


 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) _______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 

 สาสนรักจากใจ......อ.ชัย  สวัสดีครับลูกศิษยทุกคน ชวงเวลาของการสอบเขามหาวิทยาลัยกําลังจะเริ่มขึ้น
อีกแลว อ.ชัยเห็นนองๆ ม.6 รุนใหมนี้กําลังขยันอานหนังสือเพ่ือเตรียมสอบกันอยางขะมักเขมน ทําใหนึกถึงตัวเอง
ในชวงท่ีเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยเหมือนกันวาตองอานหนังสือไปพรอมกับรองเพลงเชียรใหกําลังใจกับตัวเองวา 
“สู.....สู.....” ซ่ึง อ.ชัยมองวาเปนประสบการณท่ีดีครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีพิสูจนความเพียรพยายามของเรา ในปนี้ อ.ชัยก็
ไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญท่ีจะมีสวนทําใหการสอบเขามหาวิทยาลัยของนองๆ ม.6 เปลี่ยนจากเรื่องฝนกลายเปน 
เรื่องจริง โดยมีหนาท่ีเติมเต็มความรูวิชาสังคม ONET ในสาระเศรษฐศาสตร และสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดําเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงสองสาระนี้ขอบอกวาท้ังสนุกและเราใจดีจริงๆ และที่สําคัญ คือ เปนเนื้อหาท่ีมี
ประโยชนตอตัวนักเรียนเองทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน คาเงินบาทแข็งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางไร 
และปหนาถามีการเลือกตั้ง นักเรียนท่ีอายุครบ 18 ปบริบูรณมีหนาท่ีตองไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง ก็ตองรูวาเราจะไป
เลือกใครและเลือกอยางไร เปนตน. 
 สุดทายนี้ อ.ชัยขอเปนกําลังใจใหกับลูกศิษยทุกคนและขออวยพรใหสอบไดคณะดังท่ีตั้งความหวังไว และที่
สําคัญตองขอขอบคุณผูใหญใจดีจากโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป และบัณฑิตแนะแนวท่ีเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย และไดทําโครงการดีๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคมและนักเรียนมาตอเนื่องกันมา
นับเปนปท่ี 22 แลวนะครับ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ________________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3) 

รูทัน...สังคม ONET 
สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

 
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา 
 1. มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ประการใด 
  1. มีความสามารถในการใชและสรางสัญลักษณ 2. มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําใหสังคมมี
ระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษยสามารถสรางความเจริญกาวหนาท่ีสัตวอื่นไมอาจทําได เนื่องจากมนุษยมี
มันสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงมีระดับสติปญญาและความคิดสรางสรรคเหนือกวาสัตวอื่นๆ จึงทําใหสามารถสราง
วัฒนธรรมได. 
 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 ขยันหมั่นพียร 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. วัฒนธรรมเปน
เครื่องมือท่ีจะชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน มนุษยสรางวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมสรางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไมใชสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด มนุษยนั้นเรียนรูวัฒนธรรมจาก
บุคคลตางๆ ในสังคม และสังคมไมอาจดํารงอยูได ถาไมมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปนกลไกควบคุมสังคม. 
 6. ศัพททางสังคมวิทยาที่เจอในขอสอบบอยๆ 
  - วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแหงพฤติกรรม ผลงานท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้น รวมท้ัง
ความคิดความเช่ือ ความรู. 
  - โครงสรางทางสังคม 1. ระบบความสัมพันธของสถาบันตางๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง       
2. รูปแบบความสัมพันธท่ีมีบรรทัดฐานเปนแนวทางท่ีใหคนในสังคมยึดถือไวใชในการทํากิจกรรมตางๆ. 
  - กลุมทางสังคมหรือองคการทางสังคม 1. กลุมบุคคลที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธกันอยาง
มีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุมสังคมจะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ มีความสนใจ
คลายกัน ซ่ึงทําใหกลุมมีลักษณะแตกตางกับกลุมอื่นๆ 2. กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงมีความรูสึกเปนพวก
เดียวกันและมีการกระทําตอกันเพ่ือใหไดรับผลตามจุดมุงหมาย. 
  - สถาบันทางสังคม 1. แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีสนองความตองการรวมกันใน
ดานตางๆ 2. กลุมของบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลักในการทํากิจกรรมดานตางๆ 3. ชุดของ
กฎเกณฑท่ีสังคมกําหนดใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมดานตางๆ 4. ยอดรวมของรูปแบบความสัมพันธ กระบวนการ
และวัตถุอุปกรณท่ีสรางขึ้นเพ่ือสนองประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. 
  - บรรทัดฐานทางสังคม 1. ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ หรือคตินิยมท่ีสังคมกําหนดไวเพ่ือเปน
แนวทางใหบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณตางๆ 2. กฎเกณฑหรือแบบแผนความ
ประพฤติท่ีใชเปนแนวทางใหคนในสังคมไดปฏิบัติตอกันเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคม 1. การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีตองมากระทําตอกัน
ทางสังคม เพ่ือใหความสัมพันธของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น 2. วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบแผน
พฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน. 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ________________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) 

  - การควบคุมทางสังคม วิธีการท่ีสังคมใชควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ใหประพฤติปฏิบัติเปน
แนวทางเดียวกัน. 
  - การขัดเกลาทางสังคม 1. กระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปน
สมาชิกของสังคม เพ่ือใหสมาชิกสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี 2. วิธีการท่ีสังคม
ถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 3. กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยา
ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ. 
  - การเคลื่อนที่ทางสังคม การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหนง-หนาที่-ฐานะทางสังคม เชน 
สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมไดมากกวาสังคมชนบท สังคมเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวตั้ง สังคม
ชนบทมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมแนวนอน. 
  - คานิยม 1. แบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมถือวามีคุณคา เปนแบบแผนที่ใชตัดสินหรือประเมินคาสิ่งตางๆ 
2. สิ่งท่ีกลุมบุคคลเช่ือและยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง 3. เกณฑท่ีระบุวาควร
ประพฤติปฏิบัติอยางไร หรือเกณฑในการประเมินคาความประพฤติของสังคม. 
  - การพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมท่ี
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็ได. 
  - วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงกาวหนาท่ีเปนไปเองโดยไมมีการวางแผน แตมีการส่ังสมกันตอๆ ไป. 
  - การปฏิวัติสังคม การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการจัดลําดับ
ความสูงต่ําของชนช้ันสังคมท่ีเคยมี. 
 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 เพราะเปน
สถาบันขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนจุดเริ่มตนของสถาบันอื่นๆ. 
 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. หนาท่ี เชน สั่งสอนและเผย-
แผธรรม สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เสริมสรางความมั่นคง
ดานจิตใจ เปนเครื่องสรางความผูกพันระหวางคนในชาติและวัฒนธรรมของสังคม 4. บรรทัดฐานหรือแบบแผน
พฤติกรรม 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 หนาที่ 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 เปนแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลในสังคมควรจะทํา เก่ียวของกับศีลธรรม ความดี-ช่ัว ความถูก-ผิด 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและสวัสดิภาพของสังคม เชน ลูกตองกตัญูกตเวทีตอพอแม สามีภรรยาตองซ่ือสัตย
ตอกัน จารีตยังรวมถึงขอหามดวย เชน หามพ่ีนองรวมบิดามารดาแตงงานกัน การฝาฝนจารีตจะถูกสังคมลงโทษ
แบบไมเปนทางการ แตจะจริงจังและรุนแรงกวาวิถีชาวบาน เชน การถูกรุมประชาทัณฑ การเลิกคบคาสมาคมดวย. 
 3. กฎหมาย เปนแนวทางท่ีทุกคนตองกระทํา. 
 15. การควบคุมทางสังคมมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  -การควบคุมทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการควบคุม
ทางสังคม 1.การควบคุมแบบเปนทางการ ไดแก การใชกฎหมาย 2.การควบคุมแบบไมเปนทางการ ไดแก การใช
วิถีชาวบาน 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 และทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของ
สังคม. 
 17. คานิยมมีความสําคัญอยางไร 
  - คานิยมเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีกอใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคม คานิยมมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
และมีผลตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม. 
  - ขอสังเกต 1. คานิยมเปนความนิยมของสังคมหรือกลุมบุคคล ไมใชความนิยมของคนใดคนหนึ่ง 
(ความนิยมสวนบุคคล เราเรียกวา รสนิยม) 2. คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอ 3. ดังนั้นคานิยมมีท้ังท่ีดี
และไมดี ท้ังท่ีควรปลูกฝงในสังคมและคานิยมท่ีควรแกไข. 
 18. ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกตางกันอยางไร 
  1. ชุมชนชนบท ผูคนมีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ วิถีการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติ มี
ความสัมพันธแบบเปนกันเอง มีชีวิตความเปนอยูแบบงายๆ ความหนาแนนของประชากรมีนอย ความแตกตางทาง
สังคมมีนอย การเคลื่อนท่ีทางสังคมมีนอยและเคลื่อนท่ีในแนวนอน ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางท่ัวไป. 
  2. ชุมชนเมือง ผูคนมีอาชีพหลากหลาย วิถีชีวิตไมคอยไดใกลชิดกับธรรมชาติ มีความสัมพันธตาม
กฎระเบียบของสังคม มีการแขงขันกันสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหนาแนนของประชากรมีมาก 
ความแตกตางทางสังคมมีมาก การเคลื่อนท่ีทางสังคมมีมากและเคลื่อนท่ีในแนวตั้ง ขอบเขตความสัมพันธแคบ
เฉพาะเรื่อง. 
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 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 
  - ภาคเหนือ ดานอาหาร : ประเพณีเลี้ยงขันโตก, ดานศาสนาและความเชื่อ : งานบุญทอดผาปาแถว
ท่ีกําแพงเพชร งานบุญตานกวยสลาก ประเพณีการสืบชะตาหรือการตออายุไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 
ปอยสางลองหรืองานบวชลูกแกวเปนสามเณร ปอยหลวง งานสมโภชพระพุทธชินราชท่ีพิษณุโลก งานทําขวัญผ้ึงท่ี
สุโขทัย งานอุมพระดําน้ําท่ีเพชรบูรณ การตีเหล็กนํ้าพ้ีท่ีอุตรดิตถ. 
  - ภาคกลาง ดานศาสนาและความเชื่อ : ประเพณีรับบัวโยนบัวท่ีสมุทรปราการ การบูชารอย     
พระพุทธบาทที่สระบุรี, ดานการเกษตร : การทําขวัญขาวท้ังภาคกลางและภาคอีสาน, ประเพณีท่ัวไป : งานพิธี   
ท้ิงกระจาดท่ีเพชรบูรณ งานประเพณีแหเจาพอเจาเจาแมปากน้ําโพท่ีนครสวรรค งานประเพณีตักบาตรเทโวท่ี
อุทัยธานี ประเพณีตักบาตรนํ้าผ้ึงท่ีฉะเชิงเทรา ประเพณีกอพระเจดียทรายที่ฉะเชิงเทรา ประเพณีกวนขาวทิพยท่ี
ชัยนาท ประเพณีสูขวัญขาวท่ีนครนายก. 
  - ภาคอีสาน ดานศาสนาและความเชื่อ : บุญบ้ังไฟ แหผีตาโขนท่ีอําเภอดานซาย จังหวัดเลย, ดาน
การเกษตร : งานบุญคูนลาน. 
  - ภาคใต ดานอาหาร : ประเพณีกินผักท่ีภูเก็ต, ดานศาสนาและความเชื่อ : ประเพณีลากพระหรือชักพระ 
ประเพณีสารทเดือนสิบท่ีนครศรีธรรมราชท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู. 
 23. ปญหาสังคมมีลักษณะอยางไร 
  - 1. เปนสภาวการณท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 2. มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม         
อันเนื่องมาจากการกระทําตอกันทางสังคมท่ีไมเปนไปตามบรรทัดฐานและกอใหเกิดผลเสีย 3. คนสวนใหญในสังคม
จึงไมปรารถนาและรูสึกวาจะเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอน 4. และพยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนว
ทางแกไขสภาวการณนั้น ตัวอยางปญหาสังคม เชน วัยรุนติดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน. 
  - ขอสังเกตปญหาท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน น้ําทวม 
แผนดินไหว. 
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 24. ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร 
  1. เกิดจากพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน เชน การติดยาเสพติด การทุจริต 2. เกิดจากการเสียระเบียบทาง
สังคม เชน การอพยพยายถิ่นเขามาทํางานในเมือง การศึกษา การจราจร และคุณภาพชีวิต. 
 25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกตางกันอยางไร 
  1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบของสังคม และโครงสรางหรือ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ผูหญิงไทยมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพ่ือนเปนสามีภรรยา. 
  2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุ และ
สิ่งท่ีไมใชวัตถุ (เชน วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน การใชรถยนต
แทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทยมากขึ้น คนเมืองมีความ
เช่ือทางไสยศาสตรนอยลง. 
 26. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุใด 
  1. ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทางประชากร เชน การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชน สภาพดินฟาอากาศภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความ
อุดมสมบูรณ 2. ปจจัยภายนอก เชน การรับเอาวิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากตางประเทศ
เขามา. 
 
รัฐศาสตร-รัฐธรรมนูญไทย และการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน 
 1. รัฐคืออะไร 
  รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีประกอบดวย 1. ประชากร 2. ดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน 3. รัฐบาล   
4. อํานาจอธิปไตย คําวา “รัฐ” ยังรวมถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล และขาราชการทุกหนวยทุกระดับการ
ปกครองที่รวมกันขึ้นเปนรัฐ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐมีลักษณะความเปน
ถาวร แมวาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตรัฐก็ยังคงดํารงอยูตลอดไป. 
 2. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออะไร 
  อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นๆ เปน
อํานาจท่ีแบงแยกไมได และเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดของรัฐ เพราะแสดงถึงความมีเอกราช ลักษณะของอํานาจ
อธิปไตยมีดังนี้ 1. แบงแยกมิได 2. มีความถาวร 3. มีความเด็ดขาด 4. เปนการทั่วไป. 
 3. รัฐเด่ียวและรัฐรวมมีความแตกตางกันอยางไร 
  - แตกตางกันตรงท่ีรูปแบบของรัฐบาลหรือจํานวนรัฐบาลภายในรัฐ 1. รัฐเดี่ยว (เอกรัฐ) คือ รัฐท่ีมี
เพียงรัฐบาลเดียวใชอํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด 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 รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐ เชน มาเลเซีย พมา อินเดีย 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี รัสเซีย จีน. 
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 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 
  1. ไมยึดหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด 2. ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีความสัมพันธ
ใกลชิดกัน 3. รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี 4. คณะรัฐมนตรีจะเขาดํารงตําแหนง
ไดตอเมื่อไดรับความไววางใจจากรัฐสภา 5. รัฐสภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล เชน การต้ังกระทูถาม 
การเปดอภิปรายท่ัวไป 6. มีการยุบสภา. 
 7. ระบบประธานาธิบดี (เชน สหรัฐอเมริกา) มีหลักการสําคัญอยางไร 
  1. ยึดหลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝาย
ตุลาการ (ศาล) โดยแตละฝายมีอํานาจและความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของตน 2. สภาและประธานาธิบดีตาง
มาจากการเลือกตั้ง ในระบบประธานาธิบดีจะไมมีตําแหนงนายกรัฐมนตรี เพราะประธานาธิบดีจะทําหนาท่ีเปนท้ัง
ประมุขและผูนํารัฐบาล 3. สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล 4. ไมมีการยุบสภา. 
 8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 
  - รัฐสภา : ประมุขกับผูนําฝายบริหารหรือรัฐบาลเปนคนละคนกัน / ประธานาธิบดี : ประมุขกับผูนํา
ฝายบริหารเปนคนเดียวกัน. 
  - รัฐสภา : ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี : ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง. 
  - รัฐสภา : สภามาจากการเลือกตั้ง แตรัฐบาลมาจากความไววางใจจากสภา /ประธานาธิบดี : สภา
และประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางออม / ประธานาธิบดี : ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ โดยผานคณะผูเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา : สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล / ประธานาธิบดี : สภาไมมีอํานาจควบคุม
การทํางานของรัฐบาล. 
  - รัฐสภา : มีการยุบสภา มีการเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ / ประธานาธิบดี : ไมมีท้ัง
สองอยาง. 
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 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 พัทยา. 
 11. ระบอบการปกครองที่พิจารณาจากผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นมีรูปแบบใดบาง 
  - 1. การปกครองโดยคนๆ เดียว ไดแก สมบูรณาญาสิทธิราชย เผด็จการ 2. การปกครองโดยคน
สวนนอย ไดแก อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต 3.การปกครองโดยคนสวนมาก ไดแก ประชาธิปไตย. 
    - อภิชนาธิปไตย เปนการปกครองโดยคนสวนนอยที่ท่ีมีฐานะสูงกวาคนท่ัวไปในสังคม เชน มี
ความรู ชาติตระกูล ร่ํารวย.  
    - คณาธิปไตย เปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน แตไมมีฐานะทางสังคมเหมือน
อภิชนาธิปไตย. 
 12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเปน
หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย 2. หลักความเสมอภาค คือ ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณคา
ความเปนมนุษย 3. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี 4. หลักนิติธรรม คือ การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง    
5. หลักการยอมรับเสียงสวนมาก การใชเสียงมากจะตองไมไปละเมิดสิทธิของเสียงสวนนอย 6. หลักการใชเหตุผล 
เชน การเลือกตั้งเสรีโดยเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมไปเปนตัวแทนของตนในการบริหาร
ประเทศ 7. หลักความยินยอม เชน เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป. 
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 13. วิธีการใดบางที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย 
  1. หลักนิติธรรม เปนการใชกฎหมายเปนกรอบในการปกครอง กฎหมายท่ีวานี้ก็คือ รัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายและจะใชอํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไมได 2. การแยกใช
อํานาจอธิปไตย เพ่ือไมใหอํานาจท้ังหมดของรัฐอยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว แตละฝายจะตรวจสอบ
และถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน ไมใหมีฝายใดใชอํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. การ
กระจายอํานาจ ทําใหประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองไดมากขึ้น. 
 14. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมี
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญอยางไร 
  1. การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 2. การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย 3. การปกครองตนเองของประชาชน. 
 15. ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ อะไรบาง 
  1. ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรง ประชาธิปไตยทางตรง
เกิดขึ้นครั้งแรกท่ีเอเธนส 2. ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยโดยตัวแทน คือ ประชาชนเลือกผูแทนเขา
ไปปกครองประเทศแทนตน. 
 16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  1. ไมยอมรับความเสมอภาค 2. คัดคานการปกครองโดยประชาชน 3. ผูกขาดอํานาจการปกครองไวท่ี
ผูนําเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว 4. รัฐอยูเหนือประชาชน เนนอํานาจรัฐมากกวาเสรีภาพของประชาชน 5. ยึด
หลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 6. มีรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ัง พรรคการเมือง รัฐสภา แตเปนไปเพ่ือสราง
อํานาจใหแกบุคคลเทานั้น. 
 17. เผด็จการมี 2 ประเภท อะไรบาง 
  1. เผด็จการอํานาจนิยม 2. เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบงเปนแบบฟาสซิสต และแบบคอมมิวนิสต. 
   - เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะดาน
การเมืองเทานั้น แตประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม. 
   - เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม. 
   - เผด็จการฟาสซิสต 1. เช่ือวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน 2. ไมเช่ือวาประชาชนเปนผูมี
เหตุผล 3. เช่ือในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ 4. เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง 5. ศรัทธาในผูนํา         
6. เช่ือวารัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ 7. สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน       
8. ตอตานระบบคอมมิวนิสต เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2. 
   - เผด็จการคอมมิวนิสต 1. ตอตานระบบนายทุน สนับสนุนชนช้ันกรรมกร 2. ยกเลิกกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม. 3. มีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนผูควบคุมและวางแผนจาก
สวนกลาง. 
 18. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบาง 

 ขอดี 1. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ 2. ประชาชนปกครองตนเอง 3. ประเทศมีความเจริญมั่นคง.  
 ขอเสีย 1. ดําเนินการยาก 2. เสียคาใชจายสูง 3. มีความลาชาในการตัดสินใจ. 
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 19. ขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบาง 
  ขอดี 1. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมตองฟงเสียงสวนใหญอภิปรายเพ่ือหาขอยุติ 
2. ทํางานไดรวดเร็ว.  
  ขอเสีย 1. มีขอผิดพลาดไดงาย 2. ไมใหโอกาสคนดีเขามามีสวนรวม เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 3. ทําใหประเทศพัฒนาลาชา 4. อาจนําประเทศไปสูหายนะ ถาผูนํามีอํานาจมากเกินไป เชน ฮิตเลอร
ของเยอรมันและนายพลโตโจของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซัดดัม ฮุสเซนแหงอิรัก. 
 20. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกตางกันอยางไร 
  - ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 1. รัฐเปนเจาของและผูจัดการปจจัยการผลิตขนาดใหญ เอกชน
ยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กได 2. เอกชนยังคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 3. เนนการกระจายรายไดท่ีเทา
เทียมกัน. 
  - ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 1. รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตท้ังหมด 2. มีการวางแผนจาก
สวนกลาง 3. จํากัดเสรีภาพของผูบริโภคอยางมาก. 
 21. สิทธิมนุษยชนคืออะไร 
  - สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่
ไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาท่ี
ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม. 
  - แนวความคิดเก่ียวกับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเกิดขึ้นหลังจากการส้ินสุด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติจึงไดมีมติ
ยอมรับและประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซ่ึงปฏิญญาสากลฯ มีวัตถุประสงค
และหลักการท่ัวไปเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน แตไมมีพันธะผูกพันในแงของกฎหมายระหวางประเทศ. 
  - ในประเทศไทย “สิทธิมนุษยชน” บัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ 2540 และมีความชัดเจน
มากขึ้นในรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยไดบัญญัติไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และไดบัญญัติเก่ียวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไวในหมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนท่ี 2 วาดวยองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ. 
  - องคการท่ีสําคัญท่ีสุดและมีบทบาทตอประเทศไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนมากท่ีสุด คือ สํานักงาน
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees). 
 22. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 เกี่ยวของกับขอตกลง
ระหวางประเทศอยางไร 
  - มาตรา 190 บัญญัติใหสิทธิประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงกอนจะมีผลผูกพันกัน 
หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง. 
 23. อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) เกี่ยวกับอะไร 
  เปนกฎหมายมนุษยธรรมฉบับแรกของโลก ซ่ึงตอมาอนุสัญญาน้ีรูจักในช่ือ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ (IHL : International Humanitarian Law) ซ่ึงมีประสิทธิภาพของการคุมครองการชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยในยามสงครามหรือมีการขัดแยงทางทหารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น กฎหมาย
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นี้มุงเนนประเด็นสําคัญดังนี้ คือ 1. การเคารพในชีวิตทหารและพลเรือน 2. การเคารพสัญลักษณกาชาด 3. หาม
ทําลายคนที่วางอาวุธ 4. ชวยคนบาดเจ็บและรักษาพยาบาล 5. การแบงเขตระหวางทหารและพลเรือน 6. การ
จํากัดวิธีในการทําสงคราม. 
 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. 
 25. ในกระบวนการนิติบัญญัตินั้น พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยับยั้งพระราชบัญญัติ
อยางไร 
  แมวาพระมหากษัตริยไมสามารถรางพระราชบัญญัติไดดวยพระองคเอง เพราะตองเปนไปตามคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภาเทาน้ัน แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจในการไมทรงเห็นชอบ
กับรางพระราชบัญญัติโดยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะพระราชทานคืนรางพระราชบัญญัติดังกลาวแกรัฐสภา 
หรือไมพระราชทานคืนมาเม่ือพน 90 วัน ในกรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหรัฐสภาตองทําการปรึกษาราง-
พระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา จึงใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง หากครั้งน้ี
พระมหากษัตริยไมพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีสามารถนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว. 
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 26. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเปนมาอยางไร 
  เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทย ประกาศใชเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซ่ึงในเวลาตอมาเปลี่ยนเปน “คณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ” (คมช.) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กําหนดใหประชาชนท้ัง
ประเทศไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ (Referendum) เพ่ือรับรางรัฐธรรมนูญ และไดกําหนดบทบัญญัติ
จํานวน 309 มาตรา 15 หมวด. 
 27. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร 
  1. เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 2. เปนท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ 3. ชวยสงเสริมการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ 4. เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการปกครอง อํานาจ หนาท่ี และการใช
อํานาจอธิปไตย 5. เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบ. 
 28. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติ
อยางไร 
  1. ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 2. ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 3. ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 
โดยผานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. ป.ป.ช. 4. ดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 5. 
ปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น. 
 29. หนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีอะไรบาง 
  1. พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2. ปองกันประเทศชาติ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย      
3. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 4. เสียภาษีอากรใหรัฐ 5. รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม และรวมปกปอง สืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
 30. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองคประกอบอะไรบาง 
  - รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกันยอมเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน
รัฐสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติจะตราเปนกฎหมายไดก็โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา. 
   1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สส. จํานวน 480 คน เปนสมาชิกมาจาการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน สส. มีกําหนดวาระละ 4 
ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองจบปริญญาตรี และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 
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   2. วุฒิสภา ประกอบดวย สว. จํานวน 150 คน เปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น 76 คน และมาจากการสรรหา 74 คน สว. มีกําหนดวาระละ 6 ป ถึงแมนวาสภาผูแทนราษฎรจะถูกยุบ 
แตวุฒิสภายังคงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไปจนครบวาระ. 
 31. รัฐสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ บัญญัติกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย การตรากฎหมายเปนอํานาจ
หนาท่ีรวมกันของทั้งสองสภา แตผูมีอํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายตางๆ คือ สภาผูแทนราษฎรเทานั้น          
2. ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามและเปดอภิปรายท่ัวไป 3. ใหความเห็นชอบในกิจการสําคัญ เชน การให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค. 
  - การต้ังกระทูถาม สส. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐบาลและเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจ  
รัฐบาลได สวน สว. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีและขอเปดอภิปรายท่ัวไปได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐบาลได. 
  - การเปดอภิปรายทั่วไป สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี / สส. ไมนอย
กวา 1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป
เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได แมในขณะยื่นมติหรือหลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาว / ใน
สวนของวุฒิสภานั้น สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปด
อภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการ
แผนดินโดยไมมีการลงมติ. 
 32. กรณีใดที่จะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
  เชน การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค การสืบราชสมบัติ การเปดประชุมรัฐสภา การปดสมัย
ประชุม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
การประกาศสงคราม. 
 33. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. เสนอและพิจารณากฎหมาย เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2. ควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยการตั้งกระทูถามหรือการเปดอภิปรายไมไววางใจ เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล 3. สิทธิเขาช่ือเพ่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดย สส. มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
ประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุมิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. ออกจากตําแหนงได 4. ควบคุม
การตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ. 
 34. สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ 2. ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลง
ขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 3. ถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูงออกจากตําแหนง หากบุคคลนั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไป
ในทางทุจริตตอหนาท่ี 4. ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับอํานาจหนาท่ีของ สส. 
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 35. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คณะรัฐมนตรีมีองคประกอบอะไร 
  - ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมเกิน 35 คน โดยนายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร สวนรัฐมนตรีอาจเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมก็ได. 
  - ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรีท่ีทูลเกลาฯ เสนอ นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได. 
  - รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไมตํ่ากวา 35 ปบริบูรณ       
3. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4. ไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับการเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 5. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก โดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป   
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6. ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคย
เปนสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวยังไมเกิน 2 ปนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี. 
 36. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. กําหนดนโยบายการบริหารประเทศและบริหารใหเปนไปตามนโยบาย 2. รักษากฎหมายและความ
สงบเรียบรอย 3. ควบคุมขาราชการใหนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล 4. ประสานงานกับกระทรวงตางๆ ใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกันและสอดคลองกัน 5. ออกมติตางๆ เพ่ือใหกระทรวงกรมตางๆ ถือปฏิบัติ. 
 37. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกต้ังเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
  เปนอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร (สวนวุฒิสภามีหนาท่ีรับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจาก
สภาผูแทนราษฎรเทานั้น) การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (ตองมี สส. ไมนอย
กวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น
จะตองมีการลงมติของ สส. โดยเปดเผยในที่ประชุมสภา และมติเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมด บุคคลนั้นก็จะไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี. 
 38. รัฐมนตรีทั้งคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
  1. ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 2. อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผูแทนราษฎร 3. คณะรัฐมนตรีลาออก ขอสังเกต เหตุท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพไปตาม
สภาพของนายกรัฐมนตรีท่ีสิ้นสุดไปดวย ก็เพราะนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของคณะรัฐมนตรี และยังเปนผูเสนอ
ช่ือรัฐมนตรีเพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอีกดวย. 
 39. ฝายบริหารถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดย “การยุบสภา” หมายความวาอยางไร 
  - การยุบสภา หมายถึง การท่ีประมุขของรัฐในระบบรัฐสภาประกาศใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
สิ้นสุดลงพรอมกันทุกคนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเร็วขึ้นกวาวาระปกติของสภา 
การยุบสภาจะกระทําโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีใหพระมหากษัตริย. 
  - พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรใหม การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงจะตองกําหนดวันเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา 45 วัน 
แตไมเกิน 60 วันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 
และการยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน. 
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 40. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําไดในกรณีใด 
  - ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรม. 
  - ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10000 คน เขาชื่อเสนอรางรางพระราชบัญญัติได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20000 คน เขาชื่อเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50000 คน เขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ. 
  - การออกเสียงประชามติ. 
 41. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก   
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. 
 42. ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร 
  - ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ไดแก ศาลปกครองชั้นตน
และศาลปกครองสูงสุด แตอาจจะมีศาลอุทธรณดวยก็ได. 
 43. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไว 4 รูปแบบ 
อะไรบาง 
  1. การตรวจสอบทรัพยสิน 2. การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 3. การถอดถอนตําแหนง 
4. การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
 44. การตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีวิธีการตรวจสอบอยางไร 
  - ผูมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่นพรอมท้ังคู
สมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองดูแล. 
  - ผูมีหนาท่ีตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน คือ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน. 
  - องคกรตรวจสอบ 1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 2. ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
  - วิธีการตรวจสอบ 1. ตรวจสอบความถูกตอง/ความมีอยูจริงของทรัพยสิน/หนี้สิน 2. หากมี
ทรัพยสินเพ่ิมผิดปกติ ใหประธานคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสาร/รายงานผล
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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. 
  - 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 คณะกรรมการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน. 
  - องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
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  - คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนและกรรมการ
อ่ืนอีก 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - ผูตรวจการแผนดิน มีจํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา    
มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอ่ืนอีก 8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง  
9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืนอีก 6 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอ่ืน
อีก 6 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
 48. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกรปกครอง
ทองถิ่น รวมท้ังจัดใหมีการลงประชามต ิ2. ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง. 
 49. ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman) มีอํานาจหนาที่อะไร 
  - อํานาจหนาท่ี 1. พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามขอรองเรียน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น 2. ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 3. ติดตาม
ประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ. 
  - ขอสังเกต 1. ผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีตรวจสอบและทํารายงานเสนอใหมีการแกไขโดยหนวยงาน
ของรัฐ หากหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตาม ผูตรวจการแผนดินก็ไมมีอํานาจสั่งการแตประการใด ผูตรวจการ
แผนดินมีเพียงแตอํานาจท่ีทํารายงานเสนอแกรัฐสภาและพิมพเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 2. หากเปนการกระทํา
ผิดวินัยรายแรง ผูตรวจแผนดินจะสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา
ดําเนินการโดยถือเปนเหตุท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐจะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง. 
 50. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการ
ดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 3. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น 4. กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
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 51. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไข
ท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว เพ่ือดําเนินการในกรณีท่ีปรากฏวาไมมี
การดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีไดมีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบ
ตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก
ผูเสียหายและเปนกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน 6. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 7. สงเสริมความรวมมือ
และการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคกรอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 8. จัดทํารายงาน
ประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 9. อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ. 
 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 
  1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน 3. ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไม
นอยกวา 10000 คน 4. ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและ
กฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ. 
   - ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดโดยไมตองขอมติ
จากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ. 
 54. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ี
มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา 4. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. 
 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (22) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 55. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูมีสิทธิ์เลือกต้ังมีคุณสมบัติอยางไร 
  1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 
5 ป 2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกต้ัง 3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง. 
 56. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกต้ังมีใครบาง 
  1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธ์ิเลือกตั้ง 3. ตองคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ. 
 
กฎหมาย 
 1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  1. เปนขอกําหนดความประพฤติ 2. ใชกับบุคคลเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได 3. ใชได
ทั่วไป คือ กฎหมายจะตองใชบังคับไดทุกสถานท่ีและแกบุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค 4. ใชไดเสมอไป คือ เมื่อ
ประกาศใชกฎหมายใดแลว ตองใชกฎหมายนั้นบังคับไดเสมอ จนกวาจะมีประกาศยกเลิกหรือถูกลบลางดวยกฎหมายใหม 
ดังสุภาษิตกฎหมายที่กลาววา “กฎหมายนอนหลับบางคราว แตไมเคยตาย” 5. มีอํานาจผูกพันใหบุคคลตอง   
ปฏิบัติตาม 6. ตองมีกระบวนการท่ีแนนอน 7. มีสภาพบังคับ ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญท่ีสุดของกฎหมาย เพราะทําให
กฎหมายแตกตางจากกฎอื่นๆ ในสังคม. 
 2. ระบบซิวิลลอว (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว (Common Law) มีความแตกตางกัน
อยางไร 
  - ระบบซิวิลลอว (หรือระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ระบบประมวลกฎหมาย) เปนกฎหมายที่ใช
ในภาคพื้นยุโรป ถือวากฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเปนท่ีมาของกฎหมาย คําพิพากษาของศาลไมใช
ท่ีมาของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายซิวิลลอว เชน ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุน. 
  - ระบบคอมมอนลอว (หรือระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร ระบบกฎหมายจารีตประเพณี) 
ถือวาจารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาลเปนท่ีมาของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายคอมมอนลอว เชน 
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด. 
 3. กฎหมายมีกี่ประเภท 
  - แบงตามองคกรท่ีจัดทํา 1. กฎหมายท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล 2. กฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหาร ไดแก พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 3. กฎหมายท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ขอบัญญัติจังหวัด 
เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา 4. กฎหมายท่ีออกมาใชในกรณี
พิเศษ เชน กฎอัยการศึก ประกาศคณะปฏิวัติ. 
  - แบงตามวิธีการใช 1. กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายท่ีกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของ
บุคคล เชน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายอาญาทหาร 2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ เปน
กฎหมายที่กําหนดวิธีการบังคับใหเปนไปตามสิทธิหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายสารบัญญัติ เชน กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน ธรรมนูญศาลทหาร. 
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  - แบงตามความสัมพันธของคูกรณี 1. กฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวาง
รัฐกับพลเมือง ในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือกวา เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา 
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา   
ความแพง 2. กฎหมายเอกชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธของบุคคลตอบุคคลในฐานะเอกชน เชน 
กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย 3. กฎหมายระหวางประเทศ เชน กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 
แผนกคดีบุคคล แผนกคดีอาญา. 
 4. ความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมายเรียงลําดับอยางไร 
  1. รัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 3. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย      
พระราชกําหนดและพระบรมราชโองการซึ่งใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ 4. พระราชกฤษฎีกา 5. กฎกระทรวง       
6. กฎหมายท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร. 
 5. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําไดในกรณีใดบาง 
  - 1. ออกในกรณีเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ี
มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 2. ออกระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนเกี่ยวกับภาษีอากร
หรือเงินตรา ซ่ึงตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน พระราชกําหนดที่ไดตรา
ขึ้นตามเงื่อนไขนี้จะตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ขั้นตอนและวิธีการจัดทําพระราชกําหนด 1. ผูเสนอ คือ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบซ่ึงเก่ียวของกับกรณี
ฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวนท่ีเกิดขึ้น 2. ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี 3. ผูตรา คือ พระมหากษัตริย 4. มีผลบังคับ
ใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ขอสังเกตการจัดทําพระราชกฤษฎีกาไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา. 
 6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  1. ผูเสนอ คือ คณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาหรือท่ีไดรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกําหนดที่บัญญัติใหออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น 2. ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี 3. ผูตรา คือ 
พระมหากษัตริย 4. มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
 7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกขอบัญญัติจังหวัดมีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  1. ผูเสนอ คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือสมาชิกสภาจังหวัด 2. ผูพิจารณา คือ สภาจังหวัด 3. ผูตรา คือ 
ผูวาราชการจังหวัด 4. มีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในที่เปดเผยท่ีศาลากลางจังหวัดครบ 15 วัน แตในกรณีฉุกเฉิน
อาจประกาศใชเลยก็ได. 
 8. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเริ่มตนสภาพบุคคลนั้นเริ่มเม่ือไร 
  ป.พ.พ. มาตรา 15 บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก” 1. มีการคลอด
คือ การท่ีทารกไดพนออกมาจากครรภมารดา โดยไมมีอวัยวะสวนใดเหลือติดอยู สวนจะมีการตัดสายสะดือหรือไมนั้น
ไมถือวาเปนขอสําคัญ 2. มีการอยูรอดเปนทารก คือ ตองปรากฏวาทารกท่ีคลอดออกมานั้นไดมีการหายใจแลว    
ไมวาการหายใจนั้นจะมีระยะเวลานานเทาใดก็ตาม. 
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 9. การรองขอใหศาลสั่งวาบุคคลใดเปน “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑอยางไร 
  การท่ีบุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไมตลอด
ระยะเวลา 5 ป เมื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (คือ ผูจะไดประโยชนหรือจะเสียประโยชนหากศาลสั่งบุคคลใดเปนคน
สาบสูญ) หรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ แตในกรณีท่ีมีอันตรายจากการรบหรือ
สงคราม ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย ระยะเวลาจะลดเหลือ 2 ป. 
 10. ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอํานาจปกครอง ผูปกครองแตกตางกันอยางไร 
  ผูแทนโดยชอบธรรม คือ ผูท่ีมีอํานาจทํานิติกรรมตางๆ แทนผูเยาวหรือใหความยินยอมแกผูเยาวในการ
ทํานิติกรรม ผูแทนโดยชอบธรรม ไดแก 1. ผูใชอํานาจปกครอง ก็คือบิดา มารดา 2. ผูปกครอง คือ ผูอื่นท่ีมิใช
บิดา มารดา แตมีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว. 
 11. ตามหลักทั่วไปผูเยาวจะทํานิติกรรมโดยลําพังไดหรือไม 
  ป.พ.พ. มาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ
ธรรมกอน การใดๆ ท่ีผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น” 
การใดๆ ในท่ีนี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เทานั้น ถาเปนการกระทําอยางอื่นท่ีมิใชนิติกรรม เชน 
ผูเยาวกระทําละเมิดตอผูอื่น ผูเยาวจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จะอางวาการ
กระทํานั้นมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมไมได. 
 12. กรณีใดที่กฎหมายยกเวนใหผูเยาวทําไดเองโดยลําพัง ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผูแทน
โดยชอบธรรม 
  1. นิติกรรมท่ีทําใหผูเยาวไดสิทธิหรือหลุดพนจากหนาท่ี หรือนิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาวฝาย
เดียว เชน การรับการใหโดยเสนหา การท่ีเจาหนี้ปลดหนี้ให 2. นิติกรรมท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การ
รับรองบุตร 3. นิติกรรมท่ีสมแกฐานานุรูปและจําเปนเพ่ือการเลี้ยงชีพของผูเยาว เชน การซ้ือของใชใน
ชีวิตประจําวัน 4. การทําพินัยกรรม ผูเยาวทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ ถาผูเยาวทําพินัยกรรมใน
ขณะที่อายุยังไมครบ 15 ปบริบูรณ แมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม พินัยกรรมนั้นก็ยังคง
เปนโมฆะ. 
 13. คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตแตกตางกันอยางไร 
  - คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ีศาลไดมีคําสั่งแลววาเปนคนไรความสามารถและใหอยูใน
ความดูแลของผูอนุบาล. 
  - คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดการงานของตนไดเองเพราะ 1. กายพิการ
หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 2. ประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ 3. ติดสุรายาเมา 4. มีเหตุอื่นในทํานอง
เดียวกันนั้น และบุคคลนั้นถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ โดยปกติคนเสมือนไรความสามารถ 
สามารถทํานิติกรรมไดเอง (เชน การทําพินัยกรรม คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมไดเองโดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูพิทักษ) เวนแตนิติกรรมบางประเภทที่กฎหมายกําหนดไว เชน กูยืม นําทรัพยสินไปลงทุน ซ่ึงคน
เสมือนไรความสามารถจะทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ. 
  - คนวิกลจริต คือ บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซ่ึงศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากบุคคล
ดังกลาวกระทําการใดๆ ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต 
การน้ันจะตกเปนโมฆียะ. 
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 14. ทรัพยและทรัพยสินแตกตางกันอยางไร 
  - ทรัพย คือ วัตถุท่ีมีรูปรางจับตอง มองเห็นได เชน รถยนต ธนบัตร ทรัพยแบงออกเปน             
1. อสังหาริมทรัพย ไดแก ท่ีดิน ทรัพยท่ีติดอยูกับท่ีดิน เชน บาน ตนไม และทรัพยประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน 
เชน ลําธาร กรวดหิน ดิน ทรายในที่ดิน 2. สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีได ไมวาการเคลื่อนท่ีนั้นเคลื่อน
ดวยทรัพยนั้นเอง เชน รถยนต สัตว หรือเคลื่อนดวยกําลังภายนอกทรัพย เชน เกวียน เพชร ทองคํา. 
  - ทรัพยสิน คือ วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและถือเอาได เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา กระแสไฟฟา พลังน้ําตก พลังไอน้ํา เปนตน. 
 15. การหม้ันที่ถูกตองตามกฎหมายตองมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  1. ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ มิฉะนั้นการหมั้นตกเปนโมฆะ 2. ผูเยาวทําการหมั้น
จะตองไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองดวย 3. ตองมีของหม้ัน ขอสังเกต ถาฝายใดฝายหนึ่งผิด
สัญญาหมั้นโดยไมยอมสมรสดวย อีกฝายหนึ่งจะถือเอาเปนเหตุไปฟองรองศาลเพื่อบังคับใหฝายท่ีผิดสัญญาตองทํา
การสมรสดวยไมได แตก็มีสิทธิท่ีจะเรียกคาทดแทนได เชน คาทดแทนความเสียหายตอรางกายหรือช่ือเสียงแหง
ชายหรือหญิงนั้น สรุปวาการผิดสัญญาหมั้น ฝายท่ีเสียหายสามารถเรียกคาทดแทนได แตจะใหศาลบังคับใหมีการ
สมรสไมได เพราะวาการสมรสนั้นขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูจะสมรสเทานั้น. 
 16. ตามกฎหมายการสมรสมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  1. ชายหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ เวนแตมีเหตุอันควรท่ีศาลอนุญาตใหสมรสได หากผูเยาวจะ
ทําการสมรส ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง 2. ชายหรือหญิงตองไม
เปนคนวิกลจริต 3. ชายและหญิงตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพ่ีนองกัน 4. ผูรับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 5. ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวมิได 6. ชายและ
หญิงท้ังสองคนตองยินยอมเปนสามีภริยากัน 7. หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อเวลาไมนอยกวา 310 วัน นับแต
ขาดจากการสมรสเดิมไดผานพนแลว. 
 17. สินสวนตัวและสินสมรสแตกตางกันอยางไร 
  - สินสวนตัว 1. ทรัพยสินท่ีชายและหญิงฝายหนึ่งฝายใดมีอยูกอนสมรส 2. เปนเครื่องใชหรือของใช
สวนตัว เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีผูนั้นใชควรแกฐานะของตน และใหรวมถึงเครื่องมือเครื่องใชสําหรับ
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝายหนึ่งฝายใดดวย 3. ระหวางสมรสหรือขณะเปนสามีภรรยากันอยูนั้น     
หากฝายหนึ่งฝายใดไดมรดกหรือไดรับการใหโดยเสนหา ทรัพยสินท่ีไดนั้นก็เปนสินสวนตัว 4. ของหม้ัน. 
  - สินสวนสมรส 1. ทรัพยสินท่ีสามีและภรรยาไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน เงินโบนัส เงิน
ประจําตําแหนง 2. สามีหรือภรรยาไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมยกใหโดยระบุวาเปนสินสมรส 3. ดอกผลอัน
เพ่ิมจากสินสวนตัว เชน กําไร คาเชา เงินปนผล. 
 18. การรับบุญบุตรธรรมตองมีหลักเกณฑอะไรบาง 
  1. การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหบุตรบุญธรรมมี
ฐานะและสิทธิอยางเดียวกับบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย. 
  2. ผูจะรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยางนอย 
15 ป. 
  3. ถาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ผูเปนบุตรบุญธรรมนั้นตองใหความ
ยินยอมดวย. 
  4. ในกรณีท่ีผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสแลว ในการรับหรือเปนบุตรบุญธรรม 
ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน. 
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 19. นิติกรรมมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
  1. มีการกระทําหรือการแสดงเจตนาใหปรากฏออกมา โดยอาจจะแสดงอยางเจตนา โดยลายลักษณอักษร 
หรือดวยวาจา หรือดวยกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ได การน่ิงอาจถือวาเปนการแสดงเจตนายอมรับไดดวย   
2. เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทําน้ันไมเปนการตองหามตามกฎหมายโดยชัดแจง 3. ดวยใจ
สมัคร หมายความวา ผูกระทํามีความสมัครใจในการแสดงเจตนาใหปรากฏ มิไดเกิดขึ้นเพราะการสําคัญผิดถูกขมขู 
หรือถูกหลวกลวงใดๆ ท้ังสิ้น 4. มุงโดยตรงท่ีจะผูกนิติสัมพันธขึ้นในระหวางบุคคล คือ ตองเปนการกระทําท่ี
ผูกระทําไดทําลงโดยมีเจตนาใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมายซึ่งจะทําใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคล 5. เพ่ือ
กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคล และทรัพยสิทธิดวย การ
เคลื่อนไหวในสิทธินี้อาจจะเปนการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ หรือระงับสิทธิก็ได. 
 20. นิติกรรมฝายเดียวและนิติกรรมหลายฝายแตกตางกันอยางไร 
  1. นิติกรรมฝายเดียว ไดแก นิติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝายหนึ่งฝายเดียวและมี
ผลตามกฎหมาย ซ่ึงบางกรณีก็ทําใหผูทํานิติกรรมเสียสิทธิได เชน การกอตั้งมูลนิธิ การรับสภาพนี้ การผอนเวลา
ชําระหนี้ใหลูกหนี้ คํามั่นจะซื้อจะขาย การทําพินัยกรรม การบอกกลาวบังคับจํานอง เปนตน 2. นิติกรรม      
หลายฝาย ไดแก นิติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปและทุกฝายตางตกลง
ยินยอมระหวางกัน กลาวคือฝายหนึ่งแสดงเจตนาทําเปนคําเสนอ แลวอีกฝายหนึ่งแสดงเจตนาเปนคําสนอง เมื่อ
คําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน จึงเกิดมีนิติกรรมสองฝายขึ้น หรือเรียกกันวา “สัญญา” เชน สัญญาซ้ือขาย 
สัญญากูยืมเงิน สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาขายฝาก จํานอง จํานํา เปนตน สรุปวาสัญญาตองมีองคประกอบดังน้ี 
1. ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป 2. ตองมีการแสดงเจตนาตองตรงกัน ตองมีคําเสนอและคําสนองท่ีชัดเจน
แนนอน 3. ตองมีวัตถุประสงคในการทําสัญญา. 
 21. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกตางกันอยางไร 
  - โมฆะกรรม คือ นิติกรรมท่ีเปนอันเสียเปลาไมมีผลตามกฎหมาย การเสียเปลาน้ีมีมาตั้งแตเริ่มแรกท่ี
ทํานิติกรรม โมฆะกรรมนั้นไมอาจจะใหสัตยาบันแกกันได. 
  - โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมท่ีมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลางใหเปนโมฆะ 
(เสียเปลาตั้งแตเริ่มแรก) หรือใหสัตยาบันเพ่ือทําใหเปนนิติกรรมท่ีสมบูรณตอไป. 
 22. การเชาทรัพยกับการซื้อขายแตกตางกันอยางไร 
  การเชาทรัพยตางกับการซ้ือขาย คือ มิไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และมีกําหนดเพียงช่ัว
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เชน ถาเปนอสังหาริมทรัพยใหเชาไดไมเกิน 30 ป ดังนั้นผูใหเชาไมจําตองเปนเจาของ
ทรัพยสิน เพียงแตมีสิทธิครอบครองใชประโยชนในทรัพยสินนั้นก็นําไปใหเชาได แตผูเชาทรัพยสินจากผูอื่นไว จะ
นําไปใหเชาตอซ่ึงเรียกวาใหเชาชวงไมได เวนแตวาจะมีขอตกลงในสัญญาเชาอนุญาตไว การเชาอสังหาริมทรัพย
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือของฝายท่ีจะตองรับผิดตามสัญญา (ซ่ึงไมจําเปนตองเขียนเปนรูปแบบสัญญา 
เพียงมีขอความแสดงวามีการตกลงกันหรือยอมใหใช หรือรับประโยชนในทรัพยสินตอบแทนกับคาเชาก็พอแลว) 
มิฉะนั้นจะฟองเรียกใหปฏิบัติตามสัญญาไมได สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนานเกินกวา 3 ป หรือมีกําหนดตลอด
อายุของผูเชาหรือผูใหเชาตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เชน เชาท่ีดินตองจดทะเบียน ณ สํานักงาน
ท่ีดิน เชาบานตองจดทะเบียน ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขตท่ีท่ีดินหรือบานนั้นตั้งอยู เปนตน. 
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 23. สัญญากูยืม กฎหมายกําหนดไววาอยางไร 
  การกูยืมเงินจะมีผลตอเมื่อมีการสงมอบเงินใหแกผูกู และกฎหมายบังคับวาการกูยืมเงินเกินกวา 
2,000 บาทข้ึนไป จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงวามีการกูเงินกันจริง ซ่ึงขอใหเปนเพียงหนังสือแสดงวามี
การรับเงินยืมไปจริง ลงลายมือชื่อผูกู หรือในกรณีท่ีไมสามารถลงลายมือช่ือได ตองมีลายพิมพนิ้วมือของผูกู
ประทับในหนังสือดังกลาว โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพนิ้วมือนั้นอยางนอยสองคน หลักฐานดังกลาวนี้
อาจทําขึ้นภายหลังการมอบเงินใหแกกัน เชน เปนหนังสือขอผัดผอนการชําระเงินได และในกรณีท่ีตกลงกันวาให
เรียกดอกเบี้ยไดแตมิไดระบุอัตราไว ผูใหกูมีสิทธิไดดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป (ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 7) ถามีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว ผูใหกูจะเรียกดอกเบี้ยจากผูกูไดสูงสุดไมเกินรอยละ 
15 ตอป ถาผูใหกูเรียกดอกเบี้ยสูงกวานี้แมผูกูจะยินยอมก็ไมมีผล หมายความวาการเรียกดอกเบี้ยเปนอันใชไมได
ท้ังหมด และผูใหกูมีความผิดตามพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ยกเวนการกูยืม
เงินจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพยซ่ึงมีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ยอมใหเรียกดอกเบี้ยสูงกวารอยละ 15 ตอปได. 
 24. กฎหมายอาญาแบงออกเปนกี่ภาค 
  - กฎหมายอาญาเปนฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทําท่ีถือเปนความผิด และโทษที่ผูกระทํา
ความผิดตองไดรับ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ภาค คือ 1. บทบัญญัติท่ัวไป 2. ความผิด 3. ลหุโทษ. 
 25. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบาง 
  1. ตองมีการกระทํา และมีกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
และโทษที่ผูกระทําผิดจะไดรับตองเปนโทษตามกฎหมาย จะมากําหนดโทษตามอําเภอใจ ผูมีอํานาจไมได ท้ังน้ี
เพราะความผิดทางอาญามีการลงโทษที่รุนแรงกระทบกระเทือนถึงชีวิต จิตใจ และความเปนอยูของบุคคลมาก 
หากไมผิดจริงแลว เอาไปลงโทษถือวาไมสมควรอยางย่ิง ความสําคัญของหลักการน้ี ศาลฎีกาไดเคยกลาวไววา 
“ปลอยผูกระทําความผิดเสียสิบคน ยังดีกวาจะลงโทษผูหาผิดมิไดแมแตคนเดียว” หรือตามหลักกฎหมายอาญาที่
เปนหลักสากลท่ีวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย”. 
  2. กฎหมายอาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง การกระทําท่ีเปนความผิดตามกฎหมายที่เพ่ิงบัญญัติขึ้นมา  
ทีหลังจะไมสามารถนําไปบังคับกับการกระทําท่ีเกิดขึ้นกอนกฎหมายได อยางไรก็ตามหากบทบัญญัตินั้นเปนคุณกับ
ผูกระทําความผิดก็มีผลยอนหลังได. 
  3. การตีความกฎหมายอาญาตองมีความเครงครัด หมายความวา การลงโทษตามการกระทําความผิดใดๆ 
ตองมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจน ตัวบทกฎหมายใดท่ีมีถอยคํากํากวมคลุมเครือจนเปนท่ีนาสงสัย จะนํามา
ตีความเพ่ือลงโทษทางอาญาไมได. 
 26. โทษทางอาญาและโทษทางแพงแตกตางกันอยางไร 
  โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนัก ดังน้ี ริบทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต 
โทษทางแพง เชน เรียกคาเสียหาย เรียกเบี้ยปรับ เรียกดอกเบี้ย ริบมัดจํา ความมุงหมายของกฎหมายอาญา
ตางกับกฎหมายแพง เพราะกฎหมายแพงมุงคุมครองผลประโยชนของเอกชน การกระทําซ่ึงผิดท้ังกฎหมายอาญา
และกฎหมายแพง เชน การทํารายรางกายผูอื่นแตจะมีผลตางกัน โดยโทษตามกฎหมายอาญา อาจเปนโทษจําคุก
หรือเสียคาปรับใหรัฐ แตถาโทษตามกฎหมายแพงผูทํารายจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกทําราย เชน คารักษา 
พยาบาลและคาเสียหายที่ผูถูกทํารายควรจะไดรับเนื่องจากการทํางานไมไดระหวางบาดเจ็บ เปนตน. 
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 27. ประเภทของความผิดทางอาญาในแงโทษและการดําเนินคดีแบงไดเปน 3 ประเภท อะไรบาง 
  1. ความผิดอาญาแผนดิน 2. ความผิดอันยอมความได 3. ความผิดลหุโทษ. 
 28. ความผิดลหุโทษคืออะไร 
  - ถือเปนความผิดทางอาญา เปนความผิดเล็กนอยซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เชน ไมยอมบอกหรือแกลงบอกช่ือหรือท่ีอยูอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน 
พกพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันควร เสพสุราหรือของเมาจนเปน
เหตุใหตนมาประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน ใชกําลังทํารายผูอื่น
โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ การสงเสียงดังโดยไมมีเหตุอันควร ทําใหคนอื่นตกใจหรือ
เดือดรอน เปนตน. 
  - การกระทําความผิดลหุโทษแมจะกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตจะมีความบัญญัติตาม
ความผิดนั้นใหเห็นเปนอยางอื่น และหากเปนการพยายายามกระทําความผิดลหุโทษ หรือเปนผูสนับสนุนใหกระทํา
ความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ. 
 29. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกตางกันอยางไร 
  - การกระทําโดยเจตนา เปนการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น ตามหลักกฎหมายที่วา “กรรมเปนเครื่องช้ีเจตนา” การกระทําโดย
ประมาท เปนการกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้น
จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชไดเพียงพอไม. 
 30. ว่ิงราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ยักยอกทรัพย 
  - ว่ิงราวทรัพย การลักทรัพยโดยการฉกฉวยเอาทรัพยนั้นไปซึ่งหนาของเจาของทรัพย ซ่ึงถือวาเปน
การกระทําท่ีอุกอาจกวาลักทรัพยตามธรรมดา. 
  - ชิงทรัพย การลักทรัพยโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญโดยการใชกําลังประทุษรายเพ่ือใหไดทรัพยไป 
หรือเพ่ือปกปดการลักทรัพยนั้น หรือเพ่ือใหพนจากการจับกุมซ่ึงถือวาเปนการกระทําท่ีรุนแรงกวาลักทรัพยตามธรรมดา. 
  - ปลนทรัพย การชิงทรัพยโดยรวมกันกระทําความผิดดวยกันตั้งแต 3 คนขึ้นไป ซ่ึงถือวารุนแรงกวา
การชิงทรัพยขึ้นไปอีก. 
  - ความผิดฐานยักยอกทรัพย ความผิดฐานยักยอกทรัพยตางจากความผิดฐานลักทรัพย เพราะ
ความผิดฐานลักทรัพยเปนการเอาทรัพยไปจากการครอบครองของผูอื่น แตความผิดฐานยักยอกทรัพยเปนการเบียดบัง
ทรัพยของผูอื่นหรือท่ีผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยซ่ึงอยูในความครอบครองของผูกระทําผิดเอง เชน มีผูฝากหนังสือ 
ของเขาไวกับผูกระทําความผิดแลวผูกระทําความผิดเอาไปขายใหผูอื่นเพ่ือเอาเงินคาหนังสือนั้นเสีย เปนตน. 
 31. บัตรประจําตัวประชาชน 
  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 กําหนดให
บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน 70 ปบริบูรณ ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน เวนแต
จะไดรับการยกเวนจากทางราชการ เชน ภิกษุ สามเณร เปนตน เมื่อเจาพนักงานท่ีมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป
ขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชน. 
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รูทัน...สังคม ONET 
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 จะประกอบดวยตนทุนชัดแจงเทาน้ัน. 
  - ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวยตนทุนท้ังหมดซ่ึงรวมท้ังตนทุนชัดแจงและตนทุนแฝง ดังน้ัน
ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงมีความหมายที่กวางกวาตนทุนทางบัญชี. 
 7. กําไรทางบัญชี (Accounting Profit) กําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit) 
  - กําไรทางบัญชี รายรับท้ังหมดหักดวยตนทุนชัดแจง (ตนทุนท่ีจายเปนตัวเงิน). 
   กําไรทางบัญชี = รายรับ - ตนทุนชัดแจง. 
  - กําไรทางเศรษฐศาสตร รายรับท้ังหมดหักดวยตนทุนชัดแจง (ตนทุนท่ีจายเปนตัวเงิน) รวมกับ
ตนทุนแฝง (ตนทุนท่ีไมไดจายเปนตัวเงิน). 
   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 สิ่งท่ีมนุษยสราง
ขึ้นเพ่ือใชในการผลิตสินคา เชน เครื่องมือเครื่องจักร โรงงาน ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ ดอกเบี้ย (แรงงานสัตวท่ีคน
ฝกฝนเพ่ือนํามาใชงานอนุโลมถือเปนทุน) 4. ผูประกอบการ ผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวมเอาปจจัยการผลิตตางๆ มา
ดําเนินการผลิต และยังเปนผูรับภาระความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดรับ คือ กําไร. 
  - หนวยเศรษฐกิจ ผูประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยหนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ 
และหนวยรัฐบาล. 
 
