


 

สังคมศึกษา (2) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 
การนับศักราชแบบไทย 
 ในอดีตประเทศไทยเคยใชศักราชแบบตางๆ ดังนี้ 
  มหาศักราช (ม.ศ.)  
  - เปนการนับแบบโบราณที่รับมาจากอินเดีย 
  - เริ่มใชในอินเดีย ภายหลังพุทธศักราช 621 ป 
  - เผยแพรเขามาสูสุวรรณภูมิผานทางพวกพราหมณและพอคา 
  - ในไทยพบการใช ม.ศ. มากในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและศิลาจารึกเกาๆ 
  จุลศักราช (จ.ศ.) 
  - เปนการนับแบบศักราชท่ีรับมาจากพมา 
  - การนับจุลศักราชเริ่มนับหลังพุทธศักราช 1181 ป  
  - ในไทยพบในพงศาวดารลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน 
  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 
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การนับศักราชแบบสากล 
  คริสศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ นับเปนคริสตศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ A.D. 1  
  - “A.D.” ยอมาจากคําวา “Anno Domini” หมายถึง “In the year of the Lord” หรือ “ปแหง
พระเจา”  
  - “B.C.” ซ่ึงยอมาจากคําวา “Before Christ” (กอนพระเยซูประสูติ) 
  - การนับ ค.ศ. เลขปจะเพ่ิมเรื่อยๆ เชน 1, 2, 3, ..., 200, ..., 1560, ..., 2010, ...  
  ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนศักราชของศาสนาอิสลาม เริ่มนับ ฮ.ศ. 1 ในปท่ีพระนบี มูฮัมหมัดศาสดา
ของศาสนาหนีออกจากเมืองเมกกะหไปยังเมืองเมดินะ ตรงกับ 1123 
 
หลักเกณฑการเทียบศักราช 
 

ม.ศ. + 621 = พ.ศ. พ.ศ. - 621 = ม.ศ. 
จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. พ.ศ. - 1181 = จ.ศ. 
ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. พ.ศ. - 2324 = ร.ศ. 
ค.ศ. + 543 = พ.ศ. พ.ศ. - 543 = ค.ศ. 
ฮ.ศ. + 1122 = พ.ศ. พ.ศ. - 1122 = ฮ.ศ. 

 
หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 ยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทย แบงเปน 2 สมัย 
 1. สมัยกอนประวัติศาสตร หมายถึง ยังไมปรากฎหลักฐานเปนลายลักษณอักษร ไดแก 
 

ยุค  ลักษณะเดน  แหลงโบราณคดี  
1.  หินเกา (700,000–10,000 ป)  พบเครื่องมือหินกรวดกะเทาะ

หยาบๆ 
 บานแมทะ บานดอนมูล (ลําปาง) 

 บานเกา (กาญจนบุรี)  
 เชียงแสน (เชียงราย) 

2.  หินกลาง (10,000 – 4,300 ป)  พบเครื่องมือหินกะเทาะที่
ประณีตขึ้นและเล็กลง ภาชนะดิน
เผา (ผิวเกลี้ยง มีลายเชือกทาบ)  

 ถํ้าผี (แมฮองสอน)  
 ถํ้าไทรโยค (กาญจนบุรี) 

3.  หินใหม (4,300 – 2,000 ป) กระดูกสัตว 
  รูจักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว 
 พบเครื่องมือหินขัด (ผิวเรียบ 

มีดานคม อีกดานมน) พาชนะ  
ดินเผาชนิดสามขา (คลายกับท่ีพบ
ในยุคหินใหมท่ีตําบลลุงชานของจีน)

 บานเกา (กาญจนบุรี)  
 บานเชียง (อุดรธานี)  
 บานโนนนกทา (ขอนแกน) 
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ยุค  ลักษณะเดน  แหลงโบราณคดี  
4.  สําริด (3,500 – 2,500 ป)  นําทองแดงมาผสมดีบุก = สําริด 

 พบเครื่องมือเครื่องใชสําริด 
เครื่องประดับ อาวุธ เชน ขวาน 
มีด กลองสําริด กําไร แหวนสําริด 

 รูจักถลุงเหล็ก พบเครื่องใชท่ี
แข็งแรงทนทานกวาสําริด 

 บานโคกพลับ (ราชบุรี)  
 บานนาดี 
 บานเชียง (อุดรธานี) 

5.  เหล็ก (2,500 ป)  พบเครื่องประดับท่ีทําดวยแกว 
เชน ตุมหู ลูกปดท่ีบานดอนตา
เพชร (กาญจนบุรี) แสดงถึงความ
เจริญระดับสูงท่ีรูจักทําเครื่องใช
ในชวงกอนประวัติศาสตร 

 บานดอนตาเพชร (กาญจนบุรี) 
 บานกานเหลือง (อุบลราชธานี) 
 อ.โนนสูง (นครราชสีมา) 

 
 2. สมัยประวัติศาสตรของไทย  
  มีการคนพบศิลาจารึกที่แกที่สุด ที่ปราสาทเขานอย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จัดทํา
ข้ึนเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 1180 (พุทธศตวรรษที่ 12) จารึกเปนอักษรปลลวะของอินเดียโบราณ ซึ่งนัก
ประวัติศาสตรไทยใหความเห็นวาควรนับตั้งแตการประดิษฐตัวอักษรไทยของพอขุนรามคําแหง พ.ศ. 1826 
ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 โดยแบงตามยุคประวัติศาสตร ไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 
  1. แบงตามอาณาจักรหรือราชธานี ไดแก สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร 
  2. แบงตามลักษณะการปกครอง แบงได 2 สมัย คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยและสมัย
ประชาธิปไตย  
  3. แบงตามแนวประวัติศาสตรสากล แบงได 3 สมัย  
    สมัยโบราณ เริ่มกอนสมัยสุโขทัย จนสิ้นรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
    สมัยใหม หรือสมัยปรับปรุงประเทศ ตั้งแตรัชกาลท่ี 4 เมื่อไทยเริ่มรับอารยธรรมตะวันตก 
จนถึง พ.ศ. 2475 
    สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน 
  
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล  
 สมัยประวัติศาสตรของชาติตะวันตก เริ่มตนเมื่อชนชาวสุเมเรียน (Sumerian) ท่ีอาศัยอยูในชุมชนของตนที่
เรียกวา “ซูเมอร” (Sumer) แถบลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) หรือดินแดนเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia) ซ่ึงเปนประเทศอิรักในปจจุบัน ไดประดิษฐตัวอักษรของตนขึ้นเพ่ือใชบันทึกเรื่องราวตางๆ เมื่อ
ประมาณ 3,500 ปกอนคริสตศักราช 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 (รวมสมัย)  
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การเปรียบเทียบยุคสมัยระหวางประวัติศาสตรสากลกับไทย 
   

ประวัติศาสตรสากล  ประวัติศาสตรไทย  
สมัยโบราณ 

 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 อารยธรรมอียิปต 
 อารยธรรมกรีก 
 อารยธรรมโรมัน 

สิ้นสุดสมัยโบราณเมื่อ ค.ศ. 476 (พ.ศ. 1019) 

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย 
 อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14) 
 อาณาจักรทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 
 อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19) 
 อาณาจักรตามพรลิงค (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 

สมัยกลาง ค.ศ. 476-1492 (พ.ศ. 1019-2035) 
 จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ จักรวรรดิไบ-

เซนไทน สิ้นสุด ค.ศ. 1453 (พ.ศ. 1996) 
 การสรางอาณาจักรคริสเตียน (Christendom) 
 การปกครองในระบบฟวดัล (Feudalism) 
 การฟนฟูเมืองและการคา 
 การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 การคนพบทวีปอเมริกา โดยคริสโตเฟอร 

โคลัมบัส ค.ศ. 1492 

สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792-1981) 
สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031) 

สมัยใหม ค.ศ. 1492-1945 (พ.ศ. 2035-2488) 
 การสํารวจทางทะเล 
 การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 การปฏิวัติฝรั่งเศส 
 จักรวรรดินิยม 
 สงครามโลกครั้งท่ี 1-2 สิ้นสุดสมัยใหม ค.ศ. 

1945 (พ.ศ. 2488) 

สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 ยุคปรับปรุงประเทศ 
 เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2488 

สมัยปจจุบัน / รวมสมัย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 
2488-ปจจุบัน) 

 สงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 (พ.ศ. 2488-
2534) 

 ยุคเทคโนโลยีการส่ือสาร 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช (พ.ศ. 2489-ปจจุบัน) 
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วิธีการทางประวัติศาสตรและการศึกษาประวัติศาสตรสากล  
 วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method)  
 วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) คือ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตรเพ่ือใหไดความรูใหม
ท่ีเปนจริงโดยปราศจากอคติ โดยเริ่มตั้งแตการคนควาหาหลักฐาน การวิเคราะหหลักฐานหรือขอมูลและการ
นําเสนอขอมูลอยางมีเหตุผล เปนตน 
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การต้ังหัวขอที่จะศึกษา คือ การกําหนดหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษา เปนการกําหนดเปาหมายที่จะศึกษาให
ชัดเจน จะศึกษาเรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงตองศึกษา 
 2. การรวบรวมหลักฐาน คือ การสํารวจ รวบรวมหลักฐานในหัวขอท่ีตนเองตองการศึกษา วามีมากนอย
เพียงใดท้ังหลักฐานช้ันตน (ปฐมภูมิ) และหลักฐานขั้นรอง (ทุติยภูมิ) หลักฐานช้ันตนมีความสําคัญมากกวาหลักฐาน
ช้ันรอง แตหลักฐานช้ันรองใหประโยชนในลักษณะเปนจุดเริ่มตนท่ีดี 
 3. การวิเคราะหและประเมินคุณคาของหลักฐาน เรียกวา “วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร” มี 2 ลักษณะ 
คือ  
   การวิพากษหลักฐานภายนอก หรือการวิเคราะหและประเมินคุณคาภายนอก โดยวิเคราะหวาเปน
ของจริงหรือของปลอม เชน เปนบันทึกขอเขียนของบุคคลสําคัญผูนั้นจริงหรือไม 
   การวิพากษหลักฐานภายใน หรือการวิเคราะหและประเมินคุณคาภายใน คือ การตรวจสอบเนื้อหา
ของหลักฐานวามีความนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด และจะใหขอมูลอะไรแกผูคนควาไดบาง โดยเนนตรวจสอบ
หลักฐานในดานเวลา สถานท่ี และบุคคล 
 4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธของขอมูล คือ การตีความหมายจากหลักฐาน เปนช้ันท่ีนํา
หลักฐานมาวิเคราะหตีความหมาย ใหเขาใจวาหลักฐานนั้นบอกใหเราทราบขอมูลหรือเรื่องราวอะไร 
 5. การนําเสนอขอมูล หรือการสังเคราะหขอมูล คือ การนําเสนอขอมูล ท่ีผานกระบวนการขางตนแลว
นํามาจัดระเบียบ โดยวิเคราะหเพ่ือแยกแยะเปนประเด็นหรือหัวขอยอยๆ เพ่ือวางโครงเรื่อง เรียบเรียง และ
นําเสนอ 
 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร คือ รองรอยการกระทําของมนุษยในอดีต เปนสิ่งที่นํามาใชเพื่อศึกษาคนควา
ความจริงในอดีต ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย แบงเปน 2 ลักษณะ  
 1. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณ 
   จารึก เปนหลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศไทยและถือเปนหลักฐานช้ันตน 
   พงศาวดาร จดบันทึกเรื่องราวของกษัตริย ตามลําดับเหตุการณ เริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยา เชน 
พงศาวดาร ฉบับกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ เขียนในสมเด็จพระนารายณ 
   ตํานาน เปนเรื่องราวในอดีตท่ีเก่ียวกับประวัติบุคคลเลาตอกันมา เชน ตํานานสิงหนวัติ ฯลฯ 
   จดหมายเหตุ มีลักษณะคลายพงศาวดาร แตจะบันทึกเพียงเหตุการณเดียว ผูบันทึกอยูใน
เหตุการณนั้น จัดเปนช้ันตนไดแก จดหมายเหตุหลวง จดหมายเหตุของชาวตางชาติ 
   หนังสือราชการ หรือ เอกสารการปกครอง เชน ใบบอก ตราสาร หนังสือกระทรวง รายงานการ
ประชุม 
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 2. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
   หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เปนผลงานที่เกิดจากความ
ศรัทธาที่มีผลตอศาสนา เชน ปราสาทหิน โบสถ วิหาร งานหลอปนพระพุทธรูป 
   หลักฐานทางดานนาฎศิลป ดนตรี และเพลงพื้นบาน เปนศิลปวัฒนธรรมี่ถายทอดสืบทอดตอกัน
มาในอดีต เชน ลิเก ละครนอก 
 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตก สมัยโบราณ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตก สมัยโบราณ มีดังน้ี 
 1. หลักฐานประเภทลายลักษณอักษร เชน 
   อักษรเฮียโรกลีฟก (Hieroglyphic) หรืออักษรภาพ ของชาวอียิปตโบราณ 
   อักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) หรืออักษรรูปลิ่ม ของชาวสุเมเรียน 
   ตัวอักษรท่ีดัดแปลงจากตัวอักษรของอียิปตและสุเมเรียน ไดแก ตัวอักษรฟนิเซียน ตัวอักษรกรีก 
และตัวอักษรโรมัน ซ่ึงตอมาชาวโรมันไดพัฒนามาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabet)  
 2. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยกรีก ระยะแรกเรื่องราวความสัมพันธระหวางเทพเจากับมนุษย เชน มหากาพย 
อีเลียต (Iliad) และโอดีสซี (Odyssey) ของโฮเมอร (Homer) และประวัติศาสตรสงครามเปอรเซีย (History of 
Persian War) ของเฮโรโดตุล (Herodotus) เปนตน 
 3. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยโรมัน คือ ลิวี (Livy) บรรยายความเจริญรุงเรืองของจักรวรรดิโรมัน ทํา
ใหคนรุนปจจุบันไดทราบถึงสภาพการเมืองการปกครองจักรวรรดิโรมัน 
 
 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 ท่ีเรียกวา แอนนัล (Annals) เริ่มมีขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษ
ท่ี 9 โดยบาทหลวงเปนผูจดบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีเกิดในแตละป มีลักษณะเปนขอเท็จจริงลวนๆ ไมมีการแสดง
ความคิดเห็นของผูจดบันทึกแตอยางไร จึงนับวาเปนหลักฐานช้ันตนท่ีมีคุณคา  
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วิวัฒนาการของประวัติศาสตรไทย 
 
ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
   แถบเทือกเขาอัลไต (จีนตอนบน) (ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, ขุนวิจิตรมาตรา) 
   ความรูใหม (ความนาเช่ือถือ : มีนอย) 
   - สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแถบเทือกเขาอัลไต    
   - หลักฐานเรื่องคําในภาษา มีความนาเช่ือถือนอยไป   
   แถบมณฑลเสฉวน (จีนตอนกลาง) (แตเรียง เดอ ลากูเปอรี หลวงวิจิตรวาทการ พระยาอนุมาน-
ราชธน) 
   ความรูใหม (ความนาเช่ือถือ : มีนอย) 
   - การตีความเรื่องความคลายคลึงดานภาษาเปนเหตุผลท่ีมีน้ําหนักนอยเกินไป 
   - หลักฐานท่ียืนยันวาไมใชชนชาติไทย 
   แถบมณฑลยูนนาน กวางสี และกวางตุง (จีนตอนใต) รวมถึงตอนบนของภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในเวียดนาม - ลาว - พมา - ไทย และรัฐอัสสัมในอินเดีย (อารซิบัล อาร คอลูน,       
วิลเลี่ยม เจ เกดนีย) 
   ความรูใหม (ความนาเช่ือถือ : มีมาก) 
   - เปนท่ียอมรับมากกวาแนวคิดอื่น และปจจุบันก็พบกลุมชนท่ีพูดภาษาตระกูลไทในแถบจีนตอนใต
มีจํานวนมาก (คนไทยจึงถือเปนชนกลุมยอยของชนชาติไทย) 
   - เรื่องอาณาจักรนานเจาใชถ่ินเดิมของคนไทหรือไม นาจะเปนไปไดวากษัตริยนานเจามีเช้ือสายไท 
แตเรื่องมองโกลรุกรานไท ไมใชสาเหตุท่ีทําใหคนไทตองอพยพลงใต แตคนไทไดอพยพมากอนหนาน้ันแลว 
   แถบคาบสมุทรมลายู และหมูเกาะอินโดนีเซีย รูธ เบเนดิท (Ruth Benedit), น.พ.ประเวศ วะสี, 
น.พ.สมศักด์ิ พันธุสมบุญ 
   ความรูใหม (ความนาเช่ือถือ : มีนอย) 
   - หลักฐานยืนยันทฤษฎีนี้มีนอย และขัดแยงกับขอเท็จจริง เชน หลักการเคลื่อนยายทาง
วัฒนธรรม 
   ในดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน (ศ.ชิน อยูดี, ศ.สุด แสงวิเชียร) 
   ความรูใหม (ความนาเช่ือถือ : มีนอย) 
   หลักฐานยืนยันทฤษฎีนี้มีนอย คนไทยนาจะอพยพมาภายหลัง 
 2. พัฒนาการจากแควนเปนอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 
   สุวรรณภูมิ (พุทธศตวรรษที่ 3-6) สันนิษฐานวาเปนแควนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีพัฒนา
จากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรเปนเมืองสมัยประวัติศาสตร อินเดียเรียกดินแดนตะวันออกเฉียงใตวา สุวรรณภูมิ 
หมายถึง แผนดินทองคํา 
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   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - ศาสนา มีรูปเคารพในศาสนาพราหมณฮินดู และศาสนาพุทธ 
   - เศรษฐกิจ อินเดียนําเครื่องประดับหินและแกว โดยเฉพาะลูกปดมาคาขาย 
   ฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 7, 8-10) ศูนยกลางอาจอยูท่ีลุมแมน้ําเจาพระยา หรืออาจจะอยูทางใตของ
เขมรในปจจุบัน 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - วัฒนธรรม คลายอินเดีย เชน พิธีฝงศพ ลูกปด ของท่ีทําจากงาชาง 
   ทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ศูนยกลางอาจอยูท่ีนครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี ช่ือทวาราวดี
นามาจาก คําวา โถ-โล-โป-ติ สันนิษฐานวาชาวทวาราวดีนาจะเปนชาวมอญ (พบภาษามอญสวนใหญ) และเสื่อมลง
เมื่อขอมขยายอิทธิพลเขามา 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - วัฒนธรรม รับวัฒนธรรมจากอินเดียแลวผสมผสานเปนเอกลักษณของตนเอง 
   - สังคมเศรษฐกิจ เนนการเกษตร มีการคาขายกับดินแดนอื่น เชน อินเดีย จีน เปอรเซีย 
   ละโว (ลพบุรี) (พุทธศตวรรษที่ 12-17)  
   - ศูนยกลางอาจอยูแถบลุมแมน้ําลพบุรี สิ้นสุดเมื่อรวมเขากับแควนอโยธยา และใกลเคียงกับชวง
ท่ีอาณาจักรเขมรสิ้นสุดลง 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมทวาราวดีผสมกับวัฒนธรรมขอม 
   - การปกครอง ชวงแรกเนนเทวราชาและลัทธิอวตาร (อิทธิพลจากขอม) ชวงหลังเนนธรรมราชา 
(อิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาท) 
   - ศาสนา ชวงแรกนับถือศาสนาพราหมณ ตอมานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  
   - ศิลปะ (สถาปตยกรรม) นิยมสรางพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ รูปธรรมจักร (ประติมากรรม) 
ภาพปูนปนแสดงวิถีชีวิตของคนในสังคม สรางพระปรางคสามยอด ปราสาทหินพิมาย บาราย หรือสระน้ําขนาด
ใหญ อโรคยศาลาหรือโรงพยาบาล ธรรมศาลาหรือท่ีพักผูแสวงบุญ  
   - ประติมากรรม พระพุทธรูปปางนาคปรก 
   หริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 17-19) ผูกอตั้ง คือ พระนางจามเทวี ธิดาเจาเมืองละโว ศูนยกลางอยู
ท่ีลําพูน (บริเวณท่ีลุมแมน้ําปง และวัง หรือแองท่ีราบเชียงใหม ลําพูน) มีเมืองรอง คือ เมืองเขลางค (ลําปาง) 
สิ้นสุดเมื่อรวมกับแควนโยนก แลวพัฒนามาเปนอาณาจักรลานนาในสมัยพระยามังราย (ศูนยกลางอยูท่ีเชียงใหม) 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - ศาสนา นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทตามแบบลพบุรี 
   - ศิลปะ (สถาปตยกรรม) พระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน ศิลปะแบบลังกา  
   - ประติมากรรม เครื่องปนดินเผา 
   ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ศูนยกลางอาจอยูท่ีเมืองไชยา จ. สุราษฎรธานี หรือเมืองปาเล็มบัง 
บนเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย 
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   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - ศาสนา ชวงแรกนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตอมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และชวง
หลังนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ 
   - ศิลปะ (สถาปตยกรรม) พระบรมธาตุไชยา (ประติมากรรม) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร      
พระพิมพดินดิบ 
   ตามพรลิงค (นครศรีธรรมราช) (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ศูนยกลางอาจอยูนครศรีธรรมราช 
ตอมาตกอยูใตอํานาจของสุโขทัย และสิ้นสุดเมื่อถูกรวมเขากับอยุธยา (มีฐานะเปนหัวเมืองช้ันเอก) 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - ศาสนา เผยแผศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศไปยังสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหง 
   - ศิลปะ เปนเมืองทาเรือเช่ือมการคมนาคมฝงทะเลอันดามันและอาวไทย จุดแวะพักสินคา 
   ลานนา (ภาคเหนือ) (พุทธศตวรรษที่ 19-125) พระยามังรายรวบรวมแควนโยนกและหริภุญชัย 
(ลําพูน) และนครเขลางค (ลําปาง) แลวตั้งราชธานีใหม คือ นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม (เชียงใหม) 
   - ตกเปนประเทศราชของไทยสมัยธนบุรี และถูกรวมเขากับสยามในสมัย รัชกาลท่ี 5 
   ความเจริญทางอารยธรรม 
   - ศาสนา รับศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (จากแควนหริภุญชัย สุโขทัย และพมา) 
   - ตัวอักษร มีตัวอักษรของตัวเอง “อักษรฝกขามและอักษรธรรม”  
   - เศรษฐกิจ ศูนยกลางการคาอยูท่ีเมืองเชียงใหม และเชียงแสน 
 
สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 18) 
 สังคมสมัยสุโขทัย มีการแบงชนช้ันในสังคมออกเปน 2 ชนช้ัน กลาวคือ 
  ชนช้ันปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง 
  ราษฎร คือ คนสวนใหญของประเทศ ประกอบดวย 
  - ไพรหรือไพรฟา มีหนาท่ีปองกันประเทศยามศึกสงคราม 
  - ทาส คือ พวกขายตนเองแกนายเงิน หรือเชลยศึก 
  - คนตางชาติ คือ ชาวตางประเทศที่เขามาอยูในสุโขทัยไดรับการตอนรับอยางดี 
  - พระสงฆ ไดรับการยกยองวาเปนผูประพฤติดี 
 วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของสุโขทัยไดช่ือวาเปนอูอารยธรรมของไทย 
 สถาปตยกรรม นิยมสรางเจดียซ่ึงมี 3 แบบ 
  เจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือดอกบัวตูม 
  เจดียทรงกลม หรือทรงลังกา 
  เจดียทรงเรือนธาตุ ซ่ึงมีฐานเปนสถูปสี่เหลี่ยมแบบศรีวิชัย และตอนบนเปนเจดียทรงกลม 
 ประติมากรรม  
  การสรางพระพุทธรูปสําริด 
  การทําเครื่องเคลือบ ท่ีเรียกวา “สังคโลก” 
 วรรณกรรมที่สําคัญ  
  ศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี 1 และหลักท่ี 2 (พ.ศ. 1826) พอขุนรามคําแหงประดิษฐอักษรไทย  
  หนังสือไตรภูมิพระรวง 
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 เศรษฐกิจ  
  อาชีพท่ีสําคัญ คือ การเพาะปลูก การทําหัตถกรรม การคาขาย  
  เงินตรา เงินท่ีใช คือ เบ้ียหอย และเงินพดดวง 
  การเก็บภาษีอากร ไมมีการเก็บภาษี 
 การปกครองของสุโขทัย มีลักษณะสําคัญ คือ 
  การปกครองแบบพอปกครองลูก เนื่องจากอาณาจักรไมกวางขวาง ประชาชนนอย กษัตริยเปนผูนํา
ของชุมชน 
  การปกครองแบบทหาร หนาท่ีพลเมืองตองรักษาความปลอดภัยของชาติ 
  การปกครองแบบกระจายอํานาจ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
  1. สวนกลาง สุโขทัยจะเปนศูนยกลางการปกครองภายในราชอาณาจักร 
  2. สวนภูมิภาค แบงเปนหัวเมืองช้ันใน ช้ันนอก และประเทศราช 
 กฎหมายและการศาล ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายของอินเดีย คือ คัมภีรพระธรรมนูญศาสตร ผสมกับ
ประเพณีไทยที่สําคัญ เชน กฎหมายมรดก กฎหมายท่ีดิน  
 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1921-1962) 
 1. มีท่ีตั้งอยูหางไกลจากทะเล 
 2. มีรูปแบบการปกครองแบบกระจายอํานาจดูแลไมท่ัวถึง 
 3. การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา ทําใหถูกตัดขาดดานการคา 
 
สมัยอยุธยา 
 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893  
 ยุทธศาสตร มีภูมิประเทศเปนเกาะ มีแมน้ํา 3 สาย ลอมรอบ คือ แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํา
เจาพระยา 
 เศรษฐกิจ  
  เปนศูนยกลางการคมนาคม เพราะมีแมน้ํา 3 สาย 
  พ้ืนดินอุดมสมบูรณเหมาะแกอาชีพการเกษตร 
  ตั้งอยูใกลทะเล เรือเดินทะเลสามารถติดตอไดสะดวก 
 การปกครอง  
  อยุธยามีอํานาจ 417 ป มีกษัตริย 34 พระองค 5 ราชวงศ คือ 
  1. ราชวงศอูทอง (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952) 
  2. ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931) และ (พ.ศ. 1952-2112) 
  3. ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 2112-2172) 
  4. ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2231) 
  5. ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310) 
  การปกครองแบงออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และประเทศราช 
 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 กฎหมายรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เรียกวา “พระคัมภีรธรรมนูญศาสตร” 
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 การคากับประเทศ 
 สินคาท่ีตางประเทศตองการ ไดแก เครื่องเทศ ไมหอม ขาว ดีบุก พริกไทย น้ําตาล เขาสัตว ประเทศคูคา 
ไดแก จีน ญ่ีปุน อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน และฮอลันดา  
 ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา 
 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางรากฐานการปกครองของอยุธยาไว ดังนี้ 
  จัดการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 
  แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน 
  จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม ซ่ึงใชสืบมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) 
 กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 เสียกรุงแกพมาครั้งท่ี 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 เสียกรุงแกพมาครั้งท่ี 2 
เมื่อ พ.ศ. 2310 และเปนการสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงยาวนานถึง 417 ป 
 
สมัยกรุงธนบุรี 
 หลังจากการสูญเสียอาณาจักรอยุธยาครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2310) บุคคลสําคัญท่ีกูเอกราช คือ สมเด็จพระเจา-
ตากสินมหาราช ซ่ึงไดสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นบริเวณฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. 2310 และครองราชย-
สมบัติถึง พ.ศ. 2325  
 เศรษฐกิจชวงแรก ตองพระราชทานทรัพยซ้ือขาวเลี้ยงประชากร การคาไมเจริญ เน่ืองจากเกรงภัยสงคราม 
มีการปรับปรุงสถาปตยกรรมบาง และเกิดกบฏยึดอํานาจอางวาพระเจาตากสติฟนเฟอน และอัญเชิญสมเด็จเจาพระยา-
มหากษัตริยศึกขึ้นครองราชย เปนปฐมกษัตริยราชวงศจักรี 
 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลท่ี 1-3 (พ.ศ. 2325-2394) 
 การปกครอง 
  รูปแบบการปกครองทั้งสวนกลางและภูมิภาค คลายกับกรุงศรีอยุธยา 
  พยายามสรางบานเมืองใหมีความเจริญเชนเดียวกับอาณาจักรอยุธยา 
  ปรับตัวเพ่ือปองกันตนเองจากการคุกคามของชาติตะวันตก 
 กฎหมาย 
 รวบรวมและปรับปรุงกฎหมายตราสามดวง  
 พระพุทธศาสนา  
  รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหชําระพระไตรปฎก เรียกวา “ฉบับทองใหญ” สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  รัชกาลท่ี 2 มีการแลกสมณทูตระหวางไทยกับลังกา 
  รัชกาลท่ี 3 สถาปนาธรรมยุติกนิกาย ปฏิสังขรณวัด รวม 53 วัด 
 เศรษฐกิจ  
  รัชกาลท่ี 1 เศรษฐกิจยังไมเจริญเทาท่ีควรเนื่องจากการศึกการสงคราม 
  รัชกาลท่ี 2 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในปลายสมัย  
  สมัยรัชกาลท่ี 3 เศรษฐกิจเจริญรุงเรือง และไดทําสัญญาการคากับอังกฤษ เรียกวา “สัญญาเบอรนี” 
พ.ศ. 2369  
  รายไดหลักจากการเก็บภาษี เชน ภาษีผานดาน การคาสําเภาหลวงกับตางประเทศ กําไรจากการผูกขาด 
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 โครงสรางชนชั้นของสังคม 
 แบงสมาชิกของสังคม เปนลําดับชนช้ันตามระบบศักดินา ไดแก พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง ไพร 
ทาส พระสงฆ 
  พระมหากษัตริย 
  กษัตริยทรงเปนท่ีเคารพรักสักการะของปวงชน รวมท้ังการนําเอาลัทธิเทวราชาจากขอม และศาสนา
พราหมณ-ฮินดู มีผลทําใหพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนสมมติเทพ มีการเปลี่ยนแปลงกฎมณเฑียรบาล 
พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 12 ประการ 
 

ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร 
1. การให (ทาน) พระราชทานทรัพยสิ่งของใหแก 
 ผูสมควรไดรับ  

1. รักษาทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ 

2. การละเวนจากทําบาป (ศีล) เวนจากการทําบาป 
 ท้ังกาย วาจา ใจ  

2. อนุเคราะหขาราชบริพาร 

3. การเสียสละ (บริจาค) เสียสละพระราชทรัพย 
 และความสุขเพ่ือบานเมือง  

3. อนุเคราะหพระญาติวงศานุวงศ 

4. ความออนโยน (มัทวะ) ปฏิบัติดวยความละมุนละไม
 ไมถือพระองค  

4. เก้ือกูลนักปราชญราชบัณฑิต 

5. ความซ่ือตรง (อาชวะ) ทรงซ่ือตรงทุกกรณี  5. อนุเคราะหประชาชนในชนบทหางไกล 
6. ความไมโกรธ (อโกธะ) ระงับอารมณโกรธ ไมวูวาม  6. อนุเคราะหผูทรงศีล สมณะชีพราหมณ 
7. ความหนักแนนมั่นคง (ตปะ) ปฏิบัติหนาท่ีครบถวน  7. อนุรักษสัตว มิใหสูญพันธุ 
8. ความอดทน (ขันติ) อดทนตอความยากลําบาก 
 ในการแกปญหาบานเมือง  

8. ประพฤติคุณธรรมเปนตัวอยางแกคนท้ังหลาย 

9. ความยุติธรรม (อวิโรธนะ) ยึดหลักประโยชนสุข
 ของสวนรวม  

9. เลี้ยงดูคนยากจนไมใหเบียดเบียนผูอื่น 

10. ความไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) ไมเบียดเบียนให
 ผูอื่นเดือดรอน  

10. ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของศาสนา 

 11. ไมไปในท่ีอันไมสมควรแกพระเจาแผนดิน  
 12. ไมโลภในลาภอันมิควรแกพระเจาแผนดิน  

  
   พระราชวงศหรือเจานาย 
   ยศของเจานาย มี 2 ประเภท คือ 
   1. สกุลยศ ไดรับตั้งแตเกิด สกุลยศในสมัยอยุธยาตอนตน ใชคําวา “เจา” เชน เจาอาย เจาย่ี  
เจาสาม ตอมาสมัยพระเอกาทศรถ ไดปรากฏสกุลยศของเจานายมี 3 ช้ัน คือ เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา 
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   2. อิสริยยศ ไดรับพระราชทาน เนื่องจากรับใชราชการแผนดิน มักขึ้นตนดวยคําวา “พระ” เชน 
พระราเมศวร พระบรมราชา สมัยสมเด็จพระนารายณ มี “เจาทรงกรม” เลิกใชในสมัยรัชกาลท่ี 5 
   ขุนนาง เปนชนสวนนอยในสังคม 
   ยศ หมายถึง ฐานะหรือบรรดาศักดิ์ เชน สมเด็จเจาพระยา เจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น 
   ตําแหนง หมายถึง หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน สมุหพระกลาโหม สมุหนายก เสนาบดี ปลัดทูลฉลอง 
เจากรม 
   ราชทินนาม หมายถึง นามท่ีไดรับพระราชทาน เชน มหาเสนายมราช จักรีศรีองครักษ พลเทพ 
   ศักดินา หมายถึง เครื่องกําหนดฐานะหรือความรับผิดชอบตองานราชการ โดยครอบครองที่นา
มากนอยตามศักดินา 
   ไพร เปนพลเมืองสวนใหญของสังคมไทยทั้งชายและหญิง มีศักดินาระหวาง 10-25 ไร ตองขึ้น
สังกัดมูลนาย มิฉะนั้นจะไมไดรับการคุมครองจากกฎหมาย 
   ประเภทของไพร 
   1. ไพรหลวง คือ ไพรท่ีสังกัดประจํากรม มีหนาท่ีเขาเวรรับราชการเขาเดือนออกเดือน (ปหนึ่ง
ทํางาน 6 เดือน) 
   2. ไพรสม คือ ไพรท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานแกขุนนาง มีหนาท่ีทํางานตามท่ีมูลนายสั่ง 
   3. ไพรสวย คือ ไพรสมและไพรหลวงท่ีสงของ (สวย) มาแทนการใชแรงงาน  
   การเลื่อนฐานะของไพร 
   1. มีความสามารถในการรบ 
   2. ไพรนําชางเผือกมาถวาย 
   3. ไพรเปดเผยการทุจริตของขุนนาง 
   4. ออกบวชและศึกษาพระธรรมจนจบเปรียญ แลวลาสิกขาบทมารับราชการ 
   สมัยตนรัตนโกสินทร มีการปรับปรุงระบบไพร ดังนี้ 
   - รัชกาลที่ 1 เขาเดือนออก 2 เดือน (หนึ่งปทํางาน 4 เดือน) 
   - รัชกาลที่ 2 เขาเดือนออก 3 เดือน (หนึ่งปทํางาน 3 เดือน) 
   ไพรเลือกสังกัดมูลนายได 
   ไพรท่ีบวชเมื่อลาสิกขาบทใหรับราชการตามกรมได 
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สมัยปฏิรูป รัชกาลที่ 4-7 (พ.ศ. 2394-2475) 
 1. การปกครอง  
   สมัยรัชกาลที่ 4  
   - ทรงทําบานเมืองใหทันสมัย เพ่ือมิใหมหาอํานาจตะวันตกใชเงื่อนไขความลาหลังดอยพัฒนา 
เปนขออางใชกําลังเขายึดเปนเมืองขึ้น ดวยการใชพระบรมราโชบายเพื่อความอยูรอด คือ ยอมทําสนธิสัญญา
เสียเปรียบ เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวริง” 
   สมัยรัชกาลที่ 5 
   - เสด็จประพาสตนเพ่ือใหทราบสภาพความเปนอยูของราษฎร 
   - ตั้งสภาที่ปรึกษา ไดแก สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค 
   - เปลี่ยนโครงสรางระบอบการปกครองของประเทศใหม ไดแก 
    1. การบริหารราชการสวนกลาง ยกเลิกตําแหนงสมุหกลาโหมและสมุหนายก และจุสดมภ 4 
โดยแบงหนวยราชการออกเปน 12 กระทรวง 
    2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค ยกเลิกหัวเมืองช้ันเอก โท ตรี และจัตวา และฐานะเมือง
ประเทศราชเปนแบบมณฑล ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย 
    3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น มีการเลือกตั้งผูใหญบานครั้งแรกท่ีบางปะอิน และจัดตั้ง
สุขาภิบาล 2 แหง คือ สุขาภิบาลกรุงเทพ และที่ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรปราการ 
   สมัยรัชกาลที่ 6 
   - ทรงวางพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
    1. จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 
    2. จัดตั้งดุสิตธานี (พ.ศ. 2461) 
    3. ใหเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ 
   สมัยรัชกาลที่ 7  
   - เตรียมจัดการปกครองแบบเทศบาล 
   - เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
 2. กฎหมายและการศาล 
   รัชกาลที่ 4 ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (สนธิสัญญาเบาวริง) และการพิจารณาคดีแบบ
จารีตนครบาล 
   รัชกาลที่ 5 จัดระเบียบการศาลแบบยุโรป เชน ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลแพง และศาลตางประเทศ มี
การรางประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2451) 
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 3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6 
  สมัยรัชกาลที่ 4 
  1. ใหขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝา 
  2. ออกประกาศรับฎีกาจากราษฎรเดือนละ 4 ครั้ง (ทุกวันโกน) 
  3. ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
  4. ประกาศยกเลิกการยิงกระสุน และอนุญาตใหราษฎรเขาเฝาในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน 
  5. ใหสิทธิอิสระแกสตรีสามัญชนในการเลือกคูครอง 
  6. บุตรและภรรยามีสิทธิไมยอมใหบิดาและสามีขายตนเองเปนทาส 
  7. จางชาวตางชาติมาสอนหนังสือแกพระราชโอรสและพระราชธิดา 
  8. สงนักเรียนไทยไปศึกษาตอตางประเทศ 
  9. ออกหนังสือทางราชการเลมแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2401 และยังคงมีอยูถึงปจจุบัน 
เมื่อ พ.ศ. 2398 เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวริง”   
  สมัยรัชกาลที่ 5 
  1. การเลิกไพร รัชกาลท่ี 5 โปรดใหดําเนินมาตรการตางๆ จนนําไปสูการยกเลิกระบบไพร ดังนี้ 
   1. พ.ศ. 2440 ไดโอนกรมพระสุรัสวดีขึ้นกับกระทรวงกลาโหม 
   2. การฟนฟูกรมทหารมา โดยใหเขาควบคุมกําลังคนแทนการใหมูลนายอื่นๆ ควบคุม ซ่ึงโอนไพรสมท่ี
เจานายสิ้นพระชนมเขามาเปนทหาร และรับสมัครคนขอมือขาว (ไพรท่ีไมสังกัดมูลนาย) เปนทหารกรมทหารหนา 
ไดกลายเปนพ้ืนฐานสําหรับการจัดกองประทัพประจําการ 
   3. ไพรโยกยายไปที่ใดก็โดนยายทะเบียนสํามะโนครัว โดยขาราชการทองถิ่นคอยดูแลและเปนการ
ยกเลิกการควบคุมไพรผานมูลนายในที่สุด 
   4. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พ.ศ. 2443 โดยใหคาจางแกผูถูกเกณฑแรงงาน พ.ศ. 2444 
มีการประกาศใหพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ เพ่ือเปนกฎหมายแนนอนวาชายฉกรรจอายุ 18-60 ป ตอง
เสีย “คาราชการ” ไมเกินปละ 6 บาท 
   5. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนอายุ 18-60 ป 
ตองเปนทหาร ผูผานการคัดเลือกตองเปนทหารประจําการ 2 ป และไดรับการฝกทหารแบบใหม กฎหมายฉบับนี้
เปนขั้นตอนสุดทายของการยกเลิกการควบคุมไพรแบบเดิมโดยปริยาย 
  2. การเลิกทาส 
   1. ลดหยอนคาตัวทาสที่เกิดตั้งแต พ.ศ. 2411 ทําใหในท่ีสุดก็พนจากความเปนทาสเมื่ออายุครบ 21 ป 
   2. เริ่มซ้ือทาสปลดปลอยใหเปนอิสระ 
   3. ใหลดจํานวนบอนเบี้ย เพราะทรงเห็นวาการพนันเปนท่ีมาของการขายตัวเปนทาสดวย 
   4. ในป พ.ศ. 2448 จึงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสไดสําเร็จ 
   การเลิกระบบไพรและทาสมีผลทําใหเกิดแรงงานอิสระ และอํานาจทางการเมืองของกษัตริยมั่นคง
สังคมกาวหนาและทันสมัย  
  สมัยรัชกาลที่ 6 
  1. ทรงประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา บังคับเด็กไทยทุกคนตองจบการศึกษาอยางต่ํา ป.4 
  2. ทรงตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรก (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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 4. การจัดการศึกษา 
  สมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มจัดการศึกษาอยางจริงจัง นําไปสูการศึกษาในระบบโรงเรียน 
   ปจจัยผลักดันใหมีการจัดการศึกษา 
   1. การเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี 
   2. การเสด็จประพาสตางประเทศของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทําใหพบเห็นความเจริญกาวหนาของตางชาติ 
และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 
   3. ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถสมัยใหม 
   การเริ่มตนจัดการศึกษา 
   พ.ศ. 2414 จัดตั้ง “โรงเรียนหลวง” ขึ้น แตอยูในวงศชนช้ันสูง 
   - ตอมา พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้น คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
   - ตั้งโรงเรียนตามมณฑลตางๆ  
   - ตั้งกรมศึกษาธิการ ขึ้นใน พ.ศ. 2430 เพ่ือดูแลการจัดตั้งโรงเรียน จัดทําแบบเรียนหลวงและ
การสอบไล 
   - จัดใหทุนเลาเรียนหลวง เพ่ือสงคนที่มีการศึกษาดีไปศึกษาตอตางประเทศ 
 5. การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยภายหลัง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมืองการปกครองใน พ.ศ. 2475 สภาพสังคมไทยมีการ 
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน 
  1. มีการขยายการศึกษากวางขวาง ไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา ตามกําลังภูมิปญญาและทุนทรัพย 
  2. ระบบชนชั้นถูกยกเลิก 
  3. รัฐธรรมนูญไดกําหนดความเสมอภาคกันทางกฎหมาย 
  4. นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชในสังคมไทย เชน ดานการแตงกาย การรับประทานอาหาร การ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
  5. อุดมการณสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยสมบูรณขึ้น 
   กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุมชนช้ันกลาง มีบทบาทมากในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไดยึดหลัก 6 ประการ ไดแก 
   1. หลักเอกราช 
   2. หลักความมั่นคงภายใน 
   3. การบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎร หรือการเศรษฐกิจ 
   4. หลักสิทธิเสมอภาค 
   5. หลักเสรีภาพ 
   6. หลักการศึกษา 
  นโยบายสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   การขยายการศึกษา 
   พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนทุกคนไมจํากัดเพศ ชาติ 
ศาสนา ไดรับการศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ 
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   พ.ศ. 2477 ไดเปดทําการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองขึ้นใน
ลักษณะตลาดวิชา นอกเหนือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   พ.ศ. 2478 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ทําใหทุกตําบลมีโรงเรียนและถือเปน
การศึกษาภาคบังคับ 
   พ.ศ. 2486 ไดมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 3 แหง ไดแก 
   - มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   - มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ความเสมอภาคในสังคม 
   หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใชเมื่อ วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดรับความเสมอภาคในทาง
กฎหมายและเสรีภาพของประชาชนที่จะพูด เขียน ประชุม ทําใหสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย นอกจากนี้มีการประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศของขาราชการพลเรือน  
   วัฒนธรรม 
   วัฒนธรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
   1. เปลี่ยนแปลงการแตงกาย โดยหันมาสวมกางเกงและสวมเสื้อนอกผูกไทแบบตะวันตก 
   2. ยกเลิกพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา 
   3. ยกยองสถานภาพสตรีเทาเทียมบุรุษ 
   4. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
   5. ปรับปรุงวัฒนธรรมดานภาษาและหนังสือ  
  สังคมไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
  ผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดปญหาภายในสังคมมากมาย โดยเฉพาะปญหาความสงบเรียบรอย
ภายในรัฐบาลแกไขปญหาพรอมกับรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย แบงออกไดดังนี้ 
 1. อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย 
 2. วัฒนธรรมสมัยกอนสุโขทัย 
 3. วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึง พ.ศ. 2475 
 5. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ  
 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย 
  อินเดีย 
  อารยธรรมอินเดียแพรสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสาเหตุมาจากการเดินทางของชาวอินเดียท้ังดาน
การติดตอคาขาย การแสวงโชค การเผยแผศาสนา อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียท่ีมีตอวัฒนธรรมไทย คือ 
  การเมืองการปกครอง ไดแก การปกครองระบอบกษัตริย เชน เทวราชา ธรรมราชา จักรพรรดิราช 
ตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนา 
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  ศาสนาและพิธีกรรม เปนแบบผสมผสานอยูในวัฒนธรรมไทยอยางแยกไมออก ถึงแมสวนใหญคนไทย
จะนับถือพุทธศาสนาแตศาสนาพราหมณก็มีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมตางๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีโสกันต พิธีมุรธาภิเษก และการเคารพบูชาองคเทพในศาสนาพราหมณ เปนตน 
  ภาษาและวรรณคดี ไดแก การใชภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย เชน บทสวดทางพระพุทธ-
ศาสนาหรือคําศัพทตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือภาษาสันสกฤต เชน กรีฑา หรรษา และวรรณคดี
เรื่องมหากาพยรามายณะ เปนตน  
  จีน 
  จีนเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก จีนติดตอกับไทยเปนเวลานาน โดยเฉพาะการ ติดตอ
การคาในระบบบรรณาการ การท่ีคนจีนจํานวนมากเดินทางสูดินแดนไทยตอนปลายสมัยอยุธยาเปนตนมา ชาวจีน
ท่ีอพยพมาจํานวนไมนอยไมกลับจีน ชาวจีนท่ีเปนชายไดแตงงานกับหญิงไทย จึงมีการถายทอดวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ 
  ศิลปกรรม ในงานการกอสราง เชน โบสถ วิหาร ท่ีเรียกวา “แบบพระราชนิยม” ศิลปกรรมแบบจีน 
เฟองฟู สมัยรัชกาลท่ี 3 แบบพระราชนิยมนั้นเลิกใชชอฟา ใบระกา หางหงส แตนําเครื่องเคลือบดินเผา ถวยชาม
จีนมาเปนเครื่องประดับ เชน วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร 
  ภาษาและวรรณกรรม  
  - ภาษาท่ีใชปนอยูกับภาษาไทย เชน เซง ย่ีหอ เจง 
  - วรรณกรรม ท่ีแปลและรูจักแพรหลายในสมัยรัชกาลท่ี 1 คือ เรื่องสามกก 
  - ประเพณีและพิธีกรรม เชน พิธีไหวเจา พิธีกงเตก พิธีเชงเมง เปนตน 
  ชาติตะวันตก  
  ชาติตะวันตกติดตอกับไทยสมัยอยุธยา ชาติแรก คือ โปรตุเกส ติดตอกับไทย เมื่อ พ.ศ. 2504 ในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (ครองราชยระหวาง พ.ศ. 2034-2072) 
  วัตถุประสงคท่ีสําคัญของชาติตางๆ เหลาน้ีก็เพ่ือการคาและเผยแผศาสนาคริสต ตัวอยางเชน โปรตุเกส 
ขายอาวุธปน กระสุนดินดํา การแตงเครื่องยศ การสรางปอมคาย เปนตน 
  ชาติตะวันตกที่เขามาติดตอกับไทย สมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดแก 
  - ชาติโปรตุเกส พ.ศ. 2329 
  - ชาติอังกฤษ พ.ศ. 2364 โดยผูสําเร็จราชการจากอินเดียไดสงจอหน ครอวฟอรด (John Crawford) 
เปนทูตมาเจรจาและนําไปสูการทําสนธิสัญญากับชาติตางๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4  
 วัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
   สถาปตยกรรม ไดแก ท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมี 2 แบบ คือ แบบเรือนเครื่องผูกหรือกระทอม กับ แบบ
เรือนเครื่องสับ เรือนปลูกสรางดวยไม  
   ประติมากรรม เปนพระพุทธรูปสําริด พระพุทธรูปแบบอยุธยามี 2 รุน  
   - รุนท่ี1 เปนลักษณะผสมระหวางศิลปะทวาราวดีกับลพบุรี เรียกกันวา “รุนอูทอง” พระพักตร
เปนรูปสี่เหลี่ยม พระนาสิกคมสัน เสนพระเกศาละเอียดทํารัศมีเปนตอมกลมบาง พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ  
   - รุนท่ี2 “รุนอยุธยา” โดยนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องเยี่ยงกษัตริย มีมงกุฎและจีวรประดับ
อัญมณีหรูหรา  
   จิตรกรรม เรื่องราวพุทธประวัติ ไดแก ทศชาติ  
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   วรรณกรรม เก่ียวกับบุญ-กรรม เชน กาพยมหาชาติ นันโทปนันทสูตรคําหลวง มหาชาติคําหลวง 
โองการแชงน้ํา และวรรณกรรมสดุดีความเกงกลาของพระมหากษัตริย เชน ลิลิตยวนพาย วรรณกรรมเพ่ือความ
บันเทิง เชน ลิลิตพระลอ นิราศพระบาท วรรณกรรมคําสอน เชน ทศรถสอนพระราม พาลีสอนนอง วรรณกรรม
ตํารา เชน จินดามณี เปนตน สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนยุคทองของวรรณกรรม  
   นาฏศิลปและดนตรี เรียกกันวา “หนัง” ท้ังหนังใหญและหนังตะลุง โขน ละครชาตรี ละครนอก 
ละครใน หุน และใชดนตรีไทยทั้งเครื่องดีด สี ตี เปา ประกอบเรื่องท่ีแสดงมักเปนเรื่องรามเกียรติ์ สมุทรโฆษคําฉันท 
พระรถเสน อนิรุทธคําฉันท เปนตน  
 วัฒนธรรมสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร 
  สมัยธนบุรี 
  ศิลปะตางๆ ในสมัยธนบุรียังคงดําเนินตามแบบอยุธยา เนื่องจากอยูในภาวะสงคราม ศิลปะสมัยนี้ แบง
ออก ดังนี้ 
  สถาปตยกรรม ไดแก พระราชวังเดิม 
  จิตรกรรม ไดแก สมุดภาพไตรภูมิ 
  วรรณกรรม ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ ลิลิตเพชรมงกุฎ โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี อิเหนา คําฉันท  
  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
  - รัชกาลท่ี 1 ยุคฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ถูกทําลายตั้งแตเสียกรุงศรีอยุธยา 
  - สมัยรัชกาลท่ี 2-3 เปนการฟนฟูและมีเอกลักษณเฉพาะตัว แตยังคงแบบสุโขทัย อยุธยา 
ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงเปนศิลปะที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ 
  สถาปตยกรรม ไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วัดอรุณราชวราราม (ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมแบบตนรัตนโกสินทรนิยมสรางเจดียแบบปรางค) เชน  
พระปรางควัดอรุณราชวราราม พระปรางควัดระฆังโฆสิตาราม  
  รัชกาลท่ี 3 รับอิทธิพลจากจีนมาผสมไทย เชน วัดราชโอรสาราม วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา  
  ประติมากรรม เปนศิลปะสืบทอดจากอยุธยา นิยมสรางพระพุทธรูปมีเครื่องทรงมากขึ้น หรือรับแบบ
มาจากสุโขทัย 
  จิตรกรรม เปนการวาดภาพประดับฝาผนัง โบสถ วิหาร ลักษณะรูปแบบและเทคนิคของอยุธยาเนน
ภาพมองจากท่ีสูง การใชสีมีหลากหลายมากทั้งสีแทและสีผสม นิยมใชสีทองคําเปลวเพื่อความหรูหรา สวนใหญ
เปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ไตรภูมิพระรวง และชาดก เชน ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุวรรณาราม 
และวัดเครือวัลยวรวิหาร 
  วรรณกรรม 
  เชน เรื่องสมบัติอมรินทร ของเจาพระยาพระคลัง (หน) นิราศสุพรรณของสุนทรภู 
  รัชกาลท่ี 2 ทรงแตงเติมวรรณกรรมอยุธยาใหบริบูรณในรูปบทละครใชแสดง เชน บทละครรามเกียรติ์ 
อิเหนา เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน และการแปลวรรณกรรมตางแดน เชน สามกก ราชาธิราช เปนตน 
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 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย  
 1. การแผขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ผลจากการเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี กอใหเกิดการ
ปรับปรุงประเทศใหทันสมัยแบบตะวันตก 
 2. คนไทยจํานวนไมนอยเดินทางไปศึกษาในตะวันตก พบเห็นความกาวหนาของชาวตะวันตก และเห็นวา
วัฒนธรรมตะวันตกเหนือไทย 
 3. ผูปกครองไทยเห็นความจําเปนตองปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก 
 วัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงในดานศิลปกรรม ไดแก 
  สถาปตยกรรม 
  สถาปตยกรรม รับแบบตะวันตกมาใชในงานกอสรางอาคารบานเรือน โดยนํามาผสมผสานกับแบบดั้งเดิม
ของไทย เชน พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ตึกคณะอักษรศาสตร อนุสาวรียทหารอาสา หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 
เปนตน  
  ศิลปะกอสรางเลียนแบบตะวันตก ไดแก การสรางพระราชวัง เชน พระนครคีรี ท่ีเขาวัง จ. เพชรบุรี 
พระราชวังสราญรมย  
  สมัยรัชกาลที่ 4 พระราชวังนิเวศนท่ีบานปน จ. เพชรบุรี  
  สมัยรัชกาลที่ 5 พระท่ีนั่งวโรภาสพิมาน ในพระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระท่ีนั่งอนันต-
สมาคม พระราชวังดุสิต พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระท่ีนั่งวิมานเมฆ พระราชวังสราญรมย 
  สมัยรัชกาลที่ 6 ไดแก พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
  สมัยรัชกาลที่ 7 ไดแก พระราชวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ 
  ประติมากรรม 
  ประติมากรรม ไดแก 
  - การสรางรูปปนเหมือนจริง เชน พระบรมรูปทรงมา พระบรมรูปพระมหาธีรราชเจา ฯลฯ 
  - การสรางพระพุทธรูปท่ีใสเครื่องแบบเทวรูป เชน พระสยามเทวาธิราช พระสัมพุทธพรรณี        
พระนิรันตราย ตลอดจนพระพุทธรูปพระประธานของวัดตางๆ   
  จิตรกรรม 
  จิตรกรรม นิยมวาดภาพเหมือนจริง ภาพเขียน 2 มิติของไทยเปลี่ยนเปน 3 มิติแทน ตลอดจนภาพเขียน 
ฝาผนังท่ีสําคัญจะเปนภาพแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และชีวิตประจําวันของชาวไทย เชน 
ภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพฝูงชนกําลังเดินทางไปนมัสการ  
พระพุทธบาทซึ่งภาพเขียนเหลานี้เปนฝมือของพระภิกษุ “ขรัวอินโขง” 
  สมัยรัชกาลท่ี 4 อิทธิพลศิลปะตะวันตกแพรเขาสูไทย ภาพเหมือนจริงท่ีมีการแรเงาหรือท่ีเรียกวา 
“ทรรศนียวิสัย” ภาพท่ีทานขรัวอินโขงเขียนภาพเหมือนภาพแรก คือ พระบรมสาทิสลักษณของรัชกาลท่ี 4 ปจจุบัน
ประดิษฐานอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  วรรณกรรม 
  สมัยรัชกาลที่ 4 งานเดนเรื่องแรก คือ นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย  
  สมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชนิพนธของรัชกาลท่ี 5 เชน เรื่องไกลบาน พระราชพิธีสิบสองเดือน 
นอกจากนี้มีการแปลวรรณกรรมจากตางประเทศ เชน เรื่องนิทราชาคริต ความพยาบาท นอกจากนี้มีงานเขียน
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ลักษณะวิจารณทางการเมืองและสังคม ไดแก ผลงานของเทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ ท่ีปรากฏในหนังสือ
ตุลวิภาคพจนกิจศริพจนภาค 
  งานดานหนังสือพิมพ ดานขาว และวิชาการตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ดรุโณวาท 
  สมัยรัชกาลที่ 6 มีการแปลและการเขียนแบบรอยแกวแพรหลายมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนงานพระราช-
นิพนธในรัชกาลท่ี 6 เชน เวนิสวานิช โรมิโอ-จูเลียต พระราชนิพนธบทละครรํา เชน สาวิตรี มัทนะพาธา ตลอดจน
บทละครพูด เชน หัวใจนักรบ โพงพาง (มัทนะพาธา หรือตํานานดอกกุหลาบเปนบทละครพูดคําฉันทเรื่องแรก) 
  สมัยรัชกาลที่ 7 รูปแบบมีลักษณะเปนไทยมากขึ้น เปนยุคเรื่องสั้น เชน ปราบพยศ สงคราม 
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายรุงเรืองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานการแตงกาย 
  รัชกาลที่ 4  ขุนนางสวมเสื้อเขาเฝา 
  รัชกาลที่ 5  ขาราชการแตงกายชุดขาราชการ หรือราชปะแตน 
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี 
  รัชกาลที่ 4 
  - ใหสิทธิแกผูหญิงในการเลือกคูครอง 
  - ใหชาวตางชาติรวมโตะเสวยอยางไมถือพระองค 
  รัชกาลที่ 5  
  - เลิกการหมอบคลานเขาเฝา 
  รัชกาลที่ 6 
  - สงเสริมใหชายมีภรรยาเดียว 
  - ใชคําวา นาง นางสาว นาย เด็กหญิง เด็กชาย นําหนาช่ือ 
  - ประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุล 
  - ใชนาฬิกาแทนการใชทุมหรือโมงแบบโบราณ 
  - ใชพุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)  
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานวิทยาการสมัยใหม 
  - คณะมิชชันนารี นําความรูแผนใหมเขามาเผยแพร เชน การแพทย เคมี ฟสิกส ฯลฯ   
  - ออกแบบตัวพิมพอักษรไทย และตีพิมพหนังสือไทย พรอมท้ังตั้งโรงพิมพในไทย 
  - จําหนายหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เชน บางกอกรีคอรเดอร คนไทยชั้นสูงไดมีโอกาสรับรู
ความกาวหนา  
  - การต้ังโรงเรียนของคณะมิชชันนารี กระตุนใหรัฐนําการศึกษาในระบบโรงเรียนมาใชแทนการศึกษา
ในครอบครัว วัง และวัด ตอมารัชกาลท่ี 6 ไดเริ่มจัดการศึกษาภาคบังคับขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ แบงออกเปนชวงๆ ไดแก    
   วัฒนธรรมไทยหลัง พ.ศ. 2475 แบงแนวคิดสําคัญ 2 ประการ 
   1. แนวคิดประชาธิปไตยหรืออุดมการณประชาธิปไตยท่ีคณะราษฎรมุงหวังจะสรางใหสําเร็จ 
   2. แนวคิดในการสรางชาติใหเปนมหาอํานาจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เรียกวา “นโยบายรัฐนิยม” 
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   นโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแก  
   - การเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปใหมเปนวันท่ี 1 มกราคม ใน พ.ศ. 2484 
   - สงเสริมบทบาทและสถานภาพผูหญิงใหเทาเทียมชาย 
   - การใหประชาชนรูจักแบงเวลาทํางานและพักผอน 
   - ปรับปรุงการรับประทานอาหารใหเปนเวลา 
   วัฒนธรรมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
   หลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทํารัฐประหารใน พ.ศ. 2490 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมใน 
พ.ศ. 2495 ควบคูกับสภาวัฒนธรรมแหงชาติท่ีมีมาตั้งแต พ.ศ. 2485 ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณขององคการ 
สหประชาชาติท่ีจะสรางความเขาใจอันดีทางวัฒนธรรมระหวางชาติตางๆ  
   เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ สังคม และผลของสงครามทําใหนักเขียนบางกลุมเสนอวรรณกรรมที่
ตองการใหมีการปรับปรุงสังคม ความคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต”  
   วัฒนธรรมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดยุบกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม
แหงชาติ เน่ืองจากรัฐบาลเริ่มใหความสนใจและพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกวาสังคม และมีการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตแบบทุนนิยมตะวันตกมีอิทธิพลใน
สังคมไทยมากขึ้น วัฒนธรรมไทยเสื่อมลงทุกขณะ ตลอดจนการเขามาของทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม จึง
ทําใหรัฐบาลระยะหลังตองใหความสนใจฟนฟูศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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พัฒนาการของมนุษยทางสังคม 
และวัฒนธรรมของชาติตะวันออก 

 
อารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีนและอินเดีย) 
 1. ศิลปวัฒนธรรมของจีน 
  “สมัยกอนประวัติศาสตร” ศูนยกลางความเจริญของจีน ระยะแรกอยูแถบลุมแมน้ําฮวงโห รองรอย
ความเจริญในยุคหินใหม คือ วัฒนธรรมยางเชา ซ่ึงมีลักษณะเดน คือ ภาชนะเครื่องปนดินเผา เขียนสีแดง ดํา 
น้ําตาล และวัฒนธรรมยางเชา ซ่ึงมีเครื่องปนดินเผาสีดําเปนจุดเดน และภาชนะเครื่องปนดินเผาชนิดสามขา 
  “สมัยประวัติศาสตรของจีน” เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศซาง (Shang Dynasty) เปนตนไป โดยแหลง
อารยธรรมความเจริญในสมัยราชวงศตางๆ อยูในบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําหวงเหอ (ฮวงโห) และลุมแมน้ําแยงซีเกียง 
(ภาคตะวันออกของจีน) สรุปได ดังนี้ 
  1. ชาง (Shang Dynasty) ประมาณ 1766-1122 ป 
   - การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
   - การประดิษฐตัวอักษร  
   - การทํานายโชคชะตา 
    - การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
    - การประดิษฐตัวอักษร  
    - การทํานายโชคชะตา 
  2. โจว (Chou Dynasty) ประมาณ 1122-221 ป 
   - แนวความคิดเก่ียวกับการปกครอง 
   - เริ่มตนยุคศักดินาของจีน  
   - ความเจริญดานภูมิปญญา ไดถือกําเนิดลัทธิความ เช่ือทางศาสนา 2 ลัทธิ คือ ลัทธิขงจ๊ือ และ
ลัทธิเตา 
   - ความเจริญทางวัตถุ รูจักหลอมเหล็กและนําเหล็กมา ใชทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  
  3. จ๋ินหรือฉิน (Chin Dynasty) ประมาณ 221-206 ป 
   - สรางกําแพงเมืองจีน 
   - รวบรวมจีนใหเปนจักรวรรดิ ซ่ึงแนวความคิดนิติธรรมนิยม คือ รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง และ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด ตอตานแนวคิดปราชญ 
   - สุสานซิวั่งตี่ แสดงถึงความย่ิงใหญของกองทัพ 
   4. ฮั่น (Han Dynasty) ประมาณ 206 ปกอน ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 221 
    - เปนยุคทองดานการคาของจีน ไดแก เสนทางสายไหม  สินคาท่ีสําคัญ คือ ผาไหม คันฉอง 
สําริด 
    - พระพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายและเจริญรุงเรืองในจีน  
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    - งานเขียนของซ่ือหมาเจียน 
    - เครื่องเคลือบสีเขียวมะกอก  
    - สุสานราชวงศฮั่นทําดวยอิฐ มีประติกรรมขนาดใหญ 
  5. ถัง (Tang Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 618-907 ป 
   - ความเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนา ไดแก พุทธศิลป เชน พระพุทธรูป เจดีย วัด พระ
โพธิสัตว ภาพพุทธประวัติ 
   - การสงเสริมดานการศึกษา มีการสอบแขงขันเขาราชการหรือสอบจอหงวน 
   - วรรณกรรม เปนยุคทองของกวีนิพนธจีน (หลีปอ ตัวแทนของเตา) 
   - จิตรกรรม วาดภาพทิวทัศน (หวาง ไหว) 
  6. ซองหรือซง (Song, Sung Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 960-1279 ป 
   - ไมเดนทางดานการเมือง  
   - มีการประดิษฐดินปน 
   - ประดิษฐแทนพิมพกอนยุโรป 400 ป  
   - การผลิตภาชนะถวยกระเบื้องสีขาวและสีเขียวไขกามีอิทธิพลตอสังคโลกของสุโขทัย 
   - จิตรกรรม ภาพทิวทัศนท่ีสมบูรณ (กวอซี) 
   - เริ่มมีประเพณีและคานิยมรัดเทาสตรีชนช้ันสูงใหเล็ก  
  7. หยวนหรือหงวน (Yuan Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 1279-1368 ป 
   - เปนราชวงศตางชาติ คือ มองโกล  
   -  มีความเขมแข็งในการปกครอง 
   - มีความเจริญในศิลปะการละคร โดยเฉพาะงิ้ว  
   -  วรรณกรรมสามกก 
   -  จิตรกรรมภาพมา 
  8. หมิงหรือเหม็ง (Ming Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 1368-1644 ป 
   - เปนราชวงศของจีนอยางแทจริง  
   - อนุรักษศิลปะเลียนแบบราชวงศถังและซอง  
   - เครื่องเคลือบสีน้ําเงิน-ขาว ลายคราม 
   - วรรณกรรม นิยมภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน 
   - สถาปตยกรรม สรางพระราชวังกรุงปกก่ิง หรือ  “นครตองหาม” 
  9. ชิงหรือเช็ง (Ching Dynasty)ประมาณ ค.ศ. 1644-1912 ป 
   - เปนพวกแมนจู ขัดแยงกับพวกตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยม 
   - เครื่องเคลือบ ไดแก เบญจรงค 
   - จิตรกรรม 2 สํานัก คือ สํานักประเพณีนิยม กับ  อัตนิยม  
   - วรรณกรรมความฝนในหอแดง สถาปตยกรรม มีการสรางพระราชวังฤดูรอนของซูสีไทเฮา 
   - ค.ศ. 1911 เปนยุคท่ีจีนเสื่อมถอยความเจริญ และถูกลมลางโดยพวกกกมินตั๋ง เปนระบบ
สาธารณรัฐ และถูกปฎิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสต ค.ศ. 1949 และเปนการปกครองแบบคอมมิวนิสต  
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 2. ศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย 
  แหลงอารยธรรมอินเดียโบราณที่เกาแก ไดแก อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (Indus Civilization) ใน
ประเทศปากีสถานในปจจุบัน มีความเจริญในชวงประมาณ 2500-1500 ปกอน ค.ศ. ความเจริญท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   1. ซากเมืองโบราณ 2 แหง คือ เมืองฮารับปา (Harappa) และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร (Mohenjo-
Daro) เมืองท้ังสองตั้งอยูริมฝงแมน้ําสินธุมีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ มีตลาด เขตท่ีอยูอาศัย และศาสนสถาน  
   2. พวกทราวิท หรือดราวิเดียน (Dravidians) คือ กลุมชนท่ีรูจักใชโลหะ (ทองแดง) ทําเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ใชอิฐกอสรางบาน ทอผา เพาะปลูก สรางระบบการชลประทาน และการเขียนอักษรรูปภาพ  
   3. พวกอินโด-อารยัน (Indo-Aryans) เปนชนเผาเรรอนอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย 
เขารุกรานอินเดียเมื่อประมาณ 1500 ปกอน ค.ศ. โดยขับไลพวกดราวิเดียนใหถอยรนลงไปทางตอนใต ชนชาติ
อารยันจึงกลายเปนผูสรางสรรคอารยธรรมใหแกอินเดียในเวลาตอมา 
  อารยธรรมอินเดียในยุคสมัยตางๆ สรุปได ดังนี้ 
   1. สมัยพระเวท-มหากาพย (ประมาณ C. 5-6 B.C.) ระยะนี้ คือ อารยันไดสรางความเจริญ
บริเวณลุมน้ําสินธุ ไดสรางพ้ืนฐานความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 
     คัมภีรพระเวท คือ คัมภีรศักดิ์สิทธ์ิของพวกอารยัน ไมใชผลงานของมนุษยแตเปนผลงาน
ของพราหมณ ไดฟงจากโอษฐของพระเจา แบงเปน 4 เลม คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอาถรรพเวท เปน
คัมภีรท่ีกําหนดวิถีการดํารงชีวิตของอารยัน และตลอดจนการบูชาเทพเจาหลายองค  
     ตอมามีการแตงคัมภีรพระเวทอีก คือ พราหมณะ อารัณยกะ และอุปนิษัท เพ่ือขยายความ
พระเวท และเปนท่ีมาของธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และปรัชญาจํานวนมาก โดยเฉพาะคัมภีรอุปนิษัท จะสอน
เรื่องปรมาตมัน หรือความจริงท่ีเท่ียงแทเพียงประการเดียว วิญญาณมนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของปรมาตมันท่ีเวียน
วายตายเกิดไปตามกรรม 
     ระบบวรรณะ เปนลักษณะเฉพาะของสังคมอินเดีย ท่ีแบงออกเปน 4 วรรณะตามหนาท่ี คือ 
พราหมณ (นักบวช) กษัตริย (นักรบ) แพศย (พอคา) และศูทร (ผูใชแรงงาน) 
     มหากาพยรามายณะ และมหาภารตะ เปนวรรณคดีท่ีย่ิงใหญของอินเดียโบราณเกี่ยวกับการ
ทําหนาท่ีของมนุษยใหสมบูรณตามวรรณะตนเอง โดยเฉพาะมหาภารตะเปนเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณี 
สถาบันทางสังคม และปรัชญา และการดํารงชีวิต ไดแก ตอนภควัทคีตา 
   2. สมัยมคธ-โมริยะ (ประมาณ C. 5-2 B.C.) ระยะนี้มีเหตุการณท่ีสําคัญ คือ  
     เปนสมัยท่ีอินเดียรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จากเปนอาณาจักรตางๆ ในสมัยมคธ 
จนถึงอาณาจักรวรรดิครั้งแรกของอินเดียในราชวงศโมริยะ และนําพระพุทธศาสนามาปกครองและเจริญสูงสุด 
     วิทยาการ เชน ดาราศาสตร คณิตศาสตร การแพทย ภาษาศาสตร ฯลฯ 
     วรรณคดี ท่ีสําคัญ คือ คัมภีรอรรถศาสตร การปกครอง และอํานาจของพระเจาแผนดิน 
เปนหลักการสําคัญในการปกครอง 
     พุทธศิลป เนื่องจากระยะนี้พุทธศาสนารุงเรืองในอินเดีย เชน เสาหินพระเจาอโศก (จารึก
ธรรมะที่เสา) สถูปท่ีสาญจิ 
   3. สมัยกุษาณะ–อันธระ (ประมาณ C. 2 B.C.–C. 4 A.D.) ราชวงศโมริยะเสื่อมลง ระยะนี้
อินเดียแบงออกเปน 2 พวก คือ ตอนเหนือ ไดแก กุษาณะ (ตางชาติ) ซ่ึงมีความเจริญมากกวาตอนใต ไดแก อันธระ 
โดยเฉพาะสมัยพระเจากนิษกะ  
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     การแยกนิกายในพุทธศาสนา มีการสังคายนาพุทธศาสนาและแยกเปน 2 นิกาย คือ มหายาน 
และหินยาน  
     พระพุทธรูป เปนการสรางพระพุทธรูปครั้งแรก เรียกวา “พระพุทธรูปแบบคันธาระ”  
     พระโพธิสัตว เปนคติความเช่ือเกี่ยวกับการเสวยชาติตอมาของพระพุทธเจา 
   4. สมัยคุปตะ (C. 4-6 A.D.) เปนระยะที่อินเดียพยายามฟนฟูความเปนอินเดียแท แบบสมัย
จักรวรรดิโมริยะ มีการนําเอาความเช่ือดั้งเดิมสมัยพระเวทมาปรับปรุงใหเขากับสภาพสังคมใหม (พัฒนาจากศาสนา
พราหมณมาเปนฮินดู) สมัยนี้อาจจะเรียกไดวาเปนยุคของ อารยธรรมฮินดู คือ  
     สถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม คือ สถาปตยกรรมในถ้ํา ซ่ึงมีการตกแตงดวย
จิตรกรรม และประติมากรรม โดยมีท้ังเรื่องในศาสนาพุทธ และฮินดู ท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ ถํ้า อชันตะ เอลลอรา 
และเอเลฟนตา 
     วรรณกรรม เปนยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต วรรณกรรม คือ บทละคร กวีเอก คือ กาลิทาส 
ผูแตงเรื่อง ศกุนตลา  
     พระพุทธรูป สมัยนี้แสดงความออนโยน สงบนิ่ง เปนความงามที่เปนอุดมคติแบบอินเดีย 
(มิใชเหมือนจริงตามธรรมชาติ แบบกุษาณะ) เชน พระศกเปนกนหอย จีวรเหมือนผาเปยกน้ํา พระกรรณยาว 
   5. สมัยหลังคุปตะ-โมกุล (C. 6-16 A.D.) มีเหตุการณสําคัญในอินเดีย คือ การเขามาของ พวก
มุสลิมเช้ือสายอาหรับ เติรกยึดครองอินเดียทางตอนเหนือสวนหนึ่ง ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีเดลฮี เรียกวา “สมัย
สุลตานแหงเดลฮี” การสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมนั้นท่ีสําคัญ คือ การผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมฮินดู และ
มุสลิม เชน  
     ศิลปะทมิฬ ปรากฏทางภาคตะวันออกเฉียงใต เปนศิลปะของพวกดราวิเดียน ลักษณะเดน 
คือ แสดงความตื่นเตน การมีอํานาจ ความนากลัว สถาปตยกรรมจะมีหลังคาซอนกันเปนช้ันๆ  
     ศิลปะอินเดียภาคเหนือและตะวันออก อยูในชวงเวลาใกลเคียงกับศิลปะทมิฬ และมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตมีความงามออนชอยกวา และหลังคาของสถาปตยกรรมเปนแบบโคงสูง ซ่ึงสรางดวยการ
กออิฐเปนช้ันๆ  
     ศิลปะแบบปาละและเสนะ สมัยราชวงศปาละเปนศิลปะของพุทธศาสนามหายานรุนสุดทาย 
กอนท่ีจะถูกทําลายโดยพวกมุสลิม อยูทางภาคเหนือของอินเดีย โดยมีมหาวิทยาลัยนาลันทาอันรุงเรืองมาตั้งแต
สมัยคุปตะ เปนศูนยกลางทางศิลปวิทยาการ หลังจากนี้เปนตนไป ถือวาศาสนาพุทธหมดบทบาทในอินเดีย 
(มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกพวกมุสลิมเผาทําลาย) สวนในราชวงศเสนะ ซ่ึงนับถือศาสนาฮินดูจะเปนศิลปะเนื่องใน
ศาสนาฮินดู 
   6. สมัยโมกุล (C. 16-18 A.D.) โมกุลเปนราชวงศสุดทายของอินเดียกอนท่ีจะตกอยูภายใต การ
ปกครองของอังกฤษ เปนราชวงศของพวกมุสลิม (แตเปนมุสลิมคนละพวกกับสมัยสุลตานแหงเดลฮี) มีการ
ผสมผสานระหวางศิลปะฮินดู และมุสลิมเขาดวยกัน (ความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมที่เดนของสมัยโมกุล 
คือ สมัยพระเจาอัคบารมหาราช) ในบรรดาศิลปะวัฒนธรรมที่มีผลมาจากการผสมผสานนี้ ท่ีเดนๆ คือ 
     สถาปตยกรรม คือ ทัชมาฮาล 
     วรรณกรรมภาษาเปอรเชียผสมกับภาษาอินเดียกลายเปนภาษาอูรดู 
 
 



 

สังคมศึกษา (28) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

พัฒนาการของมนุษยทางสังคม 
และวัฒนธรรมของชาติตะวันตก 

 
สมัยกอนประวัติศาสตร  
 ยุคหินเกา 
 ยุคหินเกา (Palaeclithic , Old Stone Age) 2.5 ลานป- 10,000 ป  
 1. ภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา ในประเทศแทนซาเนีย เคนยา และยูกันดา 
 2. มนุษยปกก่ิง, มนุษยขวา, มนุษยนีแอนเดอรทัล (Neandertal) ประเทศเยอรมนี และมนุษยโครมันยอง 
(Cro Magnon) ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงมนุษยโครมันยอง เปนมนุษยยุคหินเการุนสุดทายท่ีมีลักษณะเหมือนกับมนุษย
ในปจจุบันมาก 
 3. ประเทศไทย เรียกช่ือเฉพาะวา “วัฒนธรรมฟงนอยเอียน” (Fingnoian Culture) พบหลักฐานเปน
เครื่องมือหินกะเทาะบริเวณใกลลําแมน้ําแควนอยและแควใหญ จ. กาญจนบุรี  
   ดํารงชีวิตอยูดวยการลาสัตว จับปลา และหาของปา เรรอนไปตามแหลงอาหารแหงใหมและมัก
อาศัยอยูตามถํ้าและอยูใกลแหลงน้ํา 
   นําหินมาทําอาวุธและเครื่องมือ เครื่องใชอยางหยาบๆ โดยนํามากะเทาะใหแหลมคม  
เพ่ือใชสําหรับตัด ขุด หรือเจาะ จึงเรียกวา “เครื่องมือหินกะเทาะ” 
   รูจักใชไฟ เพ่ือทําอาหาร ใหแสงสวาง และปองกันภัยจากสัตวตางๆ  
   รูจักนําหนังสัตวมาทําเครื่องนุงหม 
   มีภาษาพูด มีการฝงศพ และทําพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย สะทอนถึงความเช่ือเรื่องชีวิตหลังความตาย 
   มีการสรางสรรคงานศิลปะ เชน ภาพเขียนสีบนผนังถํ้าอัลตามิรา (Altamira) ประเทศสเปน และ
การแกะสลักหินเปนรูปคน เปนตน 
   มีการแบงหนาท่ีการทํางานระหวางหญิงกับชาย เชน ฝายชายลาสัตว ทําอาวุธและเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ฝายหญิงทําหนาท่ีเลี้ยงดูลูก กอไฟ และเก็บหาของปา เปนตน 
 ยุคหินกลาง 
 ยุคหินกลาง (Mesolithic, Middle Stone Age) ประมาณ 8,000 ปกอนคริสตศักราช  
 1. วัฒนธรรมโฮบิเนียน (Hobinian Culture) ในประเทศเวียดนาม เปนตน 
   รูจักการเพาะปลูกอยางงายๆ เลี้ยงสัตว และจับปลาดวยเครื่องมือคลายกับแห 
   เครื่องมือเครื่องใชทําดวยหินกะเทาะมีความประณีตมากขึ้น 
   มีการรวมกลุมเปนสังคมกลุมใหญ มีการต้ังถ่ินฐานนอกถ้ํามากขึ้น 
   มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ โดยคนพบภาพเขียนสีบนผนังถํ้าหลายแหง มีท้ังภาพคนและสัตว 
สะทอนถึงความเช่ือในเรื่องวิญญาณ 
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ยุคหินใหม 
 ยุคหินใหม (Neolithic , New Stone Age) เกิดขึ้นประมาณ 4,000 ป กอนคริสตศักราชเปนยุคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดของยุคหิน บางทีเรียกวา “การปฏิวัติยุคหินใหม”  
 1. วัฒนธรรมยุคหินใหมพบท่ัวไปในทุกภูมิภาคของโลก  
   ทวีปยุโรป พบอนุสาวรียหิน “สโตนเฮนจ” (Stonehenge) ท่ีเมืองซอลสเบอรี (Salisbury) ใน
ประเทศอังกฤษ เปนสถาปตยกรรมทางศาสนา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพ่ือใชประกอบพิธีกรรมบูชาดวงอาทิตยหรือ
สังเกตระยะเวลาความยาวของวัน 
   ประเทศจีน มีแหลงวัฒนธรรมยางเชา (Yang Shaow) และวัฒนธรรมลุงชาน (Lung Shan)   
ทางตอนเหนือของประเทศจีน มีการประดิษฐเครื่องปนดินเผา หมอดินเผาสามขา ฯลฯ มีการสรางบานดวยดินเหนียว
และอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบาน เปนตน 
   ประเทศไทย พบท่ีบานเกา จ. กาญจนบุรี และบานเชียง จ. อุดรธานี 
 2. การดําเนินชีวิตของมนุษยยุคหินใหม  
   การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว มีการรวมตัวกันเปนชุมชน เกิดการจัดระเบียบเพ่ือควบคุมสังคม มี
ผูนํา มีรูปแบบการปกครอง มีการแลกเปลี่ยนสินคาและความเจริญในดานตางๆ  
   รูจักทําภาชนะเครื่องปนดินเผา เครื่องจักรสาน และทอผาเพ่ือทําเครื่องนุงหม 
   รูจักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยนําเครื่องมือหินกะเทาะมาขัดและ
ฝนใหเรียบจนกลายเปน “เครื่องมือหินขัด” 
 ยุคโลหะ 
 ยุคโลหะ แบงเปน 3 ยุค  
 1. ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) มนุษยเริ่มนําโลหะทองแดงมาทําอาวุธ สิ่งของเครื่องใชและเครื่องประดับ 
 2. ยุคสําริด (Bronze Age) มนุษยรูจักนําทองแดงมาหลอมรวมกับดีบุกกลายเปนโลหะผสม (Alloid) 
เรียกวา โลหะสําริด 
 3. ยุคเหล็ก (Iron Age) มนุษยรูจักนําเหล็กมาถลุงใตเหล็กบริสุทธ์ิและนํามาใชทําอาวุธและเครื่องมือ
เครื่องใช 
 พัฒนาการความเจริญของมนุษยยุคโลหะ  
 1. ผูคนดํารงชีวิตดวยการเพาะเปลูกและเลี้ยงสัตว มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
 2. สภาพสังคมมีความเจริญเปนสังคมเมือง บางแหงพัฒนาไปถึงขั้นเปนแหลงอารยธรรม (Urban 
Civilization) เชน อารยธรรมของพวกสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย (ลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส ประเทศ
อิรักในปจจุบัน) มีการจัดระเบียบการปกครอง มีหัวหนาหรือผูนํา 
 วัฒนธรรมยุคโลหะที่สําคัญ 
 ความเจริญของมนุษยยุคโลหะ 
 1. เอเชียตะวันตก วัฒนธรรมยุคโลหะเกิดขึ้นในดินแดนลุมแมน้ําไทกริส–ยูเฟรติส เมื่อประมาณ 5,000 ป
กอนคริสตศักราช มีแหลงสําคัญอยูท่ีเมือง อัล อูเบอิก (Al Ubaic) ทางตอนใตของประเทศอิรักในปจจุบัน ตอมา
ชนชาติสุเมเรียน (Sumerian) ไดเขาครอบดินแดนแถบนี้และพัฒนาความเจริญเปนแหลงอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
เมื่อประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราช หรือเมื่อ 5,000 ปมาแลว ความเจริญของชนชาติสุเมเรียนท่ีสําคัญ คือ 
   การทําภาชนะดินเผาดวยแปนหมุน และทําภาชนะดวยโลหะทองแดงและเงิน 
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   ใชแรยิปซ่ัมทําซีเมนตเช่ือมหิน 
   การกอสราง “ซิกกูแรต” (Ziggurat) ทําดวยดินเหนียวตากแหง ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ศูนยกลางของศิลปหัตถกรรม และโรงพยาบาล 
 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรมยุคสําริดแหงแรกในดินแดนแถบนี้ คือ วัฒนธรรมดองซอน 
(Dong Son Culture) บริเวณตอนใตของจีน มีอายุประมาณ 3,000 ปมาแลว เปนวัฒนธรรมยุคสําริด (ไมพบยุค
ทองแดง) ตอมาไดแพรเขาไปยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  หลักฐานของวัฒนธรรมดองซอนที่ปรากฏในปจจุบัน คือ กลองมโหระทึก ทําดวยโลหะสําริด ผูคนดํารงชีพ
ดวยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และการคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนใกลเคียง 
 3. ยุคโลหะในประเทศไทย พบในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใชทองแดงทําปลายหัวหอกเปน
อาวุธ มีอายุประมาณ 4,000 ปมาแลว ซ่ึงเกาแกกวาวัฒนธรรมดองซอน ตอมาในตอนปลายของยุคโลหะจึงเริ่มนํา
เหล็กมาใช ประมาณ 2,500 ปมาแลว แหลงวัฒนธรรมโลหะที่สําคัญในดินแดนประเทศไทย คือ 
   ยุคโลหะทองแดงที่บานโนนนกทา อําเภอคูเวียง จ. ขอนแกน 
   ยุคโลหะสําริดท่ีบานเชียง อําเภอหนองหาน จ. อุดรธานี 
 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร 
 สมัยประวัติศาสตรเริ่มตน ประมาณ 5000 ปมาแลว เปนสมัยท่ีมนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชเปนสื่อ
แบงเปนสมัยตางๆ ดังนี้  
 1. สมัยโบราณ   
  สมัยโบราณ เริ่มตั้งแตมนุษยประดิษฐตัวอักษรข้ึนใชจนถึงเมื่ออาณาจักรโรมันถูกอนารยชนเผาติวตอนิค 
(Teutonic) ซ่ึงเปนชนเผาเยอรมันทําลายสูญสิ้นไปใน ค.ศ. 0-476 (พ.ศ. 1019) ไดแก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
อียิปต และกรีก-โรมัน  
  เมโสโปเตเมีย (3500-626 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส 
   สภาพสังคม 
   ตั้งอยูระหวางแมน้ํา แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส หลายเผาพันธุสลับเปลี่ยนเขามาสรางสรรคอารยธรรม
ท่ีสําคัญประกอบดวย 
   1. สุเมเรียน 2. อัสซีเรียน 
   3. บาบิโลเนียน 4. เปอรเชียน 
   5. คาลเดียน  6. ฟเนเชียน  
   ลักษณะงานศิลปะ 
   1. ประติมากรรมลอยตัว แกะสลักนูนสูงและนูนต่ํา (ชนชาติอัสซีเรียน) 
   2. สถาปตยกรรมมีลักษณะสูงคลายภูเขา  
   ผลงาน 
   1. สถาปตยกรรม เรียกวา “ซิกกูแรต” (Ziggurat) 
   2.  ทําปฏิทินทางจันทรคติ 1 ป มี 366 2

