลิง และวัตถุดิบนําเขาเพ่ิมขึ้น. 
  - 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. 
 26. การคลังภาครัฐบาล (Public Finance) 
   รายรับของรัฐบาล 
   - รายรับของรัฐบาลนั้นมาจาก 2 แหลงใหญ คือ รายไดของรัฐบาล และเงินกู ซ่ึงรายไดของ
รัฐบาลมาจากรายไดจากภาษีอากร รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่นๆ 
เชน คาแสตมปฤชา คาปรับ. 
   - ภาษีทางตรงและภาษีทางออม ภาษีทางตรงเปนภาษีท่ีผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระไปใหผูอื่นได 
เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีทางออมเปนภาษีท่ีผูเสียภาษี
สามารถผลักภาระไปใหผูอื่นได เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป ภาษีการ
ขายเฉพาะ เชน ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน คาภาคหลวงแร รัฐบาลมีรายไดจากภาษีทางออมมากกวา
ภาษีทางตรง. 
   - วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี 1. เพ่ือหารายไดมาใชในการดําเนินกิจการของรัฐ 2. เพ่ือ
ควบคุมหรือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3. เพ่ือเปนการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม 4. เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในดานตางๆ เชน ดานราคาสินคา ดานการจางงาน. 
   รายจายของรัฐบาล 
   - งบประมาณแผนดิน คือ แผนการเงินท่ีแสดงถึงรายไดและรายจายของรัฐบาล งบประมาณ
แผนดินแบงออกเปน 3 ประเภท คือ งบประมาณเกินดุล งบประมาณขาดดุล และงบประมาณสมดุล. 
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   - กรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล (กําหนดรายไดนอยกวา
รายจาย) ซ่ึงเปนการอัดฉีดเงินเขาไปในระบบเศรษฐกิจใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเก็บภาษีใหต่ํากวารายจาย   
ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระตุนใหมีการจางงาน การผลิตสินคาและบริการก็จะเพ่ิมสูงขึ้น. 
   - งบประมาณมีความสําคัญ ดังน้ี 1. เปนเครื่องมือหนึ่งของนโยบายการคลังท่ีใชแกปญหาภาวะ
เงินเฟอและเงินฝด 2. เปนเครื่องมือของรัฐบาลที่ใชกําหนดงานของหนวยราชการใหประสานกับทรัพยากรของ
ประเทศ 3. เปนสื่อกลางที่ชวยใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 4. เปน
เครื่องมือท่ีชวยวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาล. 
   การกอหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
   - หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้สินของรัฐบาลซ่ึงรวมท้ังการยืมโดยตรง (การกอหนี้
ภายในประเทศ และการกอหนี้ตางประเทศ) และการค้ําประกันเงินกูของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินกูถือเปน
รายรับสวนหนึ่งของรัฐบาล ในกรณีท่ีรัฐบาลมีรายจายมากกวารายได รัฐจําเปนตองกอหนี้สาธารณะ. 
   - การกอหนี้สาธารณะมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1. ใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2. ใชจายในยาม
สงครามหรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 3. ใชจายในการบริหารการคลังของรัฐบาลในระยะสั้น 4. ใชชําระหนี้ท่ี
ถึงกําหนดชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืน 5. ใชปรับโครงสรางหนี้. 
 27. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กับการแกไขปญหา  
เงินเฟอ 
  นโยบายการเงิน : การควบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือโดยธนาคารกลาง. 
  1. นโยบายการเงินแบบหดตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณเงินหรือดึงปริมาณเงินออกจากระบบซึ่ง
มักใชในกรณีเกิดปญหาเงินเฟอ ธนาคารกลางจะใชมาตรการทางการเงิน ดังนี้ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตรา    
เงินสดสํารอง เพิ่มอัตรารับชวงซื้อลด ขายพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง 
อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น การกูยืมทําไดยากขึ้น การใชจายโดยรวมลดลง การลงทุนและการจางงานลดลง เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง. 
  2. นโยบายการเงินแบบขยายตัว มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินในระบบซึ่งมักใชในชวงที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่าหรือเกิดปญหาเงินฝด ธนาคารกลางจะใชมาตรการทางการเงิน ดังน้ี ลดอัตราดอกเบ้ีย ลดอัตราเงินสดสํารอง 
ลดอัตรารับชวงซ้ือลด ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบี้ยลดลง 
การกูยืมทําไดงายขึ้น การใชจายโดยรวมเพ่ิมขึ้น การลงทุนและการจางงานเพ่ิมขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น. 
  นโยบายการคลัง : นโยบายเกี่ยวกับการใชรายไดและรายจายของภาครัฐ เชน นโยบายดานรายได
หรือนโยบายภาษีอากร นโยบายดานรายจายหรือนโยบายงบประมาณ นโยบายหนี้สาธารณะ. 
  1. นโยบายการคลังแบบหดตัว ในกรณีปญหาเงินเฟอ ภาครัฐจะใชมาตรการทางการคลัง ดังนี้ ลด
การใชจายของภาครัฐ เพิ่มภาษี ใชงบประมาณแบบเกินดุล (ใชจายนอยกวารายไดที่หามา) ก็จะทําใหอุปสงค
มวลรวมของประเทศลดลงหรือความตองการใชจายมวลรวมลดลง กําลังซ้ือลดลง การลงทุนและการจางงานลดลง 
รายไดรวมของประเทศลดลง เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง. 
  2. นโยบายการคลังแบบขยายตัว ในกรณีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ภาครัฐจะใชมาตรการทางการคลัง
ดังนี้ เพ่ิมการใชจายของภาครัฐ ลดภาษี ใชงบประมาณแบบขาดดุล (ใชจายใหมากกวารายไดท่ีไดมา)  
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เงินเฟอ นโยบายการเงินแบบหดตัว 
เพื่อลดปริมาณเงินในระบบ 

นโยบายการคลังแบบหดตัว 
เพื่อลดการใชจายของภาครัฐ

- เงินเฟอท่ีเกิดจากอุปสงค    
 ใชมาตรการทางกรอบขวามือ. 
- เงินเฟอดานอุปทานหรือเกิดจาก
ตนทุนการผลิต เชน เกิดวิกฤตทาง
พลังงาน รัฐบาลจะใชนโยบายภาษี
แกปญหา โดยลดอัตราภาษีบาง
ประเภท เพ่ือลดตนทุนการผลิต  
ทําใหราคาสินคาลดลง 