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) 
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 10. ขอดีและขอเสียของระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  ระบบทุนนิยม 
  - ขอดี 1. มีแรงจูงใจในการผลิตและการทํางาน เพราะทํามากจะมีรายไดมาก 2. ผูผลิตแตละราย
ตองแขงขันกันขายสินคาและบริการใหมากท่ีสุด จึงตองปรับปรุงเทคนิคการผลิตอยูเสมอ โดยเนนท้ังคุณภาพและ
ปริมาณดวย 3. เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตนถนัด 4. ผูบริโภคมีโอกาส
เลือกบริโภคสินคาและบริการตางๆ ท่ีเปนธรรมมากขึ้น เพราะไมมีผูใดผูกขาดการผลิตท่ีทําใหราคาสูงเกินปกติ. 
  - 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. 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. เอกชนไมมีเสรีภาพทํา
ธุรกิจไดเต็มท่ี เพราะเอกชนทําไดเฉพาะกิจการขนาดเล็กเทานั้น สวนกิจการขนาดใหญรัฐเขาควบคุม 3. ขาด
แรงจูงใจในการทํางานและขาดการแขงขัน ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตไมกาวหนามากนัก. 
 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 - ขอดี 1. การกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางท่ัวถึง 2. ผูใชแรงงานไดรับ
ผลตอบแทนตามกําลังความสามารถและอาชีพ 3. เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีการแขงขันในการ
ผลิตสินคาและบริการ 4. ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาและบริการไดมากพอสมควร 
 - ขอเสีย 1. รัฐไมอาจสั่งการแบบรีบดวนไดตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 2. การ
วางแผนจากรัฐเพ่ือใหเอกชนเขารวมหรือปฏิบัติตามอาจเปนไปไดยาก 3. รัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและใช
อํานาจตางๆ จึงทําใหเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุน 4. การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและการมีกําไรอาจ
กอใหเกิดชองวางทางฐานะและรายได ปญหาความเหลื่อมล้ําจะตามมา 5. กลไกราคาที่รัฐเขาแทรกแซง อาจ
กอใหเกิดปญหา เชน เปดโอกาสใหมีการคอรัปชัน เอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มท่ี. 
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 11. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competition) 
  ตลาดแขงขันสมบูรณ 
  - ลักษณะสําคัญ 1. ผูซ้ือและผูขายมีจํานวนมาก 2. สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 3. ผูซ้ือ
และผูขายมีความรูของสภาวะตลาดเปนอยางดี 4. การติดตอซ้ือขายจะตองกระทําโดยสะดวก สินคาสามารถ
โยกยายไปยังภูมิภาคตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว 5. หนวยธุรกิจสามารถเขาหรือออกจากธุรกิจไดโดยเสรี 
  - ขอสังเกต ราคาสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณจะมีราคาเดียวกันท้ังหมดและเปนราคาที่
เหมาะสม ไมมีผูซ้ือผูขายรายใดมีอิทธิพลตอราคา และไมจําเปนตองมีการโฆษณา ตลาดแขงขันสมบูรณนี้ถือเปน
ตลาดในอุดมคติ (Ideal Market) ตลาดท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณก็คือ ตลาดสินคาเกษตร 
เชน ตลาดขาวเปลือก 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. 
 ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
 1. ตลาดผูกขาด (Monopoly) 2. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) 3. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
(Mouopolistic Competition). 
 

ตลาดแขงขันไมสมบูรณดานผูขาย 
ลักษณะทั่วไป ตลาดแขงขัน 

สมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอย
ราย 

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 
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ตลาดแขงขันไมสมบูรณดานผูขาย 
ลักษณะทั่วไป ตลาดแขงขัน 

สมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอย
ราย 

ตลาดกึ่งแขงขัน
กึ่งผูกขาด 

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. 
 - 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). 
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  - 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. 
 13. ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) อุปสงค
สวนเกิน (Excess Demand) 
  - ดุลยภาพของตลาด เปนสภาวะที่ปริมาณซ้ือเทากับปริมาณขาย ท้ังน้ีระดับราคาสินคาท่ีปริมาณซ้ือ
เทากับปริมาณขายจะเรียกวา ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) และปริมาณสินคาท่ีเทากันระหวางปริมาณซ้ือ
กับปริมาณขายจะเรียกวา 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. 
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ราคาสม 
(บาท/ก.ก.) 

ปริมาณซื้อสม 
(ก.ก./วัน) 

ปริมาณขายสม 
(ก.ก./วัน) สภาวะ 

11 25 80 มีสมสวนเกิน อุปทานสวนเกิน = 55 ก.ก./วัน 
9 40 70 มีสมสวนเกิน อุปทานสวนเกิน = 30 ก.ก./วัน 
7 60 60 ดุลยภาพ ปริมาณซื้อสม = ปริมาณขายสม
5 75 35 มีสมขาดแคลน อุปสงคสวนเกิน = 40 ก.ก./วัน 
3 90 20 มีสมขาดแคลน อุปสงคสวนเกิน = 70 ก.ก./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
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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. 
 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. 
 
เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ 
 16. เศรษฐกิจพอเพียง 
  - เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ
แนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2540 และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ. 
  - กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา. 
  - คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน. 
  - คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ. 
   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากกระทําน้ันๆ อยาง
รอบคอบ. 
   3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล. 
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  - 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. 
   4. ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คือ มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก ตลอดจนสามารถปองกันหรือลดผลกระทบอันเกิด
จากความผันผวนของโลกภายนอก. 
   5. การสงเสริมสรางคุณภาพคน คือ การสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มีไมตรี        
เอื้ออาทรตอกัน มีวินัย พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่องในยุคปจจุบัน. 
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 - หลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังน้ี 
   1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว หมายถึง เปนเศรษฐกิจแบบพึ่งพาซ่ึงกันและกันเพ่ือ
รักษาสมดุลแหงความพอเพียง. 
   2. มีจิตใจพอเพียง หมายความวา มีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอื้ออาทร 
ประนีประนอม และนึกถึงผลประโยชนสวนรวม. 
   3. เกื้อหนุนสิ่งแวดลอม พอใหเกิดความพอเพียง หมายถึง รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและ
รอบคอบ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนสูงสุด และเพ่ือพัฒนาประเทศใหมั่นคง. 
   4. ชุมชนเขมแข็งอยางพอเพียง หมายถึง รวมมือผนึกกําลังกันแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยใชกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากฐานรากท่ีมั่นคง
และแข็งแรง. 
   5. เรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและมีการปรับตัว หมายถึง รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับความตองการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางสอดคลองและเปนประโยชนตอสภาพแวดลอม 
ของชุมชน. 
   6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชชีวิตอยางพอเพียง เพ่ิม
รายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพออยูพอกินตามอัตภาพและฐานะ. 
   7. พอเพียงอยางม่ันคง ไมใชชั่วคราว หมายถึง การใชชีวิตอยางสม่ําเสมอ โดยมีคุณธรรมกํากับ
การดําเนินชีวิต. 
 - 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 การบริหารจัดการท่ีดินและน้ําจึงมีความสําคัญและทําใหเกษตรกรอยูรอดได. 
  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 สหกรณเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการออมทรัพย การสะสมทุน พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมมือกันในการดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบตางๆ ท้ังดานการใหสินเช่ือ การผลิต การตลาด การแปรรูป การคมนาคมขนสง การธนาคารและ
การประกันภัย 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. 
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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 เกิดการจัดสรรทุน
อยางมีประสิทธิภาพ ชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจ เชน เมื่อเกิดปญหา
ภาวะเงินเฟอ ธนาคารกลางอาจใชนโยบายการเงินชวยแกปญหาโดยการขายพันธบัตรรัฐบาล. 
  - สถาบันการเงิน (Financial Institution) 
  1. สถาบันการเงินท่ีเปนธนาคาร เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน. 
  2. สถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต กองทุนประกันสังคม โรงรับจํานํา. 
  - ธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนสถาบันการเงินท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 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 แตตองใชเงินมากขึ้นเพ่ือซ้ือสินคาน้ัน. 
   - 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. 
   - กรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล (กําหนดรายไดนอย
กวารายจาย) ซ่ึงเปนการอัดฉีดเงินเขาไปในระบบเศรษฐกิจใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเก็บภาษีใหต่ํากวารายจาย 
ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระตุนใหมีการจางงาน การผลิตสินคาและบริการก็จะเพ่ิมสูงขึ้น. 
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   - งบประมาณมีความสําคัญ ดังนี้ 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. 
 
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 29. การคาระหวางประเทศ 
  - การคาระหวางประเทศ คือ การซ้ือขายสินคาและบริการระหวางประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ 
สาเหตุท่ีกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ ไดแก ความแตกตางทางภูมิศาสตร ความแตกตางทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ความไดเปรียบทางการผลิต. 
  - ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
   1. ดานการสงสินคาออก ไดแก การมีเงินตราตางประเทศ การเพ่ิมรายไดของผูผลิต การเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจ การเปนแหลงรายไดของรัฐบาล การเปนแหลงเงินตราตางประเทศ การมีความสามารถใน
การชําระหนี้คืน. 
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   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. 
  - 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. 
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  - ทุนสํารองระหวางประเทศ เปนหลักทรัพยเพ่ือใชชําระหนี้ตางประเทศ ทุนสํารองระหวางประเทศ
ประกอบดวยทองคํา เงินตราตางประเทศที่เปนสกุลหลัก ทุนสํารองระหวางประเทศนั้นสัมพันธกับดุลการชําระเงิน 
ในกรณีที่ดุลการชําระเงินขาดดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศนอยกวายอดรายจายเงินตราตางประเทศ) 
มีผลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศลดลง เพราะตองนําเอาสวนใดสวนหนึ่งของทุนสํารองนั้นมาชดเชยสวนท่ี
ขาดดุล ในทางกลับกันถาดุลการชําระเงินเกินดุล (ยอดรายรับเงินตราตางประเทศมากกวายอดรายจายเงินตรา
ตางประเทศ) ก็จะทําใหทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น.  

ดุลการชาํระเงิน บญัชเีดินสะพดั บญัชทีนุ (เคลือ่นยาย)= +

ดุลการคา
ดุลบริการ
ดุลเงินโอนหรือบริจาค
รายได  

   - ดุลการคาขาดดุล : ดุลการชําระเงินไมจําเปนตองขาดดุล. 
   - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลการคาไมจําเปนตองขาดดุล. 
   - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ดุลบัญชีเดินสะพัดไมจําเปนตองขาดดุล. 
   - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ยอดรายรับนอยกวายอดรายจายเงินตราตางประเทศ. 
   - ดุลการชําระเงินขาดดุล : ทุนสํารองระหวางประเทศลดลง   
      ยอดบัญชีทุนสํารองมีคาเปนบวก. 
   - ดุลการชําระเงินเกินดุล : ทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มข้ึน   
      ยอดบัญชีทุนสํารองมีคาเปนลบ. 
   - ถารับเงินตราตางประเทศเขามา : ตองบันทึกรายการดานเครดิต. 
   - ถาจายเงินตราตางประเทศออกไป : ตองบันทึกรายการดานเดบิต. 
   - การแกไขปญหาดุลการชําระเงินขาดดุลมีมาตรการ ดังน้ี สงเสริมการสงออก ลดการนํา
สินคาเขา 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). 
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    - 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. 
 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. 
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   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. 
 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) 
   องคการการคาโลกเปนองคการท่ีพัฒนามาจากแกตต (GATT : General Agreement on Tariffs 
and Trade ขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา) ทําหนาท่ีเปนเวทีเจรจาการคาและระงับ   
ขอพิพาทของประเทศสมาชิก ซ่ึงองคการน้ีจัดทําอยูในรูปแบบของความตกลงระดับพหุภาค ี (Multilateral 
Agreements) และใชระบบการตัดสินใจในลักษณะฉันทามต ิ (Consensus) WTO มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด. 
   - มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรค หามาตรการลดการกีดกันทางการคา การ
เลือกปฏิบัติ 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) 
   - มีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินระหวางประเทศ แกไขปญหาการเงิน
ระหวางประเทศ สนับสนุนใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล เสริมสรางเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราระหวางประเทศ ปองกันการแขงขันลดคาเงินเพ่ือชิงความไดเปรียบทางการคา และควบคุมการแลกเปลี่ยน 
เงินตราเพ่ือนําไปสูระบบเสรี นอกจากนี้ IMF ไดสรางระบบการเงินระหวางประเทศขึ้นมาชนิดหนึ่งในกองทุนสํารอง
เรียกวา สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs : Special Drawing Rights) IMF มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
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   ธนาคารโลก (World Bank) หรือธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหวางประเทศ (IBRD : 
International Bank for Reconstruction and Development) 
   - ใหประเทศกําลังพัฒนากูยืมไปใชจายพัฒนาประเทศ ไดแก นําไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) หรือกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน สรางถนน เขื่อน ไฟฟา และประปา แกไขปญหาความ
ยากจนและยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา โดยยึดหลักการสําคัญ คือ ตองการใหเกิด
การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน World Bank จัดวาเปนแหลงเงินกูท่ีมีตนทุนต่ํา มีเวลาชําระคืนนาน 
และมีเงื่อนการใหท่ียืดหยุนกวาแหลงเงินทุนอื่น World Bank มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
   การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาหรืออังถัดภ (UNCTAD : United 
Nations Conference on Trade and Development) 
  - เปนองคกรชํานัญพิเศษภายใตกรอบสหประชาชาติองคกรเดียวท่ีเช่ือมมิติดานการพัฒนาเขากับ
การคาระหวางประเทศ โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับมิติของการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประเทศกําลังพัฒนาใหพรอมและทันตอการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ อังถัดภจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหาการคาระหวางประเทศและการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา อังถัดภมีบทบาทสําคัญตอประเทศ
กําลังพัฒนาอยางมาก เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาไดเสนอขอเรียกรองตอประเทศที่พัฒนา
แลว ใหหันมาชวยเหลือหรือผอนคลายมาตรการที่เปนอุปสรรคตอประเทศกําลังพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนาคาดหวังวา 
อังถัดภจะเปนกลไกหลักในการคานอํานาจการช้ีนําของประเทศพัฒนา และสรางสมดุลในการกําหนดทิศทางและ
นโยบายเศรษฐกิจของโลก UNCTAD มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด. 
   กลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน (OPEC : Organization of Petroleum Exporting 
Countries) 
   - เปนกลุมประเทศที่รวมมือกันในการกําหนดนโยบายดานการผลิต และการตั้งราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลก โอเปกมีอิทธิพลอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ประเทศที่มีปริมาณน้ํามันดิบ
สํารองมากท่ีสุดในโลก คือ ซาอุดีอาระเบีย OPEC มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (การ
รวมตัวเปนกลุมโอเปกนี้นับเปนตัวอยางหนึ่งของกลุมผูกขาด ท่ีเรียกวา Cartel ของผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย). 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC : Asia-Pacific Economic 
Coorperation) 
   - ปฏิญญาโบกอร (เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อ พ.ศ. 2537 ผูนําเอเปกไดรวมกัน
ประกาศปฏิญญาโบกอร ท่ีจะสงเสริมการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดย
สมาชิกท่ีเปนประเทศพัฒนาแลวตองเปดเสรีภายใน พ.ศ. 2553 และสมาชิกท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรี
ภายใน พ.ศ. 2563 สรุปวาจากปฏิญญาโบกอรนี้ เอกเปกไดกําหนดแนวทางความรวมทางเศรษฐกิจไว 3 ดาน คือ 
1. การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน 2. การอํานวยความสะดวกดานทางการคาและการลงทุน 3. ความ
รวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ. 
   - หลักการความรวมมือของเอเปก มีดังนี้ 1. เปนเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ     
2. ยึดหลักฉันทามติในการดําเนินการใดๆ โดยยอมรับความเสมอภาคของประเทศสมาชิก 3. ยึดหลักผลประโยชน
รวมกัน โดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิก. 
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   - 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. 
   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) 
   - ประกอบดวยประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก มี
วัตถุประสงคเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการคาการลงทุนและการบริการระหวางประเทศสมาชิก และยังรวมมือกันเพ่ือ
เพ่ิมมาตรฐานการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 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. 
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   - 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) 
   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. 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 9 เมื่อ ค.ศ. 2003        
ท่ีประชุมไดลงมติจะพัฒนาอาเซียนไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 
ค.ศ. 2010 หมายความวา อาเซียนจะมีลักษณะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การเคลื่อนยายสินคา บริการ 
การลงทุนและแรงงานมีฝมือ ตลอดจนเงินทุนจะเปนไปอยางเสรี และไดกําหนดเปดเสรีนํารอง 11 สาขากอน โดย
มอบหมายใหแตละประเทศไปจัดทําแผนงานในแตละสาขา ดังนี้ 
  - ไทย : ทองเที่ยวและการบิน - พมา : สินคาเกษตรและสินคาประมง 
  - อินโดนีเซีย : ยานยนตและผลิตภัณฑไม - มาเลเซีย : ยางและสิ่งทอ 
  - ฟลิปปนส : อิเล็กทรอนิกส - สิงคโปร : เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
      บริการดานสุขภาพ 
   เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA : ASEAN Free Trade Area) 
   กอตั้งขึ้นจากการริเริ่มของนายอานันท ปนยารชุน วัตถุประสงคของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
เพ่ือสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีและอุปสรรคกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีระหวางกันภายในภูมิภาค 
และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผลสมบูรณ
ในป ค.ศ. 2010 รวมท้ังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคา การลงทุนและความรวมมือกันทางดาน
อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร และการบริการระหวางกัน ซ่ึงจะทําใหภาคอุตสาหกรรมของอาเซียนมี
ประสิทธิภาพและพรอมท่ีจะแขงขันในตลาดโลก. 
   ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Dvelopment Bank) 
   - เปนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มีวัตถุประสงคหลัก 
คือ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการทํางานจะคํานึงถึงการพัฒนาที่เนนภาค
เศรษฐกิจท่ียากจนควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคมและยึดหลักธรรมาภิบาล ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก
ในทางเทคนิคและการจัดหาเงินทุน ADB มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส. 
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   ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (BIS : Bank for International Settlements) 
   - ทําหนาท่ีคลายกับธนาคารกลางของธนาคารกลางในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ก็คือเปนธนาคาร
สําหรับธนาคารกลางโดยไมรับฝากเงินหรือใหบริการกับบุคคลหรือองคกรภายนอกทั่วไป หนาท่ีหลัก คือ การพัฒนา
และกํากับสถาบันการเงินท่ีดําเนินกิจการอยูในตลาดเงินระหวางประเทศใหมีความมั่นคงและเปนมาตรฐานเดียวกัน. 
   ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก (EMEAP : Executives’ Meeting of 
East Asia Pacific Central Banks) 
   - เปนความรวมมือของกลุมธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
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) 
   - จัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจทางดานการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร และ
สงเสริมความรวมมือระหวางกลุมธนาคารกลางสมาชิกในเรื่องโครงการวิจัยและฝกอบรม ปจจุบันมีสมาชิก 16 
ประเทศ. 
   เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Coorperation) 
   - หรือโครงการความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน มีสมาชิก ไดแก ไทย ลาว พมา 
มณฑลยูนนานของจีน โดยมีเปาหมายรวมมือกันพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเสนทาง
คมนาคม    ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ การพัฒนาการทองเท่ียว การคาและการลงทุนรวมกัน. 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS : Greater Mekong 
Subregion Economic Coorperation) หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
   - เปนความรวมมือของ 6 ประเทศที่มีแมน้ําโขงไหลผาน ไดแก ลาว กัมพูชา พมา จีน 
เวียดนาม และไทย โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เปนผูสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตรและบริการ สนับสนุนการจางงานและยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ีใหดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหวาง
กัน 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). 
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   ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS : 
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Coorperation Strategy) 
   มีสมาชิก ไดแก ไทย พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จัดตั้งขึ้นเพ่ือใชประโยชนจากความแข็งแกรง
และความหลากหลายของสมาชิกท้ัง 5 ประเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล มีสาขาความรวมมือกันท้ังหมด 
6 สาขา ไดแก สาขาอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน สาขาเกษตรและอุตสาหกรรม สาขาการเช่ือมโยง
คมนาคม สาขาการทองเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาขาสาธารณสุข. 
 35. วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่รุนแรง 
   วิกฤตการณตมยํากุง (พ.ศ. 2540) 
   - สาเหตุเกิดจาก 1. การเปดเสรีทางการเงินโดยการตั้งกรุงเทพวิเทศธนกิจ (BIBF : Bangkok 
International Banking Facilities) ทําใหภาคเอกชนกอหนี้ตางประเทศเปนจํานวนมหาศาลและหนี้เงินกูเพ่ิมขึ้น
เปนเทาตัว เมื่อรัฐบาลปลอยคาเงินบาทลอยตัว 2. จากการลงทุนในธุรกิจท่ีไมกอใหเกิดการผลิต เชน การเก็งกําไร
ท่ีดินและตลาดหุนไทย การลงทุนสรางอสังหาริมทรัพยท่ีเกินความตองการ เชน คอนโดมิเนียม บานจัดสรร ทําให
เกิดภาวะฟองสบูแตก 3. รัฐบาลดําเนินโยบายผิดพลาดโดยการใชเงินกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
นั้นไปชวยเหลือสถาบันการเงินจนเกิดความเสียหายอยางหนัก และจําตองปดบริษัทไฟแนนซ 56 แหง ซ่ึงทําให
ปริมาณหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL : Non-Performing Loan) อยูในสัดสวนท่ีสูงมากเน่ืองจากลูกหนี้ประสบ
กับภาวะการขาดทุนและลมละลายเปนจํานวนมาก 4. การท่ีรัฐบาลนําเงินทุนสํารองระหวางประเทศไปปกปองการโจมตี 
คาเงินบาท จนนําไปสูวิกฤตกาณเงินทุนสํารอง ทําใหเงินบาทขาดเสถียรภาพนับตั้งแตการตัดสินใจเปลี่ยนระบบ
อัตราการแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงินมาเปนระบบลอยตัวเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540. 
   วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร 
   เปนวิกฤตการณการเงินท่ีมีจุดเริ่มตนจากปญหาเรื่อง Subprime หรือสินเช่ือท่ีมีความนาเช่ือต่ําถือ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกา แลวไดลุกลามไปยังสินเช่ือประเภทอื่นและสงผลกระทบตอสถาบัน
การเงินตางๆ จนนําไปสูการขาดความเช่ือมั่นตอสถาบันการเงินและปญหาสภาพคลองในระบบการเงินท่ัวโลก. 
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รูทัน ... ขอสอบเศรษฐศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 เลือกได 1 คําตอบ  
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. จากขอมูลท่ีกําหนดให ดุลยภาพในตลาดสมเกิดอุปสงคสวนเกินสูงสุดจํานวนเทาใด 
  

ราคาสม  
(บาท/กิโลกรัม) 

ความตองการซื้อ 
(กิโลกรัม) 

ความตองการขาย 
(กิโลกรัม) 

5 8 2 
10 7 3 
15 6 4 
20 5 5 
25 4 6 

  
 1) จํานวน 10 กิโลกรัม   2) จํานวน 8 กิโลกรัม 
 3) จํานวน 6 กิโลกรัม   4) จํานวน 4 กิโลกรัม  
4. ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยในขอใดนอยที่สุด 
 1) ราคาสินคาชนิดนั้น   2) ราคาปจจัยการผลิตท่ีใชผลิตสินคาชนิดนั้น 
 3) รายไดของผูซ้ือ   4) ระดับเทคโนโลยี  
5. กฎของอุปทาน (Law of Supply) เปนไปตามขอใด 
 1) ปริมาณขายและราคาสินคายอมเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
 2) ปริมาณขายและราคาสินคายอมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม 
 3) ถาราคาสินคาสูงขึ้น ปริมาณเสนอการขายจะลดลง 
 4) ราคาสินคายอมไมมีผลกระทบตอปริมาณการเสนอขาย 
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6. เมื่อรายไดของผูบริโภคเพ่ิมขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคานอยลง สินคาน้ันเปนสินคาประเภทใดในทางเศรษฐศาสตร 
 1) สินคาท่ีใชประกอบกัน   2) สินคาดอย  
 3) สินคาท่ีใชแทนกัน   4) สินคาสาธารณะ  
7. ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) หมายถึงขอใด  

1

2

3

4

5 10 15 20 25 30

P

Q

D S

จุดดุลยภาพ
(Equilibrium Point)

0
อุปสงคสวนเกิน

อุปทานสวนเกิน

E

  
 1) ราคาท่ีทําใหอุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคามากกวาศูนย 
 2) ราคาท่ีทําใหปริมาณเสนอซื้อเทากับราคาเสนอขาย 
 3) ราคาท่ีเปนธรรมตอท้ังผูซ้ือและผูขาย 
 4) ราคาท่ีมีการซ้ือขายเกิดขึ้นจริง  
8.     จากรูป D1 ไป D2 เนื่องจากอะไร 
     1) รายไดลดลง   
     2) ตนทุนการผลิตลดลง  
     3) ประชากรยากจนลง    
     4) ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
 
9. จากรูป การแทรกแซงของรัฐกรณีนี้เรียกวาอะไร  

140
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 1) การกําหนดเพดานราคา  2) การกําหนดราคาขั้นต่ํา  
 3) การกําหนดโควตา   4) การพยุงราคา 
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10. การกําหนดคาแรงขั้นต่ําใหสูงกวาคาแรงงานท่ีกําหนดโดยตลาดแรงงาน และโดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานอื่นๆ แลวจะมีผลทําใหเกิดอะไร 

 1) อุปสงคแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 2) อุปทานแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานเพ่ิมขึ้น 
 3) อุปสงคแรงงานสวนเกินเพ่ิมขึ้น การวาจางแรงงานลดลง 
 4) อุปทานแรงงานสวนเกินเพ่ิมขึ้น การวาจางแรงงานลดลง   
11. “ตลาดมืด” จะเกิดขึ้นในกรณีใด 
 1) มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
 2) มีการกําหนดราคาขั้นสูงในระดับสูงกวาราคาดุลยภาพ 
 3) มีการกําหนดราคาขั้นต่ําในระดับต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
 4) มีการกําหนดราคาขั้นต่ําในระดับสูงกวาราคาดุลยภาพ  
12. ถาระดับราคาสินคาท่ีเปนอยูในขณะนั้นสูงกวาราคาดุลยภาพ จะเกิดเหตุการณใด 
 1) เกิดอุปสงคสวนเกิน   2) สินคาขาดแคลน และเกิดตลาดมืด 
 3) รัฐบาลตองเขามาประกันราคาสินคา 4) ราคาสินคามีแนวโนมลดลง  
13. การกําหนดราคาเชิงกลยุทธสอดคลองกับขอใด 
 1) การกําหนดราคาโดยผูซ้ือ  2) การกําหนดราคาโดยอุปสงคและอุปทาน 
 3) การกําหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณ 4) การกําหนดราคาในตลาดแขงขันไมสมบูรณ   
14. การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อาศัยกลไกในขอใด 
 1) กลไกราคา  2) กลไกรัฐ 3) กลไกภาษี 4) กลไกการคา  
15. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1) เอกชนมีสิทธ์ิเปนเจาของทรัพยสินไดตามกฎหมาย 
 2) การจัดสรรสินคาเปนไปอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันเสมอ 
 3) ใชกลไกราคาเปนเครื่องมือในการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 4) เอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเนนผลประโยชนสวนบุคคล  
16. ขอใดเปนขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 1) การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
 2) เอกชนมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 3) มีความเทาเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจระหวางบุคคล 
 4) มีความยึดหยุนในการเลือกใชเครื่องมือเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
17. ขอใดไมใชบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1) คุมครองสวัสดิการของสังคม 
 2) จัดสรรสินคาและบริการตางๆ 
 3) กําหนดใหมีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม 
 4) กํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรม  
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18. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจไทย 
 1) มีการแขงขันกันมากโดยเฉพาะในกิจการขนาดเล็ก 
 2) มีรัฐบาลเปนผูผูกขาดกิจการดานการผลิตบางประเภท 
 3) เปนแบบผสมที่ผูประกอบการเอกชนมีบทบาทสําคัญ 
 4) รัฐบาลยินยอมใหเอกชนกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจท้ังหมด  
19. ขอใดไมใชลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ 
 1) ผูบริโภคเห็นวาสินคาของผูผลิตแตละคนไมมีความแตกตางกัน 
 2) จํานวนผูผลิตมีมากพอท่ีจะไมมีผูผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพลตอราคาตลาด 
 3) ผูผลิตสามารถเลิกผลิตไดโดยไมกระทบกระเทือนตลาด 
 4) ผูผลิตแตละรายจะสงเสริมการขายดวยการโฆษณา  
20. ขอใดจัดเปนสินคาในตลาดผูขายนอยราย 
 1) รถยนต 2) รถไฟฟา 3) ขาวเปลือก 4) ขาวขาหมู  
21. ขอดีของตลาดแบบผูกขาดคือขอใด 
 1) ผูบริโภคซื้อสินคาในราคายุติธรรม 2) มีสินคาหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือก 
 3) มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิต 4) ปริมาณการผลิตไมมาก ทําใหประหยัดทรัพยากร  
22. ขอใดเปนภาษีทางตรงท้ังหมด 
 1) ภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก 2) ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 
 3) ภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน ภาษีมูลคาเพ่ิม 4) ภาษีมรดก ภาษีสรรพสามิต ภาษีทรัพยสิน  
23. การเก็บภาษีชนิดใดท่ีชวยเสริมใหการเสียภาษีเปนธรรมยิ่งขึ้น 
 1) ภาษีมูลคาเพ่ิม 2) ภาษีสรรพสามิต 3) ภาษีศุลกากร 4) ภาษีมรดก   
24. ปจจัยใดเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
 1) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป 2) อุปทานของสินคามีมากเกินไป 
 3) อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูงเกินไป 4) การส่ังสินคาเขามีมากเกินไป  
25. ขอใดไมใชสาเหตุของเงินเฟอท่ีเกิดจากทางดานอุปทาน 
 1) การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ  
 2) การเพ่ิมขึ้นของคาแรง 
 3) การเพ่ิมขึ้นของภาษีนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 
 4) การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย  
26. การท่ีดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นทุกป แสดงถึงอะไร 
 1) ผลิตภัณฑภายในประเทศสูงขึ้น 2) อํานาจซ้ือของเงินลดลง 
 3) มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 4) รายไดเฉลี่ยลดลง 
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27. ขอใดไมใชผลจากการท่ีระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 1) อํานาจซ้ือของเงิน 1 หนวยลดลง 
 2) คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
 3) ลูกหนี้ท่ีทําสัญญากูเงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจาหนี้ 
 4) การกระจายรายไดไมเทาเทียมกันมากขึ้น  
28. ผูท่ีไดประโยชนจากภาวะเงินเฟอคือขอใด 
 1) ผูใชแรงงาน  เจาหนี้   2) เจาของท่ีดิน  ลูกหนี้  
 3) ผูมีรายไดต่ํา  ผูรับบํานาญ  4) กรรมกร  พนักงานบริษัท  
29. การแกปญหาเงินเฟอ อาจทําไดโดยวิธีการใด 
 1) ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี ลดการใชจายของรัฐบาล 
 2) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย เพ่ิมอัตราภาษี ลดการใชจายของรัฐบาล  
 3) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย เพ่ิมอัตราภาษี เพ่ิมการใชจายของรัฐบาล 
 4) ลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราภาษี เพ่ิมการใชจายของรัฐบาล  
30. ขอใดไมใชหนาท่ีของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือแกไขปญหา

การวางงานท่ีเกิดขึ้น 
 1) การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 2) การลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
 3) การลดอัตราภาษีทางตรงและทางออม  4) การรับซ้ือพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน  
31. สิ่งใดบอกใหรูวาราคาสินคาและบริการในประเทศใดถูกหรือแพงกวากัน 
 1) อัตราดอกเบี้ย 2) อัตรารับชวงซ้ือลด 3) อัตราเงินเฟอ 4) อัตราแลกเปลี่ยน   
32. ขอใดแสดงวาเงินบาทแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 1) เงิน 1 บาทแลกดอลลารไดจํานวนนอยลง 
 2) ใชเงินบาทจํานวนนอยลงในการแลกเงิน 1 ดอลลาร  
 3) เงิน 1 ดอลลารแลกเงินบาทไดจํานวนมากขึ้น 
 4) ใชเงินบาทจํานวนมากขึ้นในการแลกเงิน 1 ดอลลาร  
33. 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 
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34. ถาหากเงินบาทของไทยมีคาแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จะทําใหเกิดผลขอใด 
 1) ราคาสินคาไทยแพงขึ้นในสายตาคนไทย 
 2) ราคาสินคาไทยถูกลงในสายตาชาวตางประเทศ 
 3) ราคาสินคาจากตางประเทศถูกลงในสายตาคนไทย  
 4) ราคาสินคาจากตางประเทศแพงขึ้นในสายตาชาวตางประเทศ  
35. ขอใดไมใชผลท่ีเกิดขึ้น ถาคาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ 
 1) ราคาน้ํามันปโตรเลียมในประเทศจะลดลง 2) ราคารถยนตท่ีสงไปขายตางประเทศจะถูกลง  
 3) เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลารไดมากขึ้น 4) เงิน 1 ดอลลาร แลกเงินบาทไดนอยลง  
36. ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 38 บาท ตอ 

1 ดอลลารสหรัฐฯ ประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะเผชิญกับสถานการณในขอใด 
 1) มูลคาจากสินคาสงออกเพ่ิมมากขึ้น  
 2) ระดับราคาสินคาในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 3) การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น  
 4) นักทองเท่ียวอเมริกามาทองเท่ียวในประเทศไทยลดลง   
37. ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนจาก 35 บาท ตอ 1 ดอลลารเปน 30 บาทตอ 1 ดอลลารจะมีผลอยางไร 
 1) ดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลมากขึ้น 2) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายจะแปรผันมากขึ้น 
 3) ดุลการคาของไทยจะขาดดุลนอยลง 4) ดุลการชําระเงินของไทยจะไดเปรียบมากขึ้น  
38. ขอใดเปนผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง 
 1) กําไรจากการสงสินคาออกลดลง การแขงขันกับประเทศคูแขงยากขึ้น ดุลการคาขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
 2) กําไรจากการสงสินคาออกเพ่ิมขึ้น การแขงขันกับประเทศคูแขงยากขึ้น ดุลการคาขาดดุลลดลง 
 3) กําไรจากการสงสินคาออกลดลง การแขงขันกับประเทศคูแขงงายขึ้น ดุลการคาขาดดุลลดลง 
 4) กําไรจากการสงสินคาออกเพ่ิมขึ้น การแขงขันกับประเทศคูแขงงายขึ้น ดุลการคาขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
39. 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  
40. คํากลาวท่ีวา “บัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยขาดดุล” มีความหมายอยางไร 
 1) รายไดจากการสงออกต่ํากวารายจายในการนําเขา 
 2) รายรับเงินตราตางประเทศต่ํากวารายจายเงินตราตางประเทศ 
 3) รายรับจากการสงออกและการลงทุนในตางประเทศต่ํากวารายจายในการนําเขา และคืนเงินทุนใหตางประเทศ 
 4) รายไดจากการขายสินคาและบริการใหตางประเทศต่ํากวารายจายในการซ้ือสินคา และบริการจากตางประเทศ 
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41. ขอใดไมอยูในการบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ของประเทศไทย 
 1) เงินลงทุนโดยตรงของคนไทยในตางประเทศ  
 2) รายจายของคนไทยในการซื้อเครื่องจักรกลจากญ่ีปุน 
 3) รายไดจากการทองเท่ียวของไทย 
 4) รายไดจากกิจการรัฐพาณิชยของไทย  
42. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดท่ีสะทอนใหเห็นวาประเทศนั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด 
 1) การลงทุนของหนวยธุรกิจ  2) การใชจายของภาครัฐบาล 
 3) การบริโภคและการออม  4) การนําเขาและสงออก   
43. ขอใดไมใชเสาหลักของการสรางประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 4) ประชาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาเซียน  
44. ขอใดเปนคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  2) ประหยัด ทางสายกลาง  ประกอบอาชีพสุจริต 
 3) พ่ึงตนเอง ความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง 4) ความยั่งยืน ความสมดุล มีการบริหารจัดการท่ีดี  
45. ขอใดเปนเงื่อนไขที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 2) ธรรมาภิบาล โลกาภิวัตน 
 3) ความรู คุณธรรม   4) พอประมาณ ภูมิคุมกันท่ีดี  
46. ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 อธิบายถึงเรื่องใด 
 1) ผลิตอาหารบริโภคเอง เหลือเอาไวขาย ทําใหมีกินอิ่ม ไมติดหนี้ มีเงินออม 
 2) มุงเนนแกปญหาของเกษตรกรท่ีอยูหางไกลแหลงน้ํา 
 3) รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบตางๆ 
 4) ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุนและแหลงเงิน  
47. ขอใดคือวัตถุประสงคของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
 1) เพ่ือแสดงถึงการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมมาผลิตเพ่ือเปนแหลงอาหารท่ีปลอดสารพิษ 
 2) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีมีสภาพแหงแลง ใหเปนศูนยกลางในการบริการดานการเกษตรกรรมและอื่นๆ  
 3) เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการในการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชใหเหมาะสม 
 4) เพ่ือเปนแหลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมแกผูเย่ียมชมและผูสนใจทั่วไป  
48. CSR : Corporate Social Responsibility เก่ียวกับเรื่องใด 
 1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 2) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
 3) หลักการสิทธิมนุษยชน    
 4) แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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สวนท่ี 2 เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ  
49. ขอใดเปนขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 1) ประชาชนไมมีเสรีภาพอยางเต็มท่ีในการทําธุรกิจของตน  
 2) ขาดแรงจูงใจท่ีจะกระตุนใหทําการผลิตหรือคิดคนสิ่งใหมๆ  
 3) ทําใหการกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน 
 4) เปดโอกาสใหผูผลิตรวมตัวกันผูกขาดการผลิตสินคาและบริการไดงาย  
50. ขอใดเปนผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ําใหสูงขึ้น 
 1) อุปทานแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 2) อุปสงคแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
 3) อุปสงคสินคามีแนวโนมลดลง 4) อุปทานสินคามีแนวโนมลดลง  

 อุปทานแรงงาน = ความตองการขายแรงงาน  ลูกจาง 
 อุปสงคแรงงาน = ความตองการจางแรงงาน (จางงาน)  นายจาง 
 อุปสงคสินคา = ความตองการซ้ือสินคา 
 อุปทานสินคา = ความตองการขายสินคา   

51. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจ ผูใดเสียเปรียบ 
 1) เจาหนี้ ผูใชแรงงาน ครูท่ีโรงเรียน  2) ผูรับบํานาญ ลูกจาง พนักงานบริษัท  
 3) พอคาแมคา ลูกหนี้ เจาของโรงเรียน 4) นายจาง เจาของท่ีดิน ผูเก็งกําไร  
52. ขอใดเปนมาตรการการแกไขปญหาเงินเฟอ 
 1) การเพ่ิมอัตรารับชวงซ้ือลดตั๋วสัญญาใชเงิน 2) การเพ่ิมอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย  
 3) การเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง 4) การเพ่ิมปริมาณการซ้ือคืนพันธบัตรรัฐบาล  
53. งบประมาณแผนดินมีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนเครื่องมือบริหารของรัฐบาลในดานนโยบายการเงิน 
 2) เปนเครื่องมือของรัฐบาลกําหนดงานของหนวยราชการใหประสานกับทรัพยากรของประเทศ 
 3) เปนสื่อกลางที่ชวยใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 
 4) เปนสื่อกลางที่ชวยวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาล  
54. ขอใดเปนบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1) การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 2) การกระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรม  
 3) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ   
55. ขอใดเปนวัตถุประสงคในการกอหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
 1) ใชพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 2) ใชจายในยามสงครามหรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
 3) ใชจายในการบริหารการคลังของรัฐบาลในระยะยาว 
 4) ใชชําระหนี้เกาท่ีถึงกําหนด และใชปรับโครงสรางหนี้  
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56. ถาคาเงินบาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ จะเกิดผลขอใด 
 1) เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลารไดมากขึ้น เงิน 1 ดอลลาร แลกเงินบาทไดนอยลง  
 2) ราคาสินคาสงออกสูงขึ้น ปริมาณการสงออกลดลง  
 3) ราคาสินคานําเขาลดลง ปริมาณการนําเขาสูงขึ้น  
 4) ราคาสินคานําเขาและสงออกสูงขึ้น ปริมาณการนําเขาลดลง ปริมาณการสงออกสูงขึ้น  
57. ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบดวยดุลการคา ดุลบริการ ดุลรายได และดุลเงินโอน  
 2) ดุลบัญชีเดินสะพัดเปนสวนหนึ่งของบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 3) ดุลการชําระเงินขาดดุลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศลดลง  
 4) ดุลการชําระเงินขาดดุลทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลดวย  
58. ขอใดเปนผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาตอเศรษฐกิจไทย 
 1) เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ  
 2) เกิดการครอบงําจากตางชาติ  
 3) เกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายได  
 4) เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
59. ขอใดเปนหลักการของสหกรณ 
 1) การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง 2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
 3) การสงเสริมใหสมาชิกรูจักประหยัดและอดออม 4) การปกครองตนเองและความเปนอิสระ   
60. ขอใดเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร 
 1) สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย 2) สหกรณนิคม สหกรณประมง 
 3) สหกรณบริการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 4) สหกรณรับจาง สหกรณขาราชการ  
61. สหกรณประเภทใดมีกิจกรรมคลายกับธนาคาพาณิชย 
 1) สหกรณออมทรัพย   2) สหกรณบริการ   
 3) สหกรณการเกษตร   4) สหกรณรานคา  
62. การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดมุงหมายที่สําคัญคืออะไร 
 1) การกระจายรายไดตอหัว  2) การกะจายความเจริญออกสูชนบท 
 3) การกระจายรายไดอยางยุติธรรม 4) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานคุณภาพชีวิต  
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รูทัน...ขอสอบหนาที่พลเมือง’54 
 
สวนท่ี 1 เลือกได 1 คําตอบ  
63. ระบบการเมืองใดท่ีมีพ้ืนฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติเปนหลัก 
 1) ประชาธิปไตย 2) ฟาสซิสต  3) คอมมิวนิสต 4) สังคมนิยมประชาธิปไตย  
64. ขอใดเปนขอดีของระบอบเผด็จการ 
 1) ตัดสินใจไดรวดเร็ว    2) ทําใหประเทศพัฒนาไดรวดเร็ว 
 3) แกปญหาไดมีประสิทธิภาพ 4) เกิดขอผิดพลาดไดยาก  
65. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติท่ี

สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
 2) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
 3) การรวมอํานาจไวในสวนกลางของประเทศ  
 4) การปกครองตนเองของประชาชน  
66. ประเทศใดที่รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเปนประเทศแรกในโลก 
 1) อังกฤษ 2) สหรัฐอเมริกา 3) ฝรั่งเศส 4) เยอรมนี  
67. รัฐสภาแบบใดที่ประเทศไทยไมเคยนํามาใช 
 1) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด 2) สภาเดียว : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแตงตั้ง 
 3) สองสภา : สมาชิกมาจากการเลือกตั้งท้ังหมด 4) สองสภา : สมาชิกมาจากการแตงตั้งท้ังหมด   
68. คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินไดเมื่อใด 
 1) คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาท่ีแลว  
 2) พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรีแลว 
 3) คณะกรรมการกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแลว 
 4) ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรอมกันแลว  
69. “ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดเขตการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดแบงพ้ืนท่ี

ประเทศออกเปน .................... โดยแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ....................”    
จงเติมคําตอบที่ถูกตอง 

 1) 10 กลุมจังหวัด / 8 คน  2) 8 กลุมจังหวัด / 8 คน 
 3) 10 กลุมจังหวัด / 10 คน  4) 8 กลุมจังหวัด / 10 คน  
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70. “ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดย .................... ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไปภายในระยะเวลา .................... นับแตวันยุบสภา
ผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร” จงเติมคําตอบที่ถูกตอง 

 1) พระราชบัญญัติ / ไมนอยกวา 45 วัน  
 2) พระราชกําหนด / ไมนอยกวา 60 วัน 
 3) พระราชกฤษฎีกา / ไมนอยกวา 45 วันแตไมเกิน 60 วัน  
 4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / ไมนอยกวา 45 วันแตไมเกิน 60 วัน  
71. สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีแตกตางกันในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การต้ังกระทูถามรัฐมนตรี 
 2) การใหความเห็นชอบในรางกฎหมาย 
 3) การอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 4) การเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี   
72. กลุมบุคคลใดไมมีสิทธ์ิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 1) คณะรัฐมนตรี 
 2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนที่พรรคใหความเห็นชอบแลว  
 3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 4) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  
73. “ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา .................... มีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอ 

.................... เพ่ือใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูใดท่ีมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทาง
ทุจริตตอหนาท่ี” จงเติมคําตอบที่ถูกตอง 

 1) 10000 คน / ประธานรัฐสภา 2) 20000 คน / ประธานวุฒิสภา  
 3) 30000 คน / ประธานสภาผูแทนราษฎร 4) 50000 คน / ประธานองคมนตรี  
74. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับถึงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 1) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10000 คน มีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือให

รัฐสภาพิจารณา รางพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 2) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20000 คน มีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให

วุฒิสภามีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
 3) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 30000 คน มีสิทธ์ิเขาช่ือรองขอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหมี

การจัดการออกเสียงแสดงประชามติ  
 4) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50000 คน มีสิทธ์ิเขาช่ือเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
75. คําวา “สิทธิมนุษยชน” ถูกนํามาบัญญัติเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับใด 
 1) ฉบับท่ี 15   2) ฉบับท่ี 16 (พุทธศักราช 2540) 
 3) ฉบับท่ี 17   4) ฉบับท่ี 18 
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76. “สิทธิของประชาชนที่สามารถเขาถึงรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศ กอนจะมีผลผูกพันกันตาม
กฎหมายระหวางประเทศ หากวาขอตกลงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศอยางกวางขวาง” กําหนดไวในมาตราใด ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

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

2550 มาตราใด 
 1) มาตรา 63 2) มาตรา 93 3) มาตรา 111 4) มาตรา 190  
78. รางพระราชบัญญัติใดก็ตาม เมื่อนําทูลเกลาถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยจะตองใหเวลา 

นานเทาใด 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  
79. บุคคลใดตอไปนี้ไมมีสิทธ์ิรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 1) นายบาสเรียนปริญญาตรีแตไมสําเร็จปริญญาตรี 2) นายบอยเปนชายท่ีไดแปลงเพศเปนหญิง 
 3) นายบอลอายุสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 4) นายบอสไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ   
80. หนวยงานใดทําหนาท่ีในการกํากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
 2) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 3) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 4) คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
81. องคกรใดไมเกี่ยวของโดยตรงในกระบวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 3) อัยการสูงสุด 
 4) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
82. กฎหมายท่ีทันสมัยฉบับแรกของไทยคือกฎหมายฉบับใด 
 1) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  2) กฎหมายตราสามดวง 
 3) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 4) ประมวลกฎหมายอาญา  
83. กฎหมายในรูปแบบใดไมจําเปนตองนํามาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2) พระราชบัญญัติ 
 3) พระราชกําหนด   4) พระราชกฤษฎีกา  
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84. กฎหมายในขอใดอยูในลําดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน 
 1) พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด   
 2) พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 3) พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา      
 4) พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
85. มาตรา 653 ป.พ.พ. บัญญัติไววา “การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืม

เปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือ .................... เปนสําคัญ ทานวาจะ ....................” จงเติม
คําตอบที่ถูกตอง 

 1) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม 
 2) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได 
 3) หนังสือ / ผูยืม / ฟองรองบังคับคดีหาไดไม 
 4) หนังสือ / ผูยืมและผูใหยืม / บังคับชําระหนี้กันมิได  
86. การสมรสขอใดเปนโมฆะ 
 1) การสมรสกับผูเยาว   2) การสมรสกับบุตรบุญธรรม 
 3) การสมรสกับบุคคลวิกลจริต 4) การสมรสกับคนลมละลาย  
87. นายสมศักดิ์ฝากสรอยไวท่ีนางชูศรี แตนางชูศรีกลับเอาไปขายแลวทําทีเปนวาไมรูเรื่องใดๆ ท้ังสิ้น พฤติกรรม

เชนนี้เขาขายความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด 
 1) ยักยอกทรัพย 2) รีดเอาทรัพย 3) กรรโชกทรัพย 4) ลักทรัพย 
 
  ลักทรัพย : เอาทรัพยไปจากการครอบครองของผูอื่น 
  ยักยอกทรัพย : เบียดบังทรัพยของผูอื่นหรือท่ีผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย ซ่ึงอยูในความ 
    ครอบครองของผูกระทําผิดเอง 
 
88. คําพังเพยของไทยที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม” ตรงกับขอใด 
 1) บรรทัดฐานทางสังคม   2) การขัดเกลาทางสังคม 
 3) การเคลื่อนท่ีทางสังคม   4) การจัดระเบียบทางสังคม  
89. การกระทําใดเปนการกระทําท่ีผิดจารีตประเพณีไทย 
 1) การอกตัญูตอพอแม ครูอาจารย 2) การแตงกายไมเรียบรอยเขาหองเรียน 
 3) การสวมชุดดําไปในงานแตงงาน 4) การไมแสดงความเคารพตอครูอาจารย  
90. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเช่ือ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 
 1) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 2) การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
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91. ขอใดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 1) การเปลี่ยนสถานภาพจากเด็กเปนผูใหญ  
 2) การเปลี่ยนสลับตัวบุคคลแตละตําแหนงในองคกร 
 3) การเปลี่ยนความสัมพันธของคนในสังคม  
 4) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและระเบียบกฎเกณฑในสังคม  
92. ประเพณีใดไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) ประเพณีสารทเดือนสิบ(นครศรีธรรมราช)       
 2) ประเพณีรับบัวโยนบัว(สมุทรปราการ) 
 3) ประเทศการสืบชะตาหรือตออาย(ุภาคเหนือ)       
 4) ประเพณีกินผัก(ภูเก็ต)  
93. ขอใดเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชาวใต 
 1) เพลงบอก   2) เพลงฉอย(ภาคกลาง)  
 3) ลําตัด(อีสาน)   4) เพลงอีแซว(ภาคกลาง)  
94. ประเพณีทองถิ่นในภูมิภาค ขอใดสัมพันธกัน 
 1) ภาคอีสาน-ฮีตสิบสอง, บุญคูนลาน, รํากลองยาว(ภาคกลาง) 
 2) ภาคกลาง-รับบัวโยนบัว, ตักบาตรดอกไม, รํากระทบไม(ภาคอีสาน) 
 3) ภาคเหนือ-ตานกวยสลาก, ฟอนเล็บ, เซ้ิงกระติบ(ภาคอีสาน) 
 4) ภาคใต-บุญสารทเดือนสิบ, ชักพระ, รําโนรา 
 
สวนท่ี 2 เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ  
95. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศคลายคลึงกับไทย 
 1) ลาว 2) บรูไน 3) กัมพูชา 4) มาเลเซีย   
96. ขอใดเปนขอดีจากการปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
 1) ทําใหการปกครองทองถิ่นเปนไปอยางท่ัวถึง 2) มีความเปนเอกภาพสูง  
 3) ประหยัดงบประมาณในการบริหารประเทศ 4) มีความเปนปกแผนมั่นคง   
97. ขอใดเปนขอเสียของการปกครองแบบรัฐรวม 
 1) การดูแลประชาชนภายในรัฐอาจเกิดความไมเทาเทียมกัน   
 2) การดูแลไมท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ 
 3) ความไมเปนเอกภาพของกฎหมาย       
 4) คาใชจายสิ้นเปลือง 
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98. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีรวมกันในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับ

การแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี  
 2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลงมติใน

การอภิปรายไมไววางใจ 
 3) สมาชิกวุฒิสภามีสิทธ์ิเขาช่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ

ช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 4) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎรมีสิทธ์ิ

เขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีท้ังคณะ  
99. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับโครงสรางของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
 1) สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 2) สภาเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา  
 3) สภาเทศบาล นายกองคการบริหารสวนเทศบาล  
 4) สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล  
100. ขอใดเปนองคการอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
 1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 4) องคกรอัยการ 
 

องคกรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

.......... -ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

.......... -ผูตรวจการแผนดิน 

.......... -คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

.......... -คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

.......... -คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 

.......... -คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
 (คตส.) 