1  วัน (ชนเผาคาลเดียน) 

   3. อักษรล่ิม หรือคูนิฟอรม (Cuneiform) 
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   4. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี 
   5. ภาพแกะสลักนูนต่ํา และใชประตูโคง หองสมุดเนวิเวห 
   6. สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (ชนเผาคาลเดียน)  
  อียิปต (3200-525 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 

 สภาพสังคม 
   1. เกษตรกรรม บริเวณลุมแมน้ํามีทะเลทรายลอมรอบทําใหมีเสถียรภาพ มีฟาโรหเปนกษัตริยก่ึง
เทพและมนุษย 
   2. แบงเปน 3 ชนช้ัน 
    - ชนช้ันสูง (พระ, ขุนนาง) 
    - ชนช้ันกลาง (พอคา, ชางฝมือ) 
    - ชนช้ันต่ํา (กสิกร, ทาส) 
   ลักษณะงานศิลปะ 
   1. มีความมั่นคง ทึบตัน ทนทาน 
   2. มีความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาดวยการสรางสุสานไวเก็บศพ สําหรับฟาโรหจะสรางพีระมิดไว
เก็บศพ 
   ผลงาน 
   1. สถาปตยกรรม คือ การสรางพีระมิด 
   2. วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร คือ พบวา π มีคาเทากับ 3.14 
   3. การแพทย 
   4. การชลประทาน 
   5. ศาสนานับถือเทพเจาหลายองค เทพเจาสําคัญ คือ สุริยเทพ (Re หรือ Ra) และเทพโอซิริส 
ความเช่ือเรื่องอมตะของวิญญาณวาจะไมดับสูญ ความเช่ือนี้ทําใหเกิดการทํามัมมี่ เพ่ือรักษารางผูตายไมใหเนาเปอย 
   6. อักษรศาสตร คือ เฮียโรกลิฟฟก (Hieroglyphic) 
   7. คัมภีรมรณะ (Book of the Dead) บนกระดาษปาปรุส  
  กรีก (600 BC-ค.ศ. 300) คาบสมุทรบอลขาน 
   สภาพสังคม 
   1. ชาวกรีกไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร 
   2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก 
   3. ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูท่ี “อะโครโปลิส” สังคม
กรีกมีความเจริญรุงเรืองทางการคามาก ท้ังนี้เนื่องจากตั้งอยูริมฝงทะเล 
   4. สังคมกรีกเจริญรุงเรืองมองโลกทัศนกวาง มีเหตุผล เรียกวา “มนุษยนิยม” 
   ลักษณะงานศิลปะ 
   1. ศิลปะไดรับการยกยองวา งานคลาสสิก 
   2. สถาปตยกรรม สวนใหญทําดวยหินออน มีเสาเรียงแถว เรียบงาย 
   3. เนนเหตุผล และความสมบูรณของมนุษย 
   4. ประติมากรรมกรีก เนนสรีระรางกายมนุษย รูปเปลือย 
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   5. จิตรกรรมประเภทตกแตง บันไดและแจกันลวดลายที่เขียนเปนภาพสัตว เรขาคณิต รูปคน 
   6. วรรณกรรม มหากาพยอีเลียด และโอเดสซี ของโฮเมอร  
   7. ปรัญญา เชน โสคราตีส และอริสโตเติล  
   ผลงาน แบงออกเปน 2 ยุค 
   1. ยุคเฮลเลนิค (ศูนยกลางอยูเอเธนส) 
    - สถาปตยกรรม หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก ไอโอนิค และโครินเธียน 
    - วิหารพารเธนอน 
    - ประติมากรรมเนนสรีระรางกายมนุษย (นักขวางจักร ไมรอน) 
    - วรรณกรรมมหากาพยอีเลียด และโอดิสซีของโฮเมอร 
    - ดานปรัชญา มีนักปราชญท่ีโดงดัง เชน โสเครติส เพลโต และอริสโตเติล 
   2. ยุคเฮลเลนิสติค (ผสมผสานศิลปะตะวันออก) ศูนยกลางอยูเมืองอเล็กซานเดอร นิยมความ
หรูหรา ฟุมเฟอย ซ่ึงเปนผลมาจากพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชยกทัพไปตีอินเดีย 
    ยุคเฮเลนนิสติค เปนยุคท่ีกรีกเผยแพรวัฒนธรรมของตนไปยังตะวันออก สมัยพระเจาอเล็กซาน-
เดอร แหงนครมาซิโดเนีย ไดขยายจักรวรรดิกรีกไปยังดินแดนซีเรีย ฟนิเซีย อียิปต บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร 
และบริเวณลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะมีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะเปนแบบความงามที่หรูหรา โออา 
ฉาบฉวย แสดงอารมณรุนแรง 
  โรมัน (100 B.C.-ค.ศ. 476) คาบสมุทรอิตาลี 
   สภาพสังคม 
   1. สภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากกรีก และชาวอิทรัสคัน ซ่ึงเปนชนพ้ืนเมือง 
   2. ระยะแรกปกครองแบบนครรัฐ ตอมาเปนแบบสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธ์ิชน เรียกวา 
“ระบอบอภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครองแบบกษัตริย 
   3. ชาวโรมันเปนนักพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเปนของตน มุงสรางระเบียบวินัย ความ
แข็งแกรงและอํานาจ 
   ลักษณะงานศิลปะ 
   1. ศิลปกรรมไดแนวคิดศิลปะจากชาวอิทรัสคัน และกรีก 
   2. เนนความใหญโต แข็งแรง คํานึงถึงประโยชนการใชสอย เพ่ือแสดงถึงอํานาจ 
   3. ศิลปะพิเศษ คือ พัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยมุงถึงชีวิตความ
เปนอยูในปจจุบัน และชัยชนะ 
   ผลงาน 
   1. สถาปตยกรรม ไดแก สนามกีฬาโคลอสเซียม 
   2. ประตูชัย เพ่ืออนุสรณแหงชัยชนะมักเปนรูปโคง (Arch) 
   3. วรรณกรรม เรื่องอีเนียด งานเขียน ของ เวอรจิล 
   4. กฎหมายของซิเซโร 
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 2. สมัยกลาง (ค.ศ. 476-1492) หรือยุคมืด (Dark Age)   
   สภาพทางสังคม 
   1. ลัทธิฟวดัล หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซ่ึงคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของท่ีดิน (Lord) 
กับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Vassal) ท่ีดินเปนพ้ืนฐานความผูกพัน ผูรับมอบที่ดินตองรับใชและมีความ
จงรักภักดีตอเจาของท่ีดิน สังคมสมัยกลางประกอบดวยกลุมชน ดังน้ี 
    - ชนช้ันปกครอง พระมหากษัตริย ขุนนาง อัศวิน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินมีชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย 
    - สามัญชน ชาวนาอิสระจะมีท่ีนาขนาดเล็ก และทาสติดท่ีดิน (Serf) 
    - พระ มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในสังคม 
   2. ศาสนาคริสต การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ทําใหสังคมมีลักษณะกระจัดการกระจายเปน
ผลใหศาสนจักรมีอํานาจท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และจัดตั้งสันตะปาปาที่กรุงโรม ซ่ึงมีอํานาจสูงสุด 
มีการบัพพาชนียกรรม หรือขับไลคนออกจากศาสนจักร คนเหลานี้จะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการคุมครอง
จากกฎหมาย  
   สภาพเศรษฐกิจ ระบบแมนเนอร (Manner) 
   พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสมัยกลางขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม ทรัพยากรท่ีสําคัญในสมัยนี้ คือ 
ที่ดินและแรงงาน การผลิตจะผลิตใหเพียงพอตอความตองการในชุมชนของตน ทําใหไมมีการติดตอแลกเปลี่ยน
สินคากับชุมชนอื่นๆ  
   สภาพการเมืองการปกครอง 
   1. ลักษณะการปกครองเปนลักษณะการปกครองที่ขึ้นอยูกับขอตกลง หรือพันธะระหวางเจาของ
ท่ีดินกับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เปนผลใหบรรดาพวกขุนนางมีสิทธิท่ีบังคับบัญชาประชาชนทั่วไปได 
   2. ขุนนางในยุคกลาง มี 3 หนาท่ี คือ เปนผูนําฝายทหาร เปนผูบริการการปกครอง และเปน
เจาของท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
   ศิลปกรรม 
   สะทอนความเช่ือในเรื่องศาสนา  
   1. ศิลปะไบแซนไทน (ศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก) จุดเดนของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 
คือ วิหารรูปโดม มีการประดับประดากระจกสีภายในวิหาร วิหารสําคัญ คือ วิหารเซนตโซเฟย 
    ประติมากรรม รูปบูชา เชน พระเยซู นักบุญ ซ่ึงขาดสัดสวนท่ีเหมือนจริง สวนใหญเปนงาน
แกะสลักงาชาง 
    จิตรกรรม จุดเดนเปนเทคนิคการวาดภาพแบบเฟรสโก (Fresco) ท่ีวาดภาพขณะท่ีปูน ฉาบ
ผนังยังเปยกอยู และใชเทคนิคแบบเทมเปอรา (Tempera) ซ่ึงใชไขขาวผสมสีใหไดภาพท่ีคงทนถาวรดวย 
    จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโรมาเนสก คือ การสรางวิหาร มีแผนผังเปนรูปไมกางเขน มี
การใชประตูโคง หลังคาโคง เพดานโคง และเรียบงาย 
   2. ศิลปะโรมาเนสก (ศตวรรษท่ี 11-12 ) สวนใหญเปนงานของพระ สรางขึ้นเพ่ือสอนศาสนาจึง
เรียบงายกวาไบแซนไทน 
    ประติมากรรม ประเภทภาพนูน มีท้ังสลักดวยหินและโลหะ ประติมากรรมจะขาดลักษณะ
ธรรมชาติ รูปรางของคนสูงชะลูด และมีการบิดเบ้ียวกาย 
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    จิตรกรรม ผูกพันกับศาสนาดวยการวาดทั้งแบบธรรมดาและแบบเฟรสโก รูปท่ีวาดจะมี
ลักษณะแข็งท่ือไมเปนธรรมชาติ  
   3. ศิลปะแบบโกธิค เปนศิลปะหลุดจากอิทธิพลของศิลปะไบแซนไทและโรมาเนส (คริสตศตวรรษท่ี 
12-ปลายศตวรรษที่ 15)  
    ประติมากรรม เปนเรื่องราวของคริสตศาสนา วิธีการสรางรูปจะลอยออกมาไมติดฝาผนัง รูป
คนมีอารมณ ความรูสึก เชน ผลงานสลักหินท่ีวิหารชารตส 
    จิตรกรรม เปนงานประดับกระจกสี การตกแตงจิตรกรรมบนบานกระจก 
    จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโกธิค คือ วิหารทางศาสนาจะใชประตูโคง เพดานโคง หลังคา
โคง ปลายแหลม ทําใหดูอาคารสูงสงา เชน วิหารโนตเตรอดามในปารีส วิหารชารตส ประเทศฝรั่งเศส  
   4. ศิลปะแบบอิสลาม  
    สถาปตยกรรม รูปโดม หอคอยรอบๆ สุเหรา  
    จิตรกรรม จะมีการเขียนลวดลายดอกไม ลายเรขาคณิต และตัวอักษร ศิลปะการทําพรม การ
เขียนลวดลายลงบนพรม ตลอดจนการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลืองท่ีลวดลายงดงาม 
    วรรณกรรม รุไบยาต (Rubaiyat) แตงโดย โอมาร คัยยาม, อาหรับราตรี  
   5. วรรณกรรม 
    คริสตศตวรรษท่ี 6-10 เทวนคร ซ่ึงในภาษาละติน โดยนักบุญออกัสติน เรื่องราวการสรางโลก
ตามทัศนะคริสตศาสนา 
    คริสตศตวรรษท่ี 13-14 เก่ียวกับมนุษยนิยม เชน ดิไวน คอเมดี ของตังเต นิทานแคนเทอรเบอรี่
ของ เจฟฟรีย โซเซอร  
   6. การศึกษา 
    - การศึกษาในวัดทางคริสตศาสนาจะเนนหนักดานเทวนิยม  
     - ตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลี ออกซฟอรดและเคมบริดจในอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส 
    - ดานไวยากรณ วาทศิลป ตรรกวิทยา เลขาคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร และดนตรี 
 
 3. สมัยใหม 
  ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 ยุโรปไดมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก  
  1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากการคาขายท่ีเกิดขึ้นตามเมืองตางๆ คริสตศตวรรษท่ี 
11 ระบบฟวดัลในชนบทเริ่มเสื่อมลง ขุนนางถูกลดบทบาท พอคาคนกลางมีอิทธิพลแทนที่ 
  2. ความตองการแสวงหาความเปนอยูที่ดีข้ึน และหาความรูท่ีนอกเหนือไปจากโลกคริสตศาสนา ทํา
ใหผูคนเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตและความเช่ือของตน 
  3. พระมหากษัตริยเริ่มรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง เนื่องจากความเจริญทางดานการคาเปนผลให
เกิดชนช้ันกลาง 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 และการ
ขยายตัวของชนช้ันกลาง 
  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 วิหารเซนต-   
ปเตอร ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล 
   ประติมากรรม 
   - เดวิด เปนรูปแกะสลักหินออนขนาดใหญเปลือยกาย 
   - รูปปเอตา ในวิหารเซนตปเตอรท่ีแสดงอารมณความรูสึกท่ีเศราโศกเหมือนมีชีวิตจริง 
   จิตรกรรม 
   - เสน แสง เงา ความตื้นลึกของภาพ ท่ีเรียกวา ภาพเปอรสเปกตีฟ จิตรกร คือ ลีโอนารโด    
ดาวินชี 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 พระราชวังแวรซายด, พระราชวังลูฟวว 
   ดนตรี 
   - โยฮันน เซบาสเตียน บาค ชาวเยอรมัน  
  3. นีโอคลาสสิค คือ การใชแสง สี เงา น้ําหนัก ใหถูกตอง ไดสัดสวนตามความเปนจริง ไดแก ภาพ
การด่ืมยาพิษของโซ คราตีส 
 สมัยใหมชวงหลัง (C-18-20) 
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 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอังกฤษ ตั้งแตครึ่งหลังคริสตศตวรรษ
ท่ี 18 และไดแพรเขาสูภาคพ้ืนยุโรป และอเมริกา จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติศาสตรทําใหยุโรปกาวเขาสู
สมัยใหมอยางแทจริง สังคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนี้ 
  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) และจีนใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) 
  4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การคนพบดินแดนใหมท่ีชาวตะวันตกไมเคยรูจักมากอน เชน ทวีป
อเมริกาไดมีผลตอวิถีชีวิตของชาวตะวันตกไมนอย ในดานการบริโภค สงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในศตวรรษ
ท่ี 18-19 การเติบโตดานอุตสาหกรรม  
  ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงหลัง 
  1. แบบโรแมนติค ( เปนศิลปะที่เกิดจากความเบื่อหนายการใชเหตุผล ตอตานการใชเหตุผล) 
   สถาปตยกรรม 
   นิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ท่ีใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel) ซ่ึง
ออกแบบ โดยอเล็กซานเดอรกุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรชาวฝรั่งเศส 
   ประติมากรรม 
   เนนเอารมณ ความรูสึกและความรักชาติ ปนรูปปนและอนุสาวรีย เชน “ประตูชัย” ท่ีปารีสของ 
ฟรองซัวส รูเต 
   จิตรกรรม 
   วาดภาพทิวทัศน ภาพคน สัตว ซ่ึงแสดงอารมณ ความรูสึก ใชสีสันใหความสําคัญและเงา เชน 
ภาพเรือกลไฟทามกลางพายุหิมะของโจเซฟ เทอรเนอร ภาพ Liberty Leading the People ของ ยูจีน เดอลา
ครัวซ 
   วรรณกรรม 
   เปนเรื่อง การเสียสละในความรักชาติ 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 ปฏิวัติลมลางระบบ
ทุนนิยม 
   ประติมากรรม 
   สัดสวนเหมือนจริง เชน รูปหลอสําริด ช่ือ “นักคิด” ของออกุสต โรแดง 
   จิตรกรรม 
   - กลุมแบบอิมเพรสชันนิสม เปนการวาดตามความรูสึกท่ีประสาทสัมผัสเทาน้ัน การมองเห็นโดย
ฉับพลัน ใชสีสันและความสําคัญกับแสง ผลงานช้ันสําคัญ เชน ภาพ “ความประทับใจยามรุงอรุณ” ของโคลด 
โมเนต ภาพ “ตอนบายวันอาทิตยท่ีเกาะลากรองแจตต” ของ จอรจ ปแอรเซอราต นอกจากนี้ 
   - กลุมโพสตอิมเพรสชันนิสม ใหความสําคัญกับความลึกของภาพ และระยะไกล ใกล ใชสีสดใส 
โดยวาดภาพจริง เชน ภาพ “คนกินมันฝรั่ง” ของวินเซนต แวนโกะ 
   วรรณกรรม 
   ผลงานของ ชารลส ดิกเคนส ท่ีตองการปฏิรูปสังคมใหดีขึ้น จากเรื่อง “โอลิเวอร ทวิสต” ผลงาน
ของ เอมิล โซลา จากเรื่อง “พืชพันธุแหงการตอสู” 
 สมัยปจจุบัน (รวมสมัย) (1945-ปจจุบัน) 
 สมัยปจจุบันเริ่มตนในสมัยสงครามเย็น หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนชวงท่ีมีการประจัญหนากันระหวาง
ลัทธิคอมมิวนิสต ซ่ึงมีสหภาพโซเวียตเปนผูนํามีอิทธิพลเหนือยุโรปตะวันออก กับสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา มีอิทธิพล
เหนือยุโรปตะวันตก ท้ังสองมหาอํานาจแทรกแซงทางการเมืองในประเทศตางๆ แตไมมีสงครามระหวางกัน
โดยตรง เพราะตางเกรงกลัวหายนะจากอาวุธนิวเคลียรส สงครามเย็นเริ่มยุติลงสมัยประธานาธิบดีกอบาชอฟใน
ค.ศ. 1989 เมื่อกําแพงเบอรลินท่ีสหภาพโซเวียตเปนผูสรางเพ่ือแบงเขตปกครองเยอรมันถูกทําลาย สงครามเย็น
ยุติอยางเด็ดขาดเมื่อสหภาพโซเวียตลมสลาย ในค.ศ. 1991 
 สถานการณในโลกรวมสมัย (contemporary) เปลี่ยนเปนความขัดแยงดานความคิดทางศาสนาและการ
ปราบปรามการกอการราย เชน ความขัดแยงในตะวันออกกลาง อิสลาเอล- ปาลเสลไตน เหตุการณท่ีสําคัญซ่ึง
สงผลกระทบไปทั่วโลก ไดแก สหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ 9/11 กับชาติมุสลิมในตะวันออกกลาง ไดแก อิรัก
อัฟกานิสถานและอิหราน เปนตน 
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตย 
 
กําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหม (คริสตศตวรรษที่ 17) 
 การกําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหมมีปจจัยท่ีสําคัญ คือ 
 1. แบบอยางและอุดมคติท่ีมาจากสมัยฟนฟูวิทยาการ ทําใหสมัยลัทธิฟวดัลและอํานาจของศาสนจักรหมดไป 
และหันไปศึกษาวรรณกรรม ปรัชญา แนวคิดตางๆ ของกรีก-โรมัน ถือวาเปนยุคคลาสสิก ประเด็นเกี่ยวกับการ
ปกครองประชาธิปไตย คือ แนวคิดมนุษยนิยม หมายถึง ทัศนคติท่ียึดถือคุณคา  
 2. การปฏิรูปศาสนา ทําใหเกิดแนวคิดการกลับไปสูดินแดนพระเจาไมจําเปนตองผานศาสนจักร หรือสันตะปาปา 
หรือพิธีกรรม อํานาจของศาสนาจักรท่ีกรุงโรมถูกบ่ันทอน ทําใหแนวคิดวาดวยรัฐธรรมนูญเขามาแทนที่เทวสิทธิ 
 3. ชนช้ันกลางกับการฟนตัวทางการคา และสังคมเมือง กลายเปนคนสวนใหญของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง  
 
นักปรัชญาทางการเมือง (คริสตศตวรรษที่ 17-18)  
 คริสตศตวรรษท่ี 18 เปนแหงภูมิธรรม 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) 
  - รัฐบาลที่ดีตองใหเสรีภาพและอิสระประชาชน 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 
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก 
 1. อังกฤษ  
  - แมกนา คารตา (Magna Carta) ค.ศ. 1215 ในกฎบัตรแมกนา คารตา จํากัดสิทธ์ิขาดของ
กษัตริย ทําใหฐานะกษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมายตอไป และเปนการรวมตัวกันของรัฐสภา เพ่ือเปนการ
ถวงดุลอํานาจของกษัตริยในเวลาตอมา 
  - ระบอบสาธารณรัฐภายใตการนําของ โอลิเวอร ครอมเวลส กษัตริยอังกฤษพยายามละเมิดกฎ
แมกนา คารตา ซ่ึงนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐสภา จนทําใหเกิดสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1640-1649) 
ยังผลใหพระเจาชารลท่ี 1 ถูกสําเร็จโทษ และเปลี่ยนระบอบการปกครองเปนสาธารณรัฐภายใตการนําของโอลิเวอร 
ครอมเวลส จนถึง ค.ศ. 1660 จึงกลับมาเปนระบบกษัตริย 
  - การปฏิวัติอันรุงโรจน (The Glorious Revolution) ค.ศ. 1688 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง 
อางอํานาจเทวสิทธิในการปกครองแบบรัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ และหนีออก
นอกประเทศ โดยไมมีการนองเลือด ยังผลใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดอยางถาวร ค.ศ. 1689 รัฐสภาได
ผานกฎหมาย พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of rights) วาดวยสิทธิ เสรีภาพ และอํานาจของรัฐสภาท่ีอยูเหนือ
กษัตริย 
  - ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญท่ีไมเปนลาย-
ลักษณอักษร มีสภาขุนนาง (มาจากศาสนจักรโดยตําแหนงและสืบตระกูลขุนนาง) และสภาสามัญ (เลือกมาจาก
ประชาชน) 
 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 จึงเกิดการปฏิวัติลมลางพระเจาหลุยสท่ี 
16 ขึ้น ใน ค.ศ. 1789  
  - ความไมม่ันคงในระบอบประชาธิปไตย ปญหาภายในและสงครามกับประเทศภายนอก ทําให
การเมืองไมมั่นคง และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค.ศ. 1789-1870 มีรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ การปกครองจากกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และเผด็จการจนปจจุบัน มีการเลือกตั้งโดยตรง เนื่องจากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. 1962  
 4. การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 
  - รัชกาลที่ 5 คํากราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผนดิน ร.ศ. 103 
(พ.ศ. 2427) 
  - รัชกาลที่ 6 กบฏ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) การเตรียมวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ไดแก ดุสิตธานี 
  - รัชกาลที่ 7 การเตรียมการปกครองประชาธิปไตย ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วันท่ี 24 มิถุนายน 2475 
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ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 
เหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ ไดแก 
 1. การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ) (ค.ศ. 1488) 
 2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร (ศตวรรษท่ี 16-18) 
 3. การปฎิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1760 - ปจจุบัน) 
 4. การปฎิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789) 
 5. การปฎิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917) 
 6. สงครามโลกครั้งท่ี 1 (ค.ศ.1914-1918) 
  7. สงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1939–1945) 
 8. สงครามเย็น (ค.ศ. 1945-1991) 
 1. การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ) 
   ค.ศ. 1488 โยฮันน กูเตนเบอรก (Johann Gutenburg) ประดิษฐแทนพิมพและตัวหลอพิมพโลหะ
เปนจุดเริ่มตนของการประดิษฐเครื่องพิมพและการพิมพหนังสือ 
   - การประดิษฐแทนพิมพและระบบพิมพแบบใชตัวเรียง โดยนําโลหะอัลลอย (Alloy) มาหลอเปน
ตัวอักษรมีขนาดเทากันทุกตัว เมื่อจะพิมพก็นํามาเรียงเปนคําหรือประโยค หนังสือท่ีจัดพิมพโดยวิธีนี้และรูจักกันดี 
คือ “คัมภีรไบเบิลฉบับกูเตนเบิรก” (Gutenburg Bible) พิมพเมื่อ ค.ศ. 1454 
   - คริสตศตวรรษท่ี 15 หนังสือประเภทตางๆ ไดพิมพออกมาจํานวนมาก ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ 
“การปฏิวัติภูมิปญญา” ของชาติตะวันตกอยางแทจริง กูเตนเบิรกไดรับยกยองใหเปน “บิดาของการพิมพ” 
   จีนเปนชาติแรกท่ีรูจักการพิมพสิ่งตีพิมพดวยหมึกบนแผนกระดาษ  
   - คริสตศตวรรษท่ี 5ใชวิธีการพิมพท่ีคลายกับการประทับตรายาง คือ นําตรามาจ้ิมหมึกแลว
ประทับลงบนแผนกระดาษ  
   - จีนเปนชาติแรกท่ีรูจักทํากระดาษขึ้นมาใช 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 เมื่อประมาณคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 แตไมเปนท่ีนิยมเพราะตองใชเวลามากในการประดิษฐแมพิมพแผนไม รวมท้ังเสียคาใชจายสูง 
  ผลกระทบของการใชนวัตกรรมการพิมพ 
  1. การลดตนทุนผลิตหนังสือ  
  2. ความรูและวิทยาการแพรหลายอยางรวดเร็ว  
  3. การลดบทบาทความสําคัญของบาทหลวงและคริสตจักร  
  4. การเผยแพรความคิดมนุษยนิยม (Humanism) กลุมความคิดมนุษยนิยมตระหนักถึงความสามารถ 
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และความสําคัญของมนุษยท่ีจะสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดขึ้นแกสังคม และตองการชําระความคิดทางศาสนาให
บริสุทธ์ิ งานเขียนของกลุมนักคิดมนุษยนิยม และมีอิทธิพลตอขบวนการปฏิรูปศาสนา 
  5. คริสตศตวรรษท่ี 16 โดยมารติน ลูเธอร (Martin Luther)จัดพิมพจุลสารเผยแพรความคิดและขอ
เรียกรองใหคริสตจักรและพระสันตะปาปา (Pope) มีสํานักวาติกัน แกไขขอปฏิบัติใหถูกตองตามคัมภีรไบเบิล จน
ในท่ีสุดเกิดการแยกตัวตั้งเปนนิกายใหม เรียกวา “โปรเตสแตนท” (Protestent) ไมขึ้นตอคริสตจักรคาทอลิก 
 2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร(ศตวรรษที่ 16-18) 
  การปฏิวัติวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การตรวจสอบ และการ
ทดลองอยางมีหลักการและมีเหตุผล  
   ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
   1. การฟนฟูศิลปะวิทยาการ  
   2. การพัฒนาเทคโนโลยีการประดิษฐเครื่องพิมพ  
   3. การสํารวจทางทะเลและการติดตอกับโลกตะวันออก  
   ความสําคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
   1. ทําใหมนุษยเช่ือมั่นในสติปญญาและความสามารถของตน นําไปสูการแสวงหาความรูโดยไมมีสิ้นสุด 
   2. กอใหเกิดความรูและความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตางๆ โดยเนนศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ 
   3. ทําใหเกิดการคนควาทดลองและแสวงหาความรู การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ 
   4. ทําใหชาวตะวันตกมีทัศนคติเปนนักคิด ชอบสังเกต ชอบซักถาม ชอบคนควาทดลอง  
     นักวิทยาศาสตร สําคัญ  
   1. กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล  
   2. เซอร ไอแซค นิวตัน กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแหงความโนมถวง 
   3. โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหโดยโลกไมเปนศูนยกลางจักรวาล 
   4. เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม 
   5. ปโตรเลมี ศึกษาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล 
   ผลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ในคริสตศตวรรษที่ 17  
   1. การปฏิวัติวิทยาศาสตรเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษท่ี 18  
   2. ยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลก 
   3. เกิด “ยุคภูมิธรรม” หรือ “ยุคแหงการรูแจง” เช่ือมั่นในเหตุผล ความสามารถ และภูมิปญญาของตน  
 3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
   ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) (สมัยแหงพลังไอน้ํา) 
   - เทคโนโลยีท่ีใชไมสลับซับซอน 
   - สวนมากเปนเครื่องจักรอุตสาหกรรมทอผา 
   - การทําอุตสาหกรรมเหล็ก เปนวัสดุพ้ืนฐานของการทําอุตสาหกรรมอื่นๆ จนไดช่ือวาการปฏิวัติ
ยุคเหล็ก 
   - สินคาท่ีผลิตสวนมากตอบสนองความตองการของคนในทวีปยุโรป 
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   ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1860-1914) (สมัยแหงแกส น้ํามัน และไฟฟา) 
   - เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร 
   - มีความเจริญดานอุตสาหกรรมมากขึ้น จนไดช่ือวา “การปฏิวัติยุคเหล็กกลา”  
   - มีระบบการลงทุนท่ีมีสถาบันการเงินเขามาควบคุมกิจกรรมในฐานะผูถือหุนรายใหญ  
   ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1914-ปจจุบัน) (สมัยแหงอิเล็กทรอนิกส) 
   - ความกาวหนาทางวิทยาการที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 
   - การคนพบไฟฟาเปนผลใหการส่ือสารไดรับการพัฒนาใหกาวหนามากขึ้น 
   - เปนพ้ืนฐานสูการ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร” ใน C.21 
   สาเหตุที่อังกฤษเปนผูนําในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
   1. มีระบบการเงินท่ีมั่นคง  
   2. มีวัตถุดิบท่ีจําเปนตออุตสาหกรรม ไดแก เหล็ก ถานหิน 
   3. มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากการปฏิวัติเกษตรกรรมทําใหมีแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
   4.  มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   5. มีตลาดการคากวางขวางเน่ืองจากมีการลาอาณานิคม 
   6. มีการคมนาคมขนสงสะดวก 
   ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
   การเมือง 
   1. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 
   2. บทบาททางการเมืองและการตอสูของกรรมกร 
   3. การสถาปนาอํานาจของชนช้ันกลาง 
   เศรษฐกิจ 
   1. เกิดชนช้ันกลาง และชนชั้นกรรมมาชีพ 
   2. เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือน 
   3. เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา 
   สังคม 
   1. เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
   2. เกิดการเล่ือนช้ันทางสังคม 
   3. ประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
   4. ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
   ภูมิปญญา 
   1. ลัทธิเสรีนิยม โดย อดัม สมิธ แนวคิด “ใหมีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี โดยรัฐบาลเขา
ไปเก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยท่ีสุด” 
   2. ลัทธิสังคมนิยม โดย คารล มารก แนวคิด “ใหสังคมมีความเสมอภาค ลดความแตกตาง
ระหวางชนช้ัน ใหคิดเห็นสวนรวมมากกวา” 
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 4. การปฏิวัติฝร่ังเศส (ค.ศ. 1789) 
   สาเหตุของการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789  
   1. ปญหาทางเศรษฐกิจ ระหวาง ค.ศ. 1776–1781  
   2. ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 3 ฐานันดร (Estates) ฐานันดรท่ี 1 คือ พระและนักบวช ฐานันดรท่ี 
2 คือ ขุนนางและชนชั้นสูง ฐานันดรท่ี 3 คือ สามัญชน ชาวนาท่ียากจนและถูกขูดรีดภาษีอยางหนัก 
   3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
   จุดเริ่มตนของการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789  
   1. การเปดประชุมรัฐสภา  
   2. ความขัดแยงจากการประชุมสภาฐานันดร  
   3. ฐานันดรท่ี 3 แยกตัวออกมาจัดตั้งสมัชชาแหงชาติ  
   4. เหตุการณบุกทลายคุกบาสตีย (Bastille) (วันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 ) 
   5. ความสําคัญของการบุกทําลายคุกบาสตีย  
   การยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชน  
   1. การเรียกรองของชาวนาในชนบท  
   2. การยกเลิกอภิสิทธ์ิขุนนางและชนชั้นสูง  
    - ยกเลิกระบบฟวดัล  
    - ระบบอภิสิทธ์ิในการถือครองที่ดินของพวกขุนนาง 
    - ยกเลิกการจายภาษีบํารุงศาสนา  
    - กําหนดใหพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
   3. การประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ขอ ไดแก “เสรีภาพ 
เสมอภาค และภราดรภาพ”  
   การเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัย “สาธารณรัฐฝร่ังเศส สมัยที่ 1”   
   1. ฝรั่งเศสประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ 
   2. ปญหาความยุงยากของรัฐบาลใหมภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ เชน พระเจาหลุยสท่ี 16 
พยายามขอความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลียเพ่ือใหไดพระราชอํานาจคืนมา และบรรดาขุนนางท่ีสูญเสีย
ผลประโยชนหรืออภิสิทธ์ิตางๆ พากันหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหาทางโคนลมรัฐบาล 
   3. การยกเลิกระบอบกษัตริย สภาคอนเวนชั่น (Convention) เปนสภาที่ตั้งขึ้นใหมเพ่ือทําหนาท่ี
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไดลงมติยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยและประกาศใหฝรั่งเศส เขาสู “สมัย
สาธารณรัฐ สมัยท่ี 1” เมื่อวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ. 1792 และลงมติใหประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ
ครอบครัวของพระองค ในวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ. 1793 
 5. การปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917) 
  การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 มี 2 เหตุการณ คือ 
  1. การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ เปนการปฏิวัติโคนลมการปกครองระบอบกษัตริย สงผลใหพระเจาซาร 
นิโคลัสท่ี 2 (Tsar Nicholas II) และราชวงศโรมานอฟ (Romanov) ตองลมสลาย  
  2. การปฏิวัติเดือนตุลาคม เปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยมผูนําพรรค
บอลเซวิก (Bolshevik) หรือพรรคคอมมิวนิสตของรัสเซีย 
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   สาเหตุของการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 
   1. ความพายแพในสงครามโลก ครั้งท่ี 1  
   2. ปญหาเศรษฐกิจและภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ  
   3. ความลมเหลวในการบริหารประเทศและความเสื่อมโทรมของการปกครองระบอบเกา  
   4. ความวุนวายภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากภาวะความขาดแคลนอาหารและน้ํามันเช้ือเพลิง 
ในป ค.ศ. 1917 ถึงขั้นท่ีรัฐบาลตองใชวิธีปนสวนอาหารและควบคุมการใชเช้ือเพลิง ทําใหเกิดการชุมนุมประทวง
ตอตานรัฐบาลทั่วประเทศ และเกิดการจลาจลตามเมืองตางๆ  
   การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1917 
   1. วันท่ี 23–27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1917 เมื่อกรรมกรหญิงในกรุงเปโตรกราดไดจักชุมนุมเรียกรอง
ใหรัฐบาลยุติการเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และแกไขปญหาความอดอยากขาดแคลนอาหาร รัฐบาลไดใช
กําลังทหารและตํารวจปราบปรามฝูงชน 
   2. พระเจาซาร นิโคลัสท่ี 2 ทรงสละราชบัลลังก ตามคําแนะนําของสภาดูมา (Duma) เมื่อวันท่ี 1 
มีนาคม  ค.ศ. 1917 เหตุการณรายแรงดังกลาวจึงยุติลง เปนการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศโรมานอฟและการ 
ลมสลายของระบอบกษัตริยในประเทศรัสเซีย 
   การปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917  
   1. ความลมเหลวของรัฐบาลเฉพาะกาลยังคงสนับสนุนในการแกไขปญหาของประเทศ พรรคบอล-
เซวิก (Bolshevik) จึงฉวยโอกาสปลุกระดมใหประชาชนตอตานการทําสงคราม 
   2. การกอกบฏของนายพลลาฟร คอรนีลอฟ (Lavr Kornilov) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1917 เพ่ือ
โคนลมรัฐบาลเฉพาะกาลและจัดตั้งระบบเผด็จการทางทหารขึ้นแทน แตถูกรัฐบาลปราบปรามลงไดโดยความ
ชวยเหลือของพรรคฝายซาย 
   3. วิกฤติทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเขารวมในสงคราม รัสเซียประสบปญหาหนี้สินจากการ
เขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1 เกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรง อาหารและสินคาอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมี
ราคาสูง ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางหนัก 
   4. การเดินทางกลับเขาประเทศของผูนําการปฏิวัติ ซ่ึงลี้ภัยการเมืองอยูนอกประเทศ เชน วลาดิมีร 
ลินิน ( Vladiir Lenin ) และเลออน ทร็อตสกี (Leon Trotsky) ไดรวมกันวางแผนปฏิวัติโคนลมรัฐบาล และ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยม 
   ความสําคัญของการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 
   1. เดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ของพรรคบอลเซวิก ทําใหรัสเซียเปนตนแบบของการปฏิวัติสังคม
นิยมท่ีประเทศอื่นๆ นํามาเปนแบบอยาง  
   2. การวางแผนพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต 
ทําใหรัสเซียกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง 
 6. สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1917-1918)  
  – วันท่ี 4 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เยอรมนีบุกเบลเยียม 
  – วันท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เยอรมนียอมสงบศึกยุติสงคราม 
  – การลงนามในสัญญาสันติภาพ ฉบับท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) 
ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 เปนสนธิสัญญาท่ีบังคับใหเยอรมนีในฐานะชาติ   
ผูแพตองยอมปฏิบติตามโดยไมมีขอโตแยง 
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  – 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 
   สาเหตุที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 1 
   1. ลัทธิชาตินิยม   
   2. ลัทธิจักรวรรดินิยม  
   3. ลัทธินิยมทางทหาร  
   4. การขยายตัวของระบบพันธมิตรทางทหาร  
   ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ และความสําคัญ 
   1. กรณีลอบปลงพระชนมเจาชายฟรานซิส เฟอรดินานด (Archduke Francis Fendinand) องค
รัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรีย–ฮังการี ขณะเสด็จประพาสนครหลวงของแควนบอสเนีย เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
ค.ศ. 1914 โดยคนรายท่ีถือสัญชาติเซอรเบีย ทําใหรัฐบาลออสเตรีย ฮังการี ปกใจเช่ือวารัฐบาลเซอรเบียอยู
เบ้ืองหลัง 
   2. ความกาวหนาในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทางทหาร สงครามโลกครั้งท่ี 1 แสดงถึง 
ความกาวหนาในการประดิษฐอาวุธรายแรงตางๆ ของประเทศคูสงคราม เชน การนํารถถังมาใชเปนครั้งแรก การ
นําเครื่องบินรบติดอาวุธมาทําสงครามกลางอากาศเปนครั้งแรก และรวมท้ังการใชปนกล ปนใหญ และแกสพิษ 
เปนตน 
   3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป สงครามโลกครั้งท่ี 1 มีผลทําใหจักรวรรดิท่ีย่ิงใหญของ
ยุโรปหลายจักรวรรดิตองลมสลาย เชน จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย–ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน 
(ตุรกี) เปนตน และทําใหเกิดประเทศใหมๆ อีกหลายประเทศ เชน โปแลนด ฮังการี และเซโกสโลวะเกีย ฯลฯ 
   4. การเกิดองคการสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ตึ้งขึ้นเพ่ือรักษาสันติภาพของโลก 
 7. สงครามโลกครั้งที่ 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 ชาติผูนําท่ีสําคัญ ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
รวมท้ังยังมีประเทศในภูมิภาคตางๆ เขารวมสมทบดวยอีกจํานวนมาก 
   - กลุมประเทศฝายอักษะ ชาติผูนําท่ีสําคัญ ไดแก เยอรมนี ญ่ีปุน และอิตาลี 
  3. ความสําคัญของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนสงครามท่ีเกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สงครามท่ีสราง
ความหายนะ เพราะการใชระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร (Atomic Bomb) โดยทิ้งท่ีเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ  
   สาเหตุที่นําไปสูสงคราโลก คร้ังที่ 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  
    - ใหความสําคัญกับลัทธิชาตินิยม ความเขมแข็งทางทหาร และอํานาจของผูนํา 
   ชนวนของสงครามโลก คร้ังที่ 2  
   1. กรณีเยอรมนีบุกโปแลนด วันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 1939 ทําใหอังกฤษและฝรั่งเศสซ่ึงสนับสนุน
โปแลนด ประกาศสงครามกับเยอรมนีทันที  
   2. สงครามขยายตัวในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เมื่อญ่ีปุนซ่ึงเปนพันธมิตรของเยอรมนีได
โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาท่ีอาวเพิรล หมูเกาะฮาวาย เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ทําใหสหรัฐอเมริกา
ประกาศเขารวมสงครามเปนฝายเดียวกับชาติพันธมิตรอยางเปนทางการ 
   ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 
   1. ความหายนะจากภัยสงคราม  
   2. การเกิดสงครามเย็น (Cold War) ภายหลังเมื่อสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ยุติลง ในป ค.ศ. 1945 
การแขงขันกันขยายอํานาจและอิทธิพลระหวางสหรัฐอเมริกาชาติผูนําของโลกเสรีประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียต 
ประเทศผูนําคายคอมมิวนิสต ทําใหโลกเกิดภาวะ “สงครามเย็น” หรือสงครามอุดมการณซ่ึงคอยๆ แพรขยาย
ขอบเขตจากยุโรปไปยังภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวโลกในเวลาตอมา 
   3. การแบงแยกดุลอํานาจทางการเมืองในยุโรป เพราะการแขงขันอํานาจระหวางชาติมหาอํานาจ 
สองคายซ่ึงมีอุดมการณทางการเมืองท่ีแตกตางกัน 
   4. การกอตั้งองคการสหประชาชาติ (United Naitons) กอนท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะยุติลง 
ประเทศมหาอํานาจของโลก เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ไดรวมลงนามใน “กฎบัตร
แอตแลนติก” (Atlantic Charter) ในป ค.ศ. 1941 จึงตั้งองคการสหประชาชาติ (UN)  
 8. สงครามเย็น (Cold War) (ค.ศ. 1945-1991) 
  สงครามเย็น เปนความแตกตางของอุดมการณทางการเมืองระหวางมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกา 
เปนผูนําฝายอุดมการณเสรีประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา เปนผูนําอุดมการณคอมมิวนิสตทําให
โลกตกอยูภายใตภาวะตึงเครียด   

เหตุการณสําคัญ 
 

ชวงการเผชิญหนา  
ชวงผอนคลาย 
ความตึงเครียด  

ชวงสงครามตัวแทน  
ชวงส้ินสุด
สงคราม  

 วิกฤติการณเบอรลิน 
 สงครามเวียดนาม 
 กําแพงเบอรลินเปน 
 สัญลักษณของสงคราม 
 วิกฤติการณคิวบา 
 สงครามเกาหลี 

 ขั้วอํานาจ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโซเวียต 

 สมัยประธานาธิบดีนิก
สันทําใหอเมริกาลด
บทบาทลงดวยการ
ประกาศ “ลัทธินิกสัน” 

 รัสเซียบุกอัฟกานิสถาน
จึงเกิดความตึงเครียดกลับมา 
อีกครั้ง 

 เกิดโครงการ STAR 
WAR สมัยโรนัลด เรแกน

 โซเวียตลมสลาย
 เกิด “เครือรัฐ

เอกราช” (CIS) 
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 1) 
 
คําชี้แจง :  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  
1. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สราง และทําเพ่ือความอยูรอดในการดํารงชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด 
 1) ยุคหินเกา 2) ยุคสําริด 3) ยุคเหล็ก 4) ยุคโลหะ  
2. ขอใดเปนจุดเริ่มตนยุคประวัติศาสตร 
 1) รูจักใชไฟ 2) รูจักการเพาะปลูก 3) รูจักตั้งถ่ินฐาน 4) รูจักบันทึกขอความ  
3. หลักฐานทางประวัติศาสตรในขอใดไมจัดวาเปนหลักฐานช้ันตน 
 1) พระพุทธรูป   2) พระไตรปฎก 
 3) จดหมายเหตุวันวลิต   4) เครื่องปนดินเผาบานเชียง  
4. วิธีการในขอใดท่ีเปนการนําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรใหเปนเรื่องราว 
 1) การคนควาและการตีความ 2) การวิเคราะหและการสังเคราะห 
 3) การตีความและการสังเคราะห 4) การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห  
5. ขอใดจัดลําดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตไดอยางถูกตอง 
 1) พงศาวดาร ตํานาน ประวัติศาสตร 2) ตํานาน ประวัติศาสตร พงศาวดาร 
 3) ตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร 4) พงศาวดาร ประวัติศาสตร ตํานาน  
6. “สุวรรณภูมิ” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใด 
 1) เอเชียใต   2) เอเชียตะวันออก  
 3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต   4) เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
7. ขอใดเปนมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ท่ีถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกยุคปจจุบัน 
 1) ระบอบประชาธิปไตย   2) ระบบรัฐธรรมนูญ 
 3) ระบบกฎหมาย   4) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์  
8. สงครามครูเสด กอใหเกิดผลดีตอสังคมโลกในดานใด 
 1) ศาสนาคริสตเผยแผเขามาในทวีปเอเชีย 
 2) ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผเขาไปในทวีปยุโรป 
 3) ทําใหเกิดการผสมกลมกลืนระหวางเช้ือชาติมากขึ้น 
 4) ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาระหวางโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก  
9. ขอใดเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ  2) การขยายตัวทางการคา 
 3) ความตองการสินคาอุตสาหกรรม 4) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร  
10. สถาปตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานกอสรางใด 
 1) พระราชวังเวสทมินสเตอร  2) พระราชวังแวรซายส 
 3) มหาวิหารเซนตปเตอร   4) มหาวิหารเซนตปอล 
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11. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด 
 1) ทวารวดี 2) สุโขทัย 3) เชียงแสน 4) อยุธยา  
12. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยแบบดั้งเดิมเปนอยางไร 
 1) ครูถายทอดใหศิษยเปนหมูคณะตามชุมชนตางๆ 2) ครูนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตในการสอน 
 3) ครูรับสอนเฉพาะศิษยท่ีเปนคนทองถิ่นเดียวกัน 4) ครูผูมีความชํานาญสอนศิษยแบบตัวตอตัว  
13. ระบบศักดินาสงผลตอสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร 
 1) เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 2) เกิดระบบชนช้ันในสังคมไทย 
 3) เกิดการแบงอํานาจการปกครอง 4) เกิดระบบการควบคุมการใชแรงงาน  
14. ขอใดเปนคุณูปการของหมอบรัดเลยท่ีมีตอสังคมไทย 
 1) การบุกเบิกสิ่งพิมพ และการออกหนังสือพิมพภาษาไทย 
 2) การนําพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคูกับยาแผนปจจุบัน 
 3) การสอนหนังสือควบคูไปกับการเผยแผศาสนาคริสต 
 4) การเปดโรงพยาบาลรักษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม  
15. การปลูกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
 3) จอมพลถนอม กิตติขจร  4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท  
16. นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลท่ี 7 คือขอใด 
 1) ลดคาเงินบาท   2) ปลดขาราชการออก 
 3) กูเงินจากตางประเทศ   4) สงเสริมการใชสินคาไทย  
17. ขอใดเปนเครื่องมือเครื่องใชท่ีแสดงใหเห็นการสรางสรรคอันเปนเอกลักษณเฉพาะของมนุษยยุคหินใหมได 

ชัดเจนที่สุด 
 1) ขวานหินขัด   2) เครื่องดนตรีสําริด 
 3) ภาชนะเครื่องปนดินเผา  4) การใชกระดูกสัตว เขาสัตวเปนอาวุธ  
18. ขอใดเปนจุดเริ่มตนของยุคโลหะ 
 1) การหลอมดีบุก   2) การหลอมทองแดง 
 3) การหลอมเหล็ก   4) การหลอมสําริด  
19. ถาในปจจุบันประเทศไทยยังใชระบบศักราชแบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ปพุทธศักราช 2550 จะตรงกับ 

รัตนโกสินทรศกใด 
 1) ร.ศ. 224 2) ร.ศ. 225 3) ร.ศ. 226 4) ร.ศ. 227  
20. ถาตองการวิจัยเรื่อง “เรือกับวิถีชีวิตชาวเล” จะตองใชวิธีการทางประวัติศาสตรในขั้นตอนใด เพ่ือใหได 

ขอมูลท่ีสมบูรณ 
 1) การต้ังประเด็นคําถามเรื่องราวท่ีอยากรู 2) การคนหาและรวบรวมหลักฐาน 
 3) การวิพากษและตีความหลักฐาน 4) การสรุปขอเท็จจริง 
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21. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของจดหมายเหตุ 
 1) เปนหลักฐานท่ีเก่ียวของกับศาสนา 2) เปนบันทึกจากการบอกเลาตอๆ กันมา 
 3) เปนขอมูลท่ีปราศจากความคิดเห็นของผูบันทึก 4) เปนบันทึกท่ีมีเรื่องของเวลาเขามาเก่ียวของ  
22. การศึกษาประวัติศาสตรแหลงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุตองศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรขอใด 
 1) คัมภีรพระเวท   2) เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา 
 3) มหากาพยรามายณะและมหาภารตะ 4) เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช  
23. ภูมิภาคใดไดรับอิทธิพลดานการเมืองการปกครองของอารยธรรมอินเดีย 
 1) เอเชียกลาง   2) เอเชียตะวันออก 
 3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต   4) เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
24. ขอใดไมเกี่ยวของกับการฟนฟูศิลปวิทยา 
 1) การยกยองความสามารถของมนุษย 2) การเนนความเปนปจเจกชน 
 3) การรื้อฟนความเช่ือทางศาสนา 4) การคืนกลับมาของอารยธรรมกรีก  
25. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตรสากลในขอใด 
 1) สมัยแหงการคนพบและสํารวจ 2) สมัยแหงสงครามเพโลพอนนีเซียน 
 3) สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกลมสลาย 4) สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงโรมัน  
26. ประวัติศาสตรยุโรปตะวันตกรวมสมัยเริ่มตนเมื่อใด 
 1) ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 2) ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) ภายหลังสงครามเย็น   4) ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต  
27. ความตกลงเชนเกนเกี่ยวของกับเรื่องใดในกลุมสหภาพยุโรป 
 1) การขอวีซาเขาประเทศ  2) การไมจํากัดปริมาณสินคานําเขา 
 3) การใหบริการดานสถาบันการเงินขามชาติ 4) การเคลื่อนยายสินคาโดยไมตองผานศุลกากร  
28. “ไพร” ในสังคมอยุธยามีฐานะใกลเคียงกับบุคคลกลุมใดในปจจุบัน 
 1) แรงงานรับจาง 2) สามัญชน 3) ทหารเกณฑ 4) กระฎมพี  
29. ปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับตางชาติเรื่องใดท่ีรัฐตองตัดสินใจใชวิธีการทางทหารในการแกปญหา 
 1) กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 5 
 2) วิกฤตการณ ร.ศ. 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลท่ี 5 
 3) ญ่ีปุนเคลื่อนกองทัพเขาไทยชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
30. วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการกอตั้งขบวนการเสรีไทยในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตรงกับขอใด 
 1) เพ่ือตอสูกับกองทัพญ่ีปุน  2) เพ่ือแสดงออกถึงความรักชาติ 
 3) เพ่ือแสดงตนเปนฝายพันธมิตร 4) เพ่ือชวยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  
31. ขรัวอินโขง มีผลงานเดนดานใด 
 1) การประดิษฐลายปูนปน  2) การวาดภาพ 3 มิติ 
 3) การแกะสลักบานประตูพระอุโบสถ 4) การปนพระพุทธรูป 
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32. บุคคลใดมีบทบาทสําคัญในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) ดร.ฟรานซิส บี. แซร   2) ดร.แดน บีช บรัดเลย 
 3) วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด  4) สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ  
33. กิจกรรมใดท่ีถือวาเปนการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย 
 1) การประดิษฐคันไถ   2) การต้ังถ่ินฐานและเพาะปลูก 
 3) การใชเครื่องจักรในระบบการผลิต 4) การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชดวยโลหะ  
34. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดท่ีนักประวัติศาสตรยอมรับวามีขอมูลถูกตองที่สุด 
 1) ฉบับบริติชมิวเซียม   2) ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
 3) ฉบับสมเด็จพระพนรัตน  4) ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  
35. ขอใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) การคนหาขอมูล และรวบรวมหลักฐาน 
 2) การต้ังคําถาม และกําหนดประเด็นของการศึกษา 
 3) การอธิบายท่ีมีเหตุผล และมีคําตอบที่ชัดเจน 
 4) การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธของขอมูล  
36. สถาปตยกรรมกรีกท่ีไดรับการยกยองมากที่สุดเปนสถาปตยกรรมประเภทใด 
 1) วิหารหินออน   2) โรงมหรสพขนาดใหญ 
 3) โบสถรูปแปดเหลี่ยม   4) พระราชวังท่ีมีขนาดใหญ  
37. วรรณกรรมอินเดียท่ีชาวยุโรปรูจักในยุคแรกเขียนเปนภาษาใด 
 1) อาหรับ 2) อังกฤษ 3) เปอรเซีย 4) สันสกฤต  
38. ดินแดนสวนใดของโลกตะวันออกที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษท่ี 8-13 
 1) จีน   2) อินเดีย 
 3) เอเชียตะวันออกเฉียงใต  4) เอเชียตะวันตกเฉียงใต  
39. ภายหลังการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง จีนไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบใด 
 1) ระบอบสังคมนิยม   2) ระบอบเผด็จการทางทหาร 
 3) ระบอบคอมมิวนิสต   4) ระบอบประชาธิปไตย  
40. โครงสรางการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญา

คนใด 
 1) รุสโซ 2) วอลแตร 3) จอหน ล็อก 4) มองเตสกิเออ  
41. ประเทศคูใดมีความขัดแยงกันเนื่องจากประเด็นทางศาสนา 
 1) เกาหลีกับญ่ีปุน 2) สเปนกับโปรตุเกส 3) ฝรั่งเศสกับเยอรมนี 4) อินเดียกับปากีสถาน  
42. สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตกตางจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 อยางชัดเจนในประเด็นใด 
 1) การเขารวมสงครามของสหรัฐอเมริกา 
 2) การท่ีสหภาพโซเวียตไมไดเขารวมสงคราม 
 3) การขยายพ้ืนท่ีของสมรภูมิและความรายแรงของอาวุธ 
 4) การยุติความขัดแยงและจัดตั้งองคการระหวางประเทศ 
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43. ขอใดคือความหมายที่แทจริงของสงครามเย็น 
 1) การแบงกลุมประเทศพันธมิตร และกลุมประเทศอักษะ 
 2) การตอสูระหวางอุดมการณประชาธิปไตยกับอุดมการณคอมมิวนิสต 
 3) การตอสูและแขงขันในการสรางอาวุธนิวเคลียรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต 
 4) การแบงกลุมประเทศผูฝกใฝสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศผูฝกใฝสหภาพโซเวียต  
44.  “การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางฝรั่งใหระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได 

การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ําเอาไวก็เอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”  
 คํากลาวน้ีแสดงวิสัยทัศนของพระองคใด 
 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 2) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 3) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 4) พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  
45. พระราชนิพนธเรื่องไตรภูมิพระรวง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดใดเปนหลัก 
 1) พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ 2) พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน 
 3) พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ 4) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  
46. ขอใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตรไทยในปจจุบันไมยอมรับ 
 1) อยูทางตอนใตของประเทศไทย 2) อยูบริเวณเทือกเขาอัลไต 
 3) อยูบริเวณตอนใตของจีน  4) อยูบริเวณประเทศไทยปจจุบัน  
47. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย ใครเปนผูมีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริยภายใต 

รัฐธรรมนูญ 
 1) พระมหากษัตริย   2) เจานายและขุนนาง 
 3) นายทหารสัญญาบัตร   4) ชนช้ันกลางและปญญาชน  
48. ขอใดเปนลักษณะการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา 
 1) เปนการผูกขาดโดยพระคลังสินคา 2) เปนการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง 
 3) เปนการคาเสรีโดยไมกีดกันชาวตางชาติ 4) เปนการคาเสรีภายใตการควบคุมของขุนนาง  
49. ชนชาติใดท่ีเขาสูสมัยประวัติศาสตรในโลกตะวันตกเปนกลุมแรก 
 1) ชาวอียิปต 2) ชาวสุเมเรียน 3) ชาวเปอรเซียน 4) ชาวบาบิโลเนียน  
50. หลักฐานประเภทใดที่ทําใหการศึกษาเรื่องอาณาจักรตางๆ ในดินแดนประเทศไทยนาเช่ือถือมากที่สุด 
 1) ตํานาน 2) จารึก 3) เอกสารจีน 4) จดหมายเหตุ  
51. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด 
 1) ศาสนา 2) กลุมชาติพันธุ 3) การประกอบอาชีพ 4) สภาพภูมิศาสตร  
52. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด 
 1) Romantic 2) Realistic 3) Reformation 4) Renaissance  
53. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกลเคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
 1) ปกก่ิง 2) ปารีส 3) ลอนดอน 4) วอชิงตัน ดี.ซี. 
  



 

สังคมศึกษา (52) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

54. ขอใดไมใชคุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปชวงคริสตศตวรรษท่ี 16-17 
 1) เปนผูรักความอิสระเสรี  2) เปนผูท่ีมีความเช่ือมั่นในตัวเอง 
 3) เปนผูบุกเบิกความรูทางวิทยาศาสตร 4) เปนผูท่ีตองการความเสมอภาค  
55. เหตุใดการตอสูเพ่ือเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใตจึงเปนไปดวยความยากลําบาก 
 1) กลุมผูนําในการตอสูขาดเอกภาพ 
 2) สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาและปาทึบ 
 3) อํานาจในการปกครองตกอยูในมือของกลุมชนช้ันสูง 
 4) การตอตานของกลุมผูท่ีมีทาสไวในครอบครอง  
56. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพ่ือวัตถุประสงคใด 
 1) ตอตานการใชแรงงานทาส 
 2) สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝงตะวันตก 
 3) หามประเทศในยุโรปเขามาแสวงหาผลประโยชน 
 4) สงเสริมใหชาวอเมริกันออกไปทําธุรกิจในตางแดน  
57. กิจกรรมใดนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง 
 1) การผลิตเหล็กกลา   2) การใชเครื่องจักรไอน้ํา 
 3) การประดิษฐเครื่องปนดาย 4) การวางสายโทรเลขขามทวีป  
58. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 
 1) เกิดความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง 2) ทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 
 3) ยกเลิกระบอบอภิสิทธ์ิอยางเปนทางการ 4) ฝรั่งเศสเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ  
59. ประเทศใดไมไดเกิดจากการลมสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหวาง ค.ศ. 1991-1995 
 1) โครเอเชีย 2) บัลแกเรีย 3) มาซิโดเนีย 4) สโลวีเนีย  
60. การแขงขันกีฬาโอลิมปกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพ่ือถวายเทพเจาองคใด 
 1) ซูส (Zeus) 2) อพอลโล (Apollo) 3) เฮอรเมส (Hermes) 4) โพซายดอน (Poseidon)  
61. พระราชกรณียกิจใดท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิบัติกอนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจาก

ขึ้นครองราชย 
 1) เสด็จประพาสตน   2) ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน 
 3) เสด็จพระราชดําเนินตางประเทศ 4) ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน  
62. การท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงมีฐานะเปนสมมติเทพ เปนคติความเช่ือใด 
 1) พราหมณ-ฮินดู   2) พุทธศาสนาแบบเถรวาท 
 3) พุทธศาสนาแบบมหายาน  4) คติดั้งเดิม  
63. ระบบใดท่ีสะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ 
 1) ระบบไพร 2) ระบบขุนนาง 3) ระบบอุปถัมภ 4) ระบบศักดินา 
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64. การท่ีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและฝายใต ท้ังฝายพลเรือน
และทหารเกิดขึ้นในสมัยใด 

 1) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 2) สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 3) สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 4) สมัยสมเด็จพระเพทราชา  
65. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 1) การปฏิรูปการศึกษา   2) การจัดตั้งกระทรวง 
 3) การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย 4) การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
66. ประเทศไทยไดเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรกในชวงเวลาใด 
 1) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  2) หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) หลังวิกฤตการณ ร.ศ. 112  4) หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  
67. พระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใชเปนครั้งแรกในสมัยท่ีใครเปนนายกรัฐมนตรี 
 1) พระยามโนปกรณนิติธาดา  2) พระยาพหลพลพยุหเสนา 
 3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม  4) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
68. หากตองการชมปราสาทหินท่ีสรางตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ทานจะไปที่ใด 
 1) ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 2) ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 3) ปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ 4) ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร  
69. ท่ีกลาววาศิลาจารึกสุโขทัย เปนหลักฐานปฐมภูมิท่ีมีคุณคา เพราะเหตุผลขอใด 
 1) เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเกาแกท่ีสุด 
 2) เปนบันทึกลายลักษณอักษรท่ีคงทนถาวร 
 3) เปนบันทึกเหตุการณท่ีเกิดจากความประสงคของพระมหากษัตริยในยุคนั้น 
 4) เปนหลักฐานประวัติศาสตรท่ีมีความสมบูรณไมตองคนควาจากหลักฐานอื่นๆ อีก  
70. สมชายและสมหญิงใชขอมูลเดียวกันในการเขียนรายงานประวัติศาสตรเรื่องทาวสุรนารี ผลปรากฏวางาน

ของสมชายมีคุณคามากกวางานของสมหญิง เพราะเหตุใด 
 1) การต้ังสมมติฐาน 2) การคัดเลือกขอมูล 3) การวิเคราะหขอมูล 4) การตรวจสอบขอมูล  
71. ในยุคคลาสสิก จักรพรรดิโรมันสามารถสรางสังคมนานาชาติภายใตกฎหมายเดียวกันโดยใชภาษาใดรวมกัน 
 1) ภาษากรีก 2) ภาษาละติน 3) ภาษาฮีบรู 4) ภาษาเฮลเลนิก  
72. เพราะเหตุใดจึงกลาววา แมกนา คารตา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก 
 1) เพราะระบุถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย 2) เพราะระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 3) เพราะระบุถึงกลไกในการปกครองประเทศ 4) เพราะระบุถึงอํานาจอธิปไตยท่ีมาจากมวลชน  
73. ขอใดไมใชลักษณะความโดดเดนของสมัยกลาง 
 1) การกอตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก 2) การจัดการศึกษาดานศิลปศาสตรอยางมีระบบ 
 3) การมีระบบฝกงานเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน 4) การใหสิทธิเสมอภาคแกประชาชน 
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74. เหตุการณในประวัติศาสตรตอไปนี้ 
  ก. การปฏิวัติวิทยาศาสตร 
  ข. การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
  ค. การปฏิรูปสมัยเมจิ   
  ง. สงครามฝน 
 ขอใดจัดเรียงลําดับเหตุการณกอนหลังไดถูกตอง 
 1) ก., ค., ง. และ ข.   2) ข., ก., ง. และ ค. 
 3) ง., ก., ค. และ ข.   4) ก., ข., ค. และ ง.  
75. ขอใดไมใชสาเหตุของการลาอาณานิคม 
 1) ความตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาด 
 2) ความตองการสรางความยิ่งใหญของชาติจักรวรรดินิยม 
 3) ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 4) ความเช่ือของพวกจักรวรรดินิยมในเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว”  
76. ปจจัยขอใดทําใหการเรียกรองเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จ 
 1) การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดู 2) การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา 
 3) การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ 4) ความรวมมือกันระหวางชาวฮินดูและมุสลิม  
77. การถายทอดผลงานดานจิตรกรรมแนวสัจนิยมในคริสตศตวรรษท่ี 19 จิตรกรมีวัตถุประสงคสําคัญในขอใด 
 1) เพ่ือสะทอนชีวิตในสังคมอุตสาหกรรม 
 2) เพ่ือสงเสริมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 3) เพ่ือสะทอนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4) เพ่ือสะทอนบทบาทของศาสนจักรท่ีมีอิทธิพลตอสังคม  
78. เกณฑใดท่ีถือวาเปนชวงเวลาแหงการสิ้นสุดของประวัติศาสตรสากลสมัยใหม 
 1) การส้ินสุดของสมัยจักรวรรดินิยม 2) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) การส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ี 2 4) การส้ินสุดของสงครามเย็น  
79. แนวคําสอนของขงจื๊อเนนความสําคัญในเรื่องใด 
 1) วิถีแหงธรรมชาติ   2) การบูชาบรรพบุรุษ 
 3) ความสัมพันธของคนในสังคม 4) ระเบียบแบบแผนการปกครอง  
80. กุศโลบายทางการเมืองใดท่ีพระมหากษัตริยสุโขทัยทรงใชในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเปนปกแผน

ของอาณาจักร 
 1) การควบคุมกําลังคนใหเปนหมวดหมู 
 2) การสรางความสัมพันธในระบบเครือญาติ 
 3) การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา 
 4) การสงพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช 
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81. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 
 1) กระจายอํานาจและแบงแยกหนาท่ี 2) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและแบงแยกหนาท่ี 
 3) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและรวมหนาท่ี 4) กระจายอํานาจและจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา  
82. การเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาทํางานในประเทศสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ทําใหไทยไดรับ

ประโยชนสูงสุดในเรื่องใด 
 1) การเรียนรูวิทยาการสมัยใหม 2) การเรียนรูระบบการคากับประเทศตะวันตก 
 3) การแกไขปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 4) การรอดพนจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม  
83. เย็นเปนลูกทาสท่ีเกิดใหม และไดรับอิสรภาพโดยสมบูรณตามกฎหมายใน พ.ศ. 2432 แสดงวาเย็นเกิดในปใด 
 1) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 เสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติ 
 2) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติทาส 
 3) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร 
 4) ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย  
84. อุบัติเหตุการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี ท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1986 

สงผลตอสังคมโลกอยางไร 
 1) การเสนอแผนการใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศตางๆ 
 2) การลงนามของประเทศมหาอํานาจในการจํากัดอาวุธนิวเคลียร 
 3) การลงมติใหสหประชาชาติเขาตรวจสอบการใชนิวเคลียรของประเทศสมาชิก 
 4) การต่ืนตัวของนานาประเทศในการปฏิรูปเทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร  
85. การวิเคราะหตามวิธีการทางประวัติศาสตร มีลักษณะอยางไร 
 1) สรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้นวาคืออะไร 
 2) การเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามขอมูลท่ีมีอยู 
 3) การจัดเรียงลําดับเวลากอนหลังของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
 4) การหาความสัมพันธของขอมูลท่ีผานการตีความอยางมีเหตุผล  
86. นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงสมัยท่ีประเทศไทยตองเขาสูสงคราม

มหาเอเชียบูรพา รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใช เปนเพราะเหตุใด 
 1) เตรียมตัวใหพรอมกับสถานการณของโลกในขณะนั้น 
 2) ตองการขัดขวางการครอบงําทางเศรษฐกิจของหมูชนช้ันศักดินา 
 3) เพ่ือสกัดก้ันการเขามาครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวตางชาติ 
 4) ตองการตอบแทนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับผูคุมกําลังหนวยทหาร  
87. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ 

บานเมืองจนประสบผลสําเร็จเทียบไดกับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยพระองคใด 
 1) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2) สมเด็จพระนารายณมหาราช 
 3) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
88. เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมลุมแมน้ําอื่นๆ เรื่องท่ีอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุไมมีหลักฐานชัดเจนคือเรื่องใด 
 1) การวางผังเมือง   2) การจัดระเบียบการปกครอง 
 3) การมีบันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษร 4) การแยกแยะอาชีพของพลเมือง 
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89. การใชกระดาษเงินหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาท่ีชาติใดเริ่มใชกอน 
 1) จีน 2) อินเดีย 3) เปอรเซีย 4) อียิปต  
90. ความแตกตางของการท่ีปากีสถานแยกออกจากอินเดียกับบังคลาเทศแยกออกจากปากีสถานคือเรื่องใด 

ตามลําดับ 
 1) ศาสนากับเศรษฐกิจ   2) เศรษฐกิจกับการปกครอง 
 3) การปกครองกับศาสนา  4) ศาสนากับการปกครอง  
91. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มมีความสําคัญตอโลกตะวันตกในเรื่องใด 
 1) เมื่อจักรวรรดิโรมันตองการทองคําจากสุวรรณภูมิ 
 2) เมื่อโปรตุเกสแสวงหาเสนทางเดินเรือไปหมูเกาะเครื่องเทศ 
 3) เมื่อโปรตุเกสกับสเปนแบงเขตสํารวจทางทะเล 
 4) เมื่อชาติตะวันตกพากันเขามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
92. ขอใดไมอยูในขอบขายวัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) 
 1) การรวมมือกันกําจัดหรือยับยั้งโรคระบาด 
 2) การรวมมือกันทางทหารปราบปรามชนกลุมนอย 
 3) การรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 
 4) การรวมมือกันดานวิชาการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา  
93. เหตุการณในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธกับประเด็นท่ีสําคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด 
 1) การเรียกรองรัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตย 
 2) การดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีท่ีมิไดมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 3) การเดินทางกลับคืนสูประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีท่ีเปนเผด็จการ 
 4) การกอความวุนวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  
94. เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกาวหนาอยางรวดเร็วตั้งแตชวงเวลาใดและโดยนโยบายใด 
 1) ปลายทศวรรษ 1950 กาวกระโดดไปขางหนา 2) ตนทศวรรษ 1960 จัดตั้งคอมมูน 
 3) ปลายทศวรรษ 1970 เปดประเทศ 4) ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย  
95. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ท่ีเริ่มปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 นั้น เกิดจากเหตุผลใด 
 1) การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา 
 2) การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และ อินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต 
 3) การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 4) การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก-โรมันท่ีคนในยุคกลางปดบัง  
96. ขอใดไมใชลักษณะเดนของสังคมยุโรปในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) การเผยแพรความคิดของนักมนุษยนิยมคริสเตียน 
 2) การศึกษาผลงานและความคิดของสมัยกรีก-โรมัน 
 3) ชนช้ันกลางมีบทบาทในทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 4) คริสตศาสนามีบทบาทสูงตอความคิดและการดําเนินชีวิตของชาวตะวันตก  
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97. ขอใดท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของศิลปะในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) ศิลปนยังตกอยูใตอํานาจและอิทธิพลของคริสตศาสนา 
 2) กิลดยังมีอิทธิพลในการควบคุมงานของศิลปนในแขนงตางๆ 
 3) งานศิลปะมีลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ เนนความสวยงามละเอียดออน 
 4) ความสามารถของศิลปนในการลอกเลียนงานศิลปะของกรีก-โรมัน 
98 ขอใดไมเกี่ยวของกับการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการยุติของสงครามเย็น 
 1) การพังทลายกําแพงเบอรลิน 
 2) การใชนโยบายเปด-ปรับของมีฮาอิล กอรบาชอฟ 
 3) การหันสูระบอบประชาธิปไตยของประเทศยุโรปตะวันออก 
 4) การใชหลักการอยูรวมกันโดยสันติของนีกีตา ครุชชอฟ  
99. ใน ค.ศ. 2006 อดีตประธานาธิบดีฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดําเนินคดีในขอหากระทําอาชญากรรม 

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

เพ่ือรักษาสันติภาพ 
 4) ขอบขายการดําเนินงานรักษาสันติภาพขององคการสหประชาชาติกวางขวางและมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  
101. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณอักษรขอใดมีคุณคาทางประวัติศาสตรนอย 
 1) ศิลาจารึก 2) หนังสือราชการ 3) เอกสารสวนบุคคล 4) ตํานาน  
102. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกอใหเกิดผลท่ีสําคัญอยางไร 
 1) ทําใหสถาบันขุนนางมีอํานาจเขมแข็งมากขึ้น 
 2) ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบอยครั้ง 
 3) ทําใหกลุมเจานายมีอํานาจตอรองผลประโยชนกับกลุมขุนนางมากยิ่งขึ้น 
 4) ทําใหเกิดความขัดแยงกับอาณาจักรเพ่ือนบานของอาณาจักรอยุธยาที่อยูโดยรอบ  
103. ภายหลังไทยทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 แลว กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของไทยอยางไร 
 1) ไทยตองยกเลิกระบบผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคากับสินคาบางประเภท 
 2) มีการปรับปรุงภาษีสินคาขาเขาบางประเภทเปนรอยละ 3 
 3) เงินตราไดเขามามีความสําคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม 
 4) ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและทรัพยสินเงินตราเริ่มลดนอยลง  
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104. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครองที่มี
แนวคิดท่ีจะใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเองมากที่สุดไดแกเรื่องใด 

 1) การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
 2) การจัดตั้งเสนาบดีสภา กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก 
 3) การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล 
 4) การจัดตั้งสุขาภิบาล  
105. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กอนหนาท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

รัชกาลท่ี 7 ทรงมีแนวพระราชดําริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอยางไร 
 1) ทรงริเริ่มใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใชเปนหลักในการปกครองประเทศ 
 2) มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ. 2474 
 3) โปรดใหมีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบริเวณพระราชวังดุสิต 
 4) ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเปนท่ีปรึกษาราชการแผนดิน  
106. อินเดียกับจีนในปจจุบันมีลักษณะสําคัญคลายคลึงกันหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) ความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว 2) มรดกทางอารยธรรมยังมีความสําคัญ 
 3) มีประชากรมากเกิน 1,000 ลานคน 4) มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง  
107. บุคคลสําคัญผูใดท่ีไมเคยเดินทางตามเสนทางสายไหม 
 1) เจ้ิงเหอ 2) พระถังซําจ๋ัง 3) เจ็งกีสขาน 4) มารโค โปโล  
108. หลังจากอาเซียนกอตั้งมาครบ 40 ป เมื่อ พ.ศ. 2550 เรื่องใดท่ีเพ่ิงเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรก 
 1) ขยายความรวมมือใหครอบคลุมทุกดาน 2) การประกาศใชกฎบัตรอาเซียน 
 3) คนไทยเปนเลขาธิการของอาเซียน 4) การประณามประเทศสมาชิกท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
109. สงครามครูเสดเกี่ยวของกับเรื่องใด 
 1) อิสราเอลขับไลพวกปาเลสไตนออกจากเยรูซาเล็ม 
 2) ผูนับถือคริสตศาสนาพยายามยึดดินแดนศักดิ์สิทธ์ิกลับคืน 
 3) หลายประเทศในทวีปยุโรปโจมตีตะวันออกกลางเพื่อเปดเสนทางคาขาย 
 4) พวกเติรกเขายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปล  
110. เหตุการณความวุนวายทางการเมืองในอิรักทําใหผูคนวิตกวาวัตถุโบราณล้ําคาคงสูญหายจํานวนมาก ท้ังน้ีเพราะ 

ดินแดนที่เปนอิรักปจจุบันเคยเปนท่ีตั้งของอาณาจักรใด 
 1) คารเธจ 2) ฟนิเชีย 3) ไมซิเนียน 4) บาบิโลเนีย  
111. ขอใดมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง 
 1) นิโคลัส โคเปอรนิคัส - ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาล 
 2) เรอเน เดสการตส - กฎแรงดึงดูดของจักรวาล 
 3) เซอรไอแซก นิวตัน - ประดิษฐกลองโทรทรรศน 
 4) กาลิเลโอ กาลิเลอิ - การใชหลักเรขาคณิตในการพิสูจนความจริง 
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112. เหตุใดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 จึงไดช่ือวาเปนเหตุการณสําคัญของโลกตะวันตก 
 1) เพราะเปนการปฏิวัติทางการเมืองครั้งแรกท่ีลมลางระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย 
 2) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของยุโรป 
 3) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีวางรากฐานหลักการดานสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค 
 4) เพราะเปนการปฏิวัติท่ีทําลายระบบชนชั้น และเปดโอกาสใหประชาชนหันไปมีสวนรวมในการปกครอง  
113. ขอใดเปนลักษณะเดนของลัทธิจักรวรรดินิยมในปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 
 1) การยึดครองเมืองทาสําคัญๆ และจัดตั้งสถานีการคา 
 2) การเขาควบคุมทางการเมือง และยึดครองอํานาจอธิปไตย 
 3) การเผยแผคริสตศาสนานิกายตางๆ และการผูกขาดดานการคา 
 4) การครอบงําและเขาปกครองดินแดนตางๆ รวมท้ังการประสมประสานนโยบายดานเศรษฐกิจและการเมือง  
114. วัตถุประสงคสําคัญท่ีสุดขององคการสันนิบาตชาติ และสหประชาชาติคือขอใด 
 1) การสรางสันติภาพและการปองกันการใชอาวุธปรมาณู 
 2) การรักษาสันติภาพของโลก และการใชหลักการประกันความมั่นคงรวมกันในการแกไขขอพิพาทระหวางประเทศ 
 3) การหาแนวทางรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความรวมมือระหวางชาติ 
 4) การจัดตั้งองคการรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความมั่นคงของนานาประเทศ  
115. การลมสลายของสหภาพโซเวียต และระบบคอมมิวนิสตในยุโรป ค.ศ. 1991 มีความสําคัญอยางไร 
 1) ทําใหระบบการเมืองแบบสองขั้วอํานาจสิ้นสุดลง 
 2) ทําใหเยอรมนีรวมตัวกันเปนประเทศเดียวกันไดสําเร็จ 
 3) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสนเขตแดนของยุโรปและสหภาพยุโรปมีบทบาทสําคัญขึ้น 
 4) ทําใหสงครามเย็นสิ้นสุดลง ยุโรปมีความเขมแข็งทางการเมือง และเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
 

เฉลย (ชุดที่ 1) 
 
1.  1) 2.  4) 3.  2) 4.  3) 5.  3) 6.  4) 7.  3) 8.  4) 9. 1) 10. 2)  
11.  2) 12.  1) 13.  2) 14.  1) 15.  1) 16.  2) 17.  3) 18.  2) 19. 3) 20. 2)  
21.  4) 22.  2) 23.  4) 24.  3) 25.  1) 26.  2) 27.  1) 28.  2) 29. 2) 30. 3)  
31.  2) 32.  1) 33.  2) 34.  4) 35.  2) 36.  1) 37.  3) 38.  4) 39. 4) 40. 4)  
41.  4) 42.  3) 43.  2) 44.  2) 45.  1) 46.  2) 47.  2) 48.  1) 49. 2) 50. 2)  
51.  2) 52.  4) 53.  4) 54.  4) 55.  2) 56.  3) 57.  1) 58.  3) 59. 2) 60. 1)  
61.  2) 62.  1) 63.  1) 64.  4) 65.  4) 66.  1) 67.  3) 68.  2) 69. 2) 70. 3)  
71.  2) 72.  3) 73.  4) 74.  2) 75.  3) 76.  2) 77.  1) 78.  3) 79. 2) 80. 2)  
81.  2) 82.  1) 83.  1) 84.  4) 85.  ) 86.  3) 87.  2) 88.  3) 89. 1) 90. 4)  
91.  2) 92.  2) 93.  1) 94.  4) 95.  3) 96.  4) 97.  4) 98.  4) 99. 2) 100. 1)  
101. 4) 102. 1) 103. 3) 104. 4) 105. 1) 106. 1) 107. 1) 108. 2) 109. 2) 110. 4)  
111. 1) 112. 3) 113. 4) 114. 2) 115. 4)  
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 2) 
 
คําชี้แจง :  ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  
1. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 
 2) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน 
 3) ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน 
 4) สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น  
2. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี

ลักษณะท่ีสําคัญอยางไร 
 1) รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 
 2) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเทาท่ีจําเปน 
 3) รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอํานาจ 
 4) การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองหลวงเทาน้ัน 
3. การเมืองการปกครองของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2480-2514 มีลักษณะอยางไร 
 1) ฝายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 2) ฝายทหารมีบทบาทในระบบอํานาจนิยม 
 3) ขาราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ 4) กลุมนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทบริหารประเทศ  
4. ลักษณะเดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตคืออะไร 
 1) เปนภูมิภาคซ่ึงมีวัฒนธรรมของตนเองอันหลากหลาย 
 2) เปนศูนยกลางการคาเครื่องเทศที่สําคัญท่ีสุดของโลก 
 3) เปนภูมิภาคท่ีสามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลักจากภายนอก 
 4) เปนภูมิภาคของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ  
5. ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีพ้ืนฐานมาจากปจจัยใดมากที่สุด 
 1) การสงเสริมการศึกษา 
 2) จรรยาวิชาชีพของคนงานญี่ปุน 
 3) การบริหารการลงทุนของบรรษัทเงินทุนท่ีเรียกวาไซบัตสึ 
 4) การท่ีญ่ีปุนไมตองใชงบการปองกันประเทศมาก  
6. เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกจึงกอความทุกขยากใหแกกรรมกร 
 1) รัฐบาลบีบบังคับใหผูใชแรงงานทํางานหลายชั่วโมงตอวัน 
 2) นายจางไมอนุญาตใหเด็กทํางานในโรงงานเดียวกับบิดามารดา 
 3) รัฐบาลไมมีมาตรการควบคุมนายจางใหปฏิบัติตอลูกจางอยางเปนธรรม 
 4) รัฐบาลกําหนดอัตราคาจางต่ําเพ่ือลดตนทุนการผลิตสินคา 
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7. ขอใดไมใชขอเสนอแนะของนักปรัชญาการเมืองฝรั่งเศสกอนการปฏิวัติ ค.ศ. 1789 
 1) การปกครองโดยกษัตริยทรงภูมิธรรม 
 2) การสรางระบบสังคมท่ีมีความเสมอภาคกันมากขึ้น 
 3) การใหเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
 4) การสรางฝรั่งเศสใหย่ิงใหญเหมือนครั้งสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14  
8. คําแถลง 14 ประการของประธานาธิบดีวูดโรว วิลสันมีความสําคัญอยางไรในประวัติศาสตรโลก 
 1) เปนแนวทางในการเจรจาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 2) เปนหลักปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาในดานความสัมพันธกับสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 3) เปนพ้ืนฐานของการกอตั้งสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) เปนนโยบายที่ทําใหสหรัฐอเมริกากาวมาสูความเปนมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
9. สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงผลตอโลกตะวันออกโดยตรงในขอใด 
 1) การเกิดสมาคมซีโต   2) การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 3) การเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน 4) การส้ินสุดยุคอาณานิคม  
10. การทําลายกําแพงเบอรลิน ใน ค.ศ. 1989 แสดงใหเห็นเรื่องอะไร 
 1) ชัยชนะของเยอรมนีตะวันตกตอเยอรมนีตะวันออก 
 2) เปนการใชนโยบายผอนคลายความตึงเครียดของประเทศมหาอํานาจ 
 3) การขยายตัวของลัทธินาซีใหมในเยอรมนี 
 4) การส้ินสุดลงของสงครามเย็น  
11. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเสริมความมั่นคงใหแกสถาบันกษัตริยในตอนตนรัชกาลท่ี 5 คือขอใด 
 1) การเริ่มจัดทํางบประมาณแผนดิน 2) การยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากร 
 3) การจายเงินเดือนแกขาราชการ 4) การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน  
12. เหตุการณใดท่ีทําใหบางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหไทย 
 1) รัชกาลท่ี 5 เสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป 
 2) การเจรจาของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ 
 3) ไทยยอมเสียดินแดนบางสวนใหแกอังกฤษและฝรั่งเศส 
 4) รัชกาลท่ี 6 สงทหารเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 1  
13. วิกฤติการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กอใหเกิดผลดานการเมืองท่ีสําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) กลุมอาชีพตางๆ เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิประโยชนและเสรีภาพ 
 2) มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญใหม 
 3) ทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 
 4) ทหารและกองทัพลดบทบาทการเขามาเก่ียวของกับการเมืองจนถึงปจจุบัน  
14. อาเซียน + 3 คือประเทศใด  
 1) ติมอร จีน ญ่ีปุน   2) จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด  
 3) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 4) จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
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15. สาเหตุสําคัญของปญหาติมอรตะวันออกตรงกับขอใด 
 1) การตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมของชาวติมอรตะวันออก 
 2) ความขัดแยงระหวางประชากรตางศาสนา 
 3) ประธานาธิบดีซูการโนไดฝนมติสหประชาชาติเขายึดครองเกาะนั้น 
 4) อินโดนีเซียปราบปรามผูนําชาวติมอรตะวันออกอยางรุนแรง  
16. การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเกี่ยวของกับสถานการณใด 
 1) เติ้ง เสี่ยวผิง รณรงคตอตานวัฒนธรรมตะวันตก 
 2) ดร. ซุน ยัดเซน รณรงคตอตานราชวงศชิง ซ่ึงมิใชชาวจีน 
 3) เหมา เจอตุง รณรงคตอตานพวกปญญาชน 
 4) กลุมเยาวชนเรดการดรณรงคตอตานจารีตศักดินา  
17. นับแตไดรับเอกราชเปนตนมา ศรีลังกาตองเผชิญกับปญหาภายในที่สําคัญที่สุดเรื่องใด 
 1) ความยากจน  
 2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
 3) การตอสูเรียกรองเอกราชของชาวทมิฬ 
 4) ความขัดแยงระหวางผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  
18. ขอใดไมใชมรดกทางวัฒนธรรมของกรีกท่ีถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกตะวันตก 
 1) ความเช่ือและความศรัทธาทางศาสนา 2) ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม 
 3) ความคิดเรื่องมนุษยนิยม  4) แนวคิดแบบประชาธิปไตย  
19. การวิพากษวิจารณและการแสดงออกของมารติน ลูเธอรในคริสตศตวรรษท่ี 16 มีความสําคัญอยางไร 
 1) เปนการทาทายอํานาจของคริสตจักรท่ีเปนผูนําทางปญญา 
 2) เปนการเปดโปงการประพฤติมิชอบในราชสํานัก 
 3) เปนการตอตานอํานาจของผูปกครองรัฐเยอรมัน 
 4) เปนการโจมตีการใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยของชนชั้นขุนนาง 
20. มองเตสกิเออร, วอลแตร, ชอง ชาคส รุสโซ และจอหน ลอค มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องใด 
 1) การแยกใชอํานาจอธิปไตย  2) การใหความสําคัญแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3) การสรางความยุติธรรมในรัฐ 4) การยึดมั่นในความเสมอภาคทางชนชั้น  
21. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลวสังคมไทยเปนอยางไร 
 1) คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมายเดียวกัน 
 2) คณะราษฎรเปนกลุมบุคคลที่มีอํานาจมากตามรัฐธรรมนูญ 
 3) สตรีไทยยังไมมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 4) พระภิกษุสงฆมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรจนถึง พ.ศ. 2500 
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22. สาเหตุใดท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี 