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

- ลดการใชจายของภาครัฐ 
- เพิ่มอัตราภาษี 
- ใชงบประมาณแบบเกินดุล

 
 28. บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - บทบาทของภาครัฐ รัฐบาลเขามาดําเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายสําคัญ ดังน้ี 
เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (เน่ืองจากความลมเหลวของกลไกตลาดทําใหรัฐเขาแทรกแซง) 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ (เชน รัฐจัดใหมีการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา คือ ผูท่ีมีรายไดสูงจะเสีย
ภาษีในอัตราท่ีสูง เก็บภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูง เก็บภาษีมรดกหรือภาษีทรัพยสินเพ่ือลดชองวางของการ
กระจายรายได รัฐเขาไปกําหนดราคาขั้นต่ําเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรหรือการกําหนดคาแรงขั้นต่ํา) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (โดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในกรณี
ท่ีเศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัวเกินไปจนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ). 
  - ความลมเหลวของตลาด บางกรณีกลไกตลาดไมสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพหรือท่ีเรียกวา ความลมเหลวของตลาดหรือกลไกราคา (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 เจาหนี้ 
  เสียเปรียบ) 
 5. สถาบันการเงินท่ีไมไดใหบริการทางการเงินแกบุคคลทั่วไปคือ (ธนาคารกลาง / ธนาคารอาคาร
  สงเคราะห) 
 6. รัฐบาลใช “นโยบายการคลังแบบหดตัว” เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการ (ลด 
  รายจายในการซื้อสินคาและบริการ / ขึ้นราคาคากิจการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ) 
 7. นโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ (การเพ่ิมปริมาณเงินใน 
  ระบบเศรษฐกิจ / การขายหลักทรัพยของธนาคารกลาง) 
 8. การแกไขปญหาเงินเฟอในระยะยาว (เพิ่มอัตราภาษี เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ลดการใชจายของรัฐ / 
  ลดอัตราภาษี ลดอัตราดอกเบี้ย ลดการใชจายของรัฐ) 
 9. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจะใชมาตรการนโยบายการเงินแกไขโดยวิธี (การลดอัตราดอกเบี้ย
  เงินกูของธนาคารพาณิชย / การลดการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย) 
 10. การเก็บภาษีชนิดนี้จะชวยลดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได (เก็บภาษีมรดก / ขึ้น 
  ภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 29. การคาระหวางประเทศ 
  - การคาระหวางประเทศ คือ การซ้ือขายสินคาและบริการระหวางประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ 
สาเหตุท่ีกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ ไดแก ความแตกตางทางภูมิศาสตร ความแตกตางทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความไดเปรียบทางการผลิต. 
  - ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
   1. ดานการสงสินคาออก ไดแก การมีเงินตราตางประเทศ การเพ่ิมรายไดของผูผลิต การเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจ การเปนแหลงรายไดของรัฐบาล การเปนแหลงเงินตราตางประเทศ การมีความสามารถใน
การชําระหนี้คืน. 
   2. ดานการนําสินคาเขา ไดแก การไดรับประโยชนของผูบริโภค การเพ่ิมการลงทุน การมีรายได
เพ่ิมขึ้นของรัฐบาล การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต. 
   3. อื่นๆ ไดแก 1. ทําใหประเทศสามารถใชปจจัยการผลิตท่ีประเทศมีอยูใหเกิดประโยชนไดอยาง
เต็มท่ี 2. ทําใหประเทศสามารถนําเขาสินคาตางๆ ท่ีตองการ 3. ชวยสงเสริมการออมและการลงทุนภายในประเทศ 
4. ชวยทําใหมีการแขงขันในการประกอบการเพิ่มขึ้น 5. ชวยทําใหเกิดการลงทุนในธุรกิจใหมๆ 6. ชวยแกปญหา
ดานการคลังของรัฐบาล. 
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  - นโยบายการคา 
   1. นโยบายการคาเสรี เปนนโยบายที่เปดใหมีการติดตอคาขายไดโดยเสรี ไมมีอุปสรรคใดมาขวางกั้น 
ไมมีขอจํากัดทางการคา ประเทศที่มีการคาคอนขางเสรีจะเก็บภาษีนําเขาในอัตราตํ่า. 
   2. นโยบายการคาคุมกัน เปนนโยบายที่รัฐเขามาแทรกแซงเพื่อมิใหสินคาจากตางประเทศเขามา
แขงขันกับสินคาท่ีผลิตไดภายในประเทศ โดยใชมาตรการทางภาษี (คือ การเก็บภาษีนําเขาและภาษีสงออก) และ
มาตรการท่ีมิใชภาษี เชน การต้ังกําแพงภาษี การกําหนดโควตานําเขา การจัดเก็บคาธรรมเนียมการนําเขา 
การเลือกปฏิบัติโดยการเก็บภาษีหลายอัตรา การทุมตลาด (Dumping) การใหสิทธิประโยชนตางๆ แกผูผลิต
ภายในประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคานําเขาไวสูง. 
   นโยบายการคาคุมกัน ขอดี 1. ทําใหการผลิตสินคาภายในประเทศขยายตัว 2. ทําใหประเทศมี
รายไดจากภาษีมากขึ้น 3. คุมกันสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ 4. พ่ึงสินคาจากประเทศอื่นนอยลง 5. ประเทศ
สามารถขยายตลาดการคาตางประเทศ ขอเสีย 1. ผูบริโภคตองซ้ือสินคาท่ีสั่งเขามาจากตางประเทศในราคาแพง 
2. ผูผลิตภายในประเทศอาจไมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต. 
 30. การลงทุนระหวางประเทศ 
  การลงทุนระหวางประเทศ แบงออกเปน 
  1. การลงทุนทางตรง เปนการลงทุนท่ีผูเปนเจาของทุนเปนผูดําเนินกิจการเอง เชน ชาวญ่ีปุนนําเงินทุน 
เขามาโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนตในประเทศไทย ผลตอบแทนของการลงทุนทางตรง คือ กําไร. 
  2. การลงทุนทางออม เปนการลงทุนท่ีผูเปนเจาของทุนไมไดดําเนินกิจการเอง เชน การโยกยาย
เงินทุนไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยการนําเงินทุนไปซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลและเอกชนในตางประเทศ
ซ่ึงมักจะเปนการลงทุนระยะสั้นและมีผลกระทบตอเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนของการลงทุน
ทางออม คือ เงินปนผลและดอกเบี้ย. 
   - ประโยชนจากการลงทุนทางออม มีดังน้ี 1. ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2. ทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 3. ทําใหประเทศผูไดรับการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ. 
 31. การเงินระหวางประเทศ 
  ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
  - ดุลการชําระเงิน เปนรายการท่ีแสดงถึงการรับและการจายเงินตราตางประเทศ ดุลการชําะเงิน
ประกอบดวย ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลบัญชีเงินทุน. 
  - ดุลบัญชีเดินสะพัด เปนสวนหนึ่งของดุลบัญชีการชําระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบดวย 
ดุลการคา ดุลบริการ ดุลเงินโอนหรือบริจาค รายได. 
  - บัญชีเงินทุน ประกอบดวยบัญชีทุน และบัญชีการเงิน. 
  - ทุนสํารองระหวางประเทศ เปนหลักทรัพยเพ่ือใชชําระหนี้ตางประเทศ ทุนสํารองระหวางประเทศ
ประกอบดวยทองคํา เงินตราตางประเทศที่เปนสกุลหลัก ทุนสํารองระหวางประเทศนั้นสัมพันธกับดุลการชําระเงิน 
ในกรณีที่ดุลการชําระเงินขาดดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศนอยกวายอดรายจายเงินตราตางประเทศ) 
มีผลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศลดลง เพราะตองนําเอาสวนใดสวนหนึ่งของทุนสํารองนั้นมาชดเชยสวนท่ี
ขาดดุล ในทางกลับกันถาดุลการชําระเงินเกินดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศมากกวายอดรายจายเงินตรา
ตางประเทศ) 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 ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเขาไปแทรกแซงได
เพ่ือใหคาเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม. 
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 32. 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 แตอาจทําใหผลกระทบ
ท่ีตามมา เชน เกิดการครอบงําจากตางชาติ เกิดการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม. 
  - ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาตอเศรษฐกิจ มีดังน้ี 1. เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ 2. เกิดจาก
การครอบงําจากตางชาติ 3. เกิดการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใน 
ประเทศเสื่อมโทรม 5. อื่นๆ เชน เกิดผลกระทบตอภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการคาการบริการ. 
 33. 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 สหภาพศุลกากรบาวาเรีย (Bavaria-Wurttemberg 
Customs Union), สหภาพศุลกากรเยอรมันกลาง (Middle German Commercial Union), สหภาพศุลกากร
มอนโดเวียน วอลลาเช่ียน (Mondovian Customs Union) ในประเทศโรมาเนีย. 
   3. ตลาดรวม (Common Market) เปนการรวมกลุมท่ีมีลักษณะะเหมือนกับสหภาพศุลกากร มี
เพ่ิมเติม คือ ใหมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศสมาชิก เชน แรงงานและทุนไดอยางเสรี ตัวอยาง 
ตลาดรวมอเมริกากลาง (CACM : Central American Common Market). 
   4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เปนการรวมกลุมท่ีมีลักษณะะเหมือนกับตลาดรวม มี
เพ่ิมเติม คือ ใหประเทศสมาชิกรวมกันกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ เปนรูปแบบเดียวกัน เชน นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง การลงทุนและการคากับตางประเทศ. 
   5. สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรวมกันเปนชาติเดียวกัน รัฐบาลของแตละประเทศไมสามารถกําหนดนโยบายของตนเองได แต
สหภาพจะกําหนดนโยบายใหประเทศสมาชิกดําเนินการเอง ปจจุบันยังไมมีการรวมกลุมในรูปแบบสมบูรณท่ีสุด
ดังกลาว. 