องคกรอื่น 
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

.......... -องคการอัยการ 

.......... -คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

.......... -สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

.......... -สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
101. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
 1) ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 14 คน 
 2) ดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 3) มีหนาท่ีหลักในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
 4) วินิจฉัยการเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและความสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี และวินิจฉัย

วากรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงหรือไม 
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102. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 1) ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 6 คน 
 2) พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 3) มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 4) เปนองคกรสําคัญท่ีสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
103. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบดวยบุคคลในขอใด 
 1) ผูพิพาษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
 2) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร  
 3) อัยการสูงสุด ราษฎรอาวุโสท่ีวุฒิสภาเสนอ 
 4) ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา  
104. ขอใดไมถูกตอง 
 1) ชายหญิงท่ีอายุต่ํากวา 17 ปบริบูรณ ทําการหมั้น การหมั้นนั้นตกเปนโมฆียะ(โมฆะ) 
 2) ชายหญิงท่ีอายุเกินกวา 17 ปบริบูรณ ทําการหมั้นโดยไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม   

การหมั้นตกเปนโมฆียะ 
 3) การหมั้นไมเปนเหตุท่ีจะรองขอใหศาลบังคับใหสมรสได ถาไดมีขอตกลงกันไวจะใหเบ้ียปรับ เมื่อผิดสัญญา

หมั้นขอตกลงนั้นเปนโมฆียะ(โมฆะ)  
 4) ชายหญิงท่ีอายุต่ํากวา 17 ปบริบูรณทําการสมรส การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ  
 5) ชายหญิงท่ีอายุเกินกวา 17 ปบริบูรณทําการสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม 

การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ  
105. ขอใดสอดคลองกับหลักกฎหมายอาญา 
 1) การหามประกอบอาชีพบางอยางเปนสวนหนึ่งของกฎหมายอาญา  
 2) การท่ีผูกระทําความผิดอาญาถึงแกความตายไมทําใหคดีอาญาระงับ 
 3) กฎหมายอาญาจัดอยูในประเภทกฎหมายมหาชน  
 4) กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลังในทุกกรณี  
106. บุคคลใดที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
 1) พนักงานพิทักษทรัพย   2) พนักงานราชทัณฑ 
 3) พนักงานบังคับคดี   4) พนักงานคุมประพฤติ  
107. วัฒนธรรมมีหนาท่ีประการใดตอสังคม 
 1) ทําหนาท่ีควบคุมสังคม   2) เปนตัวกําหนดรูปแบบของสังคม  
 3) กําหนดบทบาทความสัมพันธของมนุษยในสังคม 4) ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  
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รูทัน...ขอสอบภูมิศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 เลือกได 1 คําตอบ  
108. คําวา “โพลเดอร” (Polder) หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศลักษณะใด 
 1) พ้ืนท่ีราบท่ีอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล 
 2) พ้ืนท่ีราบท่ีดินคอนขางเค็มใชปลูกพืชได 
 3) พ้ืนท่ีราบท่ีมนุษยสรางขึ้นจากการทําเขื่อนกั้นน้ําทะเล  
 4) พ้ืนท่ีราบท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกผสมกับการเลี้ยงสัตว  
109. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรขอใดท่ีมีกระบวนการเกิดท่ีแตกตางกัน 
 1) เสาดิน  ฮอมจอม   2) กุมภลักษณ  แกงตะนะ  
 3) หลุมยุบ  อางสลุง   4) เนินเขา  ออบหลวง   
110. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ไมไดเกิดจากการกระทําของน้ําใตดิน 
 1) Karst 2) Geyser 3) Hot Spring 4) Loess   
111. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ไมไดเกิดจากการกระทําของคลื่น น้ําขึ้นน้ําลง และกระแสน้ําชายฝง 
 1) หนาผาชันริมทะเล โพรงหินชายฝง แหลมและอาว 
 2) สันดอนจะงอย เกาะชะลูดหรือเกาะหินโดงหาดและสันทราย 
 3) สะพานหินธรรมชาติ ท่ีราบน้ําทะเลทวมถึง ท่ีราบชายฝง 
 4) คันดินธรรมชาติ ท่ีราบน้ําทวมถึง ลานตะพักลํานํ้า   
112. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD : Convention on 

Biological Diversity) 
 1) การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2) การใชประโยชนขององคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
 3) การแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรม 
 4) การควบคุมการคาระหวางประเทศซึ่งสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ  
113. เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาแผงมา จังหวัดนครราชสีมาในปจจุบันฟนคืนสภาพกลายเปนพ้ืนท่ีปาอันอุดมสมบูรณ

สืบเนื่องมาจากมาตรการอนุรักษในขอใด 
 1) การประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 2) การประกาศยกเลิกสัมปทานปาไมท่ัวประเทศเมื่อ พ.ศ. 2532 
 3) การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 4) การรวมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2537  
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114. ขอใดไมใชการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 1) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
 3) การยึดอายุการใชงานทรัพยากรธรรมชาติใหยาวนานที่สุด 
 4) การเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไมนํามาใชใหนานท่ีสุด   
115. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดใหหนวยงานใดเปนผูควบคุม

การกําหนดคามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 1) กระทรวงสาธารณสุข   2) กรมควบคุมมลพิษ 
 3) กระทรวงอุตสาหกรรม   4) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
116. องคกรชาวบานภาคตะวันตกรวมกลุมกันเพ่ือเรียกรองใหมีการระงับโครงการกอสราง “เขื่อนน้ําโจน” ใน

พ้ืนท่ีใด 
 1) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร(กาญจนบุรี ตาก)     
 2) เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง(อุทัยธานี ตาก) 
 3) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาแผงมา(นครราชสีมา)       
 4) เขตอนุรักษพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน(ฉะเชิงเทรา) 
 
117. องคกรชาวบานและองคกรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือไดรวมกันอนุรักษปาตนน้ํา และมีการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปแบบใด 
 1) ปาอนุรักษ 2) สมัชชา(ภาคอีสาน) 3) ปาชุมชน 4) สัมปทานปา 
 

ปาชุมชน = เปนการอยูรวมกันระหวางคนกับปา พ่ึงพาและใชสอยประโยชนรวมกัน คนท่ีอยูปาตองดูแล
รักษาปาไม ไมทําลายปา ขณะเดียวกันก็ไดอาศัยผลผลิตจากปาเปนเครื่องยังชีพ 

 
118. ขอใดไมใชสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ 
 1) ตอตานโครงการที่เขามาแสวงหาผลประโยชนทางดานธุรกิจจากส่ิงแวดลอม  
 2) ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
 3) รับเงินชดเชยจากรัฐในกรณีท่ีไดรับอันตรายจากมลพิษจากกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ 
 4) รวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
119. อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) เก่ียวของกับขอใด 
 1) World Heritage Convention 2) CITES  
 3) Vienna Convention   4) Ramsar  
120. บรรยากาศชั้นใดท่ีมีโอโซนอยูมากเพ่ือกรองรังสีอุลตราไวโอเลตและรังสีตางๆ ไมใหผานมายังพ้ืนผิวโลก 
 1) เมโซสเฟยร 2) ไอโอโนสเฟยร 3) โทรโพสเฟยร 4) สแตรโตสเฟยร   
121. โครงการแหลมผักเบ้ีย เปนการวิจัยและพัฒนาเรื่องใด 
 1) บําบัดน้ําเสีย 2) ดินพรุ 3) ปาเสื่อมโทรม 4) ปาชายเลน  
122. ขอใดเปนการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสรรควัฒนธรรม 
 1) การบวชตนไม 2) การทอผาไหม 3) ธนาคารโคกระบือ 4) การรวมกลุมแมบาน  
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123. การเลี้ยงสัตวและปลอยกลิ่นเหม็นและสกปรกแกชุมชน กฎหมายใดมีสวนเก่ียวของ 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข  2) พ.ร.บ. รักษาความสะอาด 
 3) พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 4) พ.ร.บ. โรงงาน  
124. ขอใดไมใชองคกรท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1) กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 2) กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 3) กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 4) กรมประมง กรมปศุสัตว(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
125. ขอใดไมใชบทบาทและผลการดําเนินงานของสมาคมหยาดฝน 
 1) การอนุรักษหญาทะเลและปะการังในเขตจังหวัดตรัง 
 2) การอนุรักษสัตวปาเขาอางฤาไนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3) การฟนปาอนุรักษทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดระยอง 
 4) การอนุรักษผืนปาและสัตวปาของเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง(มูลนิธิสืบนาคะเสถียร)  
126. บริเวณใดท่ีมีภูมิอากาศคลายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมากที่สุด 
 1) ลุมแมน้ําคงคาของอินเดีย  2) แควนตะนาวศรีของพมา 
 3) ชายฝงตอนใตของเวียดนาม 4) ชายฝงตอนเหนือของออสเตรเลีย   
127. ขอใดเกี่ยวของกับปรากฏการณเอลนิโญนอยที่สุด 
 1) ชาวประมงเปรูจับปลาไดนอยลง 
 2) การละลายของธารน้ําแข็งขั้วโลก  
 3) ภูมิอากาศแปรปรวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 4) สภาวะแหงแลงบริเวณชายฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาใต  
128. ขอใดเปนกระบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบ Reject 
 1) ประเสริฐนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเปนกระถางตนไม 
 2) เปรมศักดิ์ใชขวดสุราเกามาลางแลวนํามาใสน้ําปลา 
 3) ประจักษไมใชน้ํายาเครื่องปรับอากาศที่ใชสารซีเอฟซี 
 4) ประสิทธ์ินําขวดพลาสติกเหลือท้ิงไปหลอมแลวขึ้นรูปใหมเปนถังตักนํ้า  
129. ขอใดเปนตัวอยางของภูมิปญญาชาวบานท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาความยากจนในชนบท 
 1) การเลิกอาชีพทํานาแลวเปลี่ยนไปเปนกรรมกรในโรงงานเพื่อใหมีรายไดท่ีแนนอน 
 2) การขายนาแลวนํามาซ้ือรถสองแถวเพื่อรับสงนักทองเท่ียว 
 3) การทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิตและลดหนี้สิน  
 4) การสงเสริมใหลูกหลานมีการศึกษาสูงขึ้นเพ่ือท่ีจะไดงานดีเงินเดือนดี  
130. กิจกรรมอะไรที่เปนสาเหตุใหเกิดฝนกรดมากที่สุด 
 1) การตัดไมทําลายปา   2) การทําเหมืองตะกั่ว 
 3) การใชสารซีเอฟซีปริมาณมาก 4) การเผาไหมเช้ือเพลิงถานหิน  
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131. การเพาะปลูกท่ีใชวิธีการเกษตรแบบขยาย มีลักษณะเปนอยางไร 
 1) ใชเครื่องจักรกลในเขตพ้ืนท่ีขนาดใหญ  
 2) ใชแรงงานคนมากเพ่ือใหไดผลผลิตสูง 
 3) ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือสงเปนสินคาออกอยางเดียว 
 4) เปลี่ยนทุงหญาธรรมชาติใหกลายเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวทางเศรษฐกิจเพ่ือสงออก 
 
สวนท่ี 2 เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ  
132. ถาประเทศไทยในขณะนี้มีเวลามาตรฐานของทองถิ่นเปนเท่ียงวัน ประเทศหรือเมืองตอไปนี้จะมีเวลามาตรฐาน

ของทองถิ่นเปนเวลาเทาใด 
 1) มาเลเซีย (13.00 น.) ฟลิปปนส (13.00 น.) ไตหวัน (13.00 น.) 
 2) สิงคโปร (13.00 น.) จีน (13.00 น.) ญ่ีปุน (14.00 น.) 
 3) เพิรท (13.00 น.) แคนเบอรรา (15.00 น.) นิวซีแลนด (17.00 น.) 
 4) พมา (11.30 น.) อินเดีย (10.30 น.) ศรีลังกา (10.30 น.) 
 5) ฝรั่งเศส (06.00 น.) อังกฤษ (05.00 น.) 
 

-เวลาเดียวกับไทย :  กัมพูชา เวียดนาม ลาว 
-เวลาเร็วกวาไทย :  สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส ไตหวัน / ออสเตรเลีย (เพิรท แคนเบอรรา) 
    นิวซีแลนด 
-เวลาชากวาไทย :  พมา อินเดีย ศรีลังกา / อังกฤษ ฝรั่งเศส / วอชิงตัน ดี.ซี. คิวบา / บราซิล ชิลี 

 
133. ขอใดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1) ชวยควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 2) ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) ใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูทุกชนิดใหเกิดประโยชน 
 4) ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับการใชงาน   
134. ขอใดกลาวถูกตองในสวนของการกําหนดเปาหมายที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมใน    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 
 1) พ้ืนท่ีปา : มีพ้ืนท่ีปาไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18  
 2) คุณภาพแหลงน้ํา : มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 ของพ้ืนท่ี  
 3) คุณภาพอากาศ : ฝุนละอองขนาดเล็กตองมีคาเฉลี่ยไมเกิน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร อัตราการ

ปลอยแกสคารบอนไดออกไซดตอประชากรใหลดลงรอยละ 5 จาก พ.ศ. 2545 คือ ไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป  
 4) ขยะและของเสียอันตราย : ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมเกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน และจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนใหไดไมนอยกวารอยละ 30  
135. ขอใดสัมพันธกัน 
 1) Rotterdam : สารเคมีอันตราย 2) Ramsar : พ้ืนท่ีชุมน้ํา  
 3) BDC : ความหลากหลายทางชีวภาพ 4) CITES : สัตวปาพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ 
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Rottedam อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ 
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consert Procedure for Certain 
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade [PIC])  

Ramsar อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ําระหวางประเทศ (RAMSAR Convention)  
BDC อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC : The Biological Diversity Convention)

CITES อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชที่ใกลจะสูญพันธุ 
(CITES : Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) 

Basel อนุสัญญาวาดวยการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน 
(Basel Convention or the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal Convention) 

UNFCCC อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : The 
United National Framework Convention on Climate Change) 

Vienna 
Convention 
Montreal 
Protocol 

อนุสัญญาเวียนนาเพ่ือการพิทักษชั้นโอโซนและพิธีสารมอนทรีออลเกี่ยวกับสารที่ทําลายช้ัน 
โอโซน (The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and The 
Montreal Protocol on Subtances that Deplete the Ozone Layer) 

Agenda 21 แผนปฏิบัติการ 21 หรือแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
UNCCD อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย 

(United Nations Convention to Combat Desertification) 
MAB โปรแกรมมนุษยกับชีวมณฑลของยูเนสโก (UNESCO’s Man and Biosphere Programme) 

พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลของไทยมี 4 แหง 
1.  พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา 
2.  พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลแมสา หวยคอกมา จ.เชียงใหม 
3.  พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสวนสัก หวยทาก จ.ลําปาง 
4.  พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลปาชายเลน จ.ระนอง 

The World 
Heritage 

Convention 

อนุสัญญาครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage) 
แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย 5 แหง 
1.  เมืองประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร 
2.  เมืองประวัติพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
3.  แหลงโบราณคดีบานเชียง 
4.  เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรและหวยขาแขง 
5.  ผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ 
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136. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ียังไมมีแหลงมรดกโลก 
 1) พมา  บรูไน   2) เวียดนาม  ลาว  
 3) สิงคโปร  ติมอร-เลสเต  4) มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  
137. ขอใดเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโก 
 1) เมืองประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร     
 2) นครประวัติศาสตรอยุธยา 
 3) แหลงโบราณคดีบานเชียง       
 4) อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง  
138. องคการยูเนสโกไดประกาศขึ้นทะเบียนหลักฐานทางประวัติศาสตรของไทย ในขอใดเปนมรดกความทรงจํา

ของโลก 
 1) ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช 
 2) ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
 3) เอกสารเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปการบริหารการปกครองแผนดินในรัชกาลท่ี 5  
 4) เอกสารเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2475   
139. ขอใดเปนบทบาทของกลุมกรีนพีซในประเทศไทย 
 1) รณรงคตอตานการจัดสรางเตาเผาขยะที่ไมไดมาตรฐานซึ่งทําใหเกิดการปลอยสารไดออกซิน  
 2) รณรงคใหหันมาใชพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตยแทนพลังงานสกปรกจากฟอสซิล  
 3) รณรงคใหตื่นตัวเก่ียวกับการนําเอากระบวนการทางพันธุวิศวกรรมมาใช  
 4) รณรงคใหมีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรเพ่ือลดปญหาการขาดดุลการคา  
140. ขอใดเปนบทบาทของกลุมกรีนพีซ 
 1) เรงใหมีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพ่ือรับมือกับภาวะโลกรอน  
 2) สรางอนาคตที่ปราศจากสารพิษ โดยปกปองแหลงน้ําจากอุตสาหกรรมที่ปลอยสารพิษ  
 3) รณรงคเพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน โดยปฏิเสธพืชตัดตอพันธุกรรม  
 4) ยุติยุคนิวเคลียร เพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมและมนุษยจากภัยของกากกัมมันตภาพรังสี   
141. ใครใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม 
 1) ชาวเม็กซิกันตัดเปลือกตนซาโพดิลลาเพ่ือเอาน้ํายางมาทําหมากฝรั่ง  
 2) ชาวแลปปทางภาคเหนือของทวีปยุโรปเลี้ยงกวางเรนเดียร  
 3) ชาวอเมริกันในรัฐโคโลราโดเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือการคา  
 4) ชาวซูดานสรางบานดวยดินเหนียว  
142. กองทุนสัตวปาโลก (WWF : World Wide Fund for Nature) ดําเนินการอนุรักษและแกปญหาในดานใด 
 1) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ปาไม 2) การพัฒนาที่ย่ังยืน  ทะเล  
 3) พันธุพืชพันธุสัตว  น้ําจืด   4) การใชประโยชนการท่ีดิน  แรธาตุ 
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143. ขอใดเปนสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการรวมสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 1) รับทราบขอมูลท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ยกเวนขอมูลทางราชการที่
ถือวาเปนความลับ  

 2) ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  
 3) รับเงินชดเชยจากรัฐในกรณีท่ีไดรับอันตรายจากมลพิษจากการท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ  
 4) รวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม   
144. ผูใดท่ีกระทําผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
 1) พรอมพงศปสสาวะจากอาคารลงในน้ํา  
 2) จตุพรสั่งน้ํามูกลงบนพื้นรถโดยสาร  
 3) อริสมันตท้ิงสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยในสวนสาธารณะ  
 4) วีระเปดเพลงในรถประจําทางเสียงดังเกิน 100 เดซิเบลขึ้นไป  
145. ขอใดเปนการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรมในประเทศไทย 
 1) ฝาย 2) หลุก(ระหัดวิดน้ํา) 3) แกระ(เก่ียวขาว) 4) หวด(นึ่งขาว)   
146. ขอใดหมายถึงเทคโนโลยีสะอาด 
 1) การลดปริมาณและความเปนพิษของของเสียตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  
 2) การลดทรัพยากรในการผลิต 
 3) การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  
 4) การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิต  
147. ขอใดสัมพันธกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
 1) ลมพัทธยา 2) ลมสลาตัน 3) ลมตะเภา 4) ลมฝายใต 
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รูทัน...ขอสอบประวัติศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 เลือกได 1 คําตอบ  
148. พงศาวดารและประวัติศาสตรมีความแตกตางกันในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) อิทธิพลท่ีมีตอการบันทึกและคนควา 
 2) ความเช่ือถือไดและความเปนไปได 
 3) ขอบเขตของเรื่องราวท่ีไดบันทึกและรวบรวมไว 
 4) จุดมุงหมายในการบันทึกและวิธีการในการคนควารวบรวม  
149. จงเรียงลําดับราชวงศสมัยอยุธยาที่ครองราชยนานจากมากไปนอย 
 1) สุโขทัย สุพรรณภูมิ บานพลูหลวง ปราสาททอง อูทอง 
 2) สุพรรณภูมิ บานพลูหลวง สุโขทัย ปราสาททอง อูทอง 
 3) บานพลูหลวง สุพรรณภูมิ ปราสาททอง สุโขทัย อูทอง 
 4) ปราสาททอง สุพรรณภูมิ บานพลูหลวง สุโขทัย อูทอง  
150. รัฐธรรมนูญท่ีรางขึ้นเปนภาษาอังกฤษท่ีช่ือวา “An Outline of Changes in the Form of Government” 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 เปนผลงานของใคร 
 1) ดร.ฟรานซิส บี.แซร และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 2) ดร.ฟรานซิส บี.แซร และพระวรวงศเธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย 
 3) นายเรมอนด บี.สตีเวนส และพระยาศรีวิสารวาจา  
 4) นายเรมอนด บี.สตีเวนส และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ  
151. “การสรางรัฐชาติสมัยใหม” ของประเทศไทยเริ่มสมัยใด 
 1) พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
 3) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 4) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
152. เมื่อประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 2430 เกิดเหตุการณสําคัญในขอใด 
 1) การต้ังสภาที่ปรึกษาราชการ 2) การต้ังกระทรวง  
 3) การต้ังเจาภาษีนายอากร  4) การต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน  
153. ขอใดคือพระราชกรณียกิจสําคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลท่ี 5 
 1) การแสวงหาพันธมิตรจากชาติในยุโรป  
 2) การศึกษาความเจริญของชาติในยุโรป 
 3) การเจรจาแกไขความขัดแยงกับชาติในยุโรป  
 4) การทําใหชาติในยุโรปมีความรูความเขาใจตอไทยในแงดี  
154. ขอใดเปนพัฒนาการทางเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
 1) ทุนนิยมแบบพึ่งพา → ทุนนิยมโดยรัฐ → ทุนนิยมเสรี 
 2) ทุนนิยมโดยรัฐ → ทุนนิยมแบบพึ่งพา → ทุนนิยมเสรี 
 3) ทุนนิยมเสรี → ทุนนิยมแบบผูกขาด → ทุนนิยมโดยรัฐ 
 4) ทุนนิยมแบบยังชีพ → ทุนนิยมแบบพึ่งพา → ทุนนิยมแบบผูกขาด  
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155. ประวัติศาสตรยุคประชาธิปไตย เหตุการณใดเกิดหลังสุด 
 1) เคาโครงเศรษฐกิจแหงชาติ 
 2) ออกพระราชบัญญัติการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 
 3) กบฏบวรเดช(ตุลาคม 2476) 
 4) พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัติ(2 มีนาคม 2477)  
156. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีช่ือวาอะไร 
 1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475  
 2) รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 
 3) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 
 4) รัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475  
157. ท่ีผานมารัฐธรรมนูญฉบับใดของไทยที่ไมไดเปนเครื่องมือแหงอํานาจของผูปกครอง 
 1) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 
 2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 
 3) ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 
 4) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517  
158. หลักการใดไมอยูในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร 
 1) เอกราช  ความปลอดภัย  2) เสรีภาพ  เสมอภาค 
 3) เอกภาพ  ความสามัคคี  4) เศรษฐกิจ  การศึกษา  
159. การแตงตั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค สะทอนถึง

บทบาทของสตรีในดานใด 
 1) การปกครองบานเมือง   2) การสรางความสัมพันธกับรัฐอื่น 
 3) การปกปองบานเมือง   4) การศึกษา  
160. ยูเนสโกไดประกาศใหบุคคลใดเปนคนไทยคนแรกที่ไดรับการถวายสดุดีเปน “บุคคลสําคัญของโลก” 
 1) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  
 2) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
 3) พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 
 4) สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
161. “นายชางใหญแหงกรุงสยาม” หมายถึงใคร 
 1) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
 2) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 3) พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 
 4) พระยาอนุมานราชธน 
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162. บุคคลใดที่ไดรับการยกยองเปน “รัตนกวีแหงกรุงรัตนโกสินทร” 
 1) สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   
 2) พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 
 3) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)       
 4) พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)  
163. “พระราชบัญญัติวาดวยคอมมิวนิสต” ประกาศใชเปนครั้งแรกในสมัยนายกรัฐมนตรีทานใด 
 1) พระยามโนปกรณนิติธาดา  2) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 3) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  4) นายธานินทร กรัยวิเชียร  
164. รัฐบาลไทยเปดสัมพันธไมตรีทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนครั้งแรกในคณะรัฐบาลชุดใด 
 1) นายปรีดี พนมยงค   2) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
 3) ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช   4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน  
165. นายกรัฐมนตรีทานใดใช “นโยบายการเมืองนําการทหาร” ในการตอสูกับคอมมิวนิสต และเรียกผูกลับใจวา

“ผูรวมพัฒนาชาติไทย” 
 1) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 2) พลเอกเปรม ติณสูลานนท  
 3) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  4) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
166. ขบวนการตอตานญ่ีปุนระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีใชรหัสของกลุมเปนภาษาอังกฤษวา X.O. Group เปน

ขบวนการของชาติใด 
 1) ไทย 2) มาเลเซีย 3) ฟลิปปนส 4) อินโดนีเซีย  
167. บุคคลใดที่ประยุกตระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษาประวัติศาสตรท่ีเรียกวา “ระเบียบวิธีการ 

ทางประวัติศาสตร” (Historical Method) 
 1) เลโอปอลด ฟอน รังเกอ  2) เฮโรโดตัส(บิดาแหงประวัติศาสตรโลก) 
 3) ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส(ผูริเริ่มวิธีการนับ ค.ศ.) 4) โฮเมอร(แตงอีเลียดและโอดีสซี)  
168. บันทึกของแอนน แฟรงคเปนหลักฐานในประวัติศาสตรสากลท่ีสัมพันธกับชวงเวลาใด 
 1) ประวัติศาสตรสมัยกลาง  2) ประวัติศาสตรสมัยใหม  
 3) ประวัติศาสตรสมัยปจจุบัน  4) ประวัติศาสตรรวมสมัย  
169. แนวคิดอะไรของขบวนการฟนฟูศิลปวิทยาที่เปนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย ในโลกตะวันตก

ปจจุบัน 
 1) เหตุผลนิยม  สัจนิยม   2) สังคมนิยม  ธรรมชาตินิยม 
 3) จินตนิยม  พาณิชยนิยม  4) มนุษยนิยม  ปจเจกชนนิยม   
170. ผลงานในขอใดจัดอยูในสาขาของรางวัลโนเบล 
 1) เศรษฐศาสตร  แพทยศาสตร 2) นิติศาสตร  ประวัติศาสตร 
 3) รัฐศาสตร  วิทยาศาสตร  4) ภูมิศาสตร  สังคมศาสตร  
171. Gang of Four เก่ียวของกับการเมืองการปกครองของประเทศใด 
 1) ไตหวัน 2) เกาหลี 3) ญ่ีปุน 4) จีน  
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สวนท่ี 2 เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ  
172. ประวัติศาสตรมีความสัมพันธกับองคประกอบในขอใด 
 1) พฤติกรรมและความคิดของมนุษย 2) เวลาที่ผานไปแลว  
 3) ผลกระทบตอทุกคนในสังคม 4) หลักฐานทางประวัติศาสตร   
173. ขอใดเปนตัวอยางของตํานานทั้งหมด 
 1) มูลศาสนา จามเทวีวงศ ชินกาลมาลีปกรณ 2) สิงหนวัติกุมาร สังคีติยวงศ สิหิงคนิทาน  
 3) อุรังคธาตุ พระรวง ทาวแสนปม  4) ลิลิตยวนพาย นิราศภูเขาทอง พระอภัยมณี  
174. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของการสถาปนาอาณาจักรไทย 
 1) เปนการเคลื่อนยายราชธานีจากใตขึ้นเหนือ 2) ตั้งอยูในเสนทางการคา  
 3) ราชธานีตั้งอยูริมแมน้ํา  4) ตั้งอยูในแหลงทรัพยากร   
175. ขอใดเปนลักษณะการปกครองในสมัยสุโขทัย 
 1) เทวราชา 2) จักรพรรดิราชา 3) ธรรมิกราชา 4) อเนกนิกรสมมติ   
176. สนธิสัญญาเบาวริ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยในขอใด 
 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต  2) เศรษฐกิจไทยเขาสูระบบทุนนิยมโลก  
 3) เกิดการปฏิรูประบบภาษีอากรและการคลัง  4) เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา   
177. ขอใดเปนผลจากการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 1) ยกเลิกระบบกินเมือง   2) เกิดกบฏหัวเมือง  
 3) ยกเลิกระบบเทศาภิบาล  4) เกิดสุขาภิบาลหัวเมือง  
178. การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลท่ี 5 เพ่ือวัตถุประสงคใด 
 1) หาพันธมิตรมาชวยรับประกันเอกราชของไทย  
 2) นําความเจริญของยุโรปมาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประเทศ  
 3) เจรจาทําความเขาใจกับฝรั่งเศสในกรณีวิกฤตการณ ร.ศ. 112 
 4) รักษาพระอาการประชวร  
179. ขอใดเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 5 
 1) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแนนอนเปนครั้งแรก  
 2) การจัดทํางบประมาณแผนดินเปนครั้งแรก  
 3) การตราพระราชบัญญัติเกณฑทหารขึ้นใชเปนครั้งแรก  
 4) การประกาศใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญาเปนครั้งแรก   
180. เหตุการณใดเกิดในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ. 1910-1925) 
 1) การปฏิวัติรัสเซีย   2) การปฏิวัติฝรั่งเศส  
 3) การปฏิวัติของซุนยัตเซ็น  4) การปฏิวัติของเหมาเจอตุง  
181. ขอใดเปนนโยบายของรัชกาลท่ี 6 เพ่ือใหประชาชนชาวไทยเกิดความคิดชาตินิยมและสํานึกในความเปนไทย 
 1) พระราชบัญญัติสัญชาติ  2) พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
 3) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 4) พระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมือง 
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182. ขอใดเปนสาเหตุท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 1) การพัฒนาทางดานการศึกษาแบบสมัยใหม  
 2) การรับอารยธรรมแบบตะวันตก  
 3) การปฏิวัติในประเทศแถบเอเชีย เชน ญ่ีปุน ตุรกี จีน รัสเซีย  
 4) สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกจากสถานการณหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
183. ขอใดเปนผลประโยชนท่ีไทยไดรับจากการไปเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 กับฝายสัมพันธมิตร 
 1) ไดรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมาอยางสมบูรณ 
 2) ไดดินแดนที่เสียไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 กลับคืนมา 
 3) ไดรับสิทธิพิเศษเก็บภาษีขาเขาไดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 5 
 4) ไดเขาเปนสมาชิกขององคการสันนิบาตชาติ  
184. ขนบธรรมเนียมประเพณีใดท่ีไทยไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณโดยผานมาทางเขมรอีกทอดหนึ่ง 
 1) การบวช  การทอดกฐิน  2) การไหวพระจันทร  การบูชาบรรพบุรุษ 
 3) ทําขวัญเดือน  ทําขวัญขาว 4) โกนผมไฟ  โกนจุก   
185. เรื่องใดท่ีไทยไดรับอิทธิพลมาจากเขมร 
 1) โขน 2) มนูธรรมศาสตร 3) จตุสดมภ 4) เทวราชา   
186. ขอใดเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกที่มีตอสังคมไทย 
 1) คติทางพุทธศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2) ประเพณีในราชสํานัก  ภาษาและวรรณกรรม 
 3) ระบบประชาธิปไตย  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 4) วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในสังคม  
187. ขอใดเปนตัวอยางของลักษณะการสรางสรรคภูมิปญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร 
 1) การสรางเมืองราชธานี  2) การเก็บภาษีปากเรือ 
 3) การใชพงศาวดารปลุกใจเรื่องการศึกสงคราม 4) การแพทย  
188. ผลงานของบุคคลสําคัญในการสรางสรรคชาติไทย ขอใดถูกตอง 
 1) บาทหลวงปาลเลอกัวซ : พจานุกรมภาษาไทย การถายรูป 
 2) ศาสตราจารยศิลป พีระศรี : ประติมากรรม 
 3) พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) : การคมนาคม ยางพารา 
 4) สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานิศรานุวัตติวงศ : สถาปตยกรรม ดุริยางคศิลป จิตรกรรม เพลงนิพนธ  
189. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีบทบาทในการสรางสรรคชาติไทยในดานใด 
 1) งานนิพนธประวัติศาสตรไทย 2) การจัดการศึกษาของชาติในเมือง  
 3) ความเจริญกาวหนาในหมูคณะสงฆไทย 4) การแพทยและการสาธารณสุข  
190. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจท่ีเปนประโยชนตอชาติ

ในดานใด 
 1) การชางและศิลปะ 2) การตางประเทศ 3) การแพทย 4) การเมืองการปกครอง  
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191. ขอใดเปนผลงานของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
 1) การออกแบบอนุสาวรียประชาธิปไตย 2) การนิพนธเพลงเขมรไทรโยค  
 3) การออกแบบอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  4) การนิพนธตํารายาสมุนไพรไทย  
192. การปฏิวัติวิทยาศาสตรเกิดจากสาเหตุสําคัญขอใด 
 1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ  2) ความเจริญทางการคา  
 3) การสํารวจและการคนพบดินแดนใหม 4) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร  
193. ขอใดเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) ลัทธิศาสนนิยม  ลัทธิพาณิชยนิยม 2) ลัทธิสังคมนิยม  ลัทธิเสรีนิยม  
 3) ลัทธิจักรวรรดินิยม  ลัทธิปจเจกชนนิยม 4) ลัทธิธรรมชาตินิยม  ลัทธิธรรมนูญนิยม  
194. ขอใดเปนนโยบายสําคัญของการจัดระเบียบโลกใหม (New World Order) หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง 
 1) คานิยมประชาธิปไตย   2) ระบบการคาเสรี  
 3) สิทธิมนุษยชน   4) มาตรฐานสิ่งแวดลอม  
 

เฉลยรูทัน...ขอสอบเศรษฐศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 
1. 2) 2. 3) 3. 3) 4. 3) 5. 1) 6. 2) 7. 4) 8. 1) 9. 2) 10. 4) 
11. 1) 12. 3) 13. 4) 14. 1) 15. 2) 16. 3) 17. 2) 18. 4) 19. 4) 20. 1) 
21. 3) 22. 1) 23. 4) 24. 1) 25. 1) 26. 2) 27. 3) 28. 2) 29. 2) 30. 3) 
31. 4) 32. 2) 33. 1) 34. 3) 35. 2) 36. 4) 37. 1) 38. 1) 39. 2) 40. 4) 
41. 1) 42. 4) 43. 4) 44. 1) 45. 3) 46. 3) 47. 2) 48. 2)    
สวนท่ี 2 
49. 1), 2) 50. 1), 3), 4) 51. 1), 2) 52. 1), 2), 3) 53. 2), 3), 4) 
54. 1), 2), 3), 4) 55. 2), 4) 56. 1), 2), 3) 57. 1), 3) 58. 1), 2), 3), 4) 
59. 1), 2), 4) 60. 1), 2), 3) 61. 1), 2), 3) 62. 3), 4)  
 

เฉลยรูทัน...ขอสอบหนาที่พลเมือง’54 
 
สวนท่ี 1 
63. 2) 64. 1) 65. 3) 66. 2) 67. 4) 68. 1) 69. 4) 70. 3) 71. 4) 72. 2) 
73. 2) 74. 3) 75. 2) 76. 4) 77. 1) 78. 2) 79. 4) 80. 1) 81. 1) 82. 1) 
83. 4) 84. 1) 85. 3) 86. 3) 87. 1) 88. 1) 89. 1) 90. 1) 91. 3) 92. 1) 
93. 1) 94. 4)  
สวนท่ี 2 
95. 3), 4) 96. 2), 3), 4) 97. 1), 3), 4) 98. 1), 4) 99. 1), 2), 3) 
100. 2), 3), 4) 101. 2), 3), 4) 102. 1), 2) 103. 1), 2) 104. 1), 3) 
105. 1), 3) 106. 1), 3) 107. 1), 2), 3), 4)   
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เฉลยรูทัน...ขอสอบภูมิศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 
108. 3) 109. 4) 110. 4) 111. 4) 112. 4) 113. 4) 114. 4) 115. 4) 116. 1) 117. 3) 
118. 1) 119. 2) 120. 4) 121. 1) 122. 1) 123. 1) 124. 4) 125. 4) 126. 4) 127. 2) 
128. 3) 129. 3) 130. 4) 131. 1)  
 
สวนท่ี 2  
132. 1), 2), 3), 4), 5) 133. 1), 2), 4) 134. 1), 2), 3), 4) 135. 1), 2), 3), 4) 136. 1), 3) 
137. 1), 2), 3) 138. 1), 2), 3) 139. 1), 2), 3) 140. 1), 2), 3), 4) 141. 1), 2), 3), 4) 
142. 1), 2), 3) 143. 1), 2), 3), 4) 144. 1), 2), 3) 145. 1), 2), 3), 4) 146. 1), 3)  
147. 1), 2)  
 

เฉลยรูทัน...ขอสอบประวัติศาสตร’54 
 
สวนท่ี 1 
148. 4) 149. 2) 150. 3) 151. 3) 152. 2) 153. 3) 154. 1) 155. 4) 156. 1) 157. 4) 
158. 3) 159. 1) 160. 1) 161. 1) 162. 1) 163. 1) 164. 3) 165. 2) 166. 1) 167. 1) 
168. 2) 169. 4) 170. 1) 171. 4)  
 
สวนท่ี 2  
172. 2), 4) 173. 1), 2), 3) 174. 2), 3), 4) 175. 3), 4) 176. 1), 2), 3), 4) 
177. 1), 2) 178. 1), 2), 3) 179. 1), 2), 3), 4) 180. 1), 3) 181. 1), 2), 3) 
182. 1), 2), 3) 183. 3), 4) 184. 3), 4) 185. 1), 3) 186. 1), 2)  
187. 1), 2), 3), 4) 188. 1), 2), 3), 4) 189. 1), 2), 3) 190. 2), 4) 191. 2), 3) 
192. 1), 2), 3) 193. 2), 3) 194. 1), 2), 3), 4) 
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ประวัติศาสตร 
 
มาตราฐานการเรียนรูสาระประวัติศาสตร  
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช
วิธีการทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในแงความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจและธํารง
ความเปนไทย  
1. การนับและการเทียบศักราชแบบไทย   
 มหาศักราช (ม.ศ.) 
 - เปนการนับแบบโบราณที่รับมาจากอินเดีย 
 - เริ่มใชในอินเดีย ภายหลังพุทธศักราช 621 ป 
 - เผยแพรเขามาสูสุวรรณภูมิผานทางพวกพราหมณและพอคา 
 - ในไทยพบการใช ม.ศ. ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและศิลาจารึกเกาๆ 
 จุลศักราช (จ.ศ.) 
 - เปนการนับแบบศักราชท่ีรับมาจากพมา 
 - การนับจุลศักราชเริ่มนับหลังพุทธศักราช 1,181 ป  
 - ในไทยพบในพงศาวดารลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน 
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 รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 
 - เปนการนับศักราชท่ีใชเฉพาะในไทย 
 - เริ่มนับ ร.ศ. 1 เมื่อป พ.ศ. 2325 ซ่ึงเปนปท่ีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
 - ไทยเริ่มใชการนับแบบ ร.ศ. ในสมัยรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 เปลี่ยนไปใชการนับพุทธศักราชแทน 
 พุทธศักราช (พ.ศ.) 
 - เปนการนับศักราชทางพระพุทธศาสนา 
 - ในไทยยึดหลักการนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 1 ป (ในบางประเทศ) เชน พมา และ    
ศรีลังกา นับปท่ีปรินิพพานเปน พ.ศ. 1) 
 - ในไทยมีการใช พ.ศ. มาตั้งแตสมัยพระนารายณ แตใชแพรหลายอยางเปนทางการในสมัยรัชกาลท่ี 6 
ตั้งแต พ.ศ. 2455  
2. วิธีการนับศักราชแบบสากล 
 2.1 คริสตศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ นับเปนคริสตศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ A.D. 1  
  - “A.D.” (Anno Domini) หมายถึง “In the year of the Lord” หรือ “ปแหงพระเจา”  
  - “B.C.” (Before Christ) หมายถึง ปกอนพระเยซูประสูติ 
 2.2 ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนศักราชของศาสนาอิสลาม เริ่มนับ ฮ.ศ.1 ในปท่ีพระนบีมุฮัมมัดศาสดา
ของศาสนาหนีออกจากเมืองเมกกะหไปยังเมืองเมดินะ ตรงกับ 1122 (ป ฮ.ศ. เกิดหลัง ค.ศ. 579 ป)  
3. หลักเกณฑการเทียบศักราช  

ศักราช วิธีคํานวณ ตัวอยาง 
1. ทํา ค.ศ. ใหเปน พ.ศ. 
2. ทํา พ.ศ. ใหเปน ค.ศ. 
3. ทํา ฮ.ศ. ใหเปน พ.ศ. 
4. ทํา พ.ศ. ใหเปน ฮ.ศ. 
5. ทํา ฮ.ศ. ใหเปน ค.ศ. 
6. ทํา ค.ศ. ใหเปน ฮ.ศ. 

นําป ค.ศ. บวก 543 
นําป พ.ศ. ลบ 543 
นําป ฮ.ศ. บวก 1122 
นําป พ.ศ. ลบ 1122 
นําป ฮ.ศ. บวก 579 
นําป ค.ศ. ลบ 579 

ค.ศ. 2010 + 543  =  พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2553 - 543  =  ค.ศ. 2010 
ฮ.ศ. 1426 + 1122  =  พ.ศ. 2548 
พ.ศ. 2553 - 1122  =  ฮ.ศ. 1431 
ฮ.ศ. 1431 + 579  =  ค.ศ. 2010 
ค.ศ. 2010 - 579  =  ฮ.ศ. 1431  

4. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 แบงยุคประวัติศาสตร 2 ชวง ใหญๆ คือ  
 1. สมัยกอนประวัติศาสตร (Prehistoric Age) เริ่มตั้งแตมนุษยเกิดขึ้นในโลกกอนมีการประดิษฐ
ตัวอักษร (ประมาณ 2.5 ลานป-5,500 ป) 
 2. สมัยประวัติศาสตร (Historic Age) เริ่มตั้งแตมีการประดิษฐอักษร ดังนี้ 
  - สมัยประวัติศาสตรของชาติตะวันตก เริ่มเมื่อชาวสุเมเรียน (Sumerian) ท่ีอาศัยอยูในชุมชนของตน
ท่ีเรียกวา “ซูเมอร” (Sumer) แถบลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) - ยูเฟรติส (Euphrates) หรือดินแดนเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia) ซ่ึงเปนประเทศอิรักในปจจุบัน ไดประดิษฐตัวอักษรของตนขึ้นเพ่ือใชบันทึกเรื่องราวตางๆ เมื่อ
ประมาณ 3,500 B.C 
  - สมัยประวัติศาสตรตะวันออกเริ่มเมื่อประมาณ 2,000 B.C. อินเดียเริ่มเมื่อประมาณ 2,500 B.C.  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (90) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

5. รองรอยสมัยกอนประวัติศาสตร (Prehistoric Age) 
 - หลักฐานทางโบราณคดี ไดแก โครงกระดูกมนุษย ภาชนะเครื่องใช เครื่องประดับ และภาพเขียน   
ตามถํ้า ฯลฯ 
 - หลักฐานของมนุษยที่เกาแกที่สุด ไดแก กระโหลกศรีษะมนุษยในประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา 
เรียกวา “ออสตราโลพิเธคัส แอฟริกานัส” อายุประมาณ 2.5 ลานป  
6. จําแนกสมัยกอนประวัติศาสตร เปน 2 ยุค คือ  
 6.1 ยุคหิน (2.5 ลานป-4,000 ป B.C.) อาศัยเครื่องมือท่ีใชเปนเกณฑการแบง ซ่ึงมี 3 ยุค คือ หินเกา 
หินกลาง และหินใหม 
  - ยุคหินเกา (2.5 ลานป-10,000 ป) มีรองรอย ไดแก มนุษยปกก่ิง, มนุษยชวา, มนุษยนีแอนเดอรทัล 
(เยอรมนี) และโครมันยอง (ฝรั่งเศส) ซ่ึงคลายกับมนุษยปจจุบันมาก  
  - ยุคหินกลาง (8,000 B.C.) รูจักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว อาศัยอยูเปนกลุม งานเขียนสีบนผนังถํ้า
แสดงถึง ความเช่ือเรื่องวิญญาณ 
  - ยุคหินใหม (4,000 B.C.) เรียกวา ยุคปฏิวัติหินใหม มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว ตั้งถ่ินฐานถาวร   
จัดระเบียบเพ่ือควบคุมสังคม มีรูปแบบการปกครอง ทอผา เครื่องมือคือ “ขวานหินขัด” พบรองรอยหลักฐาน เชน 
อนุสาวรียหิน Stonehenge, วัฒนธรรมยางเชา วัฒนธรรมลุงชาน ประเทศจีน และบานเชียง อุดรธานี  
 6.2 ยุคโลหะ (3,000 B.C.) มนุษยรูจักนําโลหะมาใชเปนเครื่องมือ แบงตามความเจริญได 3 ยุค คือ 
ทองแดง สําริด และเหล็ก   
  - ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) มนุษยเริ่มนําโลหะทองแดงมาทําอาวุธ เครื่องใช 
  - ยุคสําริด (Bronze Age) มนุษยเริ่มนําโลหะทองแดงผสมดีบุกเปนโลหะสําริด 
  - ยุคเหล็ก (Iron Age) มนุษยเริ่มนําเหล็กมาถลุง นํามาเปนเครื่องมือ     
7. ประวัติศาสตรของชาติตะวันตก แบงออกเปน 4 สมัย 
 1. สมัยโบราณ ประมาณ 3,500 ป กอนคริสตศักราช จนถึง ค.ศ. 476 
 2. สมัยกลาง อยูในชวงป ค.ศ. 476 - ค.ศ. 1492 
 3. สมัยใหม เริ่มในป ค.ศ. 1492 - ค.ศ. 1945 
 4. สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1945 จนถึงปจจุบัน  
8. วิธีการทางประวัติศาสตร 5 ขั้นตอน  
 1. การต้ังหัวขอที่จะศึกษา คือ กําหนดหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษา เปนการกําหนดเปาหมายวาจะศึกษาเรื่องอะไร  
 2. การรวบรวมหลักฐาน คือ การสํารวจ รวบรวมหลักฐานในหัวขอท่ีตนเองตองการศึกษา ท้ังหลักฐาน
ช้ันตน (ปฐมภูมิ) และหลักฐานช้ันรอง (ทุติยภูมิ) หลักฐานช้ันตนมีความสําคัญมากกวาหลักฐานช้ันรอง แตหลักฐาน
ช้ันรองใหประโยชนในลักษณะเปนจุดเริ่มตนท่ีดี 
 3. การวิเคราะห และประเมินคุณคาของหลักฐาน คือ การวิพากษวิธีการทางประวัติศาสตร มี 2 
ลักษณะ คือ วิพากษภายใน และวิพากษภายนอก 
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 4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธของขอมูล คือ การตีความหมายจากหลักฐาน การคัดเลือกขอมูล
ท่ีมีความสําคัญ ตรงกับเรื่องท่ีตองการศึกษาท้ังจากหลักฐานช้ันตนและหลักฐานช้ันรอง 
 5. การนําเสนอขอมูลหรือการสังเคราะหขอมูล คือ เสนอความรูใหมหรือแนวคิดใหม โดยนํามาจัด
ระเบียบใหม  
9. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณ  
 - จารึก เปนหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศไทยและถือเปนหลักฐานช้ันตน 
 - พงศาวดาร จดบันทึกเรื่องราวของกษัตริย ตามลําดับเหตุการณ เริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยา เชน 
พงศาวดารฉบับกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ เขียนในสมเด็จพระนารายณ 
 - ตํานาน เปนเรื่องราวในอดีตท่ีเก่ียวกับประวัติบุคคลเลาตอกันมา เชน ตํานานสิงหนวัติ ฯลฯ 
 - จดหมายเหตุ มีลักษณะคลายพงศาวดาร แตจะบันทึกเพียงเหตุการณเดียว ผูบันทึกอยูในเหตุการณนั้น 
จัดเปนช้ันตน ไดแก จดหมายเหตุหลวง จดหมายเหตุของชาวตางชาติ 
 - หนังสือราชการ หรือ เอกสารการปกครอง เชน ใบบอก ตราสาร หนังสือกระทรวง รายงานการประชุม 
 
10. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
 - หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เปนผลงานที่เกิดจากความศรัทธา 
ท่ีมีผลตอศาสนา เชน ปราสาทหิน โบสถ วิหาร งานหลอปนพระพุทธรูป 
 - หลักฐานทางดานนาฏศิลป ดนตรี และเพลงพื้นบาน เปนศิลปวัฒนธรรมที่ถายทอดสืบทอดตอกันมา
ในอดีต เชน ลิเก ละครนอก 
 
11. หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกสมัยโบราณ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกสมัยโบราณ มีดังนี้ 
 1. หลักฐานประเภทลายลักษณอักษร เชน 
   - อักษรเฮียโรกลีฟก (Hieroglyphic) หรืออักษรภาพ ของชาวอียิปตโบราณ 
   - อักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) หรืออักษรรูปลิ่ม ของชาวสุเมเรียน 
   - ตัวอักษรที่ดัดแปลงจากตัวอักษรของอียิปตและสุเมเรียน ไดแก ตัวอักษรฟนิเซียน ตัวอักษรกรีก 
และตัวอักษรโรมัน ซ่ึงตอมาชาวโรมันไดพัฒนามาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabet)  
 2. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยกรีก ระยะแรกเรื่องราวความสัมพันธระหวางเทพเจากับมนุษย เชน 
มหากาพยอีเลียต (Iliad) และโอดีสซี (Odyssey) ของโฮเมอร (Homer) และประวัติศาสตรสงครามเปอรเซีย 
(History of Persian War) ของเฮโรโดตุส (Herodotus) เปนตน 
 3. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยโรมัน คือ ลิวี (Livy) บรรยายความเจริญรุงเรืองของจักรวรรดิโรมัน  
ทําใหคนรุนปจจุบันไดทราบถึงสภาพการเมืองการปกครองจักรวรรดิโรมัน 
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12. หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกสมัยกลาง 
 1. งานเขียนสะทอนถึงความศรัทธาที่มีตอคริสตศาสนา เก่ียวของกับคริสตศาสนา เปนตน โดยใชภาษา
ลาติน (Latin) ผลงานท่ีมีช่ือเสียง คือ  
  - หนังสือช่ือ “เทวนคร” (The City of God) ของนักบุญออกุสติน (St. Augustine) 
  - หนังสือช่ือ “ประวัติศาสตรของพวกแฟรงก” (History of the Franks) แตงโดยบาทหลวงเกรกอรี
แหงเมืองตูร (Gregory of Tours) 
 2. งานเขียนประเภทบันทึกเหตุการณสําคัญ เรียกวา แอนนัล (Annals) เริ่มมีขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษ
ท่ี 9 โดยบาทหลวงเปนผูจดบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีเกิดในแตละป มีลักษณะเปนขอเท็จจริงลวนๆ ไมมีการแสดง
ความคิดเห็นของผูจดบันทึกแตอยางไร จึงนับวาเปนหลักฐานช้ันตนท่ีมีคุณคา  
13. หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกสมัยใหม 
 1. ไดรับอิทธิพลจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรของมนุษยชาติ ใหประวัติศาสตรใหความสําคัญ
กับเหตุผลและหลักฐานทางประวัติศาสตรมากขึ้น เพ่ือคนหาความจริงท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
 2. นักประวัติศาสตร คือ เลโอปอลด ฟอน รังเก (Leopold Von Ranke) คิดวิธีการประวัติศาสตร 
เพ่ือใหศึกษาคนควาประวัติศาสตรแนวทางวิทยาศาสตร   
14. หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันออก 
 1. หลักฐานทางประวัติศาสตรของจีน ไดแก พงศาวดาร บันทึกความทรงจํา ตํารา โคลงกาพยกลอน    
ถือเปนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร ชวยใหผูศึกษาไดเห็นสภาพสังคม การเมือง การปกครองของจีนในยุคสมัยนั้นๆ  
 2. หลักฐานที่สําคัญที่สุดของจีน คือ “บันทึกของนักประวัติศาสตร” (Records of the Historian) แตง
โดยซือ หมา เฉียน (Ssu-ma Chien) นักประวัติศาสตรในราชสํานักราชวงศฮั่น (ประมาณ 145-86 B.C.) ใหเห็น
สภาพสังคมจีนสมัยโบราณ และประวัติบุคคลสําคัญ  
15. หลักฐานทางประวัติศาสตรของอินเดีย 
 1. วรรณกรรมสมัยโบราณและคัมภีรทางศาสนา เชน คัมภีรพระเวท คัมภีรปุราณะ มหากาพยรามายะณะ 
และมหากาพยมหาภารตะ 
 2. ศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช 
 3. บันทึกของชาวกรีก ท่ีช่ือ เมกาสธีนิส (Megasthenes) เขามาอินเดียในสมัยราชวงศเมารยะ 
 4. บันทึกของพระภิกษุชาวจีนที่เขามาในสมัยราชวงศคุปตะ เชน บันทึกของบาทหลวงจีนฟาเหียน     
(Fa Hien) ในคริสตศตวรรษท่ี 5 และหลวงจีนอี้จิง (I-Tsaing) ในคริสตศตวรรษท่ี 7 เปนตน  
16. พัฒนาการของอารยธรรมจีน  
 1. สมัยกอนประวัติศาสตร ศูนยกลางอยูท่ีลุมแมน้ําฮวงโห รองรอยความเจริญในยุคหินใหม คือ 
วัฒนธรรมยางเชา ลักษณะเดน คือ ภาชนะเครื่องปนดินเผา เขียนสีแดง ดํา น้ําตาล และวัฒนธรรมลุงชาน ซ่ึงมี
เครื่องปนดินเผาสีดําเปนจุดเดน และภาชนะเครื่องปนดินเผาชนิดสามขา 
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 2. สมัยประวัติศาสตรของจีนในสมัยราชวงศตางๆ เริ่มตั้งแตมีตัวอักษร ไดแก 
   2.1 ราชวงศชาง (Shang Dynasty) ประมาณ 1766–1122 B.C. เปนราชวงศแรกในสมัย
ประวัติศาสตรของจีน มีอารยธรรม คือ 
   - การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  
   - การประดิษฐตัวอักษร พบจารึกบนกระดองเตาและกระดูกวัว เรื่องท่ีจารึกสวนใหญเก่ียวกับ
การเสี่ยงทายตางๆ และการทํานายโชคชะตา เรียกวา “กระดูกเสี่ยงทาย” และยังเลาเรื่องเก่ียวกับการปกครอง
และสงคราม 
  2.2 ราชวงศโจว (Chau Dynasty) ประมาณ 1122-221 B.C. เปนราชวงศท่ีปกครองจีนยาวนานที่สุด  
   - การปกครอง ถือวาพระจักรพรรดิมีฐานะเปน “โอรสแหงสวรรค” โดยสวรรคมอบอํานาจให
มาปกครองมนุษย เรียกวา “อาณัติแหงสวรรค” 
   - เริ่มตนยุคศักดินาของจีน โดยเจาผูครองแควนตางๆ มีกําลังทหารเปนฐานอํานาจและได
ครอบครองที่ดินเพ่ือทําประโยชนในเขตแควนของตนเองยอมรับในอํานาจของพระจักรพรรดิ  
    - ความเจริญทางดานภูมิปญญา ในตอนปลายราชวงศโจว เรียกวา “สมัยเลียดกก” ถือกําเนิด
ลัทธิความเช่ือทางศาสนาที่สําคัญ 2 ลัทธิ คือ 
    1) ลัทธิขงจื๊อ สอนในดานคุณธรรมและจริยธรรม เนนการปฏิบัติตนใหถูกตองตามฐานะใน
สังคม เชน เปนผูปกครอง เปนผูใตบังคับบัญชา เปนบิดา เปนบุตร ฯลฯ เพ่ือใหสังคมมีความสงบสุข และปองกันมิ
ใหเกิดปญหาความขัดแยงตางๆ  
    2) ลัทธิเตา (เลาจ๊ือ) สอนใหรักความสงบ สันโดษ และดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ 
   - ความเจริญทางวัตถุ รูจักการหลอมเหล็กและนําเหล็กมาใชทําอาวุธ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
การทําภาชนะเครื่องสําริด ภาชนะกระเบื้อง และศิลปะการแกะสลักหยก เปนตน 
  2.3 ราชวงศจิ๋น หรือฉิน (Chin Dynasty) ประมาณ 221-206 B.C. เปนราชวงศท่ีปกครองจีนใน
ระยะเวลาสั้นๆ แตมีผลงานท่ีย่ิงใหญ สมัยของพระจักรพรรดิ์ซิวั่งตี๋ (หรือจ๋ินซีฮองเต) คือ 
   - สรางกําแพงเมืองจีน เพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรูทางเหนือ มีความยาวประมาณ 2,250 ไมล 
    - รวบรวมจีนใหเปนจักรวรรดิ ดินแดนแวนแควนตางๆ ถูกผนวกรวมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
    - เหรียญกษาป มาตราชั่ง ตวง วัด  
  2.4 ราชวงศฮ่ัน (Han Dynasty) 206 B.C.-221 A.D 
    - เปนยุคทางดานการคาของจีน มีการคาขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย ฯลฯ โดย
เสนทางการคาท่ีเรียกวา “เสนทางสายไหม” (Silk Road) 
    - พระพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายและเจริญรุงเรืองในจีน  
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  2.5 ราชวงศถัง (Tang Dynasty) ประมาณ 618-907 A.D. เปน “ยุคทองของอารยธรรมจีน” 
นครฉางอันเปนเมืองหลวงขนาดใหญและเปนศูนยกลางของโลกซีกตะวันออก 
    - ความเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนา 
    - การสงเสริมดานการศึกษา มีการสอบแขงขันเขารับราชการ หรือสอบจองหงวน 
    - ความเจริญดานวรรณกรรม เปนยุคทองของกวีนิพนธจีน 
    - ความเจริญรุงเรืองในศิลปะแขนงตางๆ 
    - ความมั่นคงเปนปกแผนทางดานการปกครอง 
   - การแพทยแผนโบราณ เชน การฝงรักษาอาการเจ็บปวย ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในสมัย
ราชวงศถัง และการใชยาสมุนไพรรักษาโรคตางๆ เปนตน มีการรวบรวมตําราความรูทางการแพทยไวใชศึกษา 
โดยผูไดรับยกยองใหเปนบิดาของการแพทยจีน คือ หวงตี้ (Huangdi) 
  2.6 ราชวงศซอง หรือซง (Song, Sung Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 960-1279 จีนถูกรุกรานโดย
ชนตางชาติจากทางเหนือ (มองโกล) แตกลับเจริญรุงเรืองทางศิลปะและวิทยาการตางๆ เชน 
   - มีการประดิษฐดินปน เพ่ือทําดอกไมไฟและพัฒนาเปนอาวุธปน 
   - การผลิตภาชนะถวยกระเบื้อง 
   - เริ่มมีประเพณีและคานิยมรัดเทาสตรีชนช้ันสูง 
   - แทนพิมพหนังสือ 
  2.7 ราชวงศหยวน หรือหงวน (Yuan Dynasty) ประมาณ 1279-1368 A.D. เปนราชวงศ     
“ชาวมองโกล” มาปกครองจีน ฮองเตองคแรก คือ จักรพรรดิกุบไลขาน หรือหงวนสีโจวฮองเต (ตรงกับสมัย
สุโขทัยของไทย) โดยยอมรับวัฒนธรรมของจีน 
   - ความเขมแข็งในการปกครอง และทําใหจีนเปนจักรวรรดิท่ีย่ิงใหญและมั่นคง 
    - ความเจริญในศิลปะการละคร โดยเฉพาะอุปรากรจีนเรียกวา “งิ้ว” 
    - มารโค โปโล ชาวอิตาเลียนเขามาบันทึกเรื่องราวความเจริญ 
  2.8 ราชวงศหมิง หรือเหม็ง (Ming Dynasty) ประมาณ 1368-1644 A.D. เปนราชวงศของ    
ชาวจีนท่ีขับไลอํานาจของพวกมองโกลออกไป 
   - ดานวรรณกรรม นิยมการเขียนนวนิยายท่ีใชภาษาพูดมากกวาใชภาษาเขียน 
   - ดานการคากับตางประเทศ ทางราชสํานักไดสงเสริมการสํารวจเสนทางเดินเรือทางทะเล 
และมีพอคาชาวตะวันตกเขามาคาขายในจีน 
  2.9 ราชวงศชิง หรือเซง (Ching Dynasty) ประมาณ 1644-1912 A.D. เปนราชวงศของ       
“ชนชาติแมนจู” เขามาปกครองจีน และเปนราชวงศสุดทายกอนการปฎิวัติเขาสูระบอบสาธารณรัฐ โดย ดร. ซุน 
ยัดเซน ป ค.ศ.1911 เปน “ยุคท่ีจีนเสื่อมถอย” มีอารยธรรมสําคัญ คือ 
   - ดานการปกครอง ในระยะแรกๆ มีอํานาจการปกครองเขมแข็ง แตคอยๆ เสื่อมอํานาจใน
ตอนปลายราชวงศ เพราะจักรพรรดิขาดความสามารถ กษัตริยองคสุดทาย คือ ปูยี (Puyi) 
   - การรุกรานของชาติตะวันตกและญี่ปุน ทําใหจีนถูกยึดครองดินแดน และเมืองทาชายฝงทะเล
ท่ีสําคัญใหแกชาติมหาอํานาจ ไดแก สงครามฝน 1842 A.D. 
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17. อารยธรรมอินเดียโบราณ ประมาณ 2,500-1,500 B.C.   
 1. อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ คือ ซากเมืองโบราณ ฮารัปปา (Harappa) และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร 
(Mohenjo-Daro) จัดอยูในยุคหินใหม มีการ “วางผังเมือง” อยางเปนระเบียบ มีตลาด เขตท่ีอยูอาศัย และ  
ศาสนสถาน เปนตน 
 2. พวกทราวิท หรือดราวิเดียน (Dravidians) เปนชนกลุมแรก ท่ีสรางอารยธรรมรูจักใชโลหะ 
(ทองแดง) ใชอิฐกอสรางบาน ทอผา เพาะปลูก สรางระบบการชลประทาน และการเขียนอักษรรูปภาพ เปนตน 
 3. พวกอินโด - อารยัน (Indo - Arayan) เปนชนเผา เขารุกรานอินเดียเมื่อประมาณ 1,500 ปกอน ค.ศ. 
โดยขับไลพวกดราวิเดียนใหถอยรนลงไปทางตอนใต ชนชาติอารยันจึงกลายเปนผูสรางสรรคอารยธรรมใหแก
อินเดียในเวลาตอมา 
 