 1) แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผูนําประเทศ 
 2) เพ่ือรวมมือกับประเทศญี่ปุนในการทําสงครามมหาเอเชียบูรพา 
 3) โลกตะวันตกกําลังบอนทําลายวัฒนธรรมของชาติไทย 
 4) เศรษฐกิจโลกกําลังตกต่ําอยางรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก  
23. ความแตกตางท่ีชัดเจนที่สุดระหวางสังคมตะวันออกและตะวันตกคือเรื่องใด 
 1) สังคมตะวันออกเปนสังคมเสรีนิยม 
 2) สังคมตะวันออกเปนสังคมฟุงเฟอและวัตถุนิยม 
 3) สังคมตะวันออกรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกไดงาย 
 4) สังคมตะวันออกเนนพัฒนาการทางดานจิตวิญญาณและศาสนา  
24. ปญหาท่ีสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศจีนและอินเดียในยุคใหมคืออะไร 
 1) การเมืองภายในขาดเสถียรภาพ 2) ปญหาชนกลุมนอย 
 3) ปญหาประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 4) ปญหาความสัมพันธกับเพ่ือนบาน  
25. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) เกิดลัทธิทางเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม 2) เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
 3) เกิดปญหาคนวางงานจํานวนมาก 4) เกิดการผลิตแบบพึ่งพาตนเองของแตละประเทศ  
26. โทมัส ฮอบส นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษมีความคิดท่ีแตกตางจากจอหน ลอคและรุสโซ ในเรื่องใด 
 1) เช่ือในเทวสิทธ์ิของกษัตริย  2) เช่ือในการปกครองระบอบกษัตริย 
 3) เช่ือในระบอบประชาธิปไตย 4) เช่ือในการปกครองระบอบสาธารณรัฐ  
27. ขอใดมีความสัมพันธกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามากที่สุด 
 1) เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกท่ียังคงใชมาจนถึงปจจุบัน 
 2) เปนรัฐธรรมนูญ ซ่ึงยึดถือแนวคิดของจอรจ วอชิงตันเปนพ้ืนฐาน 
 3) เปนรัฐธรรมนูญท่ีระบุใหความสําคัญแกรัฐบาลกลางมากกวารัฐบาลมลรัฐ 
 4) เปนรัฐธรรมนูญท่ีรวมอํานาจของนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการไวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี

ประธานาธิบดี เปนผูใชอํานาจ  
28. ขอใดเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 1) ยุโรปเริ่มสูญเสียสถานภาพการเปนผูนําโลก 
 2) เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง "สงครามและสันติภาพ" จนไดรางวัลโนเบล 
 3) สหรัฐอเมริกาเขามามีสวนสําคัญในการรักษาสันติภาพของโลก 
 4) เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริยและถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ 
 
 
  



 

สังคมศึกษา (64) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

29. ในทัศนะของจีน การท่ีอังกฤษคืนเกาะฮองกงแกสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1997 ถือวามีความสําคัญ
อยางไร 

 1) จีนสามารถใชฮองกงเปนฐานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
 2) เปนการสิ้นสุดการแตกแยกภายในของจีน 
 3) เปนการสิ้นสุดลงการสูญเสียเกียรติภูมิของจีนในยุคจักรวรรดินิยม 
 4) เปนการทดลองการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบ  
30. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสามัญชนในโครงสรางชนช้ันของสังคมไทยดั้งเดิม 
 1) สตรีตองรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว 
 2) ผูท่ีบวชเปนพระภิกษุถาสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น 
 3) ชายฉกรรจตองถูกเกณฑแรงงานเพ่ือเปนทหารหรือชวยงานราชการอื่นๆ 
 4) สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกําเนิดและสืบทอดตอไปถึงบุตร  
31. สาเหตุใดทําใหการคาขาวของไทยเติบโตขึ้นอยางมากในสมัยรัชกาลท่ี 4 
 1) ชาวนาไดรับกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ัวประเทศ 2) ไทยเปดประเทศใหมีการคาขายโดยเสรี 
 3) มีการขยายพ้ืนท่ีการทํานาอยางมาก 4) ไทยตองปฏิบัติตามสนธิสัญญากับตางประเทศ  
32. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลท่ี 5 เกิดจากสาเหตุใดนอยที่สุด 
 1) ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร 2) เหตุการณวุนวายภายในประเทศ 
 3) โครงสรางการปกครองเดิมลาสมัย 4) การคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก  
33. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 6 ในลักษณะใดท่ีเกิดประโยชนสูงสุด 
 1) กําหนดเกณฑการเขาเรียนหนังสือสําหรับเด็กไทย  
 2) ยกเลิกการเกณฑแรงงานเปลี่ยนเปนระบบเกณฑทหาร 
 3) สงเสริมความรูสึกชาตินิยมผานทางงานวรรณกรรม  
 4) สนับสนุนบทบาทและความสําคัญของกลุมเสือปา  
34. ปญหาเศรษฐกิจการคลังท่ีเกิดขึ้นในรัชกาลท่ี 7 เกิดจากสาเหตุสําคัญที่สุดในขอใด 
 1) ขาราชการมีจํานวนมากเกินไป 2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 
 3) รัฐบาลใชจายอยางฟุมเฟอย 4) งบประมาณดานการปองกันประเทศสูงเกินไป  
35. สํานักความคิดใดของจีนท่ีใหความสําคัญตอบทบาทชนชั้นปญญาชนมากที่สุด 
 1) สํานักนิติธรรมนิยม 2) สํานักขงจ๊ือ 3) สํานักเตา 4) สํานักมอจ๊ือ  
36. ขอใดเปนปจจัยท่ีชัดเจนท่ีทําใหญ่ีปุนสามารถสรางตนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเร็วมาก แมจะเปนฝาย

พายแพ ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็ตาม 
 1) ชาวญ่ีปุนมีจรรยาบรรณในการทํางานท่ีดี 2) ญ่ีปุนมีพ้ืนฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีดี 
 3) ชาวญ่ีปุนมีความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง 4) ญ่ีปุนใชงบประมาณดานการปองกันประเทศนอย 
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37. ระบบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลมสลายเพราะเหตุใด 
 1) การตอสูของกลุมชาตินิยมในแตละประเทศ 
 2) การยึดครองของญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 3) การเขามาไกลเกลี่ยขององคการสหประชาชาติ 
 4) การมอบเอกราชใหโดยสันติของประเทศเจาอาณานิคม  
38. เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงถอนตัวจากสงครามเวียดนาม 
 1) สหรัฐอเมริกาใชยุทธวิธีท่ีผิด  
 2) ประชาชนอเมริกันถอนการสนับสนุน 
 3) ประชาชนเวียดนามยอมรับอุดมการณสังคมนิยมมากกวา 
 4) สหรัฐอเมริกาไมตองการสนับสนุนรัฐบาลทหารเวียดนาม  
39. ผลงานศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการคลายคลึงกับสมัยคลาสสิกอยางไร 
 1) แสดงความเช่ือทางศาสนาคริสต 2) เปนองคประกอบในการบูชาเทพเจา 
 3) เนนการใชสีเจิดจาเพ่ือลดความเครงขรึม 4) สะทอนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  
40. การปฏิวัติอันรุงโรจนของประเทศอังกฤษ หมายถึงเหตุการณในขอใด 
 1) การลมสถาบันกษัตริย   
 2) การลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 3) การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุงเรือง 
 4) การเปลี่ยนจากระบบฟวดัลเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย  
41. ความคิดของจอหน ลอค ตอตานประเด็นใดมากที่สุด 
 1) การยึดถือเทวสิทธ์ิแหงกษัตริย 2) การจํากัดอํานาจผูปกครอง 
 3) การมีรัฐบาลที่ใหเสรีภาพแกประชาชน 4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  
42. อะไรคือปจจัยสําคัญที่สุดท่ีทําใหสหภาพโซเวียตลมสลาย 
 1) การแกงแยงอํานาจในหมูผูนําของสหภาพโซเวียต 
 2) การเรียกรองประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต 
 3) วิกฤติการณทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 
 4) การเรียกรองเอกราชของรัฐตางๆ ในสหภาพโซเวียต  
43. ขอใดมิใชการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 4 หลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) การขุดคลองขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก  
 2) การมีโอกาสเปนเจาของท่ีดินของสามัญชน 
 3) การเคลื่อนยายแรงงานจากหัวเมืองเขาสูเมืองหลวง   
 4) การต้ังโรงสีขาวและโรงเลื่อยจักรริมแมน้ําเจาพระยา  
44. “อภิรัฐมนตรีสภา” ตั้งขึ้นในสมัยใดและดวยเหตุผลใด 
 1) รัชกาลท่ี 5 ทรงตองการสรางกลุมคนหนุมเพ่ือถวงดุลอํานาจกับกลุมสยามเกา 
 2) รัชกาลท่ี 5 ทรงตองการท่ีปรึกษาในการบริหารบานเมือง 
 3) รัชกาลท่ี 6 ทรงตองการฝกใหขุนนางรุนใหมรูจักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 4) รัชกาลท่ี 7 ทรงตองการผูเช่ียวชาญมารวมบริหารราชการ 
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45. นโยบาย “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือขอใด 
 1) การปลูกฝงเรื่องคานิยมของคนไทย 2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการของคนไทย 
 3) การรณรงคใหประชาชนเลื่อมใสเช่ือฟงผูนํา 4) การสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมแบบตะวันตก  
46. คําสอนของศาสนาหรือลัทธิใดใหความสําคัญแกแนวความคิดเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และความกตัญูมาก 

เปนพิเศษ 
 1) พราหมณ 2) ขงจ๊ือ 3) พุทธ 4) อิสลาม  
47. นับแตสมัยเมอิจิเปนตนมา การปฏิรูปดานใดของญ่ีปุนไดมีสวนสําคัญที่สุดท่ีทําใหญ่ีปุนมีความเจริญกาวหนา 

ทัดเทียมประเทศตะวันตก 
 1) การปฏิรูปดานการศึกษา และเทคโนโลยี 2) การปฏิรูปดานการเมือง และการปกครอง 
 3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และการคลัง 4) การปฏิรูปดานการทหาร และการตางประเทศ  
48. การท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนไดฮองกงและมาเกากลับคืน มีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางไร 
 1) ถือวาเปนการสิ้นสุดลงของยุคจักรวรรดินิยม 
 2) จีนไดผลประโยชนในทางเศรษฐกิจอยางมาก 
 3) ดินแดนทั้งสองตองตกอยูภายใตระบอบสังคมนิยม 
 4) ธุรกิจของชาติตะวันตกตางถอนตัวออกจากดินแดนทั้งสอง  
49. ปญหาท่ีอินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตางประสบอยูเหมือนกัน และมีรากฐานมาจากประวัติศาสตรคือ

เรื่องใด 
 1) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง 2) ความขัดแยงทางศาสนาและเชื้อชาติ 
 3) การเรียกรองอิสรภาพของชนกลุมนอย 4) ความพยายามแบงแยกดินแดนของกลุมมุสลิม  
50. ขอใดคือผลของการปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 
 1) เปนการเริ่มตนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในอังกฤษ 
 2) เปนการเริ่มตนการปกครองแบบมีสภาขุนนางและสภาสามัญ 
 3) เปนการประกาศวาการบริหารประเทศของกษัตริยตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 4) เปนการยอมรับสถานะที่เทาเทียมกันระหวางนิกายแองกลิคันและนิกายโรมันคาทอลิก  
51. นักวิทยาศาสตรคูใดมีผลงานเกี่ยวเนื่องกันมากที่สุด 
 1) โจฮัน เคปเลอร กับ กาลิเลโอ กาลิเลอี 2) กาลิเลโอ กาลิเลอี กับ เรอเน เดสการต 
 3) เรอเน เดสการต กับ ไอแซค นิวตัน 4) ไอแซค นิวตัน กับ ฟรานซิส เบคอน  
52. เหตุการณใดมีความสัมพันธกับขอความตอไปนี้ 
  “มนุษยท้ังปวงยอมเสมอกันโดยกําเนิด และพระผูสรางไดมอบสิทธิบางประการอันจะโอนใหแกบุคคลอื่น

มิได ในบรรดาสิทธิเหลานี้คือ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข” 
 1) การปฏิวัติในอังกฤษ ค.ศ. 1688 2) การปฏิวัติในอเมริกา ค.ศ. 1776 
 3) การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 4) การปฏิวัติในรุสเซีย ค.ศ. 1917  
53. จิตสํานึกทางวัฒนธรรมและความรูสึกชาตินิยมของชาวเอเชียและแอฟริกาในตอนตนคริสตศตวรรษท่ี 20 

สวนใหญ  เปนผลมาจากเรื่องใด 
 1) ลัทธิเผด็จการ 2) ลัทธิสังคมนิยม 3) ลัทธิจักรวรรดินิยม 4) ลัทธิพาณิชยนิยม 
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54. ขอความใดไมถูกตอง 
 1) ปญหาความขัดแยงไมจําเปนตองเกิดจากความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม 
 2) ความขัดแยงระหวางประเทศที่สําคัญหลายกรณีเกิดจากความแตกตางทางศาสนา 
 3) ความขัดแยงทางการเมืองท่ีสําคัญเกิดจากการยึดมั่นในอุดมการณ 
 4) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดจากความแตกตางทางเช้ือชาติ  
55. เหตุผลใดสําคัญที่สุด ท่ีทําใหเกิดความแตกตางทางความเช่ือใน “บริเวณวัฒนธรรม” ท่ีแตกตางกัน 
 1) สภาพภูมิศาสตร   2) เช้ือชาติ เผาพันธุ 
 3) รูปแบบทางเศรษฐกิจ   4) การส่ังสมความรูจากบรรพบุรุษ  
56. ความขัดแยงทางความเชื่อและคานิยมกอใหเกิดผลอยางไร 
 1) ทําใหคนยอมรับเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น 
 2) มีการประสานประโยชนตอกันหลังจากเกิดความขัดแยง 
 3) กระทบตอความมั่นคงของชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
 4) มีความหลากหลายทางความคิดและไดแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ  
57. ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม 

คือ ขอใด 
 1) เกิดปญหาความยากจนในชนบท   
 2) เกิดการยายถิ่นของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง 
 3) เกิดวิถีชีวิตแบบสมัยใหมซอนขึ้นในวิถีชีวิตแบบเกา 
 4) เกิดชองวางในการกระจายรายไดระหวางคนรวยกับคนจน  
58. เมืองท่ีรายลอมราชธานีถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงลงเปนหัวเมืองช้ันใน ในสมัยใด 
 1) สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อูทอง) 
 2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 3) สมเด็จพระนารายณมหาราช 
 4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
59. เพราะเหตุใดพอคาชาวตะวันตกจึงไมพอใจกับสภาพการคาของไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) มีการคาผูกขาดโดยพระคลังสินคา  
 2) มีการเก็บภาษีขาเขาในอัตราสูง 
 3) ไทยไมเขาใจธรรมเนียมการคาของชาวตะวันตก  
 4) ไทยใหสิทธิพิเศษทางการคาแกชาวตะวันออกมากกวาชาวตะวันตก  
60. การเปลี่ยนแปลงดานใดตั้งแตรัชกาลท่ี 4 เปนตนมาที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญชาที่สุด 
 1) ดานสังคม 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานวัฒนธรรม 4) ดานการปกครอง  
61. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 1) ความวุนวายภายในประเทศ 2) ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร 
 3) ภัยคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก 4) โครงสรางการปกครองลาสมัย  
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62. ไทยถูกเรียกรองใหดําเนินการอยางไร หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง 
 1) บริจาคขาวจํานวนหนึ่งแกอังกฤษ  
 2) เสียเงินคาปฏิกรรมสงครามใหฝายสัมพันธมิตร 
 3) ยอมใหบริษัทตางชาติเขามาควบคุมธุรกิจภายใน  
 4) สงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี  
63. ระบบราชการจีนโบราณตั้งแตสมัยราชวงศฮั่นเปนตนมามีลักษณะพิเศษอยางไร 
 1) เปนระบบที่ยึดถือคุณธรรมเปนหลัก 2) เปนระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติแหงสวรรค 
 3) เปนระบบที่ใชการสอบวัดความรูหลายระดับ 4) เปนระบบที่อาศัยชาติวุฒิและวัยวุฒิ  
64. แมกนาคารตา ซ่ึงกลาวกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสําคัญในเรื่องใด 
 1) มนุษยทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 2) ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา 
 3) อํานาจการปกครองแบงเปน 3 สวนเพ่ือคุมครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 
 4) อํานาจของกษัตริยมีขอบเขตจํากัด ตองคํานึงถึงบทบาทของรัฐสภาดวย  
65. “ไมเสียภาษี ถาไมมีผูแทน” เปนการประทวงเรียกรองความเปนธรรมที่เก่ียวของกับเหตุการณในขอใด 
 1) การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 2) การปฏิวัติของเลนินในรัสเซีย 
 3) การปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 4) การปฏิวัติเพ่ือเอกราชของสหรัฐอเมริกา  
66. ขอใดไมใชผลของสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 1) ประเทศในยุโรปทั้งผูแพและผูชนะตางไดรับความเสียหายอยางหนัก 
 2) อาณานิคมสวนใหญประสบความสําเร็จในการเรียกรองเอกราช 
 3) ดุลอํานาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศในยุโรปมาเปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
 4) สหรัฐอเมริกาเปนประเทศเดียวท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
67. องคการระหวางประเทศองคการใดท่ีคนไทยไดรับเลือกเปนผูบริหารสูงสุด 
 1) องคการการคาโลก 2) องคการอนามัยโลก 3) องคการยูเนสโก 4) องคการยูนิเซฟ  
68. สงครามเกาหลีมีความคลายคลึงกับสงครามเวียดนามในประเด็นใด 
 1) การมีบทบาทของสหประชาชาติ 2) ความยืดเย้ือของสงคราม 
 3) การเปนสวนหนึ่งของสงครามเย็น 4) การแบงประเทศหลังสงครามยุติ  
69. การไดเอกราชของติมอรตะวันออกสงผลกระทบที่สําคัญที่สุดในขอใด 
 1) ออสเตรเลียมีอิทธิพลมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2) ประธานาธิบดีซูฮารโตถูกโคนอํานาจลง 
 3) อินโดนีเซียประสบปญหาความมั่นคงภายใน 
 4) ประเทศในกลุมอาเซียนเกิดความคิดเห็นไมลงรอยกัน  
70. สาเหตุสําคัญที่สุดซ่ึงทําใหความสัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถานไมราบร่ืน คือขอใด 
 1) ความขัดแยงทางศาสนา  2) ปญหาดินแดนแคชเมียร 
 3) ตางฝายตางมีมหาอํานาจสนับสนุน 4) การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร  
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71. แนวคิดและผลงานของใครท่ีทําใหมนุษยมีความเขาใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น และเปนจุดเริ่มตน
ของการศึกษาดานพันธุวิศวกรรมศาสตร 

 1) ชารลส ดารวิน และ หลุยส ปาสเตอร 2) เกรเกอร เมนเดล และ เอ็ดเวิรด เจนเนอร 
 3) ชารลส ดารวิน และ เกรเกอร เมนเดล 4) เอ็ดเวิรด เจนเนอร และ หลุยส ปาสเตอร  
72. การเปลี่ยนแปลงในดานใดท่ีเกิดขึ้นหลังสุด 
 1) ทาสกลายเปนเสรีชน   2) ไพรเปลี่ยนแปลงเปนสามัญชน 
 3) เด็กทุกคนตองเรียนหนังสือ 4) ชายไทยตองถูกเกณฑทหาร  
73. ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคลายคลึงกันอยางไร 
 1) ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปตามระบบอุปถัมภ 
 2) ขุนนางมีอํานาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีถือครอง 
 3) ฐานะของทาสจะผูกติดกับท่ีดินโดยไมอาจเปลี่ยนแปลงได 
 4) พระมหากษัตริยทรงเปนเจาชีวิต และจอมทัพผูมีอํานาจสูงสุด  
74. จุดมุงหมายใดมีความสําคัญท่ีสุดตอการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว 
 1) เพ่ือสกัดก้ันภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม 
 2) เพ่ือแกปญหาการกบฏท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตางๆ 
 3) เพ่ือวางรากฐานการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน 
 4) เพ่ือสรางความสมดุลระหวางอํานาจการปกครองของฝายทหารและพลเรือน  
75. ผูนําจีนท่ีเริ่มใชนโยบายสี่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาประเทศคือใคร 
 1) เหมา เจอตุง 2) เจียง เจอหมิน 3) จาว จ่ือหยาง 4) เติ้ง เสี่ยวผิง  
76. ขอใดคือปญหาสําคัญของรัฐบาลพมาในสายตาของประเทศตะวันตก ซ่ึงพยายามกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยูในปจจุบัน 
 1) รัฐบาลพมาขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 2) พมาปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการทหาร และมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 3) พมามีปญหาการเมืองภายในประเทศระหวางชนกลุมนอยตางๆ ท่ียังสูรบกันอยู 
 4) พมาตองการโดดเดี่ยว ไมตองการมีความสัมพันธกับประเทศตะวันตก  
77. การท่ีประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับเอกราชมีสาเหตุสําคัญจากเหตุการณใด 
 1) สงครามโลกครั้งท่ี 2    
 2) ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
 3) ฝรั่งเศสพายแพเวียดนามท่ีเดียนเบียนฟู 
 4) หลักการการกําหนดอนาคตของตนเองของประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน  
78. การกอกบฏของพวกพยัคฆทมิฬอีแลมในศรีลังกาเกิดจากสาเหตุใด 
 1) ความขัดแยงระหวางชนช้ัน 2) ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง 
 3) ความขัดแยงทางเช้ือชาติและศาสนา 4) ความขัดแยงดานอุดมการณเสรีนิยมและสังคมนิยม 
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79. แนวคิดใดของขบวนการฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เปนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 1) สัจนิยม 2) เสรีนิยม 3) ชาตินิยม 4) มนุษยนิยม  
80. สิ่งประดิษฐของใครท่ีทําใหวิทยาการใหมๆ แพรกระจายอยางกวางขวาง 
 1) ฟรานซิส เบคอน 2) นิโคลัส โคเปอรนิคัส 3) โจฮัน กูเตนเบิรก 4) จอหน แม็กอาดัม  
81. นักปรัชญาการเมืองสมัยใหมคนใดเปนผูริเริ่มเสนอแนวคิดท่ีวาอิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

มนุษย 
 1) วอลแตร 2) จอหน ลอค 3) มองเตสกิเออร 4) ฌอง ฌาคส รุสโซ  
82. ขอใดไมใชจุดประสงคในการปกครองประเทศของกษัตริยท่ีทรงภูมิธรรม (Enlightened despot) ในยุโรป 

คริสตศตวรรษท่ี 18 
 1) เพ่ือผูรับใชรัฐและประชาชน 2) เพ่ือใหอํานาจอธิปไตยแกประชาชน 
 3) เพ่ือใหพลเมืองมีความอยูดีกินดี 4) เพ่ือใหเสรีภาพแกพลเมืองในดานตางๆ  
83. ขอใดคือผลสําคัญที่สุดของการลมสลายของสหภาพโซเวียต 
 1) การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก 
 2) การส้ินสุดของระบบสังคมนิยม 
 3) การทําลายกําแพงเบอรลิน 
 4) การยุติสงครามเย็น 
84. ปญหาสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในดานใดท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 4 เปนตนมา 
 1) การกระจายรายไดใหท่ัวถึง 2) การลงทุนจากตางชาติ 
 3) การเคลื่อนยายแรงงานจากชนบท 4) การยกเวนภาษีสินคาเพ่ือการสงออก  
85. ขอใดมีสวนนอยที่สุดในการกอใหเกิดความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางภูมิภาคตางๆ 
 1) การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจแตกตางกัน 2) การมีสภาพทางภูมิศาสตรแตกตางกัน 
 3) การมีรูปรางหนาตาผิวพรรณแตกตางกัน 4) การมีความเช่ือทางศาสนาแตกตางกัน  
86. ขอใดไมใชหนาท่ีหลักขององคการการคาโลก 
 1) แกไขขอพิพาททางการคา เปนเวทีเจรจาตอรองในปญหาการคาระหวางกัน 
 2) ปองกันการกีดกันทางการคา แสวงหาความรวมมือและพัฒนาการคาของโลก 
 3) เสริมสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของทุกชาติไมใหเอาเปรียบทางการคา 
 4) สงเสริมการคาเสรี และรักษาความเปนธรรมในระบบการคาของโลก  
87. ขอใดมิใชลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย 
 1) นับถือผีและธรรมชาติ   2) ยึดมั่นในระบบครอบครัว 
 3) เคารพและยกยองคนรวย  4) ชวยเหลือกันดวยแรงงาน  
88. ขอใดไมใชสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 1) การรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง  
 2) การผนึกกําลังเพ่ือปราบปรามอาณาจักรสุโขทัย 
 3) การแบงแยกหนาท่ีระหวางฝายทหารและพลเรือน 
 4) การถวงดุลอํานาจกับกลุมเจานายและกลุมขุนนาง 
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89. สินคาสําคัญในการคาระหวางไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร 
 1) ของปาไทยและสินคาญ่ีปุน  2) ของปาไทยและสินคาจีน 
 3) ขาวไทยและสินคาจีน   4) ขาวไทยและสินคาญ่ีปุน  
90. “สมุดปกเหลือง” ท่ีพิมพขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 ไมนานเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 1) อุดมการณของคณะราษฎร 2) แถลงการณโจมตีคณะราษฎร 
 3) นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล 4) เคาโครงเศรษฐกิจ  
91. เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนท่ีไทยจะเขารวมรบเปนฝายญ่ีปุนในสงครามโลกครั้งท่ี 2 
  1) การรณรงคเพ่ือ “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 2) การเรียกรองดินแดนเขมรสวนในคืนจากฝรั่งเศส 
 3) การกอตั้งขบวนการเสรีไทย 
 4) การสรางทางรถไฟสายมรณะ  
92. ญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตสามารถพัฒนาประเทศกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเพราะเหตุใด 
 1) ญ่ีปุนมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีดี 2) ญ่ีปุนเปนนักลอกเลียนแบบที่เกง 
 3) ญ่ีปุนใชงบประมาณดานการทหารนอยมาก 4) ญ่ีปุนเปลี่ยนมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  
93. ไทยสงทหารไปรวมรักษาความสงบในดินแดนติมอรตะวันออกดวยเหตุผลใด 
 1) เปนไปตามขอตกลงทางทหารระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 
 2) เปนไปตามขอตกลงทางทหารของกลุมประเทศอาเซียน 
 3) เปนการรวมมือระหวางประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก 
 4) เปนการรวมมือกับกองกําลังขององคการสหประชาชาติ  
94. ฟลิปปนสแตกตางจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุดในขอใด 
 1) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 
 2) มีปญหาทางการเมืองเก่ียวกับชนกลุมนอย 
 3) มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกาวหนาท่ีสุด 
 4) มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย  
95. คณะกรรมการฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐหรือสลอก (SLORC) เก่ียวของกับประเทศใด 
 1) พมา 2) ลาว 3) เวียดนาม 4) กัมพูชา  
96. ผลสําคัญท่ีสุดจากชัยชนะของญ่ีปุนตอรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือขอใด 
 1) รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ําลงในสายตาของมหาอํานาจ  
 2) ทําใหญ่ีปุนขยายอํานาจเขาไปในเกาหลีและจีน 
 3) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวเอเชีย 
 4) ญ่ีปุนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย  
97. ขอใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สําคัญของสมัยกลางท่ีมีผลตอโลกตะวันตกในระยะยาว 
 1) การสํารวจทางทะเล   2) การปฏิวัติทางการคา 
 3) การเกิดมหาวิทยาลัย   4) การเกิดความคิดภูมิธรรม  
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98. ผลงานศิลปะของลิโอนารโด ดาวินชี และไมเคิลแอนเจโล ใชความรูดานใดมากที่สุด 
 1) กลศาสตร 2) คณิตศาสตร 3) ดาราศาสตร 4) กายวิภาคศาสตร  
99. การกําหนดใหวันท่ี 14 กรกฎาคม เปนวันชาติฝรั่งเศส เปนการรําลึกถึงเหตุการณใด 
 1) การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ิของชนชั้นขุนนาง 
 2) การท่ีชาวปารีสบุกทําลายสถานจองจํานักโทษการเมือง 
 3) การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากวางเวนมารอยกวาป 
 4) การท่ีนักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและลมเลิกระบอบกษัตริย  
100. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 ในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ไดมีการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานจากเครื่องจักร

ไอน้ํา และถานหินมาเปนพลังงานชนิดใด 
 1) พลังงานไฟฟา กาซธรรมชาติ และน้ํามัน 2) พลังงานไฟฟา กาซชีวภาพ และน้ํามัน 
 3) พลังงานน้ํามัน กาซธรรมชาติ และพลังงานลม 4) พลังงานไฟฟา กาซชีวภาพ และพลังงานลม  
101. ขอใดคือคุณลักษณะของบุคคลผูไดรับการยกยองในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ 
 1) มีการศึกษาและรอบรูในสาขาวิชาตางๆ 2) มีความสามารถเปนเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร 
 3) นําวิชาทางศาสนามาใชใหเกิดประโยชนทางโลก 4) อุทิศตนและเสียสละเพ่ือมนุษยชาติ  
102. ขอใดคือความคาดหวังของสังคมจาก “กษัตริยผูทรงภูมิธรรม” 
 1) เปนผูควบคุมสังคมใหสงบสุขโดยการใชอํานาจเด็ดขาด 
 2) เปนผูมีความรู ความสามารถ และเฉลียวฉลาด 
 3) เปนผูใหเสรีภาพ และความเสมอภาคแกประชาชน 
 4) เปนผูปกครองประเทศภายใตรัฐธรรมนูญ  
103. ขอใดไมเกี่ยวของกับการสื่อสารคมนาคม 
 1) ระบบเพนนีโพสต   2) สิ่งประดิษฐของแซมวล มอรส 
 3) สิ่งประดิษฐของอเลกซานเดอร เกรแฮม เบลล 4) สิ่งประดิษฐของริชารด อารคไรท  
104. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ไดรับแรงบันดาลใจดานสิทธิมนุษยชนจากการเคลื่อนไหวในประเทศใด 
 1) กรีซ 2) อังกฤษ 3) เยอรมนี 4) สหรัฐอเมริกา  
105. ขอใดคือสาระสําคัญของสนธิสัญญาแมสทริชต (Maastricht Treaty) 
 1) การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการเงิน 
 2) การรวมมือกันทางการเมือง การทหาร และความมั่นคง 
 3) การดําเนินนโยบายตางประเทศรวมกัน 
 4) การรวมกันบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  
106. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหมนุษยพัฒนาเทคโนโลยี 
 1) ตองการเอาชนะธรรมชาติ  2) ตองการแสวงหาความรู 
 3) ตองการชีวิตท่ีสะดวกสบาย 4) ตองการความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
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107. ความเจริญทางเทคโนโลยีมีผลตอการสาธารณสุขของประเทศไทย ยกเวนขอใด 
 1) อัตราเกิดมีแนวโนมลดลง  
 2) อัตราการตายของมารดาและทารกลดลง 
 3) การบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงและราคาถูกลง 
 4) ผูปวยจากโรคท่ีสืบเนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนพิษมีมากขึ้น  
108. การปฏิวัติวิทยาศาสตรสงผลกระทบที่สําคัญตอมนุษยอยางไร 
 1) มนุษยมีความเช่ือมั่นวาสามารถเอาชนะธรรมชาติได 
 2) มนุษยเรียนรูท่ีจะอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข 
 3) มนุษยมีความเช่ือมั่นในความสามารถสูงสุดของตน 
 4) มนุษยสามารถคนพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  
109. ผลของนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับของไทยคือขอใด 
 1) เพ่ิมคุณภาพประชากร   2) ยุติการใชแรงงานเด็ก 
 3) ลดการยายถิ่นฐานจากชนบทสูเมือง 4) สรางความเสมอภาคในสังคม  
110. เหตุการณใดเปนผลท่ีเกิดจากการแขงขันเพ่ือแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 1) การขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต 2) การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 
 3) การลมสลายของระบบสังคมนิยม 4) การเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2  
111. แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของไทยที่สําคัญคืออะไร 
 1) ใหความสําคัญภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม 
 2) ใหความสําคัญเก่ียวกับความกาวหนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 3) ใหความสําคัญเก่ียวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐบาล 
 4) ใหความสําคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม  
112. ขอใดเปนความรวมมือทางดานความมั่นคง 
 1) ESCAP 2) UNESCO 3) NATO 4) APEC  
113. การแกไขความขัดแยงวิธีใดรุนแรงที่สุด 
 1) การใชมาตรการเอ็มบารโก 2) การต้ังศาลอนุญาโตตุลาการ 
 3) การเรียกผูแทนทางการทูตกลับประเทศ 4) การฟองศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  
114. ขอใดไมใชปจจัยท่ีสงเสริมใหกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีท่ีเจริญมั่งค่ังเปนระยะเวลายาวนาน 
 1) กษัตริยอยุธยาทุกพระองคทรงพระปรีชาสามารถ 
 2) อยุธยาเปนเมืองทานานาชาติและศูนยกลางการคา 
 3) นโยบายขันติธรรมและเอื้อเฟอตอชนตางชาติ 
 4) อยุธยามีชัยภูมิท่ีเหมาะสมดานยุทธศาสตร  
115. ขอใดไมไดรวมอยูในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 1) การต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน  2) การทํางบประมาณแผนดิน 
 3) การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง 4) การจางผูเช่ียวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ 
 



 

สังคมศึกษา (74) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 
116. สนธิสัญญาเบาวริงมีผลตอเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอยางไร 
 1) ขาวมีราคาแพงเพราะขาดแคลน 
 2) อุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีเคยมีมาแตเดิมเริ่มถูกทําลาย 
 3) ทุนสําหรับการผลิตตกอยูในมือของขุนนางโดยสิ้นเชิง 
 4) มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกขาวสําหรับการสงออกอยางกวางขวางท่ัวราชอาณาจักร  
117. คําขวัญ “เชื่อผูนําชาติพนภัย” มีจุดมุงหมายใด 
 1) เพ่ือกระตุนใหคนไทยรวมมือตอตานกองทัพญ่ีปุน 
 2) เพ่ือกระตุนใหคนไทยรวมมือตอตานคอมมิวนิสต 
 3) เพ่ือใหคนไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย 
 4) เพ่ือใหคนไทยทําตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
118. ลัทธิขงจ๊ือไดมอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดเรื่องใดแกคนจีน 
 1) การใหความสําคัญในเรื่องความกตัญูตอบรรพบุรุษ 
 2) การใหความสําคัญแกประวัติศาสตรจีน 
 3) การใหความสําคัญแกระบบราชการ 
 4) การใหความสําคัญแกศิลปศาสตร 4 สาขา  
119. ชัยชนะของญ่ีปุนเหนือรัสเซียใน ค.ศ. 1905 มีความสําคัญดานใดมากที่สุด 
 1) ญ่ีปุนไดยึดครองดินแดนรัสเซียบางสวน  
 2) ญ่ีปุนไดรับการยอมรับวาเปนชาติมหาอํานาจของโลก 
 3) ชาติตะวันตกยอมใหญ่ีปุนแกไขสนธิสัญญาไมเสมอภาค 
 4) ญ่ีปุนกลายเปนแรงดลใจแกชาติเอเชียวามีความสามารถเทาเทียมชาติตะวันตก  
120. ชาติในเอเชียกลุมใดท่ีประสบปญหาชนกลุมนอยรุนแรงที่สุดในปจจุบัน 
 1) ฟลิปปนส มาเลเซีย ศรีลังกา 2) อินโดนีเซีย พมา ปากีสถาน 
 3) พมา ศรีลังกา ฟลิปปนส   4) อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย  
121. ปญหาแคชเมียรเกิดจากประเด็นขัดแยงเรื่องใด 
 1) อินเดียไมยอมปลดปลอยใหแคชเมียรเปนรัฐอิสระ  
 2) ปากีสถานใหการสนับสนุนผูตองการแบงแยกดินแดน 
 3) เปนผลจากความขัดแยงดานศาสนา 
 4) เปนผลจากกรณีพิพาทการปกปนเขตแดน  
122. ทําไมผูปกครองประเทศในยุโรปสวนหนึ่งไมแสดงการตอตานหรือพยายามยับยั้งการปฏิรูปศาสนา 
 1) ตองการทําศาสนาใหบริสุทธ์ิขึ้น 
 2) ตองการแสดงการมีขันติธรรมทางศาสนา 
 3) ตองการพนจากอิทธิพลของสันตะปาปา  
 4) ตองการปฏิรูปศาสนาใหสอดคลองกับความเช่ือแบบใหม 
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123. ขอใดไมใชแนวคิดท่ีทําใหโลกตะวันตกกาวเขาสูสมัยใหมในคริสตศตวรรษท่ี 16 
 1) การเนนความสําคัญของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล 
 2) การตอสูเพ่ือความเสมอภาคของคนทุกระดับในสังคม 
 3) การแสวงหาความเจริญกาวหนาทางวัตถุ 
 4) การตอตานการครอบงําของศาสนจักร  
124. เหตุการณใดมีประเด็นเรื่องเสรีภาพเปนพลังผลักดันนอยที่สุด 
 1) การปฏิรูปศาสนาในเยอรมนี 
 2) การรางรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 
 3) การจัดตั้งอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา 
 4) การออกสํารวจเสนทางเดินเรือของโปรตุเกสและสเปน  
125. การปฏิวัติฝรั่งเศสเปนหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญในประวัติศาสตรยุโรปในประเด็นใด 
 1) การเปลี่ยนผานจากระบอบเกาสูระบอบใหม  
 2) การส้ินสุดยุคศักดินาสวามิภักดิ์ 
 3) การปรากฏของการใชการปฏิวัติในการแกไขปญหาการปกครอง 
 4) การสามารถแยกศาสนจักรและอาณาจักรออกจากกันโดยสมบูรณ  
126. สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตยุติความเปนปฏิปกษตอกันหลังเหตุการณใด 
 1) การลมสลายของสหภาพโซเวียต  
 2) การคุกคามของลัทธิกอการรายขามชาติ 
 3) การลงนามในสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตร 
 4) การเริ่มใชนโยบายเปเรสทรอยกาและกลาสนอสตของสหภาพโซเวียต 
127. ความขัดแยงระหวางประเทศในขอใดเปนความขัดแยงของอุดมการณทางการเมือง 
 1) อาหรับ - อิสราเอล   2) อินเดีย – ปากีสถาน 
 3) อิรัก - อิหราน   4) เกาหลีเหนือ - เกาหลีใต  
128. ลัทธิบูชาตัวบุคคลนําไปสูการเกิดระบอบการเมืองใด 
 1) สังคมนิยม 2) ประชาธิปไตย 3) คอมมิวนิสต 4) เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม  
129. เหตุการณใดไมใชปจจัยท่ีนําไปสูการส้ินสุดของสงครามเย็น 
 1) การเดินทางหลบหนีของพลเมืองในเยอรมนีตะวันออกมาสูเยอรมนีตะวันตก 
 2) การประกาศรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3) การประกาศใชนโยบายกลาสนอสตและเปเรสทรอยกาของมิคาอิล กอรบาชอฟ 
 4) การเปลี่ยนผูปกครองของสหภาพโซเวียตจากมิคาอิล กอรบาชอฟ เปนบอริส เยลตซิน  
130. ขอใดเปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 1) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และการปองกันประเทศ 
 2) การฟนฟูเศรษฐกิจการคา และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
 3) การทําสงครามตอบโตขาศึก และการขยายอํานาจ 
 4) การขยายอํานาจ และการฟนฟูเศรษฐกิจการคา  
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131. การยกเลิกระบบไพรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
 1) ระบบไพรเปนอุปสรรคตอการยกเลิกระบบทาส 
 2) ระบบไพรเปนอุปสรรคที่สําคัญในการปรับปรุงประเทศ 
 3) มหาอํานาจตะวันตกบีบบังคับใหไทยยกเลิกระบบไพร 
 4) พระมหากษัตริยและพระราชวงศไมสามารถควบคุมไพรได  
132. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี มีลักษณะท่ีสําคัญอยางไร 
 1) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 2) คุมครองอุตสาหกรรมของคนไทย 
 3) กีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 4) ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสําหรับคนยากจน  
133. ขอใดไมใชความรวมมือทางทหารที่ไทยมีตอองคการสหประชาชาติ 
 1) สงกองกําลังเขารวมรบในสงครามเกาหลี 
 2) สงกองกําลังเขารวมรบในสงครามเวียดนาม 
 3) สงกองกําลังเขารักษาความสงบในติมอรตะวันออก 
 4) สงแพทยสนามเขารักษาการในสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก  
134. วรรณกรรมเรื่องรามายณะ เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร 
 1) การตอสูระหวางศาสนา  2) การตอสูระหวางวรรณะ 
 3) การตอสูระหวางชนช้ัน  4) การตอสูระหวางความดีความช่ัว  
135. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู

สมัยใหม 
 1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ  2) การปฏิรูปศาสนา 
 3) การสํารวจคนพบดินแดนใหม 4) การปฏิวัติอุตสาหกรรม  
136. เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเปนประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) มีทรัพยากรน้ํามันในอาณานิคม 2) มีระบอบการปกครองที่เอื้อตอการลงทุน 
 3) ไมมีขอจํากัดดานแรงงาน  4) มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม  
137. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในขอใด 
 1) ฝรั่งเศสเปนประเทศประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี 
 2) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวฝรั่งเศส 
 3) พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 
 4) มีการยกเลิกระบบอภิสิทธ์ิอยางเปนทางการในฝรั่งเศส  
138. วัตถุประสงคของการปฏิวัติในโลกตะวันตกชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 ตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) เพ่ือใหประชาชนมีเสรีภาพ  2) เพ่ือยกเลิกลัทธิพาณิชยนิยม 
 3) เพ่ือใหประชาชนเลือกนับถือศาสนาได 4) เพ่ือแกไขระบบการเลื่อนช้ันในสังคม  
139. เหตุการณใดท่ีถือวาเปนการสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น 
 1) การลมสลายของสหภาพโซเวียต 
 2) การทําลายกําแพงเบอรลิน 
 3) การทําสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต 
 4) การเปดสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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140. ในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความขัดแยงทางอุดมการณเปนความขัดแยง

ระหวางแนวคิดใด 
 1) ประชาธิปไตย กับ รัฐสวัสดิการ 2) ศาสนา กับ วิทยาศาสตร 
 3) เสรีนิยม กับ เผด็จการ   4) จักรวรรดินิยม กับ ชาตินิยม  
141. ขอใดคือสาเหตุท่ีผลักดันใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคา  
 2) เพ่ือผลิตสินคาท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 
 4) เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคที่มีจํานวนมากขึ้น  
142. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 
 1) เพ่ือยุติการยอมรับความเปนประมุขของกษัตริยอังกฤษ 
 2) เพ่ือยุติบทบาทของรัฐสภาอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา 
 3) เพ่ือยุติการบังคับใชกฎหมายอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา 
 4) เพ่ือยุติความขัดแยงระหวางชาวอาณานิคมทางเหนือและทางใต 
 

เฉลย (ชุดที่ 2) 
 
1.  3) 2.  2) 3.  2) 4. 3) 5.  4) 6.  3) 7.  4) 8.  1) 9. 4) 10. 4)  
11.  4) 12. 4) 13.  1) 14.  4) 15.  4) 16.  3) 17.  ) 18.  1) 19. 1) 20. 2)  
21.  1) 22.  1) 23.  4) 24.  3) 25.  2) 26.  2) 27.  1) 28.  3) 29. 1) 30. 4)  
31.  2) 32.  2) 33.  1) 34.  2) 35.  2) 36.  4) 37.  1) 38.  1) 39. 4) 40. 2)  
41.  1) 42.  3) 43.  4) 44.  4) 45.  3) 46.  2) 47.  1) 48.  1) 49. 2) 50. 3)  
51.  1) 52.  2) 53.  3) 54.  4) 55.  ) 56.  4) 57.  2) 58.  3) 59. 2) 60. 1)  
61.  2) 62.  1) 63.  1) 64.  3) 65.  4) 66.  4) 67.  1) 68.  3) 69. 3) 70. 2)  
71.  3) 72.  3) 73.  1) 74.  1) 75.  4) 76.  2) 77.  1) 78.  3) 79. 4) 80. 3)  
81.  2) 82.  2) 83.  4) 84.  4) 85.  3) 86.  3) 87.  3) 88.  2) 89. 2) 90. 4)  
91. 1) 92.  3) 93. 4) 94. 1) 95.  1) 96.  3) 97.  3) 98.  4) 99. 2) 100. 1)  
101. 1) 102. 3) 103. 4) 104. 4) 105. 1) 106. 3) 107. 3) 108. 3) 109. 1) 110. 2)  
111. 4) 112. 3) 113. 3) 114. 1) 115. 4) 116. 4) 117. 4) 118. 1) 119. 4) 120. 3)  
121. 3) 122. 4) 123. 2) 124. 4) 125. 1) 126. 1) 127. 4) 128. 4) 129. 4) 130. 1)  
131. 2) 132. 1) 133. 2) 134. 4) 135. 4) 136. 2) 137. 4) 138. 1) 139. 1) 140. 3)  
141. 4) 142. 4)  
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 3) 
 
คําชี้แจง :  ใหเลือกคําตอบมากกวา 1 คําตอบ  
1. ขอใดกลาวเก่ียวกับมหาศักราช (ม.ศ.) ถูกตอง 
 1) เปนการนับแบบโบราณที่รับมาจากพมา 
 2) เริ่มใชในอินเดีย ภายหลังพุทธศักราช 621 ป 
 3) เผยแพรเขามาสูสุวรรณภูมิผานทางพวกพราหมณและพอคา 
 4) ในไทยพบการใช ม.ศ. มากในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและศิลาจารึกเกาๆ  
2. แบงสมัยประวัติศาสตรของไทยแบบสากล ขอใดกลาวถูกตอง  
 1) สมัยโบราณ เริ่มกอนสมัยสุโขทัย จนสิ้นรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
 2) สมัยกลาง เริ่มตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งท่ี 2 จนถึงรัชกาลท่ี 1 
 3) สมัยใหม หรือสมัยปรับปรุงประเทศ ตั้งแตรัชกาลท่ี 4 เมื่อไทยเริ่มรับอารยธรรมตะวันตก จนถึง พ.ศ. 2475 
 4) สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน  
3. ขอใดสัมพันธกันถูกตอง 
 1) ชนเผาสุเมเรียน (Sumerian) อาศัยแถบลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) ยูเฟรติส (Euphrates) หรือดินแดน

เมโสโปเตเมีย 
 2) อารยธรรมศรีวิชัย ศูนยกลางอาจอยูท่ีเมืองไชยา จ. สุราษฎรธานี หรือเมืองปาเล็มบัง บนเกาะสุมาตรา 

อินโดนีเซีย 
 3) อารยธรรมกรีก ตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรบอลขานไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร

ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูท่ี “อะโครโปลิส”  
 4) อารยธรรมโรมัน คาบสมุทรอิตาลีสภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากอียิปตและชาวเอเชียไมเนอร ซ่ึงเปน   

ชนพ้ืนเมืองปกครองสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธ์ิชน เรียกวา “ระบอบ อภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครอง
แบบกษัตริย  

4. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซ่ึงคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของท่ีดิน (Lord) กับผูรับมอบใหถือ

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน (Vassal) ท่ีดินเปนพ้ืนฐานความผูกพัน 
 2) การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ยังผลใหศาสนจักรหมดอํานาจท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 3) การบัพพาชนียกรรม หรือพิธีกรรมของศาสนจักร คนเหลานี้จะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการ

คุมครองจากกฎหมาย 
 4) ระบบแมนเนอร (Manner) เปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของสมัยใหมชวงแรกขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม 

ทรัพยากรท่ีสําคัญในสมัยนี้ คือ ท่ีดินและแรงงาน  
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5. ขอใดเปนเหตุการณเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหมชวงแรก  
 1) การฟนฟูวิทยาการ (Renaissance) (กรีกและโรมัน) เพราะความเส่ือมของคริสตศาสนา และการขยายตัว

ของชนชั้นกลาง 
 2) การปฏิรูปศาสนา ในศาสนจักร เปน โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต 
 3) การใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ เชน วิหารเซนตปเตอร 

ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล 
 4) การกอสรางนิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ท่ีใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel)   
6. พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก ขอใดกลาวผิด 
 1) แมกนา คารตา ค.ศ. 1688 จัดเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก จํากัดสิทธ์ิขาดของกษัตริย ทําใหฐานะ

กษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมาย  
 2) การปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ. 1215 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง อางอํานาจเทวสิทธิในการปกครองแบบ

รัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ 
 3) พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of rights) ค.ศ. 1689 วาดวยสิทธิ เสรีภาพ และอํานาจของรัฐสภาท่ี

อยูเหนือกษัตริย 
 4) ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร   
7. นักวิทยาศาสตรบุคคลใดกลาวถูกตอง 
 1) กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล  
 2) โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหโดยโลกเปนศูนยกลางจักรวาล 
 3) เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม 
 4) ปโตรเลมี ศึกษาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล  
8. ขอใดกลาวถึงประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี 
 1) เปนประมวลกฎหมายของพวกอัสซีเรียน 
 2) เปนประมวลกฎหมายที่เกาแกท่ีสุดในโลก 
 3) เปนมรดกทางอารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย  
 4) มีลักษณะเปนกฎหมายตาตอตา ฟนตอฟน ขาตอขา  
9. สาเหตุสําคัญใดท่ีนําไปสูการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
 1) ความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชน 
 2) การดุลยภาพขาราชการ 
 3) สถานะการคลังของประเทศและการแกปญหา 
 4) การไดรับแนวคิดจากตะวันตกของพระราชวงศ  
10. ขอความใดท่ีกลาวอธิบายความหมาย “หลัก 6 ประการ” ของคณะราษฎรไดถูกตอง 
 1) หลักเอกราช   2) หลักการบํารุงความสมบูรณของราษฎร 
 3) หลักการสรางอุดมการณประชาธิปไตย 4) หลักความมั่นคงภายใน 
  
 



 

สังคมศึกษา (80) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

เฉลย (ชุดที่ 3) 
 
1.  2), 3), 4)  2.  1), 3), 4)  3.  1), 2), 3)  4.  2), 3), 4)  5.  1), 2), 3) 
6.  1), 2), 4)  7.  1), 3)   8.  2), 3), 4)  9. 1), 2), 3)  10. 1), 2), 4)  
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สรุปสาระเศรษฐศาสตร 
 
 ความหมายของเศรษฐศาสตร 
 เศรษฐศาสตร หมายถึง “วิธีการท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยในการนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมา
ผลิตเปนสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยซ่ึงมีอยูไมจํากัดในลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด” 
 

พฤติกรรม
ของมนุษย

เลือกใช ทรัพยากร
มีจํากัด

กระบวน สินคาและ
บริการการผลิต

ตอบสนอง ความตองการของ
มนุษยไมจํากัด

  
 ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
 1. เศรษฐศาสตรมีสวนเก่ียวของกับตัวบุคคล เศรษฐศาสตรเปนเรื่องเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน 
ตั้งแตตื่นตอนเชาจนถึงเขานอน เชน ปญหาการเลือกใชสินคา ปญหาการบริโภค ปญหาการวางงาน ปญหาคาจาง
แรงงาน เงินเดือน ปญหาการหารายไดใหเพียงพอกับรายจาย ปญหาเงินฝดเงินเฟอ ปญหาราคาสินคา และ
ตองการผูท่ีมีความเขาใจ เพ่ือหาแนวทางแกไขท่ีดีและถูกตอง วิชาเศรษฐศาสตรชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจ
ปญหาเหลานี้ไดดีกวาผูท่ีไมมีความรูในทางเศรษฐศาสตร 
 2. เศรษฐศาสตรมีสวนเก่ียวของกับประชาชนของประเทศ การเรียนรูหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
ชวยใหผูเรียนเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทและหนาท่ีของหนวยตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
เชน ครัวเรือน ธุรกิจ และองคการรัฐบาล ซ่ึงความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีนี้ชวยใหเขาใจในนโยบายและ
แนวทางที่ทุกคนตองปฏิบัติ เพ่ือใหทุกฝายไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมีประโยชนมากท่ีสุดท้ังแกสวนตัวและสวนรวม 
 3. เศรษฐศาสตรมีสวนเก่ียวของกับผูบริหารงาน ผูบริหารงานไมวาจะเปนระดับยอย เชน หนวยธุรกิจ 
หรือจะเปนระดับใหญ เชน ผูบริหารประเทศควรมีความรูและความเขาใจในทางเศรษฐศาสตร เพราะเหตุการณท่ี
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เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจตางๆ จําเปนตองอาศัยความรูทางเศรษฐศาสตรไปวิเคราะห หรือใชประกอบการกระทํา
นั้นๆ การมีความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหสามารถแปลขาวสารหรือขอมูลทางเศรษฐกิจ ทางการผลิต ทางการ
จําหนาย และทางการบริโภคไดดีย่ิงขึ้นอันจะมีประโยชนแกการบริหารงานตางๆ 
 4. เศรษฐศาสตรมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนของประเทศ ความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหสามารถ
รักษาประโยชนของประเทศได เพราะการดําเนินงานของประเทศในหลายๆ ดาน เชน ทางดานการคาระหวาง
ประเทศการลงทุนจากตางประเทศ การจัดตั้งกฎขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศอันไดแกการต้ัง
กําแพงภาษี การใชทรัพยากรธรรมชาติ การใหสัมปทานและการสงเสริมกิจกรรมบางอยาง จําเปนท่ีฝายบริหาร
ระดับสูงตองมีความรูทางดานเศรษฐศาสตรเปนพ้ืนฐานบาง เพ่ือท่ีจะชวยใหมีการตัดสินใจและการวินิจฉัยสิ่งตางๆ 
ไดดีย่ิงขึ้นอันจะเปนประโยชนแกการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น 
 5. เศรษฐศาสตรมีสวนชวยใหประเทศมีความมั่นคง การบริหารทรัพยากร จะตองบริหารดวยความรอบคอบ 
และดวยความรูท่ีไดจากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร ยอมนํามาซ่ึงความมั่งค่ังและชวยเสริมสรางความมั่นคงใหแก
ประเทศ เพราะถารูจักวิธีใช วิธีการจัดสรรท่ีดิน ทรัพยากรนั้นถาจะมีอยูใหใชไปไดนานยิ่งขึ้น และทําให
ประเทศชาติมีความมั่นคงไมตองพ่ึงพาอาศัยประเทศอื่นโดยไมจําเปน  
 ประโยชนของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 
 1. ในฐานะผูบริโภค ทําใหผูบริโภคฉลาดซ่ึงหมายความวา 
  1.1 รูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในการบริโภคและใชในทางท่ีดีท่ีสุดท่ีกอใหเกิดประโยชนหรือ
ความพึงพอใจแกตนสูงสุด 
  1.2 สามารถจําแนกชนิดของสินคาหรือบริการท่ีมีประโยชนและสามารถใชบําบัดความตองการของตน 
และคนในครอบครัวไดดวยราคาท่ีประหยัดท่ีสุด 
  1.3 สามารถประมาณการคาใชจาย และการกําหนดแผนการบริโภคการออมและการ กระทํากิจกรรม
อื่นๆ ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.4 สามารถคาดคะเนสถานการณทางเศรษฐกิจ เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา และบริการ 
ไดถูกตองหรือมีเหตุผล 
 2. ในฐานะผูผลิตและเปนเจาของปจจัยการผลิต ทําใหเปนผูผลิตท่ีมีความสามารถ ซ่ึงหมายความวา การ
ผลิตสินคาและบริการเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดและนอกจากนี้ยังทําให 
  2.1 มีความสํานึกอยูเสมอวา ทรัพยากรบางอยางท่ีนํามาใชผลิตสินคาและบริการตางๆ นั้นมีอยูจํากัด 
ดังนั้นจึงควรจะใชใหเปนประโยชน หรือผลตอบแทนสูงสุด  
  2.2 สามารถจัดสรรหรือแจกจายสินคาและบริการท่ีผลิตไดนั้นไปยังผูท่ีสมควรไดรับ สินคาน้ันมากท่ีสุด 
และตามความตองการของบุคคลเหลานั้น 
  2.3 สามารถคาดคะเนความตองการของผูบริโภคในสินคาท่ีตนผลิตดวย  
  2.4 สามารถประหยัดคาใชจายหรือลดตนทุนการผลิต ตลอดจนสามารถแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ได  
อันจะมีผลทําใหการดําเนินธุรกิจของตนเปนไปดวยดี 
 3. ในฐานะผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเปนผูท่ีมีความรูและชวยให ตัดสินใจไดถูกตอง
ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังทําให  
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  3.1 เขาใจปญหาทางเศรษฐกิจได เพ่ือจะไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายและการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
ใหมีประสิทธิภาพและความเสมอภาค ตลอดจนเปนประโยชนแกประเทศดีย่ิงขึ้น  
  3.2 สามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ ตามความจําเปนและความตองการของประชาชน 
และของประเทศ 
  3.3 สามารถจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหบริการแกทุกๆ ฝาย อยางท่ัวถึงเทาท่ีจะสามารถทําได  
  3.4 สามารถวางนโยบายในการดําเนินการทางเศรษฐกิจเพ่ือประเทศ การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา
และเงินตางประเทศ การจางงาน การกระจายรายได และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสรางความมั่นคงและ
ความมั่นคงใหแกประเทศไดดีย่ิงขึ้น  
 ขอบขายและแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร 
 1. เศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro Economics) เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหนวย
เล็กๆ ยอยๆ ซ่ึงเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และธุรกิจ ท่ีใดท่ีหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ท้ังในดานการ
ผลิต การบริโภค และการตลาด เชน การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการ การกําหนดราคา การ
จายคาตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิต เปนตน 
 2. เศรษฐศาสตรมหภาค (Macro Economics) เปนการศึกษาถึงเรื่องใหญๆ ในลักษณะมวลรวมทั้งสังคม
หรือท้ังประเทศ เชน ระดับรายไดของคนทั้งประเทศ สถาบันการเงิน รายรับรายจายของรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน  
 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 การท่ีแตละสังคมจะนําปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางจํากัด และมีความขาดแคลนไปใชใหเกิดประโยชนมาก
ท่ีสุดไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการกับปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ทุกสังคม ทุกประเทศ โดยแตละปญหาจะมีความเก่ียวของสัมพันธกันดังน้ี 
 1.1 ปญหาวาจะผลิตอะไร จํานวนเทาใด จากความขาดแคลนปจจัยการผลิตท่ีทําใหแตละสังคมไมสามารถ
ผลิตสินคาทุกชนิดท่ีทุกคนปรารถนาแตละสังคมจึงตองตัดสินใจวา จะผลิตสินคาชนิดใดบาง แตละชนิดควรผลิต
มากนอยเพียงใด เชน จะผลิตอาหารจํานวนมากและผลิตเสื้อผาจํานวนนอยหรือไม หรือจะผลิตสินคาเพ่ือการบริโภค
ในปนี้โดยอาจไมมีการผลิตอีกในปหนาหรือไม เปนตน นอกจากนี้แตละสังคมยังตองคํานึงถึงดวยวาในการนําปจจัย
การผลิตตางๆ มาใชในการผลิตนั้นจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ เชน น้ํา ปาไม อากาศ และอื่นๆ อยางไร  
 1.2 ปญหาวาควรจัดการผลิตอยางไรการผลิตสินคาแตละชนิดอาจมีการผลิตหลายวิธี เชน การเพาะปลูก 
เกษตรกรอาจใชแรงงานหรือเครื่องจักรเปนปจจัยสําคัญ หรือใชรวมกันท้ังแรงงานและเครื่องจักร เปนตน การ
ผลิตสินคาและบริการของแตละสังคม จึงควรหาวิธีท่ีประหยัดปจจัยการผลิตท่ีสุดและไดผลผลิตมากท่ีสุด หรือทํา
ใหผลผลิตมากท่ีสุดโดยเสียตนทุนต่ําท่ีสุด ซ่ึงเปนการหาเทคนิคหรือวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม เพ่ือใหใชปจจัยการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ สวนการท่ีแตละสังคมจะเนนการใชปจจัยการผลิตประเภทใดเปนปจจัยสําคัญ ควรพิจารณาวา 
ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของปจจัยการผลิตท่ีหามาไดหรือมีอยูเปนอยางไร เชน ถาเปนสังคมท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ 
มีประชากรมากก็ควรผลิตสินคาชนิดท่ีใชท่ีดินและแรงงานเปนปจจัยสําคัญ เปนตน 
 1.3 ปญหาวาสินคาท่ีผลิตขึ้นมา ควรใหกับใคร หรือเพ่ือใคร ปญหาการกระจายหรือการแบงปนผลผลิต
เปนปญหาสําคัญท่ีทุกสังคมจะตองตัดสินใจวาจะนําสินคาและบริการท่ีผลิตไดใหกับใครภายใตหลักเกณฑใด เชน 
จะใหกับเจาของหรือผูมีสวนรวมในการผลิต ตามเกณฑความสามารถในการผลิต คือ ผลิตมากไดมาก ผลิตนอยได
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นอย ไมผลิตเลยก็ไมไดเลย หรือจะใหตามเกณฑความจําเปนโดยบุคคลนั้นอาจมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมในการผลิต 
เปนตน ซ่ึงแตละแนวทางจะมีขอดีขอเสียแตกตางกัน กลาวคือ ถาจะใหตามความสามารถในการผลิตทําใหเกิด
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมากขึ้นแตถาจะใหกับบุคคลที่มีความจําเปนตองบริโภคโดยไมมีสวนรวมในการผลิต 
ก็จะทําใหบุคคลที่ทํางานหนักขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหผลผลิตของสังคมลดลงได แตละสังคมจึงควร
หาวิธีการท่ีทําใหท้ังผูมีสวนรวมในการผลิตไดรับผลผลิตไปตามความสามารถที่มีอยู และใหผูดอยโอกาส ขาด
ความสามารถในการผลิตมีมาตรฐานการครองชีพตามสมควรดวย  
 ความหมายและขอบขายของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ คือ การศึกษามีความสัมพันธในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมและการดํารงชีพของมนุษย มนุษย
ไดดําเนินอาชีพอยางไรในบริเวณตางๆ ของโลก มนุษยไดพยายามใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเปนประโยชนในการ
ดํารงชีพอยางไร และยิ่งไปกวานั้นจะศึกษาถึงปญหาของการครองชีพของมนุษย การแกปญหา และความพยายาม
ในการแกปญหาของการครองชีพ 
 ขอบขายของภูมิศาสตรเศรษฐกิจจึงคลุมเรื่อง ทรัพยากร วิธีการดํารงชีพของมนุษย ประชากร และปญหา
ประชากร ผลิตผลทางเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคาขาย และการคมนาคมขนสง  
 บทบาทของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจชวยคลี่คลายปญหาตางๆ หลายประการ ไดแก  
 1. มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบาง ท่ีกําลังดําเนินอยูในปจจุบัน 
 2. มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดําเนินอยูท่ีไหนบางในปจจุบัน  
 3. ทําไม จึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินอยู  
 4. เมื่อไร จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น  
 5. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไดอยางไร  
 ประโยชนของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
 1. ชวยใหมนุษยในสวนตางๆ ของโลกเขาใจถึงความแตกตางของกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษยใน  
แตละสวนของโลกได 
 2. ชวยใหมนุษยเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน การนําทรัพยากรมาใชในการผลิต 
และการสงวนทรัพยากร เปนตน 
 3. ชวยใหเขาใจในการพึ่งพาอาศัยกันมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน เพราะในแตละภูมิภาคของโลก
จะมีผลผลิตทางดานเศรษฐกิจแตกตางกันซ่ึงการพ่ึงพาอาศัยกันลักษณะนี้ไดกลายเปนการคาระหวางประเทศอยาง
กวางขวางและสลับซับซอนยิ่งขึ้น  
 ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับภูมิศาสตรเศรษฐกิจ  
 ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับภูมิศาสตรเศรษฐกิจ จึงอาจกลาวไดวาไมสามารถแยกวิชาเศรษฐศาสตร 
ออกจากวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ เนื่องจากวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจมีความสําคัญตอวิชาเศรษฐศาสตรอยางมาก 
กลาวคือ  
 1. ภูมิศาสตรเศรษฐกิจชวยตอบปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 5 ประการ คือ อะไร (What) อยางไร 
(How) เพ่ือใคร (For Whom) ท่ีไหน (Where) และเมื่อไร (When) 
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 2. ภูมิศาสตรเศรษฐกิจจะชวยใหการศึกษาเศรษฐศาสตรงายขึ้น ทําใหเขาใจลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่นตางๆ และทราบถึงแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  
 หนวยเศรษฐกิจ 
 ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมท่ัวไปจะมีหนวยเศรษฐกิจดําเนินการอยางเปนระบบ และมีความสัมพันธกัน  
 หนวยเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีดังนี้  
 1. หนวยครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจรวมท้ังองคกรท่ีไมหวังผลกําไรตางๆ เชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน หนวยครัวเรือนจะทําหนาท่ีเปนแหลงอุปทาน ปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก แรงงาน 
ท่ีดิน ทุน และผูประกอบการ ใหกับหนวยธุรกิจเพ่ือนําเขาไปเขากระบวนการผลิตสินคาและบริการตางๆ หนวย
ครัวเรือนจะไดรับรายไดจากการขายปจจัยการผลิตในรูปของคาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร ซ่ึงรวมแลวเรียกวา 
รายไดประชาชาติ (National Income) ซ่ึงหมายถึงรายไดรวมท่ีเจาของปจจัยการผลิตตางๆ ไดรับมาจากตลาด
ปจจัยการผลิตสูหนวยครัวเรือนหนวยครัวเรือนนี้จะทําหนาท่ีสองหนาท่ีอยูในระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ ในฐานะของ
การเปนผูซ้ือสินคาและบริการจากผูผลิตครัวเรือนจะทําหนาท่ีผูบริโภคและในขณะเดียวกัน ในฐานะของการเปนผู
ครอบครองปจจัยการผลิตท่ีผูผลิตสามารถนําไปใชในการผลิตได ครัวเรือนก็จะทําหนาท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิต
ไปพรอมๆ กัน 
 2. หนวยธุรกิจ หมายถึง หนวยผลิตท้ังหมดท่ีเอกชนเปนเจาของและทําหนาท่ีผลิตสินคาและบริการตางๆ 
ท้ังท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หางหุนสวน และบริษัท โดยหนวยธุรกิจทําหนาท่ีรวบรวมปจจัยการผลิตตางๆ 
จากหนวยครัวเรือนเพ่ือนําไปผลิตเปนสินคาและบริการตางๆ ในตลาดผลผลิต รายไดของหนวยธุรกิจจะอยูในรูปของ
ผลิตภัณฑประชาชาติ (Gross National Product : GNP) ซ่ึงหมายถึง มูลคาท้ังหมดของสินคาและบริการข้ัน
สุดทายท่ีผลิตขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจท่ีขายในตลาดผลผลิต และรายไดดังกลาวจะนําไปจายเปนคาตอบแทนปจจัย
การผลิต ซ่ึงหมายถึงคาใชจายหนวยผลิตจายเปนคาตอบแทนใหกับปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก แรงงาน ท่ีดิน ทุน 
และผูประกอบการ ในรูปของคาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร ผานตลาดปจจัยการผลิตใหกับหนวยครัวเรือน
ดังกลาว 
 3. หนวยรัฐบาล หมายถึงหนวยรัฐบาลทั้งหมดท้ังในสวนของรัฐบาลกลาง จังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน โดยหนวยรัฐบาลจะทําหนาท่ีควบคุมทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาลรวมถึง
ดูแลการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหเปนไปในทางที่สอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศโดยมี
รายรับจากการเก็บภาษี ซ่ึงจะมีผลตอการใชจายในการบริโภคและการออมของหนวยครัวเรือน กลาวคือ ถารัฐบาล
เก็บภาษีในอัตราท่ีสูงจะทําใหหนวยครัวเรือนมีความสามารถในการบริโภคและการออมลดลง แตจะทําใหรัฐบาลมี
ความสามารถในการใชจายสูงขึ้น และนอกจากรัฐบาลจะมีแหลงเงินไดจากการเก็บภาษีแลว รัฐบาลยังอาจจะกูยืม
เงินจากตลาดเงินเพ่ือนําไปเปนคาใชจายของรัฐบาล ซ่ึงหมายถึง การซ้ือสินคาและบริการตางๆ ของหนวยรัฐบาล
จากตลาดผลผลิต 
  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
 ปญหาเศรษฐกิจพ้ืนฐาน คือ ปญหาท่ีวาจะผลิตอะไรและบริการอะไร ผลิตอยางไรและผลิตอะไร เพ่ือใคร 
ปญหาเหลานี้ เปนความสัมพันธทางเศรษฐกิจท่ีสามารถแกไขไดเองโดยอัตโนมัติดวยกลไกตลาด ขณะที่ในสังคมมี
ประชากรจํานวนมาก เราจะรูไดอยางไรวาพวกเขาเหลานั้นตองการสินคาและบริการและตองการจํานวนเทาไร  
สิ่งเหลานี้จึงเปนคําถามวาระบบตลาดทํางานกันอยางไร  
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 กลไกราคาหรือกลไกตลาด 
 กลไกราคาหรือกลไกตลาด หมายถึงการท่ีราคาสินคาในตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอุปสงค หรือ
ปริมาณความตองการในการเสนอซื้อและอุปทานหรือปริมาณความตองการในการเสนอขาย เชน ถาปริมาณการ
เสนอขายน้ํามันปโตรเลียมในตลาดมีนอย แตความตองการในการใชน้ํามันปโตรเลียมมีมาก ก็จะสงผลปริมาณ
น้ํามันปโตรเลียมในตลาดขาดแคลนทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมสูงขึ้น หรือชาวไรออยตางพากันผลิตออยออกสู
ตลาดพรอมๆ กันทําใหปริมาณความตองการออยใหแกโรงงานน้ําตาลทรายมีมาก แตปริมาณความตองการซ้ือ
ออยเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลมีเทาเดิมหรือนอยลง ปริมาณออยที่มีอยูในตลาดก็จะลนตลาด ออยจะเหลือเกิน
จากความตองการ สงผลใหราคาออยลดต่ําลง   
 อุปสงค (Demand) 
 อุปสงค หมายถึง ปริมาณความตองการในการซื้อสินคาและบริการท่ีบริโภคเต็มใจจะซ้ือและมีความสามารถ
ซ้ือได ณ ระดับราคาที่ตางกันในตลาดขณะใดขณะหนึ่ง 
 อุปสงคประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ความตองการซ้ือ ความเต็มใจท่ีจะซ้ือ และ
ความสามารถที่จะซ้ือ หรืออํานาจซ้ือ ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ไมถือวาเปนอุปสงค เชน สมชาย
จะซ้ือเสื้อใหมเพราะถูกใจแบบและสี แตเงินไมพอตองรอสิ้นเดือน ลักษณะนี้ไมถือเปนอุปสงค เพราะขาดอํานาจซ้ือ 
แตถาสมศรีซ้ือรถยนตใหม เงินสดไมพอเลยตองจายดาวนบางสวนท่ีเหลือตองผอนสง ลักษณะนี้ถือเปนอุปสงค 
เพราะมีองคประกอบครบถวนท้ังหมด  
 กฎของอุปสงค สรุปไดวา 

ถาราคาสินคาสูง อุปสงคหรือความตองการซื้อจะตํ่า 
แตถาราคาสินคาตํ่า อุปสงคหรือปริมาณความตองการซื้อจะสูงข้ึน 

 
 เสนอุปสงค จึงมีลักษณะลาดจากบนซายไปยังดานลางขวา ซ่ึงแสดงวา เมื่อสินคาราคาสูงปริมาณเสนอซื้อ
จะนอยหรือลดลง แตเมื่อราคาต่ํา ปริมาณเสนอซื้อจะมากหรือเพ่ิมขึ้นตามกฎแหงอุปสงค 

ตัวอยาง อุปสงคในการซ้ือสมของนายศรราม 
 
ราคาสมตอกิโลกรัม 

(บาท) 
ปริมาณความตองการซื้อสม 

(กิโลกรัม) 
40 1 
35 2 
30 3 
25 4 
20 5 

 
 จากตัวอยางจะเห็นวา ถาสมกิโลกรัมละ 40 บาท นายศรรามจะซื้อไปเพียง 1 กิโลกรัม แตถาราคาลดลง
มาปริมาณการซ้ือก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งราคาสมกิโลกรัมละ 20 บาท นายสมชายจะซื้อไปถึง 5 กิโลกรัม ซ่ึง
เปนไปตามกฎอุปสงค   
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 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปสงค 
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดอุปสงค พอแยกไดดังนี้  
 1. ราคาสินคาและบริการท่ีตองการจะซื้อ  
 2. รายไดของผูบริโภค ถารายไดเพ่ิมขึ้นจะใชจายเพ่ือการซ้ือสินคาและบริการตางๆ ไดคลองมือมากขึ้น 
แตถารายไดลดลงก็จะใชจายเฉพาะในสิ่งท่ีจําเปนหรือใชจายนอยลง 
 3. รสนิยม ความชอบของแตละบุคคลจะมีผลตออุปสงค เพราะถาถูกรสนิยมแมราคาสูงเพียงใดก็จะ
พยายามซื้อมาบริโภคใหได 
 4. ราคาชนิดสินคาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สินคาท่ีใชประกอบกัน  
 5. ขนาดของประชากร ถาจํานวนประชากรมากความตองการสินคาจะเพ่ิมขึ้นดวย  
 6. การกระจายรายไดของประชากร ทําใหอํานาจการซ้ือเพ่ิมขึ้นดวย  
 7. ฤดูกาล การซ้ือสินคาในชวงฤดูกาลทําใหราคาสินคาลดลง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคหรือปริมาณ
ความตองการนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามระดับของรายได และระดับของราคา   
 อุปทาน (Supply) 
 อุปทาน หมายถึง ปริมาณความตองการเสนอขายสินคาและบริการท่ีผูผลิตพรอมท่ีจะผลิตออกขายใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันของตลาด อุปทานประกอบดวย ความตองการท่ีจะเสนอขาย ความ
พรอมและความสามารถที่จะเสนอขาย ผูผลิตจะมีความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิดนั้นจึงจะ
เกิดอุปทานขึ้น 
 กฎของอุปทาน สรุปไดวา  

ถาราคาสินคาสูง อุปทานหรือปริมาณความตองการเสนอขายจะสูงข้ึน 
แตถาราคาสินคาตํ่า อุปทานหรือปริมาณความตองการเสนอขายจะต่ําลง 

 เสนอุปทานของสินคาท่ัวไป จึงมีลักษณะลาดจากลางซายไปยังดานบนขวา ซ่ึงแสดงวา อุปทานจะผันแปร
ไปในทิศทางเดียวกับราคาสินคา เมื่อสินคาราคาสูง ปริมาณความตองการเสนอขายจะสูงหรือเพ่ิมขึ้น แตเมื่อราคาต่ํา 
ปริมาณความตองการเสนอขายจะนอยหรือลดลงตามกฏแหงอุปทาน  
 ตัวอยาง อุปทานในการเสนอขายสมของเจาของสวนจังหวัดเชียงใหมอุปทานในการเสนอขายสมของ
เจาของสวนจังหวัดเชียงใหม  
 

ราคา  
(บาทตอกิโลกรัม) 

ปริมาณความตองการเสนอขาย 
(กิโลกรัม) 

30 100 
25 80 
20 60 
15 40 
10 20 
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 จากตัวอยางจะเห็นวา ถาระดับราคาสมสูงขึ้น จะทําใหปริมาณการเสนอขายมากขึ้น คือ ถาปริมาณสม
ราคากิโลกรัมละ 30 บาท เจาของสวนตองการเสนอขาย 100 กิโลกรัม แตเมื่อราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 10 
บาท จะเสนอขายเพียง 20 กิโลกรัม ซ่ึงเปนไปตามกฎอุปทาน   
 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปทาน  
  อุปทานจะถูกกําหนดดวยปจจัยหลายประการ ดังนี้  
 1. ราคาสินคาท่ีเสนอขาย  
 2. ราคาปจจัยการผลิต ซ่ึงจะสงผลตอกําไรหรือขาดทุน ถาราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น กําไรของผูผลิตก็จะ
ลดลง จึงทําใหปริมาณการขายลดลงไปดวย  
 3. เทคนิคการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต ซ่ึงจะชวยใหลดตนทุนการผลิตไดมาก  
 4. การเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาท่ีใชแทนกันไดในสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกัน แตตางย่ีหอในตลาด 
ถาสินคาใดลดราคาจะมีผลกระทบตออุปทานของสินคา 
 5. การคาดคะเนราคาสินคาถาผูผลิตคาดวาสินคาตนในอนาคตราคาจะสูงขึ้นในอนาคตผูผลิตก็จะลด
ปริมาณการผลิต เพ่ือสํารองปจจัยการผลิตไวในอนาคต  
 6. จํานวนผูผลิต หรือผูขาย หากมีผูผลิตจํานวนมากจะทําใหอุปทานสินคาชนิดนั้นมากขึ้นไปดวย  
 7. การเก็บภาษีของรัฐบาลมีผลกระทบตออุปทาน ถาภาษีนั้นผูผลิตสามารถผลักภาระใหผูบริโภคได
อุปทานจะเทาเดิม แตถาไมสามารถผลักภาระใหผูบริโภคได อุปทานจะลดลง   
 จุดดุลยภาพ 
 เนื่องจากปริมาณซ้ือและปริมาณขายมิไดเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ปริมาณซ้ือกับราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม แตปริมาณขายกับราคาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันจึงมีการปรับ
ราคาและปริมาณซ้ือ ปริมาณขายในทิศทางเดียวกัน เรียกวา ราคาดุลยภาพ และจุดดุลยภาพ  
 ราคาดุลยภาพ คือ ราคาของสินคาในระดับท่ีปริมาณเสนอขายเทากับปริมาณเสนอซื้อ  
 ปริมาณดุลยภาพ คือ ปริมาณสินคาท่ีตกลงซ้ือขาย ณ ระดับราคาดุลยภาพ  
 จุดดุลยภาพ หมายถึง จุดท่ีผูผลิตกับผูบริโภคพอใจจะซื้อขายสินคาและบริการในปริมาณและราคาที่ตรงกัน 
 ในระบบตลาด หากปริมาณความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากกวา
ปริมาณความตองการเสนอซื้อ จะทําใหสินคาเหลือหรือสินคาลนตลาด มีผลใหราคาสินคาชนิดนั้นลดลง เรียกวา 
อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) แตถาปริมาณความตองการในการเสนอซื้อสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมี
มากกวาปริมาณความตองการเสนอขาย จะทําใหสินคาขาดแคลนหรือสินคาขาดตลาด มีผลใหราคาสินคาชนิดนั้นสูง 
เรียกวา อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) 
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 ตารางแสดง อุปสงคและอุปทานของมะมวงในตลาดแหงหนึ่ง  
 

ราคามะมวง 
ตอกิโลกรัม (บาท) 

ปริมาณความ 
ตองการของผูบริโภค 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณความตอง 
การขายของผูผลิต  

(กิโลกรัม) 
5 10 50 
4 20 40 
3 30 30 
2 40 20 
1 50 10 

 
 จากตารางแสดงอุปสงคอุปทาน จะเห็นวา เมื่อราคามะมวง กิโลกรัมละ 1 บาท จะมีอุปสงคเทากับ 50 
กิโลกรัม แตอุปทานมีเพียง 10 กิโลกรัม จึงเกิดอุปสงคสวนเกินเทากับ 40 กิโลกรัม แตถาราคาอยูท่ีระดับ 4 บาท 
จะทําใหอุปสงคมีเพียง 20 กิโลกรัม ในขณะที่อุปทานมีถึง 40 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดอุปทานสวนเกินเทากับ 20 
กิโลกรัม ดังนั้นราคาดุลยภาพที่ผูซ้ือและผูขายพึงพอใจที่จะทําการซ้ือขายกัน คือ ระดับราคากิโลกรัมละ 3 บาท 
และปริมาณดุลยภาพ คือ 30 กิโลกรัม  
 อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) หมายถึง ปริมาณความตองการในการเสนอซื้อสินคาหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมากกวาปริมาณความตองการเสนอขาย จะทําใหสินคาขาดแคลนหรือสินคาขาดตลาด มีผลใหราคา
สินคาชนิดนั้นสูงขึ้น อุปสงคสวนเกินจึงเปนภาวะที่ต่ํากวาดุลยภาพและเปนสาเหตุของภาวะเงินเฟอ 
 อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) หมายถึง ปริมาณความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมีมากกวาปริมาณความตองการเสนอซื้อ จะทําใหสินคาเหลือ หรือสินคาลนตลาด มีผลใหราคาสินคา
ชนิดนั้นลดลง อุปทานสวนเกินจึงเปนภาวะที่สูงกวาดุลยภาพและเปนสาเหตุของภาวะเงินฝด 
 