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 34. 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 เปนองคการการคาโลกเปนองคการท่ีพัฒนามาจากแกตต (GATT : General Agreement 
on Tariffs and Trade ขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา) ทําหนาท่ีเปนเวทีเจรจาการคา
และระงับ   ขอพิพาทของประเทศสมาชิก ซ่ึงองคการน้ีจัดทําอยูในรูปแบบของความตกลงระดับพหุภาคี (Multilateral 
Agreements) และใชระบบการตัดสินใจในลักษณะฉันทามต ิ (Consensus) WTO มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด. 
   - WTO มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรค หามาตรการลดการกีดกันทางการคา 
การเลือกปฏิบัติ เพ่ือสรางความเปนธรรม ความโปรงใสและเปดกวางสูการคาเสรีตอกัน และมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้      
1. เปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิก ท้ังมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี
ศุลกากร 2. ติดตามสถานการณการคาระหวางประเทศและจัดใหมีการทบทวนนโยบายการคาของสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ 3. ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาในดานขอมูลและขอแนะนํา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตาม
พันธกรณีได 4. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือให
นโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคลองกันยิ่งขึ้น. 
   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
หลักการสําคัญคือตองการใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน World Bank จัดวาเปนแหลงเงินกูท่ีมี
ตนทุนต่ํา มีเวลาชําระคืนนาน และมีเงื่อนไขการใหท่ียืดหยุนกวาแหลงเงินทุนอื่น World Bank มีสํานักงานใหญอยูท่ี
กรุงวอชิงตัน 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
ตอประเทศที่พัฒนาแลว ใหหันมาชวยเหลือหรือผอนคลายมาตรการที่เปนอุปสรรคตอประเทศกําลังพัฒนา ประเทศ
กําลังพัฒนาคาดหวังวา อังถัดภจะเปนกลไกหลักในการคานอํานาจการช้ีนําของประเทศพัฒนา และสรางสมดุลใน
การกําหนดทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของโลก UNCTAD มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด. 
   กลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน (OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries) 
   - OPEC เปนกลุมประเทศที่รวมมือกันในการกําหนดนโยบายดานการผลิต และการตั้งราคาน้ํามันดิบ
ในตลาดโลก โอเปกมีอิทธิพลอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ประเทศที่มีปริมาณ
น้ํามันดิบสํารองมากท่ีสุดในโลก คือ ซาอุดีอาระเบีย OPEC มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
(การรวมตัวเปนกลุมโอเปกนี้นับเปนตัวอยางหนึ่งของกลุมผูกขาด ท่ีเรียกวา Cartel ของผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย). 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC : Asia-Pacific Economic 
Coorperation) 
   - ปฏิญญาโบกอร (เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อ พ.ศ. 2537 ผูนําเอเปกไดรวมกัน
ประกาศปฏิญญาโบกอร ท่ีจะสงเสริมการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยสมาชิก
ท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวตองเปดเสรีภายใน พ.ศ. 2553 และสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรีภายใน 
พ.ศ. 2563 สรุปวาจากปฏิญญาโบกอรนี้ เอกเปกไดกําหนดแนวทางความรวมทางเศรษฐกิจไว 3 ดาน คือ 1. การ
เปดเสรีทางการคาและการลงทุน 2. การอํานวยความสะดวกดานทางการคาและการลงทุน 3. ความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและวิชาการ. 
   - หลักการความรวมมือของเอเปก มีดังน้ี 1. เปนเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ     
2. ยึดหลักฉันทามติในการดําเนินการใดๆ โดยยอมรับความเสมอภาคของประเทศสมาชิก 3. ยึดหลักผลประโยชน
รวมกัน โดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิก. 
   - วัตถุประสงคของเอเปก มีดังน้ี 1. สงเสริมความรวมมือทางการคา การลงทุน การถายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก       
2. สงเสริมระบบการคาหลายฝายหรือระบบพหุภาคีท่ีเปดเสรีภายใตระบบองคการการคาโลก 3. ลดอุปสรรคทาง
การคา การบริการ และการลงทุน 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 วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียนก็เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือ   
ซ่ึงกันและกันในดานตางๆ ของประเทศสมาชิก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร 
รวมไปถึงสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ท้ังน้ีเพ่ือใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี. 
   - 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. 
   - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ 
    1. ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASC : ASEAN Political Security Community) 
    2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) 
    3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community) 
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   ประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคงมั่งค่ัง สามารถ
แขงขันกับภูมิภาคอื่นได โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1. มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การ
ลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม 2. มุงท่ีจะ
จัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอ
ริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู 3. ชวยเหลือประเทศสมาชิกใหมเพ่ือลดชองวางระดับการพัฒนา และชวยใหประเทศ
เหลานี้เขารวมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 4. สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงิน ตลาด
การเงิน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม กรอบความรวมมือทางดาน
กฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ
ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ.   
   เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area) 
   - AFTA กอตั้งขึ้นจากการริเริ่มของนายอานันท ปนยารชุน วัตถุประสงคของการจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียนเพ่ือสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีและอุปสรรคกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีระหวางกัน
ภายในภูมิภาค และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้จะ
บรรลุผลสมบูรณในป ค.ศ. 2010 รวมท้ังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคา การลงทุนและความรวมมือกัน
ทางดานอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการบริการระหวางกัน ซ่ึงจะทําใหภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน
มีประสิทธิภาพและพรอมท่ีจะแขงขันในตลาดโลก. 
   ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Dvelopment Bank) 
   - ADB เปนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีวัตถุประสงค
หลัก คือ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการทํางานจะคํานึงถึงการพัฒนาที่เนน
ภาคเศรษฐกิจท่ียากจนควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก
ในทางเทคนิคและการจัดหาเงินทุน ADB มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส. 
   ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (BIS : Bank for International Settlements) 
   - BIS ทําหนาท่ีคลายกับธนาคารกลางของธนาคารกลางในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ก็คือเปนธนาคาร
สําหรับธนาคารกลางโดยไมรับฝากเงินหรือใหบริการกับบุคคลหรือองคกรภายนอกทั่วไป หนาท่ีหลัก คือ การพัฒนา
และกํากับสถาบันการเงินท่ีดําเนินกิจการอยูในตลาดเงินระหวางประเทศใหมีความมั่นคงและเปนมาตรฐานเดียวกัน. 
   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. 
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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) ภาค
ตะวันออก (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 สาขาการทองเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาสาธารณสุข. 
 35. 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 แหง ซ่ึงทําใหปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL : Non-Performing Loan) 
อยูในสัดสวนท่ีสูงมากเน่ืองจากลูกหนี้ประสบกับภาวะการขาดทุนและลมละลายเปนจํานวนมาก 4. การท่ีรัฐบาลนํา
เงินทุนสํารองระหวางประเทศไปปกปองการโจมตี คาเงินบาท จนนําไปสูวิกฤตกาณเงินทุนสํารอง ทําใหเงินบาทขาด
เสถียรภาพนับตั้งแตการตัดสินใจเปลี่ยนระบบอัตราการแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงินมาเปนระบบลอยตัวเมื่อ
วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540. 
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   วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร 
   วิกฤตการณแฮมเบอรเกอรเปนวิกฤตการณการเงินท่ีมีจุดเริ่มตนจากปญหาเรื่อง Subprime หรือ
สินเช่ือท่ีมีความนาเช่ือต่ําถือในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกา แลวไดลุกลามไปยังสินเช่ือประเภทอื่นและ
สงผลกระทบตอสถาบันการเงินตางๆ จนนําไปสูการขาดความเช่ือมั่นตอสถาบันการเงินและปญหาสภาพคลองใน
ระบบการเงินท่ัวโลก. 