18. อารยธรรมอินเดียในยุคสมัยตางๆ 
 1. สมัยพระเวท (ประมาณ 1,200-800 B.C.) เปนชวงเวลาของพวกอารยันอพยพเขาไปตั้งถ่ินฐานใน
อินเดีย สิ่งท่ีเกิดในสมัยพระเวท คือ การรวบรวมคัมภีรฤคเวท และการกําเนิดศาสนาพราหมณ   
 2. สมัยมหากาพย (ประมาณ 800-550 B.C.) 
  - เกิดคัมภีรพระเวท คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอาถรรพเวท 
  - มีการจัดระบบวรรณะ (พราหมณ กษัตริย แพทย และศูทร) โดยพวกอารยันตองการรักษาความ
บริสุทธ์ิในสายเลือดของตนไว ไมใหมีการสมรสกับชนพ้ืนเมืองดราวิเดียน หรือเพ่ือเปนการแบงหนาท่ีใหชัดเจน 
  - ภาษาสันสกฤต 
  - วรรณคดีภาษาสันสกฤต ไดแก พระเวท และอุปนิษัท ท้ังสองเลมเปนเรื่องราวเก่ียวกับศาสนา
พราหมณ สวนมหากาพยมหาภารตะและมหากาพยรามายณะ เปนเรื่องการทําสงครามระหวางพวกอารยันกับ
พวกดราวิเดียน 
  - ความเช่ือเรื่อง “ตรีมูรติ” รวมเทพเจา 3 องค ใหเปนหนึ่งเดียว ไดแก พระพรหม (ผูสราง),      
พระอิศวร หรือพระศิวะ (ผูทําลาย) และพระวิษณุ หรือพระนารายณ (ผูรักษา) 
 3. สมัยฮินดูเกา (ประมาณ 550-320 B.C.) อารยธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ คือ  
  - ความเช่ือเรื่องกษัตริยเปนสมมติเทพ (เทพท่ีจุติลงมาเกิดยังโลกมนุษย) 
  - พระพุทธศาสนา และภาษาบาลี (ภาษามคธ) เปนภาษาของพระพุทธศาสนา 
  - ศาสนาเชน โดยศาสดาผูกอตั้ง คือ วรรธมาน มหาวีระ 
 4. สมัยพระพุทธศาสนา (ประมาณ 320-100 B.C.) เปนชวงเวลาที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสูงสุด
ในอินเดีย ในสมัยราชวงศโมริยะและกุษาณะ 
  1) ราชวงศโมริยะ (หรือเมาริยะ) เปนราชวงศแรกของจักรวรรดิอินเดีย กอตั้งโดยพระเจาจันทรคุปต 
กษัตริยท่ีย่ิงใหญท่ีสุด คือ พระเจาอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนาโดยสงสมณทูตไปเผยแพรพระศาสนา
ในดินแดนแวนแควนตางๆ 
  2) สถาปตยกรรมสมัยราชวงศโมริยะ ศิลปะแบบสาญจี ใชอิฐหรือหินกอสรางสถูปเจดียและ
สิ่งกอสรางตางๆ แทนไม  
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  3) ราชวงศกุษาณะ ในรัชสมัยพระเจากนิษกะ ทรงนับถือและอุปถัมภพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนิกาย
มหายานไดเผยแพรไปยังจีน ทิเบต และญี่ปุน รวมท้ังมีการสรางพระพุทธรูปเปนครั้งแรกเรียกวา “พระพุทธรูป
แบบคันธารราฐ” 
 5. สมัยฮินดูใหม (ประมาณ ค.ศ. 320-550 A.D.) ในสมัยราชวงศคุปตะ เปนชวงเวลาที่มีการฟนฟู
ศาสนาพราหมณขึ้นใหมและไดวิวัฒนาการกลายมาเปนศาสนาฮินดู ท้ังน้ี เพ่ือการแขงกับศาสนาพุทธ  
  1) ราชวงศคุปตะ เปน “ยุคทองของอินเดีย” เพราะมีความเจริญรุงเรืองในศิลปวัฒนธรรมทุกๆ ดาน 
ท้ังดานปรัชญา วรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และความรูในวิทยาการแขนงตางๆ เชน 
การแพทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เปนตน 
   2) ราชวงศคุปตะใหการอุปถัมภและสนับสนุนศาสนาฮินดู แตศาสนาพุทธก็ยังคงเจริญรุงเรือง พระพุทธรูป
สมัยคุปตะไดรับยกยองวามีความงดงามมากท่ีสุดของอินเดีย 
 6. สมัยราชวงศโมกุล (1525-1858 A.D.) กษัตริยหรือสุลตานโมกุลนับถือศาสนาอิสลาม เปนราชวงศ
สุดทายของอินเดียกอนท่ีจะตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ 
   1) พระเจาอักบารมหาราช (Akbar) เปนผูกอตั้งจักรวรรดิโมกุล ทรงสงเสริมใหมีขันตคิธรรมทาง
ศาสนา ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ชาวมุสลิมกับชาวฮินดูอยูรวมกันอยางสันติ  
   2) ซาห เจฮัน (Shah Jahan) เปนกษัตริยราชวงศโมกุลผูสราง “ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) เปน
สถาปตยกรรมหินออนผสมผสานระหวางฮินดูกับอิสลาม ตั้งอยูท่ีเมืองอัคระ (Agra) ใชเวลากอสราง 22 ป เพ่ือ
เปนอนุสรณแหงความรักแกพระมเหสี 
 
19. การสรางสรรคอารยธรรมอินเดีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต (สุวรรณภูมิ) 
 1. การสรางสรรคทางดานจิตใจ อินเดียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญ 2 ศาสนา คือ ศาสนาฮินดู และ
พระพุทธศาสนา 
  - งานดานประติมากรรม ไดแก การสรางเทวรูปและศิวลึงคของศาสนาฮินดู การสรางเจดียใน
พระพุทธศาสนา 
  - งานดานวรรณกรรม คือ มหากาพยมหาภารตะ และมหากาพยรามายณะ (หรือรามเกียรติ์) 
  - งานจิตรกรรม ไดแก การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เปนเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ
และพุทธชาดก เปนตน 
 2. การสรางสรรคทางดานภูมิปญญา คือ ความรูดานการคํานวณในวิชาเลขคณิตและเรขาคณิต ดังนี้ 
  - การคิดระบบตัวเลข ตั้งแตเลข 1 ถึง 9 และ 0 ซ่ึงอินเดียเปนชาติแรกท่ีคิดขึ้นมาแตโลกรูจักในนาม
ของ “เลขอารบิก” ของชาวอาหรับ โดยที่ชาติอาหรับไดนํามาจากอินเดีย 
  - การคิดระบบทศนิยมในการคํานวณ 
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20. ประวัติศาสตรสมัยโบราณของตะวันตก (3500 B.C.-476 A.D.) 
 สมัยโบราณ เริ่มตั้งแตมนุษยประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชจนถึงเมื่ออาณาจักรโรมันถูกอนารยชนเผาติวตอนิค 
(Teutonic) ซ่ึงเปนชนเผาเยอรมันทําลายสูญสิ้นไปใน ค.ศ. 0-476 (พ.ศ. 1019) ไดแก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
อียิปต กรีกและโรมัน ดังนี้ 
 1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (3500-626 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส 
  สภาพสังคม ตั้งอยูระหวางแมน้ํา แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส หลายเผาพันธุสลับเปลี่ยนเขามา
สรางสรรคอารยธรรมที่สําคัญประกอบดวยชนเผา ดังน้ี 
  - สุเมเรียน - อัสซีเรียน  
  - บาบิโลเนียน - เปอรเชียน  
  - คาลเดียน - ฟเนเชียน 
  ลักษณะงานศิลปะ 
  - ประติมากรรมลอยตัว แกะสลักนูนสูงและนูนต่ํา (ชนชาติอัสซีเรียน) 
  - สถาปตยกรรมมีลักษณะสูงคลายภูเขา 
  การสรางสรรคอารยธรรม 
  - สถาปตยกรรม เรียกวา “ซิกกูแรต” (Ziggurat) 
  - ทําปฏิทินทางจันทรคติ 1 ป มี 366 2

1  วัน (ชนเผาคาลเดียน) 

  - อักษรล่ิม หรือคูนิฟอรม (Cuneiform) 
  - ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี ลงโทษในลักษณะ “ตาตอตา ฟนตอฟน” 
  - ภาพแกะสลักนูนต่ํา และใชประตูโคง หองสมุดเนวิเวห 
  - สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (ชนเผาคาลเดียน) 
 2. อียิปต (3200-525 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
  สภาพสังคม เกษตรกรรม บริเวณลุมแมนํ้ามีทะเลทรายลอมรอบทําใหมีเสถียรภาพ ไดชื่อวา       
“อูอารยธรรม” มีฟาโรหเปนกษัตริยก่ึงเทพและมนุษย แบงเปน 3 ชนช้ัน 
  - ชนช้ันสูง (พระ, ขุนนาง) 
  - ชนช้ันกลาง (พอคา, ชางฝมือ) 
  - ชนช้ันต่ํา (กสิกร, ทาส) 
  ลักษณะงานศิลปะ 
  - มีความมั่นคง ทึบตัน ทนทาน 
  - มีความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาดวยการสรางสุสานไวเก็บศพ สําหรับฟาโรหจะสรางพีระมิดไวเก็บศพ 
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  การสรางสรรคอารยธรรม 
  - สถาปตยกรรม คือ การสรางพีระมิด 
  - วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร คือ พบวา π มีคาเทากับ 3.14 
  - การแพทย คือ การรักษาศพไมใหเนาเปอย เรียกวา mummy 
   - การชลประทาน 
  - ศาสนานับถือเทพเจาหลายองค เทพเจาสําคัญ คือ สุริยเทพ (Re หรือ Ra) และเทพโอซิริส ความ
เช่ือเรื่องอมตะของวิญญาณวาจะไมดับสูญ ความเช่ือนี้ทําใหเกิดการทํามัมมี่ เพ่ือรักษารางผูตายไมใหเนาเปอย 
  - อักษรศาสตร คือ เฮียโรกลิฟฟก (Hieroglyphic) 
  - คัมภีรมรณะ (Book of the Dead) บนกระดาษปาปรุส 
 3. กรีก (600 B.C.- 300 A.D.) คาบสมุทรบอลขาน 
  สภาพสังคม 
  - ชาวกรีกไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร 
  - ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก 
  - ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูท่ี “อะโครโปลิส” สังคมกรีกมี
ความเจริญรุงเรืองทางการคามาก ท้ังน้ีเน่ืองจากตั้งอยูริมฝงทะเล 
  - สังคมกรีกเจริญรุงเรืองมองโลกทัศนกวาง มีเหตุผล เรียกวา “มนุษยนิยม” 
  - วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
  ลักษณะงานศิลปะ 
  - ศิลปะไดรับการยกยองวา งานคลาสสิก 
  - สถาปตยกรรม สวนใหญทําดวยหินออน มีเสาเรียงแถว เรียบงาย 
  - เนนเหตุผล และความสมบูรณของมนุษย 
  - ประติมากรรมกรีก เนนสรีระรางกายมนุษย รูปเปลือย 
  - จิตรกรรมประเภทตกแตง บันไดและแจกันลวดลายที่เขียนเปนภาพสัตว เรขาคณิต รูปคน 
  -  วรรณกรรม มหากาพยอีเลียด และโอเดสซี ของโฮเมอร  
  - ปรัชญา เชน โสคราตีส เพลโต และอริสโตเติล 
  การสรางสรรคอารยธรรม แบงออกเปน 2 ยุค 
  1) ยุคเฮลเลนิค (ศูนยกลางอยูเอเธนส) 
   - สถาปตยกรรม หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก ไอโอนิค และโครินเธียน 
   - วิหารพารเธนอน 
   - ประติมากรรมเนนสรีระรางกายมนุษย (นักขวางจักร ไมรอน) 
   - วรรณกรรมมหากาพยอีเลียด และโอดิสซีของโฮเมอร 
   - ดานปรัชญา มีนักปราชญ เชน โสเครติส เพลโต และอริสโตเติล 
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  2) ยุคเฮลเลนิสติค (ผสมผสานศิลปะตะวันออก) ศูนยกลางอยูเมืองอเล็กซานเดอร นิยมความหรูหรา 
ฟุมเฟอย ซ่ึงเปนผลมาจากพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชยกทัพไปตีอินเดีย 
   ยุคเฮเลนนิสติค เปนยุคท่ีกรีกเผยแพรวัฒนธรรมของตนไปยังตะวันออก สมัยพระเจาอเล็กซานเดอร 
แหงนครมาซิโดเนีย ไดขยายจักรวรรดิกรีกไปยังดินแดนซีเรีย ฟนิเซีย อียิปต บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร และ
บริเวณลุมแมนํ้าสินธุ 
   ศิลปะมีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะเปนแบบความงามที่หรูหรา โออา ฉาบฉวย 
แสดงอารมณรุนแรง 
 4. โรมัน (100 B.C.-476 A.D.) คาบสมุทรอิตาลี 
  สภาพสังคม 
  - สภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากกรีก และชาวอิทรัสคัน ซ่ึงเปนชนพ้ืนเมือง 
  - ระยะแรกปกครองแบบนครรัฐ ตอมาเปนแบบสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธ์ิชน เรียกวา 
“ระบอบอภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครองแบบกษัตริย (สมัยจักรวรรดิ) โรมันมีความสงบสุข เรียกวา สมัยสันติภาพ 
แหงกรุงโรมัน (Pax Romana) 
  - ชาวโรมันเปนนักพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเปนของตน มุงสรางระเบียบวินัย ความแข็งแกรง 
และอํานาจ 
  ลักษณะงานศิลปะ 
  - ศิลปกรรมไดแนวคิดศิลปะจากชาวอิทรัสคัน และกรีก 
  - เนนความใหญโต แข็งแรง คํานึงถึงประโยชนการใชสอย เพ่ือแสดงถึงอํานาจ 
  - ศิลปะพิเศษ คือ พัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยมุงถึงชีวิตความ
เปนอยูในปจจุบัน และชัยชนะ 
  การสรางสรรคอารยธรรม 
  - สถาปตยกรรม ไดแก สนามกีฬาโคลอสเซียม 
  - ประตูชัย เพ่ืออนุสรณแหงชัยชนะมักเปนรูปโคง (Arch) 
  - วรรณกรรม เรื่องอีเนียด งานเขียนของเวอรจิล 
  - กฎหมายสิบสองโตะ 
  - ศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติโรมัน ค.ศ. 312 
  การส้ินสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือจักรวรรดิไบแซนไทน (Byzantine) ท่ีเมืองหลวง กรุง
คอนสแตนติโนเปล 
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21. ประวัติศาสตรสมัยกลาง (476-1492 A.D.) หรือยุคมืด (Dark 
Age) ของตะวันตก 

 สภาพทางสังคม 
 1. ลัทธิฟวดัล หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซ่ึงคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของท่ีดิน (Lord) กับ
ผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Vassal) ท่ีดินเปนพ้ืนฐานความผูกพัน ผูรับมอบที่ดินตองรับใชและมีความ
จงรักภักดีตอเจาของท่ีดิน สังคมสมัยกลางประกอบดวยกลุมชน ดังน้ี 
  - ชนช้ันปกครอง = พระมหากษัตริย ขุนนาง อัศวิน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินมีชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย 
  - สามัญชน = ชาวนาอิสระจะมีท่ีนาขนาดเล็ก และทาสติดท่ีดิน (Serf) 
  - พระ = มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในสังคม 
 2. ศาสนาคริสต การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ทําใหสังคมมีลักษณะกระจัดกระจายเปนผลใหศาสนจักร 
มีอํานาจท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และจัดตั้งสันตะปาปาที่กรุงโรม ซ่ึงมีอํานาจสูงสุดมีการ
บัพพาชนียกรรม หรือขับไลคนออกจากศาสนจักร คนเหลาน้ีจะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการคุมครองจาก
กฎหมาย 
 3. สภาพเศรษฐกิจ ระบบแมนเนอร (Manner) 
  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสมัยกลางขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม ทรัพยากรท่ีสําคัญในสมัยนี้ คือ ที่ดิน
และแรงงาน การผลิตจะผลิตใหเพียงพอตอความตองการในชุมชนของตน ทําใหไมมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
กับชุมชนอื่นๆ  
 4. สภาพการเมืองการปกครอง 
  - ลักษณะการปกครองเปนลักษณะการปกครองที่ขึ้นอยูกับขอตกลง หรือพันธะระหวางเจาของท่ีดิน
กับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เปนผลใหบรรดาพวกขุนนางมีสิทธิท่ีบังคับบัญชาประชาชนทั่วไปได 
  - ขุนนางในยุคกลาง มี 3 หนาท่ี คือ เปนผูนําฝายทหาร เปนผูบริการการปกครอง และเปนเจาของ
ท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
 5. ศิลปกรรม สะทอนความเช่ือในเรื่องศาสนา   
 6. ศิลปะไบแซนไทน (ศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก) จุดเดนของสถาปตยกรรมไบแซนไทน คือ 
วิหารรูปโดม มีการประดับประดากระจกสีภายในวิหาร คือ วิหารเซนตโซเฟย 
  ประติมากรรม รูปบูชา เชน พระเยซู นักบุญ ซ่ึงขาดสัดสวนท่ีเหมือนจริง สวนใหญเปนงานแกะสลักงาชาง 
  จิตรกรรม จุดเดนเปนเทคนิคการวาดภาพแบบเฟรสโก (Fresco) ท่ีวาดภาพขณะท่ีปูน ฉาบผนังยัง
เปยกอยู และใชเทคนิคแบบเทมเปอรา (Tempera) ซ่ึงใชไขขาวผสมสีใหไดภาพท่ีคงทนถาวรดวย  
 7. ศิลปะโรมาเนสก (ศตวรรษท่ี 11-12) สวนใหญเปนงานของพระ สรางขึ้นเพ่ือสอนศาสนาจึง  เรียบ
งายกวาไบแซนไทน 
  ประติมากรรม ประเภทภาพนูน มีท้ังสลักดวยหินและโลหะ ประติมากรรมจะขาดลักษณะธรรมชาติ 
รูปรางของคนสูงชะลูด และมีการบิดเบ้ียวกาย จุดเดนของสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก คือ การสรางวิหาร      
มีแผนผังเปนรูปไมกางเขน มีการใชประตูโคง หลังคาโคง เพดานโคง และเรียบงาย 
  จิตรกรรม ผูกพันกับศาสนาดวยการวาดทั้งแบบธรรมดาและแบบเฟรสโก รูปท่ีวาดจะมีลักษณะแข็งท่ือ
ไมเปนธรรมชาติ 
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 8. ศิลปะแบบโกธิค เปนศิลปะหลุดจากอิทธิพลของศิลปะไบแซนไทและโรมาเนส (คริสตศตวรรษท่ี 12-
ปลายศตวรรษที่ 15) 
  ประติมากรรม เปนเรื่องราวของคริสตศาสนา วิธีการสรางรูปจะลอยออกมาไมติดฝาผนัง รูปคนมี
อารมณ ความรูสึก เชน ผลงานสลักหินท่ีวิหารชารตส 
  จิตรกรรม เปนงานประดับกระจกสี การตกแตงจิตรกรรมบนบานกระจก 
  จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโกธิค คือ วิหารทางศาสนาจะใชประตูโคง เพดานโคง หลังคาโคง 
ปลายแหลม ทําใหดูอาคารสูงสงา เชน วิหารโนตเตรอดามในปารีส วิหารชารตส ประเทศฝรั่งเศส 
 9. ศิลปะแบบอิสลาม 
  สถาปตยกรรม รูปโดม หอคอยรอบๆ สุเหรา  
  จิตรกรรม จะมีการเขียนลวดลายดอกไม ลายเรขาคณิต และตัวอักษร ศิลปะการทําพรม การเขียน
ลวดลายลงบนพรม ตลอดจนการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลืองท่ีลวดลายงดงาม 
  วรรณกรรม รุไบยาต (Rubaiyat) แตงโดย โอมาร คัยยาม, อาหรับราตรี 
 10. วรรณกรรม 
   คริสตศตวรรษท่ี 6-10 เทวนคร ซ่ึงในภาษาละติน โดยนักบุญออกัสติน เรื่องราวการสรางโลกตาม
ทัศนะคริสตศาสนา 
   คริสตศตวรรษท่ี 13-14 เก่ียวกับมนุษยนิยม เชน ดิไวน คอเมดี ของตังเต นิทานแคนเทอรเบอรี่
ของเจฟฟรีย โซเซอร 
 11. การศึกษา 
   - การศึกษาในวัดทางคริสตศาสนาจะเนนหนักดานเทวนิยม  
    - ตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลี ออกซฟอรดและเคมบริดจในอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส 
   - ดานไวยากรณ วาทศิลป ตรรกวิทยา เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตรและดนตรี 
 
22. ประวัติศาสตรสมัยใหมของตะวันตก (1492-1945 A.D.) 
 ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 ยุโรปไดมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก  
 1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากการคาขายท่ีเกิดขึ้นตามเมืองตางๆ คริสตศตวรรษท่ี 11 
ระบบฟวดัลในชนบทเริ่มเสื่อมลง ขุนนางถูกลดบทบาท พอคาคนกลางมีอิทธิพลแทนที่ 
 2. ความตองการแสวงหาความเปนอยูที่ดีข้ึน และหาความรูท่ีนอกเหนือไปจากโลกคริสตศาสนา ทําให
ผูคนเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตและความเช่ือของตน 
 3. พระมหากษัตริยเริ่มรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง เน่ืองจากความเจริญทางดานการคาเปนผลใหเกิด 
ชนช้ันกลาง เชน พอคา ผูประกอบอาชีพท่ีใชความรู ไดแก แพทย นักกฎหมาย 
 4. ความกาวหนาในการพิมพหนังสือ เชน โยฮันน กูเตนเบิรก ชาวเยอรมันท่ีสามารถประดิษฐแทนพิมพ
ไดสําเร็จ ค.ศ. 1448 (พ.ศ. 1991) 
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 สมัยใหมชวงแรก (คริสตศตวรรษที่ 15-18)  
 เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 
 1. การฟนฟูวิทยาการ (Renaissance) (กรีกและโรมัน) เพราะความเส่ือมของคริสตศาสนา และการขยายตัว
ของชนชั้นกลาง 
 2. การสํารวจและการคนพบดินแดนใหม สมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) 
 3. การปฏิรูปศาสนา (C-16) การปฏิรูปภายในศาสนจักร และการปฏิรูปภายนอกศาสนจักรออกเปน 
โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต 
 4. การปฏิวัติวิทยาศาสตรและยุคแหงเหตุผล (C-17-18) เกิดแนวปรัชญาสําคัญ 2 แนว 
  - ปรัชญามนุษยนิยม 
  - ปรัชญาธรรมชาตินิยม 
 ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงแรก 
 1. สมัยฟนฟูวิทยาการ (เปนศิลปะคลาสสิก) โดยมีหลักการ เหตุผล ความคิดรูปแบบมากกวาอารมณ 
  สถาปตยกรรม 
  - การใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ เชน วิหารเซนตปเตอร 
ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล 
  ประติมากรรม 
  - เดวิด เปนรูปแกะสลักหินออนขนาดใหญเปลือยกาย 
  - รูปปเอตา ในวิหารเซนตปเตอรท่ีแสดงอารมณความรูสึกท่ีเศราโศกเหมือนมีชีวิตจริง 
  จิตรกรรม 
  - เสน แสง เงา ความตื้นลึกของภาพ ท่ีเรียกวา ภาพเปอรสเปกตีฟ จิตรกร คือ ลีโอนารโด ดา วินชี 
ไดแก ภาพโมนา ลิซา และภาพอาหารมื้อสุดทาย 
  วรรณกรรม 
  - เซอร โทมัส มอร (ยูโทเปย) 
  - วิลเลี่ยม เชคสเปยร (โรมิโอและจูเลียต) 
 2. บารอคและโรโกโก (ค.ศ. 1600-1750 และ ค.ศ. 1700-1800) หมายถึง ศิลปะที่ตกแตงประดับ
ประดาจนเกินงามเพ่ือเรียกรองความศรัทธาของศาสนากลับคืนมา 
  จิตรกรรม 
  - คารรัคซ่ี (วาดภาพโทเบียส, มาดามปอมปาดูร) 
  สถาปตยกรรม 
  - เนนความหรูหรา ไดแก พระราชวังแวซายด, พระราชวังลูฟว 
  ดนตรี 
  - โยฮันน เซบาสเตียน บาค ชาวเยอรมัน 
 3. นีโอคลาสสิค คือ การใชแสง สี เงา นํ้าหนัก ใหถูกตอง ไดสัดสวนตามความเปนจริง ไดแก ภาพการ
ดื่มยาพิษของโซ คราตีส 
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 สมัยใหมชวงหลัง  
 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอังกฤษ ตั้งแตครึ่งหลังคริสตศตวรรษ
ท่ี 18 และไดแพรเขาสูภาคพ้ืนยุโรป และอเมริกา จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติศาสตรทําใหยุโรปกาวเขาสู
สมัยใหมอยางแทจริง สังคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังน้ี 
 เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 
 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม คือ การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมกร 
 2. การเติบโตของแนวคิดเสรีนิยม  
  - การเคลื่อนไหวใหมีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
  - การเรียกรองสิทธิเสมอภาคตางๆ ทําใหเกิดการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319)  
  - การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) 
 3. การเติบโตของแนวคิดสังคมนิยม 
  - คารล มารกซ การปฏิวัติท่ีมีอุดมการณสังคมนิยม เชน การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) 
และจีน ใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) 
 4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การคนพบดินแดนใหมท่ีชาวตะวันตกไมเคยรูจักมากอน เชน ทวีปอเมริกาได
มีผลตอวิถีชีวิตของชาวตะวันตกไมนอย ในดานการบริโภค สงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 
การเติบโตดานอุตสาหกรรม  
 ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงหลัง  
 1. แบบโรแมนติก (เปนศิลปะที่เกิดจากความเบื่อหนายการใชเหตุผล ตอตานการใชเหตุผล) 
  สถาปตยกรรม 
  - นิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ท่ีใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel) ซ่ึง
ออกแบบโดยอเล็กซานเดอรกุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรชาวฝรั่งเศส 
  ประติมากรรม 
  - เนนอารมณ ความรูสึกและความรักชาติ ปนรูปปนและอนุสาวรีย เชน “ประตูชัย” ท่ีปารีสของ 
ฟรองซัวส รูเต 
  จิตรกรรม 
  - วาดภาพทิวทัศน ภาพคน สัตว ซ่ึงแสดงอารมณ ความรูสึก ใชสีสันใหความสําคัญและเงา เชน 
ภาพเรือกลไฟทามกลางพายุหิมะของโจเซฟ เทอรเนอร ภาพ Liberty Leading the People ของยูจีน เดอลาครัวซ 
  วรรณกรรม 
  - เปนเรื่องการเสียสละในความรักชาติ กวีนิพนธคนสําคัญ ไดแก วิลเลียม เวิรดสเวิธ 
  ละคร 
  - ละครโรแมนติก เนนอารมณ ความรูสึก 
  ดนตรี 
  - คีตกวีคนแรก คือ ลุดวิก ฟาน บีโธเฟน 
  - กวีเปยโน ท่ีมีช่ือเสียง คือ เฟรดเดอริค, ฟรังซัวส โชแปง ผูถายทอดอารมณ ความรูสึก ชาตินิยม 
ลงในเสียงดนตรี 
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 2. แบบสัจนิยม (เรียลลิสม หรือสังคมนิยม) 
  - แสดงความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคม เชน ชารล โรเบิรต ดารวิน (ค.ศ. 1809-1882) ไดเสนอ
ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการเลือกสรรตามธรรมชาติ 
  - นักทฤษฎีสังคม คือ คารล มารกซ ไดเสนอแนวทฤษฎีใหชนช้ันกรรมาชีพ ปฏิวัติลมลางระบบทุนนิยม 
  ประติมากรรม 
  สัดสวนเหมือนจริง เชน รูปหลอสําริด ช่ือ “นักคิด” ของออกุสต โรแดง 
  จิตรกรรม 
  - กลุมแบบอิมเพรสชันนิสม เปนการวาดตามความรูสึกท่ีประสาทสัมผัสเทาน้ัน การมองเห็นโดยฉับพลัน 
ใชสีสันและความสําคัญกับแสง 
   ผลงานช้ินสําคัญ เชน ภาพ “ความประทับใจยามรุงอรุณ” ของโคลด โมเนต ภาพ “ตอนบายวัน
อาทิตยท่ีเกาะลากรองแจตต” ของ จอรจ ปแอรเซอราต 
  - กลุมโพสตอิมเพรสชันนิสม ใหความสําคัญกับความลึกของภาพ และระยะไกล ใกล ใชสีสดใส    
โดยวาดภาพจริง เชน ภาพ “คนกินมันฝรั่ง” ของวินเซนต แวนโกะ 
  วรรณกรรม 
  - ผลงานของ ชารลส ดิกเคนส ท่ีตองการปฏิรูปสังคมใหดีขึ้น จากเรื่อง “โอลิเวอร ทวิสต” ผลงาน
ของเอมิล โซลา จากเรื่อง “พืชพันธุแหงการตอสู”  
23. สมัยปจจุบัน (รวมสมัย) (1945-ปจจุบัน) ของตะวันตก 
 เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสมัยปจจุบัน ไดแก สงครามเย็น ความขัดแยงดานความคิดทางศาสนาและการ
ปราบปรามการกอการราย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การลดอาวุธนิวเคลียร การลมสลายของสหภาพโซเวียต การ
รวมยุโรป ความขัดแยงในตะวันออกกลาง อิสลาเอล-ปาลเลสไตน เหตุการณท่ีสําคัญซ่ึงสงผลกระทบไปทั่วโลก 
หลังเหตุการณ 9/11  
24. กําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหม (คริสตศตวรรษที่ 17)  
 1. การฟนฟูศิลปะวิทยาการ ทําใหสมัยลัทธิฟวดัลและอํานาจของศาสนจักรหมดไป และหันไปศึกษา
วรรณกรรม ปรัชญา แนวคิดตางๆ ของกรีก-โรมัน จัดเปนยุคคลาสสิก ประเด็นเก่ียวกับการปกครอง
ประชาธิปไตย คือ แนวคิดมนุษยนิยม หมายถึง ทัศนคติท่ียึดถือคุณคาความเปนมนุษย 
 2. การปฏิรูปศาสนา ทําใหเกิดแนวคิดการกลับไปสูดินแดนพระเจาไมจําเปนตองผานศาสนจักร หรือสันตะปาปา 
หรือพิธีกรรม อํานาจของศาสนาจักรท่ีกรุงโรมถูกบ่ันทอน ทําใหแนวคิดวาดวยรัฐธรรมนูญเขามาแทนที่เทวสิทธิ 
 3. ชนช้ันกลางกับการฟนตัวทางการคา และสังคมเมือง กลายเปนคนสวนใหญของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง 
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25. นักปรัชญาทางการเมือง (คริสตศตวรรษที่ 17-18) 
 คริสตศตวรรษท่ี 18 เปนแนวคิดแหงภูมิธรรม ปญญาชนและนักคิดท่ีมีอิทธิพลตอประชาธิปไตย ไดแก 
 1. จอหน ล็อค (Jhon Locke) 
  - อิสระและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ทุกคนมีความเทาเทียมกัน 
  - รัฐเกิดขึ้นเนื่องจากความตกลงระหวางผูปกครองและประชาชน  
  - ผูปกครองผิดสัญญา ประชาชนมีสิทธ์ิในการตอตานหรือเปลี่ยนผูปกครองใหมได 
 2. มองเตสกิเออ (Montesquieu) 
  - การแบงแยกอํานาจทางการเมือง ออกเปน 3 สวน คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
  - ระบอบกษัตริยไมเหมาะกับประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง 
 3. วอลแตร (voltaire) 
  - รัฐบาลท่ีดีตองใหเสรีภาพและอิสระประชาชน และปกครองดวยเหตุผล 
  - เสรีภาพและอิสระภาพเปนมรดกของมนุษย 
 4. จองฌาค รุสโซ (Rousseau) 
  - การแสดงเจตจํานงของปจเจกชน ซ่ึงรัฐบาลตองยอมรับ รัฐบาลอาจถูกเพิกถอนไดถาไมปฏิบัติตาม  
  - แตละคนมีเสรีในการแสดงเจตจํานงและตองไมกระทบตอเจตจํานงท่ัวไป  
  - มีอิทธิพลตอการปฏิวัติฝรั่งเศส คําขวัญของการปฏิวัติ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ 
 5. โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) 
  - สภาพธรรมชาติของมนุษยมีแตความวุนวาย และการทําสงคราม ดังน้ันตองมอบอํานาจท้ังหมดให
ผูปกครองมีอํานาจเด็ดขาด 
  - อํานาจของผูปกครองมาจากความยินยอมของประชาชน คือ ระบบกษัตริย  
26. พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก 
 1. อังกฤษ 
  - แมกนา คารตา (Magna Carta) ค.ศ. 1215 กฎบัตรแมกนา คารตา จํากัดสิทธ์ิขาดของกษัตริย 
ทําใหฐานะกษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมายตอไป และเปนการรวมตัวกันของรัฐสภา เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจ
ของกษัตริยในเวลาตอมา 
  - ระบอบสาธารณรัฐภายใตการนําของ โอลิเวอร ครอมเวลส กษัตริยอังกฤษพยายามละเมิดกฎ
แมกนา คารตา ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐสภา จนทําใหเกิดสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1640-1649) 
ยังผลใหพระเจาชารลท่ี 1 ถูกสําเร็จโทษ และเปลี่ยนระบอบการปกครองเปนสาธารณรัฐภายใตการนําของ       
โอลิเวอร ครอมเวลส จนถึง ค.ศ. 1660 จึงกลับมาเปนระบบกษัตริย 
  - การปฏิวัติอันรุงโรจน (The Glorious Revolution) ค.ศ. 1688 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง 
อางอํานาจเทวสิทธ์ิในการปกครองแบบรัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ และหนีออก
นอกประเทศ โดยไมมีการนองเลือด ยังผลใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดอยางถาวร 
  - ค.ศ. 1689 รัฐสภาไดผานกฎหมาย พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of rights) วาดวยสิทธิ 
เสรีภาพ และอํานาจของรัฐสภาท่ีอยูเหนือกษัตริย 
  - ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญท่ีไมเปนลาย-
ลักษณอักษร มีสภาขุนนาง (มาจากศาสนจักรโดยตําแหนงและสืบตระกูลขุนนาง) และสภาสามัญ (เลือกมาจาก
ประชาชน) 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (106) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 2. สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1783) 
  - การปฏิวัติในยุโรป สงผลใหอาณานิคมอังกฤษในอเมริกาเหนือไมพอใจท่ีรัฐบาลอังกฤษตักตวง
ผลประโยชนดวยการเก็บภาษี จึงเรียกรองใหเมืองแมปลดปลอยตนเองดวยการปฏิวัติใน ค.ศ. 1776 ทําใหเกิด
สงคราม ประกาศอิสรภาพ 7 ป จึงไดรับเอกราชอยางแทจริง 
  - รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร ประกาศใชเมื่อ ค.ศ. 1788 แบง
อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มีพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ คือ เดโมแครต และรีพับบลิกัน 
 3. ฝร่ังเศส 
  - การปฏิวัติฝร่ังเศส (ค.ศ. 1789) ไดแบบอยางจากอเมริกา และแนวคิดแบบภูมิธรรม ซ่ึงฝรั่งเศส
ยังคงรักษาสถานภาพเดิม คือ กษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จึงเกิดการปฏิวัติลมลางพระเจาหลุยส    
ท่ี 16 ขึ้น ใน ค.ศ. 1789 
  - ความไมม่ันคงในระบอบประชาธิปไตย ปญหาภายในและสงครามกับประเทศภายนอก ทําให
การเมืองไมมั่นคง และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค.ศ. 1789-1870 มีรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ การปกครองจากกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และเผด็จการจนปจจุบัน มีการเลือกตั้งโดยตรง เน่ืองจากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1962 
  
27. เหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาการ 

ของมนุษยชาติ ไดแก 
 1. การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ) 
 2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 4. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 
 5. การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 
 6. สงครามโลกครั้งท่ี 1 ค.ศ. 1914-1918 
 7. สงครามโลกครั้งท่ี 2 ค.ศ. 1939-1945 
 8. สงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991  
28. การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ)   
  1) โยฮันน กูเตนเบอรก (Johann Gutenburg) ค.ศ. 1488 ประดิษฐแทนพิมพและตัวหลอพิมพโลหะ  
เปนจุดเริ่มตนของการประดิษฐเครื่องพิมพและการพิมพหนังสือ 
   - การประดิษฐแทนพิมพและระบบพิมพแบบใชตัวเรียง โดยนําโลหะอัลลอย (Alloy) มาหลอเปน
ตัวอักษรมีขนาดเทากันทุกตัว เมื่อจะพิมพก็นํามาเรียงเปนคําหรือประโยค หนังสือท่ีจัดพิมพ คือ “คัมภีรไบเบิลฉบับ
กูเตนเบิรก” (Gutenburg Bible) พิมพเมื่อ ค.ศ. 1454 
  - คริสตศตวรรษท่ี 15 ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ “การปฏิวัติภูมิปญญา” ของชาติตะวันตกอยางแทจริง 
กูเตนเบิรกไดรับยกยองใหเปน “บิดาของการพิมพ” 
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 2) จีนเปนชาติแรกที่รูจักการพิมพ สิ่งตีพิมพดวยหมึกบนแผนกระดาษ 
  - คริสตศตวรรษท่ี 5 ใชวิธีการพิมพท่ีคลายกับการประทับตรายาง คือ นําตรามาจ้ิมหมึกแลวประทับ
ลงบนแผนกระดาษ 
  - จีนเปนชาติแรกท่ีทํากระดาษ ตั้งแตป ค.ศ. 105 
   - คริสตศตวรรษท่ี 8 ไดพัฒนามาเปนแมพิมพทําดวยแผนไมหรือบล็อกไม โดยแกะแผนไมเปน
ตัวหนังสือ รูปภาพ และลวดลายตางๆ และพิมพเปนหนังสือเลมแรก มีลักษณะเปนมวนกระดาษช่ือ “วัชรสูตร” 
(Diamond Sutra) โดย วาง เซียะ (Wang Chich) เมื่อป ค.ศ. 868 
  - เทคนิคการพิมพบนแมพิมพแกะไมของจีนแพรหลายเขาไปในยุโรป เมื่อประมาณคริสตศตวรรษท่ี 13 
แตไมเปนท่ีนิยมเพราะตองใชเวลามากในการประดิษฐแมพิมพแผนไม รวมท้ังเสียคาใชจายสูง  
29. ผลกระทบของการใชนวัตกรรมการพิมพ 
 - การลดตนทุนผลิตหนังสือ 
 - ความรูและวิทยาการแพรหลายอยางรวดเร็ว  
 - การลดบทบาทความสําคัญของบาทหลวงและคริสตจักร 
 - การเผยแพรความคิดมนุษยนิยม (Humanism) กลุมความคิดมนุษยนิยมตระหนักถึงความสามารถ  
และความสําคัญของมนุษยท่ีจะสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดขึ้นแกสังคม และตองการชําระความคิดทางศาสนาให
บริสุทธ์ิ งานเขียนของกลุมนักคิดมนุษยนิยม และมีอิทธิพลตอขบวนการปฏิรูปศาสนา 
 - คริสตศตวรรษท่ี 16 โดยมารติน ลูเธอร (Martin Luther) จัดพิมพจุลสารเผยแพรความคิดและขอ
เรียกรองใหคริสตจักรและพระสันตะปาปา (Pope) มีสํานักวาติกัน แกไขขอปฏิบัติใหถูกตองตามคัมภีรไบเบิล จน
ในท่ีสุดเกิดการแยกตัวตั้งเปนนิกายใหม เรียกวา “โปรเตสแตนต” (Protestent) ไมขึ้นตอคริสตจักรคาทอลิก  
30. การปฏิวัติวิทยาศาสตร (ศตวรรษที่ 16-18) 
 การปฏิวัติวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การตรวจสอบ และการ
ทดลองอยางมีหลักการและมีเหตุผล 
 ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 - การฟนฟูศิลปะวิทยาการ 
 - การพัฒนาเทคโนโลยีการประดิษฐเครื่องพิมพ 
 - การสํารวจทางทะเลและการติดตอกับโลกตะวันออก 
 ความสําคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 - ทําใหมนุษยเช่ือมั่นในสติปญญาและความสามารถของตน นําไปสูการแสวงหาความรูโดยไมมีท่ีสิ้นสุด 
 - กอใหเกิดความรูและความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตางๆ โดยเนนศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ 
 - ทําใหเกิดการคนควาทดลองและแสวงหาความรู การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ 
 - ทําใหชาวตะวันตกมีทัศนคติเปนนักคิด ชอบสังเกต ชอบซักถาม ชอบคนควาทดลอง 
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  นักวิทยาศาสตรสําคัญ 
 - นิโคลัส โคเปอรนิคัส คนพบวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล โลกเปนดาวเคราะหหมุนรอบ

ดวงอาทิตย 
 - กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล  
 - เซอร ไอแซค นิวตัน กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแหงความโนมถวง 
 - โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหโดยโลกไมเปนศูนยกลางจักรวาล 
 - เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม 
 - ปโตรเลมี ศึกษาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล 
 ผลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ในคริสตศตวรรษที่ 17 
 - การปฏิวัติวิทยาศาสตรเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษท่ี 18  
 - ยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลก 
 - เกิด “ยุคภูมิธรรม” หรือ “ยุคแหงการรูแจง” เช่ือมั่นในเหตุผล ความสามารถ และภูมิปญญาของตน   
31. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) (สมัยแหงพลังไอน้ํา) 
 - เทคโนโลยีท่ีใชไมสลับซับซอน 
 - สวนมากเปนเครื่องจักรอุตสาหกรรมทอผา 
 - การทําอุตสาหกรรมเหล็ก เปนวัสดุพ้ืนฐานของการทําอุตสาหกรรมอื่นๆ จนไดช่ือวาการปฏิวัติยุคเหล็ก 
 - สินคาท่ีผลิตสวนมากตอบสนองความตองการของคนในทวีปยุโรป 
 ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1860-1914) (สมัยแหงแกส นํ้ามัน และไฟฟา) 
 - เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร 
 - มีความเจริญดานอุตสาหกรรมมากขึ้น จนไดช่ือวา “การปฏิวัติยุคเหล็กกลา”  
 - มีระบบการลงทุนท่ีมีสถาบันการเงินเขามาควบคุมกิจกรรมในฐานะผูถือหุนรายใหญ 
 ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1914-ปจจุบัน) (สมัยแหงอิเล็กทรอนิกส) 
 - ความกาวหนาทางวิทยาการที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 
 - การคนพบไฟฟาเปนผลใหการส่ือสารไดรับการพัฒนาใหกาวหนามากขึ้น 
 - เปนพ้ืนฐานสูการ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร” ใน C.21 
 สาเหตุที่อังกฤษเปนผูนําในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 - มีระบบการเงินท่ีมั่นคง  
 - มีวัตถุดิบท่ีจําเปนตออุตสาหกรรม ไดแก เหล็ก ถานหิน 
 - มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากการปฏิวัติเกษตรกรรมทําใหมีแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
 - มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 - มีตลาดการคากวางขวางเน่ืองจากมีการลาอาณานิคม 
 - มีการคมนาคมขนสงสะดวก 
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 ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 - เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 
 - บทบาททางการเมืองและการตอสูของกรรมกร 
 - เกิดชนช้ันกลาง และชนชั้นกรรมมาชีพ 
 - เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือน 
 - เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม คือ ประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา 
 - ประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 ภูมิปญญา 
 1. ลัทธิเสรีนิยม โดย อดัม สมิธ แนวคิด “ใหมีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี โดยรัฐบาลเขาไป
เก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยท่ีสุด” 
 2. ลัทธิสังคมนิยม โดย คารล มารก แนวคิด “ใหสังคมมีความเสมอภาค ลดความแตกตางระหวางชนช้ัน 
ใหคิดเห็นสวนรวมมากกวา” 
 
32. การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ.1789)  
 สาเหตุของการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789  
 - ปญหาทางเศรษฐกิจ ระหวาง ค.ศ. 1776-1781 
 - ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 3 ฐานันดร (Estates) ฐานันดรท่ี 1 คือ พระและนักบวช ฐานันดรท่ี 2 คือ 
ขุนนางและชนชั้นสูง ฐานันดรท่ี 3 คือ สามัญชน ชาวนาท่ียากจนและถูกขูดรีดภาษีอยางหนัก 
 - ความเส่ือมโทรมของระบอบการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 จุดเริ่มตนของการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 
 - การเปดประชุมรัฐสภา  
 - ความขัดแยงจากการประชุมสภาฐานันดร  
 - ฐานันดรท่ี 3 แยกตัวออกมาจัดตั้งสมัชชาแหงชาติ  
 - เหตุการณบุกทลายคุกบาสตีย (Bastille) (วันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789) 
 - ความสําคัญของการบุกทําลายคุกบาสตีย  
 การยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชน 
 1. การเรียกรองของชาวนาในชนบท  
 2. การยกเลิกอภิสิทธ์ิขุนนางและชนชั้นสูง  
  - ยกเลิกระบบฟวดัล  
  - ระบบอภิสิทธ์ิในการถือครองที่ดินของพวกขุนนาง 
  - ยกเลิกการจายภาษีบํารุงศาสนา  
  - กําหนดใหพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 3. การประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ยึดหลักการสําคัญ 3 ขอ ไดแก “เสรีภาพ เสมอภาค และ
ภราดรภาพ” 
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33. การปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ.1917)   
 การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 มี 2 เหตุการณ  
 1. การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ เปนการปฏิวัติโคนลมการปกครองระบอบกษัตริย สงผลใหพระเจาซาร-  
นิโคลัสท่ี 2 (Tsar Nicholas II) และราชวงศโรมานอฟ (Romanov) ตองลมสลาย  
 2. การปฏิวัติเดือนตุลาคม เปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยมผูนําพรรค
บอลเซวิก (Bolshevik) หรือพรรคคอมมิวนิสตของรัสเซีย 
 สาเหตุของการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 
 1. ความพายแพในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 2. ปญหาเศรษฐกิจและภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ  
 3. ความลมเหลวในการบริหารประเทศและความเสื่อมโทรมของการปกครองระบอบเกา  
 4. ความวุนวายภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากภาวะความขาดแคลนอาหารและน้ํามันเช้ือเพลิง   
 การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1917 
 1. วันท่ี 23-27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1917 เมื่อกรรมกรหญิงในกรุงเปโตรกราดไดจัดชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาล
ยุติการเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และแกไขปญหาความอดอยากขาดแคลนอาหาร รัฐบาลไดใชกําลังทหาร
และตํารวจปราบปรามฝูงชน 
 2. พระเจาซาร นิโคลัสท่ี 2 ทรงสละราชบัลลังก ตามคําแนะนําของสภาดูมา (Duma) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 
ค.ศ. 1917 เหตุการณรายแรงดังกลาวจึงยุติลง เปนการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศโรมานอฟและการลม
สลายของระบอบกษัตริยในประเทศรัสเซีย 
 การปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 
 1. ความลมเหลวของรัฐบาลเฉพาะกาลยังคงสนับสนุนในการแกไขปญหาของประเทศ พรรคบอลเซวิก 
(Bolshevik) จึงฉวยโอกาสปลุกระดมใหประชาชนตอตานการทําสงคราม 
 2. การกอกบฏของนายพลลาฟร คอรนีลอฟ (Lavr Kornilov) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1917 เพ่ือโคนลม
รัฐบาลเฉพาะกาลและจัดตั้งระบบเผด็จการทางทหารขึ้นแทน แตถูกรัฐบาลปราบปรามลงไดโดยความชวยเหลือ
ของพรรคฝายซาย 
 3. วิกฤติทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเขารวมในสงคราม รัสเซียประสบปญหาหนี้สินจากการเขารวม
ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 เกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรง อาหารและสินคาอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาสูง ทํา
ใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางหนัก 
 4. การเดินทางกลับเขาประเทศของผูนําการปฏิวัติ ซ่ึงลี้ภัยการเมืองอยูนอกประเทศ เชน วลาดิมีร ลินิน 
(Vladiir Lenin) และเลออน ทร็อตสกี (Leon Trotsky) ไดรวมกันวางแผนปฏิวัติโคนลมรัฐบาล และเปลี่ยนแปลง
การปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยม 
 ความสําคัญของการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 
 1. เดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ของพรรคบอลเซวิก ทําใหรัสเซียเปนตนแบบของการปฏิวัติสังคมนิยมท่ี
ประเทศอื่นๆ นํามาเปนแบบอยาง  
 2. การวางแผนพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต ทําให
รัสเซียกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง 
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34. สงครามโลกครั้งท่ี 1 (ค.ศ.1914-1918)  
 - วันท่ี 4 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เยอรมนีบุกเบลเยียม 
 - ประเทศคูสงคราม สงครามโลกครั้งท่ี 1 มหาอํานาจ 2 คาย ไดแก 
  1) มหาอํานาจสัมพันธมิตร (Allied Powers) เรียกวา “กลุมสนธิสัญญาไตรภาคี” (Triple Entente) 
ประกอบดวย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย และอีก 23 ประเทศ รวมท้ังสหรัฐอเมริกา 
  2) มหาอํานาจกลาง (Central Powers) เรียกวา “กลุมสนธิสัญญาพันธมิตรไตรภาคี” (Triple 
Alliance) ประกอบดวย เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี และอิตาลี 
 - วันท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เยอรมนียอมสงบศึกยุติสงคราม  
 - การลงนามในสัญญาสันติภาพ ฉบับท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) 
ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 เปนสนธิสัญญาท่ีบังคับใหเยอรมนีในฐานะชาติ   
ผูแพตองยอมปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยง  
 สาเหตุที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 1 
 1. ลัทธิชาตินิยม 
 2. ลัทธิจักรวรรดินิยม 
 3. ลัทธินิยมทางทหาร 
 4. การขยายตัวของระบบพันธมิตรทางทหาร 
 ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1  
 - กรณีลอบปลงพระชนมเจาชายฟรานซิส เฟอรดินานด (Archduke Francis Fendinand) องครัช
ทายาทของจักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการีขณะเสด็จประพาสนครหลวงของแควนบอสเนีย เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
ค.ศ. 1914 โดยคนรายท่ีถือสัญชาติเซอรเบีย ทําใหรัฐบาลออสเตรีย ฮังการี ปกใจเช่ือวารัฐบาลเซอรเบียอยู
เบ้ืองหลัง 
 
35. สงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1939-1945) 
 1. เริ่มวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 1939 เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด 
   - สิ้นสุดวันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เมื่อญ่ีปุนประกาศยอมแพ 
 2. ประเทศคูสงคราม แบงออกเปน 2 ฝาย ดังน้ี 
  - กลุมประเทศพันธมิตร ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมท้ังยังมี
ประเทศในภูมิภาคตางๆ เขารวมสมทบดวยอีกจํานวนมาก 
  - กลุมประเทศฝายอักษะ ไดแก เยอรมนี ญ่ีปุน และอิตาลี 
 3. ความสําคัญของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนสงครามท่ีเกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สงครามท่ีสราง
ความหายนะ เพราะการใชระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร (Atomic Bomb) โดยทิ้งท่ีเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ  
 สาเหตุที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 2 
 1. ความลมเหลวขององคการสันนิบาตชาติ 
 2. การเติบโตของลัทธินิยมทางทหาร 
 3. ความไมเปนธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพ 
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 4. การแขงขันทางเศรษฐกิจ  
 5. ความขัดแยงในอุดมการณทางการเมือง  
  - ลัทธิทางทหาร ไดแก ฮิตเลอร ผูนําลัทธินาซี (Nazism) ของเยอรมนี  
  - มุสโสลินี ผูนําลัทธิฟาสตซิสม (Facism) ของอิตาลี  
 ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 2 
 1. กรณีเยอรมนีบุกโปแลนด วันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 1939 ทําใหอังกฤษและฝรั่งเศสซ่ึงสนับสนุนโปแลนด 
ประกาศสงครามกับเยอรมนีทันที  
 2. สงครามขยายตัวในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เมื่อญ่ีปุนซ่ึงเปนพันธมิตรของเยอรมนีไดโจมตี  
ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาท่ีอาวเพิรล หมูเกาะฮาวาย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ทําใหสหรัฐอเมริกา
ประกาศเขารวมสงครามเปนฝายเดียวกับชาติพันธมิตรอยางเปนทางการ 
 ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 
 1. ความหายนะจากภัยสงคราม  
 2. การเกิดสงครามเย็น (Cold War)  
 3. การกอตั้งองคการสหประชาชาติ (United Nations) กอนท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะยุติลง ประเทศ
มหาอํานาจของโลก เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ไดรวมลงนามใน “กฎบัตร
แอตแลนติก”(Atlantic Charter) ในป ค.ศ. 1941 จึงตั้งองคการสหประชาชาติ (UN)  
 