ตลาด 
 ตลาด ในทางเศรษฐศาสตร มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ  
 ตลาด หมายถึง สถานท่ีในการซ้ือขายสินคาและบริการ ระหวางผูซ้ือกับผูขาย เชน ตลาดปากคลองตลาด 
ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดสะพานใหม ดอนเมือง เปนตน  
 ตลาด หมายถึง การตกลงติดตอซ้ือขายสินคาและบริการระหวางผูซ้ือและผูขายซ่ึงอาจติดตอซ้ือขายทาง
โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ จดหมาย เปนตน เชน ตลาดสินคาการเกษตร ตลาดสินคาอุตสาหกรรม ตลาดระหวาง
ประเทศ เปนตน 
 ตลาดนอกจากจะเปนท่ีรวมของผูซ้ือผูขายแลวยังมีหนาท่ีทําใหเกิดความตองการในการเสนอซื้อ และความ
ตองการในการเสนอขายของสินคาและบริการอีกดวย กลาวคือ ตลาดจะทําหนาท่ีจัดหาสินคาและบริการใหแก
ผูบริโภค และเก็บสินคาเพ่ือรอการจําหนายพรอมท้ังจําหนายสินคาและบริการไปยังผูบริโภค กําหนดมาตรฐานสินคา 
และการขนสงสินคาเขาออกจากตลาด เปนตน  
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 ตลาดจึงมีหนาที่หลายประการ พอสรุปไดดังน้ี  
 1. การจัดหาสินคา คือ การการจัดหาสินคาและบริการเพ่ือจําหนายใหแกลูกคา โดยทั่วไปตลาดจะมีสินคา
ทุกชนิดไวสนองความตองการของผูซ้ือ ผูมีหนาท่ีจัดหาสินคา คือ นักธุรกิจ ผูประกอบการ ผูคาสง ผูคาปลีก 
พอคาคนกลาง เปนตน โดยประมาณการดานความตองการการเสนอซื้อของผูบริโภคและความตองการเสนอขาย
ของผูผลิต ใหเหมาะกับสภาพการณของตลาด 
 2. การเก็บสินคา การเก็บสินคาไวเพ่ือจําหนายใหแกผูบริโภคนั้นมีเหตุผล 2 ประการ คือ เก็บรักษาไวเพ่ือ
รอเวลาในการจําหนายใหไดราคาดี และเก็บรักษาไวเพ่ือใหมีคุณภาพเหมาะสมแกการบริโภค เชน เมื่อถึงฤดูกาลท่ี
ทุเรียนออกมาขายในตลาดมากๆ ราคาทุเรียนจะถูก ตลาดจึงทําหนาท่ีเก็บทุเรียนไวแลวทยอยออกมาขายเมื่อพน
ฤดูกาลไปแลวจะทําใหไดราคาสูงขึ้นหรือการเก็บสุราถาเก็บไวนานๆ จะทําใหรสชาตินารับประทานมากขึ้น เปนตน  
 3. การขายสินคาและบริการ เปนหนาท่ีหลักสําคัญอีกอยางหนึ่งของตลาดในการขายสินคารวมท้ังการ  
ชักจูงใหผูซ้ือสินคามากขึ้น เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคาและบริการใหสูงขึ้นและมีกําไรมากขึ้นดวย  
 4. การกําหนดมาตรฐานสินคา ทําหนาท่ีการคัดแยกคุณภาพ คุณสมบัติ รูปแบบ และประเภทสินคาชนิด
เดียวกันไวดวยกันเพ่ือเตรียมจําหนายใหแกผูซ้ืออยางสะดวกสบาย 
 5. การขนสง ตลาดทําหนาท่ีขนสงสินคาจากโรงงานหรือแหลงผลิตออกสูตลาดถึงมือผูบริโภค  
 6. การปองกันการเส่ียงภัย เมื่อตลาดมีสินคาไวเพ่ือการจําหนาย หนาท่ีท่ีตามมา คือ การปองกันภัยท่ีจะ
เกิดกับสินคา เชน อัคคีภัย อุทกภัย สินคาสูญหาย โจรกรรม เปนตน ซ่ึงในการปองกันการเส่ียงภัยเหลานี้ ผูผลิต
มักใชวิธีการปองกันท่ีหลากหลาย เชน การทําประกันภัย การสรางโกดัง ฯลฯ  
 7. การเงิน เงินจะเขามามีบทบาททุกขั้นตอนของตลาด นับตั้งแต การขนสง การเก็บรักษาสินคา การจัด
มาตรฐานสินคา จนกระทั่งสินคาถึงมือผูบริโภค เพราะทุกขั้นตอนตองอาศัยเงินมาใชสอยเปนทุนหมุนเวียน เพ่ือให
หนาท่ีตางๆ ของตลาดดําเนินไปอยางบรรลุผลดี 
 ประเภทของตลาด จําแนกลักษณะตลาดออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดแขงขันอยางสมบูรณ หรือตลาดเสรี เปนตลาดท่ีมีผูซ้ือขายเปนจํานวน
มากและสินคามีลักษณะไมแตกตางกันท้ังคุณภาพและปริมาณ ดังน้ันตลาดแขงขันสมบูรณจึงมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  - มีผูซ้ือขายจํานวนมาก ระดับสินคาในตลาดถูกกําหนดโดยกลไกราคาหรือกลไกตลาด ซ่ึงราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการเสนอซื้อและความตองการเสนอขายสินคาท่ีมีอยูในตลาดขณะนั้น 
  - ผูผลิตมีอิสระในการเขาออกจากตลาดไดอยางเสรี เชน ถาตลาดมีสินคานอย ราคาสินคาก็จะสูง 
สามารถขายไดกําไรมากจึงเปนเหตุจูงใจใหผูผลิตรายใหมเขามาผลิตแขงขันกันมากขึ้น แตถาปริมาณสินคาในตลาด 
มีมาก ทําใหสินคาราคาถูก ผูผลิตจะมีกําไรนอยหรือขาดทุน ทําใหผูผลิตหยุดการผลิตหรือออกจากตลาดไปในที่สุด 
  - ผูซ้ือผูขายมีความรอบรูในหนวยธุรกิจ ท้ังเรื่องคุณภาพและปริมาณสินคาและบริการพรอมท้ังการ
เคลื่อนไหวในระดับราคาสินคาท่ีเปลี่ยนแปลง 
  - ลักษณะสินคาและบริการท้ังคุณภาพและปริมาณมีลักษณะเหมือนๆ กัน โดยสวนใหญเปนสินคา
ประเภทเกษตรกรรม เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย เปนตน  
  ดังนั้นสินคาในตลาดแขงขันสมบูรณจึงไมเนนการโฆษณา 
  - การเคลื่อนยายสินคาและบริการเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ถาขนสงสินคาจากแหลงผลิต
ไปถึงมือผูบริโภคไดรวดเร็ว ก็จะทําใหราคาสินคาไมตางกันมากนัก  
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 2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
  1. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดประเภทนี้คลายคลึงกับตลาดแขงขันสมบูรณ กลาวคือ มีลักษณะ
สําคัญไดแก มีผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก ท้ังผูซ้ือและผูขายตางมีอิสระเต็มท่ีในการวางนโยบายการขายและการ
ซ้ือของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนคนอื่น แตสินคาท่ีประเภทเดียวกันมีลักษณะอยางเดียวกัน แตมีหลายตรา 
หลายยี่หอ การบรรจุหีบหอ การโฆษณาตางกันเปนเหตุใหผูซ้ือชอบหรือไมชอบหรือพึงพอใจในสินคาย่ีหอหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทําใหผูขายกําหนดราคาสินคาของตนไดท้ังๆ ท่ีตองแขงขันกับผูขายรายอื่นๆ โดยสวนใหญเปนสินคาท่ี
ตองใชในชีวิตประจําวัน เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ ตลอดจนบริการตางๆ เชน รานตัดผม 
รานอาหาร สถานีบริการนํ้ามัน หางสรรพสินคา ฯลฯ ดังนั้นสินคาแตละชนิดใชแทนกันไดอยางสมบูรณ ผูบริโภค
จะเห็นวาย่ีหอนี้แพงก็จะหันไปซื้ออีกย่ีหอหนึ่ง ราคาของสินคาจึงแตกตางกันท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาหรือธุรกิจ
ท่ีดําเนินอยู 
  2. ตลาดท่ีมีผูขายนอยราย ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายเพียงไมก่ีรายและผูขายแตละรายจะเสนอขาย
สินคาเปนจํานวนมากเมื่อเทียบเทียบกับปริมาณสินคาท้ังหมดในตลาด ถาหากผูขายรายใดเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
นโยบายการผลิตหรือการขายก็จะกระทบกระเทือนตอผูผลิตรายอื่นๆ เชน ผูจําหนายโทรศัพทมือถือในประเทศไทย
มีเพียงไมก่ีราย ผูขายแตละบริษัทจะตองวางนโยบายของตนใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทอื่น เพ่ือท่ีจะ
ดําเนินการคารวมกันอยางราบรื่นและผูขายทุกรายตางมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาและปริมาณสินคาในตลาด ถา
บริษัทใดเปลี่ยนนโยบายการขายยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสินคาชนิดนั้นๆ ท้ังหมด เชน บริษัทใดบริษัทหนึ่งลด
ราคา สินคาของคูแขงก็จะลดราคาดวยเพ่ือรักษาระดับการขายเอาไว  
  3. ตลาดผูกขาด ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายเพียงรายเดียวทําใหผูขายมีอิทธิพลเหนือราคาและปริมาณ
อยางสมบูรณในการท่ีเพ่ิมหรือลดราคาและควบคุมจํานวนขายทั้งหมด สวนมากจะเปนธุรกิจขนาดใหญท่ีใชเงิน
ลงทุนมาก มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน กิจการไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย โรงงานยาสูบ กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจตลาด  
 
ระบบเศรษฐกิจ  
 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากหนวยเศรษฐกิจเล็กๆ มากมายหลายหนวย
รวมตัวกัน มีการปฏิบัติภายใตระเบียบ กฎเกณฑ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติท่ีคลายคลึงกัน ใชเปนแบบแผนให
สถาบันทางเศรษฐกิจไดถือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของตนที่เกิดขึ้น  
 ระบบเศรษฐกิจจะเปนเสมือนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดในสังคมหรือประเทศนั้นๆ เชน กําหนด
วาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ปริมาณมากนอยเทาไร และกระจายหรือจําแนกแจกจายสินคาและบริการท่ีผลิต
ขึ้นอยางไร เปนตน แตเนื่องจากสังคมและประเทศตางๆ มีรูปแบบของการปกครอง การเมือง จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันไป ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกนี้จึงมีลักษณะแตกตางกันไปมากบาง นอยบาง
แลวแตวาประเทศใดจะนําระบบเศรษฐกิจมาประยุกตและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการปกครอง การเมือง 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแตละประเทศ 
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 หนาที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
 โดยปกตินั้นระบบเศรษฐกิจทุกระบบในโลกนี้ ไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม จะมีหนาท่ีสําคัญท่ีตองทําในฐาน
สวนหนึ่งของสังคม ดังนี้ 
 1. การจัดหาสินคาและบริการ ซ่ึงเปนความตองการขั้นมูลฐานของสมาชิกในสังคมอยางนอยก็เปนสิ่งท่ี
ประชาชนตองมีตองใช 
  2. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ จะตองมีกรรมวิธีการผลิตและการวิภาค (แจกจายสิ่งท่ีผลิตออกไป) ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  3. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ มีหนาท่ีในการจัดใหสมาชิกในสังคมไดทํางานในอาชีพท่ีตนถนัดเพ่ือใหมีความสามารถ
ในทางการผลิตสูง 
  4. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ จะพยายามกระจายรายไดไปยังสวนตางๆ ของสังคมใหดีท่ีสุด ระบบเศรษฐกิจ
ท่ีคนจํานวนนอยไดประโยชนจากการผลิต มีรายไดสูงและฟุมเฟอย มีชีวิตแตกตางไปจากคนสวนใหญในสังคม
อยางมากมาย จะเรียกวาเปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความชอบธรรมหาไดไม 
 5. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบจะตองจัดหาวิธีการผลิตใหมๆ มีวิทยาการและการคนคิดประดิษฐสรางสรรค
ชวยใหระบบเศรษฐกิจน้ันๆ สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีประสิทธิภาพสูงอยูเสมอ  
 การแบงประเภทของระบบเศรษฐกิจ 
 ประเทศตางๆ ท่ัวโลกไดยึดถือแนวทางใหญๆ สองแนวทางในการกําหนดรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ คือ  
  1. ยึดถือวิธีการและกลไกทางเศรษฐกิจ เชน กลไกราคา กลไกตลาด 
 2. ยึดถือลัทธิเศรษฐกิจการเมือง เชน ระบบทุนนิยม ระบบผสม ระบบสังคมนิยม และระบบคอมมิวนิสต 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ผูกพันกับระบอบการเมืองการปกครองของแตละประเทศนั้นๆ อีกดวย และการ
แบงประเภทของระบบเศรษฐกิจมี ดังนี้  
 1. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีช่ือเรียกหลายชื่อ เชน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ระบบเศรษฐกิจตลาด   
มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  1) เอกชนถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและปจจัยการผลิต 
  2) เอกชนดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรี 
  3) ราคาเปนกลไกในการปรับตัวแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
  4) กําไรเปนสิ่งจูงใจในการประกอบการและการคนควาสิ่งใหมๆ  
  5) รัฐบาลไมแขงขันกับธุรกิจเอกชน แตเปนผูสนับสนุน สรางบรรยากาศ เอื้ออํานวยแกเอกชน และไม
สรางอุปสรรคใดๆ ตอการเติบโตของธุรกิจ 
 2. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม  
  ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผน มีลักษณะสําคัญดังน้ี คือ  
  1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญรัฐเปนเจาของและรัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตเปนผูกําหนดวา 
อะไรจะถูกผลิต และจะผลิตอยางไร 
  2) เอกชนมีทรัพยสินสวนตัว ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัย 
  3) เอกชนมีอิสระในการประกอบอาชีพในธุรกิจขนาดยอมและเสรีภาพในการเลือกสินคาและบริการ 
  4) รัฐเขาแทรกแซงการกําหนดราคาสินคาและบริการ 
  5) รัฐจัดระบบประกันสังคม การจางงาน สวัสดิการโดยท่ัวไป  
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 3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 
  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต หรือระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนเต็มท่ี มีลักษณะสําคัญ คือ  
  1) รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตทรัพยากรทุกชนิดในประเทศ 
  2) รัฐเปนผูกําหนดในการจัดสรรทรัพยากรท้ังดานการผลิต การจําหนาย และการกระจายสินคา  
  3) ประชาชนในประเทศไมมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐกําหนดจากสวนกลาง  
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีรวมเอาลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบ 
ทุนนิยมและสังคมนิยมเขาดวยกัน โดยระบบนี้ใชกลไกตลาด หรือระบบราคาในการแกปญหาเศรษฐกิจตางๆ 
รวมท้ังอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินได โดยลักษณะสําคัญประกอบดวย  
  1) รัฐบาลเปนเจาของปจจัยการผลิต และการผลิตพ้ืนฐานบางชนิด โดยเอกชนเปนเจาของปจจัยการ
ผลิต และการผลิตได  
  2) รัฐเขาแทรกแซงกลไกการตลาดบางกรณี เพ่ือสวัสดิการของประชาชน 
  3) ระบบตลาด ระบบราคา ยังมีบทบาทในการแกไขปญหาเศรษฐกิจพ้ืนฐานโดยเฉพาะในสวนท่ีรัฐไม
เขามาควบคุม ประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้น เพราะยังมีการแขงขันเกิดขึ้นในระบบ 
 
ระบบเศรษฐกิจใหม 
 ระบบเศรษฐกิจใหม (New Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงอาจ
เรียกดวยคําท่ีหลากหลาย เชน เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy) เศรษฐกิจดิจิตอล              
(E-Commerce) เศรษฐกิจไซเบอรสเปซ (Cyberspace Economy) เปนตน ซ่ึงทุกคําลวนสื่อความหมายของ   
คําวา เศรษฐกิจใหม (New Economy) ท้ังสิ้น หรืออาจจะเรียกวา โลกอินเตอรเน็ต ก็ไดอยางไรก็ตาม โลก-
อินเตอรเน็ตไดขยายศักยภาพในทางเศรษฐกิจไปทุกสวนของโลก สงผลใหเกิดการติดตอคาขายระหวางคนทั้งโลก
ดวยความรวดเร็วและมีศักยภาพสูงย่ิงโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหความสําคัญของรัฐประเทศ 
(Nation State) คอยๆ ลดบทบาทลงเรื่อยๆ ขณะที่โลกยุคใหมจะมีลักษณะเปนโลกท่ีรัฐประเทศไมมีพรมแดนอีก
ตอไป   การแขงขันทางเศรษฐกิจขามชาติกลายเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนารัฐหลายรัฐตองพัฒนาไปเปนรัฐ
ตลาด (Market State) รวมท้ังประเทศไทย อาจกลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจใหมไดเกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน 
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีตองอาศัยความรวดเร็วความยืดหยุนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม ท่ีมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีโลหะและวัสดุมาใชในกระบวนการผลิต การคา การบริการ และการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่ทวีความเขมขนมากขึ้นอีกท้ังความกาวหนาของธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส             
(E-Commerce) ควบคูไปกับกติกาการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมเปนอุปสรรคตอการสงออกของประเทศ
ตางๆ สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการทําการคามีความหลากหลาย อาทิเชน โทรศัพท โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน 
ระบบอีดีไอ เปนตน แตสื่อท่ีมีบทบาทสูงสุดในปจจุบัน ไดแก ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เนื่องจากเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวทุกมุมโลกสามารถติดตอสื่อสารและคนหาแลกเปลี่ยนขอมูลทางการคา
ท่ีตองการไดตลอดเวลาไมวาจะเปนการสื่อสารทางการคาโดยใช ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail :   
E-mail) การสืบคนขอมูลทางการคาผานเครือขายเช่ือมโยงทางอินเตอรเน็ต (World Wide Web : WWW.) 
หรือการถายโอนขอมูลเพ่ือใชประโยชนทางการคา  
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 ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) หมายถึงการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เก่ียวของกับการซ้ือขาย
สินคาและบริการผานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 รูปแบบการทําธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบในการทําธุรกิจ 4 
รูปแบบ ดังนี้ 
 1) ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) หมายถึง ธุรกิจท่ีมุงเนนการใหบริการแก
ผูประกอบการดวยกัน โดยอาจผูประกอบการในระดับเดียวกัน หรือตางระดับกันก็ได เชน ผูผลิตกับผูผลิต ผูผลิต
กับผูสงออก ผูผลิตกับผูนําเขา ผูผลิตกับผูคาสงและคาปลีก เปนตน 
 2) ธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer : B2C) หมายถึง ธุรกิจท่ีมุงเนนการบริการกับลูกคาหรือ
ผูบริโภค เชน การขยายสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน 
 3) ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B2G) หมายถึง ธุรกิจการบริหารการคาของ
ตางประเทศ เพ่ือเนนการบริหารการจัดการท่ีดีของรัฐบาล 
 4) ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumers to Consumer : C2C) หมายถึง ธุรกิจระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค 
ซ่ึงเปนการคารายยอย เชน การขายของเกาใหกับบุคคลอื่นๆ ผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
 
สหกรณ 
 ประวัติสหกรณในประเทศไทย  
 การสหกรณในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อประเทศไทยไดเริ่มมีการติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็คอยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบ
เพ่ือเลี้ยงตัวเองมาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพ่ือการคา ความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึง
มีเพ่ิมขึ้น ชาวนาท่ีไมมีทุนรอนของตนเองก็หันไปกูยืมเงินจากบุคคลอื่นทําใหตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูก
เอาเปรียบจากพอคานายทุนทุกวิถีทางอีกดวย ชาวนาจึงตกเปนฝายเสียเปรียบอยูตลอดเวลา ทํานาไดขาวเทาใด 
ก็ตองขายใชหนี้เกือบหมด นอกจากนี้การทํานายังคงมีผลผลิตท่ีไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ถาปไหน
ผลผลิตเสียหายก็จะทําใหหนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ จนลูกหนี้บางรายตองโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีนาใหแกเจาหนี้ 
และกลายเปนผูเชานา หรือเรรอนไมมีท่ีดินทํากินไปในที่สุดจากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น  
ทําใหทางราชการคิดหาวิธีชวยเหลือ ดวยการจัดหาเงินทุน มาใหกูและคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําความคิดนี้ไดเริ่มขึ้น
ในปลายรัชกาลท่ี 5 โดยกําหนดวิธีการท่ีจะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพ่ือใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู ความคิดน้ี
จึงระงับไป 
 วิธีท่ี 2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปจจุบัน คือ 
กระทรวงการคลัง ไดเชิญเซอรเบอรนารด ฮันเตอร หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศอินเดียเขามาสํารวจ   
หาลูทางชวยเหลือชาวนาไดเสนอวาควรจัดตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ” ดําเนินการใหกูยืมแกราษฎร โดยมีท่ีดิน
และหลักทรัพยอื่นเปนหลักประกันเพ่ือปองกันมิใหชาวนาท่ีกูยืมเงินทอดทิ้งท่ีนาหลบหนี้สิน สวนการควบคุมเงินกู
และการเรียกเก็บเงินกู ทานไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมที่เรียกวา “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้” (Cooperative Society) 
โดยมีหลักการรวมมือกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันซ่ึงคําน้ีพระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณไดทรงบัญญัติศัพท
เปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” จึงกลาวไดวาประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสหกรณขึ้นในป พ.ศ. 2457       
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แตก็ยังมิไดดําเนินการอยางไร จนกระท่ังในป 2458 ไดมีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณเปนกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ ประกอบดวยสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการสหกรณ  
 การจัดตั้งสวนราชการสหกรณเพ่ือจะใหมีเจาหนาท่ีดําเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณขึ้นและพระราชวรวงศเธอ- 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ขณะนั้นไดทรงพิจารณาเลือก
แบบอยางสหกรณเครดิตท่ีจัดกันอยูในตางประเทศหลายแบบ ในท่ีสุดก็ทรงเลือกแบบไรฟไฟเซนและทรงยืนยันไว
ในรายงานสหกรณฉบับแรกวา “เมื่อไดพิจารณาละเอียดแลวไดตกลงเลือกสหกรณชนิดท่ีเรียกวา ไรฟไฟเซน ซ่ึง
เกิดขึ้นในเยอรมันกอน และซ่ึงมุงหมายท่ีจะอุปถัมภคนจน ผูประกอบกสิกรรมยอมๆ เห็นวาเปนสหกรณชนิดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทย” จากการท่ีพระองคทานทรงเปนผูบุกเบิกริเริ่มงานสหกรณขึ้นในประเทศไทย 
บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณจึงถือวาพระองคทรงเปน “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” สําหรับรูปแบบของ
ไรฟไฟเซน ก็คือ สหกรณเพ่ือการกูยืมเงินท่ีมีขนาดเล็ก สมาชิกจะไดมีความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหสะดวกแกการ
ควบคุมทองท่ีท่ีไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งสหกรณ คือ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเปนจังหวัด ท่ีมีผูคนไมหนาแนน
และเปนราษฎรท่ีเพ่ิงอพยพมาจากทางใต จึงตองการชวยเหลือผูอพยพซ่ึงประกอบอาชีพการเกษตร ใหตั้งตัวได 
รวมท้ังเพ่ือเปนการชักจูงราษฎรในจังหวัดอื่นทีมีผูคนหนาแนนใหอพยพมาในจังหวัดน้ี และเขาทําประโยชนในท่ีดิน
อยางเต็มท่ี ตอมากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ จึงไดทดลองจัดตั้งสหกรณหาทุนขึ้น ณ ทองท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกเปนแหงแรกใชช่ือวา “สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช” โดยจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2459 มีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก นับเปนการเริ่มตนแหง
การสหกรณในประเทศไทยอยางสมบูรณ  
 
ประเภทของสหกรณ 
 สหกรณการเกษตร  
 เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา เลี้ยงสัตว ทําไร ทําสวน ฯลฯ สหกรณการเกษตรนี้ได
วิวัฒนาการมาจากสหกรณหาทุนเดิมรวมกับสหกรณประเภทตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการเกษตรในทองถิ่น
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน สหกรณขายขาว สหกรณบํารุงท่ีดินและอื่นๆ มาเปนสหกรณการเกษตร มี
วัตถุประสงคหลายอยางครอบคลุมครบวงจรการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก โดยดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะของการบริการ  
 สหกรณนิคม  
  เปนสหกรณสําหรับผูท่ีประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตไมมีท่ีดินทํากินหรือมีนอยไมพอประกอบ
อาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรท่ีดินท่ีเสื่อมสภาพจากปาสงวนแลว ใหราษฎรเขาถือครองประกอบอาชีพ ในสมัยแรกท่ี
มีการจัดตั้งสหกรณนิคม สมาชิกสหกรณจะไดรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรรน้ันแตปรากฏวามีสมาชิก
จํานวนมากท่ีไมรักษาท่ีดินนั้นไว นําไปขายตอใหผูอื่น ทําใหมีการบุกรุกปาสงวนเพ่ิมขึ้นอีก ประกอบกับเปน
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสหกรณในท่ีดินพระราชทานตามโครงการ
ในพระราชดําริ ไมมีการใหกรรมสิทธ์ิแตสมาชิกทุกคนจะไดรับสิทธิครอบครองและสามารถตกทอดเปนมรดกถึง
ลูกหลานได ตราบใดท่ียังประสงคจะทํามาหากินอยูในพ้ืนท่ีของสหกรณหากไมมีทายาทที่จะรับชวงมรดก ก็ใหท่ีดินนั้น
ตกเปนของสหกรณ เพ่ือรับบุคคลที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขามาทํากินได เราเรียกการจัดสหกรณ
ชนิดนี้วา สหกรณการเชาท่ีดิน 
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 สหกรณรานคา  
  เปนสหกรณสําหรับผูบริโภคทั่วไป โดยการจัดจําหนายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในครอบครัว
ใหแกสมาชิกมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจายในครอบครัว สหกรณรานคา หรือรานสหกรณนี้ถือวาเปนตนแบบของ
สหกรณท่ัวโลก ท้ังนี้เพราะสหกรณแหงแรกของโลกท่ีดําเนินการประสบความสําเร็จเปนสหกรณท่ีจําหนายสินคา
เครื่องบริโภคของประเทศอังกฤษซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติท่ีสามารถใชเปนหลักการสหกรณสากลในประเทศตางๆ ท่ัวโลกได  
  สหกรณประมง  
  เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพประมงโดยเฉพาะ ท้ังอาชีพประมงน้ําจืดและประมงทะเล มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความรูทางดานวิชาการ และดําเนินธุรกิจเพ่ือสงเสริมอาชีพประมงทั้งการจําหนายสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
และอุปกรณประมง  
  สหกรณออมทรัพย  
  เปนสหกรณสําหรับผูท่ีมีรายไดประจําโดยท่ัวไปที่ตองการพ่ึงตนเองดวยการออมทรัพยเปนประจํา และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยการใหกูยืมเมื่อเกิดความจําเปน สหกรณออมทรัพยตั้งขึ้นท่ัวไปในสถานที่ราชการ 
สําหรับขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร และในรัฐวิสาหกิจ โรงงาน บริษัท สถานศึกษา หรือในชุมชนตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยในโรงงาน และบริษัทตางๆ นอกจากจะชวยใหพนักงานมีการออม-
ทรัพยเพ่ือตนเอง 
 สหกรณบริการ  
  เปนสหกรณสําหรับผูท่ีตองการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ ตองการดํารงชีพตามแนวทางสหกรณ และ
มีประเภทของ อาชีพนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว สหกรณบริการจึงมีหลายรูปแบบ เชน สหกรณไฟฟาดําเนินการ
ใหไดมาซ่ึงกระแสไฟฟา และจัดใหมีการบํารุงรักษารวมกัน สหกรณเคหสถาน ดําเนินการใหไดมาซ่ึงบานท่ีอยูอาศัย 
หรือท่ีดิน และสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ สหกรณผูเดินรถรับจางสหกรณแท็กซ่ี สหกรณผลิตภัณฑไมแกะสลัก เปนตน 
  สหกรณท้ัง 6 ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และ
ดําเนินการตามหลักการสหกรณสากล 6 ประการ โดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางแหงความ
รวมมือกันระหวางสหกรณท้ังในประเทศ และระหวางประเทศ มีกรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการ
สงเสริมและดูแลการดําเนินงานของสหกรณ มีกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการตรวจตรากิจการ
สหกรณ ดวยการตรวจบัญชีทุกสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกไดทราบถึงฐานะของสหกรณของตน มีสํานักงานนายทะเบียน
สหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนสหกรณ และสั่งเลิกสหกรณ  
 วิธีดําเนินการจัดต้ังสหกรณ ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 รวมกลุมบุคคล บุคคลที่จะรวมกลุมกันตั้งสหกรณตองมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 เปนบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแลว 
 1.2 มีจํานวนบุคคลมากกวา 10 คนขึ้นไป 
 1.3 บุคคลที่มารวมกัน ควรมีอาชีพอยางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือมีปญหาความเดือดรอนทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม และตองการรวมมือกันแกไขปญหานั้น โดยทํากิจการเพ่ือมุงใหไดประโยชนรวมกัน 
 1.4 ทุกคนตองสมัครใจรวมกันลงทุนดวยวิธีการถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน 
 1.5 ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมาย และกติกา (ขอบังคับ) ท่ีพวกตนกําหนดขึ้นอยางเครงครัด 
ดวยความเสียสละ มีวินัย และซื่อสัตยสุจริต  
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 ข้ันตอนที่ 2 เตรียมการจัดต้ังสหกรณ เมื่อเกิดกลุมบุคคลแลว ใหดําเนินการ ดังนี้  
 2.1 กลุมประชุมกันเพ่ือเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จํานวนไมนอยกวา 10 คน เปนผูแทนกลุม เรียกวา 
“คณะผูจัดตั้งสหกรณ” 
 2.2 คณะผูจัดตั้งสหกรณ ตองไปดําเนินการ คือ 
  (1) พิจารณากําหนดวัตถุประสงควาสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นจะทําอะไรใหเปนประโยชนตอสมาชิกบาง และ
สหกรณประเภทใดจะทําสหกรณใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคนั้น 
  (2) จัดทําแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณอันแสดงใหเหนวาเปนประโยชนแก
สมาชิกตามท่ีกําหนดในวัตถุประสงค 
  (3) จัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลที่ประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ ซ่ึงตองประกอบดวยช่ือ ท่ีอยู ลายมือช่ือ 
และจํานวนหุนท่ีจะถือ 
  (4) จัดทํารางขอบังคับสหกรณ (ขอบังคับสหกรณ คือ ขอตกลงรวมกันอันเปนสัญญาวาสมาชิกทุกคน 
ตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด สมาชิกคนหนึ่งคนใดกระทําหรือละเวนกระทําโดยมิชอบไมได ขอบังคับฉบับตัวอยาง
ขอไดท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหง) 
 2.3 คณะผูจัดตั้งสหกรณจัดการประชุมบุคคลที่มีรายช่ือในบัญชีเพ่ือใหรับทราบการกําหนดวัตถุประสงค 
ประเภทของสหกรณ แผนการประกอบกิจการ และรวมกันพิจารณาแกไขปรับปรุงรางขอบังคับ เพ่ือตกลงกัน
กําหนดใหเปนขอบังคับสหกรณ  
 ข้ันตอนที่ 3 ขอจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ เมื่อคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนินการเตรียมการจัดตั้งสหกรณแลว 
ตองจัดทําเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งตอนายทะเบียนสหกรณ โดยยื่นเอกสารท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัด
แหงทองท่ี เอกสารประกอบขอจดทะเบียนมีดังน้ี 
 3.1 คําขอจดทะเบียน ซ่ึงตองมีลายมือช่ือของคณะผูจัดตั้งสหกรณครบทุกคน จํานวน 1 ฉบับ 
 3.2 สําเนารายงานการประชุมกลุม บุคคลที่ประสงคจะจัดตั้งสหกรณท่ีมีเรื่องการเลือกบุคคลเปนคณะผู
จัดตั้งสหกรณ จํานวน 2 ชุด (การประชุมใน 2.1) 
 3.3 แผนดําเนินการธุรกิจเพ่ือกิจกรรมของสหกรณ จํานวน 2 ชุด 
 3.4 บัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งประธานจะเปนสมาชิกสหกรณ ท่ีประกอบดวย ช่ือ ท่ีอยู ลายมือช่ือ และจํานวน
หุนท่ีจะถือ จํานวน 2 ชุด 
 3.5 ขอบังคับท่ีจัดทําเปนเลมแลว จํานวน 4 ฉบับ 
 3.6 สําเนารายงานการประชุมบุคคลผูซ่ึงจะเปนสมาชิก ท่ีมีเรื่องรับทราบการกําหนดวัตถุประสงคและ
ประเภทของสหกรณ การกําหนดแผนดําเนินธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ และการพิจารณากําหนดขอบังคับของ
สหกรณ (การประชุมใน 2.3)  
 ข้ันตอนที่ 4 ดําเนินการหลังจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ 
 4.1 สหกรณท่ีจดทะเบียนแลวมีสถานภาพเปนนิติบุคคล 
 4.2 บุคคลตามบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิก มีสถานภาพเปนสมาชิกท่ีไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
และตองชําระคาหุนเต็มจํานวนที่จะถือตามบัญชีใหแกสหกรณ 
 4.3 คณะผูจัดตั้งสหกรณตองมีอํานาจหนาท่ีเสมือนเปนคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณตามท่ีกําหนด 
ในขอบังคับ 
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 4.4 คณะผูจัดตั้งสหกรณ ดําเนินกิจการสหกรณไดตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 
 4.5 คณะผูจัดตั้งสหกรณตองจัดประชุมสมาชิกสหกรณเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
นับแตวันจดทะเบียน เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 4.6 คณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีใหกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 4.7 สหกรณท่ีไดรับจดทะเบียนแลวตองเริ่มดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับกับสหกรณ 
ภายใน 1 ป นับแตวันจดทะเบียน หากไมเริ่มดําเนินการภายในเวลาดังกลาว นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิก
สหกรณได 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช-
ดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ท่ีตั้งอยู
บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา  
 อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจท่ีหลากหลายและไมชัดเจน ถึงความหมายและหลัก
แนวคิดท่ีแทจริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทําหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคท่ีตองการจะอธิบาย
ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาฯ ท่ีมุงเนนความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ ตลอดจนไดอธิบาย
คํานิยามของความพอเพียง ท่ีประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ภายใต
เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมท่ีตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม 
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทาง การ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ํา แนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง มีหลักพิจารณา ดังนี้ 
 กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
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 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
 เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรูและคุณธรรม
เปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 
 1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความช่ือสัตยสุจริต 
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม ความรู และ
เทคโนโลยี 
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การเงิน การธนาคาร และการคลัง  
 การเงิน 
  ความหมายและประเภทของเงิน 
  1. เงินหรือเงินตรา (Money) หมายถึง สิ่งท่ีสังคมยอบรับใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา  
และบริการ 
  2. ประเภทของเงิน เงินท่ีใชอยูในสังคมมนุษยจะปรากฏในรูปรางตางๆ กัน 3 ลักษณะ คือ ธนบัตร 
เหรียญกษาปณ และเช็ค (รวมท้ังเอกสารการเงินอื่นๆ)  
  หนาที่ของเงิน 
  เงินตราในระบบเศรษฐกิจมีบทบาทและหนาท่ี ดังน้ี 
  1. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ เปนหนาท่ีของเงินท่ีสําคัญท่ีสุด ในอดีตมนุษย
ใชวิธีแลกเปลี่ยนโดยใชสินคาแลกสินคา แตในปจจุบันใชเงินตราสะดวกกวา เพราะพกติดตัวไดงาย  
  2. เปนมาตรฐานวัดมูลคาของสินคา การเก็บรักษาทรัพยสินสิ่งของหรือสินคาตางๆ อาจจะ
เสื่อมสภาพไดตามกาลเวลา แตถาเก็บรักษาในรูปของธนบัตรหรือเงินตราจะไมเนาเสียหรือเสื่อมมูลคา  
  3. เปนเครื่องเก็บรักษามูลคาของสินคา เชน ขาวสาร 1 ถัง ราคาถังละ 250 บาท ตั๋วชมภาพยนตร 
1 ท่ีนั่ง/1 รอบ ราคา 100 บาท เปนตน 
  4. เปนมาตรฐานการชําระหนี้ในภายหนา การชําระหนี้ในเวลาที่ตางกัน เชน ชําระเปนงวดๆ รายเดือน 
โดยกําหนดจํานวนเงินท่ีตองชําระไวแนนอน  
  ปริมาณเงินและการหมุนเวียนของเงิน 
  1. ปริมาณเงิน หรืออุปทานของเงิน (Money Supply) คือ ปริมาณของเงินตราท้ังหมด ไดแก 
ธนบัตร เหรียญกษาปณ และเงินฝากในบัญชีเผ่ือเรียก (กระแสรายวัน) ซ่ึงใชหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
   (ท้ังนี้ จะไมนับเงินตราท้ังหมดท่ีอยูในระบบธนาคารและคลังของรัฐบาล เพราะยังไมไดนําออกมาใช
หมุนเวียน) 
  2. การหมุนเวียนของปริมาณเงิน ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนภายในประเทศมีความสัมพันธกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก การหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนมากหรือนอยเกินไป จะเกิดภาวะทาง
การเงินท่ีไมปกติ 2 กรณี ดังนี้ 
   (1) ปริมาณเงินตราหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนมาก (มีอํานาจซ้ือสูง) มีแนวโนมวาราคาสินคา
จะสูงขึ้น เรียกวา ภาวะเงินเฟอ 
   (2) ปริมาณเงินตราหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนนอย (มีการใชจายนอย) มีแนวโนมวาราคา
สินคาจะลดต่ําลง เรียกวา ภาวะเงินฝด สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ  
  สภาพคลอง 
  เงินเปน “สินทรัพย” อยางหนึ่งที่มี “สภาพคลอง” โดยเฉพาะเงินท่ีเปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ 
มีสภาพคลองมากท่ีสุด เพราะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาชนิดตางๆ ไดงายและรวดเร็ว โดยไมมีตนทุนหรือ
คาใชจายในการแลกเปลี่ยน อธิบายความหมายได ดังนี้ 
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  1. สินทรัพย คือ สิ่งท่ีมีมูลคา และเปนสวนหนึ่งในความมั่งค่ังของมนุษย เชน ท่ีดิน แหวนเพชร 
อาคารพาณิชย หุนสวนในบริษัท ฯลฯ 
  2. สภาพคลอง คือ ความสะดวกในการนําสินทรัพยไปแลกเปลี่ยนเปนเงินไดอยางคลองตัว โดยไมมี
ตนทุนหรือคาใชจายในการแลกเปลี่ยนมากนัก 
 
 การธนาคาร 
  สถาบันการเงิน 
  สถาบันการเงิน จําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
  1. ธนาคารพาณิชย และธนาคารเฉพาะกิจที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 
   (1) ธนาคารพาณิชย เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร 
ทหารไทย ฯลฯ 
   (2) ธนาคารเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) ฯลฯ  
  2. สถาบันการเงินอ่ืนๆ ที่มิใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิแอร 
บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย โรงรับจํานํา และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  
  ธนาคารพาณิชย 
  1. ความสําคัญของธนาคารพาณิชย เปนแหลงเงินออมที่ใหญท่ีสุดของประเทศ มีฐานะเปนบริษัท
มหาชน ซ่ึงอนุญาตใหประชาชนท่ัวไปถือหุนได โดยซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  
  2. ฐานะของธนาคารพาณิชย สวนใหญเปนสถาบันการเงินของเอกชน (ยกเวนธนาคารกรุงไทย เปน
รัฐวิสาหกิจ)โดยอยูในความควบคุมกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในปจจุบัน มีธนาคารพาณิชย
ของคนไทย 13 แหง และธนาคารตางประเทศที่เขามาตั้งสาขาในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่ง  
  หนาที่ของธนาคารพาณิชย 
  1. รับฝากเงินจากประชาชน และจายดอกเบี้ยตอบแทนใหแกผูฝาก 
  2. การใหสินเชื่อหรือการใหเครดิต โดยผูกูจะตองจายดอกเบี้ยใหธนาคารตามอัตราท่ีกําหนดรูปแบบ
การใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมี 3 ลักษณะ คือ 
   (1) การใหกู 
   (2) การเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) หรือท่ีเรียกวา “กู OD” 
   (3) การซ้ือลดตั๋วเงิน 
  3. รับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
  4. บริการพิเศษอื่นๆ เชน รับชําระคาไฟฟา คาโทรศัพท การโอนเงิน ขายเช็คเดินทาง และเช็ค
ของขวัญ และใหเชาตูนิรภัยเพ่ือเก็บรักษาของมีคาของลูกคา เปนตน  
  ธนาคารเฉพาะกิจที่ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 
  ธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ และมีฐานะเปนธนาคารของรัฐ มีดังน้ี 
  1. ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของเยาวชน และระดมเงินฝากจากประชาชน
เพ่ือใหรัฐกูไปใชพัฒนาประเทศ โดยวิธีจําหนายสลากออมสิน  
   ในปจจุบันไดปลอยสินเช่ือในโครงการธนาคารประชาชน เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ทําธุรกิจขนาดเล็กของประชาชนผูมีรายไดนอย  
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  2. ธนาคารอาคารสงเคราะห ตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการรับฝากเงินและใหสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย  
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รับฝากเงินและใหสินเช่ือแกเกษตรกร 
เพ่ือนําไปลงทุนประกอบอาชีพเกษตรและทําธุรกิจการเกษตร  
  4. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ใหสินเช่ือแกนักธุรกิจท่ีประกอบ
กิจการดานการสงออกและนําเขา  
  สถาบันการเงินอ่ืนๆ ที่มิใชธนาคาร 
  สถาบันการเงินท่ีมิใชธนาคาร สวนใหญเปนของเอกชน ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการเงิน ดังนี้ 
  1. บริษัทเงินทุน (Finance Company) รับฝากเงินและใหกูเงินแกบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารพาณิชย ท้ังนี้จะรับฝากเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงิน มิใชสมุดบัญชีเงินฝาก 
  2. บริษัทหลักทรัพย (Securities Company) เปนนายหนา (หรือโบรกเกอร) รับซ้ือขายหลักทรัพย 
(หุน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
  3. บริษัทเครดิตฟองซิแอร (Credit Foncier) ใหกูยืมเงินโดยมี “อสังหาริมทรัพย” เชน บานและ
ท่ีดิน เปนหลักทรัพยคํ้าประกัน (รับจํานองอสังหาริมทรัพย) หรือรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝาก  
  4. บริษัทประกันภัย (Insurance) รับประกันวินาศภัย (ความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสิน) และประกัน-
ชีวิต (การเจ็บปวยและการเสียชีวิต) จากบุคคลทั่วไป ซ่ึงจะตองจายเบี้ยประกันเปนรายปใหแกบริษัท ตามเงื่อนไข
ท่ีตกลงกันไว เมื่อเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จึงจะชดใชใหตามสัญญา  
  5. โรงรับจํานํา (Pawn Shop) ใหกูเงินแกผูกูรายยอย ซ่ึงจะตองนําสิ่งของมีคามาคํ้าประกันหรือ
จํานําไว โดยทั่วไปจะใหกูยืมในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท โรงรับจํานํามีท้ังของเอกชนและของรัฐ เฉพาะของรัฐ 
เรียกวา “สถานธนานุเคราะห” (กรมประชาสงเคราะห) และ “สถานธนานุบาล” (สังกัดเทศบาล)  
  6. สหกรณออมทรัพย (Saving Cooperatives) รับฝากเงินและใหกูเงินในหมูสมาชิก โดยระดมเงิน
จากการขายหุนและการฝากเงินรายเดือนของสมาชิก เพ่ือนํามาจัดสรรใหสมาชิกกูยืม เมื่อสิ้นปจะนําผลกําไรมา
จัดสรรเปนเงินปนผลใหแกสมาชิก ตามสัดสวนการถือหุนและการใชบริการ (กูเงิน) จากสหกรณฯ 
  7. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจ ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางและซื้อขายหลักทรัพย 
(หุน) ของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทมหาชน) โดยวิธีประมูลราคาซ้ือและขาย ประชาชนท่ีตองการลงทุนในตลาด-
หลักทรัพยฯ จะตองสมัครเปนสมาชิกของบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนเปนนายหนา (โบรกเกอร) และซื้อขายหุนตางๆ 
ผานบริษัทนายหนาเหลานี้ ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ คือ เงินปนผลประจําป หรือขายเอากําไรเมื่อราคาหุนขึ้นสูง 
 
 การคลัง 
  ความหมายของการคลัง 
  การคลัง คือ การจัดหารายไดและการใชจายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศ ซ่ึงรวมถึงการจัดการ
เก่ียวกับหนี้สินของรัฐบาล ขอบขายเรื่องของการคลังจึงเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีอากร การกูเงินของรัฐ และ
การจัดทํางบประมาณแผนดิน เปนตน 
  1. ความสําคัญของการคลัง 
  ความสามารถในดานการบริหารและการดําเนินนโยบายการคลังท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาล จะเกิด
ผลดีตอประชาชนและสังคมประเทศชาติ 2 ประการ ดังนี้ 
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   1.1 ความสําเร็จในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ เชน ความยากจน การกระจาย
รายไดท่ีไมเปนธรรม และการขาดดุลการคา ฯลฯ 
   1.2 ความเจริญกาวหนาของประเทศในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การสาธารณสุข และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังความอยูดีกินดีของประชาชนโดยสวนรวม เปนตน 
  2. งบประมาณแผนดิน 
   2.1 ความหมายของงบประมาณแผนดิน (Government Budget) คือ แผนทางการเงินของ
รัฐบาลที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายการรับและรายการจาย เก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน ในระยะเวลา 1 ป 
   2.2 ลักษณะของงบประมาณแผนดิน ประกอบดวยงบประมาณ 2 รายการ คือ งบรายรับและ
งบรายจาย 
   2.3 ระยะเวลาของปงบประมาณ ปงบประมาณจะเริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม จนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายนของป พ.ศ. ถัดไป (ใชลวงหนา 3 เดือน) ตัวอยางเชน 
 

ปงบประมาณ 2553 คือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
  3. ประเภทของงบประมาณแผนดิน 
   การจัดทํางบประมาณแผนดินของรัฐบาลในแตละป จะเกิดลักษณะงบประมาณแบบหนึ่งแบบใดใน 
3 ประเภท ดังตอไปนี้ 
   3.1 งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ กําหนดใหรายรับสูงกวารายจายเกิดในชวง
เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง จนมีแนวโนมวาราคาสินคาจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ (เงินเฟอ) จึงจําเปนตองลดการใชจาย
ภาครัฐบาล และเก็บภาษีอากรจากภาคเอกชนใหมากขึ้น เพ่ือลดความสามารถในการใชจายของประชาชนและ
ภาคธุรกิจตางๆ ลง รายรับจึงสูงกวารายจาย 
   3.2 งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ กําหนดใหรายรับนอยกวารายจาย เกิดในชวงท่ี
เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง จึงตั้งงบรายจายใหสูงกวารายรับ เพ่ือกระตุนการจางงาน การผลิตสินคา และบริการ
ใหมากขึ้น เปนการอัดฉีดเขาระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจะกําหนดมาตรการตางๆ ในการเก็บภาษีอากรใหนอยลง เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการใชจายเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ 
    ปใดที่รัฐบาลจัดทํา “งบประมาณขาดดุล” มีความหมายวารัฐบาลตองการกระตุนให
เศรษฐกิจขยายตัว ไมซบเซา แตเมื่อรายรับนอยกวารายจาย รัฐบาลจึงตองกูเงินมาชดเชยการขาดดุลนั้นเพ่ือใหมี
เงินมาใชจายในการบริหารประเทศตามยอดรายจายท่ีกําหนดไว 
   3.3 งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ กําหนดใหรายรับเทากับรายจาย ในปใดท่ี
รัฐบาลเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในภาวะที่เหมาะสม ไมจําเปนตองปรับคาใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจ
ใหเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ก็จะจัดทํางบประมาณประเภทสมดุล 
  4. การจัดทํางบประมาณของรัฐบาล 
   ระบบการจัดทํางบประมาณแผนดิน จะตองมีท้ังงบรายรับและงบรายจาย ดังน้ี 
   4.1 รายไดของรัฐบาล มีแหลงท่ีมา ดังน้ี 
   (1) ภาษีอากร ประกอบดวยภาษีทางตรงและภาษีทางออม 
    (2) รายไดจากรัฐพาณิชย หรือรัฐวิสาหกิจ 
    (3) รายไดจากการใหสัมปทานสาธารณสมบัติ หรือการขยายสิ่งของและบริการของรัฐ 
    (4) รายไดอื่นๆ ไดแก คาปรับ คาแสตมป และเงินคงคลัง 
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   4.2 รายจายของรัฐบาล ยอดงบรายจายของรัฐบาลอาจจําแนกในลักษณะตางๆ ไดดังน้ี 
   (1) จําแนกเปนหมวดการใชจายประเภทตางๆ เชน เงินเดือน คาตอบแทน คาท่ีดิน สิ่งกอสราง 
และเงินอุดหนุน 
   (2) จําแนกตามลักษณะงาน เชน การบริหารท่ัวไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ
และอื่นๆ 
   (3) จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ มี 2 ชนิด คือ รายจายลงทุนและรายจายประจํา 
   (4) จําแนกเปนกระทรวง ประกอบดวย 19 กระทรวง และ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี และยังมี
หนวยราชการอิสระอื่นๆ อีก เชน สํานักเลขาธิการพระราชวัง ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ 
    รายไดของรัฐบาล รายไดของรัฐบาลจากแหลงตางๆ มีดังนี้ 
    1. ภาษีอากร เปนรายไดหลักของประเทศ ประมาณกวารอยละ 70 ของรายไดท้ังหมดไดมา
จากภาษีอากรประเภทตางๆ ดังนี้ 
     (1) ภาษีทางตรง คือ ภาษีท่ีผูเสียตองจายใหรัฐโดยตรง ไมอาจผลักภาระใหผูอื่นรับภาระ
ภาษีแทนตนได ภาษีทางตรง ไดแก 
      - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เก็บจากบุคคลที่มีรายได เชน เงินเดือน คาจาง ฯลฯ 
      - ภาษีเงินไดนิติบุคคล เก็บจากหางรานบริษัทท่ัวไป 
      - ภาษีมรดก และภาษีทรัพยสิน (ยังไมมีในประเทศไทยทั้งสองชนิด) 
      อัตราภาษีทางตรงในประเทศไทยจะเปน “อัตรากาวหนา” หมายถึง ผูมีรายไดมาก
จะตองจายภาษีมาก ผูมีรายไดนอยจะจายนอย (อัตราภาษี รอยละ 5-37 ของรายไดสุทธิ) 
     (2) ภาษีทางออม คือ ภาษีท่ีผูเสียสามารถผลักภาระไปใหบุคคลอื่นเสียแทนตนได       
ในแตละปรัฐจะเก็บภาษีทางออมไดสูงกวาภาษีทางตรง ภาษีทางออมท่ีสําคัญในประเทศไทย คือ 
     - ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) เปนภาษีการคา เรียกเก็บจากผูประกอบการที่จําหนาย
สินคาหรือใหบริการทางธุรกิจตางๆ แกลูกคา ท้ังน้ีผูประกอบการจะผลักภาระใหผูบริโภคจายแทน 
     - ภาษีสรรพสามิต เก็บจากผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ไมจําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน สุรา น้ําอัดลม บุหรี่ เครื่องสําอาง และน้ําหอม รวมท้ังรถยนต น้ํามันเช้ือเพลิง ปูนซิเมนต และเครื่องใชไฟฟา 
เปนตน 
     - ภาษีศุลกากร เก็บจากสินคาเขาและสินคาออก 
     - ภาษีลักษณะอนุญาต เชน คาออกใบอนุญาตคนตางดาว ใบอนุญาตมีอาวุธปน 
    2. รายไดจากรัฐพาณิชย (หรือรัฐวิสาหกิจ) ไดแก รายไดจากการดําเนินกิจการของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โรงงานยาสูบ ธนาคารแหงประเทศไทย การไฟฟาฯ และการประปา ฯลฯ 
    3. รายไดจากการใหสัมปทานสาธารณสมบัติ (หรือการขายสิ่งของและบริการของรัฐ) 
และเงินคงคลังหรือเงินคืน (เมื่อถึงสิ้นปงบประมาณ หนวยงานของรัฐแหงใดใชงบประมาณไมหมดจะตองสงคืนคลัง) 
    รายจายของรัฐบาล 
    งบประมาณรายจายของรัฐบาลในแตละป เปนงบที่จัดสรรใหกระทรวงตางๆ นําไปใชจายเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ดังตัวอยางงบประมาณรายจาย ประจําป 2547 มียอดรวม 1,028,000 ลานบาท จําแนกตาม
ลักษณะเศรษฐกิจได ดังนี้ 
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    1. รายจายลงทุน เปนรายจายเพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายจายในดาน
ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง มียอดรวม 220,888.8 ลานบาท 
    2. รายจายประจํา เปนรายจายเพ่ือใชในการบริหารงานประจํา เชน เงินเดือนขาราชการ 
คาจาง และการจัดซ้ือบริการและสิ่งของ มียอดรวม 772,955.8 ลานบาท 
    3. รายจายชําระคืนเงินกู จํานวน 34,155.4 ลานบาท 
    หนี้สาธารณะ 
    1. หนี้สาธารณะ (Public Debt) หมายถึง หนี้สินของรัฐบาล ท้ังการกูยืมโดยตรงและการ
คํ้าประกันเงินกูใหแกหนวยราชการตางๆ ของรัฐบาล ท้ังแหลงเงินกูภายในประเทศและตางประเทศ 
    2. ความสําคัญของหนี้สาธารณะ เงินกูเปนสวนหนึ่งของรายรับภาครัฐบาล ในกรณี
ประเทศกําลังพัฒนาที่จัดงบประมาณแผนดินในลักษณะของ “งบประมาณขาดดุล” เนื่องจากรัฐบาลเก็บภาษีอากร
ไดนอย แตมีความจําเปนตองเรงพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค ดังน้ันจึง
จําเปนตองกูเงินหรือกอหนี้สาธารณะ 
    3. แหลงเงินกูของรัฐบาล มีท่ีมาจาก 2 แหลง ดังนี้ 
     (1) แหลงเงินกูภายในประเทศ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารพาณิชยตางๆ  
     (2) แหลงเงินกูจากตางประเทศ ไดแก ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน และตลาดเงินอื่นๆ  
    บทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
    ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจหรือความไมเสมอภาคในการกระจายรายได เปนสาเหตุ
ของความยากจนซึ่งกระทบตอประชากรสวนใหญของประเทศ จึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลจะตองดําเนินการแกไข 
โดยใชนโยบายสําคัญ 2 ประการ คือ 
    1. นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กลวิธีท่ีรัฐบาลใชดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือแกไขปญหา 
คือ มาตรการทางดานภาษี และการใชจายของรัฐบาล 
    2. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) มาตรการทางการเงินของรัฐบาลเพ่ือแกไขปญหา 
คือ การควบคุมอุปทานของเงินในตลาด ควบคุมอัตราดอกเบี้ย และควบคุมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
    นโยบายการคลัง 
    นโยบายการคลัง หมายถึง มาตรการตางๆ ของรัฐบาล เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
และพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการคลังมีความสําคัญตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนี้ 
    1. การแกไขปญหาเงินเฟอ 
     ภาวะเงินเฟอ (Inflation) คือ ภาวะที่ราคาสินคาและบริการเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ จนทําให 
ประชาชนไดรับความเดือดรอน รัฐบาลจะใชนโยบายการคลังแกไขปญหา ดังนี้ 
     (1) ลดคาใชจายภาครัฐในกิจการดานตางๆ และเพ่ิมอัตราภาษีอากรท้ังทางตรงและ
ทางออม เพ่ือใหปริมาณเงินในตลาดลดลง (จัดทํางบประมาณเกินดุล) 
     (2) ลดภาษีอากรใหกับสินคาประเภททุนและอุปกรณการผลิตตางๆ เชน เครื่องจักร และ
น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ เพ่ือลดตนทุนการผลิตสินคาใหต่ําลง ทําใหราคาสินคาลดลง 
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    2. การแกไขปญหาเงินฝด 
     ภาวะเงินฝด (Deflation) คือ ภาวะที่ราคาสินคาและบริการลดตํ่าลงเรื่อยๆ สาเหตุ
ประการหนึ่งเกิดจากประชาชนใชจายเงินนอยลงแตเก็บออมมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจซบเซา การขยายตัวของการ
ลงทุนลดลงและสงผลกระทบตอปญหาการวางงาน นโยบายการคลังของรัฐบาลในการแกไขปญหา คือ 
     (1) ลดอัตราภาษีอากร เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจใชจายซ้ือสินคาเพ่ิมมากขึ้น  
     (2) เพ่ิมรายจายภาครัฐบาล เชน งบพัฒนาในโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
    3. การแกไขปญหาการวางงาน 
     นโยบายการคลังของรัฐบาล เพ่ือแกไขปญหาการวางงาน คือ 
     (1) ลดอัตราภาษีอากร เพ่ือสนับสนุนใหภาคธุรกิจขยายการลงทุน และจางงานเพ่ิมขึ้น 
     (2) เพ่ิมรายจายภาครัฐบาล โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาดานสาธารณูปโภคตางๆ เชน 
ถนน ประปา ไฟฟา ฯลฯ เพ่ือใหคนมีงานทําและมีรายได 
    4. การแกไขปญหาความไมเสมอภาคในการกระจายรายได 
     นโยบายดานการคลัง เพ่ือแกไขปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได มีดังนี้ 
     (1) มาตรการดานภาษีอากร ไดแก ปรับอัตราภาษีในอัตรากาวหนาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ผูมี
รายไดสูงจะตองจายภาษีใหสูงขึ้น ลดหลั่นตามระดับรายได รวมท้ังจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพยสิน เพ่ือนํา
รายไดมาพัฒนาประเทศและชวยเหลือคนยากจนในดานตางๆ 
     (2) เพ่ิมรายจายภาครัฐบาล โดยเพ่ิมงบประมาณรายจายดานสวัสดิการและสงเคราะหผูมี
รายไดนอย เชน การรักษาพยาบาล การฝกอาชีพ และพัฒนาชนบท เปนตน 
    5. การแกไขปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน 
     นโยบายการคลังของรัฐบาล เพ่ือแกไขปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน คือ 
ใชมาตรการดานภาษีอากร โดยไมขัดแยงกับขอตกลงระหวางประเทศ ดังน้ี 
     (1) เพ่ิมอัตราภาษีศุลกากรสินคาเขาจากตางประเทศใหสูงขึ้น เพ่ือลดปริมาณการนําเขา 
     (2) ลดอัตราภาษีศุลกากรสินคาออกใหต่ําลง เพ่ือสงเสริมการสงออก 
    ประเภทของนโยบายการคลัง 
    นโยบายการคลังของรัฐบาล จําแนกได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
    1. นโยบายการคลังแบบขยายตัว คือ เพ่ิมงบประมาณรายจายและลดภาษี (ทําใหเกิดงบประมาณ
แบบขาดดุล) เปนการสงเสริมการจางงานและการใชจายของภาคเอกชน รวมท้ังทําใหรายไดประชาชาติเพ่ิมสูงขึ้น 
รัฐบาลจะใชนโยบายนี้เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เพ่ือกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัว 
    2. นโยบายการคลังแบบหดตัว คือ ลดงบประมาณรายจายและเพิ่มภาษี (ทําใหเกิดงบประมาณ
เกินดุล) เพ่ือลดการใชจายของภาคเอกชนใหนอยลงและปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจะใชนโยบายการ
คลังแบบหดตัว เมื่อเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูงเกินไป 
    เครื่องมือของนโยบายการคลัง 
    เครื่องมือท่ีรัฐบาลใชเพ่ือดําเนินนโยบายการคลัง มี 3 ประการ ดังนี้ 
    1. มาตรการดานภาษีอากร หรือรายไดของรัฐบาล 
    2. มาตรการดานงบประมาณรายจาย หรือรายจายของรัฐบาล 
    3. มาตรการดานหนี้สาธารณะ หรือการกูเงินของรัฐบาล 
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    นโยบายการเงิน 
    นโยบายการเงิน หมายถึง มาตรการทางการเงินตางๆ ที่รัฐบาลใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั่วไปธนาคารแหงประเทศไทย (ในนามของรัฐบาล) เปนผูรับผิดชอบดูแลดาน
นโยบายการเงินของประเทศ โดยใชมาตรการตามนโยบายการเงิน ดังตอไปนี้ 
    1. ควบคุมอุปทานของเงิน อุปทานของเงิน (Money Supply) คือ ปริมาณแหงเงินตราท่ี
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถาหมุนเวียนในปริมาณท่ีมากเกินไปอาจเกิดภาวะเงินเฟอได จึงตองควบคุมโดยใชวิธี
จํากัดการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย หรือปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงขึ้น เปนตน 
    2. ควบคุมอัตราดอกเบี้ย โดยควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ท้ังเงินฝากและ
เงินกูใหอยูในสภาพเหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มิใหสูงหรือต่ําจนเกินไป 
    3. ควบคุมมิใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อมากเกินไป เชน จําหนายพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือนําเงินสดจากธนาคารพาณิชยมาเก็บไวในคลังของรัฐ เปนตน 
 
เศรษฐกิจระหวางประเทศการคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศ 
 ความหมายของการคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศ (International Trade) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินคาขามแดนของแตละประเทศ 
ท้ังวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ทําใหเกิดการสงออก (Export) และการนําเขา (Import) รวมท้ัง “ดุลการคา” 
(Balance of Trade) ระหวางประเทศ  
 สาเหตุของการคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเพราะแตละประเทศมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 1. ความแตกตางทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําใหแตละประเทศมี
ผลผลิตทางการเกษตรไมเหมือนกัน จึงเกิดการซ้ือขายเปลี่ยนกัน 
 2. ความแตกตางในทรัพยากรธรรมชาติ แตละประเทศมีความอุดมสมบูรณในวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ
ไมเหมือนกัน เชน น้ํามันเช้ือเพลิงและแรธาตุตางๆ ประเทศที่มีไมมีจึงตองซ้ือจากประเทศที่มี 
 3. ความแตกตางในทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตสินคาตามความสามารถและความถนัดของแตละ
ประเทศ ดังตัวอยางของประเทศอุตสาหกรรม ทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพและตนทุนการผลิตไมสูงจนเกินไป การซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันจึงเหมาะสมมากกวาท่ีจะผลิตเอง 
 4. รสนิยมในการบริโภคสินคา สินคาบางชนิดไดรับความนิยมในหมูผูบริโภคกลุมเล็กๆ เชน 
เครื่องประดับอัญมณี น้ําหอม เสื้อผาสําเร็จรูปราคาแพง ฯลฯ แตไมมีการผลิตภายในประเทศของตนจึงตองนําเขา
จากตางประเทศ 
 ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 
 1. ชวยลดปญหาขาดแคลนสินคาบางชนิดที่ไมสามารถผลิตภายในประเทศได เชน ตูบริการเงินดวน 
(ATM) ของธนาคารพาณิชย เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง ฯลฯ 
 2.  มีสินคาสนองความตองการของประชาชนผูบริโภคและมีใหเลือกอยางมากมาย เชน โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอร ฯลฯ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหสูงขึ้น 
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 3. เกิดการจางงานและการขยายตัวในการผลิตเพื่อการสงออก ท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
ทําใหผูคนมีงานทํา และเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 
 4. เกิดการถายโอนความรูทางเทคโนโลยี จากการใชสินคาประเภทเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
จากตางประเทศ ทําใหผูใชไดรับความรูและนําไปสูการประยุกตดัดแปลงเพื่อผลิตเปนของตนเองไดในอนาคต 
 5. ประหยัดทรัพยากรในการผลิต การผลิตสินคาตามความสามารถและความถนัดของแตละประเทศ 
เปนการประหยัดวัตถุดิบและตนทุนการผลิต ประเทศผูซ้ือจะไดสินคาท่ีมีคุณภาพและราคาถูกกวาท่ีจะผลิตเอง 
 6. เกิดทักษะหรือความชํานาญในการผลิต การผลิตสินคาเพ่ือการสงออกตามความถนัดของแตละ
ประเภท ทําใหสินคาไดรับการยอมรับในตลาดโลก จึงเกิดแรงจูงใจในการผลิตมากขึ้น มีการพัฒนาความรูและ
ทักษะความชํานาญใหสูงขึ้น เปนประโยชนตอประเทศผูผลิตโดยตรง 
 7. มีรายไดเขาประเทศ การคาระหวางประเทศทําใหรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีศุลกากร (สินคาขาเขา
และขาออก) ภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ตลอดจนการไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศ
ในแตละปจะทําใหรัฐมีเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 นโยบายการคาระหวางประเทศ 
 การดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศในปจจุบัน มี 2 ลักษณะ คือ 
 1.  นโยบายการคาเสรี (Free Trade Policy) 
 2.  นโยบายการคาแบบคุมกัน (Protectionism) 
 นโยบายการคาเสรี 
 1. ลักษณะสําคัญ ประเทศที่ใชนโยบายการคาเสรีจะสงเสริมใหประเทศคูคานําสินคาเขามาขายในประเทศ 
ของตนไดอยางเสรี โดยไมมีเงื่อนไข ขอจํากัด หรือการกีดกันทางการคาใดๆ ไมมีการเก็บภาษี (หรือเก็บภาษีอัตราต่ํา) 
และไมมีการใหสิทธิพิเศษทางการคาแกประเทศใดๆ  
 2. สภาพการในปจจุบัน ไมมีประเทศใดมีนโยบายการคาเสรีอยางชันเจน เพราะจะเกิดปญหาขาด
ดุลการคา โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแลว 
  ยกเวนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน เขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA) และสหภาพ-
ยุโรป (EU) รวมท้ังประเทศมีขอตกลงทวิภาคีระหวางกัน (FTA : Free Trade Area) เชน ไทยกับออสเตรเลีย 
หรือไทยกับจีน จะมีลักษณะนี้อยูในระดับหนึ่ง 
 3. สาเหตุที่ประเทศตางๆ ปฏิเสธการใชนโยบายการคาเสรี สรุปได 2 ประการ คือ 
  (1) เกิดปญหาการเสียเปรียบดุลการคา โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมจะเสียเปรียบประเทศอุตสาหกรรม
อยางมาก 
  (2) เกิดการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากไมมีการเก็บภาษีศุลกากรสินคาเขา รวมท้ัง
คาธรรมเนียมตางๆ ทําใหประเทศคูคาตองขาดแคลนรายไดจากภาษีอากรในรูปของเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก 
เมื่อรายไดสวนนี้ขาดหายไปจึงสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
 นโยบายการคาแบบคุมกัน 
 1. ลักษณะสําคัญ เปนนโยบายการคาที่มุงสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ โดยรัฐบาลจะใชมาตรการ 
สงเสริมการสงออกและกีดกันการนําเขา โดยสรางเงื่อนไขขอจํากัดตางๆ เพ่ือกีดกันสินคาจากตางประเทศไมใหเขา
มาตีตลาดหรือเปนคูแขงกับสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ 
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 2. เครื่องมือที่ใชในดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน มีดังน้ี 
  (1) ตั้งกําแพงภาษี (Tariff wall) โดยกําหนดอัตราภาษีสินคาเขาใหสูงกวาปกติ 
  (2) จํากัดปริมาณการนําเขาสินคาจากตางประเทศ (Quota) เพ่ือคุมครองผูผลิตภายในประเทศ หรือ
แกไขภาวะการเสียเปรียบในดุลการคา  
  (3) จํากัดปริมาณการนําเขา การสงออก เพ่ือปองกันการขาดแคลนภายในประเทศหรือลดอุปทานของ
สินคาชนิดนั้นในตลาดโลกเพ่ือบีบใหมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ดังเชน การลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุมประเทศ
โอเปก (OPEC) เปนตน 
  (4) การใหการอุดหนุนผูผลิตและผูสงออก เชน ยกเวนภาษีการสงออกลดภาษีนําเขา วัตถุดิบท่ีใชใน
การผลิต ฯลฯ เพ่ือชวยใหสินคาท่ีสงออกในตลาดโลกมีราคาถูก 
  (5) กําหนดมาตรฐานในคุณภาพของสินคานําเขาใหสูง เพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
ภายในประเทศ และกีดกันสินคาเขาจากตางประเทศ เชน เนื้อสัตวแชแข็ง ผักและผลไม ฯลฯ 
 3. วัตถุประสงคของการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน 
  (1) เพ่ือคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
  (2) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการขาดดุลการคา 
  (3) เพ่ือปองกันการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ 
 นโยบายการคากับตางประเทศของไทย 
 ในปจจุบัน เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกอยางแนนแฟนท้ังการสงออกการนําเขา 
 สรุปนโยบายการคากับตางประเทศของไทยได ดังน้ี 
 1. ใชนโยบายการคาแบบคุมกัน (Protective Trade Policy) แตมีมาตรการกีดกันหรือมีขอจํากัดทาง
การคาคอนขางแผวเบาไมเขมงวดมากนัก การนําเขาหรือสงออกสวนใหญจึงเปนไปอยางเสรี 
 2. ใหเอกชนเปนผูดําเนินการคากับตางประเทศ โดยจัดตั้งเปนบริษัทนําเขาและสงออก รัฐจะไมเขาไป
แขงขันกับภาคเอกชน แตกลับใหความชวยเหลือสนับสนุน เชน ขยายตลาดใหมๆ เพ่ิมขึ้น เปนตน 
 3. ใชระบบภาษีศุลกากรสองระบบ ดังน้ี 
  (1) ภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเดียว คือ เรียกเก็บภาษีสินคานําเขาชนิดเดียวกันจากทุกประเทศในอัตรา
เดียวกัน สวนใหญเปนสินคาท่ีฟุมเฟอย เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล ขนาด 2,000 ซี.ซี. ขึ้นไป จะเก็บในอัตรารอยละ 
210 จากทุกย่ีหอและทุกประเทศที่นําเขาโดยเทาเทียมกัน เปนตน 
  (2) ภาษีศุลกากรพิกัดอัตราชอน คือ เก็บภาษีสินคานําเขาชนิดเดียวกันจากแตละประเทศในอัตราท่ี 
ไมเทากัน เชน ประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN) จะเก็บไมเกินรอยละ 5 ตามขอตกลง แตถาเปนประเทศนอกกลุม
จะเก็บในอัตราท่ีสูงกวา เปนตน 
 4.  มีการควบคุมการนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยจะตองขออนุญาตทางราชการกอนท่ีจะนําเขา 
หรือมีการต้ังกําแพงภาษีสินคาใหสูง เพ่ือสกัดก้ันมิใหใครบริโภคชื้อสินคาชนิดนั้นๆ มากเกินไป ไดแก อาวุธปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง สุรา ยาสูบ เครื่องวิทยุคมนาคม ฯลฯ 
 ดุลการคากับตางประเทศของไทย 
 สภาพดุลการคากับตางประเทศของไทยในปจจุบัน อยูในฐานะเกินดุลหรือไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศ
อยางตอเนื่อง 6 ป ติดตอกัน สรุปไดดังนี้ 
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 ตาราง แสดงมูลคาการสงออกและการนําเขา และดุลการคาของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550  
ป พ.ศ. มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา ดุลการคา 

พ.ศ. 2545 2,923.9 2,774.8 149.1 
พ.ศ. 2546 3,325.6 3,138.8 186.3 
พ.ศ. 2547 3,873.7 3,801.1 72.6 
พ.ศ. 2548 4,438.7 4,754.0 -315.3 
พ.ศ. 2549 4,937.4 4,942.9 -5.5 
พ.ศ. 2550 5,241.9 4,870.2 371.7 

 หนวย : ลานบาท 
 ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 
 
 โครงสรางสินคาออกของประเทศไทย 
 1. การสงออก ตั้งแต พ.ศ. 2548-2550 มูลคาการสงออกสินคาไทยขยายตัวสูงขึ้นโดยลําดับสินคาออกท่ี
สําคัญใน 10 อันดับแรกสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม สินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 
  (1) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ 
  (2) รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ 
  (3) แผงวงจรไฟฟา 
  (4) ยางพารา 
  (5) อัญมณี และเครื่องประดับ 
 2. ปจจัยที่ทําใหมูลคาการสงออกของสินคาไทยเพิ่มสูงข้ึน คือ 
  (1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา (กลุมอาเซียนและจีน) 
  (2) อุปสงคในสินคาการเกษตรในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น 
  (3) การขยายตัวของตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
 โครงสรางสินคาเขาของประเทศไทย 
 1. การนําเขา ตั้งแต พ.ศ. 2548-2550 มูลคาการนําเขาขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน สินคาท่ีมีมูลคาการ
นําเขาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 
  (1) น้ํามันดิบ 
  (2) เครื่องจักรกล และสวนประกอบ 
  (3) เคมีภัณฑ 
  (4) แผงวงจรไฟฟา 
  (5) เครื่องจักรไฟฟา และสวนประกอบ 
 2. ปจจัยที่ทําใหมูลคาการนําเขาสินคาจากตางประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
  (1) การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
  (2) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้น 
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 ประเทศคูคาที่สําคัญของไทย 
 ในปจจุบัน ประเทศคูคาท่ีสําคัญของประเทศไทย ไดแก ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป 
(EU) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศที่ไทยไดเปรียบดุลการคามากท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศที่ไทยขาดดุลการคามากเปนอันดับ 1 คือ ญ่ีปุน 
 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทยกับอาเซียน 
 กลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ไดรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแต พ.ศ. 2535 
เปนตนมา ในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกประเทศหนึ่งไดใหความรวมมือตามขอตกลง ดังนี้ 
 1. ขอตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เรื่องการลดภาษีศุลกากร คือ ใหประเทศสมาชิกลด
อัตราภาษีศุลกากรสินคาขาเขาจากประเทศสมาชิกดวยกันในอัตรา รอยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ป (พ.ศ. 2536-2546) 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันตามขอตกลงของกลุมอาเซียน มีท้ังความรวมมือในดานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การคลังและการธนาคาร และการคมนาคมและขนสง เปนตน 
 
 การเงินระหวางประเทศ 
 การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 1. อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปรียบเทียบคาหรือราคาเงินตราสกุลหนึ่งกับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง 
เนื่องดวยแตละประเทศตางก็มีเงินตราสกุลทองถิ่นของตน เมื่อมีการคาขายติดตอระหวางกันจึงจําเปนตองเทียบ
คาของเงินตราทองถิ่นกับเงินตราสกุลหลัก 
 2. อัตราแลกเปลี่ยนมีทั้งอัตราซื้อและอัตราขาย เนื่องจากธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ จะไดผลกําไรจากสวนตางของราคาซ้ือกับราคาขาย (อัตราซ้ือจะมีราคาต่ํากวาอัตราขาย) 
 การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงินบาทมีมูลคาเปนเทาไรเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศ ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในเงินตราตางประเทศ 
(เงินดอลลารสหรัฐฯ) ท่ีมีอยูในขณะนั้น สรุปไดดังน้ี 
 1. อุปสงคของเงินตราตางประเทศ คือ ปริมาณการซ้ือเงินสกุลตางประเทศ (ดอลลารสหรัฐฯ) ของ
ประชาชนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในระดับอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ กัน 
  (1) หลักการสําคัญ คือ อุปสงคท่ีมีตอเงินตราตางประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกับขามกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเสมอ ถาการปรับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีทําใหราคาเงินบาทเพ่ิมสูงขึ้น จะใหอุปสงคในเงินตรา
ตางประเทศลดต่ําลง (สินคาแพง อุปสงคของผูบริโภคจะต่ํา) ดังตัวอยางเชน 
 

อัตราแลกเปลี่ยน อุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของคนไทย 
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 40 บาท  25 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 45 บาท  22 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 50 บาท  20 ลานดอลลารสหรัฐฯ   

  (2) สรุปสาระสําคัญ การปรับอัตราแลกเปลี่ยนดังตัวอยางขางตน จะทําใหราคาสินคานําเขาจาก
ตางประเทศมีราคาแพงขึ้น (เมื่อคิดเปนเงินบาท และสมมติใหสินคานําเขามีราคาช้ินละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ) เปน
ผลใหปริมาณการนําเขาลดลง ความตองการใชเงินตราตางประเทศหรืออุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของพอคา
ไทยก็จะลดลงดวย 
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 2. อุปทานของเงินตราตางประเทศ คือ ปริมาณเงินตราตางประเทศที่มีผูนํามาเสนอขายในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ในระดับอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ กัน 
  (1) หลักการสําคัญ คือ อุปทานของเงินตางประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เสมอ ถาการปรับอัตราแลกเปลี่ยนทําใหราคาเงินบาทเพ่ิมสูงขึ้นจะทําใหอุปทานในเงินตราตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นดวย 
(เพราะไดกําไรจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน) ดังตัวอยางสมมติดังน้ี 
 

อัตราแลกเปลี่ยน  อุปทานในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของคนไทย  
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 40 บาท  75 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 45 บาท  100 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 50 บาท  125 ลานดอลลารสหรัฐฯ   

  (2) สรุปสาระสําคัญ การปรับอัตราแลกเปลี่ยนดังตัวอยางสมมติขางตน จะทําใหราคาสินคาไทยที่
สงออกไปตางมีราคาถูกลง (เมื่อคิดเปนเงินบาท และสมมติใหสินคาสงออกมีราคาช้ินละ 1 บาท ทําใหเงิน 1 
ดอลลารสหรัฐฯ ซ้ือสินคาไทยไดจํานวนมากขึ้นกวาเดิม) ทําใหการสงออกมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นปริมาณเงินดอลลาร
สหรัฐฯ (มูลคาการสงออก) ท่ีประเทศไทยไดรับก็จะเพ่ิมขึ้นเชนกัน 
  (3) เม่ือปริมาณดอลลารสหรัฐฯ มีจํานวนมากในตลาดการเงิน อุปทานของเงินดอลลารท่ีมีผูนํา   
ออกขายก็จะเพ่ิมสูงขึ้นดวย เพราะจะไดกําไรจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน เชน เงิน 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 45 บาท แลกไดเปนเงิน 4,500 ลานบาท แตถาในอัตราแลกเปลี่ยนใหม เทากับ 50 บาท จะ
สามารถแลกเปนเงินไทยไดถึง 5,000 ลานบาท เปนตน 
 3. อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ เปนอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม “อุปสงคของเงินตราตางประเทศ” เทากับ 
“อุปทานของเงินตราตางประเทศ” หรือจํานวนเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีมีผูซ้ือเทากับปริมาณเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีมี
ผูเสนอขายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 ระบบอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลทองถิ่น 
เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางประเทศ เชน เงิน 37.90 บาท เทากับ 100 เยน เปนตน ตามทฤษฎีระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนจําแนกไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ 
 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate) 
  เปนระบบที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเสรีเพราะรัฐบาลจะควบคุมไว โดยกําหนดอัตราไวคงท่ีไว
กับเงินสกุลหนึ่ง เชน ดอลลารสหรัฐฯ หรือปอนดสเตอริง ฯลฯ “คาคงท่ี” ท่ีกําหนดขึ้น เรียกวา “คาเสมอภาค” 
โดยรัฐบาลจะเปนผูปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นวาเหมาะสม 
 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate) 
  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเคลื่อนไหวขึ้นลงไดโดยเสรี เปลี่ยนแปลงไดตามอุปสงคและอุปทานของ
เงินตราตางประเทศ โดยรัฐจะไมเขาไปแทรกแซง หรือแทรกแซงแตนอยเทาท่ีจําเปน ในปจจุบันระบบนี้ยังจําแนก
ไดเปน 2 ระบบยอยๆ ดังนี้ 
  (1) ระบบลอยตัวเสรี เปนระบบที่ปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปตามกลไกตลาดมากที่สุด (อุปสงค
และอุปทานของเงินตราตางประเทศ) อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รัฐบาลจะไมเขามาควบคุม 
แตธนาคารกลางอาจจะเขาแทรกแซงไดบางเล็กนอย 
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  (2) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ มีลักษณะเหมือนกันระบบลอยตัวเสรี แตธนาคารกลาง (ธนาคาร
แหงชาติ) จะเขาแทรกแซงตลาดใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ ซ่ึงในปจจุบันประเทศสวนใหญใชระบบนี้ (รวมท้ัง
ประเทศไทย) เพ่ือควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหมีเสถียรภาพ 
 ดุลการชําระเงิน 
 1. ดุลการชําระเงิน หรือดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payment) คือ บัญชีหรือ
รายการท่ีแสดงรายรับและรายจายทางการเงินของประเทศ ท่ีเกิดจากการติดตอทางการเงินกับตางประเทศใน
ระยะเวลา 1 ป (เฉพาะเงินตราตางประเทศ) 
 2. การทําธุรกรรมกับตางประเทศทําใหเกิด “ดุลการชําระเงิน” ประเทศไทยติดตอทางการเงินกับ
ตางประเทศในกรณีตางๆ เชน การคา การลงทุน การกูเงิน การชําระดอกเบี้ยเงินกู และการบริการ (การขนสง
และการทองเท่ียว) เปนตน ซ่ึงมีท้ังรายรับและรายจาย  
  ดังนั้นจึงตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายท่ีเปนเงินตราตางประเทศไวทุกป เพ่ือใหทราบฐานะ
ทางการเงินของประเทศวามีรายรับหรือรายจายมากหรือนอยเพียงไร เรียกวา “ดุลการชําระเงิน” 
 3. ลักษณะที่แสดงในบัญชีดุลการชําระเงิน มี 3 ลักษณะ คือ 
 

ประเภทดุลการชําระเงิน ลักษณะ (เงินตราตางประเทศ) ความสําคัญ 
1.  ดุลการชําระเงินเกินดุล รายรับ มากกวา รายจาย ทุนสํารองฯ เพ่ิมขึ้น 
2.  ดุลการชําระเงินสมดุล รายรับ เทากับ รายจาย ทุนสํารองฯ คงท่ี 
3.  ดุลการชําระเงินขาดดุล รายรับ นอยกวา รายจาย ทุนสํารองฯ ลดลง 

 
 รายการที่แสดงในบัญชีดุลการชําระเงิน 
 บัญชีดุลการชําระเงิน ประกอบดวย 3 บัญชี ดังนี้ 
 1. บัญชีเดินสะพัด คือ บัญชีท่ีแสดงรายรับกับรายจายของประเทศเกี่ยวกับ 
  (1) ดุลการคา (มูลคาสินคาออกและมูลคาสินคาเขา)  
  (2) ดุลบริการ (คาขนสง คาสื่อสาร คาประกันภัย คาลิขสิทธ์ิ และการทองเท่ียว)  
  (3) เงินโอน (เงินบริจาค หรือเงินชวยเหลือตางๆ)  
  (4) รายได (คาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ) 
 2. บัญชีเงินทุน คือ บัญชีแสดงรายรับและรายจายเกี่ยวกับการลงทุน (เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ) เชน การ
กูเงินขามชาติ การลงทุนโดยตรง และการลงทุนในหลักทรัพย 
 3. บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 ทุนสํารองระหวางประเทศ 
 1. ทุนสํารองระหวางประเทศ (International Reserve) คือ สินทรัพยสินของประเทศ ในรูปของ
เงินตราสกุลตางประเทศและทองคําแทง ซ่ึงธนาคาร (ธนาคารแหงประเทศไทย) เปนผูถือครองไว เชน ประเทศ
ไทยมีทุนสํารอง 87.4 พันลานดอลลารสหรัฐ เมื่อสิ้น พ.ศ. 2550 เปนตน 
 2. ความสําคัญของทุนสํารองฯ จะนํามาใชเพ่ือชดเชยการขาดดุลการชําระเงิน หรือใหเปนเครื่องมือ 
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ประเทศใดมีทุนสํารอง เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
แสดงถึงฐานะความมั่นคงทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น 