 
 ทดสอบพลังสมอง เรื่อง “เศรษฐกิจระหวางประเทศ วิกฤติ
เศรษฐกิจ” 
 1. รายการท่ีแสดงอยูในบัญชีเดินสะพัด (ดุลการคา ดุลบริจาค ดุลการชําระเงิน / ดุลการคา ดุล 
  บริการ ดุลบริจาค) 
 2. บัญชีเดินสะพัดในบัญชีดุลการชําระเงินระหวางประเทศ แสดงถึง  (การแลกเปลี่ยนสินคาและ 
  บริการ / มูลคาสินคาสงออกและสินคานําเขา) 
 3. การท่ีทุนสํารองระหวางประเทศของไทยลดลง แสดงถึง (การขาดดุลการชําระเงิน / การขาดดุลการคา) 
 4. ครูลิลลี่สั่งซ้ือกระเปาถือแบรนดเนมจากอิตาลีเปนมูลคา 1 ลานบาท เพ่ือนํามาขายในประเทศ  
  รายการดังกลาวตองบันทึกในบัญชี (บัญชีการเงิน / บัญชีเดินสะพัด) 
 5. ถาคาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ (เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลารไดนอยลง / เงิน 

1 ดอลลาร แลกเงินบาทไดนอยลง) 
 6. ถาอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารตอ 33 บาท เปลี่ยนเปน 1 ดอลลาร ตอ 31 บาท โดยประมาณจะ
  ทําใหเกิด (ราคาสินคาออกของไทยถูกลง / ราคาสินคาออกของไทยแพงขึ้น) 
 7. ประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังใหเปนแนวเดียวกัน เปนการรวมกลุม
  ทางเศรษฐกิจ (สหภาพเศรษฐกิจ / สหภาพเหนือชาติ) 
 8. “ขอตกลงเชนเกน” ในกลุมสหภาพยุโรปเปนเรื่องเกี่ยวกับ (การขอวีซาเขาประเทศ / การเคลื่อนยาย
  สินคาโดยไมตองผานศุลกากร) 
 9. วิกฤตเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ.2540 สาเหตุสําคัญมาจาก (เงินบาทแข็งคาเกินไป บัญชี
  เดินสะพัดขาดดุลมาก / เงินบาทออนคาเกินไป ดุลการชําระเงินขาดดุลมาก) 
 10. ปญหาซับไพรม (sub-prime) ในสหรัฐอเมริกามีตนเหตุมาจากสถาบันการเงินปลอยสินเช่ือใหลูกหนี้
  ดอยคุณภาพเพ่ือซ้ือ (อสังหาริมทรัพย / หุน) 
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เก็งขอสอบ สังคม O-NET ป 2555 
 
1. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงขอใด  
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 1) ราคาท่ีทําใหอุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคามากกวาศูนย 
 2) ราคาท่ีทําใหปริมาณเสนอซื้อเทากับราคาเสนอขาย 
 3) ราคาท่ีเปนธรรมตอท้ังผูซ้ือและผูขาย 
 4) ราคาท่ีมีการซ้ือขายเกิดขึ้นจริง  
2. การกําหนดคาแรงขั้นต่ําใหสูงกวาคาแรงงานท่ีกําหนดโดยตลาดแรงงาน และโดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานอื่นๆ แลวจะมีผลทําใหเกิดอะไร 
 1) อุปสงคแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 2) อุปทานแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 3) อุปสงคแรงงานสวนเกินเพ่ิมขึ้น การวาจางแรงงานลดลง 
 4) อุปทานแรงงานสวนเกินเพ่ิมขึ้น การวาจางแรงงานลดลง  
3. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1) เอกชนมีสิทธ์ิเปนเจาของทรัพยสินไดตามกฎหมาย 
 2) การจัดสรรสินคาเปนไปอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันเสมอ 
 3) ใชกลไกราคาเปนเครื่องมือในการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 4) เอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเนนผลประโยชนสวนบุคคล  
4. ขอดีของตลาดแบบผูกขาด คือขอใด 
 1) ผูบริโภคซื้อสินคาในราคายุติธรรม 2) มีสินคาหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือก 
 3) มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิต 4) ปริมาณการผลิตไมมาก ทําใหประหยัดทรัพยากร  
5. ครูลิลลี่เรียกรถแท็กซ่ีจากสยามสแควรไปสนามบินสุวรรณภูมิ ขางรถแท็กซ่ีเขียนขอความวา “สหกรณบวร

แท็กซ่ีจํากัด” หมายถึงสหกรณประเภทใด 
 1) สหกรณบริการ    2) สหกรณนิคม  
 3) สหกรณการเกษตร   4) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
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6. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธสอดคลองกับขอใด 
 1) การกําหนดราคาโดยผูซ้ือ  2) การกําหนดราคาโดยอุปสงคและอุปทาน 
 3) การกําหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณ 4) การกําหนดราคาในตลาดแขงขันไมสมบูรณ       
7. อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้ันวัดไดจากส่ิงใด 
 1) รายไดประชาชาติท่ีแทจริงเฉลี่ยตอบุคคล   2) สมรรถภาพการผลิตของประเทศ 
 3) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 4) การกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกัน  
8. การท่ีดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นทุกป แสดงถึงอะไร 
 1) ผลิตภัณฑภายในประเทศสูงขึ้น 2) อํานาจซ้ือของเงินลดลง 
 3) มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 4) รายไดเฉลี่ยลดลง  
9. ผูใดเสียเปรียบจากภาวะเงินเฟอ 
 1) ลูกจาง / ผูรับบํานาญ / พนักงานหาง 2) ลูกจาง / ชางตัดเสื้อ / นักเก็งกําไร 
 3) ลูกหนี้ / ชางตัดผม / แพทย 4) ลูกหนี้ / เจาของโรงงาน / ผูเชาบาน  
10. สวนประกอบสําคัญของบัญชีดุลการชําระเงิน คือขอใด 
 1) บัญชีดุลการคา บัญชีดุลบริการ บัญชีเงินโอน 
 2) บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินทุน บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ         
 3) บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินได บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 4) บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินโอน บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ  
11. กฎหมายในขอใดอยูในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน 
 1) พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย       
 2) รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวง 
 3) พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
 4) ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา  
12. นิติกรรมท่ีผูเยาวทําโดยลําพังแลวมีผลเปนโมฆียะ 
 1) เด็กชายประเสริฐรับเงินท่ีมีผูยกใหโดยเสนหา 
 2) เด็กชายประจักษจดแจงในทะเบียนคนเกิดวาเด็กชายสมหวังเปนบุตรของตน 
 3) เด็กชายวรินทรทําสัญญาซ้ือรถมาขับเท่ียวเลน         
 4) เด็กชายจิรศักดิ์ทําพินัยกรรมเมื่ออายุ 14 ป  
13. นายเคนโทรศัพทมาขูนางปนลี่วา ถานางปนลี่ไมยอมนําเงินไปใหท่ีปายรถเมลพรุงนี้ตอนเท่ียง จะมาฆาสามี