36. สงครามเย็น (Cold War) (ค.ศ.1945-1991) 
 สงครามเย็น เปนความแตกตางของอุดมการณทางการเมืองระหวางมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกา เปน
ผูนําฝายอุดมการณเสรีประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา เปนผูนําอุดมการณคอมมิวนิสตทําใหโลก
ตกอยูภายใตภาวะตึงเครียด  เหตุการณสําคัญ 
 

ชวงการเผชิญหนา ชวงผอนคลาย 
ความตึงเครียด ชวงสงครามตัวแทน ชวงสิ้นสุดสงคราม 

- วิกฤติการณเบอรลิน 
- สงครามเวียดนาม  
- กําแพงเบอรลินเปน 
 สัญลักษณของ
 สงคราม 
- วิกฤติการณคิวบา 
- สงครามเกาหลี 

- ขั้วอํานาจ ไดแก สหรัฐ
 อเมริกา และสหภาพโซเวียต
- สมัยประธานาธิบดีนิกสัน 
 ทําใหอเมริกาลดบทบาทลง
 ดวยการ ประกาศ “ลัทธิ
 นิกสัน” 

- สงครามเกาหล ี 
 (1950-1953 A.D) ใช
 เสนขนานที่ 38 แบง 
- สงครามเวียดนาม
 (1965-1975 A.D.) ใช
 เสนขนานที่ 17 แบง 
 

- โซเวียตลมสลาย 
- เกิด “เครือรัฐเอกราช”
 (CIS) 
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37. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีแสดงความขัดแยงของ
มนุษยชาติ 

 1. ความขัดแยงทางความคิด เหตุการณท่ีเกิดขึ้น กรณีนักปรัชญาท่ีช่ือ โซกราตีส (Socrates) ถูกตัดสิน
วามีความผิดฐานไมยอมรับวิธีการปกครองของนครรัฐเอเธนส ไมเห็นดวยกับการทองจํา และปฏิเสธพระเจาของกรีก 
 2. ความขัดแยงทางศาสนา เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นระหวางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตไดทําสงคราม
เพ่ือแยงชิงดินแดนปาเลสไตนอันศักดิ์สิทธ ท่ีเช่ือวาเปนท่ีประสูตรของพระเยซู เรียกวา “สงครามครูเสด” 
 3. ความขัดแยงทางอารยธรรม ท่ีเกิดจากชาติท่ีเจริญรุงเรืองดูหมิ่นชาติท่ีดอยความเจริญกวา เชน กรณี
สงครามฝน ท่ีเกิดขึ้นระหวางจีน และอังกฤษ (ค.ศ. 1839-1482) 
 4. ความขัดแยงดานผลประโยชน ทางดานเศรษฐกิจการคา เชน แยงเสนทางเดินเรือสูหมูเกาะดินแดน
อินเดียตะวันออก (สเปนและโปตุเกส) และสงครามฝน ท่ีมีสาเหตุดานผลประโยชนอีกเชนกัน เน่ืองจากอังกฤษ
เสียเปรียบการคาใหกับจีน จึงแอบขายฝนใหกับคนจีนสูบจนเปนปญหาตามมา โดยที่ชาวจีนถูกขนานนามวา “คน
ปวยแหงเอเชีย” 
 5. ความขัดแยงดานอุดมการณ เชน อุดมการณประชาธิปไตย จนทําใหเกิดการเรียกรองเอกราชใน
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776) และการปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789) หรืออุดมการณการเมืองการปกครองระบอบ
สังคมนิยม ทําใหเกิดการปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917) และการปฏิวัติจีน (ค.ศ. 1949) เปนตน 
 
38. ความรวมมือแกไขปญหา  
 1. ความรวมมือทางการเมือง เชน องคการอาเซียน (ASEAN) ท่ีสมาชิกกดดันใหเมียนมารปลอยตัว 
นางอองซาน ซูจี ผูนําการตอตานการปกครองเผด็จการในเมียนมารใหเปนอิสระ 
 2. ความรวมมือทางการทหาร เชน องคการ NATO เพ่ือความรวมมือทางดานการทหารและความ
มั่นคงระหวางประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
 3. ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และเขตการคา
เสรี เชน เขตการคาเสรีอาเซียน (FTA), สหภาพยุโรป (EU), นาฟตา (NAFTA) และอาฟตา (AFTA) 
 4. ความรวมมือทางดานการศึกษา วัฒนธรรมและอื่นๆ เชน องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ องคการยูเนสโก (UNESCO), กองทุนเด็กแหงสหประชาติ ยูนิเซฟ (UNICEF) 
 
39. แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
 1. การสรางความรวมมือในเชิงสรางสรรค (Positive)  
  - จัดตั้งองคการความรวมมือระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ (UN) กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) องคการคาโลก (WTO) 
  - การจัดทํากฎหมายระหวางประเทศ เชน การสงผูรายขามแดน ขอตกลงลดแกสเรือนกระจก 
  - การฑูต เปนตัวแทนของประเทศ 
  - การควบคุมและลดอาวุธ ดวยการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร หรือจํากัดอาวุธ 
  - ความรวมมือทางดานกีฬา เชน โอลิมปก (Olympic) 
 2. การสรางความรวมมือที่ไมสรางสรรค (Negative) เชน Boycott Vito Sanction Embrago 
  - การใชกองกําลังทหารแหงองคการสหประชาชาติบังคับ เชน ทําสงครามดวยการใชกําลังทหารขับ
ไลอิรักออกจากคูเวต 
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40. เหตุการณสําคัญท่ีมีผลกระทบตอโลกและมนุษยชาติ (คริสต- 
ศตวรรษ ท่ี 19-20) 

 1. ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Theory of Evolution) ของชาลส ดารวิน  
  - เกิดแนวคิดสังคมนิยมแบบดารวิน “คนท่ีแข็งแรงท่ีสุดหรือชาติท่ีเขมแข็งท่ีสุดเทาน้ันจึงจะอยูรอดได” 
  - เกิดการตอตานจากฝายคริสตจักรท่ีขัดตอคําสอนที่วา “พระเจาสรางโลก สรางมนุษย และสรรพสิ่ง
ท้ังมวล” 
 2. ผลกระทบของลัทธิดารวิน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
   - เกิดแนวคิดในระบบธุรกิจการคาแบบทุนนิยม คือ ระบบของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญจะ  
อยูรอด 
  - เกิดการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม อางวาเปน “ภาระของคนผิวขาว” ท่ีตองมอบความเจริญ
ใหผิวสีอื่น 
  - การฆาลางเผาพันธุ ท่ีเช่ือวา “ชนผิวขาวเทาน้ันท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลวของธรรมชาติ” 
  - ความเจริญกาวหนาดานชีววิทยา ไดแก ความรูเรื่องพันธุกรรมโดยเกอร เมนเดล, คนพบเรื่อง 
DNA และการตัดตอพันธุกรรม หรือ GMO 
 3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ ค.ศ. 1929 
  - สาเหตุของปญหาเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  
  - ผลผลิตทางการเกษตรมากเกินความตองการทําใหราคาตกต่ํา 
  - การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 
  - การชําระหนี้คาปฏิกรรมสงครามของประเทศผูแพสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 4. เหตุการณยกพลข้ึนบกในวันดี-เดย (D-Day) 6 มิถุนายน ค.ศ 1944 
  - กองพันธมิตรยกพลขึ้นบกท่ีหาดนอรมังดีเพ่ือเผด็จศึกกองทัพนาซีและปลดปลอยยุโรปจากการยึดครอง
ของเยอรมนี เรียกวา “ปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก” 
  - ฝายพันธมิตรไดรับชัยชนะ จึงถือวาเปนการยุทธเพ่ือเสรีภาพ (Battle of Freedom) ทําใหอีก 1 ป
ตอมาสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติ 
 5. การปฏิรูปประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนของ เต้ิง เสี่ยวผิง ค.ศ. 1976 
   - นโยบาย 4 ทันสมัย ทําใหจีนเจริญกาวหนา คือ การเกษตร อุตสาหกรรม การปองกันประเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 6. ความขัดแยงในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
  - ภูมิภาคตะวันออกกลาง หมายถึง ดินแดนในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต มีวัฒนธรรมแบบ
อาหรับ อิสลาม เปนดินแดนท่ีมีความขัดแยงไมสงบ  
  - ความแตกตางดานเช้ือชาติ ชาวอาหรับ เปอรเชีย เตอรก และยิว 
  - ความแตกตางทางศาสนา ไดแก อิสลาม คริสต และยูดาย 
  - ความแตกตางในระบอบการปกครอง เชน สมบูรณาญาสิทธิราชย เผด็จการ สาธารณรัฐอิสลาม 
  - การแทรกแซงของมหาอํานาจ 
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41. ความรวมมือขององคกรในระดับตางๆ  
องคกร หนาที่ 

- UN องคการสหประชาชาต ิ - รักษาสันติภาพของโลก 
- EU สหภาพยุโรป - ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการคากับประเทศสมาชิก 
- NATO นาโต หรือองคการสนธิ- 
 สัญญาแอตแลนติกเหนือ 

- เพ่ือใหความชวยเหลือทางการทหาร 

- WTO องคการคาโลก - เจรจาตอรอง ตกลง และขจัดขอขัดแยงในเงื่อนไขการคา 
- ลดการกดดันทางการคาของประเทศสมาชิก 

- AFTA อาฟตาหรือเขตการคา
 เสรีอาเซียน 

- ลดภาษีนําเขาของประเทศสมาชิก 

- APEC เอเปกหรือความรวมมือ
 ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
 แปซิฟก 
   
 

- สงเสริมความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนของภูมิภาค  
 ของโลก 
- สงเสริมการคาพหุภาคี 
- เปนการรวมกลุมแบบเปด คือ ใหผลประโยชนแกสมาชิกเอเปก 
 และเปนการถวงดุลการรวมกลุมทางเศรษฐกิจกลุมอื่น 
- ดําเนินงานถือความเทาเทียมกัน 
- สมาชิก 19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ (ไตหวันกับฮองกง) 

- FTA เขตการคาเสรี  - เขตการคาเสรี ลดภาษีนําเขา 
- ASEAN อาเซียนหรือสมาคม
 ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

- ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิชาการ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

- UNESCO ยูเนสโก หรือองคการ
 ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 
 แหงสหประชาชาติ 

- ขอบขายงานดานการศึกษาวิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร
 และมนุษยศาสตร วัฒนธรรม การส่ือสารและสารสนเทศ 

- UNICEF ยูนิเซฟ หรือกองทุน
 เด็กแหงสหประชาชาติ  

ใหความชวยเหลือแกผูอื่นท่ีไดรับความเดือนรอน เชน ผูอพยพ เด็ก 
คนพิการ ผูไดรับภัยภิบัติท่ีไมสามารถพ่ึงตนเองได 

- NAFTA นาฟตา หรือเขตการคา
 เสรีอเมริกาเหนือ  

- ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ รวมมือแสวงหาตลาดสงออก 
 และลดตนทุนการผลิตสินคา สงเสริมการจางงาน ผลิตสินคาถูกมี
 คุณภาพ 

- BIMSTEC  - สรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 
- สงเสริมความรวมมือ บนพ้ืนฐานความเทาเทียมกัน 
- เพ่ือประโยชนรวมกัน ภายใตกรอบสมาชิกทางเศรษฐกิจบังคลาเทศ 
 อินเดีย ศรีลังกา และไทย (BIST-EC) 

 ASEM - เสริมสรางความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางเอเชีย-ยุโรปในดาน
 เศรษฐกิจ 
- สงเสริมความรวมมือดานการคาและการลงทุน 
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42. บุคคลสําคัญในประวัติศาสตรไทยและสากล และสรางสรรค
ผลงานที่เกิดประโยชน 

  
ชื่อบุคคลสําคัญ ผลงานสรางสรรค 

1. พอขุนรามคําแหงมหาราช - ประดิษฐอักษรไทย 
- เจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ยอมรับระบบบรรณาการ 
- สรางทํานบเก็บน้ํา เรียกวา สรีดภงส 

2. พระมหาธรรมราชา (ลิไท) - ปกครองบานเมืองดวยยึดหลักพระพุทธศาสนา 
- สรางวัดสงสมณฑูตไปเผยแพรศาสนาแบบลังกาท่ีเชียงใหม 
- นิพนธ “ไตรภูมิพระรวง” สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษ 

3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (องคท่ี 8 แหงกรุงศรีฯ 
 พ.ศ. 1991-2031) 

- รวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง 
- แยกหนาท่ีขาราชการออกเปน 2 ฝาย สมุหกลาโหมและสมุหนายก 
- ตราพระราชกําหนดศักดินา กําหนดสิทธิหนาท่ีของบุคคล 
- รวมอาณาจักรสุโขทัยกับกรุงศรีฯ เปนอาณาจักรเดียวกัน 

4. สมเด็จพระนเรศวร (องค  
 ท่ี 19 แหงกรุงศรีฯ พ.ศ.
 2133-2148) 

- กอบกูเอกราช 
- ทําสงครามยุทธหัตถี 
- ขยายอาณาเขตลานนา ลานชาง เขมร 

5. สมเด็จพระนารายณ (องค  
 ท่ี 28 แหงกรุงศรีฯ พ.ศ. 
 2199-2231) 

- ดําเนินนโยบายดานการฑูตรอดพนจากชาติตะวันตก  
- สรางไมตรีแลกเปลี่ยนทางการฑูตกับฝรั่งเศสเพ่ือถวงดุลอํานาจกับ
 ฮอลันดา 
- ยุคทองแหงวรรณกรรม นักปราชญในสํานัก ศรีปราชญ  

6. ออกญาโกษาปาน  - ราชฑูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเขาเฝาพระเจาหลุยสท่ี 14 
7. วัน วลิต (เยจเรเมียส ฟาน 
 ฟลีต) 

- พอคาชาวฮอลันดา ทํางานประจําในราชสํานักสมัยพระเจาปราสาททอง 
- เขียนหนังสือท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ไดแก พงศาวดารกรุงศรี-
 อยุธยา หนังสือพรรณาราชอาณาจักรสยาม 

8. พระเจาตากสินมหาราช - กอบกูเอกราช รวบรวมคนไทยใหเปนปกแผน 
9. พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
 ยอดฟาจุฬาโลก 

- ปฐมกษัตริยราชวงศจักรี 
- ชําระกฎหมายตรา 3 ดวง 
- ชําระสังคายนาพระไตรปฎก 

10.  พระบาทสมเด็จพระ-
 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

- ปฏิรูปการปกครองสวนกลาง 12 กระทรวง, ภูมิภาค ระบบเทศาภิบาล,  
 สวนทองถ่ินสุขาภิบาล 
- ยกเลิกจารีตนครบาล ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย 
- ยกเลิกทาส-ไพร 
- กิจการรถไฟ ไฟฟา โทรเลข โทรศัพท ประปา โรงพยาบาล สภากาชาดไทย 
- โรงเรียนหลวง 
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ชื่อบุคคลสําคัญ ผลงานสรางสรรค 
11.  สมเด็จเจาพระยามหาศรี-
 สุริยวงศ 

- ผูสําเร็จราชการแผนดินรัชกาลท่ี 5 
 

12.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

- วางรากฐานการปกครองในสวนภูมิภาค จัดหลักสูตรการศึกษาให
 ทันสมัย 
- นิพนธดานประวัติศาสตร วิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร  
- พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย 

13.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
 กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 

- ดําเนินนโยบายผอนหนักเปนเบาเพ่ือรักษาเอกราช วิกฤติการณ ร.ศ. 112 
- เจรจาแกไขยอมเสียดินแดน เพ่ือรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ 

14.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
 กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

- ทรงมีอัจฉริยภาพทางดานศิลปและงานชางตางๆ มีผลงานท้ังดาน
 จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป และดนตรีไทย  
- นิพนธเพลงเขมรไทรโยค  
- UNESCO ยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก 

15.  ดร. แดน บีช บลัดเลย  - นําแทนพิมพเครื่องแรกและตัวอักษรภาษาไทย เขามาในประเทศไทย 
 พ.ศ. 2377 

16.  พระยากัลยาณไมตรี  
 (ดร.ฟรานซิส บี.แซร) 

- เจรจาแกไขสนธิสัญญาเบาริงท่ีไทยเสียเปรียบ 

17.  มหาตมะ คานธี - ตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราชใหกับอินเดีย ใชหลักอหิงสาหรือสัตยาเคราะห 
- การตอสูท่ีปราศจากอาวุธและไมยอมออนนอมใหกับฝายท่ีใชอาวุธ 
- แนวความคิดโดยใชหลักคําสอนของฮินดู 

18.  ศาสตราจารยศิลป พีระศรี - คอรราโด เฟโรจี (Professor Corrado Feroci) เปนชาวนครฟลอเรนซ 
 ประเทศอิตาลี เขามารับราชการตําแหนงชางปนในสมัยรัชกาลท่ี 6 
- บิดาแหงศิลปะรวมสมัยของไทย เปนบิดาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรท้ัง
 ศิลปนและปราชญผูย่ิงใหญแหงกรุงรัตนโกสินทร ผูสรางความเปน
 ปกแผนแกวงการศิลปะไทยใหเจริญรุงเรืองกาวหนาตลอดมาจนถึง ปจจุบัน

19.  ศาสตราจารย ดร. ปวย 
 อึ๊งภากรณ 

- ดร.ปวย อึ้งภากรณ เปนนักเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย เคย
 เปนผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทย 
- สมาชิกขบวนการเสรีไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ไดรับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ ในป พ.ศ. 2508 
- เปนเจาของขอเขียน “คุณภาพชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง จากครรภ 
 มารดาถึงเชิงตะวัน” 
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ขอสอบ O-NET (พ.ศ. 2549-2553) 
 
คําชี้แจง :  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  
1. การนับศักราชแบบอินเดียท่ีแพรหลายเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแบบใด 
 1) รัฐศักราช 2) จุลศักราช 3) มหาศักราช 4) พุทธศักราช  
2. ประวัติศาสตรรวมสมัยหรือยุครวมสมัยมักจะมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 1) เปนชวงเวลาที่ดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
 2) เปนชวงเวลาที่มนุษยมีพัฒนาการตางจากสัตว 
 3) เปนชวงเวลาที่มนุษยเริ่มคนพบวิทยาการสมัยใหม 
 4) เปนชวงเวลาที่เหตุการณเกิดขึ้นคลายกันทุกแหลงอารยธรรม  
3. เหตุการณของโลกท่ีเรียกวา “สงครามเย็น” จัดอยูในชวงเวลาทางประวัติศาสตรชวงใด 
 1) สมัยกลาง 2) สมัยใหม 3) สมัยโบราณ 4) ยุครวมสมัย  
4. ขอใดไมใชวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) รวบรวมหลักฐาน   2) วิเคราะหหลักฐาน 
 3) ตัดสินเหตุการณในอดีต  4) นําเสนอเรื่องราวท่ีคนพบ  
5. “ดร.ประวัติ กําลังอานบันทึกประวัติศาสตรของซือหมาเฉียน” จัดวาอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร 
 1) รวบรวมหลักฐาน 2) วิเคราะหหลักฐาน 3) สังเคราะหหลักฐาน 4) นําเสนอเรื่องราว  
6. ขอใดคือหลักฐานโบราณคด ี
 1) ตํานาน 2) นิทานพ้ืนบาน 3) กําแพงเมือง 4) จดหมายเหตุ  
7. รองรอยของมนุษยในขอใดไมจัดวาอยูในยุคหินเกา 
 1) มนุษยชวา - ประเทศอินโดนีเซีย 2) มนุษยปกก่ิง - ประเทศจีน 
 3) มนุษยนํ้าแข็ง - ประทศอิตาลี 4) มนุษยนีแอนเดอรทัล - ประเทศเยอรมนี  
8. ผลงานของ ดร.แดน บีธ บรัดเลย เก่ียวของกับเรื่องใด 
 1) นิติศาสตร และการคา   2) แพทยศาสตร และการพิมพ 
 3) ประวัติศาสตร และโบราณคดี 4) เศรษฐศาสตร และตางประเทศ  
9. ขอใดจัดเปนยุคท่ีมีความสัมพันธกันระหวางประวัติศาสตรสากลและประวัติศาสตรโบราณ 
 1) อารยธรรมโรมัน - สมัยอยุธยา 2) สงครามเย็น - ยุคปรับปรุงวิทยาการ 
 3) การฟนฟูศิลปวิทยาการ - สมัยธนบุรี 4) ยุคจักรวรรดินิยม - ยุคปรับปรุงประเทศ  
10. ขอใดเขียนถูกตองเก่ียวกับปกอนมีการใช ค.ศ. 76 ป 
 1) B.C. 76 2) 76 B.C. 3) A.D. 76 4) 76 A.D.  
11. ขอใดไมใชขั้นตอนการสรางองคความรูใหมดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) การรวบรวมขอมูล   2) การวิเคราะหตีความ 
 3) การต้ังประเด็นการศึกษา  4) การเปรียบเทียบขอมูลกับผูอื่น  
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12. วรรณกรรมท่ีมีคุณคาทางศาสนาในสมัยสุโขทัยไดแกขอใด 
 1) ศิลาจารึก 2) ไตรภูมิพระรวง 3) จินดามณี 4) ตํานานนางนพมาศ  
13. “แมกนาคารตา” ซ่ึงกลาวกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสําคัญในเรื่องใด 
 1) มนุษยทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 2) ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา 
 3) อํานาจการปกครองแบงเปน 3 สวน เพ่ือคุมครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
 4) อํานาจของกษัตริยมีขอบเขตจํากัด ตองคํานึงถึงบทบาทของรัฐสภาดวย  
14. “ดํารงชีวิตอยูในถ้ํา ประดิษฐเครื่องมืออยางหยาบ เพื่อใชลาสัตว” จัดเปนมนุษยยุคใด 
 1) ยุคหินเกา 2) ยุคสําริด 3) ยุคเหล็ก 4) ยุคโลหะ  
15. ขอใดไมถูกตอง 
 1) ประวัติศาสตรสมัยโบราณ หมายถึง ประวัติศาสตรยุคกรีก-โรมัน 
 2) ประวัติศาสตรสมัยกลางเปนยุคสมัยท่ีอารยธรรมหยุดชะงัก 
 3) ประวัติศาสตรสมัยใหมเปนยุคสมัยท่ีมีความเจริญกาวหนารวดเร็วย่ิงกวาสมัยใด 
 4) ประวัติศาสตรรวมสมัยจะเปนเหตุการณท่ีสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน  
16. เราใชหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือศึกษาเรื่องราวสมัยใด 
 1) สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร 2) สมัยกลาง 
 3) สมัยใหม   4) สมัยปจจุบัน  
17. พระราชวังแวรซายส จัดเปนสถาปตยกรรมแบบใด 
 1) บารอค 2) โกธิค  3) ไบแซนไทน 4) โรมันเนสก  
18. ขอใดไมใชลักษณะสภาพสังคมสมัยกลาง 
 1) ศาสนจักรมีอิทธิพลตอประชาชน 
 2) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์และระบบอุปถัมภ 
 3) พระมหากษัตริยมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครองเหนือศาสนจักร 
 4) ประชาชนไมมีความมั่นคงในชีวิตตองหาความคุมครองจากขุนนาง  
19. บุคคลใดทําการเรียกรองเอกราชของอินเดียจนประสบความสําเร็จ 
 1) ยะหะราล เนหรู 2) มหาตะมะ คานธี 3) รามโมหัน รอย 4) ดร. เอ็ม เม็ดการ  
20. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไมไดเปนสมาชิก ASEAN 
 1) ลาว 2) กัมพูชา 3) พมา 4) ติมอร - เลสเต  
21. ขอใดไมใชสาเหตุของการลาอาณานิคม 
 1) ความตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาด 
 2) ความตองการสรางความยิ่งใหญของชาติจักรวรรดินิยม 
 3) ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 4) ความเช่ือของพวกจักรวรรดินิยมในเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว”  
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22. ปจจัยขอใดทําใหการเรียกรองเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จ 
 1) การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดู 2) การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา 
 3) การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ 4) ความรวมมือกันระหวางชาวฮินดูและมุสลิม  
23. การถายทอดผลงานดานจิตรกรรมแนวสัจนิยมในคริสตศตวรรษท่ี 19 จิตรกรมีวัตถุประสงคสําคัญในขอใด 
 1) เพ่ือสะทอนชีวิตในสังคมอุตสาหกรรม 
 2) เพ่ือสงเสริมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 3) เพ่ือสะทอนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4) เพ่ือสะทอนบทบาทของศาสนจักรท่ีมีอิทธิพลตอสังคม  
24. เกณฑใดท่ีถือวาเปนชวงเวลาแหงการสิ้นสุดของประวัติศาสตรสากลสมัยใหม 
 1) การส้ินสุดของสมัยจักรวรรดินิยม 2) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 2 4) การส้ินสุดของสงครามเย็น  
25. ขอใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) การคนหาขอมูล และรวบรวมหลักฐาน 2) การต้ังคําถาม และกําหนดประเด็นของการศึกษา 
 3) การอธิบายท่ีมีเหตุผล และมีคําตอบท่ีชัดเจน 4) การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธของขอมูล  
26. สถาปตยกรรมกรีกท่ีไดรับการยกยองมากที่สุดเปนสถาปตยกรรมประเภทใด 
 1) วิหารหินออน 2) โรงมหรสพขนาดใหญ 3) โบสถรูปแปดเหลี่ยม 4) พระราชวังท่ีมีขนาดใหญ  
27. ภายหลังการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง จีนไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบใด 
 1) ระบอบสังคมนิยม   2) ระบอบเผด็จการทางทหาร 
 3) ระบอบคอมมิวนิสต   4) ระบอบประชาธิปไตย  
28. โครงสรางการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนัก

ปรัชญาคนใด 
 1) รุสโซ 2) วอลแตร 3) จอหน ล็อก 4) มองเตสกิเออ  
29. ประเทศคูใดมีความขัดแยงกันเนื่องจากประเด็นทางศาสนา 
 1) เกาหลีกับญ่ีปุน 2) สเปนกับโปรตุเกส 3) ฝรั่งเศสกับเยอรมนี 4) อินเดียกับปากีสถาน  
30. สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตกตางจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 อยางชัดเจนในประเด็นใด 
 1) การเขารวมสงครามของสหรัฐอเมริกา 
 2) การท่ีสหภาพโซเวียตไมไดเขารวมสงคราม 
 3) การขยายพ้ืนท่ีของสมรภูมิและความรายแรงของอาวุธ 
 4) การยุติความขัดแยงและจัดตั้งองคการระหวางประเทศ 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 3)  5. 1) 6. 3) 7. 3) 8. 2) 9. 4) 10. 2) 
11. 4) 12. 2) 13. 4) 14. 1)  15. 3) 16. 1) 17. 1) 18. 3) 19. 2) 20. 4) 
21. 3) 22. 2) 23. 1) 24. 3) 25. 2) 26. 1) 27. 4) 28. 4) 29. 4) 30. 3) 
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ตัวอยางขอสอบ Entrance 
 
คําชี้แจง :  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  
1. ผลกระทบจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอโครงสรางแรงงานของประเทศไทยคือขอใด 
  ก.  ทําใหเกิดการยายถิ่นฐานของแรงงาน 
  ข.  แรงงานภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง 
  ค.  แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
  ง.  ผูอยูในวัยแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
 1) ถูกเฉพาะ ก. และ ข.   2) ถูกเฉพาะ ข. และ ค. 
 3) ถูกเฉพาะ ก., ข. และ ค.  4) ถูกทุกขอ  
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศของไทยจากการฝกใฝเพียงคายเดียว มาสูความเปนอิสระนั้นเห็นไดชัด 
 จากกรณีใด 
 1) การสรางมิตรภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2) การรวมเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) 
 3) การเรงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและขยายตลาดตางประเทศ 
 4) การเสนอหลักการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)  
3. แผนการมารแชล มีจุดมุงหมายอยางไร 
 1) เพ่ือสกัดก้ันลัทธิคอมมิวนิสต โดยการชวยเหลือบูรณะประเทศที่ประสบภัยสงคราม 
 2) เพ่ือกระตุนใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางคายคอมมิวนิสตและคายโลกเสรี 
 3) เพ่ือเผยแพรอุดมการณของคายโลกเสรีในยุโรปตะวันออก 
 4) การสกัดก้ันการผลิตอาวุธปรมาณูของสหภาพโซเวียต  
4. ความรวมมือระหวางประเทศที่ประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับของประชาคมโลกคือองคกรใด 
 1) ยูเนสโก 2) นาโต 3) โอเปค 4) อาเซียน  
5. ขอใดไมใชบทบาทของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 1) รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
 2) แกปญหาดุลการชําระเงินของประเทศสมาชิก 
 3) ใหคําแนะนําปรึกษาทางดานการเงินแกสมาชิก 
 4) วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินระหวางประเทศ  
6. ความขัดแยงทางความเชื่อและคานิยมในสังคมไทยจะกอใหเกิดผลกระทบที่ตามมาอยางไร 
 1) เกิดมีลัทธิและศาสนาใหมๆ เพ่ิมขึ้น 
 2) เกิดความสูญเสียงบประมาณของประเทศในการแกปญหา 
 3) เกิดการพัฒนาความมีเหตุผลบนความขัดแยงมากขึ้น 
 4) ชวยใหเกิดคานิยมใหมท่ีมีประโยชนตอสังคมไทยมากขึ้น 
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7. สาเหตุของสงครามขอใดไมถูกตอง 
 1) สงครามครูเสดเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงทางศาสนา 
 2) สงครามระหวางอินเดียกับปากีสถานเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงเรื่องดินแดน 
 3) สงครามเวียดนามเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงดานอุดมการณของคอมมิวนิสตและประชาธิปไตย 
 4) สงครามอาวเปอรเซียเกิดขึ้นเพราะความขัดแยงทางการเมืองของสองอภิมหาอํานาจ  
8. ความลมเหลวดานการคลังของไทยสมัยรัชกาลท่ี 6 - รัชกาลท่ี 7 ประกอบดวยสาเหตุตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) รัฐบาลมุงลงทุนเฉพาะดานความมั่นคงของประเทศ 
 2) รัฐบาลไมสามารถหาแหลงรายไดใหมมาเพ่ิมเติม 
 3) รัฐบาลใชจายเงินสูงกวารายรับ 
 4) รัฐบาลไมไดจัดระบบการเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  
9. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลวสังคมไทยเปนอยางไร 
 1) คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมายเดียวกัน 
 2) คณะราษฎรเปนกลุมบุคคลที่มีอํานาจมากตามรัฐธรรมนูญ 
 3) สตรีไทยยังไมมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) พระภิกษุสงฆมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรจนถึง พ.ศ. 2500  
10. ปญหาท่ีสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศจีนและอินเดียในยุคใหมคืออะไร 
 1) การเมืองภายในขาดเสถียรภาพ 2) ปญหาชนกลุมนอย 
 3) ปญหาประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 4) ปญหาความสัมพันธกับเพ่ือนบาน  
11. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) เกิดลัทธิทางเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม 
 2) เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
 3) เกิดปญหาคนวางงานจํานวนมาก 
 4) เกิดการผลิตแบบพึ่งพาตนเองของแตละประเทศ  
12. ขอใดมีความสัมพันธกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด 
 1) เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกท่ียังคงใชมาจนถึงปจจุบัน 
 2) เปนรัฐธรรมนูญ ซ่ึงยึดถือแนวคิดของจอรจ วอชิงตันเปนพ้ืนฐาน 
 3) เปนรัฐธรรมนูญท่ีระบุใหความสําคัญแกรัฐบาลกลางมากกวารัฐบาลมลรัฐ 
 4) เปนรัฐธรรมนูญท่ีรวมอํานาจของนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการไวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี

ประธานาธิบดีเปนผูใชอํานาจ  
13. ขอใดเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 1) ยุโรปเริ่มสูญเสียสถานภาพการเปนผูนําโลก 
 2) เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ” จนไดรางวัลโนเบล 
 3) สหรัฐอเมริกาเขามามีสวนสําคัญในการรักษาสันติภาพของโลก 
 4) เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริยและถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ 
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14. ขอใดไมใชมรดกทางวัฒนธรรมของกรีกท่ีถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกตะวันตก 
 1) ความเช่ือและความศรัทธาทางศาสนา 2) ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม 
 3) ความคิดเรื่องมนุษยนิยม  4) แนวคิดแบบประชาธิปไตย  
15. การวิพากษวิจารณและการแสดงออกของมารติน ลูเธอรในคริสตศตวรรษท่ี 16 มีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนการทาทายอํานาจของคริสตจักรท่ีเปนผูนําทางปญญา 
 2) เปนการเปดโปงการประพฤติมิชอบในราชสํานัก 
 3) เปนการตอตานอํานาจของผูปกครองรัฐเยอรมัน 
 4) เปนการโจมตีการใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยของชนชั้นขุนนาง  
16. มองเตสกิเออร, วอลแตร, ชอง ชาคส รุสโซ และจอหน ลอค มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องใด 
 1) การแยกใชอํานาจอธิปไตย  2) การใหความสําคัญแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3) การสรางความยุติธรรมในรัฐ 4) การยึดมั่นในความเสมอภาคทางชนชั้น  
17. สงครามใดเปนผลมาจากความขัดแยงทางดานเช้ือชาติและศาสนา 
 1) สงครามอินโดจีน   2) สงครามอิรัก-อิหราน 
 3) สงครามเกาะฟอลคแลนด  4) สงครามอาหรับ-อิสราเอล  
18. ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบันมีแนวโนมในลักษณะใด 
 1) การเผชิญหนาทางอุดมการณการเมือง 2) การทําสงครามทางเศรษฐกิจ 
 3) การแขงขันสรางสมอาวุธปรมาณู 4) การทําสงครามลางเผาพันธุ  
19. วัตถุประสงคหลักขององคการนาโตตรงกับขอใด 
 1) การปองกันตนเอง   2) การสรางสันติภาพ 
 3) การพัฒนาภูมิภาค   4) การประสานประโยชนระหวางประเทศ  
20. สงครามเกาหลีเหมือนกับสงครามเวียดนามในเรื่องใด 
 1) เปนสงครามเย็น   2) เปนสงครามตัวแทน  
 3) เปนสงครามเบ็ดเสร็จ   4) เปนสงครามจํากัดขอบเขต  
21. สมาชิกของ NAFTA ประกอบดวยประเทศใด  
 1) บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา 2) แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา 
 3) บราซิล แคนาดา อารเจนตินา 4) เม็กซิโก ชิลี สหรัฐอเมริกา  
22. ผลงานศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการคลายคลึงกับสมัยคลาสสิกอยางไร 
 1) แสดงความเช่ือทางศาสนาคริสต 2) เปนองคประกอบในการบูชาเทพเจา 
 3) เนนการใชสีเจิดจาเพ่ือลดความเครงขรึม 4) สะทอนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  
23. การปฏิวัติอันรุงโรจนของประเทศอังกฤษ หมายถึงเหตุการณในขอใด 
 1) การลมสถาบันกษัตริย    
 2) การลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 3) การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุงเรือง  
 4) การเปลี่ยนจากระบบฟวดัลเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย 
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24. ขอใดคือปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหสหภาพโซเวียตลมสลาย 
 1) การแกงแยงอํานาจในหมูผูนําของสหภาพโซเวียต 
 2) การเรียกรองประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต 
 3) วิกฤติการณทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 
 4) การเรียกรองเอกราชของรัฐตางๆ ในสหภาพโซเวียต  
25. แมกนาคารตา ซ่ึงกลาวกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสําคัญในเรื่องใด 
 1) มนุษยทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 2) ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา 
 3) อํานาจการปกครองแบงเปน 3 สวนเพ่ือคุมครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
 4) อํานาจของกษัตริยมีขอบเขตจํากัด ตองคํานึงถึงบทบาทของรัฐสภาดวย  
26. ถาสหรัฐอเมริกามีปญหาขัดแยงกับประเทศไทย โดยกลาวหาวาประเทศไทยทําการทุมตลาดสิ่งทอในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงตองเก็บภาษีขาเขาสิ่งทอจากประเทศไทยในอัตราสูงกวาสิ่งทอจากประเทศอื่น ประเทศไทย
จะตองเสนอใหองคกรใดดําเนินการแกปญหาขัดแยงดังกลาว 

 1) WTO 2) APEC 3) NAFTA 4) UNCTAD  
27. การวิเคราะหตามวิธีการทางประวัติศาสตรมีลักษณะอยางไร 
 1) สรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้นวาคืออะไร 
 2) การเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามขอมูลท่ีมีอยู 
 3) การจัดเรียงลําดับเวลากอนหลังของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
 4) การหาความสัมพันธของขอมูลท่ีผานการตีความอยางมีเหตุผล  
28. เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมลุมแมนํ้าอื่นๆ เรื่องท่ีอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุไมมีหลักฐานชัดเจนคือเรื่องใด 
 1) การวางผังเมือง   2) การจัดระเบียบการปกครอง 
 3) การมีบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษร 4) การแยกแยะอาชีพของพลเมือง  
29. การใชกระดาษเงินหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาท่ีชาติใดเริ่มใชกอน 
 1) จีน 2) อินเดีย 3) เปอรเซีย 4) อียิปต  
30. ความแตกตางของการที่ปากีสถานแยกออกจากอินเดีย กับบังคลาเทศแยกออกจากปากีสถานคือเรื่องใดตามลําดับ 
 1) ศาสนากับเศรษฐกิจ   2) เศรษฐกิจกับการปกครอง 
 3) การปกครองกับศาสนา  4) ศาสนากับการปกครอง  
31. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มมีความสําคัญตอโลกตะวันตกในเรื่องใด 
 1) เมื่อจักรวรรดิโรมันตองการทองคําจากสุวรรณภูมิ 
 2) เมื่อโปรตุเกสแสวงหาเสนทางเดินเรือไปหมูเกาะเครื่องเทศ 
 3) เมื่อโปรตุเกสกับสเปนแบงเขตสํารวจทางทะเล 
 4) เมื่อชาติตะวันตกพากันเขามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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32. ขอใดไมอยูในขอบขายวัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) 
 1) การรวมมือกันกําจัดหรือยับยั้งโรคระบาด 
 2) การรวมมือกันทางทหารปราบปรามชนกลุมนอย 
 3) การรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 
 4) การรวมมือกันดานวิชาการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา  
33. เหตุการณในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธกับประเด็นท่ีสําคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด 
 1) การเรียกรองรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย 
 2) การดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีท่ีมิไดมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 3) การเดินทางกลับคืนสูประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีเปนเผด็จการ 
 4) การกอความวุนวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  
34. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ท่ีเริ่มปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 น้ัน เกิดจากเหตุผลใด 
 1) การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา 
 2) การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และอินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต 
 3) การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 4) การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก-โรมันท่ีคนในยุคกลางปดบัง  
35. ขอใดไมใชลักษณะเดนของสังคมยุโรปในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) การเผยแพรความคิดของนักมนุษยนิยมคริสเตียน 
 2) การศึกษาผลงานและความคิดของสมัยกรีก-โรมัน 
 3) ชนช้ันกลางมีบทบาทในทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 4) คริสตศาสนามีบทบาทสูงตอความคิดและการดําเนินชีวิตของชาวตะวันตก  
36. ขอใดท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของศิลปะในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) ศิลปนยังตกอยูใตอํานาจและอิทธิพลของคริสตศาสนา 
 2) กิลดยังมีอิทธิพลในการควบคุมงานของศิลปนในแขนงตางๆ 
 3) งานศิลปะมีลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ เนนความสวยงามละเอียดออน 
 4) ความสามารถของศิลปนในการลอกเลียนงานศิลปะของกรีก-โรมัน  
37. ขอใดไมเกี่ยวของกับการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการยุติของสงครามเย็น 
 1) การพังทลายกําแพงเบอรลิน 
 2) การใชนโยบายเปด-ปรับของมีฮาอิล กอรบาชอฟ 
 3) การหันสูระบอบประชาธิปไตยของประเทศยุโรปตะวันออก 
 4) การใชหลักการอยูรวมกันโดยสันติของนีกีตา ครุชชอฟ 
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38. ใน ค.ศ. 2006 อดีตประธานาธิบดีฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดําเนินคดีในขอหากระทําอาชญากรรม 
ตอมนุษยชาติจากกรณีใด 

 1) การเขายึดครอบครองคูเวต และสังหารพลเมือง 
 2) การปราบปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮทางภาคใต 
 3) การปราบปรามชนกลุมนอยชาวเคิรตทางภาคเหนือ 
 4) การกวาดลางชาวมุสลิมนิกายซุนนีชานกรุงแบกแดด  
39. ขอใดคือปญหาและอุปสรรคขององคการสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพโลกในปจจุบัน 
 1) สหรัฐอเมริกามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานเพ่ือรักษาสันติภาพของโลก 
 2) ความรวมมือและความชวยเหลือจากประเทศสมาชิกท่ีมีฐานะมั่นคงลดนอยลง 
 3) องคการระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ มีบทบาทมากขึ้นในการประสานความรวมมือระหวางประเทศ

เพ่ือรักษาสันติภาพ 
 4) ขอบขายการดําเนินงานรักษาสันติภาพขององคการสหประชาชาติกวางขวางและมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  
40. แนวคิดและผลงานของใครท่ีทําใหมนุษยมีความเขาใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น และเปนจุดเริ่มตน

ของการศึกษาดานพันธุวิศวกรรมศาสตร 
 1) ชารลส ดารวิน และหลุยส ปาสเตอร 2) เกรเกอร เมนเดล และเอ็ดเวิรด เจนเนอร 
 3) ชารลส ดารวิน และเกรเกอร เมนเดล 4) เอ็ดเวิรด เจนเนอร และหลุยส ปาสเตอร  
41. ขอใดไมใชสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 1) การรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 
 2) การผนึกกําลังเพ่ือปราบปรามอาณาจักรสุโขทัย 
 3) การแบงแยกหนาท่ีระหวางฝายทหารและพลเรือน 
 4) การถวงดุลอํานาจกับกลุมเจานายและกลุมขุนนาง  
42. สินคาสําคัญในการคาระหวางไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร 
 1) ของปาไทยและสินคาญ่ีปุน  2) ของปาไทยและสินคาจีน 
 3) ขาวไทยและสินคาจีน   4) ขาวไทยและสินคาญ่ีปุน  
43. ญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตสามารถพัฒนาประเทศกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเพราะเหตุใด 
 1) ญ่ีปุนมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี 2) ญ่ีปุนเปนนักลอกเลียนแบบที่เกง 
 3) ญ่ีปุนใชงบประมาณดานการทหารนอยมาก 4) ญ่ีปุนเปลี่ยนมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  
44. ไทยสงทหารไปรวมรักษาความสงบในประเทศคองโกดวยเหตุผลใด 
 1) เปนไปตามขอตกลงทางทหารระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 
 2) เปนไปตามขอตกลงทางทหารของกลุมประเทศอาเซียน 
 3) เปนการรวมมือระหวางประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก 
 4) เปนการรวมมือกับกองกําลังขององคการสหประชาชาติ 
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45. ขอใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สําคัญของสมัยกลางท่ีมีผลตอโลกตะวันตกในระยะยาว 
 1) การสํารวจทางทะเล   2) การปฏิวัติทางการคา 
 3) การเกิดมหาวิทยาลัย   4) การเกิดความคิดภูมิธรรม  
46. ผลงานศิลปะของลิโอนารโด ดาวินชี และไมเคิลแอนเจโล ใชความรูดานใดมากที่สุด 
 1) กลศาสตร 2) คณิตศาสตร 3) ดาราศาสตร 4) กายวิภาคศาสตร  
47. การกําหนดใหวันท่ี 14 กรกฎาคม เปนวันชาติฝรั่งเศส เปนการรําลึกถึงเหตุการณใด 
 1) การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ิของชนชั้นขุนนาง 
 2) การท่ีชาวปารีสบุกทําลายสถานจองจํานักโทษการเมือง 
 3) การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากวางเวนมารอยกวาป 
 4) การท่ีนักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและลมเลิกระบอบกษัตริย  
48. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 ในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ไดมีการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานจากเครื่องจักร

ไอน้ํา และถานหินมาเปนพลังงานชนิดใด 
 1) พลังงานไฟฟา แกสธรรมชาติ และน้ํามัน 2) พลังงานไฟฟา แกสชีวภาพ และน้ํามัน 
 3) พลังงานน้ํามัน แกสธรรมชาติ และพลังงานลม 4) พลังงานไฟฟา แกสชีวภาพ และพลังงานลม  
49. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในขอใด 
 1) ฝรั่งเศสเปนประเทศประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี 
 2) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวฝรั่งเศส 
 3) พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 
 4) มีการยกเลิกระบบอภิสิทธ์ิอยางเปนทางการในฝรั่งเศส  
50. วัตถุประสงคของการปฏิวัติในโลกตะวันตกชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 ตรงกับขอใดมากท่ีสุด 
 1) เพ่ือใหประชาชนมีเสรีภาพ  2) เพ่ือยกเลิกลัทธิพาณิชยนิยม 
 3) เพ่ือใหประชาชนเลือกนับถือศาสนาได 4) เพ่ือแกไขระบบการเลื่อนช้ันในสังคม  
51. เหตุการณใดท่ีถือวาเปนการสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น 
 1) การลมสลายของสหภาพโซเวียต 
 2) การทําลายกําแพงเบอรลิน 
 3) การทําสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต 
 4) การเปดสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
52. สหภาพยุโรป (European Union) เกิดจากการรวมตัวของกลุมประชาคมยุโรปตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) ประชาคมการเมืองยุโรป  2) ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป 
 3) ประชาคมตลาดรวมยุโรป  4) ประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป  
53. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณอักษรขอใดมีคุณคาทางประวัติศาสตรนอย 
 1) ศิลาจารึก 2) หนังสือราชการ 3) เอกสารสวนบุคคล 4) ตํานาน 
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54. ภายหลังไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 แลว กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของไทยอยางไร 

 1) ไทยตองยกเลิกระบบผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคากับสินคาบางประเภท 
 2) มีการปรับปรุงภาษีสินคาขาเขาบางประเภทเปนรอยละ 3 
 3) เงินตราไดเขามามีความสําคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม 
 4) ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและทรัพยสินเงินตราเริ่มลดนอยลง  
55. อินเดียกับจีนในปจจุบันมีลักษณะสําคัญคลายคลึงกันหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) ความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว 2) มรดกทางอารยธรรมยังมีความสําคัญ 
 3) มีประชากรมากเกิน 1,000 ลานคน 4) มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง  
56. บุคคลสําคัญผูใดท่ีไมเคยเดินทางตามเสนทางสายไหม 
 1) เจ้ิงเหอ 2) พระถังซําจ๋ัง 3) เจ็งกีสขาน 4) มารโค โปโล  
57. หลังจากอาเซียนกอตั้งมาครบ 40 ป เมื่อ พ.ศ. 2550 เรื่องใดท่ีเพ่ิงเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรก 
 1) ขยายความรวมมือใหครอบคลุมทุกดาน 2) การประกาศใชกฎบัตรอาเซียน 
 3) คนไทยเปนเลขาธิการของอาเซียน 4) การประณามประเทศสมาชิกท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
58. สงครามครูเสดเก่ียวของกับเรื่องใด 
 1) อิสราเอลขับไลพวกปาเลสไตนออกจากเยรูซาเล็ม 
 2) ผูนับถือคริสตศาสนาพยายามยึดดินแดนศักดิ์สิทธ์ิกลับคืน 
 3) หลายประเทศในทวีปยุโรปโจมตีตะวันออกกลางเพ่ือเปดเสนทางคาขาย 
 4) พวกเติรกเขายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปล  
59. เหตุการณความวุนวายทางการเมืองในอิรักทําใหผูคนวิตกวาวัตถุโบราณล้ําคาคงสูญหายจํานวนมาก ท้ังน้ีเพราะ 

ดินแดนท่ีเปนอิรักปจจุบันเคยเปนท่ีตั้งของอาณาจักรใด 
 1) คารเธจ 2) ฟนิเชีย 3) ไมซิเนียน 4) บาบิโลเนีย  
60. ขอใดมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง 
 1) นิโคลัส โคเปอรนิคัส - ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาล 
 2) เรอเน เดสการตส - กฎแรงดึงดูดของจักรวาล 
 3) เซอรไอแซก นิวตัน - ประดิษฐกลองโทรทรรศน 
 4) กาลิเลโอ กาลิเลอิ - การใชหลักเรขาคณิตในการพิสูจนความจริง  
61. เหตุใดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 จึงไดช่ือวาเปนเหตุการณสําคัญของโลกตะวันตก 
 1) เพราะเปนการปฏิวัติทางการเมืองครั้งแรกท่ีลมลางระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย 
 2) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของยุโรป 
 3) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีวางรากฐานหลักการดานสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค 
 4) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีทําลายระบบชนชั้น และเปดโอกาสใหประชาชนหันไปมีสวนรวมในการปกครอง 
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62. ขอใดเปนลักษณะเดนของลัทธิจักรวรรดินิยมในปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
 1) การยึดครองเมืองทาสําคัญๆ และจัดตั้งสถานีการคา 
 2) การเขาควบคุมทางการเมือง และยึดครองอํานาจอธิปไตย 
 3) การเผยแผคริสตศาสนานิกายตางๆ และการผูกขาดดานการคา 
 4) การครอบงําและเขาปกครองดินแดนตางๆ รวมท้ังการประสมประสานนโยบายดานเศรษฐกิจและการเมือง  
63. วัตถุประสงคสําคัญท่ีสุดขององคการสันนิบาตชาติ และสหประชาชาติคือขอใด 
 1) การสรางสันติภาพและการปองกันการใชอาวุธปรมาณู 
 2) การรักษาสันติภาพของโลก และการใชหลักการประกันความมั่นคงรวมกันในการแกไขขอพิพาทระหวาง

ประเทศ 
 3) การหาแนวทางรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความรวมมือระหวางชาติ 
 4) การจัดตั้งองคการรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความมั่นคงของนานาประเทศ  
64. การลมสลายของสหภาพโซเวียต และระบบคอมมิวนิสตในยุโรป ค.ศ. 1991 มีความสําคัญอยางไร 
 1) ทําใหระบบการเมืองแบบสองขั้วอํานาจสิ้นสุดลง 
 2) ทําใหเยอรมนีรวมตัวกันเปนประเทศเดียวกันไดสําเร็จ 
 3) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสนเขตแดนของยุโรปและสหภาพยุโรปมีบทบาทสําคัญขึ้น 
 4) ทําใหสงครามเย็นสิ้นสุดลง ยุโรปมีความเขมแข็งทางการเมือง และเปนประชาธิปไตยมากขึ้น  
65. การจัดตั้งสหภาพยุโรปมีความสําคัญในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ยุโรปสามารถสรางวัฒนธรรมรวมกันได 
 2) ยุโรปสามารถสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสําคัญระหวางประเทศ 
 3) ยุโรปสามารถสถาปนาอํานาจทางทหารและเปนมหาอํานาจนิวเคลียร 
 4) ยุโรปสามารถแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิกได 
 

เฉลย 
 
1.  1) 2.  1) 3.  1) 4. 1) 5.  4) 6.  2) 7.  4) 8.  1) 9. 1) 10. 3)  
11.  2) 12. 1) 13.  3) 14.  1) 15.  1) 16.  2) 17.  4) 18.  2) 19. 1) 20. 2)  
21.  2) 22.  1) 23.  2) 24.  3) 25.  4) 26.  1) 27.  4) 28.  3) 29. 1) 30. 4)  
31.  2) 32.  2) 33.  1) 34.  3) 35.  4) 36.  4) 37.  4) 38.  2) 39. 1) 40. 3)  
41.  2) 42.  2) 43.  3) 44.  4) 45.  3) 46.  4) 47.  2) 48.  1) 49. 4) 50. 1)  
51.  1) 52.  1) 53.  4) 54.  3) 55.  1) 56.  1) 57.  2) 58.  2) 59. 4) 60. 1)  
61.  1) 62.  4) 63.  2) 64.  4) 65.  2)  
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ภูมิศาสตร 
 
มาตราฐานสาระภูมิศาสตร   
 1. เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มี
จิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
ความรูเบื้องตนและสาระสําคัญของภูมิศาสตร  
  วิชาภูมิศาสตร (Geography) หมายถึง วิชาท่ีวาดวยการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชีวิตความเปนอยู
ของมนุษยในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเราอาศัยอยู แยกเปนสาขายอย ดังน้ี 
 - ภูมิศาสตรภูมิภาค ศึกษาภูมิศาสตรพ้ืนท่ีแตละแหง ท้ังในระดับทวีปหรือระดับภูมิภาคของโลก เชน 
ทวีปยุโรป หรือทวีปเอเซีย 
 - ภูมิศาสตรกายภาพ ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของเปลือกโลก เชน การเกิดเทือกเขาตางๆ และ
บรรยากาศหอหุมโลก 
 - ภูมิศาสตรมนุษย ศึกษาเก่ียวกับลักษณะประชากรในดานชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม 
ประเพณี การเมือง สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย เปนตน 
 - เทคนิคทางภูมิศาสตร ศึกษาการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร เชน การอานแผนท่ีและ
เขียนแผนที่ การแปลความหมายรูปถายทางอากาศ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหดาวเทียม การ
วิเคราะหขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร เปนตน 
 