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (114) _____________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 ความสัมพันธระหวาง “ทุนสํารองฯ” กับ “ดุลการชําระเงิน” 
 การจัดทําบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศ จะตองปรับยอดบัญชีใหสมดุลอยูเสมอ โดยใชตัวเลขจากบัญชี
ทุนสํารอง ดังนี้ 
 1. กรณีดุลการชําระเงินขาดดุล ในปใดท่ีประเทศไทยประสบปญหา “ขาดดุลการชําระเงิน” ในปนั้น
จะตองปรับถอนตัวเลขจาก “ทุนสํารอง” ออกมาเทากับยอดที่ขาดดุล 
  ตัวอยางเชน ป พ.ศ. 2542 ขาดดุลการชําระเงิน คิดเปนเงินบาทได -299,210 ลานบาท จึงตองปรับ
ถอนจากบัญชีทุนสํารองฯ เปนมูลคา 299,210 ลานบาท เพ่ือใหตัวเลขดุลการชําระเขาสูภาวะสมดุล ดังนั้น
ประเทศใดที่ประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินตอเนื่องกันหลายๆ ป จะทําใหทุนสํารองฯ รอยหรอ และเปน
อันตรายตอเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยางใหญหลวง 
 2. กรณีดุลการชําระเงินเกินดุล ในปใดท่ีประเทศไทยมีสภาพดุลการชําระ “เกินดุล” จะตองนํายอดเงินท่ี
เกินดุลไปใสในบัญชีทุนสํารองฯ ทําใหทุนสํารองฯ มีตัวเลขเพ่ิมสุข ขณะที่ดุลการชําระเงินเขาสูภาวะสมดุลในที่สุด 
ตัวอยางเชน ป พ.ศ. 2544 ดุลการชําระเงินเกินดุล คิดเปนเงินบาทได 172,695 ลานบาท จึงนํายอดที่เกินดุล 
172,695 ลานบาท ไปใสบัญชีทุนสํารองฯ ทําใหยอดจากบัญชีทุนสํารองฯ เพ่ิมสูงขึ้น 
 ดุลการคา 
 1. ดุลการคา (Balance of Trade) หมายถึง การเปรียบเทียมมูลคาสินคาออกกับมูลคาสินคาเขาของ
ประเทศในระยะเวลา 1 ป ดุลการคาเปนรายการหนึ่งท่ีปรากฏใน “บัญชีเดินสะพัด” ของ “บัญชีดุลการชําระเงิน” เทาน้ัน 
 2. ความแตกตางระหวาง “ดุลการคา” กับ “ดุลการชําระเงิน” มีดังน้ี  
  (1) ดุลการคา จะแสดงรายการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศเพียงอยางเดียว  
  (2) ดุลการชําระเงิน แสดงรายการรายรับและรายจายท่ีเกิดจากการติดตอทางการเงินกับตางประเทศ
ทุกรายการ เชน การคา การกูเงิน การลงทุน รายไดจากการทองเท่ียว เงินโอน ฯลฯ 
 3. ประเทศที่ประสบปญหาขาดดุลการคา แตดุลการชําระเงินอาจเกินดุลก็ได เนื่องจากมีรายรับในดานอื่นๆ 
เขามามาก โดยเฉพาะรายไดจากการทองเท่ียวและการลงทุนจากตางประเทศ 
 4. ประเภทของดุลการคา มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 

ประเภทดุลการคา ลักษณะสําคัญ 
1.  ดุลการคาเกินดุล มูลคาสินคาออก มากกวา มูลคาสินคาเขา 
2.  ดุลการคาสมดุล มูลคาสินคาออก เทากับ มูลคาสินคาเขา 
3.  ดุลการคาขาดดุล มูลคาสินคาออก นอยกวา มูลคาสินคาเขา 

 
 การลงทุนระหวางประเทศ 
 ประเภทของการลงทุนระหวางประเทศ 
 การลงทุนระหวางประเทศ (International Investment) จําแนกได 2 ประเภท ดังน้ี 
 1. การลงทุนโดยตรง คือ การลงทุนในการผลิตสินคาและบริการโดยตรง มีการนําเงินตราตางประเทศเขามา
ลงทุนในธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ เชน กิจการน้ํามัน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร 
และหางสรรพสินคา เปนตน 
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  ผูลงทุนสวนใหญมีฐานะเปน “บรรษัทขามชาติ” ซ่ึงมีบริษัทแมหรือสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศของตน 
และมีบริษัทลูกหรือสาขากระจายอยูในประเทศตางๆ ท้ังน้ีเจาของทุนยังคงมีอํานาจในการบริหารกิจการของตน  
มีลักษณะเปนการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงกอใหเกิดการจางงานโดยแรงงานเจาของประเทศ จึงถือวาเปนการลงทุน
ในภาคการผลิตหรือภาคที่แทจริง (Real Sector) 
 2. การลงทุนโดยออม หรือการลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง การลงทุนโดยนักลงทุนตางประเทศ 
ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือสถาบันการเงิน นําเงินทุนหรือเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดการเงินของ
ประเทศนั้นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน การฝากธนาคาร ใหกูยืมเงิน ซ้ือขายหลักทรัพย (หุน) ในตลาดหลักทรัพย ฯลฯ 
เพ่ือแสวงหากําไรซ่ึงสวนใหญเปนการลงทุนในระยะสั้น 
 ปจจัยที่กอใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศ 
 1. ปจจัยที่เกิดจากประเทศเจาของทุน มีดังนี้ 
  (1) ตองการลดตนทุนการผลิต โดยโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่มีคาจางแรงงานต่ํา 
มีวัตถุดิบมาก และไมเขมงวดในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม เปนตน 
  (2) ตองการขยายตลาดและสรางอํานาจผูกขาดทางการตลาด โดยตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้นๆ 
เพ่ือใหสินคาของตนครอบครองตลาดแตเพียงผูเดียว และเกิดผลกําไรตอเนื่องยาวนาน 
 2. ปจจัยที่เกิดจากประเทศผูรับทุน มีดังน้ี 
  (1) มีความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ 
  (2) มีแรงงานราคาถูก เนื่องจากปญหาการวางงานและการเพิ่มของประชากรวัยทํางาน 
  (3) เปนตลาดสินคาท่ีใหญ เพราะมีประชากรผูบริโภคจํานวนมาก 
  (4) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
  (5) ประชาชนไมตอตานการลงทุนจากตางประเทศ 
 ประโยชนของการลงทุนระหวางประเทศ 
 ประเทศกําลังพัฒนาที่เปดรับการลงทุนจากตางประเทศ จะไดรับประโยชนทางออม ดังน้ี 
 1. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เอกชนไดขยายกิจการในดานตางๆ เกิดการจางงาน 
ประชาชนมีงานทํา มีรายไดประชาชาติเพ่ิมสูงขึ้น และประเทศมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 
 2. ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน เพราะมีการจางงาน มีรายได และมีสินคาตอบสนองความ
ตองการในการดํารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น 
 3. การเพ่ิมมูลคาในทรัพยากรและวัตถุดิบของทองถิ่น โดยใชวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรใน
ทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูป ซ่ึงเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูผลิตและเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตางชาติที่เขามาลงทุน ซ่ึงเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว 
 ผลกระทบของการลงทุนระหวางประเทศ 
 การลงทุนระหวางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงเปนผลดีทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การจางงาน แตอาจเกิดผลกระทบหรือผลเสียตอประเทศกําลังพัฒนาหลายประการ สรุปไดดังน้ี 
 1. การแขงขันกับผูประกอบการเจาของประเทศอยางไมเปนธรรม เนื่องจากบริษัทตางชาติเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ มีกําลังทุนและเทคโนโลยีเหนือกวา จึงสามารถแยงชิงลูกคาจากผูประกอบการทองถิ่นไดโดยงาย และ
ยังไดรับสิทธิพิเศษดานตางๆ จากทางราชการอีกดวย 
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 2. การแยงแหลงเงินทุนจากนักลงทุนเจาของประเทศ โดยบริษัทตางชาติจะกูเงินจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศบางสวน ไมไดนําเขาเงินทุนจากตางประเทศทั้งหมด จึงเปนการปดก้ันโอกาสการขยายตัวของ   
นักลงทุนเจาของประเทศ 
 3. การปดบังการถายโอนเทคโนโลยีระดับสูง โดยทั่วไปบริษัทตางชาติจะถายทอดเฉพาะเทคโนโลยีระดับต่ํา 
หรือการใชเครื่องจักรเครื่องมือขั้นพ้ืนฐานใหแกแรงงานทองถิ่นเทานั้น 
 4. การจางงาน ไมเกิดการจางงานมากนัก เพราะนักลงทุนตางชาตินิยมใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการ
ผลิตมากกวา 
 5. การขาดดุลการคา การลงทุนของบริษัทตางชาติทําใหเกิดการนําเขาสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักร 
น้ํามันเช้ือเพลิง และวัตถุดิบในการการผลิตจํานวนมาก จึงไมไดชวยแกไขปญหาการขาดดุลการคาตามท่ีคาดหวัง
ไดมากนัก 
 6. การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางสิ้นเปลือง และเกิดปญหามลพิษของสิ่งแวดลอม เชน 
แหลงน้ําในแมน้ําลําคลองและมลพิษของอากาศ เปนตน 
 การลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทย 
 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติ เพ่ือใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
การจางงาน จึงจัดตั้งหนวยงานเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน” (Board of Investment) เพ่ือ      
ทําหนาท่ีดังกลาว การลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 
 1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) โดยนักลงทุนชาวตางประเทศเขามาลงทุนทําธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการบริการตางๆ โดยตรง เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถาบันการเงิน ฯลฯ 
 2. การลงทุนทางออม (Indirect Investment) นักลงทุนตางชาติจะไมเขามาดําเนินการโดยตรง แตจะ
ใชวิธีลงทุนโดยการใหกูเงินหรือเขาซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพย 
 
 องคการทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 ลักษณะความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 ในปจจุบันมีความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพ่ือรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก โดยมีรูปแบบความรวมมือ 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. การรวมกลุมแบบการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ลักษณะสําคัญ คือ ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรสินคาขาเขาจากประเทศสมาชิกหรือหรือจัดเก็บในอัตราต่ํา รวมท้ังลดเงื่อนไขขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคทาง
การคาระหวางประเทศสมาชิก ไดแก 
  (1) เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
  (2) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตา (North American Free Trade Area: NAFTA) 
  (3) กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 
 2. การรวมกลุมแบบสหภาพศุลกากร (Customs Union) มีลักษณะเหมือนกับเขตการคาเสรี แตความ
รวมมือท่ีเพ่ิมขึ้นมาก คือ และประเทศสมาชิกจะกําหนดอัตราภาษีสินคาขาเขาจากประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน 
 3. การรวมกลุมแบบตลาดรวม (Common Market) มีลักษณะเหมือนกับการรวมกลุมสองแบบแรกที่
กลาวมาขางตน แตท่ีเพ่ิมขึ้นมา คือ กําหนดใหสินคาประเภททุนและปจจัยการผลิตตางๆ เชน แรงงาน เครื่องจักร 
เทคโนโลยี และนักลงทุน ฯลฯ เคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศสมาชิกโดยเสรี 
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 4. การรวมกลุมแบบสหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) มีลักษณะเหมือนกับการรวมกลุมในสาม
แบบแรก แตท่ีเพ่ิมขึ้นมา คือ ประเทศสมาชิกจะกําหนดนโยบายทางการเงิน การคลังและการขนสงระหวางประเทศ
ใหเปนแบบเดียวกัน ในปจจุบันสหภาพยุโรป (European Union) กําลังดําเนินการเขาสูรูปแบบนี้แตยังไมสมบูรณ 
 องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 การรวมกลุมจัดตั้งองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เฉพาะที่สําคัญ มีดังน้ี 
 1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
 2. ธนาคารโลก (IBRD) 
 3. องคการการคาโลก (WTO) 
 4. สหภาพยุโรป (EU) 
 5. เอเปก (APEC) 
 6. โอเปก (OPEC) 
 7. กลุมอาเซียน (ASEAN) และเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
 กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เปนองคกรหนึ่งใน
สังกัดองคการสหประชาชาติ (UN) มีประเทศสมาชิกมากกวา 154 ประเทศ 
 2. หนาที่หลักของ IMF คือ ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก ดังนี้ 
  (1) รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
  (2) สงเสริมใหการคาระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอ 
  (3) ใหประเทศสมาชิกกูเงินเมื่อเกิดปญหาขาดดุลการชําระเงิน 
 3. ประเทศไทยกูเงินจาก IMF คร้ังสําคัญเม่ือ พ.ศ. 2541 เพ่ือแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการ
ขาดดุลการชําระเงิน และขาดแคลนเงินตราตางประเทศ 
 ธนาคารโลก 
 1. ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and 
Development: IBRD) หรือธนาคารโลก (World Bank) เปนองคกรในสังกัดองคการสหประชาชาติ (UN) มี
ประเทศสมาชิกมากกวา 154 ประเทศ 
 2. หนาที่หลักของธนาคารโลก คือ ใหประเทศกําลังพัฒนากูเงินไปใชจายเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
เชน การศึกษา การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม และการสาธารณูปโภคตางๆ ยกเวนการกูเพ่ือนําไปใช
พัฒนาดานความมั่นคง (ซ้ืออาวุธและกิจการทหาร) 
 3. ประเทศไทยกูเงินจากธนาคารโลก เพ่ือนําไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน การสรางถนน เขื่อน 
กิจการไฟฟา ประปา และมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค เปนตน 
 องคการการคาโลก 
 1. องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปนองคการในสังกัดองคการ
สหประชาชาติ (UN) มีหนาท่ีการสงเสริมการคาระหวางประเทศใหเปนไปโดยเสรี กําจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ทางดานการคาใหเกิดความเปนธรรมแกประเทศสมาชิก ในปจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกวา 147 ประเทศ 
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 2. หนาที่หลักขององคการการคาโลก (WTO) มีดังนี้ 
  (1) ระงับกรณีพิพาทหรือขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศสมาชิก 
  (2) สนับสนุนนโยบายการคาเสรี เพ่ือใหประเทศสมาชิกยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ เชน 
การต้ังกําแพงภาษี การเขมงวดในคุณภาพสินคาและการทุมตลาด เปนตน 
  (3) คุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิก 
 3. ผลประโยชนของไทยกับองคการการคาโลก สิ่งท่ีไทยเรียกรองจากที่ประชุม WTO คือ 
  (1) สิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา เชน สิทธิในการผลิตยารักษาโรคราคาถูกสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนา การคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographic Indication: GI) ซ่ึงไทยประสงคใหสินคา
ไทย 2 ชนิด ไดรับการคุมครอง ไดแก ไหมไทยและขาวหอมมะลิ 
  (2) ขอพิพาททางการคาท่ีไทยยกขึ้นฟองรอง คือ กรณีสหภาพยุโรป (EU) ใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากร (GSP) ในสินคานําเขาปลาทูนา (Tuna) แกประเทศในทวีปแอฟริกาและหมูเกาะในทะเลแคริบเบียนบาง
ประเทศทําใหภาษีนําเขาปลาทูนาจากประเทศเหลานั้นเปน 0 ในขณะที่ไทยตองจายสูงถึงรอยละ 24 ซ่ึงไมเปนธรรม
ตอไทย นอกจากนี้ยังมีขอพิพาทอื่นๆ เชน เรื่องน้ําตาลและไกหมักเกลือ เปนตน 
 สหภาพยุโรป 
 1. สหภาพยุโรป (European Union: EU) เปนการรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ของทวีปยุโรปในปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 25 ประเทศ ดังน้ี 
  (1) ประเทศสมาชิกเดิมมี 15 ชาติ ไดแก เบลเยียม เดนมารก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี กรีซ ไอรแลนด 
ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร โปตุเกส สเปน ออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดน 
  (2) ประเทศสมาชิกใหมมี 10 ชาติ (เขาเปนสมาชิก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) ไดแก สาธารณรัฐเช็ก 
ไซปรัส มอลตา เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย สโลวาเกีย โปแลนด ฮังการี และสโลวีเนีย 
 2. องคประกอบของสหภาพยุโรป ประกอบดวย 3 สหภาพยอย ไดแก 
  (1) สหภาพเศรษฐกิจยุโรป (EEU) 
  (2) สหภาพการเงินยุโรป (EMU) 
  (3) สหภาพการเมืองยุโรป (EPU) 
 3. วัตถุประสงคในการจัดต้ังสหภาพยุโรป (EU) มีดังนี้ 
  (1) เพ่ือสงเสริมความรวมมือในหมูประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหเปนหนึ่งเดียว 
  (2) เพ่ือยกระดับการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในยุโรปใหสูงขึ้น 
  (3) เพ่ือกําจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน และกําหนดใหใชเงินตราสกุลเดียวกัน คือ เงินยูโร 
(EURO) เพ่ือใหการเงินเปนระบบเดียวกันและใชเปนสื่อกลางในการคาระหวางประเทศสมาชิก 
 4. ความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) คือ สหภาพยุโรปเปนตลาด
สงออกที่สําคัญอันดับท่ี 3 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (พ.ศ. 2546) สินคาไทยที่สงเขาไปในตลาด 
EU ไดแก ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไกสดแชแข็ง กุงสดแชแข็ง คอมพิวเตอรและชิ้นสวน แผงวงจรไฟฟาและ
เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน 
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 เอเปก 
 1. เอเปก หรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังหมด 21 เขต
เศรษฐกิจ ไดช่ือวาเปนกลุมเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุด มีจํานวนประชากรโดยรวมมากกวากลุมเศรษฐกิจใดๆ 
 2. ประเทศสมาชิกของกลุมเอเปก ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีเลีย นิวซีแลนด จีน ญ่ีปุน 
เกาหลีใต มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน ฮองกง ไตหวัน ชิลี รัสเซีย เม็กซิโก ปาปวนิวกินี     
เวียตนาม เปรู และประเทศไทย รวม 21 เขตเศรษฐกิจ 
 3. วัตถุประสงค คือ มุงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิกภายในกลุม ลดอุปสรรคหรือขอจํากัด 
ทางการคาเสรีระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุด ลดภาษีศุลกากรสินคาเขาใหต่ําลง และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในดานตางๆ เชน การเงินและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฯลฯ 
 โอเปก 
 กลุมประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก (Organization of Petroleum Exporting Countries: 
OPEC) เปนการรวมกลุมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคตางๆ ท่ีมีน้ํามันปโตรเลียมเปนสินคาออกในปจจุบัน มี
ประเทศสมาชิก 11 ชาติ 
  1. ประเทศสมาชิกเปนกลุมโอเปก ในปจจุบันมี 11 ประเทศ ไดแก อิหราน อิรัก คูเวต กาตาร 
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ลิเบีย แอลจีเรีย ไนจีเรีย เวเนซูเอลา และอินโดนีเซีย 
  2. วัตถุประสงคของกลุมโอเปก คือ รวมมือกันกําหนดราคาและจํากัดปริมาณการผลิตน้ํามันของ
กลุมประเทศสมาชิก ปองกันไมใหอุปทานของน้ํามันในตลาดโลกมีสูงเกินไปจนทําใหราคาน้ํามันตกได 
 อาเซียน 
 1. สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South–East Asia Nations: 
ASEAN) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในปจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมท้ังหมด 10 ประเทศ 
ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน เวียตนาม ลาว พมาและกัมพูชา 
 2. วัตถุประสงคของกลุมอาเซียน สรุปไดดังน้ี 
  (1) เพ่ือรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก เชน 
การคา การประกอบอาชีพ การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี เปนตน 
  (2) เพ่ือสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  (3) เพ่ือสงเสริมความรวมมือจากประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการพัฒนาการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา การศึกษา และการคมนาคม เปนตน 
 3. ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  (1) จัดตั้ง “เขตการคาเสรีอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตสินคาของประเทศสมาชิกใหแขงขันในตลาดโลกได และเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ท้ังน้ี
มีขอตกลงใหลดภาษีศุลกากรสินคาขาเขาระหวางกันใหเหลือในอัตรารอยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ป (พ.ศ. 2536-2546) 
  (2) โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน โดยสนับสนุนใหแตละประเทศผลิตสินคาอุตสาหกรรมตามความถนัด 
ประเทศผูผลิตจะไดรับลดหยอนภาษีอากรในการสงออกไปยังประเทศสมาชิก เชน ไทยทําเหมืองแรโพแทช        
ท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และอินโดนีเซียผลิตปุยยูเรีย เปนตน 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ท้ังหมด 
 1) พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญ่ีปุน 
 2) พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 
 3) มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
 4) มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ติมอรตะวันออก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส  
2. ขอใดเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1) ความไมสมดุลระหวางความตองการกับจํานวนทรัพยากร 
 2) การท่ีรัฐบาลเขาแทรกแทรงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน 
 3) การท่ีรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความยากจนของประชากรได 
 4) ความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
3. ขอใดเปนไปตามกฎอุปสงค 
 1) แดงซ้ือหนังสือ เพราะตองใชเรียน 2) ดําซ้ือเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส 
 3) เขียวซ้ือกระเปา 2 ใบ เพราะรานขายลดราคา 4) เหลืองซ้ือโทรศัพทใหม เพราะทันสมัยกวาของเดิม  
4. ขอใดไมใชสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
 1) สิทธิไดรับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเปนจริง 
 2) สิทธิจะไดรับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 3) สิทธิในการจําหนายสินคาท่ีมีความปลอดภัยไดโดยเสรี 
 4) สิทธิในการเลือกซ้ือสินคาบริการตามความสมัครใจและเปนธรรม  
5. สิ่งท่ีผูผลิตควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกในการผลิตสินคาคือขอใด 
 1) ตนทุน 2) ผูบริโภค 3) กําไรสูงสุด 4) การแทรกแซงของรัฐบาล  
6. ขอใดทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินขึ้น 
 1) ปริมาณการผลิตสินคาเพ่ิมขึ้น 2) ผูบริโภคมีความตองการสินคาเพ่ิมขึ้น 
 3) จํานวนผูผลิตสินคาลดลง  4) ราคาสินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ  
7. ขอดีของการเปนผูผลิตในตลาดผูกขาดคือขอใด 
 1) สามารถกําหนดราคาและปริมาณขายเพ่ือใหคนไดรับกําไรสูงสุดได 
 2) สามารถลดคาใชจายในการโฆษณาสินคา จึงทําใหเสียตนทุนต่ํา 
 3) สามารถผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตนตองการ 
 4) สามารถทําการผลิตขนาดใหญ เพ่ือลดตนทุนการผลิต  
8. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปจจุบันจัดอยูในระดับใด 
 1) ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
 2) พัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น 
 3) อาศัยช้ินสวนของตางประเทศนํามาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 
 4) รับเทคโนโลยีจากตางประเทศนํามาใชโดยตรง 
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9. นโยบายใดจะทําใหประเทศมีศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศไดมากที่สุด 
 1) การใชนโยบายการคาคุมกันการผลิต 2) การระดมเงินออมเพ่ือการลงทุน 
 3) การชําระหนี้ตางประเทศกอนกําหนด 4) การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. สถาบันการเงินในขอใดไมไดใหบริการทางการเงินแกบุคคลทั่วไป 
 1) ธนาคารกลาง   2) ธนาคารอาคารสงเคราะห  
 3) บริษัทหลักทรัพย   4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
11. ขอใดเปนนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
 1) การเพ่ิมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 2) การขายหลักทรัพยของธนาคารกลาง 
 3) การจํากัดอัตราการขยายสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
 4) การข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง  
12. ขอใดไมใชเหตุผลท่ีทําใหรัฐบาลกอหนี้สาธารณะ 
 1) เพ่ือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล 2) เพ่ือใชจายในกรณีงบประมาณขาดดุล 
 3) เพ่ือสรางความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ 4) เพ่ือใชจายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
13. ในกรณีท่ีเกิดภาวะเงินฝด มาตรการขอใดไมสามารถนํามาใชแกปญหาทางเศรษฐกิจได 
 1) ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย 2) รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
 3) ธนาคารพาณิชยลดการปลอยสินเช่ือ 4) ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร  
14. ขอใดเปนรายการท่ีแสดงอยูในบัญชีเดินสะพัด 
 1) ดุลการคา ดุลบริจาค ดุลการชําระเงิน 2) ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการคา 
 3) ดุลการชําระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน 4) ดุลการคา ดุลเงินทุน ดุลบริจาค  
15. การประชุมอาเซม (ASEM) เปนการประชุมระหวางผูนําจากภูมิภาคใด 
 1) เอเชีย และยุโรป   2) ยุโรป และอเมริกา 
 3) อเมริกา และเอเชีย   4) เอเชีย ยุโรป และอเมริกา  
16. ปญหาขอใดเปนปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
 1) การเลือกผลิตสินคาและบริการ ตนทุนการผลิต และการขาดแคลนเงินทุน 
 2) คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินคาและบริการ และตนทุนการผลิต 
 3) การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน และการเลือกวิธีการผลิต 
 4) การเลือกผลิตสินคาและบริการ การเลือกวิธีการผลิต และการกระจายสินคาและบริการ  
17. ขอใดเปนความไดเปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น 
 1) บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 2) รัฐบาลและเอกชนตางรวมกันจัดสวัสดิการตามความตองการของประชาชนไดมากขึ้น 
 3) รัฐบาลและเอกชนตางมีบทบาทในการคาและการลงทุนไดทัดเทียมกัน 
 4) รัฐบาลและเอกชนสามารถใชกลไกราคาเปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ 
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18. ขอใดแสดงวาเงินทําหนาท่ีในการวัดมูลคา 
 1) สุธีเขียนเช็คสวนตัวซ้ือนาฬิกาขอมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท 
 2) พิศาลซ้ือโทรทัศน 1 เครื่อง โดยการผอนชําระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท 
 3) แอนมีเงินแค 20 บาท ซ้ือขาวสารไดไมถึง 1 กิโลกรัม 
 4) สรชัยนําธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรชนิดราคา 50 บาทได 2 ใบ  
19. สภาพการณใดบงบอกวาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
 1) ประชาชนมีรายไดท่ีแทจริงเพ่ิมขึ้น 
 2) อํานาจซ้ือของเงินท่ีอยูในมือของประชาชนลดลง 
 3) สินคาและบริการตางๆ มีราคาสูงขึ้น 
 4) เงินจํานวนเทาเดิมไมสามารถซ้ือสินคาและบริการตามท่ีตองการได  
20. การดําเนินการในขอใดชวยแกไขปญหาเงินเฟอได 
 1) ธนาคารกลางประกาศรับซ้ือคืนพันธบัตร 
 2) ลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
 3) เพ่ิมอัตราซ้ือลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย 
 4) ผอนคลายการกํากับแผนการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย  
21. ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสัดสวนสินคาอุตสาหกรรมในสินคาสงออกของไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายประการยกเวนขอใด 
 1) มูลคาผลิตผลการเกษตรมีแนวโนมต่ําลง 
 2) แรงงานไทยมีทักษะความชํานาญในการผลิตมากขึ้น 
 3) มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตมากขึ้น 
 4) มีการพัฒนาผลิตผลอุตสาหกรรมใหมๆเพ่ือการสงออก  
22. ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองฉลากเขียวแสดงวาผลิตภัณฑนั้นผานการประเมินใด 
 1) มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร  
 2) มาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
 3) มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร 
 4) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม  
23. การกระทําของบุคคลใดยึดหลักการสรางภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) นอยจัดสรรรายจายใหสมดุลกับรายได 
 2) หนอยซ้ือรถจักรยานยนตมาใชภาวะที่น้ํามันมีราคาแพง 
 3) นกใชจายเงินเดือนท่ีไดรับอยางรอบคอบโดยการออมไวสวนหนึ่ง 
 4) นิดซ้ือสินคาและบริการเฉพาะที่ตองการเทานั้น  
24. สถาบันการเงินใดใชหลักประชาธิปไตยควบคุมการบริหารงาน 
 1) ธนาคารพาณิชย 2) บริษัทประกันชีวิต 3) กองทุนประกันสังคม 4) สหกรณออมทรัพย  
25. การเปลี่ยนแปลงของสินคาในขอใดเปนไปตามกฎของอุปทาน 
 1) ผลิตผลผักลดลงมาก เพราะอุทกภัยทําใหสวนผักเสียหาย ราคาผักจึงสูงขึ้น 
 2) ราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้น พอคาจึงสั่งน้ํามันปาลมจากตางประเทศเขามาขายมากขึ้น 
 3) ยอดจําหนายน้ําสมค้ันสูงขึ้น เพราะมีผูนิยมบริโภคเพ่ิมขึ้น 
 4) บานจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น 
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26. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 1) จํานวนผูซ้ือเทากับจํานวนผูขาย 
 2) ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย 
 3) อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย 
 4) ผูซ้ือสามารถซ้ือสินคาไดตามจํานวนที่ตองการ  
27. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏวาชาวไรออยเดือดรอน จึงทําใหรัฐบาลจําเปนตองเขาชวยเหลือโดยกําหนด 

ราคาประกัน ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 1) โรงงานน้ําตาลจะซื้อออยไดในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
 2) รัฐบาลจะตองรับซ้ือออยสวนเกินจากชาวไรออย 
 3) โรงงานน้ําตาลจะรวมตัวกันตอรองราคารับซ้ือออยในราคาตลาด 
 4) ชาวไรออยจะตองจัดสรรโควตาขายใหโรงงานน้ําตาล  
28. ขอใดกลาวถึงวัตถุประสงคในการบริหารรายไดและรายจายของภาคเอกชนและภาครัฐบาลไดถูกตองที่สุด 
 1) ภาคเอกชนเนนประสิทธิภาพในการใชจาย ภาครัฐบาลเนนการแสวงหารายไดมาใชจาย 
 2) ภาคเอกชนเนนการแสวงหาผลกําไร ภาครัฐบาลเนนประโยชนสวนรวม 
 3) ภาคเอกชนเนนการประหยัดรายจาย ภาครัฐบาลเนนประสิทธิภาพในการใชจาย 
 4) ภาคเอกชนเนนประโยชนท่ีจะไดรับ ภาครัฐบาลเนนประโยชนของรัฐบาล  
29. ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอยางไร 
 1) เก็บภาษีเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมเงินคงคลัง 2) ชะลอการปลอยสินเช่ือ เพ่ือลดหนี้ของประชาชน 
 3) ใชจายใหมากขึ้น เพ่ือกระตุนการผลิต 4) กูยืมนอยลง เพ่ือลดภาระงบประมาณ  
30. ขอใดถือวาเปนมาตรการของนโยบายการคาเสรี 
 1) เก็บภาษีขาเขาในอัตราต่ํา  2) ใหเงินอุดหนุนผูผลิตในประเทศ 
 3) ไมเก็บภาษีสินคาท่ีสงไปขายประเทศยากจน 4) ใหนําสินคาจากประเทศตางๆ ไดทุกชนิด  
31. การท่ีประเทศมีดุลการชําระขาดดุล จะทําใหเกิดผลอยางไร 
 1) การลงทุนตางประเทศลดลง 2) ทุนสํารองระหวางประเทศลดลง 
 3) ดุลการคาขาดดุลเพ่ิมขึ้น  4) ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพ่ิมขึ้น  
32. องคการระหวางประเทศในขอใดมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาเสถียรภาพการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
 1) องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียและแปซิฟก 
 2) ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา 
 3) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 4) องคการการคาโลก  
33. การตัดสินใจในขอใดไมเกี่ยวกับปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 1) จะปลูกขาวหรือจะปลูกถ่ัว 
 2) จะปกผาดวยมือหรือดวยเครื่องจักร 
 3) จะขุดสระน้ําตอนหนาแลงหรือหนาฝน 
 4) จะสรางบานจัดสรรแบบมาตรฐานราคาต่ําหรือแบบหรูราคาสูง  
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34. ในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารจะตองเปรียบเทียบปจจัยในขอใด 
 1) ราคาของทรัพยากรท่ีใชกับราคาตลาดของผลผลิต 
 2) ทรัพยากรท่ีมีอยูกับความตองการใช 
 3) ตนทุนท่ีประหยัดไดกับกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น 
 4) ผลไดท่ีคาดวาจะไดรับกับตนทุนคาเสียโอกาส  
35. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในภาคอตุสาหกรรม ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาใดในปจจุบันเพราะเหตุใด 
 1) ดุลการชําระเงินขาดดุล เพราะตองใชเงินตราตางประเทศมากขึ้นในการนําเขาเทคโนโลยี 
 2) มลพิษทางอากาศและทางน้ํา เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินคาอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 3) ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา 
 4) ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมมีราคาสูง เพราะผูผลิตมีอํานาจผูกขาดในการกําหนดราคามากขึ้น  
36. เมื่อเปรียบเทียบระหวางธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท สินทรัพยใดมีสภาพคลอง 

สูงกวา เพราะเหตุใด 
 1) ธนบัตร เพราะนําไปแลกกับสิ่งอื่นๆไดทันที  
 2) ธนบัตร เพราะเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปตองการ 
 3) สรอยทองคํา เพราะมีมูลคาสูงกวา 1,000 บาท 
 4) สรอยทองคํา เพราะสามารถนําไปขายตอไดรวดเร็ว  
37. ถาคาดวาอัตราเงินเฟอจะสูงขึ้นตอไปอีก ธนาคารกลางจะตองดําเนินมาตรการใด เพ่ือชะลอเงินเฟอ 
 1) ขึ้นอัตรารับชวงซ้ือลดตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารพาณิชย 
 2) ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย 
 3) ลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง 
 4) ลดอัตราคาจางขั้นต่ํา  
38. ขอใดไมใชวิธีการหาเงินมาใชจายในกรณีท่ีรัฐบาลมีงบประมาณแบบขาดดุล 
 1) การนําเงินคงคลังออกมาใช 2) การกูยืมจากตางประเทศ 
 3) การออกพันธบัตรขายประชาชน 4) การเพ่ิมอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม  
39. หลักการสหกรณกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกันในเรื่องใด 
 1) การบริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) การทํากิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน 
 3) การรวมมือรวมใจกันในสังคมระดับทองถิ่น 
 4) การยึดแนวทางการพึงพาตนเอง  
40. การเกษตรทฤษฎีใหมขึ้นตนมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือแกปญหาใดใหเกษตรกร 
 1) การสูญเสียท่ีดินทํากิน   2) การพ่ึงพาระบบน้ําตามธรรมชาติ 
 3) การขาดการรวมพลังกันในรูปกลุม 4) การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนอยเกินไป  
41. ผูใดทําหนาท่ีเปนหนวยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร 
 1) นายเกงตัดแผนหนังอยูในโรงงานผลิตรองเทาไดรับคาตอบแทนวันละ 250 บาท 
 2) นายกลาตกกุงปลามาทําอาหารทุกวัน ทําใหไมตองเสียเงินซ้ือกุงปลาอยางนอยวันละ 30 บาท 
 3) นายโชคแบงหองพักใหเพ่ือนคนงานเชาโดยคิดคาเชาเพียงวันละ 80 บาท 
 4) นายสุขใชกลวยน้ําวาในสวนมาทําเปนกลวยทอดขายหนาบานไดรายไดวันละ 200 บาท 
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42. ขอใดเปนจุดมุงหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม 
 1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
 2) ทําใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
 3) การทุจริตคอรรัปชันในการบริหารจัดการ 
 4) สรางแรงจูงใจใหประชาชนทํางานเพ่ือผลประโยชนของชาติ  
43. ในการพิจารณากฎของอุปสงคสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง กําหนดใหปจจัยเปลี่ยนแปลงได 
 1) ราคาของสินคาชนิดนั้น  2) รายไดของผูซ้ือสินคาชนิดนั้น 
 3) การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต 4) รสนิยมของผูบริโภคสินคาชนิดนั้น  
44. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกําหนดราคาขั้นสูงของน้ํามันถั่วเหลืองในตลาด 
 1) เพราะไมตองการใหมีการใชถ่ัวเหลืองมากเกินไป จนทําใหถ่ัวเหลืองมีราคาสูงกวาราคาที่สมดุล 
 2) เพราะไมตองการใหผูผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากําไร โดยการตั้งราคาขายสูง 
 3) เพราะตองการใหผูบริโภคซื้อถั่วเหลือในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
 4) เพราะตองการใหผูบริโภคซื้อน้ํามันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ 
45. ประเทศไทยนําเขาสินคาใดมากที่สุดในจํานวนสินคา 4 ชนิด 
 1) ปุยและยาปราบศัตรูพืช  2) คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 3) รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 4) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  
46. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหหลายประเทศใชนโยบายการคาแบบคุมกัน 
 1) สินคาเขามีมูลคาสินคาออกมาก 
 2) ตลาดสินคาออกขยายตัวในอัตราต่ํา 
 3) ผูผลิตตางประเทศคาขายเอาเปรียบผูผลิตในประเทศ 
 4) รัฐบาลตั้งการเพ่ิมรายไดจากการเก็บภาษีสินคาเขา  
47. ขอใดแสดงวาดุลการชําระเงินเกินดุล 
 1) ดุลบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาสุทธิเปนบวก 
 2) ดุลบัญชีเดินสะพัดมีคาต่ํากวาดุลบัญชีทุน 
 3) ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายไดผลสุทธิเปนบวก 
 4) ดุลบัญชีเดินสะพัดลบบัญชีทุนเคลื่อนยาย มีคาสูงกวาดุลบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ  
48. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหหลายประเทศเขารวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 1) ปริมาณการคาระหวางประเทศของโลกเพิ่มในอัตราสูง 
 2) ประเทศที่เคยเปนประเทศสังคมนิยมหันมาทําการคาระหวางประเทศมากขึ้น 
 3) การแขงขันทางการคาระหวางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น 
 4) องคการการคาโลกมีนโยบายใหการสนับสนุน  
49. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศของไทยที่ใชในปจจุบันคือระบบใดและเปลี่ยนมากจากระบบใด ตามลําดับ 
 1) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกคากับกลุมเงินสกุลอื่นๆ 
 2) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ ระบบที่ผูกคากับกลุมเงินสกุลอื่น 
 3) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุนจํากัด 
 4) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุนจํากัด 
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50. ขอความใดเก่ียวกับเศรษฐศาสตรมหภาพ 
 1) ปนี้โรงสีนายกุยรับซ้ือขาวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ต่ํากวาท่ีรัฐบาลรับจํานํา 
 2) รานคาขายทองคําแทงในราคาที่สูงกวาเมื่อเดือนท่ีแลวรอยละ 5 
 3) สินคาออกของไทยมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 10  
 4) ผลผลิตเงาะปนี้เพ่ิมขึ้นมาก ทําใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัม 5 บาท  
51. วิชาเศรษฐศาสตรเปนศาสตรในสาขาใด เพราะเหตุใด 
 1) สังคมศาสตร เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย 
 2) วิทยาศาสตรประยุกต เพราะสามารถใชปรากฎการณท่ีเกิดขึ้นจริงได 
 3) ศึกษาศาสตร เพราะไมตองการใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 
 4) ตรรกศาสตร เพราะผลการศึกษาตองสอดคลองกับหลักเหตุและผล  
52. ปญหาขอใดไมไดเกิดจากการท่ีผูผลิตใชทรัพยากรการผลิตอยางไรประสิทธิภาพ 
 1) สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม   2) ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป 
 3) ตนทุนทางสังคมสูงเกินไป  4) คุณภาพของสินคาต่ํากวามาตรฐาน  
53. ปริมาณเงินในความหมายกวางไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใดมากที่สุด 
 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรและสหกรณออมทรัพย 
 2) ธนาคารออมสินและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
 3) ธนาคารอาคารสงเคราะหและบริษัทประกันภัย 
 4) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน  
54. รัฐบาลตองจัดทํางบประมาณแผนดินลักษณะใดในการดําเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว 
 1) กําหนดรายรับเทากับรายจาย 2) กําหนดรายไดเทากับรายจาย 
 3) กําหนดรายจายต่ํากวารายรับ 4) กําหนดรายจายต่ํากวารายได  
55. แนวคิดเก่ียวกับสหกรณเริ่มขึ้นในประเทศใดเปนประเทศแรก 
 1) อังกฤษ 2) เยอรมนี 3) สวีเดน 4) รัสเซีย  
56. สหกรณประเภทใดเปดกวางใหผูประกอบอาชีพใดก็ไดเขาเปนสมาชิก 
 1) สหกรณนิคม 2) สหกรณรานคา 3) สหกรณบริการ 4) สหกรณออมทรัพย  
57. ผูใดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
 1) นายเจียมลดรายจายไดมาก เพราะงดการด่ืมสุราตามคําแนะนําของแพทยประจําตัว 
 2) นายจิตทําสัญญาท่ีใหไวกับบุตร โดยหาเงินมาซื้อรถยนตใหเปนรางวัล 
 3) นายสุขใชเวลาวางวันอาทิตยทํางานเปนพนักงานเสิรฟอาหารเพ่ือหารายไดพิเศษมาเลี้ยงครอบครัว 
 4) นางแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียวเพ่ือจะไดเกิดความชํานาญในการ

ปลูกพืชชนิดนั้น  
58. การแขงขันกันอยางรุนแรงในการผลิตสินคาและบริการขายในตลาด จะทําใหเกิดผลเสียท่ีสําคัญขอใด 
 1) มีการผลิตสินคาและบริการมากเกินความจําเปน ทําใหเกิดการบริโภคที่ฟุมเฟอย 
 2) มีการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตแทนแรงงานมากขึ้น ทําใหนายจางสามารถลดคาจางใหต่ําลง 
 3) มีการใชปจจัยการผลิตมาก ทําใหประเทศตองประสบปญหาการขาดแคลนปจจัยการผลิต 
 4) มีผูผลิตจํานวนนอยที่สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ทําใหเขามีอํานาจการผูกขาดสูงขึ้น 
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59. การท่ีผูบริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินคา เกิดจากอิทธิพลของขอใดมากที่สุด 
 1) การไดรับแจกสินคาตัวอยาง 2) การสาธิตวิธีการใชสินคา 
 3) การแนะนําของเพ่ือน   4) การโฆษณาผานสื่อตางๆ  
60. ขอใดไมใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2541 
 1) การไดซ้ือสินคาในราคาที่เปนธรรม 
 2) การไดรับคาชดเชยความเสียหาย 
 3) การไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการ 
 4) การไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง 
61. ขอใดไมใชลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
 1) มีการวางแผนเศรษฐกิจ  2) เปนเจาของปจจัยการผลิตทุกชนิด 
 3) ออกกฎหมายหามการผูกขาดการผลิต 4) จํากัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค  
62. การกําหนดคาจางในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปจจัยในขอใด 
 1) ผูผลิตท่ีตองการรับแรงงานเขาทํางานและจํานวนแรงงานที่ตองการจาง 
 2) จํานวนคนวางงานและคุณสมบัติของผูสมัครเขาทํางาน 
 3) การเลือกทํางานของแรงงานและตําแหนงงานวาง 
 4) ความตองการจางงานและจํานวนแรงงานที่ตองการทํางาน  
63. การท่ีกระเทียมจากประเทศจีนทะลักเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก จะทําใหตลาดกระเทียมในประเทศไทย

เปลี่ยนไปอยางไร 
 1) ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น 2) ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริมาณดุลยภาพลดลง 
 3) ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น 4) ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง  
64. นายวิทยซ้ือกระเปาถือสตรีจากพอคาในอิตาลีเปนมูลคา 1 ลานบาท เพ่ือนํามาขายในประเทศรายการ 

ดังกลาวของบันทึกในบัญชีใดของดุลการชําระเงิน 
 1) บัญชีการเงิน 2) บัญชีรายได 3) บัญชีเงินโอน 4) บัญชีเดินสะพัด  
65. วิธีการใดสงเสริมการคาระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1) เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 2) รวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 
 3) ยกเลิกโควตาสินคาออกและสินคาเขา 4) ลดมาตรฐานคุณภาพสินคาเขาและสินคาออก  
66. สินคาหรือบริการใดจัดวาเปนสินคาสาธารณะ  
 1) รถโดยสารระหวางจังหวัด  2) สถานสงเคราะหผูสูงอายุ 
 3) มหาวิทยาลัยของรัฐ   4) การปองกันประเทศ  
67. เงินท่ีรัฐบาลไดรับจากการออกตั๋วเงินเปนองคประกอบของขอใด 
 1) รายได 2) รายรับ 3) เงินคงคลัง 4) เงินกูระยะยาว  
68. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด “อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศเปนฉบับแรก 
 1) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7   2) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 
 3) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9   4) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
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69. เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ ขอใด 
 1) ประชาชนทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข สมัครสมานสามัคคี 
 2) ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นตามสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ 
 3) ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบรูหนาท่ีตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ 
 4) ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานครองชีพท่ีดี คือ การอยูดีกินดี  
70. ขอใดแสดงวาประเทศตางๆ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 1) การยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตเพ่ิมขึ้น 
 2) ประสบความสําเร็จในการแกปญหาการเงิน การคลัง 
 3) การพัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 
 4) อัตราของคนยากจนลดลงจากประชากรทั้งประเทศ  
71. สหภาพยุโรปใหสิทธิพิเศษทางศุลกากรกับสินคาประเทศไทย เก่ียวของกับลักษณะในขอใดมากที่สุด 
 1) ประเทศไทยใชนโยบายการคาเสรีเฉพาะสินคาท่ีสงไปขายในสหภาพยุโรปเทานั้น 
 2) สินคาจากประเทศไทยมีราคาสูงขึ้น เพราะไมไดหักภาษีมูลคาเพ่ิมเบ้ืองตน 
 3) สหภาพยุโรปไมไดใชนโยบายการคาเสรีกับประเทศไทย 
 4) ประเทศไทยทํา FTA กับอาเซียนและสหภาพยุโรป 
72. เมื่อคาเงินบาทมีความแข็งคาขึ้น เราควรพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยางไร 
 1) สงสินคาราคาถูกตีตลาดคูแขง 2) ซ้ือดอลลารไวเก็งกําไร 
 3) เพ่ิมราคาสินคาสงออกมากขึ้น 4) สั่งซ้ือสินคาทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น  
73. เกณฑในขอใดท่ีแสดงวาเงินมีเสถียรภาพ 
 1) มีคาคงท่ี เปลี่ยนแปลงเล็กนอย 2) มีคาเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคของตลาด 
 3) ใชเปนเงินทุนสํารองระหวางประเทศ 4) แลกเปนเงินตราตางระเทศไดกําไรมากกวาขาดทุน  
74. ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว รัฐบาลควรมีนโยบายการคลังอยางไรท่ีจะเกิดประโยชนตอประเทศ 
 1) จัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นท้ังทางตรงและทางออม 2) ตั้งงบประมาณขาดดุล 
 3) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยท้ังเงินฝากและเงินกู 4) เพ่ิมงบดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหสูงขึ้น  
75. ขอใดไมใชนโยบายการเงินท่ีใชเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ 
 1) การควบคุมอุปทานของเงิน 2) ควบคุมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
 3) ควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย  4) ควบคุมปริมาณของหนี้สาธารณะ  
76. ขอใดคือแนวทางในการแกปญหาอุปทานสวนเกินไดเหมาะสมที่สุด 
 1) เพ่ิมราคาสินคาใหสมดุลกับภาวะเงินเฟอ 2) ลดราคาสินคาลงจนถึงราคาดุลยภาพ 
 3) ลดราคาสินคาสลับการขึ้นราคาสินคา 4) เพ่ิมราคาสินคาเทากับราคาทุน  
77. ขอใดไมใชคุณคาของสหกรณ 
 1) ความเปนประชาธิปไตย  2) การพ่ึงตนเองและเอื้ออาทรตอผูอื่น 
 3) ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 4) ผลกําไรเปนจุดมุงหมายสูงสุด  
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78. กรณีถาสมเขียวหวานกับสมโอเปนผลไมท่ีใชแทนกันได ในชวงเทศกาลตรุษจีน ถาสมโอมีราคาแพงกวา
สมเขียวหวาน 2 เทา จะเกิดสภาพใด 

 1) ความตองการสมโอสูงขึ้น  2) ความตองการสมเขียวหวานจะต่ํา 
 3) ความตองการสมเขียวหวานสูงขึ้น 4) ปริมาณสมโอและเขียงหวานอยูในราคาดุลยภาพ  
79. ขอใดตอไปนี้จัดเปนตลาดผูกขาดท้ังหมด 
 1) การไฟฟาสวนภูมิภาค โรงงานยาสูบ รถไฟฟามหานคร 
 2) การประปาสวนภูมิภาค รานทองเยาวราช รานคาขายของชํา 
 3) ปมน้ํามัน รถไฟฟา BTS การเคหะฯ 
 4) สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัทปโตเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  
80. เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการอยางไร 
 1) ดําเนินชีวิตอยูอยางพอเพียงไมทําใหผูอื่นเดือดรอน 
 2) ใชทรัพยากรของตนเองผลิตใหไดกําไรมากท่ีสุด 
 3) ผลิตเอง ใชเอง ไมพ่ึงพาใคร 
 4) กูเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ิม ขยายบอปลาและปลูกพืช 
 

เฉลย 
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สรุปสาระภูมิศาสตร 
 
แผนที่ 
 ความหมาย องคประกอบและประโยชนของแผนที่ 
 แผนที่ คือ อุปกรณท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือแสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกและสิ่งท่ีปรากฏบนพื้นโลกท้ัง ท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ท่ีราบ เปนตน และสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน ถนน เขื่อน ทางรถไฟ อาคาร 
บานเรือน เปนตน 
 ความสําคัญของแผนที่ มีความสําคัญตอวิชาสังคมศึกษามาก เพราะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหนักเรียน เขาใจ
เนื้อหาที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 ชนิดของแผนที่ สามารถแบงออกไดหลายชนิดหลายลักษณะดังน้ี  
 1. แบงตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนแผนที่ ไดแก แผนท่ีลายเสน แผนท่ีภาพถาย 
 2. แบงตามลักษณะการผลิต ไดแก  
  2.1 แผนท่ีภูมิประเทศ - แสดงลักษณะภูมิประเทศ เชน ภูเขา แมน้ํา 
  2.2 แผนท่ีเฉพาะเรื่อง เชน แผนท่ีรัฐกิจ-แสดงประเทศ เมืองสําคัญ, แผนท่ีเศรษฐกิจแสดงเขต
เกษตรกรรม การประมง ปาไม 
  2.3 แผนท่ีเลม (Atlas) ประกอบดวย แผนท่ีหลายๆ ชนิด 
  2.4 แผนท่ีกิจการพิเศษ เชน แผนท่ีเดินอากาศ แผนท่ีเดินเรือ  
 ประโยชนของแผนที่  
 1. ใชในชีวิตประจําวัน  
 2. นําไปเปนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง  
 3. นําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 4. นําไปใชในการสงเสริมการทองเท่ียว  
 5. นําไปเปนขอมูลในการสรางสาธารณูปโภค  
 6. ลักษณะภูมิประเทศ เชน ภูเขา แมน้ํา เพ่ือใหเห็นความแตกตางของลักษณะภูมิประเทศ  
 7. ใชประโยชนในกิจการทหาร ฯลฯ 
 องคประกอบของแผนที่ ที่สําคัญไดแก  
 1. มาตราสวน คือ อัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงมาตราสวนท่ีนิยม
ใชกัน ไดแก  
  ก. มาตราสวนคําพูด เชน 1 นิ้วตอ 10 ไมล, 1 เซนติเมตรตอ 10 กิโลเมตร 
  ข. มาตราสวนแบบตัวเลข เชน 1: 10000 
  ค. มาตราสวนแบบเสนตรงหรือไมบรรทัด 
 2. สัญลักษณ คือ เครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตางๆ ตามท่ีตองแสดงไวในแผนที่ เพ่ือประหยัดเนื้อท่ี และทําให
ดูทําความเขาใจแผนท่ีไดงายขึ้น 
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 3. ทิศทาง ในแผนที่จะมีภาพลูกศรหรือเข็มทิศช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ แตถาไมมีก็จะเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปวา 
ดานบนของแผนที่ คือ ทิศเหนือ 
 4. ขอบระวาง แผนท่ีทุกชนิดควรมีขอบระวาง หรือกรอบแผนที่ซ่ึงชวยใหดูเรียบรอยและเปนการกําหนด
ขอบเขตของแผนที่ดวย เพ่ือใหเปนท่ีแสดงตัว เลขบอกคาละติจูด ลองจิจูด 
 5. เสนโครงแผนที่ คือ ระบบการเขียนเสนขนานละติจูด และเสนเมอริเดียนลงในแผนที่ เพ่ือใหแผนท่ี
นั้นๆ มีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 
 6. ชื่อแผนที่ เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองมี เพ่ือใหทราบวาเปนแผนท่ีเรื่องใด แสดงอะไร เชน แผนท่ีประเทศ
ไทยแสดงเขตจังหวัด 
 7. อ่ืนๆ เชน บันทึกตางๆ ซ่ึงเปนขอความท่ีช้ีแจงใหเห็นถึงพ้ืนฐานในการทําแผนท่ีนั้น ไดแก บันทึก
เก่ียวกับเสนโครงแผนที่, ช่ือระวางแผนที่ เสนช้ันความสูง ฯลฯ 
 ระบบอางอิงบนผิวโลก ระบบอางอิงบนพื้นผิวโลกจะใชเสนละติจูดและเสนลองจิจูดในการอางอิงตําแหนง
บนผิวโลก คือ บริเวณเสน 2 เสนนี้ตัดกัน เรียกวา “พิกัดภูมิศาสตร” เพ่ือตองการหาตําแหนงไดถูกตอง 
 ละติจูด คือ คาของมุมท่ีวัดในแนวเหนือ-ใต โดยมีจุดวัดท่ีตําแหนงศูนยกลางของโลกบอกตําแหนงเปน
องศา เสนสมมุติท่ีลากผานจุดตางๆ ท่ีมีคาละติจูดเดียวกัน เรียกวา เสนขนานหรือเสนขนานละติจูด 
 ลองจิจูด คือ คาของมุมท่ีวัดจากศูนยกลางของโลก โดยเริ่มจากตําแหนง 0° ท่ีเสนเมอริเดียนปฐม แลววัด
ไปทางตะวันออก 180° และทางตะวันตก 180° รวมท้ังหมด 360° เสนสมมุติท่ีลากผาน จุดตางๆ ท่ีมีคาลองจิจูด
เดียวกัน เรียกวา เสนเมอริเดียน โดยเสนเมอริเดียน 0° ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผาน
ทวีปแอฟริกาไปขั้วโลกใต สวนเสนเมอริเดียน 180° จะอยูตรงขามเสน เมอริเดียน 0° อยู ในมหาสมุทรแปซิฟก  
 ระบบวันเวลาของโลก การคํานวณหาวันและเวลาทองถิ่นของตําบลตางๆ นั้นสามารถกระทําไดโดยอาศัย
เสนเมอริเดียน เสนเมอริเดียนท่ีสําคัญท่ีใชในการคํานวณ คือ เมอริเดียนเริ่มแรก 0° (Prime Meridian) ลากผาน
ตําบลกรีนิชใกลกรุงลอนดอน ท่ีนี่จะมีนาฬิกาชนิดหนึ่ง เรียกวา นาฬิกาโครโนมิเตอร (Chonometer) เวลาที่
ปรากฏบนเสนนี้ เรียกวา เวลาสากล หรือเวลามาตรฐานกรีนิช (G.M.T.ยอมาจาก Greenwich Mean Time) 
โดยกําหนดให เสนเมอริเดียนทุก 15° เวลาตางกัน 1 ชั่วโมง 
 
 การคํานวณเวลาสากล 
 เสนเมอริเดียน 1 องศา เทากับ 4 นาที 
 เสนเมอริเดียน 15 องศา เทากับ 60 นาที (1 ชั่วโมง) 
 
 เสนเขตวันสากล (International Date Line) คือ เมริเดียน 180° ลากผานในมหาสมุทรแปซิฟก โดยผู
เดินทางจากซีกโลกตะวันออกไปซีกโลกตะวันตก จะตองลดลง 1 วัน และผูเดินทางจาก ซีกโลกตะวันตกไปซีกโลก
ตะวันออก ก็จะตองเพ่ิมขึ้น 1 วัน 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System นิยมยอวา GIS) คือ กระบวนการ
ทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพ้ืนท่ี (spatial data) ดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการกําหนดขอมูลเชิงบรรยาย 
(attribute data) และสารสนเทศ เชน ท่ีอยู บานเลขท่ี ท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ี เชน ตําแหนง 
เสนรุง เสนแวง ในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูล องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวน
ใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร (hardware) โปรแกรม (software) ขั้นตอนการทํางาน (methods) ขอมูล 
(data) และบุคลากร (people) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้  
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 1. อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตางๆ เชน 
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่นๆ เพ่ือใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิต
ผลลัพธของการทํางาน  
 2. โปรแกรม (Software) คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซ่ึง
ประกอบดวยฟงกช่ัน การทํางานและเครื่องมือท่ีจําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, จัดการระบบ
ฐานขอมูล, เรียกคน, วิเคราะห และจําลองภาพ  
 3. ขอมูล (Data) คือ ขอมูลตางๆ ท่ีจะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลโดยไดรับ
การดูแลจากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาจากบุคลากร  
 4. บุคลากร (Peopleware) คือ ผูปฏิบัติงานซ่ึงเก่ียวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขาขอมูล 
ชางเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเช่ียวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซ่ึงตองใชขอมูลในการตัดสินใจ 
บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีสุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลท่ีมีอยูมากมายมหาศาลนั้น 
ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS  
 5. วิธีการหรือข้ันตอนการทํางาน (Process) คือ วิธีการท่ีองคกรนั้นๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดย
แตละ ระบบแตละองคกรยอยมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหา
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับของหนวยงาน 
 ประโยชนที่ไดจากการใช GIS 
 1. สามารถผสมผสานขอมูลหลายรูปแบบ (กราฟฟก ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ) จากแหลงตางๆ ในการ
วิเคราะห นอกจากนี้ยังสามารถทําการปรับเปลี่ยนมาตราสวน เสนโครงแผนที่ การเช่ือมตอระวางของแผนที่ และ
การผสมผสานขอมูลสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ได  
 2. เพ่ิมความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
 3. การประมวลและวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สามารถเช่ือมโยง ขอมูลดานสังคม
เศรษฐกิจ การซอนทับของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Overlay)  
 4. สามารถสรางแบบจําลอง (Model) ทดสอบและเปรียบเทียบทางเลือกกอนท่ีจะมีการนําเสนอยุทธวิธีใน
การปฏิบัติจริง  
 5. การปรับปรุงแกไขขอมูลใหทันสมัยไดงาย  
 6. สามารถจัดการกับระบบฐานขอมูลขนาดใหญได 
 การสัมผัสขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) 
 ในอดีตท่ีผานมาเทคโนโลยีภาพถายทางอากาศ (Aerial Photograph) และทางภาพถายดาวเทียม 
(Satellite Imagery) เปนคําท่ีใชแยกจากกัน ตอมาไดมีการกําหนดศัพทใหรวมใชเรียกคําท้ังสองรวมกัน ตลอด
จนถึงเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวกับขอมูลซ่ึงไดจากตัวรับสัญญาณระยะไกล Remote Sensing หมายถึง การ
วิเคราะหคุณลักษณะของวัตถุตางๆ โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุโดยตรง อาศัยพลังงานแมเหล็กไฟฟา ท่ีสะทอน
หรือแผออกจากวัตถุเปนตนกําเนิดของขอมูลรีโมทเซนซิง อยางไรก็ดีตัวกลางอื่นๆ เชน ความโนมถวง หรือ
สนามแมเหล็ก ก็อาจนํามาใชในการสํารวจจากระยะไกลไดเชนกัน เครื่องมือท่ีใชวัดคาพลังงานแมเหล็กไฟฟาท่ี
สะทอนหรือแผออกจากวัตถุ เรียกวา “รีโมทเซนซิง” หรือ “เครื่องรับรู (เซนเซอร)” คําวารีโมทเซนซิ่ง (Remote 
Sensing) เปนประโยคที่ประกอบขึ้นมาจากการรวม 2 คํา ซ่ึงแยกออกไดดังน้ี คือ Remote = ระยะไกล 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (133) 

Sensing = การรับรู จากการรวมคํา2 คําเขาดวยกันคําวา “Remote Sensing” จึงหมายถึง“การสัมผัสขอมูล
ระยะไกล”โดยมีนิยามความหมายนี้ไดกลาวไววา เปนการสํารวจตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยที่มิไดสัมผัส
กับสิ่งเหลานั้นเลยดังนั้นคําวา “Remote Sensing” จึงมีความหมายที่นิยมเรียกอยางหนึ่งวา การสํารวจจาก
ระยะไกล โดยความหมายรวม รีโมทเซนซิ่ง จึงจัดเปนวิทยาศาสตรและศิลปะการไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนท่ี 
หรือปรากฏการณจากเครื่องมือบันทึกขอมูล โดยปราศจากการเขาไปสัมผัสวัตถุเปาหมาย ท้ังน้ีอาศัยคุณสมบัติ
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 ลักษณะ คือ 
 1. คลื่นรังสี (Spectral) 
 2. รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial)  
 3. การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Temporal) ปจจุบันขอมูลดานนี้ไดนํามาใชในการศึกษาและวิจัยอยาง
แพรหลาย เพราะใหผลประโยชนหลายประการ อาทิเชน ประหยัดเวลา คาใชจายในการสํารวจเก็บขอมูล ความ
ถูกตอง และรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของโลก 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยูในสวนตางๆ ของโลก เปนสิ่งแวดลอมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย ในแตละทวีปและเขตภูมิอากาศตางๆวิถีชีวิตของมนุษยจึงมีความแตกตาง เชน ในเขตท่ีราบจะเปนท่ีตั้ง
เมือง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในเขตชายฝงทะเลจะเปนท่ีตั้งทาเรือ ชุมชนประมง อูตอเรือ สวนในเขตท่ีสูงและภูเขาเปน
พ้ืนท่ีปาไม มีการปลูกชา กาแฟ และทําเหมืองแร  
 ความหมายของ “ภูมิประเทศ” 
 ภูมิประเทศ (Landforms) หมายถึง ลักษณะสูงๆ ต่ําๆ ของพ้ืนผิวเปลือกโลก ซ่ึงมีสวนประกอบ 2 สวน คือ 
 1. สวนท่ีเปนทวีป มีเนื้อท่ีประมาณรอยละ 29 ของเปลือกโลกทั้งหมด 
 2. สวนท่ีเปนทะเลและมหาสมุทร มีเนื้อท่ีประมาณรอยละ 71 ของเปลือกโลกทั้งหมด 
 สาเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศในสวนที่เปนทวีป เกิดจากตัวกระทําทางธรรมชาติ 2 ประเภท คือ 
 1. พลังภายในเปลือกโลก เชน พลังความรอน ภูเขาไฟ และแผนดินไหว เปนตัวกระทําทางธรรมชาติทําให
เปลือกโลกเคลื่อนไหวบีบอัดจนเกิดเปนภูเขา เทือกเขา และที่ราบสูง 
 2. พลังภายนอกเปลือกโลก ไดแก กระแสน้ํา คลื่น ฝน กระแสลม และธารน้ําแข็ง เปนตัวกระทําทาง
ธรรมชาติท่ีทําใหเกิดการสึกกรอนหรือทับถมจนเกิดเปนลักษณะภูมิประเทศแบบตางๆ เชน ยอดภูเขา หินปูนท่ี
เวาแหวง ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา แมน้ําลําธาร ฯลฯ 
 ลักษณะภูมิประเทศของโลกประกอบดวย 
 1. ที่ราบ (Plain) หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่มีโครงสรางราบเรียบ หรืออาจมีลักษณะลูกคลื่นมีเนิน
เขาเตี้ยๆ ซ่ึงมีความสูงไมเกิน 150 เมตร 
  ประเภทของที่ราบ แบงตามลักษณะการเกิด มี 3 ประเภท ดังน้ี 
  1.1 ท่ีราบท่ีเกิดจากการทับถม เปนท่ีราบท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนวัตถุตัวการธรรมชาติ เชน 
กระแสน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง พัดพามามีตะกอนวัตถุหลายชนิด ไดแก 
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   - ท่ีราบริมฝงแมน้ํา ตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม เปนดินบริเวณสองฝงแมน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
ท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก ท่ีราบดินตะกอน ท่ีราบน้ําทวมถึง ท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา เชน ท่ีราบ
ลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย และที่ราบลุมแมน้ําคงคาในประเทศอินเดีย 
   - ท่ีราบชายฝงทะเล ซ่ึงเกิดจากคลื่นและกระแสลมพัดพาเศษวัสดุจากทะเล เชน ทราย โคลน 
หรือตะกอนดิน เขามาทับถมจมบริเวณชายฝงทะเลชั่วนาตาป ดังตัวอยางท่ีราบชายฝงทะเลในประเทศเนเธอรแลนด
และเบลเยียม 
   - ท่ีราบดินลมหอบ หรือท่ีราบดินเลิสส เกิดจากกระแสลมพัดพาฝุน ทรายมาทับถม เชน ท่ีราบ
ดินลมหอบบริเวณตอนกลางของจีน และที่ราบเขตทุงหญาแปมปสในอารเจนตินา 
  1.2 ท่ีราบท่ีเกิดจากการสึกกรอน เปนท่ีราบท่ีเกิดจากการกระทําของตัวกลางธรรมชาติ เชน ลม ฝน 
แมน้ํา และธารน้ําแข็งท่ีพัดพาผิวหนาดินไปทําใหพ้ืนท่ีท่ีเคยสูงมากอนกลับกลายเปนพ้ืนท่ีราบ  
  1.3 ท่ีราบโครงสรางเปลือกโลกต่ํา เปนท่ีราบท่ีเกิดจากสาเหตุโครงสรางของเปลือกโลกบริเวณนั้นต่ํา
อยูแลวโดยธรรมชาติ เชน ท่ีราบใหญในสหรัฐอเมริกา และที่ราบต่ํารัสเซียในไซบีเรียของประเทศรัสเซีย 
 2. ที่ราบสูง (Plateaus) หมายถึง ท่ีราบท่ีตั้งอยูบนภูเขาหรือเชิงเขา มีบริเวณกวางและพื้นท่ีราบเรียบ 
โดยพื้นท่ีสวนใหญยกระดับสูงจากผิวโลกโดยรอบตั้งแต 300 เมตรขึ้นไปประเภทที่ราบสูงมี 3 ประเภท 
  2.1 ท่ีราบสูงเชิงเขา เปนท่ีราบสูงท่ีดานหนึ่งขนาบดวยเทือกเขา และอีกดานหนึ่งอยูติดกับทะเลหรือ
มหาสมุทร เชน ท่ีราบสูงปาตาโกเนีย ในอารเจนตินา 
  2.2 ท่ีราบสูงระหวางภูเขา เปนท่ีราบสูงท่ีมีเทือกเขาขนาบไวท้ังสองดานหรือสามดาน เชน ท่ีราบสูง
ทิเบต, ท่ีราบสูงมองโกเลีย ในทวีปเอเชีย และที่ราบสูงเกรตเบซิน ในสหรัฐอเมริกา 
  2.3 ท่ีราบสูงในทวีป หรือท่ีราบสูงรูปโตะ เปนท่ีราบสูงท่ีมีทะเลหรือท่ีราบลอมรอบเปนขอบ ทําใหยก
ตัวขึ้นสูงกวาบริเวณโดยรอบอยางเห็นชัดเจน เกิดเปนลักษณะเหมือนรูปโตะ เชน ท่ีราบสูงเดคคานในอินเดีย และ
ท่ีราบสูงในคาบสมุทรอาหรับ 
 3. เนินเขา (Hills) คือ พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนเนินสูงขึ้นจากบริเวณโดยรอบ แตมีความสูงไมมากเหมือน
ภูเขา โดยทั่วไปมีความตางระดับในทองถิ่นประมาณ 150 – 600 เมตร เนินเขามีการเกิด 2 ประเภท 
  3.1 เนินเขาท่ีเกิดจากโครงสรางภูมิประเทศ การเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเปลือกโลกทําใหโกงตัวขึ้น 
  3.2 เนินเขาท่ีเกิดจากการกรัดกรอนพังทลาย โดยตัวการกระทําทางธรรมชาติ เชน ลม ฝน และ
อุณหภูมิของอากาศ 
 4. ภูเขา (Mountains) หมายถึง ภูมิประเทศที่มีลักษณะสูงขึ้นไปจากบริเวณโดยรอบ คลายเนินเขาแตมี
ความสูงมากกวาตั้งแต 600 เมตรขึ้นไป เชน ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม และเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ 
ซ่ึงภูเขาจําแนกตามลักษณะการเกิด 4 ประเภท คือ 
  4.1 ภูเขาท่ีเกิดจากการคดโคงของหิน เกิดจากเปลือกโลกถูกแรงกดดันภายในทําใหยกระดับสูงขึ้นเปน
ช้ันหินโคงและกลายเปนภูเขา มักพบในบริเวณท่ีเปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวและชั้นหินยังไมคงท่ี เชน เทือกเขา
หิมาลัย ในทวีปเอเชีย 
  4.2 ภูเขาบล็อก เกิดจากการยุบตัว หักตัว หรือเลื่อนระดับของหินเปลือกโลกทําใหดานท่ียกตัวขึ้น
กลายเปนภูเขาและมีหนาผาสูงชัน สวนบริเวณท่ียุบต่ําลงจะกลายเปนแองหรือหุบเขาทรุด เชน ภูเขาแบล็กฟอรเรสต 
ในเยอรมันนี 
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  4.3 ภูเขาไฟ เกิดจากการปะทุของหินหนืด ภายใตเปลือกโลกดันตัวจนโผลพนเปลือกโลกเปนหินหลอมเหลว 
รวมตัวซอนจนสูงกลายเปนภูเขารูปกรวย เชน ภูเขาไฟอากุง ในอินโดนีเซีย ภูเขาไฟฟูจิยามา ประเทศญี่ปุน 
  4.4 ภูเขาท่ีเหลือจากการสึกกรอน เกิดในบริเวณท่ีราบสูงท่ีมีการสึกกรอนแตยังคงเหลือสวนท่ีแข็งแกรง
ไมสึกกรอน มีลักษณะเปนเทือกเขาและหุบเขาสลับกัน เชน ภูเขาในเขตท่ีราบสูงของสก็อตแลนด 
 
 ภูมิอากาศ  
 ความหมายของ “ภูมิอากาศ”  
 ภูมิอากาศ (Climates) หมายถึง สภาวะอากาศของทองถิ่นหรือภูมิภาคแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนลักษณะท่ี
เกิดขึ้นเปนประจําของทองถิ่นแหงน้ีในรอบปหรือในแตละฤดูกาล เชน ภาคใตของประเทศไทยมีภูมิอากาศรอนช้ืน และ
มีฝนตกชุก เปนตน  
 องคประกอบของภูมิอากาศ สิ่งท่ีประกอบขึ้นมาเปน “ภูมิอากาศ” ของในแตละทองถิ่น มีดังนั้น  
  1. อุณหภูมิของอากาศ เทอรโมมิเตอรท่ีใชวัดอุณหภูมิของอากาศ มีหนวยวัด 2 แบบ คือ  
   (1) แบบองศาเซลเซียส (C) มีจุดเยือกแข็ง 0 องศา และจุดเดือด 100 องศา  
   (2) แบบองศาฟาเรนไฮต (F) มีจุดเยือกแข็ง 32 องศา และจุดเดือด 212 องศา  
  2. ฝน เปนหยาดน้ําฟาท่ีเกิดจากการรวมตัวของละอองน้ํา และยังรวมถึงหยาดน้ําฟาอื่นๆ ท่ีคลาย
ฝน ไดแก หิมะ ลูกเห็บ และฝนน้ําแข็ง  
  3. ลม คือ อากาศที่มีการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะเกิดลมพัดเมื่อบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงกันมีความกดอากาศ 
แตกตางกัน จากพ้ืนท่ีท่ีมีความกดอากาศสูงจะไหลเขาแทนท่ีพ้ืนท่ีท่ีความกดอากาศต่ํา สรุปการเคลื่อนท่ีของอากาศ
ท่ีทําใหเกิดลม มีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้  
   (1) อากาศรอน มีอุณหภูมิสูง น้ําหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสูง เรียกวา ความกดอากาศต่ํา เมื่อลอยตัว
ขึ้นสูงทําใหบริเวณพ้ืนผิวดินเกิดชองวาง  
   (2) อากาศเย็น มีอุณหภูมิต่ํา น้ําหนักมากจะลดตัวต่ําลง เรียกวา ความกดอากาศสูงจะไหลถายเท
แทนท่ีชองวางในบริเวณใกลเคียง ทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของอากาศ เรียกวา “ลม” เครื่องมือท่ีใชวัดความเร็วของ
ลม เรียกวา แอนนิโมมิเตอร (Cup Anemometer) และเครื่องมือท่ีใชวัดทิศทางของลม เรียกวา “ศรลม”  
  4. ความชื้นของอากาศ เปนไอน้ําในอากาศที่ระเหยจากน้ําบนผิวโลกขึ้นไปสูเบ้ืองบน ความช้ืนของ
อากาศจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ถาอากาศรอนจะรับไอน้ําไดมาก สภาวะอากาศที่ไมสามารถรับไอน้ําได
อีกแลว เรียกวา “สภาวะอากาศอิ่มตัว”  
  5. แสงแดด พ้ืนท่ีภูมิภาคใดหรือทองถิ่นใดจะไดรับแสงแดดจากดวงอาทิตยมากหรือนอยเพียงใด ยอม 
ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ  
   (1) ตําแหนงท่ีตั้งบนพื้นผิวโลก ตั้งแตละติจูด 0 ถึง 90 องศาเหนือและใต บริเวณเขตศูนยสูตรจะ
ไดรับปริมาณแสงแดดมากท่ีสุด  
   (2) เมฆที่ลอยตัวอยูบนทองฟา ถาพ้ืนท่ีใดมีทองฟาโปรงไมมีเมฆปกคลุม พ้ืนท่ีนั้นจะไดรับแสงแดด
ในปริมาณมาก  
  6. ทัศนวิสัย หมายถึง สภาวะอากาศบริเวณพ้ืนผิวโลกท่ีทําใหมนุษยสามารถมองเห็นสิ่งท่ีอยูขางหนา
ไดอยางชัดเจนใกลหรือไกลเพียงใด เชน  
   (1) อากาศมีทัศนวิสัยดี สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนไกลกวา 10 กิโลเมตร  
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   (2) อากาศมีทัศนวิสัยดี มองเห็นชัดไมเกิน 1 กิโลเมตร ถือวาทัศนวิสัยของอากาศเลวมาก การนํา
เครื่องบินลงจอดจะเกิดอันตรายได  
 ปรากฏการณของภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศของโลกที่ปรากฏในทองถิ่นหรือภูมิภาคตางๆ นอกเหนือจากอธิบายในองคประกอบของ
ภูมิอากาศแลว ยังมีลักษณะสําคัญท่ีเปนปรากฏการณของภูมิอากาศอีกหลายลักษณะ ดังน้ี  
 1. ลมมรสุม เปนลมประจําท่ีเกิดจากความแตกตางในอุณหภูมิของพ้ืนดินกับพ้ืนน้ํา หรืออุณหภูมิระหวาง
ภาคพ้ืนทวีปกับภาคพื้นน้ํามหาสมุทร ลมมรสุมท่ีพัดผานประเทศไทย ไดแก  
  (1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน ทําใหเกิดฝนตก  
  (2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากแหลงความกดอากาศสูงทางตอนกลางของจีนเขาสู
ประเทศไทย ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ทําใหเกิดฤดูหนาว  
 2. พายุหมุน เปนลมพายุท่ีพัดหมุนเขาหาศูนยกลาง ซ่ึงมีความกดอากาศต่ําดวยความเร็วสูงมากมีเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 100–1,000 กิโลเมตร ทําใหเกิดฝนตกหนักและสรางความเสียหายแกพ้ืนท่ีท่ีพัดผาน 
ตอไปนี้เปนช่ือของ “พายุหมุนเขตรอน” มีช่ือเฉพาะตามแหลงกําเนิด ดังน้ี  
  (1) พายุใตฝุน (Typhoon) เกิดในทะเลจีนใต แบงตามระดับความเร็วของลมได 3 ระดับ จากเบาไปสู
หนัก ไดแก พายุดีเปรสชัน (Depression), พายุโซนรอน (Tropical Storm) และพายุไตฝุน (Typhoon) 
  (2) พายุไซโคลน (Cyclone) เกิดในอาวเบงกอลและทะเลอาหรับ  
  (3) พายุเฮอริเคน (Hurricane) เกิดในทะเลแคริบเบียนและอาวเม็กซิโก  
  (4) พายุทอรนาโด (Tornado) เกิดในสหรัฐอเมริกา 
 ความหมายของ “ปรากฏการณทางภูมิศาสตร”  
 ปรากฏการณทางภูมิศาสตร หมายถึง สภาวการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเปลือกโลกและบรรยากาศที่หอหุมโลก
โดยสภาวการณนั้นมีอิทธิพลและผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางตรงหรือทางออม เชน การเกิดพายุ-
หมุน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกรอน ฯลฯ  
 1. แพะเมืองผี  
  ลักษณะสําคัญ แพะเมืองผีเปนพ้ืนดินท่ีพังยุบตัวลงไปจนเปนแองแผนดินคลายกระทะหงายมีแทงดิน
คลายเสาหรือโคกรูปรางคลายดอกเห็ดหรือรังจอมปลวกกระจายอยูท่ัวไป ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลน้ําชํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแพร  
  กระบวนการเกิด แพะเมืองผีเปนปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการกระทํา
ของแรงน้ําไหล หรือการกัดเซาะของน้ําฝน จะกัดเซาะจนเนินดินบริเวณนั้นสึกกรอนในแนวดิ่งหรือแนวตั้งจึงมี
รูปรางคลายเสาดิน  
  เน่ืองจากเปลือกโลกบริเวณท่ีตั้งแพะเมืองผีเปนตะกอนที่ยังไมจับตัวแข็งเปนช้ันหิน แตเกิดจากการทับถม
ของตะกอนดินเหนียวสลับกับช้ันกรวดทรายและมีดินลูกรังแทรกตัวอยู ดังน้ันจึงเกิดการสึกกรอนไดงายโดยตัวกระทํา
ท่ีสําคัญ คือ น้ําฝน รวมท้ังปจจัยประกอบอื่นๆ เชน กระแสลม แสงแดด ฯลฯ ปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ีมี
ลักษณะเดียวกับแพะเมืองผี ไดแก เสาดิน (ฮอมจอม) อําเภอนานอย จังหวัดนาน และโปงยุบ อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี  
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 2. วนอุทยานเขากระโดง 
  ลักษณะสําคัญ วนอุทยานเขากระโดงเปนปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการ
กระทําของภูเขาไฟ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อท่ีประมาณ 1,450 ไร  
  วนอุทยานเขากระโดง ประกอบดวยพ้ืนท่ีของเนินเขา 2 ลูก คือ เขากระโดงและเขาใหญ ซ่ึงเกิดจาก
การกระทําของภูเขาไฟในอดีต จึงพบหินลาวา (Lava) ประเภทหินบะซอลต (Basalt) กระจายอยูท่ัวไป เฉพาะ  
เขากระโดงจะพบปากปลองภูเขาไฟหรือชองปะทุของลาวา ไดแปรสภาพเปนแองน้ําหรือทะเลสาบขนาดเล็ก  
  กระบวนการเกิด สันนิษฐานวาหินหนืดหรือหินหลอมละลายและกาซรอนภายใตเปลือกโลกถูกกดดันให
ไหลขึ้นมาตามรอยราวของเปลือกโลก จนเกิดการทับถมเปนเนินเขาและมีสภาพเปนซากภูเขาไฟท่ีสิ้นพลังแลวใน
ปจจุบัน ปรากฏการณทางภูมิศาสตร ท่ีมีลักษณะเดียวกับวนอุทยานเขากระโดง ไดแก เขาพนมรุงและ             
ภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย, เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย และปลองภูเขาไฟท่ีแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนตน  
 3. เสาเฉลียง (เขตอุทยานแหงชาติผาแตม)  
  เสาเฉลียง ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติผาแตม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากการ
กระทํารวมกันของอุณหภูมิ กระแสลม การกัดเซาะของน้ํา มีลักษณะเปนแทงหินรูปดอกเห็ดขนาดใหญหลาย
แทง มีความสูงประมาณ 5–7 เมตร สวนใหญเปนหินทราย  
  กระบวนการเกิด เสาเฉลียงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย ซ่ึงตองใชเวลานานนับลานๆ ป  
โดยตัวกระทํารวมกันของอุณหภูมิของอากาศ ท้ังอากาศรอนในเวลากลางวันและอากาศเย็นในเวลากลางคืน     
เปนสาเหตุท่ีทําใหหินเกิดรอยแตกแยก ตอมาเกิดการกัดเซาะของน้ําและการพัดพาของกระแสลม จนกลายเปน
เสาเฉลียงหรือแทงหินรูปดอกเห็ดในที่สุด 
  ปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ีมีลักษณะเดียวกับเสาเฉลียง คือ ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร และอุทยาน
แหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ เปนตน 
 4. น้ําคางแข็ง  
  น้ําคางแข็ง (Frost) เปนปรากฏการณทางภูมิศาสตรเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของ
พ้ืนผิวโลก มีลักษณะเปนเกร็ดน้ําแข็งขาวๆ จับตัวตามใบไมใบหญา และวัตถุอื่นๆ ท่ีอยูใกลกับพ้ืนดิน จะพบในชวง
ฤดูหนาวบริเวณยอดดอยสูงๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  แหลงท่ีพบ น้ําคางแข็งท่ีพบในภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน มีช่ือภาษา
ถ่ินวา “เหมยขาบ” สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงสําคัญท่ีพบ คือ ภูกระดึง จังหวัดเลย เรียกวา “แมคะนิ้ง”  
  กระบวนการเกิด น้ําคางแข็งเกิดได 2 ลักษณะ คือ  
   (1) การเกิดโดยตรง เกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศใกลผิวโลกลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็ง (ต่ํากวา 0 
องศาเซลเซียส) ทําใหไอน้ําในอากาศจับตัวแข็งเปนเกร็ดนํ้าแข็ง และตกลงมาเกาะตามใบไมใบหญาบริเวณเหนือ
พ้ืนดิน  
   (2) การเกิดโดยออม เกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง โดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธบริเวณ
ใกลพ้ืนดินสูง ทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะอยูตามใบไมใบหญา และเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําเทากับ  
จุดเยือกแข็ง น้ําคางท่ีเกาะตามใบไมใบหญาก็จะแข็งตัวเปนเกร็ดน้ําแข็ง  
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 5. ลูกเห็บ  
  ลูกเห็บ (Hail) เปนปรากฏการณทางภูมิศาสตรเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีลักษณะ
เปนกอนน้ําแข็งขนาดเล็กคลายรูปกรวยหรือหัวหอม จะตกลงมาพรอมกับการเกิดพายุฝนฟาคะนองถาลูกเห็บมี
ขนาดใหญอาจทําอันตรายตอบานเรือน หรือพืชผักผลไมได  
  แหลงท่ีพบ ลูกเห็บมักตกในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเดือนเมษายนซ่ึงมีพายุฝนฟา
คะนอง กระบวนการเกิด ลูกเห็บจะเกิดเมื่อเมฆฝน ท่ีเรียกวา “คิวมูโลนิมบัส” (Cumulonimbus Cloud) กอตัวขึ้น
และลอยตัวอยางรวดเร็วขึ้นสูบรรยากาศชั้นบนที่มีอุณหภูมิของอากาศต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ทําใหเม็ดฝนแข็งตัว
กลายเปนกอนน้ําแข็งและตกลงมาพรอมๆ กับพายุฝน  
 6. แผนดินไหว  
  แผนดินไหว (Earthquakes) เปนปรากฏการณทางภูมิศาสตรท่ีเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนไหวหรือ
สั่นสะเทือน โดยเกิดจากการเคลื่อนตัวและแรงกดดันของเปลือกโลก รวมท้ังการระเบิดของภูเขาไฟ  
  กระบวนการเกิด สาเหตุการเกิดแผนดินไหวมี 2 ประการ คือ  
  (1) เกิดโดยธรรมชาติ ไดแก การเคลื่อนตัวหรือการเลื่อนตัวของเปลือกโลก และการระเบิดของภูเขาไฟ
เนื่องจากภายใตเปลือกโลกมีพลังความรอนสะสมตัวอยูและมีแรงกดดัน  
  (2) เกิดโดยการกระทําของมนุษย ไดแก การสรางอางเก็บน้ําไวบนแนวรอยเลื่อนของแผนเปลือก
โลก การทําเหมืองขุดในระดับลึก การทดลองการระเบิดใตดิน การเก็บขยะนิวเคลียรไวใตดินทําใหเกิดการแผ
กัมมันตรังสี ลวนเปนสาเหตุทําใหมวลหินเปลี่ยนแปรสภาพและเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกได เครื่องมือท่ีใช
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว เรียกวา ไซสโมกราฟ (Seismograph) โดยมีหนวยวัดเปนมาตรา      
“ริคเตอร” (Richter) การวัดระดับความรุนแรงของแผนดินไหว โดยทั่วไประดับความสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ตั้งแต 7.0 มาตราริคเตอรขั้นไป เปนการสั่นไหวที่รุนแรง อาคารสิ่งกอสรางไดรับความเสียหายมาก แผนดินอาจมี
รอยแตกแยก เครื่องเรือนและวัตถุตางๆ ท่ีอยูบนพ้ืนจะถูกเหวี่ยงกระเด็น แตสภาพความเสียหายของแผนดินไหว
ในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม เชน โครงสรางทางธรณีวิทยา มาตรฐานในการกอสราง
อาคาร ระยะเวลาที่เกิด และความหนาแนนของประชากร โดยพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแนนจะมีจํานวนผูคนเสียชีวิต
มากกวาพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรเบาบาง  
  ผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว มีดังน้ี  
  (1) ผลกระทบโดยตรง ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ  
  (2) ผลกระทบโดยออม จะเกิดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลชายฝงทะเลและมีศูนยกลางการเกิดของแผนดินไหว
ในมหาสมุทร โดยเกิดคลื่นยักษ ในภาษาญ่ีปุน เรียกวา “สึนามิ” (Tsunami) ทําใหระดับน้ําในทะเลสูงกวาปกติและ
เกิดน้ําทวมอยางฉับพลันในเมืองชายฝงทะเล ทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย  
  สถิติแผนดินไหวของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูนอกแนวแผนดินไหวของโลกจึงไดรับ
ผลกระทบไมมากนัก จากการตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาพบวาขนาดของแผนดินไหวที่เคยเกิดในประเทศไทย
สวนใหญเปนระดับเล็กหรือปานกลาง (เฉลี่ยประมาณ 6.0 ริคเตอร) แผนดินไหวของประเทศไทยที่มีระดับความ
รุนแรงสูงสุดเทาท่ีเคยวัดได เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มีศูนยกลางการส่ันไหวในพื้นท่ีจังหวัดนาน วัดได 
6.5 ริคเตอร แตไมมีการบันทึกความเสียหายไว  
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สาเหตุของปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  
 1. สภาพปญหาวิกฤตที่เกิดข้ึนในประเทศไทย มีดังนี้  
  (1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดปญหาวิกฤติ ไดแก ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา  
  (2) ปญหาวิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ  
   - ความเสื่อมโทรมในดานปริมาณ โดยมีความอุดมสมบูรณลดนอยลงจนเกิดภาวะขาดแคลนหรือ
ใกลจะสิ้นสูญ เชน น้ํามันปโตรเลียม และสัตวปาบางชนิด  
   - ความเสื่อมโทรมในดานคุณภาพ เชน ดินจืดเร็วเพราะขาดแรธาตุอาหารในดินและน้ําจากแมน้ํา
ลําคลองเนาเสีย เปนตน  
 2.  สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา คือ การเพ่ิมของจํานวนประชากร ประมาณวาอีก 25 ปขางหนาประเทศ
ไทยจะมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 72 ลานคน ทําใหปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้น จึงเกิดสภาพ
เสื่อมโทรมและรอยหรอลงอยางรวดเร็ว  
 