และลูกใหตาย นางปนลี่กลัวมากจึงนําเงินไปให พฤติกรรมของนายเคนมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด 
 1) กรรโชกทรัพย   2) ชิงทรัพย 3) ขูเอาทรัพย 4) รีดเอาทรัพย  
14. ประเทศใดมีประมุขของรัฐและรูปแบบการปกครองใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด 
 1) ฟนแลนด 2) สวิตเซอรแลนด 3) โปแลนด 4) เนเธอรแลนด    
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15. ระบบการเมืองใดท่ีมีพ้ืนฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติเปนหลัก 
 1) ประชาธิปไตย 2) ฟาสซิสต 3) คอมมิวนิสต 4) สังคมนิยมประชาธิปไตย  
16. สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีแตกตางกันในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การต้ังกระทูถามรัฐมนตรี 
 2) การใหความเห็นชอบในรางกฎหมาย 
 3) การอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 4) การเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  
17. บุคคลใดตอไปนี้ไมมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 1) นายบาสเรียนปริญญาตรีแตไมสําเร็จปริญญาตรี 
 2) นายบอยเปนชายท่ีไดแปลงเพศเปนหญิง 
 3) นายบอลอายุสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 4) นายบอสไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ            
18. ขอใดกลาวไมถูกตอง เก่ียวกับถึงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 1) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือให

 รัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 2) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให

 วุฒิสภามีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
 3) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 30000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหมี

 การจัดการออกเสียงแสดงประชามติ             
 4) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50000 คน มีสิทธิเขาช่ือเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
19. “พอแมตองเลี้ยงดูลูกของตนในชวงท่ีลูกยังเปนทารก สวนลูกก็ตองเลี้ยงดูพอแมเปนการตอบแทนเมื่อยามท่ี
 ทานแกชรา” ขอความนี้แสดงถึงลักษณะประการใดของวัฒนธรรม 
 1) วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต           2) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู 
 3) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 4) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม  
20. ขอใดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 1) การเปลี่ยนสถานภาพจากเด็กเปนผูใหญ 
 2) การเปลี่ยนสลับตัวบุคคลแตละตําแหนงในองคกร 
 3) การเปลี่ยนความสัมพันธของคนในสังคม        
 4) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและระเบียบกฎเกณฑในสังคม 
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รูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2555 
 
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  
7. โครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐาน (infrastructure) หมายถึงขอใด 
 1) ไฟฟา ประปา การส่ือสารและการคมนาคมขนสง เปนตน            
 2) กิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิท่ีเปนพ้ืนฐานของสังคม 
 3) หนวยยอยในระบบเศรษฐกิจไดแก ครัวเรือน หนวยธุรกิจ และรัฐบาล 
 4) หลักการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสรรทรัพยากร 
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8. สินคาขอใดแตกตางจากสินคาขออื่น 
 1) ยารักษาโรคท่ีโรงพยาบาลจายใหคนอนาถา 2) สมุดและหนังสือเรียนท่ีรัฐแจกใหฟรีแกนักเรียนยากจน 
 3) บัตรโดยสารรถเมลไมเสียเงินของทหารผานศึก 4) อากาศและแสงแดดที่ชายทะเล           
9. ขอใดจัดเปนสินคาสาธารณะที่แทจริง 
 1) การปองกันประเทศ 2) บานจัดสรร 3) ถนน 4) หางสรรพสินคา  
10. สินคาขั้นกลาง ถูกนับรวมในผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนหรือไม เพราะเหตุใด 
 1) ไมนับรวม เพราะไมมีมูลคาการผลิตท่ีแทจริง 
 2) ไมนับรวม เพราะเปนการนับซํ้า         
 3) นับรวม เพราะเปนผลผลิตในประเทศไทย 
 4) นับรวม เพราะเปนขั้นตอนหนึ่งของการผลิตสินคาขั้นสุดทาย  
11. ราน “ปาลิลลี่” ทําเคกกลวยหอมขาย 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. นายแดงจบปริญญาตรีซ่ึงอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับผูจบปริญญาตรีคือ 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 ถาสินคานั้นเปนสินคาประเภทใดในทาง

เศรษฐศาสตร 
 1) สินคาท่ีใชประกอบกัน   2) สินคาดอย 
   3) สินคาท่ีใชแทนกัน   4) สินคาสาธารณะ 
14. เศรษฐทรัพยจะตองมีคุณสมบัติขอใดเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
 1) มีมูลคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน  2) มีคุณภาพดี 
 3) เปนสิ่งท่ีมีประโยชน   4) มีปริมาณนอย  
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 
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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 
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  
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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  
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) มีความยึดหยุนในการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
33. ท่ีเรียกวาระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้น ผสมระหวางระบบอะไรกับระบบอะไร 
 1) สังคมนิยมและคอมมิวนิสต 2) เสรีนิยมและระบบตลาด 
 3) สังคมนิยมประชาธิปไตยและทุนนิยม 4) ทุนนิยมและสังคมนิยม         
34. ขอใดไมใชบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1) คุมครองสวัสดิการของสังคม 
 2) จัดสรรสินคาและบริการตางๆ               
 3) กําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 
 4) กํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรม  
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35. ระบบสังคมนิยมกับระบบทุนนิยมมีขอแตกตางในเรื่องใด 
 1) ระบบสังคมนิยมรัฐบาลจะเปนผูดําเนินการในเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่อง          
 2) ระบบสังคมนิยมจะใหความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจมากกวาทุนนิยม 
 3) ระบบสังคมนิยมประชาชนสามารถซื้อสินคาในราคาตนทุนได 
 4) ประชาชนในประเทศสังคมนิยมจะมีฐานะเทาเทียมกันทุกประการ  
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) การกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม 4) อุปสงคของผูบริโภคสูงกวาปริมาณสินคาท่ีผลิตได  
43. สหกรณประเภทใดมีกิจกรรมคลายธนาคารพาณิชย 
 1) สหกรณออมทรัพย  สหกรณการเกษตร  สหกรณบริการ              
 2) สหกรณบริการ  สหกรณนิคม  สหกรณรานคา 
 3) สหกรณการเกษตร  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย 
 4) สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย  สหกรณนิคม  
44. ขอใดเปนคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี       2) ประหยัด ทางสายกลาง ประกอบอาชีพสุจริต 
 3) พ่ึงตนเอง ความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง 4) ความยั่งยืน ความสมดุล มีการบริหารจัดการท่ีดี 
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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. เมื่อรายไดประชาชาติเพ่ิมขึ้น พรอมๆ กับอัตราการเกิดของประชากรลดลง จะมีผลทําใหเกิดอะไร 
 1) ประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2) อัตราการสะสมทุนเพ่ิมขึ้น 
 3) รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอบุคคลเพ่ิมขึ้น     4) ประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้น  
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          
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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  
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 
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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  
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 
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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 ทําใหชาวตางประเทศเห็นวาสินคาไทย

ถูกลง 
 4) เงินบาทมีคาลดลง เพราะ 1 ดอลลารแลกเปนเงินบาทไดเพ่ิมขึ้น ทําใหราคาสินคาไทยแพงขึ้น  
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  
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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  
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) รายไดจากการขายสินคาและบริการใหตางประเทศต่ํากวารายจายในการซ้ือสินคาและบริการจากตางประเทศ       
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  
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 
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97. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 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 
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รูทัน...ขอสอบหนาที่พลเมืองฯ ป 2555 
 
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  
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  
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11. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติท่ี
สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 