ลักษณะภูมิประเทศ   
 ภูมิประเทศ (Landforms) หมายถึง ลักษณะสูงๆ ต่ําๆ ของพ้ืนผิวเปลือกโลก ซ่ึงมีสวนประกอบ 2 สวน คือ 
 - สวนท่ีเปนทวีป มีเน้ือท่ีประมาณรอยละ 29 ของเปลือกโลกทั้งหมด 
 - สวนท่ีเปนทะเลและมหาสมุทร มีเน้ือท่ีประมาณรอยละ 71 ของเปลือกโลกทั้งหมด 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศ 
 - พลังภายในเปลือกโลก เชน พลังความรอน ภูเขาไฟ และแผนดินไหว เปนตัวกระทําทางธรรมชาติทํา
ใหเปลือกโลกเคลื่อนไหวบีบอัดจนเกิดเปนภูเขา เทือกเขา และที่ราบสูง 
 - พลังภายนอกเปลือกโลก ไดแก กระแสน้ํา คลื่น ฝน กระแสลม และธารน้ําแข็ง เปนตัวกระทําทาง
ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดการสึกกรอนหรือทับถมจนเกิดเปนลักษณะภูมิประเทศแบบตางๆ เชน ยอดภูเขา หินปูนท่ี
เวาแหวง ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้า แมนํ้าลําธาร ฯลฯ 
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 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร 
 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร หมายถึง สภาวการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเปลือกโลก และบรรยากาศที่หอหุมโลกจะ
มีอิทธิพลและผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางตรงหรือทางออม ปรากฏการณท่ีสําคัญของประเทศไทย 
 1. แพะเมืองผี 
  - กระบวนการเกิด จากการกระทําของแรงนํ้าไหล หรือการกัดเซาะของน้ําฝน จะกัดเซาะจนเนินดิน
บริเวณท่ีเปนตะกอนที่ยังไมจับตัวแข็งแรงเปนช้ันหิน ทําใหสึกกรอนในแนวดิ่งหรือแนวตั้งจึงมีรูปรางคลายเสาดิน 
  - ปรากฏการณท่ีคลายกับแพะเมืองผี ไดแก เสาดิน (ฮอมจอม) อําเภอนานอย จังหวัดนาน และ  
โปงยุบ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 2. วนอุทยานเขากระโดง  
  - กระบวนการเกิดจากกระบวนการภูเขาไฟ (Vulcanism) สภาพท่ัวไปจะพบหินลาวา ประเภทหินบะซอลต 
ปากปลองภูเขาไฟยุบตัวลง เปนซากภูเขาไฟท่ีสิ้นพลังแลว 
  - ปรากฏการณท่ีคลายกับวนอุทยานเขากระโดง ไดแก เขาพนมรุง ภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย, เขาหลวง 
จังหวัดสุโขทัย และปลองภูเขาไฟท่ีแมเมาะ จังหวัดลําปาง       
 3. เสาเฉลียง (เขตอุทยานแหงชาติผาแตม จ. อุบลราชธานี)  
  - กระบวนการเกิดเสาเฉลียงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย จากการกระทําของน้ํา กระแส
ลม ทําใหสภาพท่ัวไปเสาเฉลียงหรือแทงหินรูปคลายดอกเห็ดขนาดใหญ 
  - ปรากฏการณท่ีคลายกับเสาเฉลียง คือ ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร และอุทยานแหงชาติปาหินงาม 
จังหวัดชัยภูมิ พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี เปนตน 
 4. น้ําคางแข็ง (Frost) 
  - เปนปรากฏการณท่ีเกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศใกลผิวโลกลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็ง (ต่ํากวา 0
องศาเซลเซียส) ลักษณะเปนเกร็ดนํ้าแข็งขาวๆ จับตัวตามใบไมใบหญา และวัตถุอื่นๆ ท่ีอยูใกลกับพ้ืนดิน  
  - แหลงท่ีพบ ในภาคเหนือ ช่ือภาษาถิ่นเรียกวา “เหมยขาบ” และสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ ภูกระดึง จังหวัดเลย เรียกวา “แมคะนิ้ง”    
 5. ลูกเห็บ (Hail) 
  - กระบวนการเกิด ลูกเห็บจะเกิดเมื่อเมฆฝน ท่ีเรียกวา “คิวมูโลนิมบัส” (Cumulonimbus Cloud)
กอตัวขึ้นและลอยตัวอยางรวดเร็วขึ้นสูบรรยากาศชั้นบนที่มีอุณหภูมิของอากาศต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ทําใหเม็ดฝน
แข็งตัวกลายเปนกอนน้ําแข็งและตกลงมาพรอมๆ กับพายุฝน ลูกเห็บมักตกในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในเดือนเมษายนซึ่งมีพายุฝนฟาคะนอง 
 6. แผนดินไหว (Earthquakes) 
  กระบวนการเกิด สาเหตุการเกิดแผนดินไหวมี 2 ประการ คือ  
  1) เกิดโดยธรรมชาติ ไดแก การเคลื่อนตัวหรือการเลื่อนตัวของเปลือกโลก และการระเบิดของภูเขา
ไฟเน่ืองจากภายใตเปลือกโลกมีพลังความรอนสะสมตัวอยูและมีแรงกดดัน  
  2) เกิดโดยการกระทําของมนุษย ไดแก การสรางอางเก็บน้ําไวบนแนวรอยเลื่อนของแผนเปลือกโลก 
การทําเหมืองขุดในระดับลึก การทดลองการระเบิดใตดิน การเก็บขยะนิวเคลียรไวใตดินทําใหเกิดการแผกัมมันตรังสี 
เปนสาเหตุทําใหมวลหินเปลี่ยนแปรสภาพและเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกได 
  - เครื่องมือท่ีใชตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว เรียกวา ไซสโมกราฟ (Seismograph) มี
หนวยวัดเปนมาตรา “ริคเตอร” (Richter) การวัดระดับความรุนแรงของแผนดินไหว โดยทั่วไประดับความ
สั่นสะเทือนของแผนดินไหวตั้งแต 7.0 มาตราริคเตอรขึ้นไป เปนการสั่นไหวท่ีรุนแรง อาคารสิ่งกอสรางไดรับความ
เสียหาย 
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เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยี  
 เครื่องมือท่ีนํามาใชศึกษาทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ มี 2 ประเภท คือ   
1. ประเภทขอมูลทางภูมิศาสตร  
 1. แผนที่ (Map) 
  แผนท่ี หมายถึง แผนภาพที่แสดงสิ่งตางๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ซ่ึง
ปรากฏอยูบนพ้ืนผิวโลก ท้ังหมดและบางสวน โดยแสดงลงบนพื้นระนาบดวยการใชมาตราสวนยออยางถูกตอง 
และใชสัญลักษณตามท่ีไดมีการตกลงกันเปนสากล มี 3 ประเภท ดังน้ี 
  1.1 แผนที่อางอิง (แผนที่ทั่วไป) คือ แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map) เปนแผนท่ีแสดง
ขอมูลท่ัวไปบนพื้นผิวโลกหรือแสดงความสูงต่ําของผิวโลก ท้ังสวนท่ีเปนแผนดินและพื้นน้ํา โดยแสดงดวยเสนช้ัน
ความสูง หรือสี จัดทําโดยกรมแผนท่ีทหาร กระทรวงกลาโหม 
  1.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) เปนแผนท่ีแสดงขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องท่ี
ตองการเทาน้ัน เชน การต้ังเขตรักษาพันธุสัตว แบงยอยๆ ดังน้ี 
   - แผนท่ีเกา เปนแผนท่ีท่ีจัดทํามากอนในอดีต ซ่ึงปจจุบันยังนํามาใชอยู เชน แผนท่ีการเดินทาง
ไปเชียงใหม 
   - แผนท่ีภูมิทัศน (Landscape Map) เปนแผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศที่ตองการ เชน แสดง
ความลาดชัน การใชท่ีดิน แผนท่ีกายภาพ 
   - แผนท่ีบรรยากาศ แสดงช้ันบรรยากาศ เชน แผนท่ีภูมิอากาศ อุณหภูมิ แผนท่ีอากาศสมัยใหม
จะใชขอมูลจากดาวเทียม 
   - แผนท่ีประชากร ขอมูลท่ีแสดง เชน แผนท่ีทะเบียนราษฎร แผนท่ีชนกลุมนอย  
   - แผนท่ีรัฐศาสตร แสดงขอมูลทางการเมืองการปกครอง เชน เสนแบงจังหวัด แผนท่ีเมืองและ
ชนบท 
   - แผนท่ีเศรษฐกิจ แสดงพ้ืนท่ีทํานา สัตวปก 
  1.3 แผนที่เลม (Atlas) เปนการรวบรวมแผนที่หลายๆ แผนไวในหนังสือเลมเดียวกัน  
 องคประกอบของแผนที่ 
 1. ขอบระวางแผนที่ เสนกั้นเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือเปนกรอบของแผนที่ โดยมีตัวเลขแสดงคาพิกัด
ภูมิศาสตร (บอกตําแหนงบนพื้นผิวโลกดวยคาละติจูดและลองจิจูด) 
 2. ชื่อแผนทีเ่ปนตัวกําหนดตําแหนงตางๆ บนแผนที่ 
  - พิกัดภูมิศาสตร : กําหนดตําแหนงโดยใชคาละติจูด - ลองจิจูด 
  - พิกัดกริด : กําหนดคาตําแหนงโดยใชเสนตรงตัดกันเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 3. ทิศ แผนท่ีโดยทั่วไปกําหนดใหสวนบนของแผนที่เปนทิศเหนือเสมอ 
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 4. มาตราสวน อัตราสวนท่ีใชแสดงความสัมพันธระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงบนผิวโลก มาตรา
สวนของแผนที่ โดยทั่วไปแผนท่ีภูมิประเทศ มี 2 ขนาด คือ มาตราสวนเล็ก (1 : 250,000) และมาตราสวนใหญ (1 : 
50,000) สวนแผนที่ประเภทอื่นๆ ผูจัดทําจะกําหนดขนาดหรือมาตราสวนตามความเหมาะสมกับการใชงาน ดังน้ี 
  ก. มาตราสวนตัวเลข หรือมาตราสวนเศษสวน 
   ตัวอยาง 1 : 150,000 หรือมาตราสวน 150,000

1  หมายความวา ระยะทาง 1 หนวยบนแผนที่     

จะเทากับระยะทางจริงบนผิวโลกเปน 150,000 หนวย (ถาหากหนวยวัดเปนเซนติเมตร หมายความวาระยะทางบน
แผนท่ี 1 เซนติเมตร เทากับระยะทางบนพื้นท่ี 150,000 หรือ 1.5 กิโลเมตร)   
  ข. มาตราสวนกราฟฟก (Graphic scale) คือ ลากเสนและแบงเสนออกเปนสวนๆ เพ่ือแสดงใหเห็น
ระยะทางบนแผนที่จะเทากับระยะทางบนพื้นท่ีก่ีกิโลเมตร หรือกี่ไมล 
  ค. มาตราสวนคําพูด คือ การกําหนดมาตราสวนเปนกี่เซนติเมตรตอหนึ่งกิโลเมตรหรือกี่น้ิวตอไมล  
   ตัวอยาง มาตราสวน 5 เซนติเมตร ตอ 1 กิโลเมตร (หรือ 1 : 20,000) เปนตน 
 5. ชื่อทางภูมิศาสตร ตัวอักษรท่ีบอกช่ือเฉพาะที่แสดงในแผนที่ เชน ทวีป เมืองหลวง แมนํ้า 
 6. คําอธิบายสัญลักษณ เชน สัญลักษณเปนจุด เปนเสน และเปนพ้ืนท่ี 
 7. ส ี
  - สีดํา แทนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน โรงเรียน หมูบาน วัด 
  - สีแดง แทนถนน 
  - สีนํ้าเงิน แทนพ้ืนน้ํา เชน ฟาออนแทนทะเลน้ําตื้น ฟาแกแทนทะเลน้ําลึก 
  - สีนํ้าตาล แทนความสูง เชน เสนขั้นความสูง 
  - สีเขียว แทนพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีปาไม  
 การคํานวณหาระยะทางในแผนที่ 
 สูตรคํานวณมาตราสวนแผนที่ = ระยะทางในแผนที่ 

ระยะทางในแผนท่ีจริง
 

 ตัวอยางที่ 1. หาระยะทางจริงในภูมิประเทศ 
โจทย แผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ถาถนนสายหนึ่งวัดความยาวได 9 เซนติเมตร จงหาวาถนนสายนี้มี
ระยะทางจริงเทาใด 

 แทนคาสูตร  50,000
1  = 9 

ระยะทางในแผนท่ีจริง
  

 ระยะทางจริงในภูมิประเทศ  = 9 × 50,000 = 450,000 ซม. 
 เปลี่ยนใหเปนกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 100,000 ซม.) = 100,000

450,000  

 ถนนมีระยะทางจริง  = 4.5 กม. 
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 ตัวอยางที่ 2. หาระยะทางจริงในแผนที่ 
 โจทย แมนํ้าสายหนึ่งมีความยาวจริง 3.5 กิโลเมตร ระยะทางในแผนที่จะเปนเทาใด 
 ถาแผนท่ีมีมาตราสวน 1 : 50,000 

 แทนคาสูตร  = ระยะทางในแผนที่
3.5

 

 ระยะทางจริงในแผนที่ 50,000
1  = 50,000

3.5   

 เปลี่ยนใหเปนกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 100,000 ซม.) = 3.5 × 100,000 = 350,000 ซม. 
 เปลี่ยนใหเปนกิโลเมตร (1 กิโลเมตร = 100,000 ซม.) = 50,000

350,000  

 ความยาวของแมนํ้าสายนี้ในแผนที่  = 7 ซม. 
 ตัวอยางที่ 3. หามาตราสวนของแผนที่ 
 โจทย ทางรถไฟสายหน่ึง มีความยาว 10 กิโลเมตร แตทางรถไฟน้ีแสดงไวในแผนที่มีความยาว 10 เซนติเมตร 

แสดงวาแผนท่ีน้ีใชมาตราสวนเทาใด 
 แทนคาสูตร  = .ซม1001,00010

ซม.10
××  

    = 100,000
1  = 1 : 100,000 

 แสดงวา แผนท่ีน้ีใชมาตราสวน 1 : 100,000  
 การคํานวณเวลาสากล 
 เสนเมอริเดียน 1 องศา เทากับ 4 นาที 
 เสนเมอริเดียน 15 องศา เทากับ 60 นาที (1 ชั่วโมง) 
 เสนเขตวันสากล (International Date Line) คือ เมอริเดียน 180° ลากผานในมหาสมุทรแปซิฟก โดยผู
เดินทางจากซีกโลกตะวันออกไปซีกโลกตะวันตก จะตองลดลง 1 วัน และผูเดินทางจากซีกโลกตะวันตกไปซีกโลก
ตะวันออก ก็จะตองเพ่ิมขึ้น 1 วัน 
 2. ลูกโลกจําลอง มีรูปรางทรงกลม เปนการจําลองลักษณะของโลก ท้ังแผนดินและพื้นน้ํา แสดงท่ีตั้ง  
ของเมืองและอาณาเขตของประเทศตางๆ แสดงเทือกเขา ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ มีขอบกพรองหลายประการ คือ 
ไมสามารถพกพาและบรรจุขอมูลรายละเอียดไดหมด 
 3. รูปถายทางอากาศ หรือภาพถายทางอากาศ (Aerial Photograph) เปนภาพที่ไดจากการถายดวย
กลองถายรูปท่ีติดตั้งอยูบนเครื่องบิน เปนกลองท่ีมีขนาดใหญและมีคุณภาพสูงกวากลองถายรูปท่ัวไป ใชเลนสและ
ฟลมขนาดใหญ สามารถนําไปขยายไดหลายเทา จึงเก็บรายละเอียดขอมูลบนพื้นท่ีไดมาก 
  ประโยชนของรูปถายทางอากาศ คือ 
  - การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือทําแผนท่ีภูมิประเทศ 
  - การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวางผังเมือง ชุมชน และระบบจราจร 
  - การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการใชท่ีดิน หรือพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  - การสํารวจแหลงโบราณคดี 
  - การสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 4. ภาพและขอมูลจากดาวเทียม 
   ภาพจากดาวเทียม (Satellite Image) คือ การบันทึกภาพพ้ืนท่ีตางๆ บนพ้ืนผิวโลกจากดาวเทียมท่ี
โคจรรอบโลก โดยใชกระบวนการรีโมตเซตซิง ท้ังน้ี สถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจะทําหนาท่ีแปลความหมายของ
ภาพและขอมูลเหลาน้ันดวยระบบคอมพิวเตอร การทํางานรับภาพของดาวเทียม เรียกวา กระบวนการ “รีโมตเซนซิง” 
   “รีโมตเซนซิง” (Remote Sensing) คือ การรับสัญญาณภาพขอมูลหรือตัวเลข จากวัตถุหรือพ้ืนท่ี
เปาหมายบนพื้นผิวเปลือกโลก โดยไมตองสัมผัสกับวัตถุหรือพ้ืนท่ีน้ันๆ แตจะใชอุปกรณบันทึกขอมูล (Sensor) ท่ี
ติดตั้งอยูบนดาวเทียวทําหนาท่ีแทน 
  กระบวนการรีโมตเซนซิง มี 2 ขั้นตอน คือ 
  1. การรับและบันทึกสัญญาณขอมูล โดยอุปกรณท่ีติดตั้งอยูกับดาวเทียม และสงขอมูลกลับลงมายัง
สถานีภาคพ้ืนดิน 
  2. การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นปฏิบัติงานในภาคพื้นดิน โดยนําขอมูลท่ีไดรับมาแปลความหมาย โดย
ใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  องคประกอบสําคัญของกระบวนการรีโมตเซตซิง โดยเฉพาะภาพจากดาวเทียม คือ คลื่นแสง ซ่ึงเปน
พลังงานแมเหล็กไฟฟา เชน แสงจากดวงอาทิตย หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีพัฒนาขึ้นใชในดาวเทียม 
  เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีใชระบบการ “รีโมตเซตซิง” คือ ขอมูลและภาพจากดาวเทียม  
  ประโยชนของภาพจากดาวเทียม เปนขอมูลท่ีนํามาประยุกตใชในกิจการตางๆ คือ  
  - การสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีปาไม ไฟไหมปา 
  - การศึกษาการขยายตัวของชุมชน เพ่ือวางผังเมืองและพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ  
  - การพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร หรือวางแผนใชประโยชนจากท่ีดิน 
  - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก เชน แมนํ้าเจาพระยาใกลปากแมนํ้า 
(ปากอาวไทย) ตําบลบางกระเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเปน 
“ทะเลสาบรูปแอก” 
   ลักษณะสําคัญของภาพจากดาวเทียม คือ 
  - เปนขอมูลตัวเลข (Digital) สัญญาณท่ีสงมาจากดาวเทียมเปนสัญญาณตัวเลข โดยสถานีรับ
สัญญาณภาคพื้นดินจะนํามาแปลงเปนภาพอีกครั้งหนึ่ง 
  - ไมมีขอจํากัดในพ้ืนท่ี เพราะดาวเทียมโคจรอยูบนอวกาศ จึงสามารถสํารวจขอมูลไดทุกพ้ืนท่ีบน
พ้ืนผิวโลก 
  - ใหขอมูลในพื้นท่ีตางๆ บนพ้ืนผิวโลกอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน 
  - ประหยัดคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับการใชวิธีถายภาพทางอากาศ 
  ดาวเทียมสําคัญ 
  1. ดาวเทียมแลนดแซต (LANDSAT) เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของโลก สหรัฐอเมริกา 
สรางขึ้นเพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีเก่ียวกับการใชท่ีดิน ปาไม ผลผลิตทางการเกษตร แหลงพลังงานและแรธาตุตางๆ ฯลฯ 
  2. ดาวเทียมสปอต (SPOT) เปนดาวเทียมของประเทศฝรั่งเศส เปนดาวเทียมสังเกตการณของโลก 
ทําหนาท่ีติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก เชน ศึกษาตะกอนบริเวณปากแมนํ้า ศึกษาสภาพภูมิประเทศ นํ้า
บริเวณชายฝงทะเล ฯลฯ  
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  3. ดาวเทียมโนอา (NOAA) ของสหรัฐอเมริกา ทําหนาท่ีศึกษาดานอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ
สภาพลมฟาอากาศ 
  4. ดาวเทียมมอส (MOS) ของญ่ีปุน ทําหนาท่ีสํารวจพ้ืนโลกและสมุทรศาสตร 
  5. ดาวเทียมไออารเอส (IRS) ของอินเดีย ภารกิจหลัก คือ การสํารวจทรัพยากร 
  6. ดาวเทียมธีออส (THEOS : Thailand Earth Observation Satellite) เปนดาวเทียมสํารวจ
ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) เพ่ือใชสํารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยความรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส 
 5. อินเทอรเน็ต หรือไซเบอรสเปซ (Cyber Space) คือ ระบบการสื่อสารดวยเครือขายคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมโยงระหวางผูใชงานท่ัวโลกเขาดวยกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูดานตางๆ อยาง
สะดวกและรวดเร็ว หรือเรียกวายุคการสื่อสารไรพรมแดน 
 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ “GIS” (Geographic Information System) หมายถึง การใชระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือรวบรวมจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล คํานวณและวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร หรือขอมูลท่ี
ปรากฏบนพื้นผิวโลกใหเปนระเบียบ เพ่ือนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ขอมูลภูมิศาสตร เชน แผนท่ี ภาพถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม รูปภาพ และเอกสารขอมูลสถิติ
ตางๆ  
 2. ระบบคอมพิวเตอร ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร เชน ชุดคําสั่ง อุปกรณอานขอมูล อุปกรณแสดงผล
ขอมูล เครื่องพิมพสําเนา และแผนซีดีบันทึกขอมูล เปนตน 
 3. บุคลากร คือ ผูทําหนาท่ีปฏิบัติงานดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังคัดเลือก จัดเก็บ แกไข ปรับปรุง 
และจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ จึงถือวาบุคลากรมีความสําคัญท่ีสุดของระบบ GIS 
 ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 1. ขอมูลเชิงพ้ืนที ่เปนขอมูลแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร บอกเปนคาละติจูดและลองจิจูด มี 3 ลักษณะ คือ 
  - ขอมูลจุด บอกตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรตําแหนงเดียว เชน ท่ีตั้งของโรงพยาบาล ท่ีตั้งของ
สนามบิน ท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด ฯลฯ โดยบอกตําแหนงท่ีตั้งของจุดเปนคาละติจูดและลองจิจูด  
  - ขอมูลเสน บอกจากขอมูลหลายๆ จุดมาเรียงตัวกัน เชน แมนํ้า ถนน และทางรถไฟ ฯลฯ ดังน้ัน 
ขอมูลเสนจึงมีคาละติจูดและลองจิจูดจํานวนมาก 
  - ขอมูลรูปปด คือ ขอมูลจุดจํานวนมากมาเรียงตอๆ กัน จุดเริ่มตนกับจุดสุดทายจะเช่ือมตอกันจน
กลายเปนรูปหลายเหลี่ยมปด เชน อาณาเขตของประเทศ ขอบเขตของพ้ืนท่ีปาสงวน ฯลฯ 
 2. ขอมูลคําอธิบาย เปนขอมูลประกอบขอมูลเชิงพ้ืนท่ีใหละเอียดชัดเจน 
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 การทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
 - ดานทรัพยากรธรรมชาติ เก่ียวกับทรัพยากรแรธาตุ ปาไม ดิน นํ้า ชายฝงทะเล และแหลงทองเท่ียว
ตามธรรมชาติ 
 - ดานสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเนาเสียในแมนํ้าลําคลอง มลพิษของอากาศท่ีเกิดจากฝุนละอองและแกสของ
เสียท่ีปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษจากสารปรอท แคดเมียม และสารเคมีอื่นๆ เปนตน 
 - ดานการเกษตรกรรม เชน การใชประโยชนจากท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกในภูมิภาคตางๆ แหลง
ชลประทาน แหลงปลูกพืชเศรษฐกิจ และแหลงเลี้ยงสัตวปก เปนตน 
 - ดานเศรษฐกิจ ของประชากรในภูมิภาคตางๆ ท้ังในดานการประกอบอาชีพ รายได และการใชจายใน
ครัวเรือน ฯลฯ ซ่ึงเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในการวางแผนพัฒนาตอไป 
 - ดานสังคม การพัฒนาความเจริญทางดานสังคมจะใชขอมูล GIS เขาชวย เชน จํานวนประชากรในวัยเด็ก 
วัยทํางาน ระดับการศึกษา แหลงชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ฯลฯ 
 - การวางผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําผังเมืองรวมท้ังประเทศ 
 - การใชที่ดินเพ่ือปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 
 - การปองกันภัยธรรมชาติ กรณีดินถลม นํ้าทวมฉับพลัน และไฟไหมปา 
 
2. เครื่องมือภูมิศาสตรประเภทอุปกรณ 
 อุปกรณทางภูมิศาสตร หมายถึง อุปกรณท่ีใชวัดหรือเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรในดานตางๆ เชน ทิศ
ระยะทาง ความสูง ตําแหนงท่ีตั้ง อุณหภูมิอากาศ และปริมาณฝน เปนตน ไดแก เข็มทิศ เทปวัดระยะ กลองวัด
ระดับ เครื่องมือวัดพ้ืนท่ี กลองสามมิติ และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศ สรุปไดดังน้ี 
  

ประเภท หนาที่การทํางาน/ประโยชน 
เข็มทิศ - เครื่องมือบอกทิศอยางงายๆ เข็มทิศจะทําปฏิกิริยากับแมเหล็กโลก และแสดงผล

หรือคาของมุมบนหนาปด 
- วิธีใชเข็มทิศ คือ วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปรับหมุนหนาปดใหเข็มทิศบอกคาบน

หนาปดอยูในตําแหนงท่ีหันไปทางทิศเหนือแมเหล็กโลก จากน้ันจึงหันหนาไปยัง
ตําแหนงท่ีตองการวัดมุม เชน โรงเรียน เข็มทิศจะบอกวาโรงเรียนอยูในทิศทางใด 
และทํามุมท่ีองศากับทิศเหนือแมเหล็กโลก 

เทปวัดระยะทาง - ใชวัดระยะทางของพ้ืนท่ีเมื่อออกไปสํารวจยังพ้ืนท่ี หรือภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล 
กลองวัดระยะ - ใชวัดระดับความสูงจากพ้ืนดิน เชน การสรางถนนพ้ืนท่ีราบ 

- วิธีใชกลองวัดระดับ คือ ผูใชตองมองผานเลนสท่ีขยายใหเห็นมาตราวัดบนไมวัดท่ี
เรียกวา level rods ซ่ึงมีผูชวยยืนถืออยูในระยะไกล 

เครื่องมือวัดพ้ืนท่ี
(Planimeter) 

- คลายไมบรรทัดใชวัดพ้ืนท่ีในแผนที่ เครื่องวัดจะคํานวณคาของพ้ืนท่ีบนหนาปด 
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ประเภท หนาที่การทํางาน/ประโยชน 
กลองสามมิติหรือ 
สเตอริโอสโคป
(Stereoscope) 

- ใชดูรูปถายทางอากาศ เพ่ือศึกษาความสูงต่ําของลักษณะภูมิประเทศในพื้นท่ีน้ันๆ 
โดยใชเลนส 2 อันซายและขวาปรับภาพจนมองเห็นภาพเปนสามมิติ 

เครื่องมือวัด
ลักษณะอากาศ 

1.  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
 - วัดอุณหภูมิอากาศ 
 - มีคาของอุณหภูมิมี 2 ระบบ คือ ระบบเซลเซียส (0-100 องศา C) และระบบ 
  ฟาเรนไฮต (32-212 องศา F) 
2.  บารอมิเตอร (Barometer) 
  - วัดความกดอากาศ 
  - มี 2 แบบ คือ แบบปรอท และแบบแอนนิรอยด 
3.  แอโรเวน (Aerovane)  
  - วัดทิศทางและวัดความเร็วลม 
  - มี 2 แบบ - แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) วัดความเร็วของลม 
   - วินเวน (Wind Vane) วัดทิศทางของลม 
4.  เครื่องวัดนํ้าฝน (Rain Gauge) 
5.  ไฮโกรมิเตอร (Hygrometer) 
 - วัดความช้ืนของอากาศ มีอุปกรณคือเสนผม ถาอากาศชื้นเสนผมจะยืดตัว ถา

ความช้ืนนอยเสนผมจะหด บอกคาเปนเสนกราฟ 
6.  ไซโครมิเตอร (Psychrometer)  
  - วัดความช้ืนของอากาศ     
  - เทอรโมมิเตอรปรอท (ตุมแหง) 
 - ประกอบดวยเทอรโมมิเตอร 2 อัน 
  - เทอรโมมิเตอรท่ีใชผามัสลินหลอน้ําใหเปยก (ตุมเปยก) 

 
การศึกษาทางภูมิศาสตร  
 การศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร หมายถึง ขอมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงแบงออกเปน    
3 ประเภท คือ 
 1. การศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิ “การออกภาคสนาม” เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีตองการในทองถิ่นนั้นๆ มีวิธีการ 3 ขั้น คือ 
  1) เตรียมตัวออกภาคสนาม 
   - การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย 
   - ศึกษาขอมูลเบื้องตน 
   - เตรียมอุปกรณท่ีตองสํารวจ 
   - วางแผนการทํางาน ติดตอเจาหนาท่ี 
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  2) ขั้นออกภาคสนาม บันทึกขอมูลท่ีไดอยางชัดเจน 
  3) ขั้นดําเนินงานภายหลังออกภาคสนามนําขอมูลมาพิจารณาประเมินการทํางาน 
 2. การศึกษาข้ันทุติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ โดยใช
สื่อประเภทที่ศึกษาไวกอนแลว เชน แผนท่ี ภาพถายทางอากาศและอินเทอรเน็ต 
 3. การศึกษาข้ันตติยภูมิ เปนการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ โดยใช
ขอมูลท่ีวิเคราะหแลวหรือแสดงความคิดเห็นแลวจากขั้นทุติยภูมิ ไดแก บทความ วารสาร หนังสือบทความทาง
วิชาการ เปนตน 
 
วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
 ปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
 - ทรัพยากรธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ไดแก ดิน นํ้า ปาไม     
สัตวปา และแรธาตุตางๆ  
 - การเกิดมลภาวะหรือมลพิษตางๆ ของสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเนาเสีย อากาศเปนพิษ มลพิษของเสียง 
และมลพิษจากขยะมูลฝอย เปนตน  
 - การทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ เชน ฝนท้ิงชวง ภัยจากความแหงแลง อุทกภัย วาตภัย และ  
ภาวะโลกรอนมีอุณหภูมิสูง เปนตน 
 
 สาเหตุที่ทําใหโลกเกิดวิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
 1. การเพ่ิมของจํานวนประชากรโลก  
  - อัตราการเพ่ิมของประชากร ประเทศที่พัฒนาแลวมีอัตราการเพ่ิมของประชากรคอนขางต่ําเฉลี่ย  
รอยละ 0.1 ตอป สวนประเทศที่กําลังพัฒนามีอัตราการเพ่ิมของประชากรอยูในเกณฑสูงเฉลี่ยรอยละ 1.5 ตอป 
ทําใหพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน พ้ืนท่ีปาลุมแมนํ้าอะเมซอน (Amazon) ในทวีปอเมริกาใต 
จะเปนการสูญเสียพ้ืนท่ีปอดของโลก 
 2. ผลกระทบจากการใชวิทยาการและเทคโนโลยี  
  - การสํารวจ ขุดเจาะ หรือขนสงนํ้ามันดิบจากแหลงขุดเจาะในทะเลโดยทางเรือบรรทุกนํ้ามัน อาจ
เกิดอุบัติเหตุทําใหนํ้ามันรั่วไหล มีคราบน้ํามันปนเปอนบริเวณพ้ืนผิวนํ้า เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และทําให
ระบบนิเวศของทองทะเลตองเสียความสมดุลไป 
  - การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําขนาดใหญ ทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจํานวนมาก  
  - การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เสียง และแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ เปนตน 
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วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
 1. การตัดไมทําลายปา และการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม ปจจุบันพ้ืนท่ีปาสวนใหญปาไมเขตรอนพบวาเหลือ
ประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี มีสาเหตุสําคัญ คือ 
  - ตองการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  - ความตองการใชไมเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ 
  - การพัฒนาความเจริญดานชลประทานและคมนาคม  
 2. วิกฤตการณเกี่ยวกับทรัพยากรดิน  
  ความเสื่อมโทรมของดิน หมายถึง สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณไมเหมาะที่จะนํามาใชเปนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรมอื่นๆ มีความแหงแลง ขาดแรธาตุอาหารในดิน โดยมีสาเหตุมาจากการนําทรัพยากร
ดินไปใชประโยชนไมถูกตองและเหมาะสม เชน  
  ก. การขุดตักหนาดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณไปถมพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางอาคารบานเรือน บาน
จัดสรร หรือเขตโรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่นอื่นๆ 
  ข. การใชที่ดินผิดประเภท โดยขยายชุมชนเมืองและแหลงอุตสาหกรรมไปยังพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงเปน
แหลงเกษตรกรรมท่ีมีดินอุดมสมบูรณ ทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจากมลพิษของ
สิ่งแวดลอมจากชุมชนเมือง จึงทําใหดินเสื่อมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรลดปริมาณลง  
  การชะลางและการพังทลายของทรัพยากรดิน  
  สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการชะลางและพังทลายของดิน  
  - ตัวกระทําทางธรรมชาติ เชน ฝน ธารน้ําแข็ง หิมะละลาย กระแสลม และคลื่นจากแมนํ้า    ลํา
คลอง พัดพาผิวหนาดินท่ีมีแรธาตุอาหารในดินไปจนหมด ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ 
  - การกระทําของมนุษย เชน ตัดไมทําลายปาและขยายพื้นท่ีเกษตรกรรม ทําใหหนาดินถูกตัวกระทํา
ทางธรรมชาติ เชน ฝน นํ้าปา ฯลฯ ชะลางผิวหนาดินไปจนหมด    
 3. วิกฤตการณเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด    
  ปริมาณน้ําในโลก พ้ืนผิวโลกประมาณรอยละ 71 เปนพ้ืนน้ํา ไดแก ทะเล มหาสมุทร นํ้าในโลกสวนใหญ
ประมาณรอยละ 97 จึงเปนน้ําเค็ม สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 3 เปนน้ําจืด  
  แหลงนํ้าจืดในโลก ประเภทน้ําบนผิวดิน ประมาณน้ํากวารอยละ 50 เปนแหลงนํ้าจากทะเลสาบน้ําจืด 
รองลงมาเปนน้ําในรูปความช้ืนของดิน ไอน้ําในอากาศ และน้ําจากแมนํ้าลําธาร นอกจากนั้นยังมีแหลงนํ้าจืดใตดิน 
แหลงนํ้าจืดจากทุงนํ้าแข็งและธารน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก  
  ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด 
  1) การเพ่ิมของจํานวนประชากรโลก 
  2) การทําลายแหลงตนน้ําลําธารหรือแหลงตนน้ําจืด โดยตัดไมทําลายปาบริเวณภูเขา  
  3) การทําลายคุณภาพของแหลงนํ้าจืด เกิดจากการปลอยน้ําเสียจากแหลงตนกําเนิดนํ้าเสีย 2 ประเภท คือ  
   - แหลงนํ้าท้ิงนํ้าเสียจากยานชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา ฯลฯ ถูกปลอยลงสูแมนํ้า 
ลําคลอง โดยมิไดผานระบบการบําบัดนํ้าเสียกอน 
   - แหลงนํ้าเสียจากภาคเกษตรกรรม ไดแก นํ้าเสียจากหญาเนาในไรนา มีสารเคมีจากปุยและยา
ฆาแมลงตกคางในน้ํา เมื่อถูกปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองจึงเกิดปญหามลพิษในแหลงนํ้า 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (141) 

 4. วิกฤตการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน)    
  สาเหตุโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูง  
  - การเผาไหมเช้ือเพลิงจากถานหิน นํ้ามัน และแกสธรรมชาติในปริมาณท่ีสูง ทําใหเกิดแกส
คารบอนไดออกไซดและแกสอื่นๆ จากการเผาไหมลอยตัวรวมกันในช้ันของบรรยากาศ (บางทีเรียกรวมๆ กันวา 
“แกสเรือนกระจก”) 
  - ช้ันของบรรยากาศมีปริมาณของแกสดังกลาวสะสมตัวอยูมาก และมีคุณสมบัติดูดซับความรอนไดดี 
สงผลใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยท่ีแผมายังพ้ืนผิวโลกสะทอนกลับขึ้นไปยังช้ันของบรรยากาศไดนอยลง ทําให
อุณหภูมิบริเวณผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้น เรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect)  
   ผลกระทบของปญหาอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูง  
   - ปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะคนชราอาจเสียชีวิตได  
   - ระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรจะสูงกวาระดับปกติ เพราะเกิดจากการละลายตัวของภูเขานํ้าแข็งท่ี
เกาะกรีนแลนดและบริเวณขั้วโลก ทําใหเกาะบางเกาะถูกนํ้าทวมจมหายไป 
   - การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน พ้ืนท่ีปาชายเลน
ลดลงเพราะถูกนํ้าทะเลกัดเซาะ ทําใหแหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าลดลงดวย  
   - น้ําเค็มจากทะเลจะไหลเขาไปผสมกับน้ําจืด ตามแมนํ้าลําคลอง และแหลงนํ้าตามธรรมชาติตางๆ 
เกิดผลเสียหายตอพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
   - อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหมีการระเหยของน้ําจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติบนพ้ืนทวีป
มากขึ้น เกิดพ้ืนท่ีแหงแลงและขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและบริโภค 
 5. ชั้นโอโซนของโลกถูกทําลาย 
  1) การนําสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือสาร CFC (Chlorofluoro Carbon) ใชในอุตสาหกรรม
ตางๆ อยางกวางขวาง ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น โฟม พลาสติก และสเปรยบรรจุกระปองตางๆ ในป
หนึ่งๆ โลกจะปลอยสาร CFC สูบรรยากาศไมนอยกวา 5-8 แสนตัน 
   สาร CFC ลอยขึ้นสูบรรยากาศไปรวมตัวอยูในช้ันโอโซน (Ozone Layer) อยูหางจากพ้ืนผิวโลก
ประมาณ 20 ไมล เปนช้ันบรรยากาศที่มีแกสออกซิเจนเกิดขึ้นตามธรรมชาติและหอหุมโลกอยู สาร CFC จะไปทํา
ปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย ทําใหความหนาของชั้นโอโซนลดลง และเปนผลใหรังสียูวี
แผมายังพ้ืนโลกไดมากขึ้น 
  2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก ทําใหผิวโลกไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตเขมขนกวาปกติและเกิดอันตราย
ตอมนุษยได เชน เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังเกรียมไหม หรือทําลายเยื่อตา ฯลฯ 
 6. วิกฤตการณเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ    
  1. มลพิษทางอากาศเปนปญหาใหญของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก เชน สหรัฐอเมริกา   
ไดช่ือวาเปนประเทศที่ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซดมีปริมาณถึง  
รอยละ 36 ของโลก 
  2. สาเหตุของมลพิษทางอากาศ 
   1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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   2) แกสพิษหรือไอเสียจากรถยนต รถประจําทาง และรถจักรยานยนต ฯลฯ โดยเฉพาะแกส
คารบอนไดออกไซด เปนอันตรายตอมนุษยอยางมาก 
   3) สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ท่ีใชในอุตสาหกรรมบางประเภทจะเปนตัวการทําลายความ
เขมขนของช้ันโอโซน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตยสองมายังพ้ืนผิวโลกมากขึ้น  
  3. ผลกระทบของปญหามลพิษทางอากาศ  
   1) แกสพิษและควันพิษเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย โดยสะสมอยูในปอดและอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย ทําใหรางกายออนแอและเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย  
   2) สาร CFC เปนสาเหตุทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทําอันตรายตอผิวหนังของมนุษย ผิวหนัง
อักเสบ และเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได เปนตน 
 7. วิกฤตการณเกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด   
  หมอกควัน 
  ปญหาหมอกควัน คือ มลพิษท่ีเกิดจากการรวมตัวผสมผสานระหวางหมอกตามธรรมชาติกับหมอกควัน
ท่ีมาจากทอไอเสียของรถยนต มักจะเกิดระดับใกลพ้ืนดินในเมืองใหญท่ีมีการจราจรหนาแนน เมื่อสูดดมเขาไป
มากๆ จะเจ็บปวย เชน หายใจติดขัด ดวงตาคันและอักเสบ ฯลฯ  
  ฝนกรด 
  1) มลพิษของสิ่งแวดลอม เรียกวา “ฝนกรด” เกิดจากควันพิษหรือแกสซัลเฟอรไดออกไซดท่ีปลอย
ออกมาจากรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อลอยขึ้นสูบรรยายจะเปลี่ยนรูปเปนกรดซัลฟูริกและไนตริก จนกระทั่ง
ผสมผสานกับฝนหรือหิมะจึงกลายสภาพเปน “ฝนกรด” 
  2) อันตรายจากฝนกรด  
   - เมื่อไหลลงสูแมนํ้า ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร จะทําใหเกิดการสะสมตัวของกรดท่ีเปน
สารพิษในน้ําและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ทําลายคุณภาพของน้ํา ทําลายอาหารของสัตวนํ้า แหลงท่ีอยูอาศัยของ
สัตวนํ้า และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า ฯลฯ  
   - เมื่อตกลงสูพ้ืนดิน จะกัดกรอนแรธาตุอาหารในดิน ทําใหดินลดความอุดมสมบูรณ และทําลาย
ใบพืชใหไดรับความเสียหาย  
   - เมื่อตกลงมาบริเวณสิ่งกอสรางท่ีเปนหินปูน เชน รูปปน สะพาน ฯลฯ จะทําใหเกิดการสึกกรอน 
 8. ปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect)  
  1. “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนภาวะที่โลกรอนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่หอหุมผิวโลกอยูจะยอมใหแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย
ผานไปยังผิวโลกไดบางสวน และเก็บความรอนอีกสวนหนึ่งไวทําใหอุณหภูมิช้ันบรรยากาศของโลกเพิ่มสูงขึ้น หรือ
เกิดภาวะโลกรอน 
  2. สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก  
   1) มนุษยเปนผูกระทําใหเกิด “แกสเรือนกระจก” แกสคารบอนไดออกไซดและแกสมีเทน โดยการ
ตัดไมทําลายปาและการเผาไหมของถานหิน นํ้ามัน และแกสธรรมชาติ 
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   2) แกสเรือนกระจกเปนตัวการทําใหช้ันบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โดยกอตัวขึ้นในช้ัน
บรรยากาศที่หอหุมโลก และเก็บกักความรอนจากรังสีอัลตราไวโอเลตไวบริเวณใกลพ้ืนโลก อีกท้ังยังทําใหความ
รอนท่ีแผรังสีจากพ้ืนโลกระบายสูบรรยากาศชั้นสูงๆ ไมไดอีกดวย ทําใหโลกมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอน  
   3) ช้ันบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกทําลาย เพราะการใชสารคลอโรฟลูออโร-
คารบอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารน้ีจะไปทําลายช้ันบรรยากาศหรือช้ันโอโซนโดยลดความเขมหรือความ
หนาของชั้นโอโซนใหนอยลง เปนผลใหรังสีอัลตราไวโอเลตแผมายังโลกไดมากขึ้นโลกจึงรอนขึ้นเรื่อยๆ 
  3. ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจก 
   1) สัตวปาจะลดการแพรพันธุ หรือเกิดโรคระบาด ทําใหสัตวปาบางชนิดสูญพันธุ นํ้าในดินจะระเหย
มากขึ้น ความชุมช้ืนในดินลดลง ตนไมเหี่ยวเฉา และเผชิญกับภัยแลง  
   2) สุขภาพอนามัยของมนุษย เชน เช้ือมาลาเรียแพรระบาด แมลงวันท่ีเปนพาหะนําโรคในเขตรอน
จะแพรพันธุอยางรวดเร็ว 
   3) ทางกายภาพของพื้นผิวโลก เชน การขยายตัวของพ้ืนท่ีแหงแลง หรือเขตทะเลทรายมีมากขึ้น 
 9. ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino)  
  1. “ปรากฏการณเอลนิโญ” เปนสภาพความแปรปรวนของลมฟาอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก
ทางซีกโลกใต ประมาณเดือนธันวาคม ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ซีกโลกใตเปนฤดูรอน  
   - ลักษณะความแปรปรวน ไดแก อุณหภูมิบนพ้ืนผิวนํ้าในมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกโลกใตเพ่ิม
สูงขึ้น ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแหงแลง บางพ้ืนท่ีมีฝนตกหนักจนทวม และดินแดนบางแหงกลับมีอุณหภูมิของ
อากาศเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ สภาพความผันผวนของอากาศดังกลาวไมอาจคาดการณไดลวงหนาวาจะเกิดขึ้นท่ีใด และ
มีลักษณะอยางไร 
  2. ดินแดนที่ไดรับผลกระทบจากปรากฏการณเอลนิโญ ไดแก ภาคใตของสหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู
บริเวณชายฝง (มหาสมุทรแปซิฟก) ดานตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย หมูเกาะอินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ใน
เอเชียใต 
  3. ช่ือเรียกตามสถานที่เกิดของเอลนิโญ ดังน้ี  
   1) ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเสนศูนยสูตร หมูเกาะประเทศอินโดนีเซีย  
   2) เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟก ทางซีกโลกใต  
  4. ผลกระทบของปรากฏการณเอลนิโญ  
   1) ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เชน เกาะบางแหงในประเทศอินโดนีเซียท่ีเคยมีฝนตกชุก 
กลับกลายเปนพ้ืนท่ีอับฝนแหงแลงและเกิดไฟไหมปา รวมท้ังอุณหภูมิในภูมิภาคอื่นๆ เพ่ิมสูงขึ้น เปนตน  
   2) อุณหภูมิของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน และพื้นท่ีของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทร
แปซิฟกขยายกวางมากขึ้น ทําใหสัตวนํ้าท่ีปรับตัวไมทันจะตายจํานวนมากและสงผลกระทบตอแหลงอาหารของสัตว 
   3) ภัยธรรมชาติ เอลนิโญทําใหเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีท่ีเคยแหงแลงจนเกิดนํ้าทวมฉับพลัน สูญเสียท้ัง
ชีวิตผูคนและทรัพยสิน และบางที่กลับเกิดความแหงแลงอยางหนัก 
   4) อุณหภูมิของนานน้ําในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน เคยมีปรากฏวาอุณหภูมิเหนือผิวนํ้าของมหาสมุทร
แปซิฟกในแถบเสนศูนยสูตรเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทําใหเกิดพายุฝนกระหน่ําอยางรุนแรงในประเทศ
ชิลี เกิดฝนตกหนักจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 
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   5) พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชอาหารท่ีมีอายุสั้นตามฤดูกาล เชน ขาว 
ขาวโพด ขาวสาลี ฯลฯ เน่ืองจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนท้ิงชวง หรือน้ําทวม 
   6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของนานน้ํา ยอมสงผลกระทบตอสัตวนํ้าและสิ่งมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมงของมนุษย 
 10. การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม  
  1. สาเหตุการเกิดวิกฤตการณสิ่งแวดลอมจากการละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม เปน
ผลกระทบของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” ซ่ึงทําใหโลกรอนหรือมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสาเหตุทําให
ธารน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลายตัวอยางรวดเร็ว 
  2. ผลกระทบ 
   1) ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน เกิดนํ้าทวมชายฝงทะเล ชายหาด เกาะ ฯลฯ ทําใหมนุษยสูญเสียพ้ืนท่ี
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชน แหลงทองเท่ียว แหลงท่ีอยูอาศัย เปนตน  
   2) เกิดน้ําทวมใหญอยางฉับพลัน ภาวะโลกรอนจะทําใหหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยและภูเขานํ้าแข็ง
ในแถบเอเชียใตละลาย เกิดการขยายตัวของพ้ืนท่ีทะเลสาบและเกิดนํ้าทวมใหญในอินเดีย จีน เนปาล ฯลฯ ซ่ึง
ปญหานี้เคยเกิดในทวีปยุโรปมาแลว เมื่อป พ.ศ. 2545 มีผูคนเสียชีวิตจํานวนมาก  
   3) พ้ืนที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม มนุษยสูญเสียแหลงอาหาร และ
เกิดผลกระทบ ตอเศรษฐกิจของประเทศ  
   4) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ทําใหนก
เพนกวิน หมีขั้วโลก และแมวน้ํา ตองอพยพไปหาที่อยูและแหลงอาหารใหม 
   5) การต้ังถิ่นฐานและวิธีการดําเนินชีวิตของชนเผาในแถบข้ัวโลกตองเปลี่ยนแปลงไป ไดแก    
ชนเผาเอสกิโม (Eskimo) ในทวีปอเมริกาเหนือ และชนเผาแลปป (Lappes) ในทวีปยุโรป  
   6) เกิดภัยธรรมชาติจากหิมะถลม ดังเหตุการณท่ีเกิดทางภาคใตของรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2454 เมื่อ
ธารน้ําแข็งในเขตเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ละลาย ทําใหช้ันกอนน้ําแข็งบนเทือกเขาเกิดรอยราวยาวนับรอย
กิโลเมตร ทําใหตนไมและหิมะถลมลงมาทับบานเรือนผูคนและมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 
   7) แผนที่โลกและลักษณะทางภูมิศาสตรของทวีปตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเกิดนํ้าทวม 
เชน พ้ืนท่ีชายฝงทะเล เกาะ และทะเลสาบ 
 11. การเพ่ิมข้ึนของขยะเทคโนโลยี  
  1. ขยะเทคโนโลยี หมายถึง ซากสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเสียหรือหมดอายุใชงานแลวจากประเทศ
อุตสาหกรรม ไดแก จอคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องใชไฟฟาตางๆ โดยขนสงทางเรือและลักลอบ
นํามาท้ิงในประเทศในทวีปเอเชีย เน่ืองจากเสียคาใชจายถูกกวาการกําจัดขยะพิษดังกลาวในประเทศของตนเอง  
  2. ผลกระทบจากปญหาขยะเทคโนโลยี สารพิษตกคางและเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพรางกายของมนุษยโดยตรง เชน สารปรอท สารแคดเมียม และสารตะกั่ว เปนตน  
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การแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก 
 1. บทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก 
  - ปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมของโลกที่สหประชาชาติใหความสําคัญ ไดแก ปญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาดานพลังงาน ปญหาการเพ่ิมของจํานวนประชากร และปญหามลพิษ 
  - การประชุมสหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดลอมของมนุษย” ณ กรุงสต็อกโฮลม เปนจุดเริ่มตนของ
ความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่ประชุมกําหนดใหวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกป
เปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” (World Environment Day) 
  - ผลการประชุม ทําใหท่ัวโลกตื่นตัวและใหความรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ไดเกิดองคกรสําคัญในสหประชาชาติท่ีเก่ียวของ เชน องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกลุม
องคกรอิสระของภาคเอกชน คือ กลุมกรีนพีช (Green Peace) 
 2. การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) เพื่อแกไขปญหาวิกฤติการณสิ่งแวดลอม 
  - การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล เพ่ือใหประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ เรียกวา “แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
  - การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 2002) พ.ศ. 2545 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก ประเทศ
แอฟริกาใต หรือเรียกวา “ริโอ + 10” การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ 
 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและปญหาปรากฏการณเรือนกระจก 
  - “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมท่ี
องคกรสหประชาชาติสังเกตพบเปนเวลานานกวา 50 ปมาแลว เกิดจากการปลอยแกสเรือนกระจกขึ้นสูช้ัน
บรรยากาศ โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเกิดในประเทศที่พัฒนาแลวเปนสวนใหญ 
  - ผลของปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศของโลก เชน เกิด
ภาวะโลกรอน อุณหภูมิของผิวโลกและระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้น สภาพลมฟาอากาศแปรปรวนไปจากเดิม เชน เกิด
นํ้าทวม ฝนแลง และคลื่นความรอนปกคลุม เปนตน 
   ปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกลาว จะเกิดผลกระทบตอประเทศที่กําลังพัฒนา
มากท่ีสุด เชน ทําใหผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนไดรับความเสียหาย ขาดแคลนอาหาร และเกิดการระบาด
ของไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย เปนตน 
 4. ขอตกลงหรือพิธีสารเกียวโต 
  - “พิธีสารเกียวโต” เปนขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม
ของโลกท่ีเกิดจากการปลอยแกสเรือนกระจก จากการประชุมรวมกันของชาติอุตสาหกรรมท่ัวโลก 55 ประเทศ    
ณ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกาของญ่ีปุน เมื่อ พ.ศ. 2540 
  - สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต คือ มุงใหประเทศอุตสาหกรรมลดการปลอยแกสเรือนกระจก 
หรือลดอัตราการเผาไหมของแกสคารบอนไดออกไซดใหนอยลง จนถึงระดับท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ของโลก 
  - ความลมเหลวของพิธีสารเกียวโต สหรัฐอเมริกาเปนชาติเดียวท่ีปฏิเสธการใหสัตยาบันในพิธีสาร
เกียวโต เน่ืองจากเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีปลอยแกสคารบอนไดออกไซดจํานวนมากท่ีสุด ประมาณรอยละ 36 
ของโลก โดยอางวาไมเกิดผลดีตอการประกอบอุตสาหกรรมของตน 
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 5. กฎหมายระหวางประเทศในการแกไขวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กฎหมายระหวางประเทศที่นานาชาติไดประชุมกําหนดขอตกลงรวมกันเพ่ือวางมาตรการแกไขปญหา
วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก ดังน้ี  
  1) อนุสัญญาไซเตส  
   อนุสัญญาไซเตส (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) หรืออนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวกับชนิดสัตวปาและพืชท่ีใกลจะสูญ
พันธุ เปนผลจากการประชุมนานาชาติท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา  
   วัตถุประสงค คือ ควบคุมการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ เพ่ือ
ปองกันมิใหมีการนําสัตวปาหรือพืชปามาใชประโยชนในทางการคาจนเปนเหตุใหสูญพันธุไปจากโลก   
  2) อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล  
   อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เกิด
จากการประชุมนานาชาติท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในป พ.ศ. 2528 และการประชุมท่ีเมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา ในป พ.ศ. 2530 โดยสหประชาชาติเปนผูดําเนินการ 
   วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาชั้นโอโซนของโลกถูกทําลาย ซ่ึงเกิด
จากการใชสารทําลายช้ันโอโซนในวงการอุตสาหกรรม เชน สาร CFC สารฮาลอน (Halon) และสารเมทิลโบรไมด 
เปนตน ขอตกลงนี้ประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกการใชสารดังกลาวใหหมดสิ้นภายในเวลากําหนด (ประเทศไทย
กําหนดภายใน ป พ.ศ. 2553)  
  3) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: The United 
National Framework Convention on Climate Change) เกิดจากสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมเรื่อง
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล  
   วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือลดปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกจากการ
กระทําของมนุษย มิใหมากจนถึงระดับท่ีเกิดอันตรายตอช้ันบรรยากาศของโลก  
  4) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
   อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC: The Biological Diversity 
Convention) เปนผลการประชุมวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซ่ึงสหประชาชาติเปนผูจัดดําเนินการ ณ 
กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535 
   วัตถุประสงค  
   - อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ย่ังยืน และการแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากพันธุกรรม  
   - ปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปา ท่ีนําไปสูการทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติและ
สรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย    
   - ประเทศไทยดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ไดแก จัดทํานโยบายอนุรักษและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน จัดตั้งและอนุรักษเขตอุทยานแหงชาติ และโครงการพัฒนาปาชุมชน เปนตน  
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  5) อนุสัญญาบาเซิล หรืออนุสัญญาวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสีย
อันตรายขามแดน (The Control of Transboundary movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal Convention or Basel Convention) 
 
องคกรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 1. องคกรภาครัฐ  
  องคกรภาครัฐฯ ท่ีดําเนินการในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง ปจจุบันคือ 
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
  จัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยตรง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 ไดแก  
  1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีหลัก คือ การสงวนอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และจัดการใหนําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน หนวยราชการใน
สังกัดท่ีสําคัญ ไดแก 
   1) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนาท่ี คือ จัดทํานโยบาย
และแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ การบริหาร การจัดการในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ตลอดจนประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 
   2) กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีควบคุมปญหามลพิษของประเทศโดยตรง 
โดยตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด กําหนดมาตรการในการควบคุมปองกัน
และแกไข เชน ระงับเหตุท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายจากสภาพมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอนสารพิษตางๆ เปนตน  
   3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีสําคัญ ดังน้ี  
    - สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมของประเทศ 
    - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    - ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีไปจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้ง 
“ศูนยเทคโนโลยีสะอาด” ใหเปนแบบอยาง 
   4) กรมทรัพยากรน้ํา บริหารและจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศโดยตรง เสนอนโยบาย จัดทํา
แผนแมบท และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนและการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําของ
ประเทศ โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวม 
   5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การบริหาร และจัดการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ
โดยตรง เชน เสนอนโยบายและแผนงานในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพของ       
นํ้าบาดาลเพื่อนําไปใชประโยชน เปนตน 
   6) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีหนาท่ี ดังน้ี 
    - อนุรักษและคุมครองรักษาปาไม สัตวปา และพันธุพืชใหอยูในสภาพสมบูรณ มีความสมดุล
ทางธรรมชาติ และมีการนําไปใชอยางย่ังยืน และเกิดประโยชนสูงสุด 
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    - ควบคุม ดูแล และปองกันการบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา ปองกันไฟไหมปาและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศนในพ้ืนท่ีปาได ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา พันธุพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ    
   7) กรมทรัพยากรธรณ ี มีหนาท่ีในการบริหารและจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ท้ัง
การสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายที่วาดวยแรธาตุตางๆ  
   8) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีหนาท่ีจัดการ อนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือใหมีใชอยางย่ังยืน รวมท้ังศึกษา วิจัย เก่ียวกับพืชและสัตวทะเลที่หายากใกล
สูญพันธุ 
  1.2 กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนน
ในดานความปลอดภัย สุขอนามัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม  
  1.3 ขาราชการและหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
   - ผูวาราชการจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด  
   - นายอําเภอ เปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามกฎหมาย  
   - สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนหนวยงานยอยในสํานักนโยบายและแผนฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสํานักงาน 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม สงขลา ขอนแกน และชลบุรี มีหนาท่ี
ประเมินสถานการณดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานงานในการแกไขปญหารวมกับภาคเอกชน
และหนวยงานราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
  1.4. องคกรสวนทองถิ่น 
   - องคการบริหารราชการสวนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), 
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร  
   - อํานาจหนาที ่ จัดทําแผนกําจัดมลพิษในทองถิ่นของตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด จัดใหมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียในทองถิ่นของตน และยังมีอํานาจบังคับใชตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม   
 2. องคกรภาคเอกชน และองคกรประชาชน  
  1) องคกรภาคเอกชน หมายถึง องคกรท่ีจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่มีความคิด ความสนใจ 
หรือมีอุดมการณท่ีคลายคลึงกันเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการจดทะเบียน
เปนองคกรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
  2) องคกรประชาชน หมายถึง องคกรท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนในหมูบานหรือใน
ทองถิ่น เพ่ือจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนรวมกัน สวนใหญไมไดจดทะเบียน
เปนองคกรดานพิทักษสิ่งแวดลอมตามกฎหมายดังกลาวขางตน  
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 3. บทบาทขององคกรภาคเอกชน 
  1) มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  
   - นายแพทยบุญสง เลขะกุล กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2526 จากการบริจาคของประชาชน และ
องคกรธุรกิจภาคเอกชน 
   - วัตถุประสงค คุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนการอนุรักษระบบ
ธรรมชาติใหคงไวซ่ึงความหลากหลายของพันธุพืชและพันธุสัตวเพ่ือใหเกิดภาวะความสมดุลของธรรมชาติ  
   - บทบาทและการดําเนินงานเฉพาะที่สําคัญ คือ 
    - จัดทําโครงการสํารวจทางนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก  
    - เขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาแผงมา 
จังหวัดนครราชสีมา เน้ือท่ีประมาณ 5,000 ไร (พ.ศ. 2537-2545)  
   2) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
    - ศจ.นพ. ประเวศ วะสี, ศจ.ดร. เสนห จามาริก และ ศจ.ดร. ระพี สาคริก กอตั้งขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. 2533 โดยความรวมมือของนักวิชาการและบุคคลสําคัญ เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของนายสืบ นาคะเสถียร 
อดีตหัวหนาเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี 
    - วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ สอดคลองกับปณิธานของนายสืบ นาคะเสถียร  
    - บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงคการอนุรักษผืนปาและสัตวปา เนนพ้ืนท่ีเขต
รักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา เปนตน  
   3) สมาคมสรางสรรคไทย 
    - คุณหญิงชดชอย โสภณพานิช กอตั้งเปน “ชมรมสรางสรรคไทย” เมื่อ พ.ศ. 2527 เนน
ความสะอาดปราศจากขยะ “โครงการตาวิเศษ” 
    - วัตถุประสงค เพ่ือรณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
หนวยงานตางๆ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม 
    - บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงค โฆษณา ประชาสัมพันธ ทางส่ือในรูปแบบ
ตางๆ ในเรื่องการรักษาความสะอาดของแมนํ้าลําคลอง การสรางกับดักไขมัน การปลูกตนไมในชุมชน การท้ิงขยะ
ใหเปนท่ีเปนทาง การคัดแยกขยะ และการประหยัดนํ้า เปนตน  
   4) สมาคมหยาดฝน  
    - นายพิศิษฐ ชาญเสนาะ กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538  
    - วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมการพัฒนาชนบท การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน สงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยเฉพาะ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝง ปาชายเลน การประมงพ้ืนบาน โดยการสงเสริมพัฒนาการ
อาชีพควบคูกับการอนุรักษ 
    - บทบาทและการดําเนินงาน ไดแก โครงการอนุรักษเตาทะเลและพะยูน โครงการปลูกปา
ชายเลน และโครงการอนุรักษหญาทะเลและปะการัง ในเขตชายฝงทะเลจังหวัดตรัง เปนตน 
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   5) มูลนิธิเพื่อนชาง 
    - นางสาวโซไรดา ซาลวาลา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2536  
    - วัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือชางใหมีความเปนอยูท่ีดี เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สถานการณของชางในประเทศไทย และชวยเหลือผูมีอาชีพเก่ียวของกับชาง  
    - บทบาทและการดําเนินงาน เชน ผลักดันใหมีการออกระเบียบหามนําชางเขามาเดิน
เรรอนหากินตามทองถนนในเขตกรุงเทพมหานคร แกไขปญหาการทรมานชาง ทําทะเบียนประวัติชาง กอสราง
โรงพยาบาลชางแหงแรกของโลกท่ีจังหวัดลําปาง และรักษาพยาบาลชางท่ีเจ็บปวย เปนตน   
 4. บทบาทขององคกรประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ตัวอยางขององคกรประชาชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหว เชน องคกรสมัชชาคนจนภาคอีสาน, กลุม
สมาพันธเกษตรกรฝายราษีไศล, กลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน, คณะกรรมการเครือขายลุมแมนํ้ามูล, สมาพันธ
ประมงพ้ืนบานภาคใต และชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเมืองกาญจนบุรี เปนตน   
 5. องคกรตางประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย  
  องคกรเอกชนอิสระ (NGO : Non Government Organization) จากตางประเทศที่เขามามี
บทบาทในการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย คือ  
  1) องคกรเอกชนอิสระกรีนพีช (Green Peace)  
   เปนองคกรสากลระหวางประเทศที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโลก รณรงคใหคนทั่วโลกรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   วัตถุประสงค เพ่ือฟนฟูสิ่งมีชีวิตในโลกใหมีความเขมแข็ง ดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
   บทบาทของกลุมกรีนพีชในประเทศไทย  
   - ยับยั้งการเคลื่อนบานกากสารพิษกากกัมมันตภาพรังสีขามพรมแดน  
   - ตอตานการจัดสรางเตาเผาขยะที่ไมไดมาตรฐาน เพ่ือปองกันมิใหเกิดมลภาวะจากการปลอย
สารไดออกซิน ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งท่ีปนเปอนในอากาศ  
   - ลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงจากถานหิน ซ่ึงไดช่ือวาเปน “พลังงานสกปรก” แตสนับสนุนให
แทนท่ีดวย “พลังงานสะอาด” เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม และแกสชีวภาพ เพ่ือแกไขปญหา “ภาวะโลกรอน”  
   - ตอตานการใชพันธุพืชท่ีผานกระบวนการตัดแตงทางพันธุกรรมมาปลูกในพ้ืนท่ีประเทศไทย  
  2) องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wild Fund for Nature : WWF) เปนองคกรเอกชนอิสระ 
กอตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2504 ในประเทศสวิตเซอรแลนด 
   บทบาทและการดําเนินงาน กองทุนสัตวปาโลกไดดําเนินงานในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวา 12,000 โครงการใน 153 ประเทศทั่วโลก ในปจจุบันได
ประกาศใหผืนปา 200 แหงท่ัวโลกเปนพ้ืนท่ีปาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงตองปองกันและรักษาไว
โครงการเรงดวนสําคัญท่ีไดรณรงคพรอมกันท่ัวโลก เชน โครงการปาเพ่ือชีวิต, โครงการคืนชีวิตใหแหลงนํ้า, 
โครงการอนุรักษทะเลและมหาสมุทร และโครงการอนุรักษพืชและสัตวนํ้าท่ีใกลสูญพันธุ เปนตน 
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กฎหมายวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สาระสําคัญของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับนี้ สรุปไดดังน้ี  
  1.1 วัตถุประสงค คือ สนับสนุนใหประชาชน และองคกรของภาคเอกชน เขามามีสวนรวมจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการชวยกันดูแลรักษาและคุมครองสิ่งแวดลอม ถือวาเปน
กฎหมายฉบับแรกท่ีมีการรับรองบทบาทของเอกชนไวอยางชัดเจน 
   โดยนําหลักการสากลท่ีวา “ผูใดกอใหเกิดภาวะมลพิษ ผูนั้นตองรับผิดชอบเสียคาใชจาย”  
  1.2 สิทธิและหนาที่ของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   - การรับทราบขอมูลและขาวสารของทางราชการเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม 
   - การไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรับภัยอันตรายจากการแพรกระจายของ
มลพิษตางๆ จากโครงการที่ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ  
  1.3 การดําเนินการควบคุมและปองกันมลพิษ หมายถึง มลพิษตางๆ ไดแก มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง และมลพิษทางน้ํา เปนตน 
  1.4 การกําหนดความผิดและโทษ 
   - ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเขาไปทําลายหรือทําให
เกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือกอใหเกิดมลพิษตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   - ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษตามมาตรฐานที่กําหนด จะตองมีโทษปรับ
ไมเกิน 5,000 บาท หรือผูใดฝาฝนไมยินยอมใหตรวจยานพาหนะ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วัตถุประสงคของ “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535” คือ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
  2.1 การสรางความเดือดรอนใหแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงในดานสิ่งแวดลอม ใหถือวาเปน 
“เหตุรําคาญ” (มาตรา 25) ไดแก 
   - แหลงนํ้า ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือสถานที่อื่นๆ มีสภาพสกปรก มีกลิ่นเหม็นหรือมี
ละอองสารเปนพิษหรือเนา หรือเปนท่ีเพาะพันธุของพาหนะนําโรคตางๆ  
   - การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุน เขมา เถา ฯลฯ จน
เปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
   - การเลี้ยงสัตวในสถานที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จะเปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 
   - อาคารท่ีอยูอาศัยของคนหรือสัตว หรือสถานประกอบการใดๆ ไมมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ควบคุมสารพิษ หรือมีแตไมควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารพิษ จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  
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  2.2 การระงับและปองกันการกอเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามหรือระงับมิใหผูใด
กอเหตุรําคาญ ท้ังในสถานที่เอกชนและสถานที่สาธารณะ ถาผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติตาม จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 
เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
  - หามผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะในที่สาธารณะ ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  
  - หามผูใดเท ปลอย หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในน้ํา 
ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 
  - หามผูใดบวนหรือถมน้ําลาย สั่งน้ํามูก ทิ้ง หรือเทสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นโดยสาร 
รวมท้ังท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตางๆ ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
 4. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือสงวนรักษาสัตวนํ้า  
  - หามบุคคลใดเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในที่จับสัตวนํ้า หรือกระทําการใดๆ ใหสัตว
นํ้าไดรับอันตราย หรือทําใหท่ีจับสัตวนํ้าเกิดมลพิษ  
  - หามบุคคลใดใชกระแสไฟฟาทําการประมง หรือระเบิดในที่จับสัตวน้ํา ผูใดฝาฝนมีโทษจําคุก
ตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป หรือปรับตั้งแต 10,000-100,000 บาท  
 5. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ ปองกันการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาสงวนและการตัดไมทําลายปา โดยมีสาระสําคัญ ไดแก  
  - หามบุคคลใดยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในที่ดิน หรือกระทําการอื่นใด อัน
เปนเหตุใหเกิดความเส่ือมโทรมในสภาพปาสงวนแหงชาติ  
  - ผูใดฝาฝน มีโทษปรับตั้งแต 5,000-50,000 บาท หรือจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 6. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  
  - หามผูใดลา หรือมีไวในครอบครอง หรือคา สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง ท้ังในสภาพที่สัตว
ยังมีชีวิตอยูหรือซากของสัตว เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการ เพ่ือประโยชนในการศึกษาและวิจัยทาง
วิชาการ หรือเพาะพันธุในกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษ
จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  - หามผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวน และสัตวปาคุมครอง เวนแตเปนการกระทําเพ่ือประโยชนใน
กิจการสัตวสาธารณะ ซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  - ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ท้ังสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง หรือมิใช
รวมท้ังหามเก็บ และหามทําอันตรายตอรังของสัตวปา เวนแตกระทําเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โดยไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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 7. วันสิ่งแวดลอมโลก  
  - วันสิ่งแวดลอมโลก องคการสหประชาชาติ (UN) กําหนดใหวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกปเปนวัน
สิ่งแวดลอมโลก (Earth Day) เพ่ือใหมนุษยชาติตระหนักถึงปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปญหา
สิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยชาติท้ังในปจจุบันและอนาคต  
  - วันสิ่งแวดลอมไทย ประเทศไทยกําหนดใหวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป ซ่ึงเปนวันเฉลิม           
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “วันสิ่งแวดลอมไทย” เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ 
 
วิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย    
 วิกฤตการณดานทรัพยากรปาไมในประเทศไทย  
 สาเหตุของการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม  
 - การบุกรุกพ้ืนที่ปาของราษฎร เพ่ือขยายพื้นท่ีเพาะปลูกทําไรเลื่อนลอย สรางบานเรือน และ
ครอบครองที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมอยางถาวร  
 - การเกิดไฟไหมปา รวมท้ังปรากฏการณธรรมชาติเอลนิโญ (EL NINO)  
 - การลักลอบตัดไมทําลายปาของนายทุน เพ่ือนําไมแปรรูปไปจําหนาย  
 - การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุทางออมทําใหตองสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม เชน 
การสงเสริมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาชลประทานในพื้นท่ีเพาะปลูกทําใหตองตัดถนน 
สรางเขื่อน อางเก็บน้ํา 
 ผลกระทบของปญหาวิกฤติทรัพยากรปาไม  
 - การพังทลายของหนาดิน จากการกระทําของฝนและน้ําจากภูเขา ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ  
 - เกิดนํ้าทวมฉับพลัน เพราะน้ําปาไหลลงมายังพ้ืนราบไดอยางรวดเร็ว 
 - พ้ืนท่ีขาดความชุมช้ืน เกิดความรอนและแหงแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล 
 - เกิดปรากฏการณเรือนกระจก เพราะไมมีตนไมสกัดก้ันพลังงานความรอนจากดวงอาทิพย ทําใหโลกรอน  
 - ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองนําเขาไมทอนและไมแปรรูปจากตางประเทศเพื่อนํามาใช
ภายในประเทศปละมากๆ เชน ใน พ.ศ. 2544 มีปริมาณนําเขามากกวา 1.8 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา 
15,200 ลานบาท เปนตน   
 นโยบายปาไมแหงชาติ  
 - ปาเพ่ือเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ รอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ หรือประมาณ 80 ลานไร 
 - ปาเพ่ือการอนุรักษ เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ รอยละ 15 ของ
พ้ืนท่ีประเทศ ประมาณ 48 ลานไร โดยกําหนดปาเพ่ือการอนุรักษ ดังน้ี 
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ชนิดของปา ลักษณะสําคัญ 
1.  อุทยานแหงชาติ
  

พ้ืนท่ีดินท่ัวไป ภูเขา หวย นํ้าตก หนอง ทะเลสาบ เกาะ และที่ราบชายฝงทะเล 
ซ่ึงกําหนดใหเปนอุทธยานแหงชาติ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะอางทอง อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ฯลฯ 

2.  เขตรักษาพันธุสัตวปา
  

พ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา เพ่ือสงเสริมการขยายพันธของ  
สัตวปา โดยเฉพาะสัตวปาสวงน และสัตวปาท่ีหายาก ใกลจะสูญพันธุ เชน เขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ฯลฯ 

3.  เขตหามลาสัตวปา พ้ืนท่ีท่ีทางราชการกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาบางชนิดบางประเภทแตใหใช
เปนสาธารณะประโยชนอยางอื่นได 

4.  วนอุทยาน สวนปาท่ีมีทิวทัศนสวยงาม เพ่ือใหประชาชนใชเปนท่ีพักผอนหรือทองเท่ียวได 
5.  สวนพฤกษศาสตร สวนที่หนวยราชการไดรวบรวมพันธุไมนานาชนิดไว เพ่ือการศึกษาวิจัยและ

เผยแพร ท้ังสวยงามหายาก และปลูกไวเปนหมวดหมูแยกตามตระกูล 
6.  สวนรุกขชาติ สวนที่มีพันธุไมนานาชนิด ไมไดแยกเปนหมวดหมู มีปายช่ือติดไว เพ่ือการ

ทองเท่ียวหาความรูและพักผอน 
7.  พ้ืนท่ีมรดกโลก พ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติโดดเดนระดับโลก มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรโลก 

หรือธรรมชาติท่ีพิศดาร โดยองคการยูเนสโกเปนผูประกาศ อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย 

8.  ปาชายเลนอนุรักษ พ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีกําหนดใหเขตรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเพ่ือใชเปน
แหลงเพาะพันธุพืชและสัตวนํ้าท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

9.  พ้ืนท่ีชุมนํ้าช้ัน 1 พ้ืนท่ีปาท่ีกําหนดใหรักษาสภาพไวเพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธารหรือใชนํ้าตอพ้ืนท่ี
ตอนลาง มีสภาพเปนปาดงดิบท่ีสมบูรณ เปนแหลงซับน้ําและอยูบนภูเขาท่ี
สลับซับซอน 

10.  พ้ืนท่ีสงวนชีวาลัย พ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตวในสภาวะของระบบนิเวศ
ท่ีเปนธรรมชาติ เพ่ือรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเปนแหลงศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร 

 
วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย    
 การเกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจของมนุษย เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษของเสียง เปนตน โดยสวนใหญมีสาเหตุเกิดจาก
การกระทําของมนุษย 
 ปญหาสภาวะแวดลอมเปนพิษที่สําคัญ ไดแก 
 1. สภาพมลพิษทางอากาศ 
  มลพิษทางอากาศ หรืออากาศเปนพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไมบริสุทธ์ิมีมวลสารเจือปนอยูมาก 
เชน แกสคารบอนมอนอกไซด แกสคารบอนไดออกไซด เขมาควัน ฝุน และละอองตะกั่ว ฯลฯ 
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   สถานการณของปญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย  
  - เมืองใหญประสบปญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ สวนในตางจังหวัด คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม บริเวณท่ีพบมากเปนพ้ืนท่ีริมถนนที่มีการจราจร
หนาแนน หรือบริเวณใกลโรงงานอุตสาหกรรม  
  - มลพิษทางอากาศของเชียงใหมและเมืองใหญทางภาคเหนือ  
   1) เขตเทศบาลนครเชียงใหม สภาพมลพิษทางอากาศมีสาเหตุเกิดจากปญหาการจราจร และ
กอสรางอาคารสูงและสิ่งกอสรางตางๆ สวนในฤดูแลงมีปญหาฝุนละอองคอนขางสูง เกิดจากการเผาขยะในยาน
ชุมชน เผาใบไมใบหญาและเศษวัสดุทางการเกษตร และไฟไหมปา เปนตน  
   2) โรงไฟฟาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนโรงงานไฟฟาพลังถานหิน จึงเกิดปญหามลพิษจาก
ฝุนละอองและสารซัลเฟอร 
 2. สภาพมลพิษทางน้ํา 
  มลพิษทางน้ํา คือ สภาพของน้ําเสียหรือน้ําท่ีมีเช้ือโรคเจือปนอยู โดยถูกปลอยท้ิงลงมาปะปนกับแหลง
นํ้าตามธรรมชาติ เชน แมนํ้า คูคลอง ฯลฯ ในปริมาณท่ีมากเพียงพอจะทําใหแหลงนํ้าตามธรรมชาติเนาเสียตามไป
ดวย โดยมากจะพบในเขตเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  
  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา   
  1) อาคารบานเรือนและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน แมนํ้า คูคลอง    
นํ้าเสียจะเกิดจากครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ตลาดสด ศูนยการคา อาคารพาณิชย และสถานบันเทิง
ตางๆ โดยไมผานกระบวนการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
  2) โรงงานอุตสาหกรรม แมจะมีกฎหมายบังคับใหผูประกอบการตองนํานํ้าเสียผานกระบวนการบําบัด
กอนท้ิงลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ แมนํ้าท่ีมีปญหาน้ําเนาเสียมีระดับความรุนแรงมากท่ีสุด คือ แมนํ้าทาจีน รองลงมา 
ไดแก แมนํ้าแมกลอง และแมนํ้าบางปะกง 
  3) การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
  4) การใชสารเคมีในการเพาะปลูก    
 3. สภาพของมลพิษทางกลิ่น 
  - มลพิษทางกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
   1) ปญหากลิ่นเหม็นอันไมพึงประสงค ในชวงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกป เปน
เวลาประมาณ 1 เดือน จะมีลมทะเลพัดเขาสูฝงผานเขตนิคมอุตสาหกรรมและนํากลิ่นเหม็นเขาสูชุมชน เชน กลิ่น
กํามะถัน กลิ่นไมขีดไฟ และกลิ่นเนาเหม็นอื่นๆ ประชาชนเกิดอาการเจ็บปวยจํานวนมาก 
   2) ปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ เสื้อผาสีขาวท่ีตากไวและน้ําฝนท่ีรองไวไมสามารถใชบริโภค
ไดเพราะมีเขมาควันสีดําปะปนอยู ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของผูคนเปนอยางย่ิง 
 4. สภาพของมลพิษทางเสียง 
  มลพิษทางเสียง หรือเสียงเปนพิษ หมายถึง เสียงไมพึงประสงคหรือเสียงท่ีดังเกินขีดความสามารถท่ี
โสตประสาทของมนุษยจะรับไดในสภาพปกติ โดยทั่วไปเสียงท่ีมีความดังเกินกวา 70 เดซิเบล เอ หรือ db (A)    
ขึ้นไป จะเปนอันตรายตอระบบการไดยินจนอาจทําใหหูพิการได  
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 5. สภาพของสารมลพิษ  
   “สารมลพิษ” หมายถึง สารท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษย สัตว พืช และสภาพแวดลอมตางๆ ไดแก 
   - สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว เชน ยาฆาหญา ยาฉีดพนปองกันโรคพืช และดีดีที 
กําจัดยุง เปนตน 
   - สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส เปนตน  
    
แนวทางแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย  
 1. แนวทางปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในประเทศไทย  
  - การเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชน เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพการณท่ีเปนปญหาและ
สาเหตุของปญหา โดยกระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน  
  - การใชมาตรการทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการตางๆ อยางเครงครัด มีการรณรงคและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงจุดมุงหมายของกฎหมายและนําไปปฏิบัติได ไมหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน  
  - การกําหนดเขตการใชท่ีดินหรือวางผังเมือง เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศ  
  - ตรวจสอบ ตรวจรับ และหามใชรถยนตท่ีมีปญหาควันดํา  
  - แกไขปญหาจราจรคับคั่งในพ้ืนท่ีมีปญหารุนแรงและในชั่วโมงเรงดวน  
  - จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพของอากาศในบริเวณพ้ืนถนนที่มีปญหาจราจรแออัด  
  - ตรวจวัดความเขมขนของสารมลพิษตางๆ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน สารตะกั่ว ฝุนละออง และแกส
คารบอนไดออกไซด ฯลฯ 
 3. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางน้ํา 
  - ควบคุมการเพ่ิมของจํานวนประชากรในเมือง  
  - ตรวจสอบ กระบวนการกําจัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดทํา
บอบําบัดนํ้าเสียกอนท้ิงนํ้าลงแมนํ้า  
  - ใชมาตรการทางภาษี หรือเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียจากผูประกอบการภาคธุรกิจบริการ หรือภาค 
อุตสาหกรรมท่ีปลอยน้ําท้ิงนํ้าเสียลงตามแหลงนํ้าสาธารณะ 
  - กําหนดมาตรการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  - จัดใหมีโครงการอนุรักษแมนํ้าคูคลอง 
  - รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนใชนํ้าอยางประหยัด และมีสวนรวมรักษาคุณภาพของแหลง
นํ้าในชุมชนหรือทองถิ่นของตน 
  - จัดทําแผนแมบทของรัฐเพ่ือวางแผนการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการโดยเนน
การใชประโยชนจากนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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 4. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง  
  - วางผังเมืองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีหรือแบงโซนใหชัดเจน เชน เขตท่ีพักอาศัย  
  - กําหนดชวงเวลาทํางาน เพ่ือมิใหใชเสียงดังสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น  
  - ใชมาตรการทางกฎหมาย โดยตรวจจับผูใชรถจักรยานยนตท่ีปรับแตงมิใหเสียงดังเกินปกติ  
  - ใหความรูแกผูใชแรงงาน เพ่ือใหหลีกเลี่ยงการทํางานในสถานที่ท่ีมีเสียงดังติดตอกัน  
 5. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษจากขยะมูลฝอย  
  - จัดระบบการเก็บใหมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเปนหนาท่ีของเทศบาล เชน จัดจางพนักงาน และ
จัดซ้ือรถยนตบรรทุกและอุปกรณตางๆ ใหมีเพียงพอและจัดเก็บไมใหเหลือตกคาง 
  - จัดหาสถานที่กําจัดขยะใหเหมาะสม วิธีกําจัดขยะ 3 วิธี ไดแก นําเขาเตาเผา ฝงกลบ และเขา
โรงงานทําปุยหมัก 
  - แยกประเภทขยะ ขยะเปยก ขยะแหง ขยะที่ยอยสลายไดยาก และขยะมีพิษเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  
  - การนํากลับมาใชใหม (Recycle) เชน ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษหนังสือพิมพ   
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Development)  
 การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
 1. ความหมาย 
  - การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนคําท่ีมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการใชหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด รูจักถนอมในการ
ใช เพ่ือใหมีไวใชอยางยาวนานจนถึงคนรุนหลัง  
  - การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา
ใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย เพ่ือใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอมนั้นดอยประสิทธิภาพลง หรือกระทบกระเทือนตอคนรุนหลัง  
 2. การอนุรักษทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  - ปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก เพ่ือชวยบรรเทาการกัดเซาะของกระแสลมและฝน  
  - บํารุงรักษาคุณภาพของดิน โดยใสปุยและเพ่ิมแรธาตุอาหารในดิน  
  - ใชประโยชนจากที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน โดยกําหนดโซนหรือเขตพ้ืนท่ีทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทตางๆ เชน พ้ืนท่ีท่ีมีดินอุดมสมบูรณกําหนดใหเปนเขตเพาะปลูก เปนตน  
  - ควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน เชน สรางเขื่อนริมคลองและแมนํ้า เพ่ือปองกันมิใหนํ้า
และคลื่นกัดเซาะตลิ่งพัง เปนตน 
 3. การอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  - ควบคุมและรักษาคุณภาพของแหลงตนน้ําลําธาร  
  - รักษาคุณภาพของแมน้ํา ลําคลอง ซ่ึงเปนแหลงนํ้าดิบท่ีใชทํานํ้าประปา  
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 4. การอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหลักการ คือ  
  - กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมของประเทศ
ในระยะยาว เชน กําหนดจํานวนพ้ืนท่ีปลูกปาในแตละป โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนหรือ
กําหนดเปาหมายพ้ืนท่ีปาไมของประเทศอยางนอยใหมีรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนตน 
  - ดําเนินการอนุรักษพ้ืนที่ปาไมของประเทศ โดยสนับสนุนใหเจาหนาท่ีของรัฐประสานความรวมมือ
กับประชาชนในพื้นท่ี ใหราษฎรมีสวนรวมรักษาผืนปาในทองถิ่นของตน ท้ังการปลูกปาเพ่ิมเติม การบํารุงรักษา 
และการปองกันการลักลอบตัดทําลาย เปนตน 
 5. การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  - จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการใชทรัพยากรแรธาตุของประเทศ เพ่ือใหนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
และประโยชนอยางคุมคา  
  - สงเสริมการสํารวจพ้ืนที่หาแหลงแรธาตุใหมๆ เพิ่มเติม  
  - สงเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือนําแรธาตุชนิดตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางคุมคา
โดยเนนในรูปของผลิตภัณฑหรือสินคาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา  
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ กับการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศ  
  - เนนการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางย่ังยืน ไดแก 
  - การจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ลุมน้ําและฟนฟูคุณภาพ
ของชายฝงและทะเล 
  - อนุรักษพ้ืนที่ปา และจัดการแกไขปญหาทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรม  
  - เนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ  
  - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อ
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
  - รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยลดปญหามลพิษ เพ่ือใหเมืองและชุมชนนาอยู ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
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“ศัพทสิ่งแวดลอม” 
 
1.  ฉลากเขียว   
 (Green Label) 

- เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ใชสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแสดงบน
 ผลิตภัณฑท่ีมีเครื่งหมายของฉลากวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อ
 เทียบกับผลิตภัณฑอื่นท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวกัน เปนแนวคิดนําไปสูการพัฒนาอยาง
 ย่ังยืน เริ่มใชท่ีเยอรมนี ตั้งแต 2520 ไทย 2536 

2.  7R หยุดโลกรอน - Rethink เปลี่ยนความคิด ตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน 
- Reducd การใชทรัพยากรเทาท่ีจําเปน และยอยสลายงาย 
- Reuse การใชซํ้า หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดขยะ นําถุงผาแทนถุงพลาสติก  
- Recycle การนําวัสดุท่ีหมดสภาพมาปรับสภาพใหมใชใหม 
- Repair การซอมแซมวัสดุเหลือใชหรือบริจาค 
- Refuse การปฏิเสธการซื้อสินคาจากแดนไกล 
- Return การตอบแทนโลกดวยการคืนกําไรแกโลก 

3.  คารบอนเครดิต - แกสท่ีเปนตัวทําใหปฏิกิริยาเรือนกระจกตางๆ ท่ีแตละโรงงานสามารถลดได จะ
 ถูกตีราคาเปนเงิน กอนจะถูกขายเปนเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแลว 

4.  Slow Food 
 

- “กินเปลี่ยนโลก” วิถีชีวิตอยางปราณีต ในกระบวนการผลิต นับตั้งแตวัตถุดิบท่ี
 นํามาใชการปรุงท่ีไมตองผานกระบวนการอุตสาหกรรม 

5.  กองทุนสิ่งแวดลอม 
 (Global
 Environment 
 Facilitity) กองทุน  
 จีอีเอฟ 

- เปนความรวมมือทางดานการเงินระหวางประเทศเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก 
 4 ประการ 
 1.  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.  ความเส่ือมโทรมของนานน้ํา 
 3.  การคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.  การลดลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ 
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 1) 
 
คําชี้แจง :  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  
1. ขอใดสอดคลองกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 1) การคิดคนเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดีกวาเดิม 
 2) การใชทรัพยากรอยางประหยัดเพ่ือสงวนไวใชในโอกาสตอไป 
 3) การผลิตโดยใชแรงงานคนเพื่อลดคาใชจายในการซ้ือเทคโนโลยี 
 4) การผลิตสินคาการเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพเพ่ือการสงออก  
2. ขอใดคือตัวเรงการแพรกระจายของดินเค็ม 
 1) การปลูกปาทดแทน   2) การทํานากุงในเขตปาชายเลน 
 3) การปรับปรุงพันธุพืชท่ีทนตอดินเค็ม 4) การสรางอางเก็บน้ําหรือเขื่อนเพ่ือการชลประทาน  
3. ขอใดเปนการเพาะปลูกท่ีชวยอนุรักษดิน 
 1) ทํานาดําสลับนาหวาน   2) ปลูกพืชหลายชนิดรวมกัน 
 3) ใชฟางคลุมแปลงตนแตงโม 4) เผากอขาวในนาหลังการเก็บเกี่ยว  
4. ขอใดคือแนวทางปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
 1) พัฒนาทรัพยากรดิน นํ้าและปาไมใหสามารถทําการเกษตรแบบยั่งยืน 
 2) ใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกษตรกรสามารถดําเนินการไดเอง 
 3) จัดแบงท่ีดินทํากินเปนสัดสวน เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดตลอดป 
 4) ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น  
5. เหตุใดแมนํ้าเจาพระยา ทาจีน แมกลอง ชี และมูล จึงมีโคงตวัดมาก 
 1) เพราะไหลผานพ้ืนดินตะกอนเกา การกัดกรอนดานลึกมีมากกวาดานขาง 
 2) เพราะไหลผานพ้ืนดินรวน การกัดกรอนดานขางมีมากกวาดานลึก 
 3) เพราะไหลผานท่ีราบท่ีมีระดับความสูงใกลระดับทะเลปานกลาง 
 4) เพราะไหลผานท่ีราบ การกัดกรอนดานขางมีมากกวาดานลึก  
6. ปรากฏการณทางกายภาพใดท่ีทําใหฝนตกในชุมชนเมืองของประเทศไทยมากกวาชนบทโดยรอบ 
 1) การยกตัวของอากาศในชุมชนเมือง 2) การจมตัวของอากาศเหนือชุมชนเมือง  
 3) เมืองมีอาคารสูงทําใหเกิดฝนแบบปะทะภูเขา 4) เมืองมีฝุนละอองมากทําใหไอน้ํากลั่นตัวไดงาย  
7. ภูมิประเทศบนโครงสรางหินแกรนิต หินปูน และหินทราย มีรูปทรงแบบใด ตามลําดับ 
 1) เขารูปโดมลาดนูน เขายอดปาน เขายอดแหลมหลายยอด 
 2) เขายอดปาน เขารูปโดมลาดเวา เขายอดแหลมหลายยอด 
 3) เขารูปโดมลาดนูน เขายอดแหลมหลายยอด เขายอดปาน 
 4) เขารูปโดมหลายยอด เขารูปโดมลาดเวา เขายอดปาน 
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8. รองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุมเก่ียวของกับปรากฏการณใดในประเทศไทยมากที่สุด 
 1) การเปลี่ยนอุณหภูมิตามอิทธิพลลมมรสุม 
 2) ชวงฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน 
 3) การไดรับแสงอาทิตยเขมขนในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม 
 4) การเปลี่ยนแปลงทางเดินของพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟกสลับมหาสมุทรอินเดีย  
9. ขอใดถูกตองเก่ียวกับแรดีบุก 
 1) มีมากท่ีสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคใต  
 2) ภาคตะวันตกมีมากท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและมีปริมาณการผลิตสูงสุดตอปเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น 
 3) ในภาคใต แรดีบุกสวนใหญแทรกอยูในช้ันหินแปร 
 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกไมมีแหลงแรดีบุก  
10. ขอใดถูกตองสําหรับปาไมผลัดใบในประเทศไทย 
 1) ภาคใตไมมีปาไมผลัดใบ เพราะฝนตกชุก  
 2) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีปาไมผลัดใบ เพราะฝนตกหนักเปนชวง 
 3) ภาคใตมีปาไมผลัดใบ เพราะมีชวงแลงสั้นๆ 
 4) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีปาไมผลัดใบ เพราะมีภูเขาสูง  
11. ในเขตรอนช้ืน ดินมีการสูญเสียธาตุอาหารเร็วเกินไปเนื่องจากสาเหตุใด 
 1) ฝนตกชุก หนาดินถูกชะลางอยางรวดเร็ว  
 2) ฝนตกชุก ดินกรดถูกชะลางอยางรวดเร็ว 
 3) ซากพืชทับถมยอยสลายชา ถูกนํ้าพัดพาไปจากหนาดิน 
 4) ซากพืชทับถมยอยสลายชา ถูกแสงแดดทําลายธาตุอาหารบริเวณหนาดิน  
12. เพราะเหตุใดเกษตรกรในภาคเหนือจึงมักแบงท่ีนาเปนแปลงขนาดเล็ก 
 1) เพ่ือกักเก็บน้ําไดงาย   
 2) เพ่ืออนุรักษดินมิใหพังทลาย 
 3) เพ่ือความสะดวกในการใชรถไถเดินตามเพ่ือการเตรียมพ้ืนท่ี 
 4) เพ่ือความสะดวกในการปลูกและเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคน  
13. ขอใดตรงกับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง 
 1) ภาคกลางตอนลางเปนท่ีราบใหญกวางขวาง เกิดจากการทับถมของแมนํ้าเจาพระยา 
 2) ภาคกลางตอนลางเปนท่ีราบลูกฟูก และมีท่ีราบดินตะกอนรูปพัดขนาบขาง 
 3) ภาคกลางตอนบนโดยทั่วไปเปนท่ีราบลุมแมนํ้า และที่ราบลูกฟูก 
 4) ภาคกลางตอนบนเปนภูเขา สลับกับท่ีราบลูกฟูก  
14. ลักษณะทางกายภาพของอาวไทยขอใดเปนจุดออนในการพัฒนาทาเรือน้ําลึก 
 1) เปนชายฝงยกตัวและน้ําตื้นตลอดป 2) มีฝนตกชุกตลอดปจากอิทธิพลของลมมรสุม 
 3) เปนชายฝงท่ีมีตะกอนทับถมมาก 4) อยูหางไกลจากเสนทางเดินเรือนานาชาติ 
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15. ภาคตะวันออกมีฝนตกคอนขางชุก แตมีปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง เน่ืองจากเหตุผลในขอใด 
 1) ภูมิประเทศเปนภูเขาสูง นํ้าไหลลงทะเลอยางรวดเร็ว 
 2) ฝนตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมีระยะแลงนานถึง 5 เดือน 
 3) แมนํ้าสวนใหญเปนแมนํ้าสายสั้น ไมสามารถสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญได 
 4) ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีอากาศแหงทําใหนํ้าระเหยอยางรวดเร็ว  
16. ขอใดถูกตอง 
 1) ปาดงดิบมีพันธุไมหลายชนิด รกทึบ พันธุไมสําคัญ คือ วงศกอ 
 2) ปาดิบเขามีพันธุไมหลายชนิด รกทึบ พันธุไมสําคัญ คือ วงศยาง 
 3) ปาดงดิบมีลักษณะปาไมรกทึบ มีตนไมขนาดใหญอยูนอย พันธุไมสําคัญ คือ วงศยาง 
 4) ปาดิบเขามีลักษณะปาไมรกทึบ มีตนไมขนาดใหญอยูนอย พันธุไมสําคัญ คือ วงศกอ  
17. คําอธิบายขอใดถูกตองที่สุด สําหรับการสรางฝายของประชากรในภาคเหนือ 
 1) เปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 2) เปนวิธีเก็บกักนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา 
 3) เปนอางเก็บน้ําท่ีมีขนาดเล็กเกินไป 4) เปนวิธีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีปาไมถูกทําลาย  
18. ภูมิประเทศตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํามีลักษณะเรียงลําดับกันอยางไร 
 1) ท่ีราบลุม ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยม ท่ีราบดินตะกอนรูปพัด 
 2) ท่ีราบดินตะกอนรูปพัด ท่ีราบลุม ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยม 
 3) ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยม ท่ีราบดินตะกอนรูปพัด ท่ีราบลุม 
 4) ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยม ท่ีราบลุม ท่ีราบดินตะกอนรูปพัด  
19. เพราะเหตุใดอากาศบนยอดเขาจึงเย็นกวาบริเวณเชิงเขา 
 1) บริเวณยอดเขามีความกดอากาศต่ํา 
 2) บริเวณยอดเขามีปาไมปกคลุมอยางหนาแนน 
 3) บริเวณยอดเขามีพ้ืนท่ีท่ีไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยนอย 
 4) บริเวณยอดเขาไดรับอิทธิพลจากการคายความรอนจากผิวโลกนอย  
20. เดือนเมษายนของทุกปมีปรากฏการณใดในประเทศไทย 
 1) มีฝนตกกระจายทั่วไปเพราะเปนเดือนเริ่มตนฤดูฝน 
 2) มีชวงเวลากลางวันนานกวา 12 ช่ัวโมง เพราะซีกโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย 
 3) มีชวงเวลากลางคืนนานกวา 12 ช่ัวโมง เพราะซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย 
 4) มีฝนตกบริเวณชายฝงทะเลเพราะไดรับอิทธิพลจากลมพายุ  
21. พรมแดนธรรมชาติระหวางประเทศไทยกับประเทศพมาคือขอใด 
 1) รองน้ําลึกแมนํ้าปาย สันปนน้ําทิวเขาหลวงพระบางและสันปนน้ําทิวเขาตะนาวศรี 
 2) รองน้ําลึกแมนํ้ารวก สันปนน้ําทิวเขาหลวงพระบางและสันปนน้ําทิวเขาสันกําแพง 
 3) รองน้ําลึกแมนํ้าเมย สันปนน้ําทิวเขาถนนธงชัยและสันปนน้ําทิวเขาตะนาวศรี 
 4) รองน้ําลึกแมนํ้ายม สันปนน้ําทิวเขาถนนธงชัยและสันปนน้ําทิวเขาสันกําแพง 
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22. ภาคตะวันออกและภาคใต มีความคลายคลึงกันอยางไร 
 1) แมนํ้าสวนใหญเปนแมนํ้าสายสั้นๆ และมีปาชายเลนบริเวณชายฝง 
 2) อิทธิพลของลมมรสุมนําฝนมาตกในปริมาณใกลเคียงกัน 
 3) มีการปลูกพืชและประเภทของอุตสาหกรรมคลายกัน 
 4) วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชนกลุมนอยคลายคลึงกัน  
23. เพราะเหตุใดปาชายเลนจึงเปนปาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 1) เปนปาไมผลัดใบและเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าหลายประเภท 
 2) เปนปาไมผลัดใบและมีไมคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาด 
 3) เปนปาไมไมผลัดใบและเหมาะสําหรับเปนแหลงนันทนาการ 
 4) เปนปาไมไมผลัดใบและเปนประโยชนตอการขยายพันธุของสัตวนํ้า  
24. วัตถุประสงคของการทําขั้นบันไดดินบริเวณพ้ืนท่ีไหลเขาคือขอใด 
 1) ชะลอความเร็วของน้ําไหล  2) แกปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิน 
 3) ปองกันการยุบตัวและพังทลายของดิน 4) ลดความแรงของเม็ดฝนท่ีกระแทกกับหนาดิน  
25. เหตุใดบริเวณท่ีกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นไหลมาปะทะกันจึงมีปลาชุกชุม 
 1) อุดมดวยแพลงตอนซึ่งเปนอาหารของปลา 
 2) เปนเขตลมสงบ เหมาะแกการดํารงชีวิตของปลา 
 3) มักเปนบริเวณน้ําตื้น ทําใหปลามารวมกันอยูเปนฝูงใหญ 
 4) ปลอดจากสัตวนักลา เชน ฉลามท่ีอาศัยอยูเฉพาะเขตน้ําอุนเทาน้ัน  
26. ใครใชอุปกรณท่ีบอกตําแหนงท่ีตั้ง 
 1) นายแดงใชจีพีเอสคูกับเข็มทิศ 
 2) นายเขียวใชแผนท่ีคูกับภาพจากดาวเทียม 
 3) นายดําใชรูปถายทางอากาศคูกับกลองสามมิติ 
 4) นายขาวใชอินเทอรเน็ตคูกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
27. ขอใดเปนเหตุผลท่ีถูกตองของมาตราสวนใหญ 
 1) แผนผังบาน 1 : 500 เปนแผนผังมาตราสวนใหญ เพราะเห็นตําแหนงประตูหนาตางได 
 2) แผนผังหมูบาน 1 : 5000 เปนแผนผังมาตราสวนใหญ เพราะบอกเสนทางเขาไดชัดเจน 
 3) แผนท่ีธรณีวิทยา 1 : 500000 เปนแผนท่ีมาตราสวนใหญ เพราะครอบคลุมท้ังหมด 
 4) แผนท่ีภูมิประเทศ 1 : 50000 เปนแผนท่ีมาตราสวนใหญ เพราะแสดงการใชท่ีดินไดชัดเจน  
28. ในการวิเคราะหขอมูล ควรใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรขอใด 
 1) ลูกโลก รูปถายทางอากาศ จีพีเอส 
 2) แผนท่ี เข็มทิศ การติดตามเฝาระวัง 
 3) การสัมภาษณ สถิติ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 4) การจัดทําฐานขอมูล ภาพจากดาวเทียม รีโมทเซนซิง 
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29. ขอใดเปนการสรางสรรควัฒนธรรมที่เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
 1) การทําเหมืองแรท่ีจังหวัดภูเก็ต 2) การปลูกสับปะรดที่จังหวัดเชียงราย 
 3) การทํานาเกลือท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 4) การหมักองุนในถังไมโอกท่ีจังหวัดเลย  
30. ขอใดไมเปนการสรางสรรคทางวัฒนธรรม 
 1) การทําเกลือสมุทรท่ีจังหวัดตราด 2) การทําเหมืองแรดีบุกท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 3) การทําเรือกอและที่จังหวัดนราธิวาส 4) การติดตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรี  
31. ขอใดเปนการอนุรักษทรัพยากรเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 1) เด็กชายมะริดเก็บเศษกระดาษทิ้งลงในถังขยะแหง 
 2) เด็กชายมะแมเก็บหนังสือเรียนเกาไปบริจาคท่ีโรงเรียน 
 3) เด็กหญิงมะลิเก็บกลองของขวัญไวใสของขวัญตอใหมารดา 
 4) เด็กหญิงมะเหมี่ยวเก็บถั่วจากสวนครัวหลังบานมาปรุงอาหาร  
32. ขอใดไมใชวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมระดับโลกท่ีมีผลกระทบอยางกวางขวาง 
 1) ฝนกรด   2) ปรากฏการณเอลนิโญ 
 3) ปรากฏการณเรือนกระจก  4) การเกิดชองโหวของช้ันโอโซน  
33. ขอใดไมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของไทย 
 1) พระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2542  
 2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
 3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ UNEP  
 4) ผูวาราชการจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัด  
34. ใครแสดงออกถึงภูมิปญญาท่ีแทจริง 
 1) นายมั่นยอมผาฝายดวยน้ําใบมะเกลือ 
 2) นายคงปลูกบานใตถุนสูง มีกันสาดกวางยาว 
 3) นายขวัญผลิตแชมพูสมุนไพรเสริมรายไดครอบครัว 
 4) นายยื่นใชเปลือกมังคุดทาลดอาการปวดแสบปวดรอน  
35. ขอใดเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
 1) เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล  2) ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 
 3) เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี 4) มรดกโลกหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี  
36. ขอใดเปนวิธีกําจัดขยะมูลฝอยอยางย่ังยืน 
 1) reuse 2) repair 3) reduce 4) recycle  
37. ใครเปนผูพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
 1) นายวิภัทรสอนการปลูกบานดวยไมทองถิ่นใหผูแทนชุมชน 
 2) นายวิรัชเรียนการปลูกหมอน เลี้ยงไหม และทอผาจากมารดา 
 3) นายวินัยบริจาคเงิน 15 ลานบาทเพื่อสรางถนนทางเขาหมูบาน 
 4) นายวิชัยนําตนปาลมนํ้ามันเขาไปปลูกในหมูบานแทนสวนกลวย  
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38. การติดตามขาวสารสิ่งแวดลอมหมายถึงขอใด 
 1) การถายภาพดินถลมในภาคตะวันตกตลอดฤดูฝน 
 2) การอานขอความเก่ียวกับสึนามิท่ีเกิดขึ้นในภาคใตจากแผนพับ 
 3) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกทําลายในภาคเหนือจากภาพดาวเทียม 
 4) การใชอินเทอรเน็ตศึกษาขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยในภาคตะวันออก  
39. ขอใดไมเปนความจริง 
 1) ภาคกลางมีเขื่อนขนาดใหญท่ีสุดของไทย 
 2) ภาคตะวันตกมีถํ้าธารลอดมากท่ีสุดท่ีจังหวัดตาก 
 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท่ีราบกวางใหญท่ีสุด 
 4) ภาคตะวันออกเปนภูมิภาคเดียวท่ีมีภูมิประเทศแบบที่ราบลอนลาด  
40. การจัดกลุมประเทศดวยลักษณะทางกายภาพในขอใดตางจากขออื่น 
 1) อินเดีย เกาหลีใต อันดอรรา 2) เกาหลีเหนือ เนปาล สเปน 
 3) อัฟกานิสถาน จีน เนเธอรแลนด 4) อินโดนีเซีย ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร  
41. ถาวัดระยะทางจริงในภูมิประเทศได 2.5 กิโลเมตร และวัดระยะทางในแผนที่ได 5 เซนติเมตร แผนท่ีน้ีใช

มาตราสวนใด 
 1) 1 : 5,000 2) 1 : 50,000 3) 1 : 500,000 4) 1 : 5,000,000  
42. ขอมูลจากดาวเทียม NOAA เปนประโยชนในดานใด 
 1) การจัดการปาไม   2) การสํารวจทรัพยากรแร 
 3) การพยากรณอากาศ   4) การวางผังเมือง  
43. จากภาพ พิกัดภูมิศาสตร ก อานถูกตองตรงกับขอใด 
 

20

10

15

5

95 100 105 110 115   
 1) ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก 
 2) ละติจูด 15 องศาใต ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก 
 3) ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองจิจูด 105 องศาตะวันตก 
 4) ละติจูด 15 องศาใต ลองจิจูด 105 องศาตะวันตก 
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44. ขอใดคือประโยชนของการเรียกพายุหมุนเขตรอนใหแตกตางกันเปนพายุดีเปรสชัน พายุโซนรอน หรือพายุไตฝุน 
 1) เพ่ือใหทราบแหลงกําเนิดของพายุ  
 2) เพ่ือใชในการต้ังช่ือพายุอยางเหมาะสม 
 3) เพ่ือใหทราบทิศทางและการเคลื่อนท่ีของพายุ  
 4) เพ่ือใหทราบกําลังความแรงและการปองกัน  
45. เมืองหลวงใดมีทําเลท่ีตั้งแตกตางจากเมืองหลวงอื่น 
 1) ไคโร 2) ลาปาซ 3) ลอนดอน 4) กรุงเทพมหานคร  
46. การบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ควรนําเทคโนโลยีขอใดมาชวยในการพัฒนา และ

ตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
 1) ระบบชวยการพัฒนา (DS)  2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
 3) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) 4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  
47. การสลายตัวของหินบะซอลต แอนดีไซต และทัปต ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับการ

ผลิตในขอใด 
 1) อุตสาหกรรมซีเมนตท่ีจังหวัดสระบุรี 2) อุตสาหกรรมเซรามิกท่ีจังหวัดลําปาง 
 3) การปลูกพืชไรท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 4) การปลูกมะขามหวานที่จังหวัดเพชรบูรณ  
48. ถานํ้าในแมนํ้าพูดได นํ้าจะบอกประชากรริมฝงอยางไร จึงจะทําใหนํ้าและประชากรริมฝงมีความสุขยืนนาน 
 1) อยาเอาฉันไปขังไว ปลอยใหฉันเปนไปตามธรรมชาติเถิด 
 2) นําฉันไปใชเทาท่ีจําเปนและชวยดูแลความสะอาดใหฉันดวย 
 3) นําสิ่งตางๆ มาตกแตงใหฉันสวยงามตามท่ีทานตองการ 
 4) ฉันตองการอยูตามลําพังไมยุงเก่ียวกับใคร  
49. “Give Earth a Chance” ซ่ึงเปนคําขวัญของวันสิ่งแวดลอมโลกเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ตรงกับ 

ขอความใด 
 1) ใหโอกาสโลก ฟนคืนความสดใสใหชีวิต 
 2) โลกจะเสียโอกาส หากผิดพลาดดานสิ่งแวดลอม 
 3) ชวยกันรักษาโลก ดวยการใหโอกาสแกสิ่งแวดลอม 
 4) เช่ือมโยงโลกกวาง สรางโอกาสใหสิ่งมีชีวิต  
50. ผูใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูไมสูบบุหรี่พุทธศักราช 2535  
 1) ณรงคนอนสูบบุหรี่ท่ีบานเพ่ือน  
 2) พรชัยนั่งสูบบุหรี่ในรถยนตสวนตัว 
 3) ไพบูลยยืนสูบบุหรี่ในตูโทรศัพทสาธารณะ  
 4) วิจิตรเดินสูบบุหรี่ท่ีระเบียงบาน 
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51. ประเทศไทยมีนโยบายอยางไรเก่ียวกับอาหารที่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมเปนสวนประกอบ 
 1) ออกกฎหมายหามนําเขา  
 2) สนับสนุนใหมีการผลิตภายในประเทศ 
 3) ใหนําเขาเฉพาะผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 4) ออกกฎหมายใหมีการติดฉลากผลิตภัณฑท่ีมีจีเอ็มโอเกินรอยละ 5  
52. ขอใดไมใชลักษณะของพ้ืนท่ีสงวนชีวาลัย 
 1) มีการรวบรวมพันธุไมไวเปนหมวดหมู 2) เปนแหลงศึกษาดานวิทยาศาสตร 
 3) มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 4) เปนระบบนิเวศวิทยาธรรมชาติ  
53. “วิธีการแกลงดิน” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เปนการแกปญหา

ของดินประเภทใด 
 1) ดินเค็มจัด   2) ดินเปรี้ยวจัด 
 3) ดินถูกชะลางพังทลาย   4) ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
54. ภูมิปญญาไทยในการจัดการทรัพยากรน้ําคือขอใด 
 1) มาบ 2) บาราย 3) ชลัมพุ 4) สรีดภงส  
55. เหตุใดชายฝงตะวันออกของภาคใตตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจึงมีตะกอนปกคลุมพ้ืนท่ี

โดยทั่วไป 
 1) เปนแผนดินท่ีเกิดไดไมนานเชนเดียวกับท่ีราบเจาพระยา 
 2) เปนชายฝงจมตัวท่ีมีตะกอนจากทะเลเขามาทับถมจํานวนมาก 
 3) เปนแผนดินท่ีมีตะกอนสะสมเปนระยะเวลานาน 
 4) เปนชายฝงท่ีมีแมนํ้าสายหลักหลายสายนําตะกอนมาทับถมกัน  
56. เหตุใดจึงสรางทาเรือขนาดใหญท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
 1) เปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ 
 2) มีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลน้ําลึกมากกวาบริเวณอื่น 
 3) อยูใกลกรุงเทพมหานครมากทําใหการคมนาคมขนสงสะดวก 
 4) มีอูตอเรือและบริการท่ีเก่ียวเนื่องพรอมมูลกวาบริเวณอื่น  
57. ขอใดเปนจุดสังเกตวาดอยอินทนนท ดอยปุย และดอยสุเทพเปนภูเขาหินแกรนิต 
 1) มียอดโคงมน ไมหยักแหลมขรุขระ 2) มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม 
 3) มียอดโคงมนสลับหยักแหลมขรุขระ 4) มียอดหยักแหลมตะปุมตะปา มีถํ้าภายในภูเขา  
58. ลักษณะภูมิประเทศคูใดเปนการทับถมท่ีเกิดจากการกระทําของคลื่น นํ้าขึ้นน้ําลง และกระแสน้ําชายฝง 
 1) ดินดอนสามเหลี่ยม หนาผาชันริมทะเล 2) คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย 
 3) หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด 4) ท่ีราบน้ําทะเลทวมถึง สันดอนเช่ือมเกาะ  
59. ขอใดคือองคการเอกชนระหวางประเทศ (Non-Government Organization)  
 1) กลุมกรีนพีช   2) มูลนิธิรางวัลแม็กไซไซ 
 3) บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ 4) กลุมประเทศผูคานํ้ามันเปนสินคาออก  
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60. นักผังเมืองจะไมใชอุปกรณคูใดในการศึกษาการใชท่ีดินในเมือง 
 1) แผนท่ีกับกลองวัดระดับ   
 2) รูปถายทางอากาศกับการเดินสํารวจ 
 3) ขอมูลจากระบบสารสนเทศกับจีพีเอส  
 4) ภาพจากดาวเทียมกับกลองสเตอริโอสโคป  
61. ในแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 วัดสวนสาธารณะแหงหนึ่งได 6 ตารางเซนติเมตร สวนสาธารณะแหงน้ีมี