 วิกฤตการณทรัพยากรปาไมในประเทศไทย  
 ปญหาทรัพยากรปาไมของประเทศไทยในปจจุบัน มีสาระสําคัญดังน้ี  
 1. การสูญเสียพ้ืนที่ปาไมจํานวนมาก มีการบุกรุกทําลายปาจนความอุดมสมบูรณของปาลดต่ําลงและ
เกิดผลกระทบตอความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตจะพบวา  
  (1) พ้ืนท่ีปาไมในสมัยรัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2453 มีประมาณ 225 ลานไร หรือรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีประเทศ  
  (2) พ้ืนท่ีปาไมในปจจุบัน พ.ศ. 2541 มีเหลือประมาณ 81.0 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ  
 2. สาเหตุของการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม อาจกลาวไดวามีสาเหตุพ้ืนฐานเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร
อยางรวดเร็ว สรุปไดดังนี้  
  (1) การบุกรุกพ้ืนท่ีปาของราษฎร เพ่ือขยายพื้นท่ีเพาะปลูกทําไรเลื่อนลอย สรางบานเรือน และ
ครอบครองที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมอยางถาวร  
  (2) การเกิดไฟไหมปา  
  (3) การลักลอบตัดไมทําลายปาของนายทุน เพ่ือนําไมแปรรูปไปจําหนาย  
  (4) การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุทางออมทําใหตองสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม 
เชน การสงเสริมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาชลประทานในพื้นท่ีเพาะปลูกทําใหตองตัดถนน 
สรางเขื่อนอางเก็บน้ํา และมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมขึ้น  
 3. ผลกระทบของปญหาวิกฤติทรัพยากรปาไม  
  (1) ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีปาไมลดลงมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ดังนี้  
   - การพังทลายของหนาดิน จากการกระทําของฝนและน้ําจากภูเขา ทําใหดินขาดความอุดม-
สมบูรณ  
   - เกิดน้ําทวมฉับพลัน เพราะน้ําปาไหลลงมายังพ้ืนราบไดอยางรวดเร็ว  
   - พ้ืนท่ีขาดความชุมช้ืน เกิดความรอนและแหงแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล  
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  (2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองนําเขาไมทอนและไมแปรรูปจากตางประเทศเพื่อนํามาใช
ภายในประเทศปละมากๆ เชน ใน พ.ศ. 2544 มีปริมาณนําเขามากกวา 1.8 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา 
15,200 ลานบาท เปนตน  
 การสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลนในประเทศไทย  
 ปาชายเลนเปนปาไมอีกประเภทหนึ่งท่ีมีคุณคาย่ิงตอมนุษย เปนแหลงอาหาร แหลงรายได และชวยรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงทะเล พบในบริเวณชายฝงทะเลของภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก 
 สรุปปญหาของชายเลนในประเทศไทยได ดังนี้  
 1. การสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลนอยางรวดเร็ว จากเดิมเมื่อ พ.ศ. 2504 มีอยูประมาณ 2.3 ลานไร แตใน
ปจจุบันคงเหลืออยูไมถึง 1 ลานไร โดยภาคกลางมีอัตราการสูญเสียมากท่ีสุด ในขณะที่ภาคใตดานชายฝงทะเล  
อันดามันยังคงสภาพความอุดมสมบูรณชายเลนไวไดมากท่ีสุด  
 2. ผลกระทบจากการสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลน ชาวบานจะถางปาชายเลนเพื่อใชเปนแหลงเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา โดยเฉพาะทํานาเลี้ยงกุงกุลาดํา และนําไมโกงกางไปทําฟนทําถาน เปนตน  
 การสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลนเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจและระบบนิเวศ ดังน้ี  
 (1) ทําลายแหลงแพรพันธุและแหลงอนุบาลตัวออนของปลาและสัตวน้ําโดยธรรมชาติ ทําใหความอุดมสมบูรณ 
ของแหลงประมงทางทะเลในนานน้ําของไทยลดลง เทากับสูญเสียแหลงอาหาร และแหลงรายไดของประชาชน  
 (2) เกิดการพังทลายของหนาดินจากการกัดเซาะของน้ําทะเล เนื่องจากปาชายเลนเปนแนวกันชนโดย
ธรรมชาติ  
 
 การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 1. ความหมายของการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  1.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนคําท่ีมีรากฐานมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการใชหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด 
รูจักถนอมในการใช เพ่ือใหมีไวใชอยางยาวนานจนถึงคนรุนหลัง  
  1.2 การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย เพ่ือใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอมนั้นดวยประสิทธิภาพลง หรือกระทบกระเทือนตอคนรุนหลัง  
 2. การอนุรักษทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังใน
ดานการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว การสรางบานเรือนท่ือยูอาศัย และกิจการทองเท่ียว เปนตน มีดังนี้  
  2.1 ปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแผก เพ่ือชวยบรรเทาการกัดเซาะของกระแสลมและฝน  
  2.2 บํารุงรักษาคุณภาพของดิน โดยใสปุยและเพ่ิมแรธาตุอาหารในดิน  
  2.3 ใชประโยชนจากที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน โดยกําหนดโซนหรือเขตพ้ืนท่ีทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ เชน พ้ืนท่ีท่ีมีดินอุดมสมบูรณกําหนดใหเปนเขตเพาะปลูก เปนตน  
  2.4 ควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน เชน สรางเขื่อนริมคลองและแมน้ํา เพ่ือปองกันมีใหน้ํา
และคลื่นกัดเซาะตลิ่งพัง เปนตน  
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 3. การอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แนวทางดําเนินการ คือ   
  3.1 ควบคุมและรักษาคุณภาพของแหลงตนน้ําลําธาร โดยรักษาผืนปาบริเวณภูเขาสูงใหสมดุล
สมบูรณตอไป  
  3.2 รักษาคุณภาพของแมน้ํา ลําคลอง ซ่ึงเปนแหลงน้ําดิบท่ีใชทํานํ้าประปา หรือใชในการอุปโภค
และบริโภค โดยไมท้ิงขยะของเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม  
 4. การอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  มีหลักการสําคัญ ดังนี้  
  4.1 กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมของ
ประเทศในระยะยาว เชน กําหนดจํานวนพ้ืนท่ีปลูกปาในแตละป โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
หรือกําหนดเปาหมายพ้ืนท่ีปาไมของประเทศอยางนอยใหมีรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนตน  
  4.2 ดําเนินการอนุรักษพ้ืนที่ปาไมของประเทศ โดยสนับสนุนใหเจาหนาท่ีของรัฐประสานความรวมมือ
กับประชาชนในพื้นท่ี ใหราษฎรมีสวนรวมรักษาผืนปาในทองถิ่นของตน ท้ังการปลูกปาเพ่ิมเติม การบํารุงรักษา 
และการปองกันการลักลอบตัดทําลาย เปนตน  
 5. การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แรธาตุมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก มีการนํามาใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ แนวทางการอนุรักษแรธาตุควรดําเนินการ ดังน้ี  
  (1) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการใชทรัพยากรแรธาตุของประเทศ เพ่ือใหนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
และประโยชนอยางคุมคา  
  (2) สงเสริมการสํารวจพ้ืนท่ีหาแหลงแรธาตุใหมๆ เพ่ิมเติม  
  (3) สงเสริมการศึกษาวิจัย เพ่ือนนําแรธาตุชนิดตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางคุมคา
โดยเนนในรูปของผลิตภัณฑหรือสินคาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา  
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ กับการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศเฉพาะ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสาระสําคัญ ดังนี้  
  6.1 เนนการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไดแก  
   (1) การจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีลุมน้ําและฟนฟูคุณภาพ
ของชายฝงและทะเล  
   (2) อนุรักษพ้ืนท่ีปา และจัดการแกไขปญหาทรัพยากรดินท่ีเสื่อมโทรม  
  6.2 เนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ  
  6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
  6.4 รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยลดปญหามลพิษ เพ่ือใหเมืองและชุมชนนาอยู ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   
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 วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย  
 1. ความหมายของ “สภาวะแวดลอมเปนพิษ”  
  1.1 สภาวะแวดลอมเปนพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจของมนุษย เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษของเสียง เปนตน โดยสวนใหญมีสาเหตุเกิดจาก
การกระทําของมนุษย  
  1.2 มลพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีไมนาพึงพอใจ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเกิดความ
เสียหายตอมนุษยได เชน มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางกลิ่น และสารมลพิษในดิน เปนตน  
 2. สถานการณของปญหามลพิษในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  
  จากการสํารวจปญหามลพิษของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย เมื่อปพ.ศ. 2544 สรุปไดดังน้ี  
  2.1 ประเทศที่ประสบปญหามลพิษรุนแรงที่สุดในทวีปเอเชีย 3 อันดับแรก ไดแก อินเดีย จีน และ
เวียดนาม ตามลําดับ โดยมลพิษทางอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญท่ีสุด  
  2.2 ประเทศที่ประสบปญหามลพิษนอยที่สุด ไดแก สิงคโปร รองลงมา คือ ญ่ีปุนและมาเลเซีย  
  2.3 ประเภทมลพิษในประเทศไทย ปญหาหรือวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของไทยจัดอยูในอันดับท่ี 
7 ของทวีปเอเชีย สวนใหญเปนปญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางบิน มลพิษทาง
เสียง และมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล  
 3. สภาพมลพิษทางอากาศ  
  มลพิษทางอากาศ หรืออากาศเปนพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไมบริสุทธ์ิมีมวลสารเจือปนอยูมาก 
เชน แกสคารบอนมอนอกไซด แกสคารบอนไดออกไซด เขมาควัน ฝุน และละอองตะกั่ว ฯลฯ  
  สถานการณของปญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย  
  3.1 เมืองใหญประสบปญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ สวนในตางจังหวัด คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม บริเวณท่ีพบมากเปนพ้ืนท่ีริมถนนที่มีการจราจร
หนาแนน หรือบริเวณใกลโรงงานอุตสาหกรรม  
  3.2 สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศ ดังนี้  
   (1) ควันพิษจากทอไอเสียรถยนต และโรงงานอุตสาหกรรม  
   (2) ควันท่ีเกิดจากการเผาขยะ และใบไมใบหญาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมท้ังไฟไหมปา  
   (3) ฝุนละอองจากการกอสรางอาคารสูง ถนน และสาธารณูปโภคอื่นๆ  
  3.3 ปญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุเกิดจากการเพ่ิมของจํานวนรถยนตและ
ยานพาหนะตางๆ อยางรวดเร็วมาก ไอเสียท่ีเกิดจากยานพาหนะประกอบดวยสารมลพิษตางๆ เชน แกสไฮโดรคารบอน 
และแกสคารบอนไดออกไซด นอกจากนี้ยังมีฝุนละอองและสารตะกั่วในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนนอีกดวย  
  3.4 ปญหามลพิษทางอากาศของเชียงใหมและเมืองใหญทางภาคเหนือ  
   (1) เขตเทศบาลนครเชียงใหม สภาพมลพิษทางอากาศมีสาเหตุเกิดจากปญหาการจราจร และ
กอสรางอาคารสูงและสิ่งกอสรางตางๆ สวนในฤดูแลงมีปญหาฝุนละอองคอนขางสูง เกิดจากการเผาขยะในยาน
ชุมชน เผาใบไมใบหญาและเศษวัสดุทางการเกษตร และไฟไหมปา เปนตน  
   (2) พ้ืนท่ีรอบๆ โรงไฟฟาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนโรงงานไฟฟาพลังถานหิน จึงเกิด
ปญหาหามลพิษจากฝุนละอองและสารซัลเฟอร  
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  3.5 คามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยมีสานพิษปะปนในอากาไดไมเกิน ดังนี้  
   (1) แกสคารบอนไดออกไซด คามาตรฐานคุณภาพอากาศ คือ อากาศท่ีมนุษยหายใจเขาไปจะมี
แกสคารบอนไดออกไซดไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยอยูในบริเวณนั้น 1 ช่ัวโมง  
   (2) สารตะกั่ว กําหนดใหมีสารตะกั่วอยูในมวลอากาศไดไมเกิน 0.01 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
สําหรับคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง/วัน  
  3.6 ผลกระทบของปญหามลพิษทางอากาศ โรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดจากการรับสารพิษเขาไปสะสมใน
รางกายท่ีมีคนปวยมากท่ีสุด คือ โรคภูมิแพจากระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ควันดําจากทอไอเสียรถยนตจะทํา
ใหเกิดโรคมะเร็งในปอด หรือแกสคารบอนมอนอกไซด จะทําใหโลหิตรับออกซิเจนไดนอยลง จึงเกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะจนหมดสติและอาจเสียชีวิตได 
 4. สภาพมลพิษทางน้ํา  
  มลพิษทางน้ํา คือ สภาพของน้ําเสียหรือน้ําท่ีมีเช้ือโรคเจือปนอยู โดยถูกปลอยทิ้งลงมาปะปนกับแหลง
น้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา คูคลอง ฯลฯ ในปริมาณท่ีมากเพียงพอจะทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติเนาเสียตามไป
ดวย โดยมากจะพบในเขตเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน  
  4.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา  
   สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา คือ ท้ิงนํ้าเสียลงสูแมน้ําลําคลอง โดยไมกําจัด
สิ่งเจือปนออกกอน โดยมีท่ีมาจากแหลงตางๆ ดังนี้   
   1) อาคารบานเรือนและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา คูคลอง 
น้ําเสียจะเกิดจากครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ตลาดสด ศูนยการคา อาคารพาณิชย และสถานบันเทิงตางๆ 
โดยไมผานกระบวนการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
   2) โรงงานอุตสาหกรรม แมจะมีกฎหมายบังคับใหผูประกอบการตองนํานํ้าเสียผานกระบวนการ
บําบัดกอนท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ แตในความเปนจริงมีผูประกอบการบางรายเห็นแกตัวฝาฝนไมยอมปฏิบัติ
ตามเพราะตองลงทุนสูง หรือเจาหนาท่ีของรัฐควบคุมดูแลไมท่ัวถึง  
    แมน้ําท่ีมีปญหาน้ําเนาเสียในชวงฤดูแลงและมีระดับความรุนแรงมากท่ีสุด คือ แมน้ําทาจีน 
รองลงมา ไดแก แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกง เนื่องมาจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูสองฝงแมน้ํา
ดังกลาวจํานวนมาก  
   3) การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว น้ําเสียเกิดจากมูลของสัตวจากฟารมเลี้ยงสุกร และน้ําเสียจากนาขาว 
เมื่อถูกระบายลงสูแมน้ําลําคลองจะทําใหน้ําในแมน้ําเนาเสียได เปนปญหาท่ีพบในทองถิ่นชนบท  
   4) การใชสารเคมีในการเพาะปลูก เชน ใชปุยวิทยาศาสตรหรือปุยเคมี การฉีดยาฆาหญาหรือพน
ยาปราบศัตรูพืช ทําใหเกิดสารเคมีตกคางตามพ้ืนดินในไรนา และเมื่อเกิดฝนตกจะถูกชะลางลงสูแมน้ําลําคลอง
ตามกระบวนการทางธรรมชาติ เกิดปญหาน้ําเนาเสียมีกลิ่นเหม็นและสัตวน้ําตายตามมา  
  4.2 ผลกระทบของปญหามลพิษทางน้ํา  
   การเกิดปญหามลพิษทางน้ําจะสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมนุษยท้ังทางตรงและทางออม 
สรุปไดดังนี้  
   1) ผลกระทบทางตรง ผูคนท่ีตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ําลําคลองไมสามารถใชประโยชนจากนํ้าใน
การอุปโภคและบริโภคได รวมท้ังผูประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังริมแมน้ํา และชาวสวนผลไม เปนตน  
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   2) ผลกระทบทางออม การบริโภคพืชผักผลไมและสัตวน้ําท่ีมีสารพิษปนเปอน ยอมเปนอันตราย
ตอสุขภาพรางกาย และพบวาคลองบางแหงในกรุงเทพมหานครในชวงฤดูแลงจะมีกลิ่นเหม็นของแกสไฮโดรเจนซัลไฟต 
สรางความเดือดรอนรําคาญแกผูคนท่ีมีบานพักอาศัยอยูริมคลอง เปนตน  
 5. สภาพของมลพิษทางกลิ่น 
  ปญหามลพิษทางกลิ่นในประเทศไทย ไดแก กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม และกลิ่นเหม็นจากกอง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ ซ่ึงสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยูใกลและไดสัมผัสกับกลิ่น
เหลานั้น 
  5.1 มลพิษทางกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   
   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนตัวอยางของนิคม
อุตสาหกรรมทําใหโรงเรียนบางแหงจําเปนตองยายออกไปในที่สุด ปญหามลพิษดังกลาว คือ 
   1) ปญหากลิ่นเหม็นอันไมพึงประสงค ในชวงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกป เปน
เวลาประมาณ 1 เดือน จะมีลมทะเลพัดเขาสูฝงผานเขตนิคมอุตสาหกรรมและนํากลิ่นเหม็นเขาสูชุมชน เชน กลิ่น
กํามะถัน กลิ่นไมขีดไฟ และกลิ่นเนาเหม็นอื่นๆ ประชาชนเกิดอาการเจ็บปวยจํานวนมาก 
   2) ปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ เสื้อผาสีขาวท่ีตากไวและน้ําฝนท่ีรองไวไมสามารถใชบริโภค
ไดเพราะมีเขมาควันสีดําปะปนอยู ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของผูคนเปนอยางย่ิง 
 6. สภาพของมลพิษทางเสียง 
  มลพิษทางเสียง หรือเสียงเปนพิษ หมายถึง เสียงไมพึงประสงคหรือเสียงท่ีดังเกินขีดความสามารถท่ี
โสตประสาทของมนุษยจะรับไดในสภาพปกติ โดยทั่วไปเสียงท่ีมีความดังเกินกวา 70 เดซิเบล เอ หรือ db (A) ขึ้น
ไป จะเปนอันตรายตอระบบการไดยินจนอาจทําใหหูพิการได 
  6.1 แหลงที่มาของมลพิษทางเสียง 
   เสียงดังเกินปกติจนเกิดปญหามลพิษทางเสียง มีแหลงท่ีมา 2 แหลง ดังนี้ 
   1) เสียงจากยานพาหนะ ไดแก ทอไอเสียรถจักรยานยนต เครื่องยนตจากเรือหางยาว และ
เครื่องบิน เปนตน 
   2) เสียงจากสถานประกอบการ ไดแก เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม โรงมหรสพ      
การแสดงดนตรีกลางแจง และสถานบันเทิงในยามค่ําคืน เปนตน 
   3) เสียงจากอาคารบานเรือน นับตั้งแตการใชเครื่องไฟฟาตางๆ เชน เครื่องดูดฝุน เครื่องตัดหญา 
เครื่องเสียง โทรทัศน และเสียงจากการกอสราง เปนตน 
  6.2 ผลกระทบจากปญหามลพิษทางเสียง  
   การไดรับฟงเสียงดังมากๆ จะเกิดอันตรายและสงผลกระทบตอมนุษย ดังน้ี   
   1) อันตรายตอระบบการไดยิน ถาไดฟงเสียงดังมากๆ ติดตอกันเปนเวลานานๆ จะเกิดภาวะหูตึงถาวร 
   2) อันตรายตอสุขภาพจิต เกิดความเครียด อารมณไมแจมใส หงุดหงิดงาย และขาดสมาธิใน
การทํางาน 
   3) อันตรายตอรางกาย เกิดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมากกวาปกติ ทําใหเปนโรค
กระเพาะอาหาร หรือทําใหความดันของโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการเกิด
โรคหัวใจ เปนตน 
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  6.3 เกณฑมาตรฐานของระดับเสียง 
   ในปจจุบันการวัดระดับความดังของเสียงจะใชเครื่องกรองความถี่ (Filter) เขาชวยเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและความเท่ียงตรงในการวัดมากขึ้น โดยมีหนวยวัดเปน เดซิเบล เอ หรือ db (A) ท้ังน้ี ระดับเสียงเทาใด
จึงเหมาะสมกับมนุษย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไวเปนเกณฑดังน้ี 
   1) ระดับเสียงท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ คือ ระดับเสียงสูงกวา 70 เดซิเบล เอ เฉลี่ยใน
เวลาที่ไดรับฟง 24 ช่ัวโมง เสียงท่ีดังเกินกําหนดดังกลาวสวนใหญเปนเสียงจากเรือหางยาวในแมน้ําเจาพระยา 
รถจักรยานยนต เครื่องบิน และเสียงจากการกอสราง 
   2) ระดับเสียงท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ คือ ระดับเสียงต่ํากวา 70 เดซิเบล เอ เฉลี่ยในเวลาที่
ไดรับฟง 24 ช่ัวโมง 
 7. สภาพของสารมลพิษในประเทศไทย  
  7.1 ความหมายของ “สารมลพิษ” หมายถึง สารท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษย สัตว พืช และ
สภาพแวดลอมตางๆ ไดแก  
   (1) สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว เชน ยาฆาหญา ยาฉีดพนปองกันโรคพืช และดีดีที 
กําจัดยุง เปนตน  
   (2) สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส เปนตน  
  7.2 ผลกระทบของสารมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนี้  
   (1) มีพิษตกคางในสิ่งแวดลอม เชน ดิน น้ํา และผลผลิตทางการเกษตรตางๆ เชน ผัก ผลไม 
เนื้อสัตว ฯลฯ เมื่อคนบริโภคเขาไปจะสะสมสารมลพิษในรางกายและเกิดอันตรายได  
   (2) ถายทอดไปสูคนโดยระบบ “หวงโซอาหาร” กลาวคือ สารพิษท่ีปนเปอนอยูในแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติตางๆ จะสะสมตัวอยูในพืช ตอมาไดถายทอดจากพืชไปสูสัตวโดยการกินเปนอาหารและจากสัตวไปสู
มนุษยในฐานะผูบริโภคขั้นสุดทาย ทําใหมนุษยไดรับสารพิษในท่ีสุด  
 8. สารตะกั่ว สารมลพิษที่สําคัญในประเทศไทย  
  สถานการณท่ีเก่ียวของสารตะกั่วในประเทศไทย มีดังน้ี  
  8.1 สารตะกั่วเปนสารมลพิษที่อันตรายที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการนํามาใชอยางกวางขวาง
จนทําใหเกิดการปนเปอนของสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมและขาวของเครื่องใชตางๆ ท่ัวไป เชน ใชสีท่ีมีสารตะกั่วมา
ประกอบอาหาร การทําเครื่องสําอาง ภาชนะพลาสติกท่ีไมไดมาตรฐาน และการบริโภคน้ําท่ีมีสารตะกั่วเจือปนเขา
ไปโดยตรง เปนตน  
  8.2 ผลกระทบจากการไดรับสารตะกั่ว มีดังนี้  
   (1) หญิงมีครรภท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเก่ียวของกับสารตะกั่ว สงผลกระทบตอเด็กทารก
ทําใหเปนโรคพิษสารตะกั่วตั้งแตอยูในครรภมารดา  
   (2) เด็กท่ีอยูใกลโรงงานผลิตสินคาท่ีเก่ียวของกับสารตะกั่ว อาจสงผลใหสติปญญามีพัฒนาการ 
ชาลง เกิดอาการชักจนเสียชีวิต หรือพิการทางสมองได  
   (3) กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่ว เปนกลุมคนที่ปจจัยเสี่ยงตอการรับสารพิษเปนอยาง
มาก โดยผานพาหะตางๆ ท้ังการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง  
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  8.3 กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่ว  
   1. การรับสารตะกั่วเขสูรางกาย กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่วโดยตรง จะรับสาร
ตะกั่วเขาสูรางกายโดยวิธีการ ดังนี้  
   (1) การหายใจ โดยสูดฝุน ควัน และไอระเหยของสารตะกั่วเขาไปรางกาย  
   (2) ทางปาก เชน รับประทานอาหารในโรงงานที่มีสารตะกั่วปนเปอนอยูในอากาศ  
   (3) ทางผิวหนัง โดยเฉพาะผูทํางานกับน้ํามันเบนชิน เชน เด็กปมน้ํามัน  
   2. อาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับสารตะกั่ว มีดังนี้  
   (1) คนงานในเหมืองแรตะกั่ว ชางบัดกรี และคนงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่  
   (2) คนงานในโรงเรียนอุตสาหกรรมทําแกว ชางเรียงพิมพ และทํากระปอง  
   (3) คนงานลางและซอมถังเก็บน้ํามัน คนงานทําสี และคนงานชุบโลหะ ฯลฯ 
 9. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  9.1 ความหมายของขยะและสิ่งปฏิกูล  
   1) “ขยะและสิ่งปฏิกูล” หมายถึง วัตถุใดๆ ท่ีไมมีผูตองการใชแลว เชน เศษกระดาษ เศษอาหาร 
มูลสัตว และซากสัตว รวมท้ังสิ่งของวัตถุอื่นๆ ท่ีมีผูนํามาท้ิง  
   2) “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง ของเสียท่ีขับออกจากรางกายของมนุษยตามธรรมชาติ และรวมถึงขยะ
มูลฝอยจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รานคาตางๆ ฯลฯ  
  9.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย  
   1) การเพ่ิมของจํานวนประชากร ท้ังผูคนที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในเขตเมือง และบรรดานักทองเท่ียว
ตางๆ ทําใหเกิดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในแตละวันเปนจํานวนมาก  
   2) คุณภาพของประชากร ผูคนสวนใหญขาดวินัยและจิตสํานักในการรักษาความสะอาดของบาน  
   3) พฤติกรรมบริโภคนิยมของผูคนในสังคมเมือง มีการใชจายเพ่ือการกินการอยูในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น ทําใหปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
   4) การเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ ในแตละวันยังขาดประสิทธิภาพมักเก็บไมทัน 
เพราะขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณ ยานพาหนะ บุคลากร และสถานที่ ฯลฯ  
   5) การแยกชนิดและประเภทของขยะ เนื่องจากประชาชนไมสนใจคัดแยกขยะเปยกและขยะแหง
หรือท่ียอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ทําใหเกิดความลาชาในการกําจัดหรือเผาทําลาย  
   6) มีขยะที่เกิดจากวัตถุท่ียอยสลายยากเพิ่มมากขึ้น เชน โฟม ขวดน้ําพลาสติก และกระปอง-
เครื่องดื่ม ฯลฯ ซ่ึงเปนขยะที่กําจัดไดยากและมักพบเห็นในที่สาธารณะทั่วไป  
  9.3 ผลกระทบของปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล  
   1) ทําใหบานเมืองสกปรก  
   2) เปนแหลงเพาะพันธุสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค  
   3) ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น  
  9.4 การคัดแยกประเภทขยะ  
   กรุงเทพมหานครไดจัดประเภทขยะตามชุมชน โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  
   1) ขยะพิษ ควรแยกออกมาจากขยะอื่นๆ กอน เชน ถานไฟฉาย กระปองสารเคมี กระปองยาฆา-
แมลง ฯลฯ  
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   2) ขยะเศษอาหาร นําไปทําเปนปุยหมักได  
   3) ขยะที่นํากลับมาใชใหม ไดแก กระดาษ พลาสติก แกว เหล็ก โลหะตางๆ 
  9.5 วิธีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
   กรุงเทพมหานครและเทศบาลตางๆ ท่ัวประเทศ ใชวิธีกําจัดขยะ 3 วิธี ไดแก การเผา การฝง 
การกลบ และนําไปทําปุยหมัก  
 
 แนวทางแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 1. สรุปแนวทางปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในประเทศไทย  
  ปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบัน มีแนวทางปองกันและแกไขเพ่ือควบคุม
และลดปญหา ดังนี้  
  1.1 การเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชน เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพการณท่ีเปนปญหาและ
สาเหตุของปญหา โดยกระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน และใหความรวมมือ
ตอกัน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
  1.2 การใชมาตรการทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการตางๆ อยางเครงครัด มีการ
รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงจุดมุงหมายของกฎหมายและนําไปปฏิบัติได ไมหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน  
  1.3 การกําหนดเขตการใชที่ดินหรือวางผังเมือง เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือใหการดูแลรักษามีประสิทธิภาพ และเพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของชุมชน เชน กําหนดเขตที่อยูอาศัย เขตเกษตรกรรม เขตธุรกิจการคา และเขตอุตสาหกรรม เปนตน  
 2. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศ  
  ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้นในสังคมเมือง แนวทางปองกันและแกไขปญหาจึงมี
ลักษณะสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมเมืองโดยตรง มีดังนี้   
  2.1 ตรวจสอบ ตรวจรับ และหามใชรถยนตท่ีมีปญหาควันดํา  
  2.2 แกไขปญหาจราจรคับคั่งในพ้ืนท่ีมีปญหารุนแรงและในชั่วโมงเรงดวน เพ่ือลดปญหามลพิษทางอากาศ 
  2.3 จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพของอากาศในบริเวณพ้ืนถนนที่มีปญหาจราจรแออัด เพ่ือตรวจวัด
คุณภาพของอากาศ และหาทางแกไขอยางตอเนื่อง  
  2.4 ตรวจวัดความเขมขนของสารมลพิษตางๆ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน สารตะกั่ว ฝุนละออง และแกส
คารบอนไดออกไซด ฯลฯ เพ่ือหาทางปองกันและแกไขตอไป  
  2.5 ตรวจสอบ เพ่ือกระตุนใหโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ
และมลพิษดานอื่นๆ โดยเครงครัด และใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษผูประกอบการที่ฝาฝน  
 3. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางน้ํา  
  ปญหามลพิษทางน้ําเกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการ เชน การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว 
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเมือง เปนตน แนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหามีดังนี้  
  3.1 ควบคุมการเพ่ิมของจํานวนประชากรในเมือง หรือใชมาตรการทางออมสกัดก้ันมิใหเกิดการอพยพ
ของผูคนในชนบทเขามาในเมือง เพ่ือลดปญหาน้ําท้ิงหรือน้ําเสียจากแหลงชุมชนตางๆ  
  3.2 ตรวจสอบ กระบวนการกําจัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดทํา
บอบําบัดน้ําเสียกอนท้ิงน้ําลงแมน้ํา และใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษผูฝาฝน เปนตน  
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  3.3 ใชมาตรการทางภาษี หรือเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียจากผูประกอบการภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปลอยน้ําท้ิงน้ําเสียลงตามแหลงน้ําสาธารณะ เพ่ือนําเงินมาใชปองกันและแกไขตอไป  
  3.4 กําหนดมาตรการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือปองกันมิใหครัวเรือนและชุมชนท้ิงนํ้าใชแลวลง
คูคลองทันที เพราะจะทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําได แตจะทําทอระบายน้ําท่ีรวบรวมน้ําใชแลวจากชุมชนเขาสู
โรงบําบัดน้ําเสียกอน  
  3.5 จัดใหมีโครงการอนุรักษแมน้ําคูคลอง โดยตรวจสอบคุณภาพของน้ําในแมน้ําสายหลักของประเทศ
อยางสม่ําเสมอ เชน แมน้ําเจาพระยา ทาจีน และแมกลอง ดําเนินการปองกันและแกไขมิใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย 
โดยรณรงคใหประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนรวมมือกัน  
  3.6 รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด และมีสวนรวมรักษาคุณภาพของ
แหลงน้ําในชุมชนหรือทองถิ่นของตน  
  3.7 จัดทําแผนแมบทของรัฐ เพ่ือวางแผนการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดย
เนนการใชประโยชนจากนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง  
  ผูคนท่ีประสบปญหามลพิษทางเสียงเปนเวลานานๆ จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตและโสตประสาท
การไดยินอาจพิการได แนวทางปองกันและแกไข ควรดําเนินการดังน้ี  
  4.1 วางผังเมืองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีหรือแบงโซนใหชัดเจน เชน เขตท่ีพักอาศัย เขตธุรกิจบันเทิง เขต
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพ่ือปองกันปญหาเสียงดังสรางความรําคาญใหแกผูอื่น  
  4.2 กําหนดชวงเวลาทํางาน เพ่ือมิใหใชเสียงดังสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น เชน สถานบันเทิง 
ยามราตรี โรงงานไมแปรรูป และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  
  4.3 ใชมาตรการทางกฎหมาย โดยตรวจจับผูใชรถจักรยานยนตท่ีปรับแตงมิใหเสียงดังเกินปกติ  
  4.4 ตรวจสอบกระตุนใหเจาของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หาวิธีลดความดังของเสียงจากการ
ทํางานของเครื่องจักรกล  
  4.5 ใหความรูแกผูใชแรงงาน เพ่ือใหหลีกเลี่ยงการทํางานในสถานที่ท่ีมีเสียงดังติดตอกันเปนเวลานานๆ  
 5. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษจากขยะมูลฝอย  
  ปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย สาเหตุเกิดจากปริมาณของขยะมูลฝอยในแตละวันมีจํานวนมากโดยเฉพาะใน
ชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในบริเวณสถานที่ตางๆ สงกลิ่นเหม็นและเกิดทัศนียภาพที่
ไมนาดู แนวทางปองกันและแกไข ควรดําเนินการดังน้ี 
  5.1 จัดระบบการเก็บใหมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเปนหนาท่ีของเทศบาล เชน จัดจางพนักงาน และ
จัดซ้ือรถยนตบรรทุกและอุปกรณตางๆ ใหมีเพียงพอและจัดเก็บไมใหเหลือตกคาง 
  5.2 จัดหาสถานที่กําจัดขยะใหเหมาะสม โดยอยูหางไกลจากชุมชนเพ่ือไมใหเกิดปญหามลพิษของ
สิ่งแวดลอม โดยทั่วไปจะใชวิธีกําจัดขยะ 3 วิธี ไดแก นําเขาเตาเผา ฝงกลบ และเขาโรงงานทําปุยหมัก  
  5.3 แยกประเภทขยะ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการทําลาย เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะที่
ยอยสลายไดยาก และขยะมีพิษเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เปนตน  
  5.4 การนํากลับมาใชใหม (Recycle) ขยะบางชนิดทําลายหรือยอยสลายไดยาก เชน ขวดพลาสติก 
ขวดแกว กระดาษหนังสือพิมพ และโลหะตางๆ จึงควรสงเขาโรงงานแปรรูปใหเปนของใหมและนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง 
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 วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
 1. ปญหาวิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
  ปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน แบงไดเปน 3 ปญหา
ใหญๆ ดังนี้ 
  1.1 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ไดแก ดิน น้ํา 
ปาไม สัตวปา และแรธาตุตางๆ  
  1.2 ปญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษตางๆ ของสิ่งแวดลอม เชน น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษ มลพิษ
ของเสียง และมลพิษจากขยะมูลฝอย เปนตน  
  1.3 ปญหาที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ เชน ฝนท้ิงชวง ภัยจากความแหงแลง อุทกภัย 
วาตภัย และภาวะโลกรอนมีอุณหภูมิสูง เปนตน 
 2. สาเหตุที่ทําใหโลกเกิดวิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  สาเหตุพ้ืนฐานของปญหาวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน คือ  
  2.1 การเพ่ิมของจํานวนประชากรโลก  
   ในปจจุบัน ประชากรโลกมีประมาณ 6,314 ลานคน (พ.ศ. 2546) จึงเปนสาเหตุโดยตรงทําใหเกิด
การสูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว และเกิดมลพิษของสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมา สรุปไดดังนี้  
   (1) อัตราการเพ่ิมของประชากร ประเทศที่พัฒนาแลวมีอัตราการเพ่ิมของประชากรคอนขางต่ํา
เฉลี่ยรอยละ 0.1 ตอป สวนประเทศที่กําลังพัฒนามีอัตราการเพ่ิมของประชากรอยูในเกณฑสูงเฉลี่ยรอยละ 1.5 ตอป  
   (2) การเพ่ิมของจํานวนประชากรในชนบท ทําใหผูคนในชนบทอพยพเขามาหางานทําในเมือง เกิด
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว และยิ่งมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ย่ิง
สงผลใหเกิดปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมา  
   (3) การเพ่ิมของจํานวนประชากรสงผลใหเกิดการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนํามาใชประโยชน  
สนองความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน พ้ืนท่ีปา
ลุมแมน้ําอะเมซอน (Amazon) ในทวีปอเมริกาใต ซ่ึงทําใหท่ัวโลกหวั่นวิตกวาจะเปนการสูญเสียพ้ืนท่ีปอดของโลก  
  2.2 ผลกระทบจากการใชวิทยาการและเทคโนโลยี  
   ในปจจุบัน มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการผลิตดานตางๆ อยางกวางขวางท้ังในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ แตถานําเทคโนโลยีไปใชอยางไมเหมาะสม อาจสงผลกระทบทําใหเกิดการ
สูญเสียความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดังเชน  
   (1) การสํารวจ ขุดเจาะ หรือขนสงนํ้ามันดิบจากแหลงขุดเจาะในทะเลโดยทางเรือบรรทุกน้ํามัน 
อาจเกิดอุบัติเหตุทําใหน้ํามันรั่วไหล มีคราบน้ํามันปนเปอนบริเวณพ้ืนผิวนํ้า เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และ
ทําใหระบบนิเวศของทองทะเลตองเสียความสมดุลไป  
   (2) การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําขนาดใหญ ทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจํานวนมาก  
   (3) การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เสียง และแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ เปนตน  
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 3. สรุปวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก  
  3.1 วิกฤตการดานทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีดังน้ี  
   (1) การตัดไมทําลายปา และการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม  
   (2) ความเสื่อมโทรมของดิน และการชะลางพังทลายของดิน  
   (3) การขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด  
  3.2 วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของโลก  
   (1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน และชั้นโอโซนถูกทําลาย)  
   (2) มลพิษทางอากาศ  
   (3) หมอกควัน และฝนกรด  
   (4) ปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect)  
   (5) ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino)  
   (6) การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม  
   (7) การเพ่ิมขึ้นของขยะเทคโนโลยี 
 4. วิกฤตการณเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา และการสูญเสียพ้ืนที่ปาไม  
  ปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณปาไมของโลก สรุปสาระสําคัญได ดังนี้  
  4.1 การสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมของโลก ในปจจุบัน มีการสํารวจพบวามีการทําลายปาไมในภูมิภาคตางๆ ของ 
โลกเฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาไมในเขตรอนและเกิดในประเทศกําลังพัฒนา เชน 
อินโดนีเซีย พมา และเนปาล ฯลฯ พ้ืนท่ีปาไมของโลกยังคงเหลืออยูในปจจุบัน มีประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีโลก
ท้ังหมดท่ีเปนพ้ืนดิน แตมีแนวโนมวาจะลดลงเรื่อยๆ และไมสามารถปลูกปาทดแทนใหทันได  
  4.2 สาเหตุของวิกฤตการณการตัดไมทําลายปาในภูมิภาคตางๆ ของโลก มีดังนี้  
   (1) ความตองการใชประโยชนจากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม เน่ืองจากการเพ่ิมของจํานวนประชากร 
ทําใหเกิดการบุกรุกผืนท่ีปาเพ่ือขยายพื้นท่ีเพาะปลูก  
   (2) ความตองการใชไมเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน นําไมแปรรูปไปสรางท่ีอยูอาศัย 
เครื่องเรือน และอุปกรณเครื่องใชตางๆ  
   (3) การพัฒนาความเจริญในดานการชลประทานและคมนาคม มีการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา และ
ตัดถนน ทําใหปาไมถูกโคนทําลายจํานวนมาก  
  4.3 ผลกระทบของวิกฤตการณการตัดไมทําลายปา  
   การสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจํานวนมากทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศทางธรรมชาติ เชน ทําลาย
แหลงตนน้ําลําธาร เกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน น้ําปาจากภูเขาไหลลงมาทวมท่ีราบไดงาย ฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล และสูญเสียแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา เปนตน  
 5. วิกฤตการณเกี่ยวกับทรัพยากรดิน  
  ปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณทรัพยากรดินของโลก มี 2 ประการ คือ  
  5.1 ความเสื่อมโทรมของดิน  
   สภาพดินท่ีเสื่อมโทรมท่ีเกิดในภูมิภาคตางๆ ของโลก หมายถึง สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณไม
เหมาะที่จะนํามาใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรมอื่นๆ มีความแหงแลง ขาดแรธาตุอาหารในดิน โดยมี
สาเหตุมาจากการนําทรัพยากรดินไปใชประโยชนไมถูกตองและเหมาะสม เชน  
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   (1) การขุดตักหนาดินในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณไปถมพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางอาคารบานเรือน 
บานจัดสรร หรือเขตโรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่นอื่นๆ  
   (2) การใชท่ีดินผิดประเภท โดยขยายชุมชนเมืองและแหลงอุตสาหกรรมไปยังพ้ืนท่ีสีเขียว ซ่ึงเปน
แหลงเกษตรกรรมท่ีมีดินอุดมสมบูรณ ทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจากมลพิษของ
สิ่งแวดลอมจากชุมชนเมือง จึงทําใหดินเสื่อมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรลดปริมาณลง  
  5.2 การชะลางและการพังทลายของทรัพยากรดิน  
   ปญหาการชะลางและพังทลายของดิน เปนปญหาใหญของประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะประเทศ
ในทวีปแอฟริกาและประเทศที่ กําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ            
ขาดงบประมาณ และเทคโนโลยีในการปองกันและแกไข  
   (1) สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการชะลางและพังทลายของดิน มี 2 กรณี ดังน้ี  
    - ตัวกระทําทางธรรมชาติ เชน ฝน ธารน้ําแข็ง หิมะละลาย กระแสลม และคลื่นจากแมน้ํา 
ลําคลอง พัดพาผิวหนาดินท่ีมีแรธาตุอาหารในดินไปจนหมด ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ  
    -  การกระทําของมนุษย เชน ตัดไมทําลายปาและขยายพื้นท่ีเกษตรกรรม ทําใหหนาดินถูกตัว
กระทําทางธรรมชาติ เชน ฝน น้ําปา ฯลฯ ชะลางผิวหนาดินไปจนหมด  
   (2) ผลกระทบของปญหา การชะลางและการพังทลายของดิน ทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาดความอุดม-
สมบูรณ ผลผลิตลดปริมาณลง เกษตรกรตองเสียคาใชจายซ้ือปุยบํารุงดินมากขึ้น และรัฐตองใชจายงบประมาณใน
การปองกันและแกไขปญหาเปนจํานวนมาก 
 6. วิกฤตการณเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด  
  ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญอยางย่ิงตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยและสิ่งมีชีวิต ในอนาคตโลกจะ
ประสบปญหาขาดแคลนน้ํากินน้ําใช จนอาจถึงขั้นทําสงครามแยงชิงนํ้าจืดก็เปนได ปญหาวิกฤติการณขาดแคลน
ทรัพยากรน้ํา สรุปไดดังนี้  
  6.1 ปริมาณน้ําในโลก พ้ืนผิวโลกประมาณรอยละ 71 เปนพ้ืนน้ํา ไดแก ทะเล มหาสมุทร น้ําในโลกสวน
ใหญประมาณรอยละ 97 จึงเปนน้ําเค็ม สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 3 เปนน้ําจืด  
   แหลงน้ําจืดในโลก ประเภทน้ําบนผิวดิน ประมาณน้ํากวารอยละ 50 เปนแหลงนํ้าจากทะเลสาบน้ําจืด 
รองลงมาเปนน้ําในรูปความช้ืนของดิน ไอน้ําในอากาศ และน้ําจากแมน้ําลําธาร นอกจากนั้นยังมีแหลงนํ้าจืดใตดิน 
แหลงน้ําจืดจากทุงน้ําแข็งและธารนํ้าแข็งบริเวณขั้วโลก  
  6.2 ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด มีสาเหตุดังนี้  
   (1) การเพ่ิมของจํานวนประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญอยูในเขตรอน      
มีความตองการใชน้ําจืดเพ่ือการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคในปริมาณสูง  
   (2) การทําลายแหลงตนน้ําลําธารหรือแหลงตนน้ําจืด โดยตัดไมทําลายปาบริเวณภูเขา  
   (3) การทําลายคุณภาพของแหลงน้ําจืด เกิดจากการปลอยน้ําเสียจากแหลงตนกําเนิดน้ําเสีย 2
ประเภท คือ  
    - แหลงน้ําท้ิงน้ําเสียจากยานชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา ฯลฯ ถูกปลอยลงสู
แมน้ํา ลําคลอง โดยมิไดผานระบบการบําบัดน้ําเสียกอน  
    - แหลงน้ําเสียจากภาคเกษตรกรรม ไดแก น้ําเสียจากหญาเนาในไรนา มีสารเคมีจากปุยและ
ยาฆาแมลงตกคางในน้ํา เมื่อถูกปลอยลงสูแมน้ําลําคลองจึงเกิดปญหามลพิษในแหลงน้ํา  
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 7. วิกฤตการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
  ปญหาวิกฤติการณเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนไปมี 2 กรณี คือ ภาวะโลกรอนหรือมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และปญหาช้ันโอโซนของโลกถูกทําลาย  
  7.1 ปญหาอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้น หรือท่ีเรียกวา “ภาวะโลกรอน”  
   (1) สภาพปญหา นับตั้งแตป พ.ศ. 2531 โลกเริ่มประสบภาวะอากาศรอนหรือมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 
ท้ังในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตจํานวนนับหมื่นคน เชน เกิด
วิกฤติคลื่นความรอนในประเทศตางๆ ในยุโรป เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ระดับอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 40 องศา-
เซลเซียส  
   (2) สาเหตุของปญหา โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น เพราะมีการเผาไหมเช้ือเพลิงจากถานหิน 
น้ํามัน และกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีสูง ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดและแกสอื่นๆ จากการเผาไหมลอยตัว
รวมกันในช้ันของบรรยากาศ (บางทีเรียกรวมๆ กันวา “กาซเรือนกระจก”) 
    เมื่อช้ันของบรรยากาศมีปริมาณของกาซดังกลาวสะสมตัวอยูมาก และมีคุณสมบัติดูดซับความ
รอนไดดี สงผลใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยท่ีแผยังมาพื้นผิวโลกสะทอนกลับขึ้นไปยังช้ันของบรรยากาศได
นอยลง ทําใหอุณหภูมิบริเวณผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้น เรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect)  
   (3) ผลกระทบของปญหาอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นหรือภาวะโลกรอน มีดังน้ี  
    -  ผูคนเจ็บปวย เกิดปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะคนชราอาจเสียชีวิตได  
    - ระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรจะสูงกวาระดับปกติ เพราะเกิดจากการละลายตัวของภูเขา
น้ําแข็งท่ีเกาะกรีนแลนดและบริเวณขั้วโลก ทําใหเกาะบางเกาะถูกนํ้าทวมจมหายไป  
    - การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเล เชน พ้ืนท่ี    
ปาชายเลนลดลงเพราะถูกนํ้าทะเลกัดเซาะ ทําใหแหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําลดลงดวย  
    - น้ําเค็มจากทะเลจะไหลเขาไปผสมกับน้ําจืดตามแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ตางๆ เกิดผลเสียหายตอพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
    - อุณหภูมิของอากาศเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหมีการระเหยของน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติบน
พ้ืนทวีปมากขึ้น เกิดพ้ืนท่ีแหงแลงและขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและบริโภค  
  7.2 ช้ันโอโซนของโลกถูกทําลาย  
   (1) สภาพปญหา มีการนําสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือสาร CFC (Chlorofluoro Carbon) มา
ใชในอุตสาหกรรมตางๆ อยางกวางขวาง ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น โฟม พลาสติก และสเปรยบรรจุ
กระปองตางๆ ในปหนึ่งๆ โลกจะปลอยสาร CFC สูบรรยากาศไมนอยกวา 5-8 แสนตัน  
    เมื่อสาร CFC ลอยขึ้นสูบรรยากาศไปรวมตัวอยูในช้ันโอโซน (Ozone Layer) อยูหางจาก
พ้ืนผิวโลกประมาณ 20 ไมล เปนช้ันบรรยากาศที่มีกาซออกซิเจนเกิดขึ้นตามธรรมชาติและหอหุมโลกอยู สาร CFC 
จะไปทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย ทําใหความหนาของชั้นโอโซนลดลง และเปนผลให
รังสียูวีแผมายังพ้ืนโลกไดมากขึ้น  
   (2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก ทําใหผิวโลกไดรับรังสีอุลตราไวโอเลตเขมขนกวาปกติและเกิด
อันตรายตอมนุษยได เชน เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังเกรียมไหม หรือทําลายเยื่อตา ฯลฯ  
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 8. วิกฤตการณเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  
  ปญหาวิกฤตเก่ียวกับมลพิษทางอากาศหรืออากาศเปนพิษของโลก ไดแก ควัน ฝุนละออง และแกสพิษ
ในอากาศ ซ่ึงเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต มีสาระสําคัญ ดังนี้  
  8.1 สภาพปญหา มลพิษทางอากาศเปนปญหาใหญของประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลก ดังเชน 
สหรัฐอเมริกาไดช่ือวา เปนประเทศที่ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซดมี
ปริมาณถึงรอยละ 36 ของโลก  
  8.2 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ มีดังน้ี  
   (1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   (2) แกสพิษหรือไอเสียจากรถยนต รถประจําทาง และรถจักรยานยนต ฯลฯ โดยเฉพาะแกส
คารบอนไดออกไซด เปนอันตรายตอมนุษยอยางมาก  
   (3) สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ท่ีใชในอุตสาหกรรมบางประเภทจะเปนตัวการทําลายความ
เขมขนของช้ันโอโซน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตยสองมายังพ้ืนผิวโลกมากขึ้น  
  8.3 ผลกระทบของปญหามลพิษทางอากาศ มีดังนี้  
   (1) แกสพิษและควันพิษเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย โดยสะสมอยูในปอดและอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย ทําใหรางกายออนแอและเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย  
   (2) สาร CFC เปนสาเหตุทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทําอันตรายตอผิวหนังของมนุษย ผิวหนัง
อักเสบ และเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได เปนตน  
 9. วิกฤตการณเกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด  
  หมอกควันและฝนกรด เปนมลพิษของสิ่งแวดลอมอีกประเภทหนึ่งท่ีเปนอันตรายตอมนุษย สรุปไดดังน้ี  
  9.1 หมอกควัน  
   ปญหาหมอกควัน คือ มลพิษท่ีเกิดจากการรวมตัวผสมผสานระหวางหมอกตามธรรมชาติกับหมอก
ควันท่ีมาจากทอไอเสียของรถยนต มักจะเกิดระดับใกลพ้ืนดินในเมืองใหญท่ีมีการจราจรหนาแนนและมียานพาหนะ
คับคั่ง เมื่อสูดดมเขาไปมากๆ จะเจ็บปวย เชน หายใจติดขัด ดวงตาคันและอักเสบ ฯลฯ  
  9.2 ฝนกรด  
   (1) มลพิษของสิ่งแวดลอม ท่ีเรียกวา “ฝนกรด” เกิดจากควันพิษหรือแกสซัลเฟอรไดออกไซดท่ี
ปลอยออกมาจากรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อลอยขึ้นสูบรรยายจะเปลี่ยนรูปเปนกรดซัลฟูริกและ       
ไนตริก จนกระทั่งผสมผสานกับฝนหรือหิมะจึงกลายสภาพเปน “ฝนกรด” ในท่ีสุด  
   (2) อันตรายจากฝนกรด มีดังนี้  
    - เมื่อไหลลงสูแมน้ํา ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร จะทําใหเกิดการสะสมตัวของกรดท่ีเปน
สารพิษในน้ําและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ทําลายคุณภาพของน้ํา ทําลายอาหารของสัตวน้ํา แหลงท่ีอยูอาศัยของ
สัตวน้ํา และแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ฯลฯ  
    - เมื่อตกลงสูพ้ืนดิน จะกัดกรอนแรธาตุอาหารในดิน ทําใหดินลดความอุดมสมบูรณ และ
ทําลายใบพืชใหไดรับความเสียหาย  
    - เมื่อตกลงมาบริเวณสิ่งกอสรางท่ีเปนหินปูน เชน รูปปน สะพาน ฯลฯ จะทําใหเกิดการ    
สึกกรอนได  
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 10. ปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect)  
  วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของโลก ท่ีเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” เปนเรื่องเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ดูเนื้อหาสรุปขอ 7 ของบทนี้ ไดแก ภาวะโลกรอนและบรรยากาศชั้นโอโซนถูก
ทําลาย)  
  10.1 ความหมายของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนภาวะที่โลกรอนหรือมี
อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่หอหุมผิวโลกอยูจะยอมใหแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 
จากดวงอาทิตยผานไปยังผิวโลกไดบางสวน และเก็บความรอนอีกสวนหนึ่งไวทําใหอุณหภูมิช้ันบรรยากาศของโลก
เพ่ิมสูงขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอน  
  10.2 สาเหตุท่ีทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก มีดังนี้  
   (1) มนุษยเปนผูกระทําใหเกิด “กาซเรือนกระจก” แกสคารบอนไดออกไซดและแกสมีเทน โดย
การตัดไมทําลายปาและการเผาไหมของถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ  
   (2) กาซเรือนกระจกเปนตัวการทําใหช้ันบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น โดยกอตัวขึ้นใน
ช้ันบรรยากาศที่หอหุมโลก และเก็บกักความรอนจากรังสีอัลตราไวโอเลตไวบริเวณใกลพ้ืนโลก อีกท้ังยังทําใหความ
รอนที่แผรังสีจากพ้ืนโลกระบายสูบรรยากาศชั้นสูงๆ ไมไดอีกดวย ทําใหโลกมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอน  
   (3) ช้ันบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกทําลาย เพราะการใชสารคลอโรฟลูออโร-
คารบอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารน้ีจะไปทําลายช้ันบรรยากาศหรือช้ันโอโซนโดยลดความเขมหรือความ
หนาของชั้นโอโซนใหนอยลง เปนผลใหรังสีอัลตราไวโอเลตแผมายังโลกไดมากขึ้นโลกจึงรอนขึ้นเรื่อยๆ  
  10.3 ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจก เมื่ออุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดอันตราย
ตอโลกมนุษยและสิ่งมีชีวิตในระยะยาว สรุปไดดังน้ี  
   (1) ผลกระทบตอสัตวและสิ่งมีชีวิตตางๆ เชน สัตวปาจะลดการแพรพันธุ หรือเกิดโรคระบาด   
ทําใหสัตวปาบางชนิดสูญพันธุ น้ําในดินจะระเหยมากขึ้น ความชุมช้ืนในดินลดลง ตนไมเหี่ยวเฉา และเผชิญกับภัยแลง  
   (2) ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เชน เช้ือมาลาเรียแพรระบาด แมลงวันท่ีเปนพาหะ
นําโรคในเขตรอนจะแพรพันธุอยางรวดเร็ว  
   (3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก เชน การขยายตัวของพ้ืนท่ีแหงแลง หรือเขต
ทะเลทรายมีมากขึ้น   
 11. ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino)  
  11.1 ความหมายของ “ปรากฏการณเอลนิโญ” เปนสภาพความแปรปรวนของลมฟาอากาศที่เกิดขึ้นใน
มหาสมุทรแปซิฟกทางซีกโลกใต ประมาณเดือนธันวาคม ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ซีกโลกใตเปนฤดูรอน  
   ลักษณะความแปรปรวนดังกลาว ไดแก อุณหภูมิบนพ้ืนผิวนํ้าในมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกโลกใต
เพ่ิมสูงขึ้น ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแหงแลง บางพ้ืนท่ีมีฝนตกหนักจนทวม และดินแดนบางแหงกลับมีอุณหภูมิ
ของอากาศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สภาพความผันผวนของอากาศดังกลาวไมอาจคาดการณไดลวงหนาวาจะเกิดขึ้นท่ีใด  
และมีลักษณะอยางไร  
  11.2 ดินแดนที่ไดรับผลกระทบจากปรากฏการณเอลนิโญ ไดแก ภาคใตของสหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู
บริเวณชายฝง (มหาสมุทรแปซิฟก) ดานตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย หมูเกาะอินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ใน
เอเชียใต  
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  11.3 ช่ือเรียกตามสถานที่เกิดของเอลนิโญ อาจพบช่ือเรียกเปนอยางอื่นของเอลนิโญ ดังนี้  
   (1) ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเสนศูนยสูตร หมูเกาะประเทศอินโดนีเซีย  
   (2) เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟก ทางซีกโลกใต  
  11.4 ผลกระทบของปรากฏการณเอลนิโญท่ีมีตอโลก  
   (1) ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เชน เกาะบางแหงในประเทสอินโดนีเซียท่ีเคยมีฝนตกชุก 
กลับกลายเปนพ้ืนท่ีอับฝนแหงแลงและเกิดไฟไหมปา รวมท้ังอุณหภูมิในภูมิภาคอื่นๆ เพ่ิมสูงขึ้น เปนตน  
   (2) อุณหภูมิของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทรเพ่ิมสูงขึ้น และพื้นท่ีของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทร
แปซิฟกขยายกวางมากขึ้น ทําใหสัตวน้ําท่ีปรับตัวไมทันจะตายจํานวนมากและสงผลกระทบตอแหลงอาหารของสัตว  
   (3) ภัยธรรมชาติ เอลนิโญทําใหเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีท่ีเคยแหงแลงจนเกิดน้ําทวมฉับพลัน สูญเสีย 
ท้ังชีวิตผูคนและทรัพยสิน และบางที่กลับเกิดความแหงแลงอยางหนัก  
   (4) อุณหภูมิของนานน้ําในมหาสมุทรเพ่ิมสูงขึ้น เคยมีปรากฏวาอุณหภูมิเหนือผิวน้ําของมหาสมุทร 
แปซิฟกในแถบเสนศูนยสูตรเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทําใหเกิดพายุฝนกระหน่ําอยางรุนแรงในประเทศชิลี 
เกิดฝนตกหนักจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก  
   (5) พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชอาหารท่ีมีอายุสั้นตาม ฤดูกาล เชน 
ขาว ขาวโพด ขาวสาลี ฯลฯ เนื่องจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนท้ิงชวง หรือน้ําทวม  
   (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของนานน้ํา ยอมสงผลกระทบตอสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมงของมนุษย 
 12. การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม  
  12.1 สาเหตุการเกิดวิกฤตการณสิ่งแวดลอมจากการละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวมเปน
ผลกระทบของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” ซ่ึงทําใหโลกรอนหรือมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสาเหตุทําให
ธารน้ําแข็ง บริเวณขั้วโลกละลายตัวอยางรวดเร็วกวาปกติ  
  12.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อธารน้ําแข็งในแถบขั้วโลกใตและขั้วโลกเหนือละลายตัวจากการภาวะโลกรอน 
กอใหเกิดผลกระทบตอโลก ดังนี้  
   (1) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น เกิดน้ําทวมชายฝงทะเล ชายหาด เกาะ ฯลฯ ทําใหมนุษยสูญเสียพ้ืนท่ี
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชน แหลงทองเท่ียว แหลงท่ีอยูอาศัย เปนตน  
   (2) เกิดน้ําทวมใหญอยางฉับพลัน ภาวะโลกรอนจะทําใหหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยและภูเขานํ้าแข็ง
ในแถบเอเชียใตละลาย เกิดการขยายตัวของพ้ืนท่ีทะเลสาบและเกิดน้ําทวมใหญในอินเดีย จีน เนปาล ฯลฯ ซ่ึง
ปญหานี้เคยเกิดในทวีปยุโรปมาแลว เมื่อป พ.ศ. 2545 มีผูคนเสียชีวิตจํานวนมาก  
   (3) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม มนุษยสูญเสียแหลงอาหาร และเกิดผลกระทบ 
ตอเศรษฐกิจของประเทศ  
   (4) สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ทําใหนกเพนกวิน 
หมีขั้วโลก และแมวน้ํา ตองอพยพไปหาที่อยูและแหลงอาหารใหม  
   (5) การต้ังถ่ินฐานและวิธีการดําเนินชีวิตของชนเผาในแถบขั้วโลกตองเปลี่ยนแปลงไป ไดแก   
ชนเผาเอสกิโม (Eskimo) ในทวีปอเมริกาเหนือ และชนเผาแลปป (Lappes) ในทวีปยุโรป  
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   (6) เกิดภัยธรรมชาติจากหิมะถลม ดังเหตุการณท่ีเกิดทางภาคใตของรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2454 เมื่อ
ธารน้ําแข็งในเขตเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ละลาย ทําใหช้ันกอนน้ําแข็งบนเทือกเขาเกิดรอยราวยาวนับรอย
กิโลเมตร ทําใหตนไมและหิมะถลมลงมาทับบานเรือนผูคนและมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก  
   (7) แผนท่ีโลกและลักษณะทางภูมิศาสตรของทวีปตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเกิดน้ําทวม 
เชน พ้ืนท่ีชายฝงทะเล เกาะ และทะเลสาบ  
 13. การเพ่ิมข้ึนของขยะเทคโนโลยี  
  13.1 ขยะเทคโนโลยี หมายถึง ซากสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเสียหรือหมดอายุใชงานแลวจากประเทศ
อุตสาหกรรม ไดแก จอคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องใชไฟฟาตางๆ โดยขนสงทางเรือและลักลอบ
นํามาท้ิงในประเทศในทวีปเอเชีย เนื่องจากเสียคาใชจายถูกกวาการกําจัดขยะพิษดังกลาวในประเทศของตนเอง  
  13.2 ผลกระทบจากปญหาขยะเทคโนโลยี มีการถอดอะไหล ช้ินสวนหรือโลหะเพื่อนํากลับไปใชใหม แต
ซากท่ีเหลือจะปลอยทิ้งไวเปนกองขยะ ซ่ึงมีสารพิษตกคางและเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและสุขภาพรางกาย
ของมนุษยโดยตรง เชน สารปรอท สารแคดเมี่ยม และสารตะกั่ว เปนตน  
 
 การแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก 
 1. บทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก 
  องคการสหประชาชาติ (UN) เปนผูริเริ่มแกไขปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมของโลก สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้ 
  1.1 ปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมของโลกที่สหประชาชาติใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก ปญหาการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอภาวะขาดแคลนอาหาร ปญหาดานพลังงาน ปญหา
การเพ่ิมของจํานวนประชากร และปญหามลพิษภาวะของสิ่งแวดลอมตางๆ  
  1.2 การประชุมสหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดลอมของมนุษย” ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน ป 2515 
เปนจุดเริ่มตนของความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่ประชุมกําหนดใหวันท่ี 5 
มิถุนายนของทุกปเปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” (World Environment Day) 
  1.3 ผลการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย พ.ศ. 2515 ทําใหท่ัวโลกตื่นตัวและใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ไดเกิดองคกรสําคัญในสหประชาชาติท่ีเก่ียวของ เชน องคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกลุมองคกรอิสระของภาคเอกชน คือ กลุมกรีนพีช (Green Peace) เปนตน 
 2. การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) เพื่อแกไขปญหาวิกฤติการณสิ่งแวดลอม 
  2.1 การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล เปนการประชุมท่ีสหประชาชาติจัดขึ้นเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม มีการกําหนดแผนแกไขปญหาเพื่อใหประเทศ
สมาชิกนําไปปฏิบัติ เรียกวา “แผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 
  2.2 การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 2002) พ.ศ. 2545 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก ประเทศ
แอฟริกาใต เปนการประชุมเพ่ือสานตอความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ 
 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและปญหาปรากฏการณเรือนกระจก 
  3.1 “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมท่ีองคกร
สหประชาชาติสังเกตพบเปนเวลานานกวา 50 ปมาแลว เกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูช้ันบรรยากาศ 
โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเกิดในประเทศที่พัฒนาแลวเปนสวนใหญ 
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  3.2 ผลของปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศของโลก เชน เกิด
ภาวะโลกรอน อุณหภูมิของผิวโลกและระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้น สภาพลมฟาอากาศแปรปรวนไปจากเดิม เชน เกิด
น้ําทวม ฝนแลง และคลื่นความรอนปกคลุม เปนตน 
   ปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกลาว จะเกิดผลกระทบตอประเทศที่กําลังพัฒนา
มากท่ีสุด เชน ทําใหผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนไดรับความเสียหาย ขาดแคลนอาหาร และเกิดการระบาด
ของไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย เปนตน 
 4. ขอตกลงหรือพิธีสารเกียวโต 
  4.1 “พิธีสารเกียวโต” เปนขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม
ของโลกท่ีเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก จากการประชุมรวมกันของชาติอุตสาหกรรมทั่วโลก 55 ประเทศ ณ 
กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกาของญ่ีปุน เมื่อ พ.ศ. 2540 
  4.2 สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต คือ มุงใหประเทศอุตสาหกรรมลดการปลอยแกสเรือนกระจก 
หรือลดอัตราการเผาไหมของแกสคารบอนไดออกไซดใหนอยลง จนถึงระดับท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ของโลก 
  4.3 ความลมเหลวของพิธีสารเกียวโต สหรัฐอเมริกาเปนชาติเดียวท่ีปฏิเสธการใหสัตยาบันในพิธีสาร
เกียวโต เนื่องจากเปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีปลอยแกสคารบอนไดออกไซดจํานวนมากท่ีสุด ประมาณรอยละ 36 
ของโลก โดยอางวาไมเกิดผลดีตอการประกอบอุตสาหกรรมของตน 
 5. กฎหมายระหวางประเทศในการแกไขวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ในปจจุบัน มีกฎหมายระหวางประเทศที่นานาชาติไดประชุมกําหนดขอตกลงรวมกันเพ่ือวางมาตรการ
แกไขปญหาวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก ดังน้ี 
  5.1 อนุสัญญาไซเตส (CITES) เปนขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เพ่ือปองกันมิใหมีการคาสัตวปา
และพันธุพืชท่ีหายากและใกลจะสูญพันธุ 
  5.2 อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอลทรีออล (Montreal Protocol) เปน
ขอตกลงระหวางประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาโอโซนของโลกถูกทําลาย 
  5.3 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนขอตกลง
ระหวางประเทศเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
  5.4 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่ออนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และนําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน ปองกันการตัดไมทําลายปาท่ีนําไปสูการทําลาย
ระบบนิเวศและสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
  5.5 อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อปองกันการถายเทกาก
ของเสียอันตรายหรือสารเคมีเปนพิษ จากประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวไปสูประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงกอใหเกิด
การกระจายมลพิษและเปนอันตรายตอประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา 
 6. อนุสัญญาไซเตส  
  อนุสัญญาไซเตส (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) หรืออนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวกับชนิดสัตวปาและพืชท่ีใกลจะสูญพันธุ เปน
ผลจากการประชุมนานาชาติท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา  
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  6.1 วัตถุประสงคของอนุสัญญาไซเตส คือ ควบคุมการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับสัตวปาและพืชปาท่ีใกล
จะสูญพันธุ เพ่ือปองกันมิใหมีการนําสัตวปาหรือพืชปามาใชประโยชนในทางการคาจนเปนเหตุใหสูญพันธุไปจากโลกได  
  6.2 มาตรการดําเนินการ เชน ออกใบอนุญาตในการนําเขาและสงออก หรือจัดทําบัญชีรายช่ือชนิด
ของสัตวปาหรือพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ เพ่ือหามสงออกหรือนําเขาระหวางประเทศ เปนตน  
  6.3 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 150 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย)  
 7. อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล  
  อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เกิดจาก
การประชุมนานาชาติท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในป พ.ศ. 2528 และการประชุมท่ีเมืองมอนทรี
ออล ประเทศแคนาดา ในป พ.ศ. 2530 โดยสหประชาชาติเปนผูดําเนินการ  
  7.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาช้ันโอโซนของโลกถูกทําลาย ซ่ึงเกิด
จากการใชสารทําลายช้ันโอโซนในวงการอุตสาหกรรม เชน สาร CFC สารฮาลอน (Halon) และสารเมทิลโบรไมด 
เปนตน ขอตกลงนี้ประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกการใชสารดังกลาวใหหมดสิ้นภายในเวลากําหนด (ประเทศไทย
กําหนดภายใน ป พ.ศ. 2553)  
  7.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 176 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย)  
 8. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: The United National 
Framework Convention on Climate Change) เกิดจากสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมเรื่องเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล  
  8.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
กระทําของมนุษย มิใหมากจนถึงระดับท่ีเกิดอันตรายตอช้ันบรรยากาศของโลก  
  8.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 184 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย)  
 9. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
  อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC: The Biological Diversity Convention) เปน
ผลการประชุมวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซ่ึงสหประชาชาติเปนผูจัดดําเนินการ ณ กรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535  
  9.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และการแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากพันธุกรรม  
   อนุสัญญาฯ นี้มุงปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปา ท่ีนําไปสูการทําลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย  
  9.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯน้ี มี 178 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทย)  
  9.3 การดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ ไดแก จัดทํานโยบายอนุรักษและใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน จัดตั้งและอนุรักษเขตอุทยานแหงชาติ และโครงการพัฒนาปาชุมชน เปนตน  
 10. อนุสัญญาบาเซิล หรืออนุสัญญาวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตราย
ขามแดน (The Control of Transboundary movements of Hazardous Wastes and their Disposal 
Convention or Basel Convention)  
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  10.1 ความเปนมา อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เกิดจากความคิดริเริ่มของสหประชาชาติท่ี
จะแกไขปญหาการถายเทกากของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวไปสูประเทศที่กําลังพัฒนา 
ประเทศสมาชิกรวมลงนามรับหลักการในการประชุมท่ีเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2532  
  10.2 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อควบคุมการขนสงสารเคมีอันตรายขามพรมแดน 
และควบคุมการกําจัดกากของเสียอันตรายโดยผลักดันจากประเทศอื่นๆ อยางผิดกฎหมาย เพ่ือปองกันมิใหเกิด
อันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  
   ท้ังนี้ หากมีการขนสงโดยผิดกฎหมาย โดยแจงความเท็จ หรือปกปด ซอนเรน หรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามสัญญา จะตองนํากลับหรือถูกสงกลับไปยังประเทศผูสงออก หรือถาหากมีอุบัติภัยเกิดจากการร่ัวไหล
จากกากของเสียอันตรายดังกลาวจนเกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอม ผูกระทําผิด (ภาคเอกชน) จะตองชดใช
คาเสียหายใหแกประเทศนั้นๆ  
 1. องคกรภาครัฐในสวนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  องคกรภาครัฐหรือหนวยงานของทางราชการที่มีบทบาทในการบริหารและจัดการเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยตรง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  
  1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจและหนาท่ีหลัก คือ การสงวนอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และจัดการใหนําไปใชประโยชนอยางย่ังยืน  
   ในท่ีนี้จะกลาวสรุปเฉพาะหนวยราชการในสังกัดท่ีสําคัญ ดังนี้  
   (1) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนาท่ีหลัก คือ จัดทํานโยบาย
และแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ การบริหาร และการจัดการในทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ตลอดจนประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศในเรื่องดังกลาว  
   (2) กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีควบคุมปญหามลพิษของประเทศโดยตรง 
โดยตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด กําหนดมาตรการในการควบคุม 
ปองกันและแกไข เชน ระงับเหตุท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายจากสภาพมลพิษในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปอนสารพิษตางๆ เปนตน  
   (3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้  
    - สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมของประเทศ 
    - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    - ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีไปจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้ง 
“ศูนยเทคโนโลยีสะอาด” ใหเปนแบบอยาง  
   (4) กรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานหลักในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
โดยตรง นับตั้งแตเสนอนโยบาย จัดทําแผนแมบท และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู การใช
ประโยชนและการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวม  
   (5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนหนวยงานหลักในการบริหาร และจัดการเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา-
บาดาลของประเทศโดยตรง เชน เสนอนโยบายและแผนงานในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพของน้ําบาดาลเพื่อนําไปใชประโยชน เปนตน  
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   (6) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี  
    - อนุรักษและคุมครองรักษาปาไม สัตวปา และพันธุพืชใหอยูในสภาพสมบูรณ มีความสมดุล
ทางธรรมชาติ และมีการนําไปใชอยางย่ังยืน และเกิดประโยชนสูงสุด  
    - ควบคุม ดูแล และปองกันการบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา ปองกันไฟไหมปาและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศนในพ้ืนท่ีปาได  
    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา พันธุพืช และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
   (7) กรมทรัพยากรธรณี มีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารและจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
ท้ังการสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายที่วาดวยแรธาตุตางๆ  
   (8) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีหนาท่ีในการบริหาร จัดการ อนุรักษ ฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือใหมีใชอยางย่ังยืน รวมท้ังศึกษา วิจัย เก่ียวกับพืชและสัตวทะเล
ท่ีหายากใกลสูญพันธุ 
  1.2 กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนน
ในดานความปลอดภัย สุขอนามัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม  
 2. องคการภาครัฐในสวนภูมิภาคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ขาราชการและหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค ท่ีทําหนาท่ีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535) มีดังนี้  
  2.1 ผูวาราชการจังหวัด มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด กํากับดูแลเจา
พนักงานในทองถิ่นใหปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือแกไขปญหามลพิษ  
  2.2 นายอําเภอ เปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามกฎหมาย  
  2.3 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนหนวยงานยอยในสํานักนโยบายและแผนฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสํานักงาน 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม สงขลา ขอนแกน และชลบุรี มีหนาท่ี
ประเมินสถานการณดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และประสานงานในการแกไขปญหารวมกับภาคเอกชน
และหนวยงานราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  
 3. องคกรสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  3.1 องคกรสวนทองถิ่นที่กฎหมายใหอํานาจหนาที่ดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมภายใน
ทองถิ่นของตน ไดแก องคการบริหารราชการสวนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), 
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร  
  3.2 อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมในฐานะเจาพนักงานสวนทองถิ่น เชน 
จัดทําแผนกําจัดมลพิษในทองถิ่นของตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียในทองถ่ินของตน 
และยังมีอํานาจบังคับใชตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมอีกหลายฉบับ  
 4. องคกรภาคเอกชน และองคกรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  หลักการสําคัญของ “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535” การ
มีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเปนปจจัยในความสําเร็จของงาน ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับบทบาทขององคการ
ภาคเอกชนและองคกรประชาชนเปนอยางมาก  
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  4.1 องคกรภาคเอกชน หมายถึง องคกรท่ีจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่มีความคิด ความ
สนใจ หรือมีอุดมการณท่ีคลายคลึงกันเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการ
จดทะเบียนเปนองคกรท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
  4.2 องคกรประชาชน หมายถึง องคกรท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนในหมูบานหรือใน
ทองถิ่น เพ่ือจัดการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนรวมกัน สวนใหญไมได         
จดทะเบียนเปนองคกรดานพิทักษสิ่งแวดลอมตามกฎหมายดังกลาวขางตน  
 5. บทบาทขององคกรภาคเอกชนในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  องคกรภาคเอกชนที่สําคัญและมีบทบาทเปนท่ีรูจักกันดี มีดังน้ี  
  5.1 มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  
   (1) ความเปนมา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยความคิดริเริ่มของนายแพทยบุญสง เลขะกุล ไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชน และองคกรธุรกิจภาคเอกชน  
   (2) วัตถุประสงค คุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนการอนุรักษระบบ
ธรรมชาติใหคงไวซ่ึงความหลากหลายของพรรณพืชและพรรณสัตวเพ่ือใหเกิดภาวะความสมดุลของธรรมชาติ  
   (3) บทบาทและการดําเนินงานเฉพาะที่สําคัญ คือ  
    - จัดทําโครงการสํารวจทางนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก  
    - เขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาแผงมา 
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ีประมาณ 5,000 ไร (พ.ศ. 2537–2545)  
  5.2 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
   (1) ความเปนมา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533 โดยความรวมมือของนักวิชาการและบุคคลสําคัญท่ีมี
ช่ือเสียงในสังคมในขณะนั้นหลายคน เชน ศจ.นพ. ประเวศ วะสี, ศจ.ดร. เสนห จามาริก และ ศจ.ดร. ระพี สาคริก เปนตน  
    ท้ังนี้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของนายสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหนาเขตรักษาพันธสัตวปาหวย-
ขาแขง จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงไดอุทิศชีวิตของตนเพ่ือกระตุนจิตสํานึกของผูคนในสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษธรรมชาติ ผืนปา และสัตวปา  
   (2) วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ สอดคลองกับปณิธานของนายสืบ นาคะเสถียร  
   (3) บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงคการอนุรักษผืนปาและสัตวปาอยางตอเนื่อง 
โดยเนนพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และสถานีวิจัยสัตวปาเขา
นางรํา เปนตน  
  5.3 สมาคมสรางสรรคไทย  
   (1) ความเปนมา แตแรกกอตั้งเปน “ ชมรมสรางสรรคไทย ” เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยความคิด
ริเริ่มของคุณหญิงชดชอย โสภณพานิช เพ่ือสงเสริมสิ่งแวดลอมท่ีดีของสังคม เนนความสะอาดปราศจากขยะ ซ่ึง
คนไทยในสมัยนั้นรูจักกันในนามของ “โครงการตาวิเศษ”  
   (2) วัตถุประสงค ในป พ.ศ. 2536 ไดจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนคุมครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือรณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และหนวยงาน
ตางๆ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม  
   (3) บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงค โฆษณา ประชาสัมพันธ ทางสื่อในรูปแบบ
ตางๆ ในเรื่องการรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง การสรางกับดักไขมัน การปลูกตนไมในชุมชน การท้ิงขยะ
ใหเปนท่ีเปนทาง การคัดแยกขยะ และการประหยัดน้ํา เปนตน  
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  5.4 สมาคมหยาดฝน  
   (1) ความเปนมา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538 โดยความคิดริเริ่มของนางพิศิษฐ ชาญเสนาะ  
   (2) วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมการพัฒนาชนบท การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน สงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดยเฉพาะ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝง ปาชายเลน การประมงพ้ืนบาน โดยการสงเสริมพัฒนาการ
อาชีพ ควบคูกับการอนุรักษ  
   (3) บทบาทและการดําเนินงาน ไดแก โครงการอนุรักษเตาทะเลและพะยูน โครงการปลูกปา-  
ชายเลน และโครงการอนุรักษหญาทะเลและปะการัง ในเขตชายฝงทะเลจังหวัดตรัง เปนตน  
  5.5 มูลนิธิเพื่อนชาง  
   (1) ความเปนมา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของนางสาวโซไรดา ซาลวาลา  
   (2) วัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือชางใหมีความเปนอยูท่ีดี เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
สถานการณของชางในประเทศไทย และชวยเหลือผูมีอาชีพเก่ียวของกับชาง  
   (3) บทบาทและการดําเนินงาน เชน ผลักดันใหมีการออกระเบียบหามนําชางเขามาเดินเรรอนหา
กินตามทองถนนในเขตกรุงเทพมหานคร แกไขปญหาการทรมานชาง ทําทะเบียนประวัติชาง กอสรางโรงพยาบาล
ชางแหงแรกของโลกท่ีจังหวัดลําปาง และรักษาพยาบาลชางท่ีเจ็บปวย เปนตน  
 6. บทบาทขององคกรประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  6.1 องคกรประชาชน เปนการรวมตัวของราษฎรในตําบล หมูบาน หรือทองถ่ิน เพ่ือรวมกันดูแล
รักษา อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เชน การอนุรักษปาตนน้ําลําธาร 
การจัดการและใชประโยชนจากปาชุมชน แหลงนํ้าตามธรรมชาติ และที่ดินทํากิน เปนตน  
  6.2 ตัวอยางขององคกรประชาชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหว เชน องคกรสมัชชาคนจนภาคอีสาน, 
กลุมสมาพันธเกษตรกรฝายราษีไศล, กลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน, คณะกรรมการเครือขายลุมแมน้ํามูล, 
สมาพันธประมงพ้ืนบานภาคใต และชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเมืองกาญจนบุรี เปนตน  
 7. องคกรตางประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  
  องคกรเอกชนอิสระ (NGO: Non Government Organization) จากตางประเทศที่เขามามีบทบาทใน
การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ท่ีรูจักกันดีมี 2 องคกร คือ  
  7.1 องคกรเอกชนอิสระกรีนพีช (Green Peace)  
  7.2 องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wild Fund for Nature : WWF)  
 8. องคกรเอกชนอิสระกรีนพืช (Green Peace)  
  8.1 ความเปนมา กลุมกรีนพีช เปนองคกรเอกชนอิสระจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2514 มีลักษณะเปน
องคกรสากลระหวางประเทศที่ ทํางานเกี่ยวกับสิ่ งแวดลอมโลก รณรงค ใหคนทั่ วโลกรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  8.2 วัตถุประสงค เพ่ือฟนฟูสิ่งมีชีวิตในโลกใหมีความเขมแข็ง ดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
  8.3 ที่ต้ังสํานักงานใหญ ตั้งอยูท่ีกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด และมีสํานักงานสาขายอย
กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก 41 ประเทศ (รวมท้ังประเทศไทยดวย)  
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  8.4 ทุนการดําเนินงาน เปนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร และไมไดรับการ
สนับสนุนดานการเงินจากภาครัฐ แตจะรับความชวยเหลือจากกลุมเอกชนและดอกผลจากกองทุนเทาน้ัน  
  8.5 บทบาทของกลุมกรีนพีชในประเทศไทย มีกิจกรรมรณรงคในเรื่องดังตอไปนี้  
   (1) ยับยั้งการเคลื่อนบานกากสารพิษกากกัมมันตภาพรังสีขามพรมแดน  
   (2) ตอตานการจัดสรางเตาเผาขยะที่ไมไดมาตรฐาน เพ่ือปองกันมิใหเกิดมลภาวะจากการปลอย
สารไดออกซิน ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งท่ีปนเปอนในอากาศ  
   (3) ลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงจากถานหิน ซ่ึงไดช่ือวาเปน “พลังงานสกปรก” แตสนับสนุนให
แทนท่ีดวย “พลังงานสะอาด” เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม และกาซชีวภาพ เพ่ือแกไขปญหา “ภาวะโลกรอน”  
   (4) ตอตานการใชพันธุพืชท่ีผานกระบวนการตัดแตงทางพันธุกรรมมาปลูกในพ้ืนท่ีประเทศไทย  
 9. องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wide Fund for Nature : WWF)  
  9.1 ความเปนมา “กองทุนสัตวโลก” เปนองคกรเอกชนอิสระ กอตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลที่สนใจในดาน
การอนุรักษสัตวปา เมื่อป พ.ศ. 2504 ในประเทศสวิตเซอรแลนด ซ่ึงเปนประเทศที่ตั้งของสํานักงานใหญของ
องคกรฯ ในปจจุบัน  
  9.2 บทบาทและการดําเนินงาน กองทุนสัตวปาโลกไดดําเนินงานในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวขอกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวา 12,000 โครงการใน 153 ประเทศทั่วโลก ในปจจุบันได
ประกาศใหผืนปา 200 แหงท่ัวโลกเปนพ้ืนท่ีปาท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงตองปองกันและรักษาไว 
  9.3 โครงการเรงดวนสําคัญที่ไดรณรงคพรอมกันทั่วโลก เชน โครงการปาเพ่ือชีวิต, โครงการคืน
ชีวิตใหแหลงน้ํา, โครงการอนุรักษทะเลและมหาสมุทร และโครงการอนุรักษพืชและสัตวน้ําท่ีใกลสูญพันธุ เปนตน  
  9.4 บทบาทของกองทุนสัตวปาโลกในประเทศไทย มีการจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยขึ้นท่ี
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2526 ซ่ึงมีกิจกรรมรณรงคในเรื่องตางๆ เชน โครงการอนุรักษ
แมน้ําโขง, โครงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ําและชายฝงทะเล และโครงการรณรงคเพ่ือการไมคาสัตวปาและพืชปาท่ีผิด
กฎหมาย เปนตน 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ดังน้ี  
 1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สาระสําคัญของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับนี้ สรุปไดดังนี้  
  1.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ สนับสนุนใหประชาชน และองคกรของภาคเอกชน เขามา
มีสวนรวมจัดการสิ่งแวดลอม โดยกําหนดสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในการชวยกันดูแลรักษาและคุมครอง
สิ่งแวดลอม ถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีมีการรับรองบทบาทของเอกชนไวอยางชัดเจน  
   ประการสําคัญ กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่นําหลักการสากลที่วา “ผูใดกอใหเกิดภาวะมลพิษ  
ผูนั้นตองรับผิดชอบคาเสียคาใชจาย” มาใชเปนครั้งแรกอีกดวย  
  1.2 สิทธิและหนาที่ของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน  
   (1) การรับทราบขอมูลและขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม  
   (2) การไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรับภัยอันตรายจากการแพรกระจายของ
มลพิษตางๆ จากโครงการที่ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ  
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  1.3 การดําเนินการควบคุมและปองกันมลพิษ หมายถึง มลพิษตางๆ ไดแก มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง และมลพิษทางน้ํา เปนตน  
  1.4 การกําหนดความผิดและโทษ ดังกรณีตัวอยางดังตอไปนี้  
   (1) ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเขาไปทําลายหรือทําให
เกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือกอใหเกิดมลพิษตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
   (2) 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 โดยมีบางสวนเกี่ยวของกับการรักษา
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  2.1 การสรางความเดือดรอนใหแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงในดานสิ่งแวดลอม ใหถือวาเปน 
“เหตุรําคาญ” (มาตรา 25) ไดแก  
   (1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือสถานที่อื่นๆ มีสภาพสกปรก มีกลิ่นเหม็นหรือมี
ละอองสารเปนพิษหรือเนา หรือเปนท่ีเพาะพันธุของพาหนะนําโรคตางๆ  
   (2) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุน เขมา เถา ฯลฯ  
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  
   (3) การเลี้ยงสัตวในสถานที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จะเปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ  
   (4) อาคารท่ีอยูอาศัยของคนหรือสัตว หรือสถานประกอบการใดๆ ไมมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ควบคุมสารพิษ หรือมีแตไมควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารพิษ จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  
  2.2 การระงับและปองกันการกอเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามหรือระงับมิใหผูใด
กอเหตุรําคาญ ท้ังในสถานที่เอกชนและสถานที่สาธารณะ ถาผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติตาม จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 
เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
  สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ เนนควบคุมการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนมิใหกระทําการใดๆ 
ทําใหเกิดความสกปรกและไมเปนระเบียบของบานเมือง หรือเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
  3.1 หามผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะในที่สาธารณะ ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  
  3.2 หามผูใดเท ปลอย หรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในน้ํา 
ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  
  3.3 หามผูใดบวนหรือถมน้ําลาย สั่งน้ํามูก ทิ้ง หรือเทสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นโดยสาร 
รวมท้ังท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตางๆ ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท  
 4. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือสงวนรักษาสัตวน้ํา  
  4.1 หามบุคคลใดเท ท้ิง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใดๆ ใหสัตวน้ํา
ไดรับอันตราย หรือทําใหท่ีจับสัตวน้ําเกิดมลพิษ  
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  4.2 หามบุคคลใดใชประแสไฟฟาทําการประมง หรือระเบิดในท่ีจับสัตวน้ํา ผูใดฝาฝนมีโทษจําคุกตั้งแต 
6 เดือน-5 ป หรือปรับตั้งแต 10,000-100,000 บาท  
 5. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ ปองกันการ   
บุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนและการตัดไมทําลายปา โดยมีสาระสําคัญ ไดแก  
  5.1 หามบุคคลใดยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในที่ดิน หรือกระทําการอื่นใด  
อันเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมโทรมในสภาพปาสงวนแหงชาติ  
  5.2 ผูใดฝาฝน มีโทษปรับตั้งแต 5,000-50,000 บาท หรือจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 6. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  
  วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ มุงใหความคุมครองสัตวปา มิใหสูญพันธุหรือลดปริมาณลง   
จนเกิดผลกระทบตอความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาระสําคัญท่ีควรทราบ มีดังนี้  
  6.1 หามผูใดลา หรือมีไวในครอบครอง หรือคา สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง ท้ังในสภาพที่
สัตวยังมีชีวิตอยูหรือซากของสัตว เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการ เพ่ือประโยชนในการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ 
หรือเพาะพันธุในกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุก    
ไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  6.2 หามผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวน และสัตวปาคุมครอง เวนแตเปนการกระทําเพ่ือประโยชนใน
กิจการสัตวสาธารณะ ซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  6.3 ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ท้ังสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง หรือมิใช
รวมท้ังหามเก็บ และหามทําอันตรายตอรังของสัตวปา เวนแตกระทําเพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โดยไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 7. วันสิ่งแวดลอมโลก  
  7.1 วันสิ่งแวดลอมโลก องคการสหประชาชาติ (UN) กําหนดใหวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกปเปน     
วันสิ่งแวดลอมโลก (Earth Day) เพ่ือใหมนุษยชาติตระหนักถึงปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปญหา
สิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยชาติท้ังในปจจุบันและอนาคต  
  7.2 วันสิ่งแวดลอมไทย ประเทศไทยกําหนดใหวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป ซ่ึงเปนวันเฉลิม-         
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “วันสิ่งแวดลอมไทย” เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
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. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับพายุแคทรินาท่ีสรางความเสียหายอยางมาก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 
 1) เปนพายุไตฝุนท่ีกอตัวในทะเลจีนใต ขึ้นฝงใกลกรุงฮานอย 
 2) เปนพายุโซนรอนท่ีกอตัวในมหาสมุทรแปรซิฟก ขึ้นฝงในประเทศเม็กซิโก 
 3) เปนพายุไซโคลนที่กอตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึ้นฝงใกลเมืองโกลกาตา 
 4) เปนพายุเฮอรริเคนที่กอตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นฝงใกลเมืองนิวออรลีนส  
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) การผลิตครกหิน   2) การแกะสลักหินออน 
 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. ปรากฎการณใดเก่ียวกับพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปนขอตกลงและผูกมัดตามกฎหมายในระดับโลก 
 1) ปรากฏการณเอลนิโญ   2) ปรากฏการณลานิญา 
 3) ปรากฏการณเรือนกระจก  4) ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ  
12. โครงการแกมลิงเปนโครงการแกปญหาน้ําในดานใด 
 1) การขาดแคลนน้ํา 2) การเกิดน้ําเนาเสีย 3) การพัฒนาแหลงนํ้า 4) การเกิดน้ําทวมรุนแรง  
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 กําหนดใหโครงการพัฒนาขนาด