 1) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
 2) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
 3) การรวมอํานาจไวในสวนกลางของประเทศ     
 4) การปกครองตนเองของประชาชน  
12. เหตุผลสําคัญขอใดท่ีทําใหตองมีการแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ทางคือนิติบัญญัติ 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  
18. ขอเสียของหลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง คือขอใด 
 1) ไมเกิดเอกภาพทางการปกครอง 2) ไมประหยัดคาใชจายในการบริหาร 
 3) การวางแผนรักษาความมั่นคงทําไดไมสะดวก 4) ไมอาจสนองความตองการของทองถิ่นได      
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19. การปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญอยางไร 
 1) ชวยใหมีการกระจายรายไดสูทองถิ่น 
 2) ชวยใหรัฐบาลควบคุมประชาชนได 
 3) ชวยใหประชาชนฝกฝนการเมืองแบบประชาธิปไตย     
 4) ชวยใหประชาชนควบคุมขาราชการจากสวนกลางได  
20. การท่ีประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงวาการพัฒนาชนบทประสบผล- 

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

“ถือเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย” 
 1) การมีวินัย 
 2) การมีน้ําใจนักกีฬา           
 3) การเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 4) ความซ่ือสัตยสุจริต  
22. ขอใดไมใชสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 1) สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน           
 2) สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง 
 3) สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สิทธิท่ีจะเขารวมกับสหพันธกรรมกรเพ่ือคุมครองผลประโยชนของตน  
23. รัฐสภาแบบใดที่ประเทศไทยไมเคยนํามาใช 
 1) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด 
 2) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแตงตั้ง 
 3) สองสภา : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งท้ังหมด 
 4) สองสภา : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด        
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  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012____________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (179) 

26. เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชน
ก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป ขอความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยในขอใด 

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

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลา .................... นับแตวันยุบสภา
ผูแทนราษฎร 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) 10000 คน  ประธานรัฐสภา 2) 20000 คน  ประธานวุฒิสภา           
 3) 30000 คน  ประธานสภาผูแทนราษฎร 4) 50000 คน  ประธานองคมนตรี  
30. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหประชาชนไดรับการศึกษาไมนอยกวา 15 ปอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ       

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ขอบัญญัตินี้สอดคลองกับหลักการใดในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 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. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศกอนจะมีผลผูกพันกันตาม

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  
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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. การท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีเปนประโยชนไดเสียของชาติหรือของประชาชน

โดยสวนรวม เรียกวาอะไร 
 1) การทําประชามติ           2) การรณรงคประชาธิปไตย 
 3) การทําประชาพิจารณ   4) การทํามติมหาชน  
36. ขอใดเปนหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ 2550 
 1) ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได             
 2) ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางกฎหมายได 
 3) ประชาชนสามารถเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
 4) ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  
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

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

และหนี้สินหรือยื่นดวยขอความอันเปนเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 1) ศาลปกครองสูงสุด 
 2) อัยการสูงสุด 
 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง        
 4) ศาลรัฐธรรมนูญ  
41. หนวยงานใดทําหนาท่ีในการกํากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          
 2) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 3) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 4) คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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42. องคกรใดไมเกี่ยวของโดยตรงในกระบวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม
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  
45. ลักษณะของกฎหมายที่วา “กฎหมายตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับที่ใชบังคับไดทั่วไป” หมายความวา

อยางไร 
 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  
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49. เหตุใดกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ 
 1) เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยจะตองทรงลงพระปรมาภิไธย 
 2) เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 3) เปนกฎหมายที่มีท่ีมาจากประชาชนอยางแทจริง 
 4) เปนกฎหมายที่จะมีกฎหมายใดมาขัดแยงไมได           
50. กฎหมายในรูปแบบใดไมจําเปนตองนํามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2) พระราชบัญญัติ 
 3) พระราชกําหนด   4) พระราชกฤษฎีกา           
51. นับแตวันท่ีเจามรดกถึงแกความตายเปนระยะเวลาเทาใด ท่ีไมอาจถือวาทารกท่ีเกิดมีชีวิตเปนทายาทของเจา

มรดก 
 1) 210 วัน 2) 260 วัน 3) 310 วัน 4) 365 วัน         
52. ขอใดไมใชสภาพบังคับของกฎหมาย 
 1) การบังคับใหผูขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือขาย 
 2) การชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทํารายรางกาย 
 3) การบังคับใหผูกูชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน 
 4) การบังคับใหสมรสตามสัญญาหมั้น        
53. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมมีผลสมบูรณ 
 1) นายกิตทําสัญญาซ้ือขายบานและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเปนหนังสือระหวางกันเอง 
 2) นายสันตซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมดวยตนเอง             
 3) นายโชคทําสัญญาจางใหบริษัทนําเท่ียวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัส 
 4) นายชาติอายุ 19 ป ทําสัญญาซ้ือรถยนตมาขับขี่  
54. นายชูชาติอายุ 19 ป นํารถยนตของบิดาไปขับโดยบิดาไมรูเห็น แตเพราะนายชูชาติประมาทจึงขับรถชน

รถยนตของนางสาวรื่นฤดี เสียหายเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท นางสาวรื่นฤดีเรียกใหนายชูชาติรับผิด 
ดังนั้นนายชูชาติตองรับผิดหรือไม 

 1) ไมตอง เพราะนายชูชาติเปนผูเยาว 
 2) ไมตอง เพราะบิดาของนายชูชาติไมใหความยินยอม 
 3) ตอง เพราะถือวาบิดาของนายชูชาติใหความยินยอมโดยปริยายแลว 
 4) ตอง เพราะความรับผิดดังกลาวไมใชนิติกรรม              
55. มาตรา 653 ป.พ.พ. บัญญัติไววา “การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืม

เปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือ .................... เปนสําคัญ ทานวาจะ .................... 
 จงเติมขอความท่ีถูกตอง 
 1) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม 
 2) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได 
 3) หนังสือ / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม         
 4) หนังสือ / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได  
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56. 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  
57. การสมรสขอใดเปนโมฆะ 
 1) การสมรสกับผูเยาว   2) การสมรสกับบุตรบุญธรรม 
 3) การสมรสกับบุคคลวิกลจริต       4) การสมรสกับคนลมละลาย  
58. การสมรสขอใดถูกตองตามกฎหมาย 
 1) ชายสมรสกับหญิงสติไมดี  2) พ่ีชายสมรสกับนองสาว 
 3) ปูสมรสกับหลานสาว   4) ชายตาบอดสมรสกับหญิงใบ       
59. ขอใดไมใชสินสวนตัว 
 1) ทรัพยสินซ่ึงฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการใหดวยเสนหา 
 2) ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 3) เครื่องใชสอยสวนตัว 
 4) ดอกผลของสินสวนตัว              
60. นายมากลักแหวนเพชรภรรยาของตนไปจํานํา นายมากตองรับผิดหรือไม 
 1) ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายลดโทษใหก่ึงหนึ่ง 
 2) ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายยกเวนความผิดให 
 3) ผิดฐานลักทรัพย แตกฎหมายยกเวนโทษให       
 4) ไมมีความผิด เพราะกฎหมายถือวาลักทรัพยตนเอง  
61. ถาเบญจวรรณรับโชคชัย อายุ 19 ป ซ่ึงสมรสแลวเปนบุตรบุญธรรม จะตองไดรับความยินยอมจากใครบาง 
 1) คูสมรสของโชคชัย 
 2) คูสมรสของโชคชัย และโชคชัย      
 3) โชคชัย และบิดามารดาของโชคชัย 
 4) โชคชัย บิดามารดาของโชคชัย และคูสมรสของโชคชัย  
62. ขอใดเปนความผิดลหุโทษ 
 1) พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร         
 2) เก็บไดซ่ึงสังหาริมทรัพยอันมีคาแลวเบียดบังเอาเปนของตน 
 3) สั่งซ้ือและบริโภคอาหารโดยรูวาไมสามารถชําระเงินคาอาหารนั้น 
 4) ทําใหเสื่อมคาซ่ึงทรัพยท่ีมีไวเพ่ือสาธารณประโยชน 
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63. การขับรถประมาทชนคนตายหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส ตอมาญาติของผูตายหรือผูไดรับบาดเจ็บบอกวาไดรับ
ชดใชคาเสียหายคาทําขวัญเปนท่ีพอใจแลวไมติดใจเอาความ กฎหมายถือวาการกระทํานี้เปนความผิดอาญา
ประเภทใด 