เน้ือท่ีจริงเทาใด 
 1) 1.5 ตารางกิโลเมตร   2) 3.0 ตารางกิโลเมตร  
 3) 4.5 ตารางกิโลเมตร   4) 6.0 ตารางกิโลเมตร  
62. ลักษณะทางกายภาพขอใดไมถูกตอง 
 1) ท่ีตั้งปราสาทหินพนมรุงบุรีรัมยเปนภูเขาโดด 
 2) ท่ีตั้งเจดียพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเปนสันทราย 
 3) ท่ีตั้งองคพระปฐมเจดียนครปฐมเปนเนินตะกอนรูปพัด 
 4) ท่ีตั้งพระเจดียบนดอยสุเทพเชียงใหมมีโครงสรางเปนหินทราย  
63. ขอความใดไมถูกตอง 
 1) ท่ีราบสูงเม็กซิโกเปนท่ีราบสูงเชิงเขา  
 2) ท่ีราบสูงเดกกันเปนท่ีราบสูงชายฝง 
 3) ท่ีราบสูงทิเบตเปนท่ีราบสูงระหวางภูเขา  
 4) ท่ีราบสูงอาหรับเปนท่ีราบสูงภาคพ้ืนทวีป  
64. ขอใดเปนผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
 1) การสะสมของแกสมีเทนในไรนา 
 2) การแพรกระจายของแมลงและเชื้อโรค 
 3) การดูดซับแสงอินฟราเรดโดยแกสคารบอนไดออกไซด 
 4) การปลอยสารคลอโรฟลูออโรคารบอนจากเครื่องทําความเย็น  
65. กรมใดทําหนาท่ีของตนเองไดถูกตอง 
 1) กรมการศาสนาดูแลพิธีการฝงหรือเผาศพ 
 2) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดูแลสวนสาธารณะนอกเขตเทศบาล 
 3) กรมควบคุมมลพิษดูแลโรงงานที่เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ 
 4) การทองเท่ียวแหงประเทศไทยดูแลบอน้ําแรท่ีอยูในเขตอุทยานแหงชาติ  
66. ความสัมพันธในขอใดไมถูกตอง 
 1) อนุสัญญาเวียนนา - ช้ันโอโซน  
 2) BDC - พ้ืนท่ีชุมนํ้า 
 3) UNFCCC - ภาวะโลกรอน  
 4) อนุสัญญาบาเซิล - ของเสียอันตราย  
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67. ขอใดเปนกิจกรรมของการสรางสรรคอยางย่ังยืน 
 1) ลุงปุยใชใบไผหมักทําปุย   
 2) ลุงปอใชนํ้าจากสะเดารดผัก 
 3) ลุงปองใชนํ้ามะกรูดผสมยาสระผม  
 4) ลุงปานตอทอไมรองน้ําตกเขาท่ีสวน  
68. “น้ําเสีย” ในการจัดการทรัพยากรน้ําหมายถึงขอใด 
 1) นํ้าลําคลองท่ีเด็กไมควรลงเลน  
 2) นํ้าลําหวยท่ีไหลผานหมูบานมา 
 3) นํ้าท่ีไหลมาจากโรงบําบัดนํ้าเสีย  
 4) นํ้าในทอท่ีไหลมาจากหองน้ําโรงแรม  
69. ขอใดเปนภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 
 1) ธนาคารปลาที่บานนาอีสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) ธนาคารขาวของสมัชชาชาวนาชาวไรภาคเหนือ 
 3) ธนาคารขยะในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 4) ธนาคารดินของเครือขายวนเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
70. ขอใดเปนเทคโนโลยีสะอาด 
 1) การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  
 2) การเจือจางมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 
 3) การบําบัดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  
 4) การกําจัดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  
 

เฉลย 
 
1.  2) 2.  2) 3.  2) 4. 3) 5.  4) 6.  1) 7.  4) 8.  4) 9. 3) 10. 3)  
11.  1) 12. 2) 13.  3) 14.  1) 15.  3) 16.  4) 17.  1) 18.  2) 19. 4) 20. 2)  
21.  2) 22.  1) 23.  4) 24.  1) 25.  1) 26.  1) 27.  1) 28.  4) 29. 3) 30. 1)  
31.  1) 32.  4) 33.  1) 34.  2) 35.  2) 36.  4) 37.  4) 38.  3) 39. 1) 40. 4)  
41.  2) 42.  3) 43.  1) 44.  4) 45.  2) 46.  4) 47.  2) 48.  2) 49. 1) 50. 3)  
51.  4) 52.  1) 53.  2) 54.  4) 55.  4) 56.  2) 57.  1) 58.  4) 59. 1) 60. 4)  
61.  1) 62.  1) 63.  1) 64.  2) 65.  3) 66.  2) 67.  4) 68.  4) 69. 3) 70. 1) 
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 2) 
 
คําชี้แจง :  เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  
1. หมูบาน 2 แหง อยูหางกัน 8 กิโลเมตร ใหหาระยะทางระหวางหมูบานดังกลาวในแผนที่มาตราสวน 1 : 25,000 
 1) 8 เซนติเมตร 2) 16 เซนติเมตร 3) 24 เซนติเมตร 4) 32 เซนติเมตร  
2. หากมีการแขงขันเทนนิสท่ีสหราชอาณาจักรในวันท่ี 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ผูเขาชมในประเทศไทย 

จะตองเปดโทรทัศนเพ่ือรับชมการถายทอดสดดังกลาวในเวลาใด 
 1) 9.00 น. 2) 10.00 น. 3) 11.00 น. 4) 23.00 น.  
3. การวางแผนการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี 1,000 ไร ควรใชประโยชนจากเครื่องมือใด 
 1) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก(GPS)  2) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
 3) ภาพถายดาวเทียม   4) ภาพถายทางอากาศ  
4. องคการเอกชนใหญที่สุดท่ีเฝาระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ัวโลกคือองคการใด 
 1) Greenpeace International 2) World Wide Fund for Nature 
 3) Global Environmental Facility 4) United Nations Environment Programme  
5. เพราะเหตุใดท่ีราบสูงโคราชจึงไมจัดอยูในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอยางแทจริง 
 1) มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงดานเดียว 2) มีความสูงเฉลี่ย 150-180 เมตร 
 3) ไมมีภูเขาลอมรอบ   4) มีขนาดเล็ก  
6. ขอใดไมใชผลกระทบอันเกิดจากท่ีตั้งของประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยูท่ีละติจูด 5° 37′ ถึง 20 27′ เหนือ 
 1) ทําใหมีอากาศรอน  
 2) ทําใหรับอิทธิพลของลมมรสุม 
 3) ทําใหทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน 
 4) ทําใหอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไมตางกันมากนัก  
7. เมื่อพิจารณาในเชิงภูมิศาสตรวัฒนธรรม ประชาชนในทวีปใดมีความคลายคลึงกันมากที่สุด 
 1) ทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกา  2) ทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาใต 
 3) ทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกา 4) ทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาใต  
8. ขอใดเปนการใชประโยชนจากหินแปร 
 1) การแกะสลักหินออน   2)  การผลิตครกหิน  
 3) การถมท่ีดวยกรวดทราย  4) การกอสรางอาคารดวยหินปูน  
9. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรขอใดท่ีมีผลกระบวนการเกิดคลายคลึงกัน 
 1) เสาดิน - แพะเมืองผี   2) โปงยุบ - เขากระโดง 
 3) เสาเฉลียง - ผาแตม   4) ภูผาเทิบ - แกงตะนะ  
10. อิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศท่ีแหงแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอใหเกิดพิธีกรรมใด 
 1) บุญขาวจ่ี 2) บุญบ้ังไฟ 3) บุญกุมขาวใหญ 4) บุญแหปราสาทผ้ึง  
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11. ปรากฏการณใดเก่ียวกับพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปนขอตกลงและผูกมัดตามกฎหมายในระดับโลก 
 1) ปรากฏการณเอลนิโญ   2) ปรากฏการณลานิญา 
 3) ปรากฏการณเรือนกระจก  4) ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ  
12. โครงการแกมลิงเปนโครงการแกปญหาน้ําในดานใด 
 1) การขาดแคลนน้ํา 2) การเกิดนํ้าเนาเสีย 3) การพัฒนาแหลงนํ้า 4) การเกิดนํ้าทวมรุนแรง  
13. องคกรใดในสหประชาชาติทําหนาท่ีเปนศูนยกลางประสานงานใหมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับองคกรตางๆ 
 1) WFP 2) UNEP 3) UNDP 4) UNEPA  
14. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ควรใชวิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 1) การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา 2) การสงวน การอนุรักษ และการพัฒนา 
 3) การปองกัน การแกไข และการอนุรักษ 4) การสงวน การปองกัน และการอนุรักษ  
15. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมพุทธศักราช 2535 กําหนดใหโครงการพัฒนาขนาดใหญ

ตองดําเนินการในขอใด 
 1) วางแผนโครงการอยางรอบคอบ 2) วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 3) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 4) ประเมินโครงการแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
16. ปาไมประเภทใดอยูในเขตภูเขาสูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลและเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
 1) ปาพรุ 2) ปาดิบเขา 3) ปาสนเขา 4) ปาเบญจพรรณ  
17. ขอใดไมใชปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติท่ัวโลก 
 1) ละติจูด   2) ลองจิจูด  
 3) ปริมาณน้ําฝน   4) ระดับความสูงของพ้ืนท่ี  
18. นํ้าจืดบนผิวดินในโลกสวนใหญอยูในลักษณะใด 
 1) นํ้าในทะเลสาบ   2) นํ้าท่ีพืชดูดซึมไว  
 3) นํ้าในแมนํ้าลําธาร   4) นํ้าในรูปความช้ืนในดิน  
19. มวลอากาศรอนช้ืนจากทะเลจีนใตเคลื่อนที่ผานประเทศไทยมาปะทะกับมวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน

อยางรวดเร็วจะทําใหเกิดลักษณะอากาศอยางไร 
 1) ทองฟาแจมใส ลมพัดแรง  2) ทองฟามืด มีฝนตกเล็กนอย 
 3) อากาศแปรปรวน มีฝนตกมาก 4) อากาศอบอาว ทองฟามืดครึ้มตลอดวัน  
20. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 500,000 วัดความยาวของแมนํ้าปงได 4 เซนติเมตร และแมนํ้าเจาพระยา 

ได 2 เซนติเมตร ความยาวของแมนํ้าท้ังสองรวมกันเปนเทาใดในพ้ืนท่ีจริง 
 1) 30 กิโลเมตร 2) 40 กิโลเมตร 3) 50 กิโลเมตร 4) 60 กิโลเมตร  
21. ขอใดไมควรใช Remote Sensing ในการสํารวจ 
 1) นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน 2) อุบัติเหตุทางรถยนตจังหวัดนครราชสีมา 
 3) แหลงแรทองคําจังหวัดพิจิตร 4) แผนดินถลมท่ีจังหวัดอุตรดิตถ  
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22. ถาตองการศึกษาวาประเทศไทยมีเมืองโบราณจํานวนเทาใด และกระจายอยูในภาคใดบาง ทานควรเลือก 
เครื่องมือประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 1) ภาพถายทางอากาศ   2) ภาพถายดาวเทียม 
 3) แผนท่ีภูมิประเทศและการสํารวจภาคสนาม 4) แผนท่ีประวัติศาสตรและฐานขอมูลทางโบราณคดี  
23. บริเวณใดในภาคกลางที่ไดรับการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีผืนปามรดกโลก 
 1) เขตภูเขาดานตะวันออก  2) เขตท่ีราบเชิงเขาตอนกลาง 
 3) เขตท่ีดอนและเขาโดดตอนกลาง 4) เขตภูเขาและลาดเขาตะวันตก  
24. การทอดผาปาขยะเปนความพยายามของชุมชนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับหลักการในขอใด

มากที่สุด 
 1) reuse 2) repair 3) reduce  4) recycle  
25. นักเรียนจะมีสวนรวมในการแกปญหาเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองไดมากที่สุดอยางไร 
 1) เปนสมาชิกของธนาคารขยะ 2) ท้ิงหลอดไฟฟาท่ีเสียแลวในถังขยะสีฟา 
 3) แนะใหเพ่ือนในชุมชนนําขยะมาใชประโยชน 4) คัดแยกขยะตามประเภทของขยะกอนนําไปท้ิง  
26. โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอใดชวยแกปญหาใหประชากรในเขตที่ราบลุม

แมนํ้าไดมากที่สุด 
 1) โครงการแกมลิง 2) โครงการแกลงดิน 3) โครงการฝายทดน้ํา 4) โครงการปลูกหญาแฝก  
27. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าทาจีนตอนลางมีนํ้าเนาเสียอยางรุนแรงและตอเนื่อง 
 1) การปนเปอนในน้ําของสารเคมีจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอาคารบานเรือน 
 2) การปลอยน้ําเสียลงแมนํ้าจากอาคารบานเรือนและโรงงาน 
 3) การปลอยน้ําท้ิงจากอาคารบานเรือนและฟารมเลี้ยงสุกร 
 4) การปลอยน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและโรงงาน  
28. การท่ีรัฐบาลไทยสงลิงอุรังอุตังกลับคืนไปใหประเทศอินโดนีเซียเปนการปฏิบัติตามขอตกลงใด 
 1) อนุสัญญาเวียนนา 2) พิธีสารมอนทรีออล 3) อนุสัญญาไซเตส 4) พิธีสารเกียวโต  
29. รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) เปนระบบการทํางานท่ีตองอาศัยปจจัยสําคัญขอใด 
 1) การสะทอนของรังสีอัตราไวโอเลต 2) ความเร็วของแสง 
 3) คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อ  4) ความหนาแนนของมวลอากาศ  
30. บุคคลใดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด 
 1) นายชมใชสมุนไพรรักษาโรค  
 2) นายคงใสปุยคอกในนาขาว 
 3) นายจันทรปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนรายไดเสริม  
 4) นายแสนผลิตไขเค็มดวยสูตรของคุณยาย  
31. ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เก่ียวของกับอนุสัญญาฉบับใด 
 1) CITES 2) Kyoto Protocol 3) UNFCCC 4) Ramsar 
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32. Agenda 21 เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานดานใด 
 1) การพัฒนาท่ีย่ังยืน   2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 3) การประหยัดพลังงาน   4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
33. การพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดผลท่ีย่ังยืนยาวนาน หมายถึงขอใด 
 1) การพัฒนาท่ีไมกอใหเกิดคานิยมท่ีฟุมเฟอย 
 2) การพัฒนาท่ีลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) การพัฒนาท่ีมีการฟนฟูสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 4) การพัฒนาท่ีไมกอใหเกิดความเส่ือมโทรมแกคุณภาพสิ่งแวดลอม  
34. “ที่ราบสูงซึ่งอยูระหวางที่ราบและมีขอบชัน” หมายถึงท่ีราบสูงใด 
 1) ท่ีราบสูงทิเบต ในประเทศจีน 2) ท่ีราบสูงเดกกัน ในประเทศอินเดีย 
 3) ท่ีราบสูงอนาโตเลีย ในประเทศตุรกี 3) ท่ีราบสูงปาตาโกเนีย ในประเทศอารเจนตินา  
35. ขอใดเรียงลําดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดไดถูกตอง 
 1) ปามรสุม ไมพุม ปาสน ทุนดรา 2) ไมพุม ปามรสุม ทุนดา ปาสน 
 3) ปาสน ทุนดรา ไมพุม ปามรสุม 4) ทุนดรา ปาสน ปามรสุม ไมพุม  
36. ภูกระดึงในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใด 
 1) แอนดีส ในประเทศชิลี   2) ร็อกกี ในสหรัฐอเมริกา 
 3) แบล็กฟอเรสต ในประเทศเยอรมนี 4) เกรตดิไวดิง ในประเทศออสเตรเลีย  
37. ความสัมพันธในขอใดไมถูกตอง 
 1) psychrometer ความช้ืนสัมพัทธและจุดนํ้าคางในอากาศ 
 2) stereoscope ภาพสามมิติ 
 3) anemometer ความเร็วลม 
 4) hygrometer ความกดอากาศ  
38. เครื่องมือในขอใดสามารถใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีปาไมในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2520 

กับ พ.ศ. 2550 ไดดีที่สุด 
 1) แผนท่ีภูมิประเทศ   2) แผนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) ภาพถายทางอากาศ   4) ภาพถายจากดาวเทียม  
39. ขอใดไมใชสาเหตุหลักของวิกฤติการณสิ่งแวดลอม 
 1) การลดลงของระดับน้ําทะเล 2) ความแออัดของประชากร 
 3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
40. ขอใดไมใชปญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ําใตดิน 
 1) แผนดินทรุด   2) ขาดแคลนน้ําบาดาล 
 3) นํ้าเค็มจากทะเลจะไหลซึมเขามาแทนที่ 4) ดินเปลี่ยนสภาพเปนเลน  
41. สถาบันทรัพยากรโลกระบุวาประเทศใด ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปจจุบัน 
 1) จีน 2) อินเดีย 3) รัสเซีย 4) สหรัฐอเมริกา 
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42. องคการสหประชาชาติมีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมอยางไร 
 1) ผลักดันใหมีการกอตั้งองคการปกปองสิ่งแวดลอมในหลายประเทศ 
 2) จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษยซ่ึงนําไปสูการกอตั้ง UNEP 
 3) เปนแกนนําในการรางพิธีสารเกียวโตเพ่ือจํากัดการปลอยแกสเรือนกระจก 
 4) จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือคนควาวิจัยการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม  
43. Polluter Pay Principle เปนหลักการเชิงเศรษฐศาสตรท่ีนํามาใชเพ่ืออะไร 
 1) การจัดการสิ่งแวดลอม  2) การปองกันภัยสาธารณภัย 
 3) การกําหนดอัตราคานํ้า   4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
44. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เก่ียวของกับอะไร 
 1) การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก 
 2) การรณรงคปลูกปาอยางกวางขวาง 
 3) การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 4) การผลิตสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
45. วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุดคือขอใด 
 1) การขาดแคลนน้ําจืด   2) การสูญเสียปาไมและสัตวปา 
 3) การลดลงของปริมาณแรธาตุ 4) การชะลางและการพังทลายของดิน  
46. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูรอน ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใหระมัดระวัง โดยเจาหนาท่ีประจําสถานีตรวจอากาศตองสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใดมากที่สุด 
 1) เครื่องแอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 2) เครื่องวัดนํ้าฝน (Rain Gauge) 
 3) บารอมิเตอร (Barometer) 4) เครื่องไฮโกรมิเตอร (Hygrometer)  
47. การบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนําไปใชประโยชนตรงกับหลักการใด 
 1) reuse 2) refill 3) reduce 4) recycle  
48. The Vienna Convention เก่ียวของกับเรื่องใด 
 1) การปองกันช้ันโอโซน   2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) การคาสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ  
49. ขอใดไมใชแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
 1) แผนท่ีการใชท่ีดิน   2) แผนท่ีแสดงความลาดชัน 
 3) แผนท่ีแสดงช้ันบรรยากาศ  4) แผนท่ีภูมิประเทศ  
50. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับพายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนท่ีเขาสูประเทศไทย 
 1) ไมเคยกอตัวในอาวไทย 
 2) หากกอตัวในอาวเบงกอลจะมาไมถึงประเทศไทย 
 3) มีแหลงกําเนิดในทะเลจีนใตมากกวาในทะเลอันดามัน 
 4) หากกอตัวในอาวตังเก๋ียจะสงผลตอสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด  
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51. เหตุใดเขตท่ีราบลุมในออสเตรเลียสวนใหญจึงนํามาใชในการเลี้ยงปศุสัตว 
 1) เพราะแหงแลงเกินกวาจะใชเพาะปลูกได 2) เพราะเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ 
 3) เพราะรัฐบาลไดเงินสนับสนุน 4) เพราะดินมีสารอาหารนอย  
52. เขตภูมิลักษณท่ีเปนทิวเขาและที่ราบระหวางภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย 
 1) ภาคใต 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันตก 4) ภาคตะวันออก  
53. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเสนวันท่ี 
 1) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศเหนือของเสนวันท่ีจะชากวาท่ีกรีนิช 
 2) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเสนวันท่ีจะเร็วกวาท่ีกรีนนิช 
 3) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศใตของเสนวันท่ีจะชากวาท่ีกรีนิช 
 4) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเสนวันท่ีจะเร็วกวาท่ีกรีนิช  
54. ขอใดไมใชประโยชนของรีโมตเซนซิง 
 1) การพยากรณอากาศ   2) การสํารวจการใชท่ีดิน 
 3) การเตือนภัยจากธรรมชาติ 4) การทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข  
55. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับไซโครมิเตอร 
 1) เปนเครื่องมือสําหรับวัดความช้ืนสัมพัทธเทาน้ัน 
 2) ประกอบดวยเทอรมอมิเตอรแบบตุมแหงและตุมเปยก 
 3) เทอรมอมิเตอรตุมเปยกมีอุณหภูมิสูงกวาเทอรมอมิเตอรตุมแหง 
 4) อุณหภูมิเทอรมอมิเตอรตุมแหงกับตุมเปยกจะเทากันเมื่อมีการระเหยของน้ําอยางรวดเร็ว 
 

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

 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (176) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 

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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๑๐ ๙

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. องคประกอบขอใดมีความสําคัญตามท่ีปรากฏในศาสนาสําคัญๆ ในปจจุบัน 
 1) ศาสดา - นักบวช    2) ศาสนพิธี - ศาสดา 
 3) ศาสนพิธี - หลักคําสอน  4) รูปเคารพ - ศาสนสถาน   
2. ศาสนาสากลหรือศาสนาโลกที่มีลักษณะเปนเอกเทวนิยมคือขอใด 
 1) พุทธ - คริสต    2) คริสต - อิสลาม  
 3) อิสลาม - พราหมณ-ฮินดู  4) อิสลาม - พุทธ   
3. ศาสนาประเภทเทวนิยมสมัยโบราณมีพิธีบวงสรวงหรือบูชายัญเพ่ือถวายตอพระเจาน้ัน มีสาเหตุสําคัญมาจาก

ขอใด 
 1) ความไมรู   2) ความกลัว 
 3) ความตองการท่ีพ่ึงทางใจ  4) ความตองการสุขสงบ  
4. ขอใดเปนความสําคัญของศาสนา 
 1) เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจทําใหมนุษยมีท่ีพ่ึง 
 2) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหมนุษยประพฤติดีปฏิบัติชอบทําใหสังคมสงบ 
 3) เปนพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดขนบประเพณีวัฒนธรรมของสังคม 
 4) เปนแนวทางในการอบรมขัดเกลาสมาชิกของแตละสังคม  
5. ขอใดคือจุดมุงหมายที่สําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 
 1) การสรางความขลังหรือความศักดิ์สิทธ์ิ 2) การอบรมจิตใจศาสนิกชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3) การแสดงใหเห็นความแตกตางกับศาสนาอื่น 4) การทําใหเขาถึงหลักคําสอนของศาสนานั้น  
6. พุทธศาสนิกชนคนไทยเมื่อชราภาพแลวจะหันหนาเขาวัดฟงเทศนฟงธรรมเพ่ือหาความสงบเปรียบไดกับคําสอน

ของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในเรื่องอาศรมสี่ในขอใด 
 1) พรหมจรรย 2) คฤหัสถ 3) วนปรัสถ 4) สันยาสี  
7. หลักตรีมูรติมีความสําคัญอยางไรตอความเช่ือของผูท่ีนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู  
 1) ทําใหศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาเทวนิยม 
 2) หนาท่ีสําคัญของคนฮินดูวาควรจะปฏิบัติตนอยางไร 
 3) สันติสุขของสังคมฮินดูเปนหนาท่ีของพระตรีมูติ 
 4) พระพรหม-พระวิษณุ-พระนารายณ คือ พระเจาท่ีสําคัญ  
8. พิธีกรรมประจําบาน 12 ประการของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือพิธีใด 
 1) พิธีศราทธ 2) พิธีสังสการ 3) พิธีบูชาเทวดา 4) พิธีประจําวรรณะ  
9. ระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนการแบงประเภทของบุคคล 2) เปนการแบงหนาท่ีทางสังคม 
 3) เปนการกําหนดอาชีพของคนในสังคม 4) เปนการกําหนดลักษณะการปกครอง 
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10. พระเยซูทรงสอนวา “จงรักเพ่ือนบาน เหมือนรักตนเอง” เพ่ือนบานในท่ีนี้หมายถึงใคร 
 1) มนุษยทุกคน 2) ผูนับถือศาสนาอื่น 3) สาวกของพระเยซู 4) คริสตศาสนิกชน  
11. พระบิดา พระบุตร และพระจิต เก่ียวของกับศาสนาคริสตอยางไร 
 1) ความเปนเทวนิยมของศาสนาคริสต 
 2) ตนกําเนิดมาจากหลักคําสอนในศาสนายูดาห 
 3) ระบบความสัมพันธของคริสตศาสนิกชนภายในครอบครัว 
 4) เปนหลักคําสอนที่นําไปสูอาณาจักรพระเจา  
12. คําสอนของพระเยซูไมเนนเรื่องใด 
 1) การทําพิธีกรรมบูชาพระเจา 2) จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
 3) ความรักในพระเจาและเพื่อนมนุษย 4) การเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน  
13. จุดมุงหมายสูงสุดในศาสนาคริสตคือเรื่องใด 
 1) การลางบาปกําเนิด   2) การไปรวมกับพระเจา 
 3) การสรางศรัทธาตอพระเจา 4) การรอดพนจากคําพิพากษา  
14. ขอใดไมใชขอหามในศาสนาอิสลาม 
 1) หามฆาตนเองและผูอื่น  2) หามการคุมกําเนิดและทําแทง 
 3) หามการเสี่ยงโชคและการพนัน 4) หามกราบบุคคลอื่นยกเวนบิดามารดา  
15. เทวทูตท่ีนําโองการของพระเจามาประทานแกนบีมุฮัมมัดจนเปนพระคัมภีรอัลกุรอานมีช่ือวาอะไร 
 1) อาลี 2) มาลิก 3) ญิบรออีล 4) อิซรออีล  
16. ขอใดเปนหลักคําสอนสําคัญของศาสนาอิสลาม 
 1) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 2) การประกอบพิธีฮัจญท่ีนครเมกกะ 
 3) การนมัสการและการบริจาค (ซะกาต) 4) หลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ  
17. พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงท่ีเปนสากลในเรื่องใด 
 1) ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน   2) การทําลายชีวิตเปนบาป 
 3) ทุกชีวิตตองเผชิญปญหาดวยความไมประมาท 4) มนุษยใชปญญาหาสาเหตุเพ่ือแกปญหาได  
18. ในแนวทางพระพุทธศาสนาเราสามารถพัฒนาตนเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดอยางไร 
 1) รักษาศีลใหครบ   2) ยึดไตรสิกขาในการดําเนินชีวิต 
 3) ฝกสติปฏฐานจนถึงขั้นสุดทาย 4) มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ  
19. พระพุทธศาสนาตางกับวิทยาศาสตรในดานใด 
 1) การเนนหลักเหตุผล   2) การมุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ 
 3) ความเช่ือในกฎเกณฑแหงธรรมชาติ 4) ความเช่ือมั่นในศักยภาพทางปญญาของมนุษย  
20. พระมหาชนกเปนผูมีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใด 
 1) อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก   2) สนฺตุฏ ปรมํ ธนํ 
 3) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 4) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏาตา วินฺทเต ธนํ  
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21. คัมภีรท่ีอธิบายพระไตรปฎกเรียกวาอะไร 
 1) ฎีกา 2) อรรถกถา 3) ปกรณพิเศษ 4) สัททาวิเสส  
22. ธรรมนูญของพระพุทธศาสนาคือขอใด 
 1) หลักพระธรรมวินัย 2) หลักธรรมาธิปไตย 3) หลักไตรลักษณ 4) หลักปฏิจจสมุปบาท  
23. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาลวนๆ โดยไมมีองคประกอบเรื่องบุคคล สถานท่ี และเวลา อยูในคัมภีรใด 
 1) พระสูตร 2) พระวินัย 3) พระมาลัย 4) พระอภิธรรม  
24. ขอความใดครอบคลุมหลักมรรคมีองค ๘ มากที่สุด 
 1) แนวปฏิบัติสายกลาง ไมตึงเกินไป ไมหยอนเกินไป 
 2) วิธีอบรมจิตเพ่ือบรรลุความรูแจงตามหลักพุทธศาสนา 
 3) ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมกาย วาจา ฝกอบรมจิตใหเกิดสมาธิ และฝกอบรมปญญา 
 4) หลักการดําเนินชีวิตท่ียืดหยุนได ใชไดกับทุกคนและทุกสถานการณ เพ่ือความสําเร็จและความสุขในชีวิต  
25. ขอใดคือคําตอบเกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ท่ีถูกตอง 
 1) รูทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี 
 2) ละทุกข รูสมุทัย ทํานิโรธใหเกิดมี ทํามรรคใหแจง 
 3) ละทุกขสมุทัย ทํานิโรธใหแจง ทํามรรคใหเกิดมี 
 4) ละทุกขสมุทัย ทํานิโรธกับมรรคใหแจง 
26. “พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เปนทฤษฎีสากล” หมายความวาอยางไร 
 1) เปนคําสอนที่สามารถพิสูจนได 2) เปนคําสอนที่นาเช่ือถืออยางย่ิง 
 3) เปนคําสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น 4) เปนคําสอนที่มุงประโยชนสุขแกคนท่ัวไป  
27. กฎแหงกรรมอยูในหลักธรรมใด 
 1) นิยาม ๕ 2) ขันธ ๕ 3) พละ ๕ 4) วิมุตติ ๕  
28. พีชนิยมในนิยาม ๕ ของสมุทัยหมายถึงกฎธรรมชาติเรื่องใด 
 1) การสืบพันธุ 2) สิ่งไมมีชีวิต 3) สภาพแวดลอม 4) การทํางานของจิต  
29. อริยสัจ ๔ เปนพ้ืนฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใด 
 1) เปนหลักแสดงถึงกฎแหงกรรม 2) เปนหลักแสดงถึงการแกปญหาชีวิต 
 3) เปนหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริง 4) เปนหลักแสดงถึงความเปนเหตุและผล  
30. ในพระพุทธศาสนาสิ่งใดเปนมูลเหตุของการเวียนวายตายเกิด 
 1) ชาติ 2) ตัณหา 3) นามรูป 4) อวิชชา  
31. สมพรเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกําลังทรัพยและคบเพื่อนท่ีดี สมพรปฏิบัติตามธรรม

ขอใด 
 1) โลกธรรม 2) โภคอาทิยะ 3) ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4) อปริหานิยธรรม 
32. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด 
 1) มัชฌิมาปฏิปทา 2) ไตรลักษณ 3) อาณาปานสติ 4) ปฏิจจสมุปบาท  
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33. ถานายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ตัดสินใจประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคงในเขตดุสิตนั้นอยูใน  
สวนใดของขันธ ๕ 

 1) วิญญาณขันธ 2) สัญญาขันธ 3) เวทนาขันธ 4) สังขารขันธ  
34. การท่ีผูปกครองประเทศตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคํานึงถึงความเห็นของคนสวนใหญเปน 

การดําเนินการตามหลักการใดในพระพุทธศาสนา 
 1) อัตตาธิปไตย 2) โลกาธิปไตย 3) ธรรมาธิปไตย 4) ประชาธิปไตย  
35. บุคคลควรใชหลักธรรมใดในการดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสงบสุข 
 1) อริยสัจ ๔ 2) อิทธิบาท ๔ 3) สังคหวัตถุ ๔ 4) พรหมวิหาร ๔  
36. ผูปกครองประเทศที่มีเลหเหลี่ยมฉอราษฎรบังหลวงขาดทศพิธราชธรรมในขอใด 
 1) ทาน 2) อักโกธะ 3) อาชชวะ 4) อวิหิงสา  
37. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติอยูในสติปฏฐานใด 
 1) กายานุปสสนา 2) เวทนานุปสสนา 3) จิตตานุปสสนา 4) ธัมมานุปสสนา  
38. การรูแจงในอริยสัจ ๔ สัมพันธกับสติปฏฐานขอใด 
 1) กายานุปสสนา 2) เวทนานุปสสนา 3) จิตตานุปสสนา 4) ธัมมานุปสสนา   
39. ขอใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
 1) ธรรม 2) อารมณ 3) ความรูสึก 4) ความนึกคิด  
40. การใชหลักโยนิโสมนสิการขอใด สามารถดับทุกขจากการหลงยึดติดในรูปกายไดมากที่สุด 
 1) การคิดพิจารณาหาเหตุปจจัย 2) การคิดพิจารณาแยกแยะสวนประกอบ 
 3) การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ 4) การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษ และทางออก  
41. พิธีเขาเปนพุทธมามกะเปรียบไดกับพิธีใดในศาสนาคริสต 
 1) พิธีรับศีลมหาสนิท 2) พิธีรับศีลลางบาป 3) พิธีรับศีลกําลัง 4) พิธีรับศีลแกบาป  
42. หนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดของพุทธศาสนิกชนคือขอใด 
 1) รักษาศีล   2) ศึกษาพระไตรปฎก 
 3) เผยแผพระพุทธศาสนา  4) ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  
43. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา 
 1) พระรัตนตรัยครบองคสาม  2) โกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรม 
 3) พระพุทธเจาแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4) พระพุทธเจาแสดงอนัตตลักขณสูตร  
44. ศาสนพิธีใดไมมีการเจาะจงพระภิกษุผูรับ 
 1) ทอดกฐิน 2) ถวายผาอาบน้ําฝน 3) ถวายสังฆทาน 4) ถวายผาจํานําพรรษา  
45. วันอัฏฐมีบูชามีสาระสําคัญใหชาวพุทธพึงยึดถือหลักธรรมที่สําคัญเก่ียวกับเรื่องใด 
 1) การทําบุญ 2) การเจริญภาวนา 3) การอยูรวมกัน 4) ความไมประมาท  
46. ขอใดเปนกุศลพิธี 
 1) การเวียนเทียน 2) การทําบุญวันเกิด 3) การทําบุญอัฐิ 4) การทอดกฐิน  
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47. ศาสนพิธีใดเปนเรื่องของพระสงฆลวนๆ ไมมีฆราวาสเกี่ยวของ 
 1) พิธีอุปสมบท 2) พิธีปวารณา 3) พิธีมหากฐิน 4) พิธีรักษาอุโบสถศีล  
48. ในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด 
 1) อนัตตาและนิพพาน   2) ไตรลักษณและรัตนตรัย 
 3) มัชฌิมาปฏิปทาและอริยสัจ ๔ 4) โพธิปกขิยธรรมและอปริหานิยธรรม  
49. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดใหมีการเวียนเทียนตามวัดตางๆ นั้น ประเทศไทยไดจัดใหมีการเฉลิมฉลอง

ท่ีเรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบันตามขอใด 
 1) วันวิสาขบูชา - วันมาฆบูชา - วันอาสาฬหบูชา 2) วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา 
 3) วันอาสาฬหบูชา - วันวิสาขบูชา - วันมาฆบูชา 4) วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา - วันมาฆบูชา  
50. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ : จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมาให พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้กลาวถึงการฝกจิตเพ่ืออะไร 
 1) ฝกใหมีสติควบคุมจิต   2) ฝกใหสามารถปฏิบัติตามศีล ๕ 
 3) ฝกใหอดทนตอความผิดหวัง 4) ฝกใหจิตใจออนโยน 
 
ตอนที่ 2 :   เลือกคําตอบในแตละขอที่มีคําตอบที่ถูกตอง 2-4 คําตอบ  
1. ศาสนามีความสําคัญอยางไรตอสังคม 
 1) ทําใหเกิดความสามัคคีมีเอกภาพ 
 2) เปนบอเกิดของการสรางสรรควัฒนธรรม 
 3) ตอบสนองความตองการดานจิตใจของคนในสังคม 
 4) เปนหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุมคน  
2. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) เปนศาสนาที่ไมมีศาสดา  2) กอนพุทธกาลเรียกวา ศาสนาพราหมณ 
 3) ในยุคพระเวท นับถือพระเจาองคเดียว 4) ยกยองพระพรหมวาย่ิงใหญกวาเทพเจาองคอื่น  
3. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีช่ือเรียกวาอะไร 
 1) วันสิ้นโลก 2) วันฟนคืนชีพ 3) วันแหงศรัทธา 4) วันกําหนดชะตา  
4. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
 1) ซะกาตเปนการเสียสละชวยเหลือเพ่ือนพองชาวมุสลิมท่ีควรไดรับการสงเคราะห เพ่ือลดชองวางระหวาง

ชาวมุสลิม 
 2) นิกายซุนนีเปนนิกายท่ีมุสลิมในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนับถือมากท่ีสุด 
 3) นิกายซุนนีและนิกายวาฮาบีใชคัมภีรอัลกุรอานเปนหลัก สวนนิกายซีอะหและนิกายซูฟใชคัมภีรอัลหะดีษ

เปนหลัก 
 4) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมตองปฏิบัติอยางเครงครัด แตมีขอยกเวนสําหรับสตรีมีครรภ 

เด็ก และคนชรา  
5. เรื่องใดปรากฏอยูในคัมถีรไบเบิลใหม 
 1) เรื่องราวชีวิตของพระเยซู  2) การเผยแผศาสนาของโมเสส 
 3) การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู 4) ประวัติศาสตรชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม 
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6. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศาสนาคริสต 
 1) อาณาจักรของพระเจาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของคริสตศาสนิกชน 
 2) ศีลลางบาปเปนศีลศักดิ์สิทธ์ิท่ีตองปฏิบัติทุกคนคลายกับการแสดงตนเปนพุทธมามกะของพุทธศาสนิกชน 
 3) ศาสนาคริสตแบงเปน 3 นิกาย ไดแก โรมันคาทอลิก ออรธอด็อกซ และโปรเตสแตนต โดยมีองคพระ-

สันตะปาปาเปนประมุขท้ัง 3 นิกาย 
 4) ศาสนาคริสตจัดอยูในศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เนื่องจากมีพระเจาองคเดียว คือ พระยะโฮวาห  
7. สิ่งท่ีนําไปสูปญหาของชีวิตคือขอใดบาง 
 1) สายสมรอยากเปนนักรองจึงเขาประกวดรองเพลงแลวหลายครั้ง แตไมประสบผลสําเร็จ 
 2) สมยศยังคงมีความเพียรพยายามตามหาความรักอันบริสุทธตอไปแมวาจะอกหักมาแลวหลายครั้ง 
 3) สมปองพยายามดั้นดนหาโทรศัพทท่ีทันสมัยใหมเสมอเพ่ืออวดเพื่อนๆ แมวาบางครั้งจะมีปญหาเรื่องเงิน

อยูบาง 
 4) สมศักดิ์มีความพยายามลดการเลนเกมลง เพ่ือใหเวลากับการอานหนังสือมากขึ้น แมวาบางครั้งเพ่ือนๆ 

จะลอเลียน  
8. การจัดกลุมธรรมในหลักอริยสัจ ๔ ในขอใดถูกตอง 
 1) ทุกข - ขันธ ๕ โลกธรรม ๘ 2) สมุทัย - นิวรณ ๕ อุปาทาน ๔ 
 3) นิโรธ - ปฏิจจสมุปบาท กรรม ๑๒ 4) มรรค - อปริหานิยธรรม ๗ มงคล ๓๘  
9. หลักธรรมใดจัดอยูใน “ทุกข” แหงอริยสัจ ๔ 
 1) ขันธ ๕ 2) หลักกรรม 3) โลกธรรม ๘ 4) ทิฏฐธัมมิกัตถะ  
10. “ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนา สรุปไดจากมรรค ๘ ขอใด 
 1) คิดชอบ 2) วาจาชอบ 3) ทําการชอบ 4) เลี้ยงชีพชอบ  
11. เรื่องกฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคลองกับเรื่องใด 
 1) ภพ - ภูมิ 2) ไตรสิกขา 3) ไตรลักษณ 4) กฎธรรมชาติ 
12. ความสัมพันธของขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) เอ็มเบ็ดการ - ผูนําชาวพุทธใหมในอินเดีย 
 2) อนาคาริกธรรมปาละ - ผูนําพุทธคยามาสูออมอกชาวพุทธ 
 3) พระสารีบุตร - อัครสาวกฝายซาย 
 4) พระอานนทเถระ - ยอดของภิกษุผูอุปฏฐากพระพุทธเจา  
13. หมอชีวกโกมารภัจเปนอุบาสกท่ีไดรับการยกยองในดานใด 
 1) ใฝรู 2) กตัญู 3) เสียสละ 4) จรรยาบรรณแพทย  
14. วันเทโวโรหณะคือวันใด 
 1) วันพระเจาเปดโลก   2) วันแรม 1 คํ่า เดือน 11 
 3) วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน 4) วันท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส  
15. ขอใดเปนกุศลพิธี 
 1) การเวียนเทียน 2) การถวายสังฆทาน 3) การทําบุญเลี้ยงพระ 4) การสวดมนตไหวพระ 
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เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. 3) 2. 2) 3. 1) 4. 2) 5. 4) 6. 3) 7. 3) 8. 2) 9. 2) 10. 1) 
11. 1) 12. 1) 13. 2) 14. 4) 15. 3) 16. 4) 17. 4) 18. 2) 19. 2) 20. 3) 
21. 2) 22. 1) 23. 4) 24. 3) 25. 1) 26. 1) 27. 1) 28. 1) 29. 3) 30. 4) 
31. 3) 32. 2) 33. 4) 34. 2) 35. 3) 36. 3) 37. 1) 38. 4) 39. 4) 40. 3) 
41. 2) 42. 1) 43. 4) 44. 3) 45. 4) 46. 1) 47. 2) 48. 3) 49. 1) 50. 1) 
 
ตอนที่ 2  
1. 1), 2), 3), 4) 2. 1), 2)   3. 1), 2)   4. 1), 2), 4)  5. 1), 3) 
6. 1), 2), 4)  7. 1), 2), 3)  8. 1), 3), 4)  9. 1), 3)   10. 2), 3), 4) 
11. 1), 4)   12. 1), 2), 4)  13. 1), 2), 3), 4) 14. 1), 2), 3), 4) 15. 1), 4) 
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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 (204) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 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
พอคาแรดวย มีการเก็บภาษีอากร 
  - การคากับตางประเทศ เริ่มมีชาวตะวันตกมาติดตอซ้ือขายมากขึ้น โดยมีชาวโปรตุเกส เปนชาติแรก
ท่ีเขามาติดตอซ้ือขาย สินคาออกท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ผลิตภัณฑจากปา เครื่องเทศ และเครื่องสังคโลก สินคาเขาท่ี
สําคัญ ไดแก เปนผาแพรพรรณ 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  



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (210) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 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 
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  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 ทหารอากาศ ตํารวจและพลเรือน ซ่ึงมีพันเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนาฯ และนายปรีดี พนมยงค เปนเลขาฯ ไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ผลสําเร็จเชาตรูวันท่ี 24 มิถุนายน 2475  
 ผลการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 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  
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 5. ศิลปะแบบอยุธยา 
  เกิดขึ้นบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา 
  - สถาปตยกรรม เก่ียวกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา มีท้ังเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ 
  - ประติมากรรม สรางพระพุทธรูป 
  - วรรณกรรม มีหลายรูปแบบ เชน เก่ียวกับพุทศาสนาธรรมชาติ 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 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (216) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

  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. ระบบศักดินาสงผลตอสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร 
 1) เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 2) เกิดระบบชนช้ันในสังคมไทย 
 3) เกิดการแบงอํานาจการปกครอง 4) เกิดระบบการควบคุมการใชแรงงาน  
2. ขอใดเปนคุณูปการของหมอบรัดเลยท่ีมีตอสังคมไทย 
 1) การบุกเบิกสิ่งพิมพและการออกหนังสือพิมพภาษาไทย 
 2) การนําพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคูกับยาแผนปจจุบัน 
 3) การสอนหนังสือควบคูไปกับการเผยแผศาสนาคริสต 
 4) การเปดโรงพยาบาลรักษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม  
3. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร  4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
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4. “ไพร” ในสังคมอยุธยามีฐานะใกลเคียงกับบุคคลกลุมใดในปจจุบัน 
 1) แรงงานรับจาง 2) สามัญชน 3) ทหารเกณฑ 4) กระฎมพี  
5. การท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงมีฐานะเปนสมมติเทพเปนคติความเช่ือใด 
 1) พราหมณ-ฮินดู   2) พุทธศาสนาแบบเถรวาท  
 3) พุทธศาสนาแบบมหายาน  4) คติดั้งเดิม  
6. ระบบใดท่ีสะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ 
 1) ระบบไพร 2) ระบบขุนนาง 3) ระบบอุปถัมภ 4) ระบบศักดินา  
7. ความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยูภายใตเงื่อนไขใด 
 1) ระบบกฎหมาย   2) ความจงรักภักดี 
 3) คานิยมและประเพณี   4) วัฒนธรรมและกฎหมาย  
8. การเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาทํางานในประเทศสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ทําใหไทยไดรับ

ประโยชนสูงสุดในเรื่องใด 
 1) การเรียนรูวิทยาการสมัยใหม 
 2) การเรียนรูระบบการคากับประเทศตะวันตก 
 3) การแกไขปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
 4) การรอดพนจากการคุมคามของลัทธิจักรวรรดินิยม  
9. เย็นเปนลูกทาสท่ีเกิดใหม และไดรับอิสรภาพโดยสมบูรณตามกฎหมายใน พ.ศ. 2432 แสดงวาเย็นเกิดในปใด 
 1) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
 2) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติทาส 
 3) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร 
 4) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย  
10. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด 
 1) ละโว - พิษณุโลก   2) สุพรรณภูมิ - ละโว  
 3) พิษณุโลก - สุโขทัย    4) สุโขทัย - สุพรรณภูมิ   
11. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด 
 1) ทวารวดี 2) สุโขทัย 3) เชียงแสน 4) อยุธยา  
12. นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลท่ี 7 คือขอใด 
 1) ลดคาเงินบาท   2) ปลดขาราชการออก 
 3) กูเงินจากตางประเทศ   4) สงเสริมการใชสินคาไทย  
13. ขอใดเปนลักษณะการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา 
 1) เปนการผูกขาดโดยพระคลังสินคา 2) เปนการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง 
 3) เปนการคาเสรีโดยไมกีดกันชาวตางชาติ 4) เปนการคาเสรีภายใตการควบคุมของขุนนาง 
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14. ประเทศไทยไดเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรกในชวงเวลาใด 
 1) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  2) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) หลังวิกฤตการณ ร.ศ. 112  4) หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  
15. นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงสมัยท่ีประเทศไทยตองเขาสูสงคราม

มหาเอเชียบูรพารัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใชเปนเพราะเหตุใด 
 1) เตรียมตัวใหพรอมกับสถานการณของโลกในขณะนั้น 
 2) ตองการขัดขวางการครอบงําทางเศรษฐกิจของหมูชนช้ันศักดินา 
 3) เพ่ือสกัดก้ันการเขามาครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวตางชาติ 
 4) ตองการตอบแทนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับผูคุมกําลังหนวยทหาร  
16. ภายหลังไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของไทยอยางไร 
 1) ไทยตองยกเลิกระบบผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคากับสินคาบางประเภท 
 2) มีการปรับปรุงภาษีสินคาขาเขาบางประเภทเปนรอยละ 3 
 3) เงินตราไดเขามามีความสําคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม 
 4) ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและทรัพยสินเงินตราเริ่มลดนอยลง  
17. ชวงใดของประวัติศาสตรไทยที่มีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบเพื่อยังชีพ 
 1) สมัยสุโขทัย - ตนอยุธยา  2) สมัยสุโขทัย - สมัยรัชกาลท่ี 5 
 3) สมัยอยุธยา - ตนรัตนโกสินทร 4) สมัยโบราณ - ตนรัตนโกสินทร   
18. ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงคือขอใด 
 1) การผลิตสิ่งของทุกอยางเพ่ือการคาท้ังสิ้น 2) การคาแบบเสรี ทําใหเกิดการผลิตเพ่ือการคา 
 3) อุตสาหกรรมทอผาไดรับการสงเสริมเพ่ิมขึ้น 4) การเปดรับสินคาอุตสาหกรรมจากชาติตะวันตก  
19. วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการกอตั้งขบวนการเสรีไทยในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตรงกับขอใด 
 1) เพ่ือตอสูกับกองทัพญ่ีปุน  2) เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ 
 3) เพ่ือแสดงตนเปนฝายพันธมิตร 4) เพ่ือชวยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  
20. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย ใครเปนผูมีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริยภายใต

รัฐธรรมนูญ 
 1) พระมหากษัตริย   2) เจานายและขุนนาง 
 3) นายทหารสัญญาบัตร   4) ชนช้ันกลางและปญญาชน  
21. พระราชกรณียกิจใดท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิบัติกอนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจาก

ขึ้นครองราชย 
 1) เสด็จประพาสตน   2) ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน 
 3) เสด็จพระราชดําเนินตางประเทศ 4) ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (221) 

22. การท่ีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและฝายใต ท้ังฝายพลเรือน
และทหารเกิดขึ้นในสมัยใด 

 1) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2) สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 3) สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 4) สมัยสมเด็จพระเพทราชา  
23. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) การปฏิรูปการศึกษา   2) การจัดตั้งกระทรวง 
 3) การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย 4) การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
24. ท่ีตั้งของแควนตามพรลิงคตรงกับบริเวณใดในปจจุบัน 
 1) ไทรบุรี 2) ปตตานี 3) สุราษฎรธานี 4) นครศรีธรรมราช  
25. กุศโลบายทางการเมืองใดท่ีพระมหากษัตริยสุโขทัยทรงใชในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเปนปกแผน

ของอาณาจักร 
 1) การควบคุมกําลังคนใหเปนหมวดหมู 
 2) การสรางความสัมพันธในระบบเครือญาติ 
 3) การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา 
 4) การสงพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช  
26. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 
 1) กระจายอํานาจและแบงแยกหนาท่ี 2) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและแบงหนาท่ี 
 3) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและรวมหนาท่ี 4) กระจายอํานาจและจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา  
27. เหตุการณในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธกับประเด็นท่ีสําคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด 
 1) การเรียกรองรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย 
 2) การดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีท่ีมิไดมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 3) การเดินทางกลับคืนสูประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีเปนผด็จการ 
 4) การกอความวุนวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  
28. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กอใหเกิดผลท่ีสําคัญอยางไร 
 1) ทําใหสถาบันขุนนางมีอํานาจเขมแข็งมากขึ้น 
 2) ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบอยครั้ง 
 3) ทําใหกลุมเจานายมีอํานาจตอรองผลประโยชนกับกลุมขุนนางมากยิ่งขึ้น 
 4) ทําใหเกิดความขัดแยงกับอาณาจักรเพ่ือนบานของอาณาจักรอยุธยาที่อยูโดยรอบ  
29. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครองที่มี

แนวคิดท่ีจะใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเองมากที่สุดไดแกเรื่องใด 
 1) การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 2) การจัดตั้งเสนาบดีสภา กระทรวง แบบชาติตะวันตก 
 3) การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล 4) การจัดตั้งสุขาภิบาล 
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30. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กอนหนาท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
รัชกาลท่ี 7 ทรงมีแนวพระราชดําริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอยางไร 

 1) ทรงริเริ่มใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใชเปนหลักในการปกครองประเทศ 
 2) มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ. 2475 
 3) โปรดใหมีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบริเวณพระราชวังดุสิต 
 4) ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเปนท่ีปรึกษาราชการแผนดิน 
 
ตอนที่ 2 :  เลือกคําตอบในแตละขอที่มีคําตอบที่ถูก 2-4 คําตอบ  
1. ผูใดอยูในระบบศักดินาของสังคมไทย 
 1) กษัตริย 2) พระสงฆ 3) วณิพก 4) ทาส  
2. คําอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย-ไพร ขอใดถูกตองบาง 
 1) ไพรไมมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเหมือนมูลนาย 
 2) มูลนายมีศักดินาสูงกวา 400 สวนไพรต่ํากวา 400  
 3) มูลนายไมตองถูกเกณฑแรงงาน ไพรตองถูกเกณฑแรงงาน 
 4) ลูกของมูลนายแมมีศักดินาต่ํากวาเกณฑก็ไมถือวาเปนไพร  
3. ขอใดถูกตองเก่ียวกับระบบไพรในสังคมไทย 
 1) ไพรสมมีจํานวนมากกวาไพรหลวง เพราะงานเบากวา 
 2) ไพรหลวงทุกคนตองออกรบปองกันบานเมืองเมื่อเกิดสงคราม 
 3) ไพรสมสามารถยายสังกัดไปเปนไพรหลวงได 
 4) ไพรหลวงตองมีการสักเลกเชนเดียวกับไพรสม  
4. ในสมัยอยุธยา ถาสมชายมีบานอยูนนทบุรี และมีสวนทุเรียนพันธุดีจํานวนมาก จึงนําทุเรียนไปขายที่อยุธยา

เปนประจํา และบางครั้งตองนําเงินจากการขายทุเรียนไปซื้อทองคํา เพ่ือแลกเปลี่ยนการไมไปรับราชการ 
ดังนั้นสมชายจะตองเสียภาษีอากรประเภทใดบาง 

 1) จังกอบ 2) อากร 3) สวย 4) ฤชา  
5. ลักษณะการคากับตางประเทศของไทยตั้งแตสมัยอยุธยามีลักษณะอยางไร 
 1) โปรตุเกสเปนชาวตะวันตกชาติแรกท่ีมาคาขายกับไทย 
 2) การคาระบบบรรณาการไทยไดทํากับทุกประเทศที่มาติดตอการคา 
 3) มีการเก็บภาษีปากเรือ หรือภาษีเบิกรองกับพอคาตางชาติ 
 4) กรมพระคลังสินคาจะทําหนาท่ีคาขายกับพอคาตางชาติ  
6. ผลดีท่ีเกิดขึ้นจากการเก็บภาษีในระบบเจาภาษีนายอากรมีอะไรบาง 
 1) รัฐมีรายไดเพ่ิมขึ้น   2) รัฐไมตองมีภาระในการเก็บภาษี 
 3) ประชาชนมีโอกาสตอรองในการเก็บภาษี 4) รัฐมีรายไดท่ีแนนอน 
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7. เรื่องใดเปนผลสืบเนื่องจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) เกิดการคาแบบเสรี   2) เกิดการขยายตัวของสินคาหัตถกรรม 
 3) เกิดการผลิตขาวเพ่ือการคาและสงออก 4) เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผา  
8. การยกเลิกสนธิสัญญาเบาวริงกับมหาอํานาจตะวันตกในรัชสมัยพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวน้ัน กอใหเกิดผลกระทบ

หลายประการไดแกอะไรบาง 
 1) การคาของไทยกับตางประเทศเปนระบบความเสมอภาคไมตองถูกบังคับใหเก็บภาษีขาเขารอยละ 3 
 2) พอคาชาวตะวันตกและพอคาชาวจีนยังเปนผูควบคุมระบบเศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศไทย 
 3) ไทยไดยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับอังกฤษและฝรั่งเศสทําใหคนในบังคับอังกฤษ ฝรั่งเศสตองมา

ขึ้นศาลไทย 
 4) เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยมีผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 1  
9. ขอใดจัดอยูในการปกครองสวนภูมิภาค 
 1) เมืองหนาดานสมัยพระเจาอูทอง 
 2) ตําแหนงผูรั้งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 3) ธรรมาธิกรณในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 4) เมืองสองแควในสมัยสุโขทัยและเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยา  
10. การปกครองของไทยตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทรตอนตนมีความแตกตางกันหลายประการไดแก

อะไรบาง 
 1) อํานาจของผูปกครอง   2) ความสัมพันธกับประชาชน 
 3) การจัดการปกครอง   4) ระบอบการปกครอง  
11. ขอใดปรากฏอยูในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) รัฐสภา   2) เสนาบดีสภา 
 3) รัฐธรรมนูญ   4) สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน  
12. เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 กอใหเกิดผลดานการเมืองท่ีสําคัญหลายประการ คืออะไร 
 1) กลุมอาชีพตางๆ เคลื่อนไหว เรียกรองสิทธิประโยชนและเสรีภาพมากขึ้น 
 2) มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญใหม 
 3) ทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 
 4) นิสิต นักศึกษา มีบทบาทการเขามาเก่ียวของกับการเมืองจนถึงปจจุบันเปนอยางมาก  
13. ขอใดถูกตองเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
 1) เจดียพุมขาวบิณฑเปนลักษณะเฉพาะของเจดียสมัยสุโขทัย 
 2) เจดียสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสองเปนลักษณะเฉพาะของเจดียสมัยอยุธยา 
 3) ละครดึกดําบรรพ ละครชาตรี ละครเสภาเปนละครท่ีเกิดขึ้นสมัยรัชกาลท่ี 5 
 4) จินดามณีเปนแบบเรียนเลมแรกของไทย ซ่ึงมีการใชมาตั้งแตสมัยอยุธยา 
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14. พระท่ีนั่งใดสรางโดยไดรับอิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตก 
 1) จักรพรรดิพิมาน   2) จักรีมหาปราสาท 
 3) ดุสิตมหาปราสาท   4) อนันตสมาคม  
15. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดท่ีวากลุมชนชาติไทยอยูในบริเวณตอนใตของจีน 
 1) หลักฐานทางดานโบราณคดี 2) หลักฐานทางดานภาษาศาสตร 
 3) หลักฐานทางดานมนุษยวิทยา 4) หลักฐานทางดานพันธุศาสตร 
 

เฉลย 
 
ตอนที่ 1  
1. 2) 2. 1) 3. 1) 4. 2) 5. 1) 6. 4) 7. 4) 8. 1) 9. 1) 10. 2) 
11. 2) 12. 2) 13. 1) 14. 1) 15. 3) 16. 3) 17. 4) 18. 2) 19. 3) 20. 2) 
21. 1) 22. 1) 23. 4) 24. 4) 25. 2) 26. 2) 27. 1) 28. 1) 29. 4) 30. 1) 
 
ตอนที่ 2  
1. 2), 3), 4)  2. 2), 3), 4)  3. 2), 3), 4)  4. 1), 2), 3)  5. 1), 3), 4) 
6. 1), 2), 4)  7. 1), 3)   8. 1), 2), 4)  9. 1), 2), 4)  10. 1), 2), 3) 
11. 2), 4)   12. 1), 2), 3)  13. 1), 2), 4)  14. 2), 4)   15. 2), 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