ใหญตองดําเนินการในขอใด 
 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. น้ําจืดบนผิวดินในโลกสวนใหญอยูในลักษณะใด 
 1) น้ําในทะเลสาบ 2) น้ําท่ีพืชดูดซึมไว 3) น้ําในแมน้ําลําธาร 4) น้ําในรูปความช้ืนในดิน  
19. มวลอากาศรอนช้ืนจากทะเลจีนใตเคลื่อนที่ผานประเทศไทยมาปะทะกับมวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน

อยางรวดเร็วจะทําใหเกิดลักษณะอากาศอยางไร 
 1) ทองฟาแจมใส ลมพัดแรง  2) ทองฟามืด มีฝนตกเล็กนอย 
 3) อากาศแปรปรวน มีฝนตกมาก 4) อากาศอบอาว ทองฟามีดครึ้มตลอดวัน  
20. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตรสวน 1 : 500,000 วัดความยาวของแมน้ําปงได 4 เซนติเมตร และแมน้ําเจาพระยา 

ได 2 เซนติเมตร ความยาวของแมน้ําท้ังสองรวมกันเปนเทาใดในพ้ืนท่ีจริง 
 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  
22. ถาตองการศึกษาวาประเทศไทยมีเมืองโบราณจํานวนเทาใด และกระจายอยูในภาคใดบาง ทานควรเลือก 

เครื่องมือประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 1) ภาพถายทางอากาศ   2) ภาพถายดาวเทียม 
 3) แผนท่ีภูมิประเทศและการสํารวจภาคสนาม 4) แผนท่ีประวัติศาสตรและฐานขอมูลทางโบราณคดี  
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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) ท้ิงหลอดไฟฟาเสียแลวในถังขยะสีฟา 
 3) แนะใหเพ่ือนในชุมชนนําขยะมาใชประโยชน 4) คัดแยกขยะตามประเภทของขยะกอนนําไปท้ิง  
26. โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอใดชวยแกปญหาใหประชากรในเขตที่ราบลุม

แมน้ําไดมากที่สุด 
 1) โครงการแกมลิง 2) โครงการแกลงดิน 3) โครงการฝายทดน้ํา 4) โครงการปลูกหญาแฝก  
27. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนตอนลางมีน้ําเนาเสียอยางรุนแรงและตอเนื่อง 
 1) การปนเปอนในน้ําของสารเคมีจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอาคารบานเรือน 
 2) การปลอยน้ําเสียลงแมน้ําจากอาคารบานเรือนและโรงงาน 
 3) การปลอยน้ําท้ิงจากอาคารบานเรือนและฟารมเลี้ยงสุกร 
 4) การปลอยน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและโรงงาน  
28. การท่ีรัฐบาลไทยสงลิงอุรังอุตังกลับคืนไปใหประเทศอินโดนีเซียเปนการปฏิบัติตามขอตกลงใด 
 1) อนุสัญญาเวียนนา 2) พิธีสารมอนทรีออล 3) อนุสัญญาไซเตส 4) พิธีสารเกียวโต  
29. ขอใดไมใชสาเหตุโดยตรงของการเพ่ิมขึ้นของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก 
 1) การทับถมของขยะมูลฝอย  2) การถางปาเปนบริเวณกวาง 
 3) การสลายตัวของปุยเคมีประเภทในเตรต 4) การยอยสลายของมูลสัตว  
30. บุคคลใดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด 
 1) นายชมใชสมุนไพรรักษาโรค 2) นายคงใสปุยคอกในนาขาว 
 3) นายจันทรปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนรายไดเสริม 4) นายแสนผลิตไขเค็มดวยสูตรของคุณยาย  
31. ทุงมะขามหยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทอยางไรในการจัดการนํ้าชวงฤดูฝน พ.ศ. 2549 
 1) เปนพ้ืนท่ีรับน้ําเพ่ือชะลอน้ําไหลไปทวมกรุงเทพมหานคร 
 2) เปนท่ีลุมน้ําขังท่ีตองระบายออกเพื่อปองกันน้ําทวมตัวจังหวัด 
 3) เปนแนวกั้นน้ําเพ่ือไมใหแมน้ําเจาพระยาไหลลนตลิ่ง 
 4) เปนท่ีกันไวเพ่ือสรางอางเก็บน้ําในโครงการเจาพระยาตอนลาง  
32. นายดําไดรับเงินคาตอบแทนจากเทศบาลกรณีท่ีโรงงานกําจัดขยะสรางมลพิษทางอากาศบริเวณบานนายดํา

แสดงวานายดําไดรับการคุมครองตามกฎหมายใด 
 1) พระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 
 2) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพุทธศักราช 2522 
 3) พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช 2535 
 4) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมพุทธศักราช 2535 
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33. หนวยงานใดควรเปนผูรับผิดชอบในการจายคาชดเชยแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนเนื่องจากเสียง 

เครื่องบินขึ้นลงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 1) กระทรวงคมนาคม   2) กระทรวงมหาดไทย 
 3) บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4) ทาอากาศยานกรุงเทพ  
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 ความช้ืนสัมพัทธและจุดน้ําคางในอากาศ 
 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. ขอใดไมใชปญหาท่ีเกิดจากการลดระดับลงของน้ําใตดิน 
 1) แผนดินทรุด   2) ขาดแคลนน้ําบาดาล 
 3) น้ําเค็มจากทะเลจะไหลซึมเขามาแทนที่ 4) ดินเปลี่ยนสภาพเปนเลน  
41. สถาบันทรัพยากรโลกระบุวาประเทศใด ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปจจุบัน 
 1) จีน 2) อินเดีย 3) รัชเซีย 4) สหรัฐอเมริกา  
42. เหตุการณดินถลมท่ีตําบลกระทูน อําเภอพิบูน และที่หมูบานคีรีวงศ อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นําไปสูมาตรการอนุรักษในขอใด 
 1) การประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 2) การประกาศยกเลิกสัมปทานปาไมท่ัวประเทศเมื่อ พ.ศ. 2532 
 3) การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 4) การเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2537 
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43. Polluter Pay Principle เปนหลักการเชิงเศรษฐศาสตรท่ีนํามาใชเพ่ืออะไร 
 1) การจัดการสิ่งแวดลอม  2) การปองกันภัยสาธารณภัย 
 3) การกําหนดอัตราคาน้ํา   4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
44. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เก่ียวของกับอะไร 
 1) การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก 
 2) การรณรงคปลูกปาอยางกวางขวาง 
 3) การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 4) การผลิตสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
45. การเลือกตัดตนไม เฉพาะขนาดที่เหมาะสมท้ังในปาธรรมชาติและในปาสัมปทานตรงกับคํากลาวใด 
 1) กินน้ําเผ่ือแลง   2) เก็บเบี้ยใตถุนราน 
 3) นกนอยทํารังแตพอตัว   4) เลือกนักมักไดแร  
46. การจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครทําไดอยางไร 
 1) กระจายกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหผูถือครองไดมีสวนรับผิดชอบในการใชท่ีดิน 
 2) วิเคราะหผลกระทบจากการใชท่ีดินในโครงการตางๆ 
 3) กําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหเหมาะสมกับคุณภาพของดิน 
 4) วางแผนการใชท่ีดินใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ  
47. การบําบัดน้ําเสียเพ่ือนําไปใชประโยชนตรงกับหลักการใด 
 1) reuse 2) refill 3) reduce 4) recycle  
48. The Vienna Convention เก่ียวของกับเรื่องใด 
 1) การปองกันช้ันโอโซน   2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) การคาสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ  
49. การผลิตครกหินควรตั้งอยูในแหลงหินประเภทใด 
 1) แกรนิต 2) ฟวไลต 3) บะซอลต 4) ควอรตไซด  
50. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับพายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนท่ีเขาสูประเทศไทย 
 1) ไมเคยกอตัวในอาวไทย 
 2) หากกอตัวในอาวเบงกอลจะมาไมถึงประเทศไทย 
 3) มีแหลงกําเนิดในทะเลจีนใตมากกวาในทะเลอันดามัน 
 4) หากกอตัวในอาวตังเก๋ียจะสงผลตอสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด  
51. เหตุใดเขตท่ีราบลุมในออสเตรเลียสวนใหญจึงนํามาใชในการเลี้ยงปศุสัตว 
 1) เพราะแหงแลงเกินกวาจะใชเพาะปลูกได 2) เพราะเกษตรกรมีความเช่ียวชาญ 
 3) เพราะรัฐบาลไดเงินสนับสนุน 4) เพราะดินมีสารอาหารนอย  
52. เขตภูมิลักษณท่ีเปนทิวเขาและที่ราบระหวางภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย 
 1) ภาคใต 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันตก 4) ภาคตะวันออก 
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53. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเสนวันท่ี 
 1) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศเหนือของเสนวันท่ีจะชากวาท่ีกรีนิช 
 2) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเสนวันท่ีจะเร็วกวาท่ีกรีนนิช 
 3) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศใตของเสนวันท่ีจะชากวาท่ีกรีนิช 
 4) เวลาของเมืองท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเสนวันท่ีจะเร็วกวาท่ีกรีนิช  
54. ขอใดไมใชประโยชนของรีโมตเซนซิง 
 1) การพยากรณอากาศ   2) การสํารวจการใชท่ีดิน 
 3) การเตือนภัยจากธรรมชาติ 4) การทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข  
55. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับไซโครมิเตอร 
 1) เปนเครื่องมือสําหรับวัดความช้ืนสัมพัทธเทานั้น 
 2) ประกอบดวยเทอรมอมิเตอรแบบตุมแหงและตุมเปยก 
 3) เทอรมอมิเตอรตุมเปยกมีอุณหภูมิสูงกวาเทอรมอมิเตอรตุมแหง 
 4) อุณหภูมิเทอรมอมิเตอรตุมแหงกับตุมเปยกจะเทากันเมื่อมีการระเหยของน้ําอยางรวดเร็ว  
56. ขอใดไมใชแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
 1) แผนท่ีการใชท่ีดิน   2) แผนท่ีแสดงความลาดชัน 
 3) แผนท่ีแสดงช้ันบรรยากาศ  4) แผนท่ีภูมิประเทศ  
57. วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุด คือขอใด 
 1) การขาดแคลนน้ําจืด   2) การสูญเสียปาไมและสัตวปา 
 3) การลดลงของปริมาณแรธาตุ 4) การชะลางและการพังทลายของดิน  
58. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ทานจะมีสวนแกไขปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรปาไมไดดีที่สุดอยางไร 
 1) ปลูกปาทดแทน   2) ปองกันการเกิดไฟปา 
 3) ผลักดันใหมีการออกกฎหมายอนุรักษปาชุมชน 4) ชวยกันรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน  
59. องคการสหประชาชาติมีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมอยางไร 
 1) ผลักดันใหมีการกอตั้งองคการปกปองสิ่งแวดลอมในหลายประเทศ 
 2) จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษยซ่ึงนําไปสูการกอตั้ง UNEP 
 3) เปนแกนนําในการรางพิธีสารเกียวโตเพ่ือจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 4) จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือคนควาวิจัยการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม   
60. ผูท่ีเขาไปทําลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุง จะตองระวางโทษอยางไรตามพระราชบัญญัติ 

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 1) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2) จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3) จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 4) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
61. ขอใดไมใชวิธีการจัดการคุณภาพดิน 
 1) การปรับปรุงบํารุงดิน   2) การปลูกพืชหลากชนิด 
 3) การปองกันการพังทลายของดิน 4) การวิเคราะหผลกระทบจากการใชดิน 
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62. ขอใดไมใชการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม 
 1) สวนผักผลไมในแองแมอาย 2) พุน้ํารอนสันกําแพง 
 3) ปราสาทหินพิมาย   4) วัดถํ้ากลองเพล  
63. ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม พ้ืนท่ีทําการเกษตรตองมีน้ําใชในฤดูแลงประมาณเทาใดตอไร 
 1) 1,000 ลูกบาศกเมตร   2) 2,000 ลูกบาศกเมตร  
 3) 3,000 ลูกบาศกเมตร   4) 4,000 ลูกบาศกเมตร  
64. ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เก่ียวของกับอนุสัญญาฉบับใด 
 1) CITES 2) Kyoto Protocol 3) UNFCCC 4) Ramsar  
65. การปฏิบัติตนเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมทําไดหลายวิธี ยกเวนขอใด 
 1) การหลีกเลี่ยงไมใชสินคาท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
 2) การลางรถยนตดวยการตักนํ้าใสถังแทนการใชน้ําจากสายยาง 
 3) การเลือกใชไฟฟาใหเหมาะสมกับฐานะของครอบครัว 
 4) การใชหนังสือพิมพหอเศษอาหารกอนนําไปท้ิงในถังขยะสีเขียว  
66. Agenda 21 เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานดานใด 
 1) การพัฒนาที่ย่ังยืน   2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 3) การประหยัดพลังงาน   4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
67. การพัฒนาที่จะกอใหเกิดผลท่ีย่ังยืนยาวนาน หมายถึงขอใด 
 1) การพัฒนาที่ไมกอใหเกิดคานิยมท่ีฟุมเฟอย 
 2) การพัฒนาที่ลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) การพัฒนาที่มีการฟนฟูสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 4) การพัฒนาที่ไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกคุณภาพสิ่งแวดลอม  
68. องคการเอกชนใหญที่สุดท่ีเฝาระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติท่ัวโลกคือองคการใด 
 1) Greenpeace International 2) World Wide Fund for Nature 
 3) Global Environmental Facility 4) United Nations Environment Programme  
69. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนระหวางซีกโลกเหนือ ใต และตะวันออก 
  ข. เทือกเขาแดนลาวเปนเทือกเขาท่ีก้ันพรมแดนระหวางไทยกับพมา 
  ค. บริเวณอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญของภาคกลาง ไดแก บริเวณภาคกลางตอนบน 
  ง. แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
  จ. บริเวณอาวไทยมีการคมนาคมขนสงทางเรือโดยมีทาเรือท่ีสําคัญ ไดแก ทาเรือคลองเตย ทาเรือ

แหลมฉบัง 
 ขอใดไมถูกตอง 
 1) ขอ ก., ข. และ ค.   2) ขอ ก., ค. และ จ. 
 3) ขอ ก., ค. และ ง.   4) ขอ ข., ค และ ง.  
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70. ลักษณะภูมิประเทศในขอใดท่ีเกิดจากรอยเลื่อนทรุดตัวของเปลือกโลก 
 1) อาวคุมกระเบน อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
 2) กุมลักษณ แมน้ําโคงตวัด 
 3) บึงบอระเพ็ด กวานพะเยา 
 4) ละลุ แพะเมืองผี  
71. ในชวงเปลี่ยนฤดูกาล สภาพภูมิอากาศจะมีลักษณะอยางไร 
 1) ฝนตกพรําๆ ตลอดเวลา 
 2) มีอากาศหนาว หมอกหนาในตอนเชา 
 3) เกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก 
 4) อากาศรอนจัด และแหงแลงหนาวเย็น  
72. จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณนําฝนสูงเพราะอิทธิพลจากขอใด 
 1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 2) พายุโซนรอน และดีเปรสช่ัน 
 3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  4) ลมตะวันออกเฉียงใต  
73. ท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาเกิดขึ้นจากปจจัยภูมิศาสตรขอใด 
 1) การเคลื่อนตัวบีบอัดยกตัวสูงขึ้น 2) การเลื่อนทรุดตัวของเปลือกโลก 
 3) การงอกของสันดอนทรายบริเวณปากแมน้ํา 4) การทับถมของโคลนตะกอนที่น้ําพัดพา  
74. ปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมของไทยลดลงอยางมาก สงผลใหสภาพแวดลอมเสียสมดุลมีสาเหตุหลายประการขอใดไมใช 
 1) การเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลบา และโคลนถลม 
 2) เกิดแผนดินถลม เมื่อมีฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน 
 3) การเพ่ิมขึ้นของตะกอนดินทองน้ําทําใหลําน้ําตื้นเขิน 
 4) น้ําทะเลหนุนทําใหน้ําจืดในลําน้ําท่ีจะผลักดันน้ําเค็มมีปริมาณสูงขึ้น  
75. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนขอตกลงระหวางประเทศ

วาดวยเรื่องใด 
 1) ความรวมมือแกไขปญหาภัยแลงและฝนตกทิ้งชวง 
 2) ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
 3) การควบคุมการคาสัตวปาและพันธุพืชท่ีใกลสูญพันธุ 
 4) การปองกันมลภาวะของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในกลุมประเทศกําลังพัฒนา  
76. วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมของโลกขอใดท่ีมีสาเหตุจากปรากฏการณเรือนกระจก  
 1) ปรากฏการณลานิญา   2) ภัยแลงและฝนทิ้งชวง 
 3) การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม 4) อุณหภูมิของอากาศลดต่ําลงทุกพ้ืนท่ี  
77. ขอใดคือวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากมนุษยทําลายสภาพแวดลอม 
 1) ภูเขาไฟระเบิด 2) เอลนิโญ 3) สึนามิ 4) แผนดินไหว 
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78. บุคคลใดตอไปนี้ปฏิบัติตนไดดีที่สุดเมื่อเกิดปญหาภัยแลง 
 1) ไชยานําถุงทรายมาสรางคันกั้นน้ํา 
 2) อาภาภรณหลบอยูใตโตะเมื่ออาคารมีการส่ันไหว 
 3) ย่ิงยงปลูกตนไมบริเวณตนน้ําลําธาร และพืชคลุมดินเพ่ือไมใหชะลางหนาดิน 
 4) ลูกนกรีบวิ่งเมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยใกลชายฝง  
79. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูรอน ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใหระมัดระวัง โดยเจาหนาท่ีประจําสถานีตรวจอากาศตองสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใดมากที่สุด 
 1) เครื่องแอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 2) เครื่องวัดน้ําฝน (Rain Gauge) 
 3) บารอมิเตอร (Barometer) 4) เครื่องไฮโกรมิเตอร (Hygrometer)  
80. รีโมทเซนซิง(Remote Sensing) เปนระบบการทํางานท่ีตองอาศัยปจจัยสําคัญขอใด 
 1) การสะทอนของรังสีอัตราไวโอเลต 2) ความเร็วของแสง 
 3) คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อ  4) ความหนาแนนของมวลอากาศ 
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เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 4) 4. 4) 5. 1) 6. 3) 7. 1) 8. 2) 9.  1) 10. 2) 
11. 3) 12. 4) 13. 2) 14. 3) 15. 2) 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. 2) 30. 2) 
31. 1) 32. 4) 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. 4) 47. 4) 48. 1) 49. 1) 50. 3) 
51. 1) 52. 2) 53. 2) 54. 4) 55. 2) 56. 4) 57. 1) 58. 4) 59. 2) 60. 4) 
61. 4) 62. 2) 63. 1)  64. 4) 65. 4) 66. 1) 67. 4) 68. 2) 69. 3) 70. 3) 
71. 3) 72. 2) 73. 4) 74. 4) 75. 2) 76. 3) 77. 2) 78. 3) 79. 1) 80. 3)
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ถอดรหัสลับ...วิชาสังคม 
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 
 สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ปนี้ อ.ชัย ไดรับมอบหมายใหมาสรุปเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (O-NET) ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม ซ่ึงท้ังสองสาระนี้มีเน้ือหามาก และขอสอบก็ออกเจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้นดวย ฉะนั้นนองๆ 
นักเรียนก็ตองขยันอานทบทวนเนื้อหาและฝกทําแบบทดสอบประกอบไปดวย และถายามใดนองๆ ทอใจ อ.ชัย             
มีคําสอนใจที่ไวใชเตือนตัวเองเสมอมาฝากนองๆ วา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” (Where 
there’s a will there’s a way.) และ “ไมมีสิ่งใดเปนไปไมได ถาใจคิดจะทํา” (Nothing is impossible 
to a willing heart.) สุดทายนี้ อ.ชัย ก็ขออวยพรใหนองๆ สอบไดคณะดังท่ีตั้งความหวังไวนะครับ และที่สําคัญตอง
ขอขอบคุณโครงการแบรนดซัมเมอรแคมปและบัณฑิตแนะแนวท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
ของเด็กไทย และไดทําโครงการดีๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคมและนักเรียนมาตอเนื่องนับเปนปท่ี 21 แลวนะครับ 
 
ศาสนากับสังคม 
 1. ศาสนากับลัทธิแตกตางกันอยางไร 
  - ศาสนาเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของมวลมนุษยท่ัวไป / สวนลัทธิเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของบุคคล
เฉพาะกลุม. 
  - คําสอนของศาสนามีลักษณะศักดิ์สิทธ์ิ เปนท่ีสักการบูชาของศาสนิกชน / สวนคําสอนของลัทธิไมมี
ลักษณะศักดิ์สิทธ์ิ. 
  - ศาสนาตองมีคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมเปนหลัก / สวนลัทธิไมมีหลักการท่ีตองมีคําสอนเกี่ยวกับ
ศีลธรรมโดยตรง. 
  - ศาสนาตองมีพิธีกรรม / สวนลัทธิอาจไมมีพิธีกรรมก็ได. 
  - ศาสนาตองมีคําสอนเกี่ยวกับจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตท้ังในโลกนี้และโลกหนา ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม / สวนลัทธิเนนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตในปจจุบันและอนาคต อันสัมพันธกับรูปธรรมเทานั้น. 
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  - ศาสนามีศาสดาเปนผูนําสัจธรรมมาบอกชาวโลก หรือนําคําสั่งสอนของพระเจามาบอกชาวโลก / 
สวนลัทธินั้นเจาลัทธิประกาศเพียงหลักการของตนซ่ึงเปนทัศนะสวนตัว. 
 2. ศาสนามีองคประกอบสําคัญอะไรบาง 
  - องคประกอบสําคัญของศาสนา ไดแก ศาสดา คัมภีรศาสนา นักบวช ศาสนสถาน พิธีกรรม. 
  - บางศาสนามีองคประกอบไมครบ เชน ชินโตและฮินดูไมมีศาสดาผูกอตั้งศาสนา อิสลามและขงจื๊อ
ไมมีนักบวช. 
 3. ศาสนามีกี่ประเภท 
  1. ถาแบงตามภูมิศาสตร 
   1) ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก เชน ยิว โซโรอัสเตอร คริสต อิสลาม. 
   2) ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก เชน ชินโต เตา ขงจ๊ือ. 
   3) ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต เชน พราหมณ-ฮินดู เชน (นิครนถ) พุทธ ซิกข. 
  2. ถาแบงตามความเช่ือเกี่ยวกับพระเจา 
   1) เทวนิยม (Theism) ศาสนาที่นับถือพระเจา 
    - เอกเทวนิยม (Monotheism) เชน ยิว คริสต อิสลาม โซโรอัสเตอร ซิกข. 
    - พหุเทวนิยม (Polytheism) เชน ชินโต ขงจ๊ือ พราหมณ-ฮินดู ในระยะแรก. 
   2) อเทวนิยม (Atheism) ศาสนาที่ไมเช่ือเรื่องพระเจาสรางโลก แตสอนใหเช่ือในกฎแหงกรรม 
เชน พุทธ เชน. 
 4. ศาสนาอ่ืนๆ ที่ควรรูมีอะไรอีกบาง 
  - ศาสนายิว เกิดในปาเลสไตน พระเจา คือ พระยะโฮวาห ศาสดา คือ โมเสส คัมภีรสําคัญ คือ            
ทัลมุดโทราห และคัมภีรไบเบิลเดิม. 
  - ศาสนาโซโรอัสเตอรหรือปารซี เกิดในเปอรเซีย (อิหราน) เปนลัทธิบูชาไฟ พระเจา คือ พระอาหุรมัสดา 
ศาสดา คือ โซโรอัสเตอร คัมภีรสําคัญ คือ อเวสตา. 
  - ศาสนาเชน (นิครนถนาฏบุตร) เกิดในอินเดีย ศาสดา คือ พระมหาวีระ คัมภีร คือ อังคะหรืออาคม. 
  - ศาสนาซิกข เกิดในอินเดีย ไมมีพระเจา ศาสดา คือ คุรานัก คัมภีร คือ คันถะ มีสัญลักษณเปน          
รูปดาบไขว. 
  - ศาสนาชินโต เกิดในญ่ีปุน มีพระเจามากมาย ไมปรากฏศาสดา คัมภีรสําคัญ คือ โคยิ-กิ และ         
นิฮอง-งิ. 
  - ศาสนาเตา เกิดในจีน ไมมีพระเจา ศาสดา คือ เลาจ๊ือ คัมภีร คือ เตาเตเกง. 
  - ศาสนาขงจ๊ือ เกิดในจีน ไมมีพระเจา ศาสดา คือ ขงจ๊ือ คัมภีร คือ เกงท้ัง 5 และชูท้ัง 5. 
 5. ศาสดาพยากรณ (Prophet) คืออะไร 
  -  (หรือศาสดาประกาศก) คือ บุคคลที่เปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย เปนผูนําคําสั่ง คําสอน 
ความประสงคใดก็ตามมาแจงแกมนุษย ศาสดาพยากรณมีอยูในศาสนาประเภทเทวนิยม ไดแก ยูดาย คริสต 
อิสลาม. 
  - 1) ศาสนายูดาย มีศาสดาพยากรณคนสําคัญ คือ โมเสส 
   2) ศาสนาคริสต รับรองศาสดาพยากรณของศาสนายูดายท้ังหมด อีกท้ังเพ่ิมยอหน ผูใหศีลจุม 
(John the Baptist) 
   3) ศาสนาอิสลาม รับรองศาสดาพยากรณของศาสนายูดายและศาสนาคริสต และเพ่ิมทานนบีมุฮัมมัด
ซ่ึงมาภายหลัง. 
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พระพุทธศาสนา 
 6. ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาพิจารณาไดจากเรื่องใด 
  - 1) ถือสงฆเปนใหญในกิจการท้ังปวง 
   2) ยึดหลักพระธรรมวินัยเปนหลักสูงสุดของหมูคณะ 
   3) เนนความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ (เสรีภาพในพระพุทธศาสนา = วิมุตติ) 
   4) เคารพเสียงสวนใหญหรือมติมหาชน 
   5) ถือประโยชนสูงของประชาชนเปนท่ีตั้ง. 
 7. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการที่สอดคลองกันในเรื่องใด 
  - 1) เกิดจากความอยากรูความจริงท่ีอยูเบ้ืองหลังปรากฏการณทางธรรมชาติ 
   2) ศรัทธาในกฎเกณฑของธรรมชาติ 
   3) เช่ือมั่นในศักยภาพทางปญญาของมนุษย 
   4) มีท้ังหลักการบริสุทธ์ิและหลักการประยุกต 
   5) เนนหลักเหตุผล 
   6) มนุษย คือ ผลิตผลของธรรมชาติ ไมใชผลงานสรางสรรคของพระเจา. 
 8. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการที่แตกตางกันในเรื่องใด 
  - มุงศึกษาความจริงของธรรมชาติ : พระพุทธศาสนามุงศึกษาความจริงของธรรมชาติดานในของ
มนุษยเปนหลัก / วิทยาศาสตรมุงศึกษาความจริงของธรรมชาติดานนอกของมนุษยเปนหลัก. 
  - รูกฎธรรมชาติ : พระพุทธศาสนาเนนปรับจิตใจคน สอนใหคนควบคุมภายในจิตใจตนเอง แค
ความสามารถของวิทยาศาสตรท่ีควบคุมธรรมชาติได ไมอาจทําใหเกิดความสงบสุขในโลกได / วิทยาศาสตรเนน
ปรับธรรมชาติ มุงการควบคุมธรรมชาติภายนอก. 
  - รูจักธรรมชาติเหมือนกัน แตปฏิบัติตอธรรมชาติไมเหมือนกัน : พระพุทธศาสนารูจักธรรมชาติของ
มนุษยแลวพยายามแกไขธรรมชาติของมนุษยใหเปนคนดีมีคุณธรรม ไมตกอยูภายใตกิเลส และไมคิดวาตนเปนนาย
เหนือธรรมชาติ ไมทํารายธรรมชาติ / สวนวิทยาศาสตรรูจักธรรมชาติของมนุษยแลวพยายามหาประโยชนจาก
ธรรมชาติของมนุษย และคิดวาตนเปนนายเหนือธรรมชาติ พยายามเอาชนะธรรมชาติ. 
  - ใหความสําคัญกับความรูตางกัน : พระพุทธศาสนายอมรับความรูท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย รวมท้ังใจดวย / สวนวิทยาศาสตรจะยอมรับความรูวามีอยูจริงเฉพาะความรูท่ีไดจาก
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 เทานั้น วิทยาศาสตรไมยอมรับความรูท่ีเกิดจากใจ เชน พระพุทธศาสนายอมรับวามีเทวดา 
แตวิทยาศาสตรไมยอมรับเพราะพิสูจนไมได. 
  - มุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ : พระพุทธศาสนานําเสนอความจริงเพ่ือใหมนุษยอยูรวมกันอยาง
สันติสุข ความจริงท่ีไมมีประโยชนตอสันติสุขของมนุษย ถึงแมจะรูแตก็จะไมนํามาเผยแผ เปรียบเสมือนใบไมในกํามือ
เดียวท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษยอยางแทจริง / วิทยาศาสตรคนพบความจริงแลวนํามาเผยแพร ใครจะนํา
ความจริงนั้นไปประยุกตใชในทางดีหรือราย วิทยาศาสตรจะไมใหความสนใจ. 
 9. วิธีคิดตามนัยพระพุทธศาสนาและวิธีคิดตามนัยวิทยาศาสตรมีความแตกตางกันในเรื่องใด 
  - พระพุทธศาสนามุงศึกษากฎธรรมชาติในสวนของกรรมนิยามและจิตนิยาม (กรรมนิยาม = 
พฤติกรรมของคน, จิตนิยาม = กระบวนการทํางานของจิต) / สวนวิทยาศาสตรมุงศึกษากฎธรรมชาติในสวนของ
อุตุนิยามและพีชนิยาม. 
  - พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาเรื่องเชิงนามธรรมดวย เชน เรื่องเทวดา นรกสวรรค บุญบาป / 
สวนวิทยาศาสตรเนนการศึกษาเรื่องเชิงวัตถุเพียงอยางเดียว. 
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  - พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาเพ่ือใหเขาใจปรากฏการณตามความเปนจริงโดยเนนดานจิตใจ / 
สวนวิทยาศาสตรเนนการศึกษาเพ่ือใหเขาใจปรากฏการณตามความเปนจริงโดยเนนดานวัตถุ. 
  - พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือจะนํามาแกปญหาชีวิตไดจริง เปนประโยชนตอ
มนุษยชาติเทานั้น / สวนวิทยาศาสตรเนนศึกษาเรื่องท่ีไมเก่ียวกับการแกปญหาชีวิตก็มี. 
 10. เพราะเหตุใดพระพุทธเจาไดรับการยกยองใหเปนพระบรมศาสดา 
  - 1) ทรงบําเพ็ญบารมีมาหลายภพชาติอยางตอเนื่อง 2) ทรงมีพระปณิธานท่ีมั่นคง 
   3) ทรงเปนผูท่ีมีความใฝเรียนรูอยางย่ิงยวด 4) ทรงมีความอุทิศตนอยางยอดเยี่ยม 
   5) ทรงมีความไมสันโดษในกุศลธรรมอยางยอดเยี่ยม. 
 11. ศรัทธาและปญญาในพระพุทธศาสนาสัมพันธกันอยางไร 
  - ศรัทธาในพระพุทธศาสนาตองเปนศรัทธาที่มีปญญาคอยกํากับควบคุมอยูดวย เชน ในหลักคําสอน
หมวด พละ 5 (ธรรมอันเปนกําลัง) ประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หรือในอริยทรัพย 7 (ทรัพย
ภายในอันประเสริฐ) ประกอบดวย ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา. 
  - ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 ประการ คือ 
   1) กรรมศรัทธา เช่ือวากฎแหงกรรมมีจริง 
   2) วิบากศรัทธา เช่ือวาผลของกรรมมีจริง 
   3) กัมมัสสกตาศรัทธา เช่ือวาทุกคนมีกรรมเปนของตน 
   4) ตถาคตโพธิศรัทธา เช่ือในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ปญญา แปลวา ความรูรอบ ความ
รูเทาทันโลกและชีวิต ปญญาในพระพุทธศาสนาตองเปนปญญาท่ีมาคูกันกับความดีงาม ก็คือ ความรูคูคุณธรรม. 
 12. หลักธรรมที่สําคัญในพุทธศาสนามีอะไรบาง 
  - ธรรมท่ีควรกําหนดรู (ทุกข)  ขันธ 5 : นามรูป / โลกธรรม 8 / จิต เจตสิก. 
  - ธรรมท่ีควรละเวน (สมุทัย)  หลักกรรม : นิยาม 5 / วิตก 3 / กรรมนิยาม (กรรม 12) / มิจฉา
วณิชชา / นิวรณ 5 / ปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมนิยาม / อุปาทาน 4 / วัฏฏะ 3 / ปปญจธรรม 3. 
  - ธรรมท่ีควรบรรลุ (นิโรธ)  นิพพาน : ภาวนา 4 / วิมุตติ 5. 
  - ธรรมท่ีควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติ (มรรค)  พระสัทธรรม 3 / ปญญาวุฒิธรรม 4 / พละ 5 / 
อุบาสกธรรม 5 / มงคล 38 / อปริหานิยธรรม 7 / ปาปณิกธรรม 3 / ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 / โภคอาทิยะ 5 
/ อริยวัฑฒิ 5 / อธิปไตย 3 / สาราณียธรรม 6 / ทศพิธราชธรรม / วิปสสนาญาณ 9. 
 13. หลักธรรมใดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัททั่วไปมากที่สุด 
  - อนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 อนุปุพพีกถาเปนหลักธรรมวาดวยเรื่อง ทาน ศีล สวรรค โทษของกาม 
และการออกบวช พระองคทรงสั่งสอนแกคนท่ัวไปเพ่ือขัดเกลาจิตใจในเบ้ืองตน แลวตอมาจึงทรงสอนธรรมขั้น
สูงสุด คือ อริยสัจ 4 ผูฟงจะไดบรรลุเปนพระอริยบุคคล (ผูประเสริฐ) ซ่ึงมี 4 จําพวกตามลําดับ คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต. 
 14. หลักธรรมใดบางที่มักนํามาออกสอบบอยๆ 
  - ขันธ 5 / ไตรลักษณ / กรรม / ทุกข / มรรคมีองค 8 
  - ขันธ 5 : องคประกอบของชีวิต 5 ประการ 
   1) รูป รางกายอันประกอบดวยธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 2) เวทนา ความรูสึกเปนสุข ทุกข เปนกลาง 
   3) สัญญา ความจําไดหมายรู 
   4) สังขาร สภาพปรุงแตงจิตใหคิดดี คิดช่ัว หรือเปนกลาง (สิ่งท่ีปรุงแตงจิต ไดแก คานิยม ความ
สนใจ) สังขารเปนผลรวมของวิญญาณ เวทนา และสัญญา, สังขารถือเปนขั้นตอนที่กอใหเกิดพฤติกรรมท้ังดีและชั่ว 
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   5) วิญญาณ การรับรูผานประสาทสัมผัสท้ัง 6 ท่ีเรียกวา อายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  
   สรุปขันธ 5 มีเพียงองคประกอบหลักสองอยาง คือ รูปกับนาม ขันธ 5 เปนหลักธรรมที่มี
ความสําคัญดังนี้ 1) ทําใหรูวาชีวิตเกิดจากองคประกอบ 5 ประการที่ตางก็อิงอาศัยกัน รวมเปนรางกายและจิตใจ 
2) ทําใหรูวาตัวตนที่แทของเรานั้นไมมี 3) เมื่อตัวตนที่แทจริงของเราไมมี เราจึงไมควรยึดติดถือมั่นในขันธ 5. 
  - ไตรลักษณ : ลักษณะท่ัวไป 3 ประการของสิ่งท้ังปวง 
   1) อนิจจัง ความไมเท่ียง เชนคํากลาวท่ีวา “ทานไมสามารถลงอาบน้ําในแมน้ําสายเดียวกันไดถึง
สองครั้ง” เพราะกระแสน้ํายอมไหลไปตลอดเวลา ถึงแมจะเปนท่ีเดียวกัน แตก็เปนกระแสน้ําใหมท่ีไหลอยูอยาง
ตอเนื่อง 
   2) ทุกขัง สภาพที่ทนอยูไดยาก 
   3) อนัตตา ความไมมีรูปราง ความไมใชตัวตนที่แทจริง อนัตตาเปนหลักคําสอนเฉพาะใน
พระพุทธศาสนา. 
  - กรรม : การกระทําทางกาย วาจา และใจที่มีเจตนา. 
  - ทุกข : แปลวา ทนไดยาก ทุกขในอริยสัจ 4 หมายถึง ความทุกขทางกายและใจ เปนทุกขของ
สิ่งมีชีวิตเทานั้นเนื่องจากความยึดมั่นในเบญจขันธ สวนทุกขในไตรลักษณมีความหมายกวางกวาทุกขในอริยสัจ 4 
ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีทนอยูไดยาก เปนทุกขของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตท่ีไมสามารถดํารงอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป 
เพราะตองเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปตามเหตุปจจัย. 
  - มรรคมีองค 8 : หรือทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 15. หลักธรรมใดบางที่เคยออกสอบแลว แตอาจนํามาออกซ้ําไดอีก 
  - อปริหานิยธรรม 7 : ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม แตเปนไปเพ่ือความเจริญโดยฝายเดียว 
(หลักธรรมหมวดนี้ เดิมพระพุทธเจาตรัสสอนกษัตริยวัชชี) อปริหานิยธรรมเปนหลักธรรมสําหรับนักปกครอง      
นักบริหารท่ีดี มีลักษณะสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และยังมีขอบัญญัติหนึ่งท่ีใหมีการปกปองคุมครองใหเกียรติแกสตรีดวย. 
  - อธิปไตย : อธิปไตย แปลวา ความเปนใหญ ภาวะที่ถือวาเปนใหญ ไดแก 
   1) อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ 
   3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ  
   ถาเทียบหลักอธิปไตยกับหลักการปกครองนั้น อัตตาธิปไตยเทียบไดกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ท่ีผูนํามีอํานาจเด็ดขาด สวนโลกาธิปไตยเทียบไดกับระบอบประชาธิปไตยท่ีผูนําถือเสียงของประชาชนเปนใหญ 
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่ผูนําถือธรรมเปนใหญ. 
  - ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) : ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน เปน
หลักธรรมที่วางเปาหมายของชีวิตในระดับตนหรือระดับพ้ืนฐาน 
   1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร 2) อารักขสัมปทา เก็บออมทรัพย 
   3) กัลยาณมิตตตา คบมิตรดี 
   4) สมชีวิตา ใชทรัพยเปน (หรือเรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ) หลักธรรมที่มีความสัมพันธ
กับทิฏฐธัมมิกัตถะ มีดังนี้ อารักขสัมปทา กับ โภคอาทิยะ 5 (ประโยชนท่ีไดจากโภคทรัพย), กัลยาณมิตตตา กับ 
อริยวัฑฒิ 5 (หลักความเจริญของอารยชน). 
  - สติปฏฐาน : การต้ังสติกําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง ไดแก 
   1) กายานุปสสนา เชน วิธีอานาปานสติ การกําหนดอิริยาบถ การสรางสัมปชัญญะ 
   2) เวทนานุปสสนา เชน ขณะนั่งนานๆ ถามีอาการเจ็บ ปวด เมื่อยก็ใหรูทันเวทนาหรือความรูสึกนั้นๆ 
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   3) จิตตานุปสสนา เชน ขณะนี้จิตเราเปนอยางไร มีความรัก โลภ โกรธ หรือหลง ใหรูทันวาจิต
เชนนั้นๆ กําลังเกิดขึ้น 
   4) ธัมมานุปสสนา เชน รูแจงในอริยสัจ ขันธ นิวรณ อายตนะ โพชฌงค. 
  - นิยาม 5 : กฎธรรมชาติ 
   1) อุตุนิยาม กฎเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
   2) พีชนิยาม กฎเก่ียวกับการสืบพันธุ 
   3) จิตตนิยาม กฎเก่ียวกับการทํางานของจิต 
   4) กรรมนิยม กฎเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยหรือท่ีเรียกกันวา กฎแหงกรรม 
   5) ธรรมนิยาม กฎเก่ียวกับความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลตอกัน ธรรมนิยามถือเปนกฎใหญท่ี
ครอบคลุมกฎธรรมชาติทุกกฎ ซ่ึงมีอีกช่ือหนึ่งวา กฎอิทัปปจยตา. 
  - สังคหวัตถุ 4 : หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูอื่นไวได การสงเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลและ
ประสานหมูชนใหเกิดความสามัคคี ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา  
   (สรุปก็คือ โอบออมอารี-วจีไพเราะ-สงเคราะหชุมชน-วางตนพอดี). 
  - พรหมวิหาร 4 : ธรรมของผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา. 
  - การสงเคราะหบุตร : ประเภทของบุตร ไดแก อภิชาตบุตร อนุชาตบุตร อภิชาตบุตร การสงเคราะห
บุตรจนไดเปนอภิชาตบุตรและอนุชาตบุตร ถือวาเปนอุดมมงคลเพราะนําความสุขและความภูมิใจมาสูวงศตระกูล. 
  - ภพ-ภูมิ : ภพ คือ โลกอันเปนท่ีอยูของสัตว ภูมิ คือ ช้ันแหงจิต ระดับจิตใจ ภพ-ภูมิเก่ียวของกับ
กฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิดบงช้ีถึงสถานที่เกิด คือ ภพ-ภูมิ ของผูตายและผูเกิดดวย ความเช่ือเรื่องกรรม
และผลแหงกรรมทําใหเช่ือเรื่องโลกหนา คือ ภพ-ภูมิ ดวย. 
 16. หลักธรรมใดบางที่เก็งวาจะออกสอบในปนี้ 
  - สาราณียธรรม ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน มีความสามัคคีกัน 
   1) เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา 2) เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา 
   3) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา 4) สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช 
   5) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา 6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได. 
  - สันโดษ : สันโดษ แปลวา ความยินดี ความพอใจ 
   1) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามท่ีตนหามาได สันโดษขอนี้มุงกําจัดความโลภ ทําใหมีความสุขกับสิ่งท่ี
ตนมีอยู 
   2) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลังความสามารถของตน สันโดษขอนี้มุงกําจัดความหลงตนเอง ทํา
ใหรูจักประมาณตนตามความเปนจริง 
   3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามฐานะความเปนอยูของตน สันโดษขอนี้ทําใหรูจักวางตนให
เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม ดังนั้นสันโดษจึงเปนหลักธรรมที่ใชควบคุมใจในการแสวงหาปจจัยดํารงชีวิต คือ 
ใหรูจักตน รูจักกําลัง รูจักฐานะตน ตัวอยางบุคคลผูมีสันโดษในทางพระพุทธศาสนา เชน มหาตมะ คานธี. 
  - โกศล : โกศล แปลวา ความฉลาด 
   1) อายโกศล ความฉลาดในความเจริญ 
   2) อปายโกศล ความฉลาดในความเสื่อม 
   3) อุปายโกศล ความฉลาดในอุบายหรือวิธีการ ก็คือ รูครบวงจร คือ ความรูจักวิธีการละเหตุแหง
ความเสื่อมและสรางเหตุแหงความเจริญ. 
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  - นิวรณ 5 : สิ่งท่ีขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมท่ีก้ันจิตไมใหบรรลุความดี 
   1) กามฉันทะ ความพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
   2) พยาบาท การคิดปองรายผูอื่น 
   3) ถีนมิทธะ ความหดหู เซ่ืองซึม เหงาหงอย เหมอลอย 
   4) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รําคาญใจ กระวนกระวายใจ รอนรุมกลุมใจ 
   5) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย. 
  - โลกบาลธรรม : แปลวา ธรรมคุมครองโลก 
   1) หิริ ความละอายใจตอการทําความช่ัว 
   2) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป. 
  - โลกธรรม 8 : ธรรมท่ีมีประจําโลก แบงเปน ฝายท่ีนาปรารถนา (อิฏฐารมณ) ไดแก สุข มีลาภ มียศ 
สรรเสริญ ฝายท่ีไมนาปรารถนา (อนิฏฐารมณ) ไดแก ทุกข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา. 
  - วัฏฏะ 3 : วงจรแหงการเวียนวายตายเกิด 
   1) กิเลสหรือกิเลสวัฏ ประกอบดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
   2) กรรมหรือกรรมวัฏ การกระทํา 
   3) วิบากหรือวิบากวัฏ ผลแหงกรรม. 
 17. หลักธรรมใดบางที่ควรรูเพิ่ม (อยาประมาท)  
  - วิตก 3 : วิตก แปลวา ความนึกคิด 
   1) กุศลวิตก ความนึกคิดในทางที่ดีงาม ไดแก เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก 
   2) อกุศลวิตก ความนึกคิดในทางไมดี ไดแก กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก. 
  - ภาวนา 4 : ภาวนา แปลวา การทําใหเกิดขึ้นใหมีขึ้น การพัฒนา การฝกอบรมจิต ภาวนา 4 จึงเปน
การพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาไปพรอมกัน ซ่ึงแบงเปน กายภาวนา สีลภาวนา                
จิตตภาวนา ปญญาภาวนา. 
  - พระสัทธรรม 3 : ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี เพ่ือพัฒนาตนใหเปนคนดีสมบูรณ 
   1) ปริยัติ คําสอนที่ตองเลาเรียน ไดแก พระไตรปฎก 
   2) ปฏิบัติ คําสอนที่ตองลงมือปฏิบัติ ไดแก ไตรสิกขา 
   3) ปฏิเวธ ผลท่ีไดจากการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล นิพพาน. 
  - พละ 5 : แปลวา ธรรมท่ีทําใหมีกําลัง ไดแก สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา พละ 5 ประการนี้
จะตองปฏิบัติใหไดสมดุลกันเสมอ สัทธาตองพอดีกับปญญา วิริยะตองพอดีกับสมาธิ สติควบคุมท้ังสัทธา วิริยะ 
สมาธิ และปญญา. 
  - ปญญา : ความรูรอบ ความรูเทาทันโลกและชีวิต วิธีพัฒนาปญญา ไดแก 
   1) สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการฟง 
   2) จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการคิด 
   3) ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝกตามหลักสติปฏฐาน 4 ใน
ขั้นวิปสสนากรรมฐาน. 
  - อริยวัฑฒิ 5 : หลักความเจริญของอารยชน ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา. 
  - โภคอาทิยะ 5 : ประโยชนท่ีไดจากโภคทรัพย 
   1) ใชเลี้ยงตัว เลี้ยงบิดามารดา บุตรภรรยา และคนในปกครองใหเปนสุข 
   2) ใชบํารุงมิตรสหายและผูรวมงานของตนใหเปนสุข 
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   3) ใชปองกันภยันตราย 
   4) ทําพลี 5 อยาง 
   5) อุปถัมภบํารุงสมณะชีพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ. 
  - พลี 5 เปนสวนหนึ่งในหลักธรรม “โภคอาทิยะ 5” 
   1) ญาติพลี สงเคราะหญาติ 2) อติถิพลี ตอนรับแขก 
   3) ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ 4) ราชพลี บํารุงราชการ เชน เสียภาษี 
   5) เทวตาพลี ทําบุญเพ่ือบูชาสิ่งท่ีตนนับถือ. 
  - ปาปณิกธรรม : ธรรมของผูคาขาย. 
  - นาถกรณธรรม : ธรรมท่ีทําใหพ่ึงตนเองได. 
  - โพธิปกขิยธรรม : ธรรมท่ีเก้ือหนุนใหตรัสรู มี 37 ประการ คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4             
อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และมรรคมีองค 8. 
 18. หลักธรรมใดที่สัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ไดแก สันโดษ (ความพอใจ) / สมชีวิตา (ความพอดี) / อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (การพ่ึงตนเอง) / 
มัตตัญุตา (รูจักประมาณตน) / ธัมมัญุตา อัตถัญุตา (รูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต) / มัชฌิมาปฏิปทา 
(ทางสายกลาง) / อโลภ (ความไมโลภมาก). 
 19. หลักธรรมใดที่เกี่ยวกับการเมืองและสันติภาพ 
  - การเปนสมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ : สัปปุริสธรรม 7 กุศลกรรม 10 
  - การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม : พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 
  - การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน : นาถกรณธรรม 10 สาราณียธรรม 6 
  - การเปนสมาชิกท่ีดีของรัฐ : อธิปไตย 3 อปริหานิยธรรม 7. 
 20. อริยสัจ 4 มีความสําคัญอยางไร 
  - สิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสรู เรียกวา อริยสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญดังน้ี 
   1) เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงคนพบเปนคนแรก 
   2) ถือเปนหลักธรรมสําคัญท่ีสุด เพราะเปนพ้ืนฐานของหลักธรรมทั้งหลาย เปนแกนกลางของ
หลักธรรมคําสอนทั้งหมด เพราะหลักธรรมทั้งหมดสรุปรวมลงในอริยสัจไดท้ังหมด 
   3) เปนหลักแสดงถึงความเปนเหตุและผล 
   4) เปนหลักธรรมที่ทรงสอนมากที่สุด 
   5) เปนหลักสัจธรรมและจริยธรรมท่ีสมบูรณแบบที่สุด คือ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ครบถวน. 
 21. กฎแหงกรรมคืออะไร 
  - กฎแหงกรรมในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา “กรรมนิยาม” เปนกฎธรรมชาติเก่ียวกับการกระทําและ
ผลของการกระทํา ดังพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา “หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น ผูทําดียอมไดดี ผูทําช่ัวยอมไดช่ัว”. 
  กรรมแบงออกเปน 12 อยาง ดังนี้ 
  - กรรมแบงตามกาลเวลาท่ีใหผล 
   1) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมใหผลทันตาเห็นหรือในชาตินี้ 
   2) อุปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนา 
   3) อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอๆ ไป 
   4) อโหสิกรรม กรรมท่ีไมมีโอกาสใหผลหรือกรรมท่ีใหผลเสร็จแลว. 
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  - กรรมแบงตามหนาท่ีท่ีใหผล 
   1) ชนกกรรม กรรมนําไปเกิด 2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน 
   3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบบังคับ 4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน. 
  - กรรมแบงตามหนักเบา 
   1) ครุกรรม กรรมหนัก 2) พหุลกรรมหรืออาจิณกรรม กรรมเคยชิน 
   3) อาสันนกรรม กรรมใกลตาย 4) กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา. 
 22. ตามหลักพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกขไดอยางไร 
  - จะดับทุกขไดตองปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค 8 ดังนี้ 
   1) สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
   2) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  ศีล 
   3) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 
   4) สัมมาวายามะ เพียรชอบ 
   5) สัมมาสติ ระลึกชอบ  สมาธิ 
   6) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 
   7) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ 

 ปญญา
 

   8) สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ  
  - คําท่ีออกสอบบอย ไดแก 
   1) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ เชน เห็นวาบุญ-บาปมีจริง กรรมดี-ช่ัวมีจริง 
   2) สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ เชน คิดไมพยาบาท คิดไมเบียดเบียน 
   3) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความไมประมาท เชน มีสติรูเทาทันเบญจขันธ ระลึกในสติปฏฐาน            
4 กาย เวทนา จิต ธรรม 
   4) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เชน มีจิตไมฟุงซาน มีจิตแนวแนมั่นคง. 
 23. ไตรสิกขาคืออะไร 
  - กระบวนการฝกอบรมตน 3 ขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนขอปฏิบัติท่ีจัดลงในมรรคมีองค 8 
ไดดังนี้ 
   1) ศีล : สัมมาวาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ 
   2) สมาธิ : สัมมาวายามะ-สัมมาสติ-สัมมาสมาธิ 
   3) ปญญา : สัมมาทิฐิ-สัมมาสังกัปปะ. 
  - สรุปก็คือ ศีล (สะอาด) ตรงกับ ละช่ัว , สมาธิ (สงบ) ตรงกับ ทําดี , ปญญา (สวาง) ตรงกับ ทําจิต
ใหผองใส. 
 24. โยนิโสมนสิการจัดอยูในหลักธรรมใด 
  - จัดอยูในปญญาวุฒิธรรม 4 คือ ธรรมท่ีกอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา ไดแก 
   1) สัปปุริสสังเสวะ คบหาคนดี 
   2) สัทธัมมัสสวนะ ใสใจศึกษาเลาเรียน 
   3) โยนิโสมนสิการ คิดโดยแยบคาย ศึกษาหาเหตุผลโดยถูกวิธี เปนความคิดเพ่ือกําจัดอวิชชาและตัณหา 
   4) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามหลัก. 
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 25. พระพุทธเจาเปรียบประเภทของคนเสมือนบัวกี่เหลา 
  - บัว 3 เหลา (บัวเหนือน้ํา บัวเสมอน้ํา บัวท่ีจมอยูในน้ํา) ตอมาพระอรรถกาจารยไดเพ่ิมบัวเหลาท่ี 4 
เขามาเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดบุคคลออกเปน 4 ประเภท คือ 
   1) อุคฆฏิตัญู บัวเหนือน้ําและพรอมจะบานเมื่อตองแสงแดด เปนพวกฉลาดมาก 
   2) วิปจิตัญู บัวเสมอน้ําพรอมท่ีจะบานในวันถัดไป เปนพวกฉลาดปานกลาง 
   3) เนยยะ บัวกลางน้ําพรอมท่ีจะบานในวันตอๆไป เปนพวกพอแนะนําได 
   4) ปทปรมะ บัวใตโคลนตม เปนพวกโงเขลาเบาปญญา 
  - ขอสังเกตตามท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนธรรม ไมมีบัวเหลาท่ี 4 แสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ
ท่ีจะตรัสรูไดเหมือนกันหมด แลวแตวาใครจะตรัสรูไดยากหรืองายเทาน้ัน. 
 26. มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) คืออะไร 
  - เปนทางที่จะนําไปสูความจริงไดอยางตรงจุด นําไปสูเปาหมายที่พึงประสงคได ไมใชทางท่ีอยูตรงกลาง
ระหวางทางซายหรือทางขวา และไมใชทางปฏิบัติท่ีสุดโตง 2 ทาง คือ การหมกมุนอยูในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค) 
และการทรมานตนใหลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) ในเชิงปฏิบัติทางสายกลาง ก็คือ มรรคมีองค 8 ซ่ึงสามารถสรุป
ลงในไตรสิกขา ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา. 
 27. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมีสาระสําคัญอยางไร 
  - เปนพระสูตรวาดวยการหมุนกงลอธรรมหรือพระสูตรแหงการขยายธรรมจักร มีสาระสําคัญท่ีวาดวย 
   1) ทางสุดโตง 2 สายท่ีไมควรดําเนิน 
   2) มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค 8 เปนทางสายกลางที่นําไปสูการพนทุกข 
   3) อริยสัจ 4. 
 28. อนันตลักขณสูตรมีสาระสําคัญอยางไร 
  - มีหลักการสําคัญ คือ ใหพิจารณาเรื่องขันธ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) วาไมเท่ียง 
เปนทุกขและเปนอนัตตา จึงไมควรยึดถือวานั่นเปนของเราหรือนี่เปนตัวตนของเรา เมื่อพระปญจวัคคียไดฟงธรรมนี้
ก็บรรลุเปนพระอรหันตพรอมกัน. 
 29. ปฏิจจสมุปบาท (ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด) คืออะไร 
  - สภาพที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยซ่ึงกันและกันจึงเกิดมีขึ้น ดังหลักการท่ีวา “เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งน้ีไมมี สิ่งน้ีก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับไปดวย” 
ปฏิจจสมุปบาทมีองคประกอบ 12 ประการที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน ดังน้ี อวิชชา ↔ สังขาร ↔ วิญญาณ ↔         
นามรูป ↔ สฬายตนะ ↔ ผัสสะ ↔ เวทนา ↔ ตัณหา ↔ อุปาทาน ↔ ภพ ↔ ชาติ ↔ ชรามรณะ. 
  - องคประกอบทั้ง 12 ประการนี้แยกออกเปน 3 พวกตามหนาท่ีในวงจรการเวียนวายตายเกิด 
เรียกวา วัฏฏะ 3 (ไตรวัฏ) คือ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ และวิบากวัฏ (ปฏิจจสมุปบาท มีคําท่ีใชแทนได เชน อิทัปปจจยตา 
ธรรมนิยาม ปจจยาการ อริยสัจ หรืออาจเรียกวา กฎของจักรวาล Cosmic Law). 
 30. โอวาทปาติโมกขคืออะไร 
  - พระโอวาทท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระสาวกในวันมาฆบูชา มีสาระสําคัญ คือ 
   1) ละเวนความช่ัวท้ังปวง 
   2) ทําความดีใหถึงพรอม 
   3) ทําจิตใจตนเองใหสะอาดบริสุทธ์ิ ท้ังสามขอนี้ตรงกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
โอวาทปาติโมกขถือเปนธรรมนูญของพระพุทธศาสนา เพ่ือใหพระสงฆยึดถือเปนกรอบในการประกาศพระพุทธศาสนา. 
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 31. วันมาฆบูชามีความสําคัญอยางไร 
  - ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 ถือเปนวันธรรม พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข คือ ทรงประกาศ
หลักใหญหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา มีเหตุการณสําคัญ คือ 
   1) วันจาตุรงคสันนิบาต 
   2) วันปลงพระชนมายุสังขาร ชาวพุทธถือวาวันมาฆบูชาเปนวันแหงความบริสุทธ์ิ. 
 32. วันวิสาขบูชามีความสําคัญอยางไร 
  - ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ถือเปนวันพุทธ พระองคประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน การตรัสรู
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจาถือเปนเหตุการณสําคัญท่ีสุด เพราะอาศัยการตรัสรูและพระกรุณา
คุณของพระองค ชาวโลกจึงไดแสงสวาง คือ ปญญาจากพระองค ชาวพุทธถือวาวันวิสาขบูชาเปนวันแหง
ความสําเร็จของพระพุทธเจา. 
  - ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) ไดมีการรื้อฟนการประกอบพระราชพิธี
วันวิสาขบูชาขึ้นใหมจนเปนประเพณีปฏิบัติตอมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันองคการสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชา
เปนวันสากลของโลก. 
 33. วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอยางไร 
  - ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 ถือเปนวันสงฆ มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น ดังนี้ 
   1) เปนวันแรกท่ีทรงประกาศพระศาสนา คือ เผยแผธรรมเปนครั้งแรก 
   2) เปนวันแรกท่ีทรงแสดงปฐมเทศนาที่ช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
   3) เกิดพระอริยสงฆรูปแรก 
   4) มีพระรัตนตรัยครบจึงถือเปนวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
   5) พราหมณโกณฑัญญะไดดวงตามเห็นธรรมและกราบทูลขออุปสมบทเปนสงฆรูปแรกในพระพุทธ- 
ศาสนา ชาวพุทธถือวาวันอาสาฬหบูชาเปนวันแหงการบูชาเพ่ือนอมระลึกถึงเหตุการณในวันเพ็ญเดือน 8. 
 34. หลักธรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  - วันวิสาขบูชามีหลักธรรมที่เก่ียวเนื่อง ไดแก วันประสูติ-กตัญูกตเวที วันตรัสรู-อริยสัจ 4             
วันปรินิพพาน-อัปปมาทธรรม (ความไมประมาท) อื่นๆ เชน ขันธ 5 ปฏิจจสมุปบาท. 
  - วันมาฆบูชา (วันจาตุรงคสันนิบาต) ไดแก โอวาท 3 อิทธิบาท 4. 
  - วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิง) ไดแก อัปปมาทธรรม ไตรลักษณ. 
  - วันอาสาฬหบูชา (วันแสดงปฐมเทศนา) ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค 8. 
 35. วันเทโวโรหณะมีความสําคัญอยางไร 
  - ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน เปนวันท่ีพระองคเสด็จลงจากสวรรค
ช้ันดาวดึงสหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ในวันนี้พระองคทรงเนรมิตใหเทวดา มนุษย และสัตวนรกได
มองเห็นกันท่ัวท้ัง 3 โลก วันนี้จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันพระเจาเปดโลก”. 
 36. วันมหาปวารณาคือวันอะไร 
  - วันท่ีพระสงฆจะประชุมพรอมกันในพระอุโบสถแลวรวมกันทําพิธี “ปวารณา” คือ แตละรูปจะเปด
โอกาสใหวากลาวตักเตือนกันไดซ่ึงทํากันในวันออกพรรษา กิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวันออกพรรษา ก็คือ การ            
ตักบาตรเทโว ซ่ึงนิยมทํากันหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ วันแรม 1 คํ่า เดือน 11 ซ่ึงเรียกวาวัน “เทโวรหณะ”. 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (187) 

 37. การตักบาตรน้ําผึ้งเกี่ยวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 
  - วันสารท คือ วันทําบุญกลางปตามประเพณีไทยซ่ึงยังอยูในชวงฤดูเขาพรรษา เปนการทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหแกบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว ในเทศกาลวันสารทไทยมีประเพณีท่ีทํากันเฉพาะบางแหงเทาน้ัน คือ การ
ตักบาตรนํ้าผ้ึง (ท่ีสมุทรสาคร) โดยถือคติตอนที่พระพุทธเจาเสด็จประทับจําพรรษาอยูในปารักขิตวันพระองคเดียว มีชาง
ปาริเลยยกะกับลิงเปนผูคอยถวายอุปฏฐาก โดยชางคอยถวายน้ําฉันน้ําใช สวนลิงคอยหาผลไมและน้ําผ้ึงรวงมาถวาย. 
 38. ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบาง 
  - 1) ทาน การให 2) ศีล การประพฤติท่ีดีงาม 
   3) ปริจจาคะ การเสียสละ 4) อาชชวะ ความซ่ือตรง 
   5) มัททวะ ความสุภาพ ออนโยน 6) ตบะ ไมหมกมุนในความสุขสําราญจนลืมหนาท่ี 
   7) อักโกธะ ไมโกรธ 8) อวิหิงสา ไมเบียดเบียนกดขี่ขมเหงผูอยูใตปกครอง 
   9) ขันติ อดทนอดกลั้น 10) อวิโรธนะ วางตนเปนกลาง. 
 39. เปรียบเทียบสวนประกอบของพระพุทธศาสนากับสวนประกอบของตนไม 
  - การบวช ↔ ลําตน / ลาภสักการะ สรรเสริญ ↔ ก่ิงใบของตนไม / การมีศีลบริสุทธ์ิ ↔ สะเก็ด
ของตนไม / การมีสมาธิอยางสมบูรณ ↔ เปลือกตนไม / ความเห็นดวยญาณ ↔ กระพี้ของตนไม / ความหลุด
พนจากกิเลสโดยเด็ดขาด ↔ แกนของตนไม. 
 40. นิกายเถรวาทและนิกายอาจาริยวาทมีลักษณะแตกตางกันอยางไร 
  - เถรวาทมุงปฏิบัติตามอรหันตมรรคเพ่ือจะบรรลุเปนพระอรหันต / สวนอาจาริยาวาทมุงปฏิบัติตาม
ทางโพธิมรรค ยังไมปรารถนาความหลุดพน จนกวาจะชวยใหสัตวอื่นพนทุกขกอน 
  - เถรวาทมุงรักษาพระธรรมวินัยหรือศีลท้ัง 227 ขออยางเครงครัด / สวนอาจาริยวาทมุงรักษาธรรม
มากกวาวินัย เพ่ิมวินัยของพระโพธิสัตว แสดงภาวการณปฏิบัติธรรมอีก 58 ขอ 
  - เถรวาทปฏิเสธหลักตรีกาย (ธรรมกาย-นิรมาณกาย-สัมโภคกาย) / สวนอาจาริยวาทแสดงลัทธิตรีกาย 
รับวาพระพุทธเจามีพระกายเปนสาม คือ ธรรมกาย-นิรมาณกาย-สัมโภคกาย 
  - เถรวาทไมรับวาพระพุทธภาวะมีอยูในสรรพสัตว / สวนอาจาริยวาทยืนยันพุทธภาวะมีอยูในสัตวไม
เลือกหนา แมแตเดรัจฉาน 
  - เถรวาทสอนวาบุคคลจะตรัสรูไดดวยอรหันตมรรคทางเดียวเทาน้ัน คือ ศีล-สมาธิ-ปญญา / สวน
อาจาริยวาทสอนวาบุคคลจะตรัสรูได โดยวิธีดังนี้ 
   1. การศึกษาจากคัมภีร (ปริยัติ) 2. การบําเพ็ญทางใจ (ปฏิบัติ) 
   3. ศรัทธาตอพระพุทธเจา (ภักดี)  
 41. พระไตรปฎกมีสาระสําคัญอะไรที่นารูบาง 
  - ในสมัยพุทธกาลยังไมมีพระไตรปฎก แตมีคําสอนที่เรียกวา พระธรรมวินัย หลังจากพุทธปรินิพพาน
ได 3 เดือน ไดมีการทําสังคายนาครั้งท่ี 1 แลวจัดระเบียบพระธรรมวินัยเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการจดจํา
เรียกวา พระไตรปฎก แตยังคงใชวิธีการทองจํา ตอมาเมื่อมีการทําสังคายนาครั้งท่ี 5 ท่ีศรีลังกา จึงไดมีการจารึก
พระธรรมคําสั่งสอนเปนลายลักษณอักษรภาษาบาลี. 
  - ในประเทศไทยไดมีการชําระพระไตรปฎกหลายครั้ง เชน สมัยรัชกาลท่ี 1 มีการชําระพระไตรปฎก 
มีช่ือวา “พระไตรปฎกฉบับทอง” สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการชําระพระไตรปฎกและพิมพเปนอักษรไทย มีช่ือวา 
“พระไตรปฎกฉบับตราแผนดินหรือฉบับพิมพ” ซ่ึงถือเปนครั้งแรกท่ีมีการพิมพพระไตรปฎกเปนอักษรไทย สมัย
รัชกาลท่ี 7 มีการชําระพระไตรปฎก มีช่ือวา “พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ”. 
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  - พระไตรปฎกจึงเปนคัมภีรท่ีรวบรวมคําสอนของพระพุทธศาสนา แบงเปน 
   1) พระวินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีล 
   2) สุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาที่มีรายละเอียด เชน บุคคล สถานท่ี เหตุการณประกอบ
ใหรูวาแสดงแกใคร ท่ีไหน ปรารภอะไร 
   3) อภิธรรมปฎก วาดวยหลักธรรมลวนๆ. 
 42. พุทธศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภท 
  - 1) กุศลพิธี เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนตไหวพระ 
  - 2) บุญพิธี งานมงคล เชน ทําบุญเลี้ยงพระ ทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญวันเกิด และงานอวมงคล 
เชน ทําบุญในงานศพ ทําบุญอัฐิของบรรพบุรษ 
  - 3) ทานพิธี เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายภัตตาหาร พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผาปา 
  - 4) ปกิณกพิธี เชน พิธีทําบุญในวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีการกราบ-
พระรัตนตรัย พิธีอาราธนาศีล อาราธนาธรรม พิธีประเคนปจจัยแกพระสงฆ. 
 43. การทอดกฐินเปนการทําบุญที่แปลกกวาการทําบุญวิธีอ่ืนอยางไร 
  - 1) กฐินจํากัดประเภททาน คือ ตองถวายเปนสังฆทานอยางเดียวเทาน้ัน จะถวายเจาะจงท่ีเรียกวา 
ปาฏิบุคลิกทาน ไมได. 
  - 2) กฐินจํากัดเวลา คือ มีกําหนดหลังออกพรรษาแลว 1 เดือน คือ ตั้งแตแรม 1 คํ่า เดือน 11 ถึง
ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 พนจากนี้ไปจะถวายไมได (แตผาปาถวายไดตลอดท้ังป)  
  - 3) กฐินจํากัดงาน คือ พระท่ีรับตองตัดเย็บยอมและครองใหเสร็จภายในวันนั้น. 
  - 4) กฐินจํากัดผูรับ คือ พระท่ีรับกฐินตองเปนพระท่ีจําพรรษาวัดนั้น พรรษาไมขาดและตองมี
จํานวนไมนอยกวา 5 รูป ตองลงรับกฐินโดยพรอมเพรียงกันท้ังวัด. 
  - 5) กฐินจํากัดของถวาย คือ ตองถวายเปนผาจีวร (ผาหมคลุม) หรือสบง (ผานุง) หรือสังฆาฏิ           
(ผาหมกันหนาว หรือใชพาดบา) ผืนใดผืนหนึ่งจึงจะเปนกฐิน ถาถวายของอื่นไมเปนกฐิน. 
  - 6) กฐินจํากัดคราว คือ วัดๆ หนึ่งรับกฐินไดครั้งเดียวใน 1 ป. 
  - 7) ทานอยางอื่นไดอานิสงสเฉพาะผูให สวนทอดกฐินไดอานิสงสท้ังผูใหและผูรับ คือ พระผู
อนุโมทนากฐินก็ไดรับอานิสงสกฐินดวย. 
  - 8) ทานอยางอื่น ทายกทูลขอใหพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับได เชน การถวายผาอาบ-
น้ําฝน ก็เพราะนางวิสาขาไดทูลขอเพื่อถวาย จึงทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับผาอาบน้ําฝนได แตเรื่องกฐินนี้ 
พระพุทธเจาทรงอนุญาตเอง ไมมีใครขอจึงนับวาเปนพระพุทธประสงคโดยแท. 
  - 9) กรานกฐิน คือ การท่ีสงฆตัดเย็บจีวรแลวมอบใหสงฆผูไมมีจีวรหรือจีวรเกาชํารุดไดครองจีวร
ดังกลาว. 
 44. งานทําบุญอัฐิมีขอควรปฏิบัติอยางไร 
  - 1) การอาราธนาพระสงฆจะใชคําวา “อาราธนาสวดพระพุทธมนต” แทนคํา “อาราธนาเจริญพระ-
พุทธมนต”. 
  - 2) นิยมนิมนตพระสงฆ 8 รูปหรือ 10 รูปตามศรัทธา. 
  - 3) ไมตองตั้งขันน้ํามนต แตเตรียมสายโยง (ดาย) หรือภูษาโยง (ผา) ไว. 
  - 4) นิยมนําอัฐิ (กระดูก) หรือรูปภาพผูตายมาตั้งในพิธี เพ่ือประกอบพิธีสวดบังสุกุล. 
  - 5) การโยงสายโยงตองไมโยงสูงกวาพระพุทธรูปท่ีตั้งไวในพิธี และไมต่ําลาดลงมาติดพ้ืนหรือกั้นทางเดิน. 
  - 6) การทอดผาบังสุกุลใหวางขวางสายโยงหรือภูษาโยง และหามขามสายโยงหรือภูษาโยงเปนอันขาด. 
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 45. การบรรพชาและอุปสมบทในปจจุบันมีกี่วิธี 
  - การบรรพชาใชเรียกการบวชเปนสามเณร สวนอุปสมบทใชเรียกการบวชเปนภิกษุ ปจจุบันวิธี
อุปสมบทเหลือ 2 วิธีเทานั้น คือ 
   1) ติสรณคมนูปสัมปทา ใชบวชเปนสามเณร 
   2) ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา ใชบวชเปนภิกษุ. 
 46. ศัพททางพระพุทธศาสนาที่นาใจมีอะไรบาง 
  - วาสนา : ความเคยชิน พฤติกรรมท่ีกระทําจนเคยชินติดเปนนิสัย วาสนาน้ีเกิดขึ้นไดท้ังทางกาย 
วาจา และใจ เชน คําพูดติดปาก อาการเดินท่ีเร็วหรือเดินตวมเตี้ยม. 
  - บารมี : คุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางย่ิงยวด. 
  - ปญญา : ความรูรอบ ความรูเทาทันโลกและชีวิต. 
  - วิมุตติ : ความหลุดพน เปนความหลุดพนจากกิเลสอันเปนเหตุใหเกิดทุกข (ความพนทุกข) วิมุตติ
สัมพันธกับคําวา “นิโรธ” ความดับ เปนการดับกิเลสที่เกิดรากเหงาแหงความช่ัวท่ีเรียกวา อกุศลมูล 3 ไดแก โลภ 
โกรธ หลง เพราะการดับกิเลสได ก็คือ การหลุดพนจากกิเลสนั่นเอง. 
  - อามิสปฏิสันถาร : การตอนรับดวยสิ่งของท่ีควรให. 
  - ธรรมปฏิสันถาร : การตอนรับดวยธรรม โดยวิธีการประนมมือ การไหว การทักทายปราศรัยดวย
ถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน มีประโยชน การสนทนาธรรมะ. 
  - การบริหารจิต : การใชสติควบคุมจิตใหรูทันสิ่งนั้นๆ จนเกิดสมาธิ 
  - การเจริญปญญา : การใชจิตท่ีเปนสมาธิพิจารณาสิ่งนั้นๆ จนเกิดปญญา รูเทาทันตามความเปนจริง
ของสิ่งนั้นๆ. 
  - ปรโตโฆสะ : การพ่ึงผูอื่น ความรูท่ีไดรับมาจากผูอื่นหรือสิ่งอื่น เชน เพ่ือน ครู สื่อสิ่งพิมพ รวมท้ัง
สถานการณท่ีเปนแรงดลใจใหเกิดความใฝเรียนรู. 
  - เยภุยยสิกา : การตัดสินโดยถือเอาเสียงขางมากเปนขอยุติ. 
  - เจตสิก : สภาวะที่ประกอบกับจิต สิ่งท่ีเกิดขึ้นพรอมกับจิต เชน โลภ โกรธ หลง ศรัทธา (วิญญาณ
เปนจิต, เวทนา สัญญา สังขาร เปนเจตสิกหรืออาการของจิต). 
  - อุปาทาน : ความยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจกิเลส. 
  - สมถะ : ความสงบจิต การฝกฝนจิตใหสงบเปนสมาธิ (ไมใช แปลวา ความมักนอย เรียบงาย ไม
ทะเยอทะยาน)  
  - ฌาน (อานวา ชาน) : การเพงอารมณจนจิตแนวแนเปนสมาธิ. 
  - ญาณ (อานวา ยาน) : ความรูท่ีเกิดขึ้นภายในจิต ปรีชาญาณหยั่งรู. 
 47. พุทธศาสนสุภาษิตที่จะออกสอบมีอะไรบาง 
  - จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตท่ีฝกดีแลว นําสุขมาให)  
  - น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ (บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ) คําวา “ไมแสดงอาการข้ึนๆ 
ลงๆ” หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลายทั้งในยามสุขหรือในยามทุกข 
  - นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต (คนท่ีไมถูกนินทา ไมมีในโลก) ดังโคลงบทนี้ 
    “หามเพลิงไวอยาให มีควัน 
    หามสุริยะแสงจันทร สองไซร 
    หามอายุใหหัน คืนเลา 
    หามดั่งนี้ไวได จึงหามนินทา” 
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  - โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ (ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข)  
  - ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ (คนขยันเอาการเอางาน กระทําการเหมาะสม ยอมหาทรัพยได)  
  - วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา (เกิดเปนคนควรพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ) 
ตรงกับสุภาษิตท่ีวา ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น, ฝนท่ังใหเปนเข็ม, น้ําหยดลงหิน หินมันยังกรอน. 
  - สนฺตุฏฐิ ปรมํ ธนํ (ความสันโดษเปนทรัพยอยางย่ิง)  
  - อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก (การเปนหนี้เปนทุกขในโลก)  
  - ราชา มุขํ มนุสฺสานํ (พระราชาเปนประมุขของประชาชน)  
  - สติ โลกสฺมิ ชาคโร (สติเปนเครื่องตื่นในโลก)  
  - นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ (สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี)  
 48. สรุปเรื่องสําคัญในพุทธประวัติ 
  - การบําเพ็ญบารมี 
   1) พระเตมียใบ เนกขัมมบารมี 2) พระมหาชนก วิริยบารมี 
   3) พระสุวรรณสาม เมตตาบารมี 4) พระเนมิราช อธิษฐานบารมี 
   5) พระมโหสถ ปญญาบารมี 6) พระภูริทัตต ศีลบารมี 
   7) พระจันทกุมาร ขันติบารมี 8) พระนารทะ อุเบกขาบารมี 
   9) พระวิทูรบัณฑิต สัจจบารมี 10) พระเวสสันดร ทานบารมี. 
  - ในปฐมยาม พระองคทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทําใหทรงระลึกชาติตางๆ ได / ในมัชฌิมยาม 
ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ ทําใหทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว / ในปจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ 
ทําใหตัดกิเลสทั้งปวง สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทรงตรัสรูปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4. 
  - ดวงตาเห็นธรรม หมายถึง ความเขาใจหลักความจริงท่ีวา “สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
สิ่งนั้นท้ังปวงลวนมีความดับเปนธรรมดา” 
  - เมื่อปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรมครบทั้งหมดแลว พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมชื่อ อนันตลักขณสูตร 
ทําใหพระปญจวัคคียท้ัง 5 สําเร็จเปนพระอรหันตท้ังหมด. 
  - พระพุทธเจาทรงประสบความสําเร็จในการกอตั้งพระพุทธศาสนาที่แควนมคธเปนแหงแรก. 
 49. พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยาง 
  - พระสารีบุตร (อัครสาวกเบื้องขวา ผูมีปญญาเปนเลิศและเชิดชูความกตัญู)  
  - พระมหาโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบื้องซาย ผูไดรับการยกยองวามีฤทธ์ิเหนือใคร)  
  - พระอานนท (พหูสูตผูทรงจําพระธรรมวินัย)  
  - พระองคุลิมาล (เปนตัวอยางบุคคลประเภท ตนคด ปลายตรง หรือ มืดมา สวางไป)  
  - พระกิสาโคตมีเถรี (สอนวา ความตายเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต)  
  - พระปฏาจาราเถรี (ภิกษุณีผูเปนเลิศทางทรงพระวินัย)  
  - นางจูฬสุภัททา (อุบาสิกาผูมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย สตรีนักเผยแผพระพุทธศาสนาชั้นนํา)  
  - นางมัลลิกาเทวี (สอนวา เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร)  
  - นายสุมนมาลาการ (อุบาสกผูสละชีวิตเพ่ือบูชาพระพุทธเจา)  
  - พระเจาพิมพิสาร (ผูสรางวัดแหงแรกถวายไวในพระพุทธศาสนา)  
  - สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ผูวางรากฐานการศึกษาของคณะสงฆไทย)  
  - พระธรรมโกศาจารย : พุทธทาสภิกขุ (ผูท่ีไดรับยกยองวาเปนเสมือนเสนาบดีแหงกองทัพธรรมใน
ยุคกึ่งพุทธกาล ผูเช่ือวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ)  
  - พระธรรมโกศาจารย : ปญญานันทภิกขุ (ผูไดช่ือวาเปนนักเผยแผธรรมท่ีดี)  
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  - พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
  - ดร.เอ็มเบดการ (ผูตอสูกับระบบวรรณะในอินเดีย)  
  - อนาคาริก ธัมมปาละ (ผูเรียกรองขอสิทธิครอบครองสังเวชนียสถานใหเปนสมบัติแกชาวพุทธทั่วโลก)  
 