 1) ความผิดท่ีกฎหมายยกเวนโทษให 2) ความผิดลหุโทษ 
 3) ความผิดอาญาแผนดิน    4) ความผิดท่ียอมความได  
64. นายเอกขวางกอนหินขนาดใหญเขาไปในรถโดยสารประจําทาง ในขณะที่วิ่งเขามาในระยะใกลแตเผอิญกอนหิน

นั้นไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยูในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําใหนายโทถึงแกความตาย นายเอกจะมี
ความผิดหรือไม อยางไร 

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

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

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

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

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

หรือไมก็ได” หมายถึงขอใด 
 1) การพัฒนาสังคม        2) การทําใหเปนสังคมสมัยใหม 
 3) การปฏิวัติสังคม   4) ความกาวหนาทางสังคม  
99. ปญหาขอใดมีความเก่ียวของกับปญหาความยากจน 
 1) ปญหาจราจร 2) ปญหาโรคเอดส 3) ปญหาสิ่งแวดลอม 4) ปญหาโสเภณี            
100. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของปญหาอาชญากรรม 
 1) ความบกพรองทางรางกายและจากกรรมพันธุ 
 2) ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 
 3) สภาพครอบครัวท่ีแตกแยก 
 4) การขาดประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมาย          
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เก็งขอสอบ สังคม O-NET ป 2555 
 
1  ราคาที่มีการซื้อขายเกิดข้ึนจริง 

 - ขอ 1 ท่ีถูกคือ “ราคาเทากับศูนย” 
 - ขอ 2 ท่ีถูกคือ “เทากับปริมาณเสนอขาย” 
 - ขอ 3 ราคาดุลยภาพอาจไมเปนธรรมตอผูซ้ือก็ได ถาผูขายรวมหัวกันตั้งราคากันไว 

2.  อุปทานแรงงานสวนเกินเพิ่มข้ึน การวาจางแรงงานลดลง 
 อุปทานแรงงาน พูดงายๆ ก็คือ ความตองการขายแรงงานของลูกจาง 
การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะมีผลทําใหเกิดอุปทานแรงงานสวนเกินเพ่ิมขึ้น แตความตองการจางแรงงาน
ของนายจางจะลดลง เพราะเม่ืออัตราคาจางสูงขึ้น ลูกจางมีความตองการทํางานมากขึ้น ในขณะที่
นายจางจะจางแรงงานนอยลง การกําหนดคาจางขั้นต่ําจะกอใหเกิดปญหาการวางงานตามมา. 

3  การจัดสรรสินคาเปนไปอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันเสมอ 
 - ขอนี้เปนลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เพราะรัฐเปนผูแบงปนเครื่องบริโภคตางๆ 
อยางเทาเทียมกัน และไมมีการผูกขาดของเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. 

4  มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิต 
 - ขอดีของตลาดผูกขาด 1. เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตในกรณีการผลิตขนาดใหญ เชน 
กิจการสาธารณูปโภค เพราะทําใหตนทุนตอหนวยลดลงเมื่อมีการผลิตคราวละมากๆ และจะขายสินคาได
ในราคาที่ต่ําลง 2. กรณีสินคาและบริการบางประเภทที่ใหคุณและโทษตอสังคม รัฐเปนผูผูกขาด เชน 
บริการปองกันประเทศ การผลิตวัคซีน โรงงานยาสูบ 3. เกิดการวิจัยพัฒนาเทคนิคการผลิต เชน 
อุตสาหกรรมยา 

5  สหกรณบริการ 
 - สหกรณบริการจัดตั้งเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิก บริการเงินกู 
จัดหาตลาดและชวยเหลือดานกฎหมายใหแกสมาชิก 

6  การกําหนดราคาในตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
 - การกําหนดราคาเชิงกลยุทธในสังคมไทย เชน การต้ังราคาโดยใชเลขคี่ เปนการกําหนดราคา
โดยผูขายในระบบตลาดแขงขันไมสมบูรณ เชน ตลาดผูขายนอยราย ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 

7  รายไดประชาชาติที่แทจริงเฉลี่ยตอบุคคล 
 - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การทําใหรายไดที่แทจริงตอหัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
รายไดท่ีแทจริงนั้นหาไดจากนํารายไดท่ีเปนตัวเงินหารดวยดัชนีราคาผูบริโภค ท้ังน้ีเพราะรายไดท่ีเปน  
ตัวเงินไมสามารถสะทอนถึงอํานาจซ้ือท่ีแทจริงได วิธีการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ 
การวัดจากรายไดประชาชาติท่ีแทจริงเฉลี่ยตอหัว (real GNP per capita) เพราะวิธีนี้คํานึงถึงการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมท้ังสะทอนถึงมาตรฐานการครองชีพดวย 
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8  อํานาจซื้อของเงินลดลง 
 - เงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยท่ัวไป (หรือดัชนีราคา) สูงข้ึนเรื่อยๆ 
อยางตอเนื่อง ลักษณะของภาวะเงินเฟอมีดังนี้ 
 1. เปนภาวะที่อุปทานของสินคามีนอยเกินไป 
 2. คาของเงินลดลง หมายความวา จํานวนสินคาเทาเดิม แตตองใชเงินมากขึ้นเพ่ือซ้ือสินคาน้ัน 
 3. อํานาจซ้ือลดลง หมายความวา จํานวนเงินเทาเดิม แตซ้ือสินคาไดนอยลง 
 4. ความตองการถือเงินลดลง เพราะคาของเงินลดลงเรื่อยๆ แตจะหันไปกักตุนสินคามากขึ้น 
 5. คาครองชีพสูงข้ึน ก็คือคาใชจายในชีวิตประจําวันสูงขึ้น 
 6. มาตรฐานการครองชีพลดลง ก็คือระดับการกินดีอยูดีต่ําลง 

9  ลูกจาง / ผูรับบํานาญ / พนักงานหาง 
 - ผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ 
 1. ผูท่ีไดเปรียบ เชน พอคาแมคา ลูกหนี ้เจาของบริษัท นักธุรกิจ ผูผลิต ผูถือหุน นายธนาคาร ผู
เชา ผูท่ีถือทรัพยสินท่ีมีราคาไมแนนอน เชน ท่ีดิน หมูบานจัดสรร บานเรือน 
 2. ผูท่ีเสียเปรียบ เชน ผูที่มีรายไดคงที่ เจาหนี ้ ผูรับบํานาญ ครูท่ีโรงเรียน ขาราชการ ผูใช
แรงงาน ลูกจางรายวัน ผูท่ีถือทรัพยสินท่ีเปนตัวเงินแนนอน เชน เงินสด เงินฝากประจํา หุนกู 
 - ขอสังเกต พอคาแมคาไดประโยชนจากการท่ีสินคามีราคาสูงขึ้น, ลูกหนี้ไดประโยชน เพราะชําระ
หนี้ดวยเงินท่ีมีคาลดลง, ผูถือทรัพยสินไดประโยชน เพราะสินคามีราคาสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอ, 
ผูมีรายไดประจําเสียเปรียบ เพราะคาครองชีพท่ีสูงขึ้น, เจาหนี้หรือผูมีสินทรัพยในรูปเงินสดหรือเงินฝาก
ประจําเสียเปรียบ เพราะคาของเงินลดลง หากอัตราดอกเบี้ยเปนแบบตายตัว. 

10  บัญชีเดินสะพัด บัญชีเงินทุน บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 - ดุลการชําระเงิน หมายถึง บัญชีบันทึกการรับและการจายเงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงิน
ประกอบดวย 1. บัญชีเดินสะพัด แบงยอยออกเปน 4 รายการไดแก ดุลการคา ดุลบริการ ดุลเงินโอน 
รายได  2. บัญชีทุนเงินหรือบุญชีทุนเคลื่อนยาย 
 - ขอสังเกต ยอดดุลการชําระเงินดูไดจากดุลบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ (มิใชบัญชีทุน
เคลื่อนยาย) ดังนั้นบัญชีท่ีแสดงฐานะดุลการชําระเงินของประเทศคือ บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ. 

11  พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย 
 - ศักดิ์ของกฎหมายหรือฐานะของกฎหมายเรียงลําดับจากศักดิ์สูงสุดไปหาศักดิ์ต่ําไดดังน้ี 
รัฐธรรมนูญ → พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด → พระราช-
กฤษฎีกา → กฎกระทรวง → ขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 
 - ขอสังเกต 1. กฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวา จะออกมาใชบังคับไดก็ตอเมื่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาให
อํานาจ หมายความวา กฎหมายลูกจะออกมาใชบังคับได จะตองมีกฎหมายแมหรือกฎหมายแมบทให
อํานาจไว 2. กฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาไมได. 
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12  เด็กชายวรินทรทําสัญญาซื้อรถมาขับเที่ยวเลน 
 - ตามกฎหมายแลวผูเยาวจะถูกจํากัดความสามารถในเรื่องท่ีจะทํานิติกรรม นิติกรรมใดๆ ท่ีผูเยาว
ไดทําลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ  
 - แตมีขอยกเวนท่ีกฎหมายกําหนดใหผูเยาวทํานิติกรรมบางอยางไดเองและมีผลโดยสมบูรณ โดย
ไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนดังนี้ 
 1. นิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาวฝายเดียว เชน ผูเยาวไดรับท่ีดินโดยเสนหา เจาหนี้ทํา  
นิติกรรมปลดหนี้ให 
 2. กิจการท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร การเขาสูพิธีสมรส 
 3. กิจการท่ีผูเยาวทําเพ่ือเลี้ยงชีพและเหมาะสมแกฐานะ เชน ซ้ืออาหาร หนังสือ 
 4. ผูเยาวมีอํานาจทําพินัยกรรมไดเองเมื่อมีอายุครบ 15 ป 

13  กรรโชกทรัพย 
 - กรรโชกทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่น ได
ประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดย 1. ใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญจะทําอันตราย  2. ขูเข็ญวาจะ
ทําอันตรายตอชีวิตรางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินก็ได จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน 
 - รีดเอาทรัพย ช่ือความผิดอาญาฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหหรือยอมจะใหตน หรือผูอื่นไดประโยชน
ในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินโดย 1. ตองไมใชกําลังประทุษราย 2. เฉพาะขูเข็ญวาจะเปดเผยความลับ
อยางเดียว ซ่ึงการเปดเผยนั้นจะทําใหผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน.

14  เนเธอรแลนด 
 - เนเธอรแลนดมีกษัตริยทรงเปนประมุขและมีรูปแบบรัฐเดี่ยวเหมือนกับไทย 
 - ประเทศที่มีกษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ คือ พระองคจะทําหนาท่ีเปนเพียงประมุข ไมยุงเก่ียวกับ
การบริหารบานเมือง แตมีนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีแทน เชน ไทย ญ่ีปุน มาเลเซีย กัมพูชา อังกฤษ 
สวีเดน เดนมารก นอรเวย เนเธอรแลนด. 
 - รัฐเดี่ยว (เอกรัฐ) คือ รัฐท่ีมีเพียงรัฐบาลเดียวใชอํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด เชน ไทย ญ่ีปุน 
ลาว สิงคโปร ฟลิปปนส ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด นิวซีแลนด ลิกเตนสไตน โมนาโก อิตาลี สวีเดน อังกฤษ 
ตุรกี สเปน นอรเวย เดนมารก. 

15  ฟาสซิสต 
 - เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม แบงเปน แบบฟาสซิสต และแบบคอมมิวนิสต. 
 - เผด็จการฟาสซิสตมีหลักการสําคัญ 1. เช่ือวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน 2. ไมเช่ือวา
ประชาชนเปนผูมีเหตุผล 3. เช่ือในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ 4. เนนลัทธิชาตินิยม
อยางรุนแรง 5. ศรัทธาในผูนํา 6. เช่ือวารัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ 
7. สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน 8. ตอตานระบบคอมมิวนิสต เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2. 
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16  การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 1. พิจารณารางกฎหมาย เชน พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ อนุมัติพระราชกําหนด 
 2. กลั่นกรองกฎหมาย  3. ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน สว. จํานวนไมนอยกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือให
คณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 4. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง
ออกจากตําแหนง หากบุคคลนั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี 
 5. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ เชน เดียวกับอํานาจหนาท่ีของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 

17  นายบอสไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ 
 - ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํา
กวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวติดตอกันไมนอยกวา 
90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตกรณีท่ีมีการเลือกตั้งท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา จะตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียวติดตอกันไมนอยกวา 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง. 
 - ขอสังเกต รัฐมนตรีจะตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
และมีการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี รัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรก็ได แตจะเปนสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไมได. 

18  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 30000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อใหมีการจัดการออกเสียงแสดงประชามติ 
การออกเสียงประชามติ (referendum) เปนการขอคําปรึกษาจากประชาชนของคณะรัฐมนตร ีในเรื่องท่ี
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชนได และมีคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
เปนองคกรทําหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงประชามติตามท่ีกฎหมายกําหนด แมผล
ทายท่ีสุดประชาชนจะมีประชามติวาอยางไร ประชามตินั้นก็มีผลในทางกฎหมายเพียงเปนคําปรึกษาท่ี
คณะรัฐมนตรีควรรับฟง แตไมจําเปนตองเช่ือฟงปฏิบัติตาม. 

19  วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต 
 - วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมนุษยในสังคมสรางขึ้นและปฏิบัติสืบทอด
ตอเนื่องกัน. 
 - ลักษณะของวัฒนธรรมมีดังนี้ 1. เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม 
และเปนระบบสัญลักษณ 2. เปนวิถีชีวิตหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการเรียนรูและสืบทอดตอ
กันมา เชน ลูกตองเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามทานแกชรา 3. เปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู เชน คนไทยยกมือไหว 
ชาวยุโรปใชวิธีสัมผัสมือ ฉะนั้นการท่ีสังคมแตละสังคมมีวัฒนธรรมไมเหมือนกันก็เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การเรียนรูหรือการถายทอดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 4. เปนมรดกทางสังคม คือ วัฒนธรรมสามารถ
ถายทอดจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนได 5. มีการเปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได เพราะสังคมไมเคยหยุดน่ิง. 
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20  การเปลี่ยนความสัมพันธของคนในสังคม 
 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม และ
โครงสรางหรือความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง    ผูหญิงไทย
มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพ่ือนเปนสามีภรรยา. 
 - การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural change) คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น
ท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุ และสิ่งท่ีไมใชวัตถุ (วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน 
การใชรถยนตแทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทย
มากขึ้น คนเมืองมีความเช่ือทางไสยศาสตรนอยลง. 

 

เฉลย 
 
รูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร ป 2555  
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 2555  
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.  
 

 