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1. ศาสนาพราหมณมีประวัติความเปนมาโดยยออยางไร 
  - ศาสนาพราหมณเปนศาสนาดั้งเดิมของชาวอารยัน ไมมีองคศาสดาผูกอตั้งศาสนา เปนศาสนาที่
กอตั้งขึ้นจากลัทธิบูชาธรรมชาติ ชาวอารยันยกยองธรรมชาติวาเปนเทพเจา มีการเซนสรวงบูชาและสวดออนวอน
เพ่ือใหเทพเจาคุมครอง และยึดถือเรื่องวรรณะ. 
  - ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีความเช่ือในเรื่องพระเจาสรางโลก และเช่ือวาโลกตองประกอบดวย
พราหมณ-คัมภีรพระเวท-วรรณะ ศาสนาพราหมณ-ฮินดูแบงได 3 ยุค คือ 
   1) ยุคพระเวท 2) ยุคมหากาพยและทรรศนะทั้งหก 3) ยุคฮินดู. 
 2. ศาสนาฮินดูมีวิวัฒนาการมาอยางไร 
  - 1) เปลี่ยนจากนับถือเทพเจาหลายองค (พหุเทวนิยม) มาเปนนับถือเทพเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 
(เอกเทวนิยม) คือ พระพรหม. 
  - 2) เช่ือวาดวงวิญญาณเปนอนัตตะ คือ ไมมีท่ีสิ้นสุด เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ จนกวาจะ
เขาไปรวมอยูกับปฐมวิญญาณ คือ มหาพรหม. 
  - 3) กรรมกําหนดชะตาชีวิต เช่ือวาชีวิตเปนไปตามกรรมที่เกิดจากการกระทําในชาติปางกอน และ
กรรมนี้ทําใหตองเวียนวายตายเกิด ตางจากสมัยพระเวทที่เช่ือวามีธรรมชาติหรือเทพเจาคอยควบคุมใหผลเปนไป
ตามวิบากกรรมของแตละคน. 
  - 4) สังสารวัฏ การหลุดพนจากสังสารวัฏมีวิธีเดียว คือ การเขาสูปาเพ่ือแสวงหาสัจธรรม. 
 3. ตรีมูรติ ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูหมายถึงอะไร 
  - เทพเจาแทจริงมีเพียงหนึ่งเดียว แตแบงออกเปน 3 ภาค คือ 
   1) พระพรหม ผูสรางโลกและจักรวาล มีพระชายาช่ือพระสุรัสวดี 
   2) พระวิษณุหรือพระนารายณ ผูรักษาคุมครองโลก มีพระชายาช่ือพระลักษมีเทวี 
   3) พระศิวะหรือพระอิศวร ผูทําลายโลกและสรางโลกใหม มีพระชายาช่ือพระอุมาเทวี. 
 4. คําวา “โอม” หมายถึงอะไร 
  - โอม เปนรูปสระประสมของสระอะ สระอุ และอนุสวาร (นฤคหิตใชแทน ม.) โอม หมายถึง พระเจา
ท้ัง 3 คือ พระวิษณุ พระศิวะ พระพรหม ตัวอักษร อ = พระวิษณุ อุ = พระศิวะ อนุสวาร (แทน ม) = พระพรหม. 
 5. คัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณมีอะไรบาง 
  - 1) ฤคเวท เปนคัมภีรท่ีเกาแกท่ีสุด วาดวยบทสวดสรรเสริญออนวอนเทพเจา 
   2) ยชุรเวท เปนคูมือพราหมณในการทําพิธีบูชายัญ 
   3) สามเวท ใชสวดในพิธีถวายน้ําโสมแดพระอินทร 
   4) อาถรรพเวท เปนมนตรคาถาอาคมเก่ียวกับไสยศาสตรสําหรับพิธีแกเสนียดจัญไร. 
 6. คัมภีรใดที่แสดงถึงลัทธิอวตารในศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
  - 1) คัมภีรอิติสาหะ วาดวยวีรกรรมของวีรบุรุษ ไดแก มหากาพยรามายณะ และมหากาพยมหาภารตะ 
   2) คัมภีรปุราณะ (เปรียบเสมือนสารานุกรม เปนท่ีรวมความรูตางๆ ของชาวฮินดูโบราณ) วาดวย
ตรีมูรติ การสรางโลก-ทําลายโลก-สรางโลกใหม และกําเนิดของเทพเจา การครองโลกของพระมนู ประวัติ             
สุริยวงศและจันทรวงศ. 
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 7. มหากาพยรามายณะและมหากาพยมหาภารตะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
  - 1) มหากาพยรามายณะ หรือรามเกียรติ์ กลาวถึงพระวิษณุอวตารลงมาเปนพระรามเพ่ือปราบทศกัณฐ 
   2) มหากาพยมหาภารตะ กลาวถึงสงครามระหวางกษัตริยเการพกับปาณฑพซึ่งเปนพระญาติกัน 
โดยพระวิษณุอวตารลงมาเปนพระกฤษณะ ทําหนาท่ีเปนนายสารถีขับรถศึกใหอรชุน. 
 8. หลักธรรมที่สําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง 
  - หลักอาศรม 4 / หลักปุรุษารถะ / หลักปรมาตมัน ชีวาตมัน / หลักโมกษะ./ หลักปรัชญาภควัทคีตา 
/ หลักธรรม 10 ประการ. 
 9. หลักอาศรม 4 คืออะไร 
  - เปนขั้นตอนของชีวิตหรือทางปฏิบัติเพ่ือยกระดับชีวิตใหสูงขึ้น ไดแก พรหมจารี  คฤหัสถ  
วานปรัสถ  สันยาสี 
   1) พรหมจารี วัยเลาเรียน เด็กชายทุกวรรณะ ยกเวนวรรณะศูทร ตองเขาพิธีอุปนยสันสการหรือ
พิธีรับศิษยเขาสูสํานัก โดยมีการคลองดายศักดิ์สิทธ์ิท่ีเรียกวา ยัญชโยปวีต จากอาจารย 
   2) คฤหัสถ วัยครองเรือน 
   3) วานปรัสถ วัยปฏิบัติธรรมในปา 
   4) สันยาสี วัยออกบวชเพื่อจุดหมายปลายทางของชีวิต คือ โมกษะ. 
 10. หลักปุรุษารถะ คืออะไร 
  - เปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ไดแก อรรถะ  กามะ  ธรรม  โมกษะ 
   1) อรรถะ การแสวงหาทรัพยสินหรือสรางฐานะทางเศรษฐกิจ 
   2) กามะ การแสวงหาความสุขทางโลกตามแนวทางของหลักธรรม 
   3) ธรรม การถึงพรอมดวยคุณธรรมศีลธรรม 
   4) โมกษะ อิสรภาพทางวิญญาณ เปนอุดมคติในชีวิต. 
  - เมื่อเทียบหลักปุรุษารถะกับหลักอาศรม 4 ไดดังนี้ อรรถะ กามะ สัมพันธกับชวงชีวิตขั้นคฤหัสถ, 
ธรรม สัมพันธกับชวงชีวิตขั้นวานปรัสถ, โมกษะสัมพันธกับชวงชีวิตขั้นสันยาสี. 
 11. หลักปรมาตมัน ชีวาตมัน โมกษะ มีความเชื่อและความสัมพันธกันอยางไร 
  - ปรมาตมัน (หรือเรียกวา พรหมัน ปฐมวิญญาณ อาตมันสากล ปุรุษะ) เปนวิญญาณท่ีเกิดขึ้นเอง 
เปนอมตะ มองไมเห็นดวยตา เปนท่ีเกิดของอาตมัน สวนชีวาตมัน (หรือเรียกวา อาตมัน) เปนวิญญาณยอยที่
ออกมาจากปฐมวิญญาณและมีการเวียนวายตายเกิด. 
  - สาเหตุท่ีทําใหชีวาตมันตองเวียนวายตายเกิด ก็คือ อวิชชาหรืออวิทยา อันไดแก ความไมรูแจงใน
ธรรมชาติอันแทจริงของตนเองและปรมาตมัน อวิทยาและกรรมทําใหชีวาตมันตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร 
เมื่อใดขจัดอวิทยาใหหมดไปจึงจะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดและบรรลุโมกษะ โดยชีวาตมันเขารวมเปนหนึ่ง
เดียวกับปรมาตมันตลอดไป. 
 12. หลักโมกษะ คืออะไร 
  - โมกษะ แปลวา การหลุดพน ซ่ึงหมายถึง การท่ีวิญญาณยอยหลุดพนจากสังสารวัฏแหงการเวียน-
วายตายเกิด หรือการท่ีวิญญาณยอยเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับกับพระเจา หรือการท่ีชีวาตมันเขาไปรวมกับปรมาตมัน 
โมกษะถือเปนจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ-ฮินดู. 
  - สวนวิธีท่ีจะใหถึงการหลุดพน ก็คือ การปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 และมรรค 4 ไดแก 
   1) กรรมมรรค ทางแหงกรรม 2) ภักติมรรค ทางแหงความภักดีในพระเจา 
   3) ชญานมรรค ทางแหงปญญารูแจง  4) ราชมรรค ทางแหงการฝกฝนจิต. 
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 13. หลักปรัชญาภควัทคีตา คืออะไร 
  - เปนคําสอนที่พระเจาประทานแกมนุษยเพ่ือช้ีทางใหเขาถึงพระเจา คัมภีรภควัทคีตาเปนสวนหนึ่ง
ของมหากาพยมหาภารตะ เปนคัมภีรวาดวยศาสนวิทยาและปรัชญา ถือเปนยอดของวรรณคดีและเปนหัวใจของ
ปรัชญาฮินดู ภควัทคีตาสอนวาหนทางไปสูโมกษะมีหลายทาง แตถือวาหนทางแหงความภักดี (ภักติมรรค) นั้นดี
ท่ีสุด เพราะผูท่ีอุทิศตนแกพระเจา พระเจาจะชวยใหบรรลุโมกษะ. 
 14. หลักธรรม 10 ประการในพระธรรมศาสตรของศาสนาฮินดูมีอะไรบาง 
  - 1) ธฤติ ความมั่นคง ความกลา ความพากเพียรพยายาม เพ่ือใหไดรับความสําเร็จและพอใจในสิ่งท่ี
ตนมีอยู 
   2) กษมา ความอดทนอดกลั้น และมีความเมตตากรุณา 
   3) ทมะ การรูจักขมใจ ไมปลอยใหจิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณไดงาย มีสติอยูเสมอ 
   4) อัสเตยะ การไมลักขโมย 
   5) เศาจะ การทําตนใหบริสุทธ์ิท้ังรางกายและจิตใจ 
   6) อินทรียนิครหะ การระงับอินทรีย 10 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ เทา ทวารหนัก ทวารเบา 
และลําคอ ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง ใหอยูในขอบเขต 
   7) ธี การมีปญญา 
   8) วิทยา ความรูทางปรัชญา 
   9) สัตยะ การแสดงความซ่ือสัตยตอกันและกัน 
   10) อโกธะ ความไมโกรธ การรูจักขมใจใหสงบ. 
 15. พิธีกรรมในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง 
  - 1) พิธีสังสการ เปนพิธีประจําบาน พิธีกรรมท่ีทําใหบริสุทธ์ิแกบุคคลในวรรณะพราหมณ กษัตริย 
แพศยเทานั้น การทําพิธีตองอาศัยพราหมณนักบวชเปนผูทํา 
   2) พิธีศราทธ เปนพิธีทําบุญแกญาติผูลวงลับไปแลว โดยทําขาวปณฑะหรือขาวสุกเพ่ืออุทิศแก
บรรพบุรุษ 
   3) พิธีบูชาเทวดา. 
 16. นิกายในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง 
  - 1) นิกายพรหม นับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด 
   2) นิกายไวษณพ นับถือพระวิษณุเปนใหญ เช่ือในลัทธิอวตาร 
   3) นิกายไศวะ นับถือพระศิวะเปนใหญ มีสัญลักษณพิเศษคือรูปศิวลึงค 
   4) นิกายศักติหรือลัทธิบูชาเทวี นับถือชายาหรือมเหสีของพระเปนเจา เชน พระอุมาเทวี. 
 17. ศัพทในศาสนพราหมณ-ฮินดูที่นาใจมีอะไรบาง 
  - คัมภีรศรุติ : คัมภีรท่ีเกิดจากการรับฟงมาจากพระเจาโดยตรง ท่ีสําคัญคือคัมภีรพระเวท. 
  - คัมภีรสมฤติ : คัมภีรท่ีมนุษยสรางขึ้นเอง เชน คัมภีรพระธรรมศาสตร คัมภีรอิติหาสะ. 
  - คัมภีรอุปนิษัท : คัมภีรปรัชญาเก่ียวกับเรื่องอาตมัน การเวียนวายตายเกิด พระเจา โลก มนุษย. 
  - คัมภีรธรรมศาสตร : คัมภีรวาดวยหลักกฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิหนาท่ีของคนในสังคมฮินดู. 
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ศาสนาคริสต 
 1. สรุปเรื่องสําคัญในศาสนาคริสต 
  - ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่สืบเนื่องมาจากศาสนายูดายหรือยิว มีกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน. 
  - พระเจาไดมอบ “บัญญัติ 10 ประการ” ใหแกโมเสส เพ่ือประกาศเผยแผแกชาวยิวใหถือเปนหลัก
ปฏิบัติ บัญญัติ 10 ประการนี้ถือเปนคําสอนสําคัญของศาสนายูดายและคริสต. 
  - ตอนแรกชาวยิวเช่ือวาพระเยซูเปนพระเมสสิอาห (Messiah)  
  - พระเจาสงพระเยซู (พระบุตร) ใหอวตารลงมาเกิดเปนมนุษยเพ่ือชวยไถบาปใหแกมวลมนุษย.     
พระเยซูจึงเปนพระเมสสิอาหหรือพระผูไถบาป. 
  - การท่ีพระเยซูถูกประหารชีวิตโดยการตรึงไมกางเขน เหตุการณนี้แสดงถึงความรักความเมตตาท่ี
พระเยซูมีตอมนุษย โดยพระองคยอมแมกระทั่งเสียสละชีวิตเพ่ือไถบาปใหแกมวลมนุษย. 
  - เปนศาสนาแหงความรัก เปนความรักตอพระเจาและตอเพ่ือนมนุษย มนุษยทุกคนลวนเปนบุตรของ
พระเจา จึงควรรักกันเหมือนพ่ีนอง. 
  - คริสตศักราชเริ่มนับตั้งแตปประสูติของพระเยซู วันอีสเตอร (Easter) เปนวันฉลองการฟนคืนชีพ
ของพระเยซู ของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันวันนี้ คือ ไข ซ่ึงถือเปนสัญลักษณแหงการเกิด. 
 2. หลักธรรมที่สําคัญในศาสนาคริสตมีอะไรบาง 
  - บาปกําเนิด / ความรัก / ตรีเอกานุภาพ / บัญญัติ 10 ประการ / อาณาจักรพระเจา. 
 3. บาปกําเนิด (Original Sin) คืออะไร 
  - เนื่องจากบรรพบุรุพของมนุษย (อาดัมกับอีฟ) ไดทําความผิดไว ความผิดหรือบาปนี้จึงตกทอดมาแก
มนุษยทุกคน บาปนี้เรียกวา บาปกําเนิด มนุษยจะหลุดพนจากบาปนี้ไดโดยทําตามคําสอนของพระเจาและมีศรัทธา
ในพระเยซูวาจะทรงชวยมนุษยได. 
  - และตามคติของศาสนาคริสต มนุษยเปนผูมีจิตใจออนแอจึงเปนเหตุใหมนุษยจะทําความช่ัวไดงาย 
มนุษยจึงตองพ่ึงพระบารมีของพระเจาและพระเยซูเพ่ือชวยใหมีจิตใจหนักแนน และพระเจาไดใหเสรีภาพในการ
ตัดสินใจในการกระทําแกมนุษย เพ่ือใหมนุษยรูคาความดีความช่ัวดวยตนเอง. 
 4. ความรัก (Agape อานวา อา-กา-เป) ในศาสนาคริสตคืออะไร 
  - “ความรัก” ในศาสนาคริสต คือ ความเมตตากรุณา เสียสละ และใหอภัย (ไมใชความรักท่ี
ประกอบดวยตัณหา ความรักชนิดนี้ตรงกับคําวา เมตตา กรุณา มุทิตา ในทางพระพุทธศาสนา) ความรักถือเปน
หลักคําสอนที่เปนหัวใจของศาสนาคริสต เชน คําสอนที่วา “จงรักพระเจาอยางสุดใจ สุดความคิด และสุดกําลัง 
และจงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง” สอนวาใหรักพระเจา ตนเอง และเพ่ือนบาน เพ่ือนบานในท่ีนี้ ก็คือ           
มวลมนุษยชาติ. 
  - “เหมือนกับท่ีฝนตกและแดดออกเหนือคนดีและคนชั่วเหมือนกัน” สอนใหเรารักคนโดยไมเลือกหนา. 
  - “ถาผูใดตบแกมขวาของทาน ใหหันแกมซายใหเขาตบดวย” สอนใหเราตอบแทนความชั่วดวยความดี 
อดทนตอความผิดพลาดของผูอื่น และไมมองคนในแงราย. 
 5. ตรีเอกานุภาพ (Trinity) คืออะไร 
  - พระเจามีองคเดียวแตแบงเปน 3 บุคคล คือ 
   1) พระบิดา พระผูสรางโลกและสรรพสิ่ง 
   2) พระบุตร พระเยซูคริสต 
   3) พระจิต พระผูมาปรากฏอยูในจิตวิญญาณของมนุษยเพ่ือเกื้อหนุนใหมนุษยมีคุณธรรมความดี. 
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 6. บัญญัติ 10 ประการ มีอะไรบาง 
  - 1) จงนมัสการพระเจาแตเพียงพระองคเดียว 2) อยาออกนามพระเจาโดยไมสมเหตุ 
   3) จงนับถือวันพระเจาเปนวันศักดิ์สิทธ์ิ 4) จงนับถือบิดามารดา 
   5) อยาฆาคน 6) อยาผิดประเวณี 
   7) อยาลักทรัพย 8) อยานินทาวารายผูอื่น 
   9) อยาคิดมิชอบ 10) อยามีความโลภในสิ่งของของผูอื่น. 
  - นอกจากบัญญัติ 10 ประการแลว ยังมีคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญของพระเยซู เชน 
   “อยากลาวโทษเขา เพ่ือเขาจะไดไมกลาวโทษทาน” 
   “จงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนกับท่ีเราตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา” 
   “ถามือขางขวาของทานหลงผิด จงตัดท้ิงเสีย เพราะเสียอวัยวะอันหนึ่งก็ดีกวาตัวของทานจะตอง
ท้ิงในนรก” 
   “บุคคลผูใดมีใจบริสุทธ์ิก็เปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา”. 
 7. คัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสตแบงออกเปนกี่ภาค 
  - 2 ภาค คือ 
   1) พันธสัญญาเดิม (Old Testament) เปนคัมภีรของศาสนายิว และชาวคริสตก็ยอมรับวาเปน
สวนหนึ่งของคัมภีรในศาสนาของตนดวย มีเน้ือหาวาดวยประวัติความเปนมาของชนชาติยิว เริ่มตั้งแตพระเจา
สรางโลกจนถึงสมัยกอนพระเยซูประสูติ 
   2) พันธสัญญาใหม (New Testament) เริ่มตั้งแตพระเยซูประสูติ พูดถึงชีวิตและคําสอนของ
พระองค ภาคนี้ชาวยิวไมยอมรับวาเปนคัมภีรในศาสนาของตน เพราะไมยอมรับวาพระเยซูเปนบุตรของพระเจา. 
 8. ศาสนาคริสตมีนิกายสําคัญอะไรบาง 
  - 3 นิกาย คือ 
  1) นิกายโรมันคาทอลิก 
  2) นิกายออรทอด็อกซ 
  3) โปรเตสแตนต 
  - นิกายโรมันคาทอลิก : 
   1) พระสันตะปาปาเปนประมุขของศาสนจักร 
   2) ยึดถือคําสอนของนักบุญเปโตร (ปเตอร) อัครสาวกของพระเยซู เพราะพระองคประทานอํานาจ
นี้ไวให ชาวคริสตจึงยกยองใหนักบุญปเตอรเปนหัวหนาผูสืบศาสนา 
   3) นักบวชหามแตงงาน 
   4) ยกยองพระแมมารี โยเซฟ และนับถือบูชานักบุญ 
   5) เช่ือเรื่องแดนชําระบาป 
   6) นับถือศีลศักดิ์สิทธ์ิท้ัง 7 ขอ 
   7) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ กางเขนท่ีมีรูปพระเยซูทรงถูกตรึง. 
  - นิกายออรทอด็อกซ : 
   1) ไมขึ้นตอศาสนจักรและพระสันตะปาปาแหงโรม 
   2) ไมนับถือบูชานักบุญ 
   3) ไมเช่ือเรื่องแดนชําระบาป 
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   4) หามประดิษฐรูปเคารพบูชา 3 มิติ เชน รูปปน รูปแกะสลัก 
   5) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ ภาพเขียน 2 มิติ เปนภาพแบนประดับโมเสกท่ีเรียกวา รูปไอคอนส 
(Icons) แปลวา รูปจําลอง. 
  - นิกายโปรเตสแตนต : 
   1) ถือวาพระคัมภีรเปนสิ่งสูงสุด ไมขึ้นตอตอศาสนจักรและพระสันตะปาปาแหงโรม 
   2) ไมเช่ือวาพระสันตะปาปาและบาทหลวงมีอํานาจในการอภัยบาป 
   3) ไมมีนักบวช มีแตผูสอนศาสนา 
   4) ไมยกยองบูชาพระแมมารี โยเซฟ และนักบุญ 
   5) ไมเช่ือเรื่องแดนชําระบาป 
   6) นับถือศีลศักดิ์สิทธ์ิ 2 ขอ คือ ศีลลางบาป และศีลมหาสนิท 
   7) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ กางเขนท่ีไมมีรูปพระเยซูทรงถูกตรึง. 
 9. พิธีศีลศักด์ิสิทธิ์ 7 ประการ (Sacraments) มีอะไรบาง 
  - 1) ศีลลางบาป (หรือศีลบัพติศมา ศีลจุม) เปนพิธีแรกท่ีผูจะเปนคริสตศาสนิกชนจะตองรับ พิธี    
ศีลลางบาปเปนศีลสําคัญท่ีสุด เมื่อรับศีลลางบาปแลวจึงจะมีสิทธ์ิรับศีลอื่นๆ ตอไปได ศีลลางบาปรับเพียงหนเดียว 
ไมตองมีการรับซํ้าอีก. 
  - 2) ศีลกําลัง เพ่ือเปนการยืนยันวาตนยอมรับนับถือคริสตศาสนาจริง. 
  - 3) ศีลมหาสนิท เพ่ือระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซู ศีลมหาสนิทเปนพิธีสําคัญท่ีสุดของพิธี
มิสซา คือ พิธีระลึกถึงวันท่ีพระเยซูเสวยพระกระยาหารครั้งสุดทายรวมกับอัครสาวก ชาวคริสตจะกินขนมปงและ
ดื่มเหลาองุนท่ีบาทหลวงสงให เพ่ือระลึกถึงการท่ีพระเยซูทรงสละพระวรกายและพระโลหิตเพ่ือมนุษย ซ่ึงแสดง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา. 
  - 4) ศีลแกบาป (หรือศีลสารภาพบาป) เพ่ือเปนการเริ่มตนทําความดีหลังจากการยอมรับความ
ผิดพลาด. 
  - 5) ศีลเจิมคนไข เพ่ือใหผูปวยนั้นไดชําระโทษบาปที่ติดคางอยูใหหมดสิ้นไปและมีกําลังใจอดทนตอ
ความทุกข. 
  - 6) ศีลบวช (ศีลอนุกรม)  
  - 7) ศีลสมรส เปนพิธีศักดิ์สิทธ์ิเพราะทําตอพระพักตรของพระเจา ผูท่ีรับศีลสมรสจะหยารางกัน
ไมไดและหามสมรสใหมขณะที่สามีภรรยายังมีชีวิตอยู. 
 
ศาสนาอิสลาม 
 1. อิสลาม แปลวาอะไร 
  - แปลวา สันติหรือนอบนอม ยอมจํานนโดยสิ้นเชิง หมายถึง การนอบนอมตนตอพระอัลลอฮฺแตองค
เดียวโดยสิ้นเชิง. 
 2. สรุปเรื่องสําคัญในศาสนาอิสลาม 
  - เปนศาสนาที่เช่ือวาพระเจาเปนผูสราง มนุษยเปนเพียงผูท่ีนําคําสอนมาเผยแผเทาน้ัน ศาสนา
อิสลามจึงไมใชศาสนาที่นบีมูฮัมมัดคิดคนขึ้นเอง พระเปนเจาของศาสนายิว คริสต อิสลามเปนพระเจาองคเดียวกัน. 
  - เปนศาสนาที่ไมมีนักบวช มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกันหมด จึงไมไดแบงแยกแนว
ปฏิบัติระหวางศาสนิกชนกับนักบวช อิหมามเปนเพียงผูนําในการนมัสการพระเจา มิใชพระท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลาง
ระหวางพระเจากับมนุษย. 
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  - ศาสนาอิสลามเปนธรรมนูญแหงชีวิต (Code of Life) คือ การดําเนินชีวิตของมุสลิมตองเปนไป
ตามขอปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม. 
  - อิสลามไมเปนเพียงศาสนา แตยังเปนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม. 
  - ฮิจญเราะหศักราช เปนปท่ีนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมกกะไปที่เมืองมะดีนะฮ. 
 3. คัมภีรที่สําคัญของศาสนาอิสลามคืออะไร 
  - อัลกุรอานเปนคัมภีรท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีพระเจาประทานใหแกมนุษย สวนบันทึกคําสอนของทานนบีมุฮัมมัด
เรียกวา “อัล- ฮะดีษ”. 
 4. หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาอิสลามมีอะไรบาง 
  - หลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ 
 5. หลักศรัทธา 6 ประการมีอะไรบาง 
  - 1) ศรัทธาในพระอัลลอฮฺ หามมิใหมุสลิมสักการบูชาสิ่งใดนอกจากพระอัลลอฮฺ เพราะถือเปนการ
ตั้งภาคเสมอกับพระเจา. 
  - 2) ศรัทธาในเทวทูต (มลาอีกะห) ผูรับใชพระเจา เปนวิญญาณท่ีมองไมเห็น เชน ญิบรออีล       
ทําหนาท่ีนําโองการจากพระเจามาใหแกศาสดา อิสรออีลทําหนาท่ีถอดวิญญาณมนุษย รกิบ-อติ๊ด ทําหนาท่ีบันทึก
ความดีช่ัวของมนุษย มุงกัร-นกีร ทําหนาท่ีสัมภาษณผูตายท่ีหลุมฝงศพ. 
  - 3) ศรัทธาในคัมภีร มี 4 คัมภีรท่ีสําคัญ คือ คัมภีรเตารอด ประทานใหแกนบีมูซา (โมเสส), คัมภีร
ซะบูร ประทานใหแกนบีดาวูด, คัมภีรอินญีล ประทานใหแกนบีอีซา (พระเยซู), คัมภีรอัลกุรอาน ประทานใหแก
มุฮัมมัด ถือวาเปนคัมภีรท่ีสมบูรณท่ีสุด. 
  - 4) ศรัทธาในศาสนทูต เปนมนุษยธรรมดาท่ีนําคําสอนของพระเจามาประกาศแกมนุษย ศาสนทูตมี
ท้ังหมด 25 ทาน ทานแรก คือ นบีอาดัม ทานสุดทาย คือ นบีมุฮัมมัด. 
  - 5) ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมตองเช่ือวาโลกนี้เปนโลกทดลอง เปนโลกท่ีไมจีรังย่ังยืน สักวันหนึ่ง
จะถึงกาลอวสาน วันสิ้นโลกนั้นเรียกวา วันอาคีเราะห ก็คือ วันพิพากษา แลวทุกชีวิตจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหลังจาก
ถูกพิพากษา เรียกวันนี้วา วันกียะมะห ซ่ึงพระเจาจะตอบแทนความดีช่ัวใหแกวิญญาณของทุกคนอยางยุติธรรม. 
  - 6) ศรัทธาตอกฎสาวะของพระเจา เปนลิขิตท่ีพระเจาไดกําหนดใหแกมนุษยชาติ มุสลิมเช่ือวาเมื่อ
ตนไดเลือกทําสิ่งท่ีดีท่ีสุดแลว ก็ตองศรัทธาตอพระอัลลอฮฺวาจะใหความยุติธรรมแกตน ไมวาสิ่งท่ีเกิดกับตนนั้นจะ
สมหวังหรือผิดหวังก็ตาม. 
 6. หลักปฏิบัติ 5 ประการมีอะไรบาง 
  - 1) การปฏิญาณตน เปนหัวใจของศาสนาอิสลาม คือ การยอมรับวามีพระเจาองคเดียว. 
  - 2) การละหมาด การแสดงความเคารพตอพระเจาท้ังทางรางกายและจิตใจ การละหมาดชวย    
ขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธ์ิ ชวยใหจิตใจหนักแนน ฝกฝนใหเปนคนตรงตอเวลาฝกความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีระเบียบ
วินัย ฝกความอดทน และเอาชนะใจตนเอง. 
  - 3) การถือศีลอด (อัศ-ศิยาม) เปนการฝกฝนท้ังรางกายและจิตใจใหมีความสํารวม อดทนและ
เสียสละ ใหเห็นอกเห็นใจมนุษยผูยากไร. 
  - 4) การบริจาคซะกาต เพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความตระหนี่ความเห็นแกตัวลง     
ลดชองวางทางชนช้ัน และใหตระหนักวาทรัพยสินท่ีไดมานั้นเปนของฝากจากพระเจา มนุษยเปนเพียงผูรักษาและ
ใชจายไปในทางท่ีพระเจากําหนด. 
  - 5) การทําพิธีฮัจญ การไปประกอบศาสนกิจท่ีวิหารกะบะห นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
แสดงถึงความเปนเอกภาพของมุสลิมตอพระเจา เปนขอเดียวท่ีใหปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถเทาน้ัน. 
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 7. นอกจากหลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 แลว ศาสนาอิสลามยังมีหลักคุณธรรมอะไรอีก 
  - 1) การตอสูกับความช่ัวราย ท่ีสําคัญ คือ การตอสูกับอารมณใฝต่ําของตนเอง 
   2) การรักพวกพองรักหมูคณะ ชาวมุสลิมถือวาทุกคนเปนพ่ีนองกัน 
   3) ใหทําดีตอพอแม 
   4) การละเวนจากความช่ัวตางๆ เชน การพนัน ดอกเบี้ย ของมึนเมา ผิดประเวณี การคุมกําเนิด 
การกักตุนสินคา 
   5) การแตงกายใหสะอาดสุภาพ. 
 8. นิกายสําคัญของศาสนาอิสลามมีอะไรบาง 
  - ซุนนี : ปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอานอยางเครงครัด ชาวมุสลิมสวนใหญในอินโดนีเซีย มาเลเซียนับ
ถือนิกายซุนนี. 
  - ชีอะห : แปลวา พรรคพวก ซ่ึงหมายถึง พรรคพวกของอาลีผูเปนบุตรเขยของทานนบีมุฮัมมัด เปน
นิกายท่ียอมรับวาทานอาลีเปนผูนําโลกมุสลิม นิกายนี้นับถือกันมากในอิรัก อิหราน เยเมน. 
  - คอวาริจญ : ถือวาผูนําโลกมุสลิมตองมาจากการเลือกตั้งเสรี. 
  - วาฮาบี : ถือวาคัมภีรอัลกุรอานเปนใหญและสําคัญท่ีสุด. 
 9. ชาวมุสลิมในเมืองไทยที่นับถือ “นิกายเจาเซ็น” หมายถึงนิกายใด 
  - นิกายชีอะห คําวาเจาเซ็น ก็คือ ฮูเซ็น ผูเปนหลานของทานนบีมุฮัมมัดนั่นเอง. 
 10. สัญลักษณพระจันทรเสี้ยวลอมดาว ที่พบอยูทั่วไปตามสุเหราในประเทศมุสลิมมีที่มาอยางไร 
  - เปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรก ท่ีเคยรุงเรืองในอดีตครอบครองยุโรปและ
ตะวันออกกลาง บรรดาประเทศมุสลิมท่ีเคยอยูใตอาณาจักรนี้จึงยึดเอาเครื่องหมายนั้นเปนสัญลักษณของตนใน
ฐานะเปนชนชาติมุสลิมเหมือนกันตอมา แตอาจถือวาเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลามโดยอนุโลม. 
 11. คําวา “นบี” และ “รซูล” มีความหมายแตกตางกันอยางไร 
  - นบี หมายถึง ผูท่ีไดรับโองการมาเพ่ือปฏิบัติตามท่ีพระเจาสั่ง ไมมีหนาท่ีเผยแผตอบุคคลทั่วไป  
  - รซูล จัดเปนนบีเชนกัน แตมีหนาท่ีมากไปกวานบี คือ ตองนําโองการท่ีไดรับจากพระเจามาเผยแผ
แกมวลมนุษยชาติ เชน นบีมูซาหรือโมเสส นบีอีซาหรือพระเยซู และนบีมุฮัมมัด  
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา รซูลทุกคนเปนนบี แตนบีทุกคนมิไดเปนรซูล มีนบีเพียงบางคนเทาน้ันท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหเปนรซูล. 
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ถอดรหัสลับ...วิชาสังคม 
สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา 
 1. มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ประการใด 
  - 1) มีความสามารถในการใชและสรางสัญลักษณ 
   2) มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําใหสังคมมีระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษยสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาท่ีสัตวอื่นไมอาจทําได เนื่องจากมนุษยมีมันสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงมีระดับสติปญญา
และความคิดสรางสรรคเหนือกวาสัตวอื่นๆ จึงทําใหสามารถสรางวัฒนธรรมได. 
 2. สัญลักษณคืออะไร มีความสําคัญอยางไรตอมนุษย 
  - สัญลักษณ คือ สิ่งท่ีใชแทนสิ่งอื่น เชน วัตถุ การกระทํา กิริยาทาทาง ภาษา สัญลักษณมี
ความสําคัญตอมนุษยมาก เพราะสัญลักษณเหลานี้ชวยใหมนุษยสามารถติดตอสัมพันธกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สัญลักษณนั้นไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งท่ีมนุษยเทาน้ันท่ีสรางได ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม. 
 3. สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม 
  - สังคม คือ กลุมคนขนาดใหญท่ีมีลักษณะดังน้ี 
   1) เปนกลุมคนที่สามารถเล้ียงตนเองได 
   2) มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเปนของตนเอง 
   3) มีอํานาจเหนือกลุมเล็กๆ ท่ีอยูภายในอาณาเขตของตน. 
  - สาเหตุท่ีมนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม 
   1) เพ่ือสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน ไดแก ความตองการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม 
   2) เพ่ือทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณหรือแทจริง โดยมีวัฒนธรรมเปนตัวขัดเกลามนุษยใหเรียนรูใน
การอยูรวมกัน 
   3) เพ่ือพ่ึงพาอาศัยกันและสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเองและกลุม. 
 4. อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม 
องคประกอบของวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรม หนาที่ของวัฒนธรรม 
  - ความหมายของวัฒนธรรม คือ แบบอยางของพฤติกรรมท้ังหลายที่ไดมาทางสังคมและถายทอดกัน
ไปทางสังคม โดยอาศัยสัญลักษณ เชน กฎหมาย ศาสนาศีลธรรม การปกครอง รวมท้ังสิ่งประดิษฐท่ีเปนวัตถุ เชน 
เครื่องมือเครื่องจักร อาคาร 
  - ลักษณะของวัฒนธรรม 
   1) เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม และเปนระบบสัญลักษณ 
   2) เปนวิถีชีวิต ก็คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการเรียนรูและสืบทอดตอกันมา เชน      
ลูกตองเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามทานแกชรา 
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   3) เปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู เชน คนไทยยกมือไหว ชาวยุโรปใชวิธีสัมผัสมือ ฉะนั้นการท่ีสังคม
แตละสังคมมีวัฒนธรรมไมเหมือนกันก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรูหรือการถายทอดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  
   4) เปนมรดกทางสังคม ก็คือ วัฒนธรรมสามารถถายทอดจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนได 
   5) มีการเปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได เพราะสังคมไมเคยหยุดนิ่ง. 
  - ประเภทของวัฒนธรรม 
   1) วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องมือเครื่องใช 
   2) คติธรรม วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจและไดมาจาก
ทางศาสนา 
   3) เนติธรรม วัฒนธรรมทางกฎหมาย 
   4) สหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม ไดแก มารยาททางสังคมตางๆ เชน การตอนรับแขก การแสดง
ความเคารพ การแตงกาย. 
  - องคประกอบของวัฒนธรรม 
   1) สถาบัน 2) สัญลักษณ 3) ความเช่ือ 4) บรรทัดฐาน 5) คานิยม. 
  - ความสําคัญของวัฒนธรรม 
   1) ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่น 
   2) ทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณ 
   3) ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาและสนองความตองการดานตางๆ ได 
   4) ชวยใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เชน การออกกฎหมาย 
   5) ชวยสรางความผูกพันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   6) ชวยใหสังคมเจริญรุงเรือง เชน ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมที่เอื้อตอการมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด  
   7) ชวยสรางเอกลักษณของสังคม. 
  - หนาท่ีของวัฒนธรรม 
   1) กําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมวาอะไรดี-ช่ัว 
อะไรถูก-ผิด เชน เด็กตองมีพฤติกรรมท่ีนอบนอมตอผูใหญ 
   2) ควบคุมสังคม วัฒนธรรมเปนตัวสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เชน บรรทัดฐาน
ตางๆ ความคิดความเช่ือ 
   3) กําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัว ในบางสังคมสามีมีภรรยาหลายคนได  
   4) เปนปจจัยหลอหลอมบุคลิกภาพทางสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมสวนใหญมีบุคลิกภาพคลายคลึงกัน 
เชน มีความกตัญูกตเวที เคารพระบบอาวุโส. 
 5. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน และทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางไร 
  - 1) วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายแตกตางกัน วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต สังคม คือ กลุมคน 
   2) วัฒนธรรมเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน 
มนุษยสรางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสรางสังคม ดังน้ันวัฒนธรรมจึงไมใชสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด มนุษย
นั้นเรียนรูวัฒนธรรมจากบุคคลตางๆ ในสังคม และสังคมไมอาจดํารงอยูได ถาไมมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม
เปนกลไกควบคุมสังคม. 
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 6. ศัพททางสังคมวิทยาที่ออกสอบบอยๆ มีอะไรบาง 
  - วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแหงพฤติกรรม ผลงานท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้น รวมท้ัง
ความคิด ความเช่ือ ความรู. 
  - โครงสรางทางสังคม 
   1) ระบบความสัมพันธของสถาบันตางๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง 
   2) รูปแบบความสัมพันธท่ีมีบรรทัดฐานเปนแนวทางท่ีใหคนในสังคมยึดถือไวใชในการทํากิจกรรมตางๆ. 
  - กลุมทางสังคมหรือองคการทางสังคม 
   1) กลุมบุคคลที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธกันอยางมีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุมสังคม
จะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ มีความสนใจคลายกัน ซ่ึงทําใหกลุมมีลักษณะแตกตางกับ
กลุมอื่นๆ 
   2) กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันและมีการกระทําตอกันเพ่ือใหไดรับ
ผลตามจุดมุงหมาย. 
  - สถาบันทางสังคม 
   1) แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีสนองความตองการรวมกันในดานตางๆ 
   2) กลุมของบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลักในการทํากิจกรรมดานตางๆ 
   3) ชุดของกฎเกณฑท่ีสังคมกําหนดใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมดานตางๆ 
   4) ยอดรวมของรูปแบบ ความสัมพันธ กระบวนการ และวัตถุอุปกรณท่ีสรางขึ้นเพ่ือสนอง
ประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง. 
  - บรรทัดฐานทางสังคม 
   1) ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ หรือคตินิยมท่ีสังคมกําหนดไวเพ่ือเปนแนวทางใหบุคคลซึ่ง
เปนสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณตางๆ 
   2) กฎเกณฑหรือแบบแผนความประพฤติท่ีใชเปนแนวทางใหคนในสังคมไดปฏิบัติตอกันเพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคม 
   1) การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีตองมากระทําตอกันทางสังคม เพ่ือใหความสัมพันธ
ของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น 
   2) วิธีการท่ีสังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน. 
  - การควบคุมทางสังคม เปนวิธีการท่ีสังคมใชควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ใหประพฤติปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน. 
  - การขัดเกลาทางสังคม 
   1) กระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เพ่ือให
สมาชิกสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี 
   2) วิธีการท่ีสังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
   3) กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยาซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ. 
  - การเคลื่อนท่ีทางสังคม คือ การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหนง-หนาท่ี-ฐานะทางสังคม เชน 
ชุมชนเมืองมีการเคลื่อนท่ีทางสังคมไดมากกวาชุมชนชนบท. 
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  - คานิยม 
   1) แบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมถือวามีคุณคา เปนแบบแผนที่ใชตัดสินหรือประเมินคาสิ่งตางๆ 
   2) สิ่งท่ีกลุมบุคคลเช่ือและยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง 
   3) เกณฑท่ีระบุวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไร หรือเกณฑในการประเมินคาความประพฤติของสังคม. 
  - การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมท่ี
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็ได. 
  - วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงกาวหนาท่ีเปนไปเองโดยไมมีการวางแผน แตมีการส่ังสมกันตอๆ ไป. 
  - การปฏิวัติสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการจัดลําดับ
ความสูง-ต่ําของชนช้ันสังคมท่ีเคยมี. 
 7. องคประกอบของโครงสรางทางสังคม สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมีอะไรบาง 
  - โครงสรางทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้ 
   1) กลุมทางสังคม 2) สถานภาพและบทบาท 
   3) สถาบันทางสังคม. 
  - (เลมอื่น) โครงสรางทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้ 
   1) การจัดระเบียบทางสังคม 2) สถาบันทางสังคม. 
  - สถาบันทางสังคมมีองคประกอบ ดังน้ี 
   1) กลุมทางสังคม 2) สถานภาพและบทบาท 
   3) หนาท่ี 4) บรรทัดฐาน 
   5) สัญลักษณ 6) คานิยม. 
  - การจัดระเบียบทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้ 
   1) บรรทัดฐาน 2) สถานภาพและบทบาท 
   3) การควบคุมทางสังคม 4) คานิยม. 
 8. กลุมทางสังคมมีกี่ประเภท 
  - 2 ประเภท คือ 
   1) กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีสมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนสวนตัวเปนกันเอง ใกลชิดสนิทสนม 
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และเปนไปตามอารมณ กลุมปฐมภูมิจึงเปนกลุมขนาดเล็กท่ีสมาชิกมี
ความสัมพันธติดตอกันเปนเวลานาน รูจักและเขาใจกันอยางถองแท เรื่องท่ีสมาชิกติดตอกันไมมีขอบเขตจํากัด 
เชน กลุมเพ่ือนเลน เพ่ือนบาน ขอสังเกต แตกลุมปฐมภูมิไมจําเปนตองมีความสัมพันธเฉพาะหนาเสมอไป เชน   
คนตางจังหวัดท่ีเขามาอยูในกรุงเทพฯ ดังนั้นกลุมปฐมภูมิเปนกลุมท่ีจําเปนแกมนุษยท่ีขาดเสียมิได เปนกลุมท่ีให
ความอบอุนและความมั่นคงทางดานจิตใจ. 
   2) กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมท่ีสมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนทางการ ไมยึดความผูกพันสวนตัว 
จึงเปนความสัมพันธแบบพันธะสัญญา เนนผลประโยชน และเปนไปตามเหตุผล สมาชิกผูกพันกันตามสถานภาพ 
เชน ฐานะพอคากับลูกคา นายจางกับลูกจาง กลุมทุติยภูมิจึงเปนกลุมขนาดใหญท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก ขาด
ความเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความเปนกันเอง ทุกคนตางตองปฏิบัติตอกันตามระเบียบแบบแผน สมาชิกติดตอกัน
เฉพาะเรื่อง เฉพาะเวลา มีความสัมพันธระยะสั้น เชน หนวยงานราชการ องคการ บริษัท มหาวิทยาลัย. 
 9. สถาบันทางสังคมข้ันพื้นฐานมีอะไรบาง 
  - สถาบันครอบครัว / สถาบันการเมืองการปกครอง / สถาบันเศรษฐกิจ / สถาบันศาสนา / 
สถาบันการศึกษา ในบรรดาสถาบันท้ังหมดนี้ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีสุดและมีความสําคัญย่ิง
ตอสังคม เพราะเปนสถาบันขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนจุดเริ่มตนของสถาบันอื่นๆ. 
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 10. สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนามีองคประกอบในรายละเอียดอะไรบาง 
  - สถาบันครอบครัว 
   1) กลุมสังคม เชน พอ แม ลูก วงศาคณาญาติ 
   2) สถานภาพและบทบาท เชน พอแมมีหนาท่ีเลี้ยงดูปกปองใหความรักแกลูก ลูกมีหนาท่ีตอง
เคารพเช่ือฟงพอแม 
   3) หนาท่ี เชน ผลิตสมาชิกใหม ปลูกฝงและถายทอดวัฒนธรรม อบรมใหเรียนรูระเบียบของสังคม 
กําหนดสถานภาพของบุคคล ใหความรักความอบอุน บําบัดความตองการทางเพศ 
   4) บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การหมั้น การสมรส การกอตั้งครอบครัว การหยาราง 
   5) สัญลักษณ เชน แหวนแตงงาน ตราประจําตระกูล 
   6) คานิยม เชน การรวมทุกขรวมสุขกัน. 
  - สถาบันศาสนา 
   1) กลุมสังคม เชน ภิกษุ สามเณร ศาสนิกชน วัด วิทยาลัยสงฆ 
   2) สถานภาพและบทบาท เชน พระตองสํารวมและประพฤติตามพระธรรมวินัย มีเมตตาตอสัตวโลก 
   3) หนาท่ี เชน สั่งสอนและเผยแผธรรม สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคม เสริมสรางความมั่นคงดานจิตใจ เปนเครื่องสรางความผูกพันระหวางคนในชาติและ
วัฒนธรรมของสังคม 
   4) บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การทําบุญตักบาตร การถือศีล 5 ชายไทยบวชเมื่อ
อายุครบ 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) ครอบครัวขยาย เปนครอบครัวท่ีประกอบดวยญาติพ่ีนอง อาจมีปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา ฯลฯ. 
 12. สถานภาพคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และแบงออกเปนกี่ประเภท 
  - สถานภาพ คือ ตําแหนงของบุคคลในสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธทางสังคม สถานภาพเปน
ตัวกําหนดวาใครเปนใคร มีหนาท่ีความรับผิดชอบอยางไร. 
  - สถานภาพแบงไดเปน 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 หนาท่ี ความรับผิดชอบตาม
สถานภาพที่เปนอยู. 
  - ขอสังเกต 
   1) ย่ิงสังคมซับซอนมากขึ้นเทาไร บทบาทจะยิ่งแตกตางไปมากขึ้นเทานั้น 
   2) ความขัดแยงในบทบาทอาจเกิดขึ้นได เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ เชน พอเปนตํารวจ ลูกเปนโจร  
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   3) บุคคลจะแสดงบทบาทไมได ถาไมมีคูแสดงบทบาท หมายความวา บุคคลจะแสดงบทบาทของตน
ในสังคมแตเพียงฝายเดียวไมได แตจะตองแสดงบทบาทสัมพันธกับบุคลอื่น  
   4) ถาสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบทบาทของตน (เขาใจบทบาทอยางเดียวไมพอ) อยางถูกตอง
และเครงครัด สังคมก็จะมีระเบียบ 
   5) การไมรูไมเขาใจบทบาทสามารถแกไขไดโดยการขัดเกลาทางสังคม. 
 14. บรรทัดฐานมีกี่ประเภท 
  - 3 ประเภท คือ 
   1) วิถีชาวบาน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลในสังคมควรจะกระทํา กระทําจนเปนนิสัย และยัง
รวมถึงมารยาททางสังคมและสมัยนิยม เชน การยกมือไหวเมื่อพบผูใหญ การแตงกายท่ีสุภาพในท่ีสาธารณะ การ
กินขาวดวยชอนสอม การเขียนหนังสือดวยมือขวา การลงช่ือตอนทายของจดหมาย การฝาฝนวิถีชาวบานจะถูก
สังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ เชน ซุบซิบนินทา หัวเราะเยาะ ตําหนิติเตียน. 
   2) จารีต เปนแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลในสังคมควรจะทํา เก่ียวของกับศีลธรรม ความดี-ช่ัว 
ความถูก-ผิด ความเปนระเบียบเรียบรอยและสวัสดิภาพของสังคม เชน ลูกตองกตัญูกตเวทีตอพอแม สามี
ภรรยาตองตอซ่ือสัตยตอกัน จารีตยังรวมถึงขอหามดวย เชน หามพ่ีนองรวมบิดามารดาแตงงานกัน การฝาฝน
จารีตจะถูกสังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ แตจะจริงจังและรุนแรงกวาวิถีชาวบาน เชน การถูกรุมประชาทัณฑ 
การเลิกคบคาสมาคมดวย. 
   3) กฎหมาย เปนแนวทางท่ีทุกคนตองกระทํา การฝาฝนกฎหมายจะถูกสังคมลงโทษแบบเปนทางการ. 
 15. การควบคุมทางสังคมมีกี่ประเภท 
  - การควบคุมทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการควบคุม
ทางสังคม 
   1) การควบคุมแบบเปนทางการ ไดแก การใชกฎหมาย 
   2) การควบคุมแบบไมเปนทางการ ไดแก การใชวิถีชาวบาน และจารีต. 
 16. การขัดเกลาทางสังคมมีกี่ประเภท 
  - 2 ประเภท คือ 
   1) การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เชน การท่ีพอแมฝกอบรมเด็กใหรูจักพูดหรือรูจักมารยาททาง
สังคม ครูสอนหนังสือนักเรียน 
   2) การขัดเกลาทางสังคมทางออม เชน การไดรับความรูจากการอานหนังสือ ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ 
ฟงอภิปราย ฟงโตวาที และการเรียนรูจากการกระทําของผูอื่น เชน เด็กเลียนแบบการใชคําหยาบจากเพื่อน ดังนั้น
การขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมสั่งสอนจึงเปนวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม ทําใหมนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรม
และสามารถปฏิบัติตนใหเขากับสังคมไดถูกตอง และทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม. 
 17. คานิยมมีความสําคัญอยางไร 
  - คานิยมเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีกอใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคม คานิยมมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล 
และมีผลตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม. 
  - ขอสังเกต 
   1) คานิยมเปนความนิยมของสังคมหรือกลุมบุคคล ไมใชความนิยมของคนใดคนหนึ่ง (ความนิยม
สวนบุคคล เราเรียกวา รสนิยม) 
   2) คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอ 
   3) ดังนั้นคานิยมมีท้ังท่ีดีและไมดี ท้ังท่ีควรปลูกฝงในสังคมและคานิยมท่ีควรแกไข. 
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 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. 
 19. สังคมไทยมีลักษณะโดยทั่วไปเปนอยางไร 
  - สังคมไทยมีลักษณะ ดังนี้ 
   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) เปนวัฒนธรรมผสมผสาน 
   3) เปนวัฒนธรรมที่ถือระบบเครือญาติ 4) เปนวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน 
   5) เปนวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม 6) เปนวัฒนธรรมที่ยึดถือในการทําบุญทํากุศล. 
 21. วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากแหลงใดบาง 
  - มีท่ีมาจากแหลงตอไปนี้ 
   1) จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ เชน การกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
   2) จากลักษณะสังคมเกษตรกรรม เชน การแหนางแมว การแหบ้ังไฟ การลงแขกเก่ียวขาว การ
เตนกํารําเคียว 
   3) จากพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เชน การสวดมนตไหวพระ การทอดกฐิน การทอดผาปา  การบวช 
   4) จากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน การต้ังศาลพระภูมิ การสะเดาะเคราะหตออายุ 
การโกนจุก การวางศิลาฤกษ การรดน้ําสังขในพิธีมงคลสมรส. 
 22. ปญหาสังคมมีลักษณะอยางไร 
  - 1) เปนสภาวการณท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 
   2) มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม อันเนื่องมาจากการกระทําตอกันทางสังคมท่ีไมเปนไปตาม
บรรทัดฐานและกอใหเกิดผลเสีย 
   3) คนสวนใหญในสังคมจึงไมปรารถนาและรูสึกวาจะเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอน 
   4) และพยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนวทางแกไขสภาวการณนั้น ตัวอยางปญหาสังคม เชน 
วัยรุนติดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน. 
  - ขอสังเกตปญหาที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน น้ําทวม แผนดินไหว. 
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 23. ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร 
  - 1) เกิดจากพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน เชน การติดยาเสพติด การทุจริต 
   2) เกิดจากการเสียระเบียบทางสังคม เชน การอพยพยายถิ่นเขามาทํางานในเมือง การศึกษา 
การจราจร และคุณภาพชีวิต. 
 24. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกตางกันอยางไร 
  - 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (ระบบ) ของสังคม และโครงสราง 
(ความสัมพันธ) ระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ผูหญิงไทยมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพ่ือนเปนสามีภรรยา. 
  - 2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นท้ังสิ่งท่ีเปนวัตถุ 
และสิ่งท่ีไมใชวัตถุ (เชน วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน การใชรถยนต
แทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทยมากขึ้น คนเมืองมีความ
เช่ือทางไสยศาสตรนอยลง. 
 25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุใด 
  - 1) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทางประชากร เชน การเพ่ิมขึ้นของประชากร ปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชน สภาพดินฟาอากาศภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความ
อุดมสมบูรณ 
   2) ปจจัยภายนอก เชน การรับเอาวิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากตางประเทศเขามา. 
 
รัฐศาสตร-รัฐธรรมนูญไทยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 1. รัฐคืออะไร 
  - รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองท่ีประกอบดวย 
   1) ประชากร 2) ดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน 3) รัฐบาล 
   4) อํานาจอธิปไตย คําวา “รัฐ” ยังรวมถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล และขาราชการทุกหนวย      
ทุกระดับการปกครองที่รวมกันขึ้นเปนรัฐ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐมี
ลักษณะความเปนถาวร แมวาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตรัฐก็ยังคงดํารงอยูตลอดไป. 
 2. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออะไร 
  - อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นๆ 
เปนอํานาจท่ีแบงแยกไมได และเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดของรัฐ เพราะแสดงถึงความมีเอกราช ลักษณะของ
อํานาจอธิปไตยมีดังนี้ 
   1) แบงแยกมิได 2) มีความถาวร 
   3) มีความเด็ดขาด 4) เปนการท่ัวไป. 
 3. รัฐเด่ียวและรัฐรวมมีความแตกตางกันอยางไร 
  - แตกตางกันตรงท่ีรูปแบบของรัฐบาลหรือจํานวนรัฐบาลภายในรัฐ 
   1) รัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ คือ รัฐท่ีมีเพียงรัฐบาลเดียวใชอํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด เชน ไทย 
ญ่ีปุน ลาว สิงคโปร ฟลิปปนส ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน โมนาโก อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกี สเปน นิวซีแลนด 
นอรเวย เดนมารก. 
   2) รัฐรวมหรือสหพันธรัฐ คือ รัฐท่ีมีรัฐบาล 2 ระดับ ไดแก รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นหรือ
รัฐบาลมลรัฐ 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. ระบบรัฐสภามีหลักการสําคัญอยางไร 
  - 1) ไมยึดหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด 
   2) ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกัน 
   3) รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี 
   4) คณะรัฐมนตรีจะเขาดํารงตําแหนงไดตอเมื่อไดรับความไววางใจจากรัฐสภา 
   5) รัฐสภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล 
   6) มีการยุบสภา. 
 7. ระบบประธานาธิบดีมีหลักการสําคัญอยางไร 
  - 1) ยึดหลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) และ
ฝายตุลาการ (ศาล) โดยแตละฝายมีอํานาจและความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของตน 
   2) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
   3) สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล 
   4) ไมมีการยุบสภา. 
 8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 
  - รัฐสภา ประมุขกับผูนําฝายบริหารหรือรัฐบาลเปนคนละคนกัน / ประธานาธิบดี ประมุขกับผูนําฝาย
บริหารเปนคนเดียวกัน. 
  - รัฐสภา ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง. 
  - รัฐสภา สภามาจากการเลือกตั้ง แตรัฐบาลมาจากความไววางใจจากสภา / ประธานาธิบดี สภาและ
ประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง. 
  - รัฐสภา เชน ไทย ผูนําฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งทางออม / ประธานาธิบดี เชน สหรัฐอเมริกา 
ผูนําฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งทางตรง. 
  - รัฐสภา สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล / ประธานาธิบดี สภาไมมีอํานาจควบคุมการ
ทํางานของรัฐบาล. 
  - รัฐสภา มีการยุบสภา มีการเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ / ประธานาธิบดี ไมมีท้ังสองอยาง. 
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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 คนในทองถิ่นไมมีโอกาสปกครองตนเอง. 
  - หลักการแบงอํานาจ สวนกลางแตงตั้งขาราชการไปดูแลสวนภูมิภาค หลักการแบงอํานาจมีขอดี 
เชน ประชาชนไดรับบริการรวดเร็วขึ้น ขอเสีย เชน ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสปกครองตนเองไดนอย เจาหนาท่ีรัฐ
ไมเขาใจความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง. 
  - 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) การปกครองโดยคนสวนนอย ไดแก อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต 
   3) การปกครองโดยคนสวนมาก ไดแก ประชาธิปไตย. 
  - อภิชนาธิปไตย เปนการปกครองโดยคนสวนนอยที่มีฐานะสูงกวาคนท่ัวไปในสังคม เชน มีความรู 
ชาติตระกูล ร่ํารวย สวนคณาธิปไตย เปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน แตไมมีฐานะทางสังคมเหมือน
อภิชนาธิปไตย. 
 12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - 1) หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเปน
หลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย 
   2) หลักความเสมอภาค คือ ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 
   3) หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี 
   4) หลักนิติธรรม คือ การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง 
   5) หลักการยอมรับเสียงสวนมาก การใชเสียงมากจะตองไมไปละเมิดสิทธิของเสียงสวนนอย 
   6) หลักการใชเหตุผล เชน การเลือกตั้งเสรีโดยเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสม
ไปเปนตัวแทนของตนในการบริหารประเทศ 
   7) หลักความยินยอม เชน เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎร
คนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป. 
 13. วิธีการใดบางที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย 
  - 1) หลักนิติธรรม เปนการใชกฎหมายเปนกรอบในการปกครอง กฎหมายท่ีวานี้ ก็คือ รัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายและจะใชอํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไมได 
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   2) การแยกใชอํานาจอธิปไตย เพ่ือไมใหอํานาจท้ังหมดของรัฐอยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว 
แตละฝายจะตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน ไมใหมีฝายใดใชอํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
   3) การกระจายอํานาจ ทําใหประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองไดมากขึ้น. 
 14. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมี
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญอยางไร 
  - 1) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
   2) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
   3) การปกครองตนเองของประชาชน. 
 15. ประชาธิปไตยมีกี่รูปแบบ 
  - 2 รูปแบบ คือ 
   1) ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรง 
   2) ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยโดยตัวแทน คือ ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปปกครอง
ประเทศแทนตน. 
 16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง 
  - 1) ไมยอมรับความเสมอภาค 
   2) คัดคานการปกครองโดยประชาชน 
   3) ผูกขาดอํานาจการปกครองไวท่ีผูนําเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว 
   4) รัฐอยูเหนือประชาชน เนนอํานาจรัฐมากกวาเสรีภาพของประชาชน 
   5) ยึดหลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง 
   6) รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และรัฐสภาไมมีความสําคัญเหมือนในระบอบประชาธิปไตย แตเปนไป
เพ่ือสรางอํานาจใหแกบุคคลเทานั้น. 
 17. เผด็จการมีกี่ประเภท 
  - 2 ประเภท คือ 
   1) เผด็จการอํานาจนิยม 
   2) เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบงเปนแบบฟาสซิสต และแบบคอมมิวนิสต. 
  - เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะดาน
การเมืองเทานั้น แตประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม. 
  - เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม. 
  - เผด็จการฟาสซิสต 
   1) เช่ือวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน 2) ไมเช่ือวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล 
   3) เช่ือในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ 4) เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง 
   5) ศรัทธาในผูนํา 
   6) เช่ือวารัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ 
   7) สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน 8) ตอตานระบบคอมมิวนิสต 
   9) เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2. 
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  - เผด็จการคอมมิวนิสต 
   1) ตอตานระบบนายทุน สนับสนุนชนช้ันกรรมกร 
   2) ยกเลิกกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม. 
   3) มีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนผูควบคุมและวางแผนจากสวนกลาง  
 18. ขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบาง 
  - ขอดี 
   1) แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมตองฟงเสียงสวนใหญอภิปรายเพ่ือหาขอยุติ 
   2) แกปญาท่ีรุนแรงไดอยางรวดเร็ว. 
   ขอเสีย 
   1) เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2) อาจนําประเทศไปสูหายนะ ถาผูนํามีอํานาจมากเกินไป เชน ฮิตเลอรของเยอรมัน, นายพลโตโจ
ของญ่ีปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และซัดดัม ฮุสเซนแหงอิรัก 
   3) สรางความแตกแยกภายในชาติ. 
 19. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกตางกันอยางไร 
  - ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
   1) รัฐเปนเจาของและผูจัดการปจจัยการผลิตขนาดใหญ เอกชนยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และเล็กได 
   2) เอกชนยังคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 
   3) เนนการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมกัน. 
  - ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
   1) รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตท้ังหมด 
   2) มีการวางแผนจากสวนกลาง 
   3) จํากัดเสรีภาพของผูบริโภคอยางมาก. 
 20. ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในเรื่องสําคัญมีอะไรบาง 
  - 1) ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออมผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล. 
   2) ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได และผูใดจะกลาวหาหรือฟองรอง
พระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได ซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา “The King can do no wrong.” 
   3) ทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก. 
   4) ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพ่ือเปนมิ่งขวัญและ
กําลังใจของทหารทุกเหลาทัพ. 
   5) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ. 
   6) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร. 
   7) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีพนจากความ
เปนรัฐมนตรี 
   8) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนประธานองคมนตรีและองคมนตรี (โดยมี
ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 18 คน). 
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   9) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษา ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ัง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนระดับสูง. 
   10) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการเรียกประชุมรัฐสภา. 
   11) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ ซ่ึงรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธย. 
   12) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสันติภาพ. 
   13) ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ. 
 21. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเปนมาอยางไร 
  - เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 18 ของไทย ประกาศใชเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชา-
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซ่ึงในเวลาตอมาเปลี่ยนเปน “คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ” 
(คมช.) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 
2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กําหนดใหประชาชนท้ังประเทศไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ เพ่ือ
รับรางรัฐธรรมนูญ และไดกําหนดบทบัญญัติจํานวน 309 มาตรา 15 หมวด. 
 22. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร 
 - 1) เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
  2) เปนท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ 
  3) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ 
  4) เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการปกครอง อํานาจ หนาท่ี และการใชอํานาจอธิปไตย 
  5) เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบ. 
 23. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติ
อยางไร 
  - 1) ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 
   2) ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง 
   3) ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม โดยผานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. ป.ป.ช. 
   4) ดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   5) ปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น. 
 24. หนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีอะไรบาง 
  - 1) พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   2) ปองกันประเทศชาติ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
   3) ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
   4) เสียภาษีอากรใหรัฐ 
   5) รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม และรวมปกปอง สืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 
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 25. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองคประกอบอะไรบาง 
  - 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สส. จํานวน 480 คน เปนสมาชิกมาจาการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน สส. มีกําหนดวาระละ 4 
ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองจบปริญญาตรี และสมาชิกสภาผูแทน-
ราษฎรเมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. 
  - 2) วุฒิสภา ประกอบดวย สว. จํานวน 150 คน เปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น 76 คน และมาจากการสรรหา 74 คน สว. มีกําหนดวาระละ 6 ป ถึงแมนวาสภาผูแทนราษฎรจะถูกยุบ 
แตวุฒิสภายังคงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไปจนครบวาระ. 
 26. รัฐสภามีหนาที่สําคัญอะไรบาง 
  - 1) พิจารณารางพระราชบัญญัติ การตรากฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีรวมกันของทั้งสองสภา แตผูมี
อํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายตางๆ คือ สภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน 
   2) ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามและเปดอภิปรายท่ัวไป 
   3) อํานาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบในกิจการสําคัญ. 
  - การต้ังกระทูถาม สส. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐบาลและเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาล
ได สวน สว. มีสิทธิท่ีจะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีและขอเปดอภิปรายท่ัวไปได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไม
ไววางใจรัฐบาลได. 
  - การเปดอภิปรายท่ัวไป สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี / สส. ไมนอยกวา 
1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได แมในขณะยื่นมติหรือหลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาว / ในสวนของ
วุฒิสภานั้น สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปราย
ท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือช้ีแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ. 
 27. กรณีใดที่จะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
  - เชน การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค การสืบราชสมบัติ การเปดประชุมรัฐสภา การปด
สมัยประชุม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
การประกาศสงคราม. 
 28. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คณะรัฐมนตรีมีองคประกอบอะไรบาง 
  - ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมเกิน 35 คน โดยนายกรัฐมนตรีตองมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได. 
 29. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกต้ังเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
  - เปนอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร (สวนวุฒิสภามีหนาท่ีรับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
จากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น) การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (ตองมี สส. ไม
นอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น
จะตองมีการลงมติของ สส. โดยเปดเผยในที่ประชุมสภา และมติเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมด บุคคลนั้นก็จะไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี. 
 30. รัฐมนตรีทั้งคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
  - 1) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
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   2) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา 
   3) คณะรัฐมนตรีลาออก เหตุท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพไปตามสภาพของ
นายกรัฐมนตรีท่ีสิ้นสุดไปดวย ก็เพราะนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของคณะรัฐมนตรี และยังเปนผูเสนอชื่อรัฐมนตรี
เพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอีกดวย. 
 31. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําไดในกรณีใด 
  - ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรม. 
  - ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10000 คนเขาช่ือเสนอรางรางพระราชบัญญัติได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20000 คนเขาช่ือเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได. 
  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50000 คนเขาช่ือเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ. 
  - การออกเสียงประชามติ. 
 32. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร 
  - ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมูญ 1 คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 
คน ดํารงตําแหนงคราวละ 9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและสาขารัฐศาสตร. 
  - ศาลรัฐธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   1) ควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
   2) พิจารณาปญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีตองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
   3)  พิจารณาปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีไมใชศาล. 
 33. ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร 
  - ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ไดแก ศาลปกครอง
ช้ันตน และศาลปกครองสูงสุด แตอาจจะมีศาลอุทธรณดวยก็ได. 
 34. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไวกี่รูปแบบ 
  - 4 รูปแบบ ดังนี้ การตรวจสอบทรัพยสิน การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอน
ตําแหนง การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
 35. การตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีวิธีการตรวจสอบอยางไร 
  - ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีตองผานกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน ไดแก นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น
พรอมท้ังคูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองดูแล. 
  - วิธีการตรวจสอบ 
   1) ตรวจสอบความถูกตอง / ความมีอยูจริงของทรัพยสิน / หนี้สิน 
   2) หากมีทรัพยสินเพ่ิมผิดปกติ ใหประธานคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สงเอกสาร / รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน 
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   3) ผูใดจงใจไมย่ืนบัญชี / จงใจย่ืนบัญชีดวยขอความอันเปนเท็จ / ปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจง ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัยใหผูกระทําผิดพนจากตําแหนงในวันท่ีศาลฎีกาวินิจฉัย และตองหามดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีศาลฎีกาวินิจฉัย. 
 36. การถอดถอนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีข้ันตอนอยางไร 
  - วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนบุคคล (ตามมาตรา 270 เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน- 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือ
ตุลาการ พนักงานอัยการ) ออกจากตําแหนงได อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี. 
  - ผูมีอํานาจยื่นเสนอถอดถอน 1) สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี
อยูของสภาผูแทนราษฎร 2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน
วุฒิสภา จากน้ันประธานวุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูไตสวน
และตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งวาขอหามีมูล ผูถูกกลาวหาจะดํารงตําแหนงตอไปไมได และ
สมาชิกวุฒิสภาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาสามารถถอดถอน
ผูถูกกลาวหาได. 
 37. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญมีองคกรใดบาง 
  - องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   1) คณะกรรมการเลือกตั้ง 2) ผูตรวจการแผนดิน 
   3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน. 
  - องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
   1) องคกรอัยการ 
   2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
  - คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนและกรรมการ
อื่นอีก 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
  - ผูตรวจการแผนดิน มีจํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มี
วาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีก 8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว. 
  - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 
คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว. 
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 38. คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - 1) จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกร-
ปกครองทองถิ่น รวมท้ังจัดใหมีการลงประชามติ 
   2) ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับพรรคการเมือง. 
 39. ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - 1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามขอรองเรียน การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเวนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 
   2) ดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 
   3) ติดตามประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ. 
 40. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร 
  - 1) ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือสงไป
ยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   3) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
   4) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. 
 41. 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. 
 42. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิ์เสนอรางพระราชบัญญัติ 
  - 1) คณะรัฐมนตรี 
   2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน 
   3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่
ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ 
   4) ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10000 คน. 
  - ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดโดยไมตองขอมติ
จากพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธ์ิเสนอรางพระราชบัญญัติ. 
 43. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูมีสิทธิ์เลือกต้ังมีคุณสมบัติอยางไร 
  - 1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย
กวา 5 ป 
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   2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมีการเลือกตั้ง 
   3) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง. 
 44. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกต้ังมีใครบาง 
  - 1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 
   2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธ์ิเลือกตั้ง 
   3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
   4) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ. 
 
กฎหมาย 
 1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอยางไร 
  - 1) เปนขอกําหนดความประพฤติ 
   2) ใชกับบุคคลเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได 
   3) ใชไดท่ัวไป คือ กฎหมายจะตองใชบังคับไดทุกสถานท่ีและแกบุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค 
   4) ใชไดเสมอไป คือ เมื่อประกาศใชกฎหมายใดแลว ตองใชกฎหมายนั้นบังคับไดเสมอ จนกวาจะมี
ประกาศยกเลิกหรือถูกลบลางดวยกฎหมายใหม ดังสุภาษิตกฎหมายที่กลาววา “กฎหมายนอนหลับบางคราว แตไม
เคยตาย” 
   5) มีอํานาจผูกพันใหบุคคลตองปฏิบัติตาม 
   6) ตองมีกระบวนการท่ีแนนอน 
   7) มีสภาพบังคับ ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญท่ีสุดของกฎหมาย เพราะทําใหกฎหมายแตกตางจากกฎ
อื่นๆ ในสังคม. 
 2. ระบบซิวิลลอว (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว (Common Law) มีความแตกตางกัน
อยางไร 
  - ระบบซิวิลลอว (หรือระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ระบบประมวลกฎหมาย) เปนกฎหมายที่ใชใน
ภาคพ้ืนยุโรป ถือวากฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเปนท่ีมาของกฎหมาย คําพิพากษาของศาลไมใชท่ีมา
ของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายซิวิลลอว เชน ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุน. 
  - ระบบคอมมอนลอว (หรือระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร ระบบกฎหมายจารีตประเพณี) ถือ
วาจารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาลเปนท่ีมาของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายคอมมอนลอว เชน อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด. 
 3. กฎหมายมีกี่ประเภท 
  - แบงตามองคกรท่ีจัดทํา 
   1) กฎหมายท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวล-
กฎหมาย กฎมณเฑียรบาล 
   2) กฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหาร ไดแก พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
   3) กฎหมายท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับ-
ตําบล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
   4) กฎหมายท่ีออกมาใชในกรณีพิเศษ เชน กฎอัยการศึก ประกาศคณะปฏิวัติ. 
  - แบงตามวิธีการใช 
   1) กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายท่ีกําหนดสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบของบุคคล เชน กฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายอาญาทหาร 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (217) 

   2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการบังคับใหเปนไปตามสิทธิหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายสารบัญญัติ เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระธรรมนูญศาล-
ยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน ธรรมนูญศาลทหาร. 
  - แบงตามความสัมพันธของคูกรณี 
   1) กฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมือง ในฐานะที่รัฐมี
อํานาจเหนือกวา เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล-
ยุติธรรม กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพง 
   2) กฎหมายเอกชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธของบุคคลตอบุคคลในฐานะเอกชน เชน 
กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย 
   3) กฎหมายระหวางประเทศ เชน กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง แผนกคดีบุคคล แผนก-
คดีอาญา. 
 4. ความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมายเรียงลําดับอยางไร 
  - 1) รัฐธรรมนูญ 
   2) พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนดและพระบรมราชโองการซึ่งใหใชบังคับ
ดังเชน พระราชบัญญัติ 
   3) พระราชกฤษฎีกา 
   4) กฎกระทรวง 
   5) กฎหมายท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร. 
 5. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําไดในกรณีใดบาง 
  - 1) ออกในกรณีเพ่ือประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินท่ี
มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได 
   2) ออกระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงตองไดรับ
การพิจารณาโดยดวนและลับ เพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามเงื่อนไขนี้จะตอง
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 30 วันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 
  - ขั้นตอนและวิธีการจัดทําพระราชกําหนด 
   1) ผูเสนอ คือ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบซ่ึงเก่ียวของกับกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวนท่ีเกิดขึ้น 
   2) ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี 
   3) ผูตรา คือ พระมหากษัตริย 
   4) มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  - ขอสังเกตการจัดทําพระราชกฤษฎีกาไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา. 
 6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  - 1) ผูเสนอ คือ คณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาหรือท่ีไดรักษาการตามพระราช-
บัญญัติหรือพระราชกําหนดที่บัญญัติใหออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น 
   2) ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี 
   3) ผูตรา คือ พระมหากษัตริย 
   4) มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกขอบัญญัติจังหวัดมีข้ันตอนและวิธีการจัดทําอยางไร 
  - 1) ผูเสนอ คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือสมาชิกสภาจังหวัด 
   2) ผูพิจารณา คือ สภาจังหวัด 
   3) ผูตรา คือ ผูวาราชการจังหวัด 
   4) มีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในที่เปดเผย ท่ีศาลากลางจังหวัดครบ 15 วัน แตในกรณีฉุกเฉิน
อาจประกาศใชเลยก็ได. 
 8. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเริ่มตนสภาพบุคคลนั้นเริ่มเม่ือไร 
  - ป.พ.พ. มาตรา 15 บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก” 
   1) มีการคลอด คือ การท่ีทารกไดพนออกมาจากครรภมารดา โดยไมมีอวัยวะสวนใดเหลือติดอยู 
สวนจะมีการตัดสายสะดือหรือไมนั้นไมถือวาเปนขอสําคัญ 
   2) มีการอยูรอดเปนทารก คือ ตองปรากฏวาทารกท่ีคลอดออกมานั้นไดมีการหายใจแลว ไมวาการ
หายใจนั้นจะมีระยะเวลานานเทาใดก็ตาม. 
 9. การรองขอใหศาลสั่งวาบุคคลใดเปน “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑอยางไร 
  - การท่ีบุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยู และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม
ตลอดระยะเวลา 5 ป เมื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (คือ ผูจะไดประโยชนหรือจะเสียประโยชนหากศาลสั่งบุคคลใดเปน
คนสาบสูญ) หรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ แตในกรณีท่ีมีอันตรายจากการรบ
หรือสงคราม ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย ระยะเวลาจะลดเหลือ 2 ป. 
 10. ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอํานาจปกครอง ผูปกครองแตกตางกันอยางไร 
  - ผูแทนโดยชอบธรรม คือ ผูท่ีมีอํานาจทํานิติกรรมตางๆ แทนผูเยาวหรือใหความยินยอมแกผูเยาวใน
การทํานิติกรรม ผูแทนโดยชอบธรรม ไดแก 
  1) ผูใชอํานาจปกครอง ก็คือ บิดา มารดา 
  2) ผูปกครอง คือ ผูอื่นท่ีมิใชบิดา มารดา แตมีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว. 
 11. ตามหลักทั่วไปผูเยาวจะทํานิติกรรมโดยลําพังไดหรือไม 
  - ป.พ.พ. มาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมกอน การใดๆ ท่ีผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวาน้ันเปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติไวเปน
อยางอื่น” การใดๆ ในท่ีนี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เทาน้ัน ถาเปนการกระทําอยางอื่นท่ีมิใชนิติกรรม 
เชน ผูเยาวกระทําละเมิดตอผูอื่น ผูเยาวจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จะอางวาการ
กระทํานั้นมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมไมได. 
 12. กรณีใดที่กฎหมายยกเวนใหผูเยาวทําไดเองโดยลําพัง ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผูแทน
โดยชอบธรรม 
  - 1) นิติกรรมท่ีทําใหผูเยาวไดสิทธิหรือหลุดพนจากหนาท่ี หรือนิติกรรมท่ีเปนคุณประโยชนแกผูเยาว
ฝายเดียว เชน การรับการใหโดยเสนหา การท่ีเจาหนี้ปลดหนี้ให 
   2) นิติกรรมท่ีผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร 
   3) นิติกรรมท่ีสมแกฐานานุรูปและจําเปนเพ่ือการเลี้ยงชีพของผูเยาว เชน การซ้ือของใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   4) การทําพินัยกรรม ผูเยาวทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ ถาผูเยาวทําพินัยกรรมใน
ขณะที่อายุยังไมครบ 15 ปบริบูรณ แมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม พินัยกรรมนั้นก็ยังคงเปนโมฆะ. 
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 13. คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตแตกตางกันอยางไร 
  - คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ีศาลไดมีคําสั่งแลววาเปนคนไรความสามารถและใหอยูใน
ความดูแลของผูอนุบาล. 
  - คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดการงานของตนไดเองเพราะกายพิการ จิตฟน-
เฟอนไมสมประกอบ ความประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือเปนคนติดสุรายาเมา และบุคคลนั้นถูกศาลสั่ง
ใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ โดยปกติคนเสมือนไรความสามารถ สามารถทํานิติกรรมไดเอง (เชน การทํา
พินัยกรรม คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ) เวนแตนิติกรรม
บางประเภทที่กฎหมายกําหนดไว เชน กูยืม นําทรัพยสินไปลงทุน ซ่ึงคนเสมือนไรความสามารถจะทําไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ 
  - คนวิกลจริต คือ บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซ่ึงศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากบุคคล
ดังกลาวกระทําการใดๆ ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต 
การน้ันจะตกเปนโมฆียะ. 
 14. ทรัพยและทรัพยสินแตกตางกันอยางไร 
  - ทรัพย คือ วัตถุท่ีมีรูปรางจับตอง มองเห็นได เชน รถยนต ธนบัตร ทรัพยแบงออกเปน 
   1) อสังหาริมทรัพย ไดแก ท่ีดิน ทรัพยท่ีติดอยูกับท่ีดิน เชน บาน ตนไม และทรัพยประกอบเปน    
อันเดียวกับท่ีดิน เชน ลําธาร กรวดหิน ดิน ทรายในที่ดิน 
   2) สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยท่ีเคลื่อนท่ีได ไมวาการเคลื่อนท่ีนั้นเคลื่อนดวยทรัพยนั้นเอง เชน 
รถยนต สัตว หรือเคลื่อนดวยกําลังภายนอกทรัพย เชน เกวียน เพชร ทองคํา. 
  - ทรัพยสิน คือ วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคา และถือเอาได เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา. 
 15. การหม้ันที่ถูกตองตามกฎหมายตองมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - 1) ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณแลว มิฉะนั้นการหมั้นตกเปนโมฆะ 
   2) ผูเยาวทําการหมั้นจะตองไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองดวย 
   3) ตองมีของหมั้น ขอสังเกต ถาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาหมั้นโดยไมยอมสมรสดวย อีกฝายหนึ่ง
จะถือเอาเปนเหตุไปฟองรองศาลเพื่อบังคับใหฝายท่ีผิดสัญญาตองทําการสมรสดวยไมได แตก็มีสิทธ์ิท่ีจะเรียกคา
ทดแทนได เชน คาทดแทนความเสียหายตอรางกาย หรือช่ือเสียงแหงชายหรือหญิงนั้น. 
 16. ตามกฎหมายการสมรสมีเง่ือนไขสําคัญอยางไรบาง 
  - 1) ชายหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ เวนแตมีเหตุอันควรท่ีศาลอนุญาตใหสมรสได หาก
ผูเยาวจะทําการสมรส ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง 
   2) ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต 
   3) ชายและหญิงตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพ่ีนองกัน 
   4) ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได 
   5) ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวมิได 
   6) ชายและหญิงท้ังสองคนตองยินยอมเปนสามีภริยากัน 
   7) หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อเวลาไมนอยกวา 310 วัน นับแตขาดจากการสมรสเดิมไดผาน
พนแลว 
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 17. สินสวนตัวและสินสมรสแตกตางกันอยางไร 
  - สินสวนตัว 
   1) ทรัพยสินท่ีชายและหญิงฝายหนึ่งฝายใดมีอยูกอนสมรส 
   2) เปนเครื่องใชหรือของใชสวนตัว เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับท่ีผูนั้นใชควรแกฐานะของตน 
และใหรวมถึงเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝายหนึ่งฝายใดดวย 
   3) ระหวางสมรสหรือขณะเปนสามีภรรยากันอยูนั้น หากฝายหนึ่งฝายใดไดมรดกหรือไดรับการให
โดยเสนหา ทรัพยสินท่ีไดนั้นก็เปนสินสวนตัว 
   4) ของหมั้น. 
  - สินสมรส 
   1) ทรัพยสินท่ีสามีและภรรยาไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน เงินโบนัส เงินประจําตําแหนง 
   2) สามีหรือภรรยาไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมยกใหโดยระบุวาเปนสินสมรส 
   3) ดอกผลอันเพ่ิมจากสินสวนตัว เชน กําไร คาเชา เงินปนผล. 
 18. การรับบุญบุตรธรรมตองมีหลักเกณฑอะไรบาง 
  - 1) การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ซ่ึงจะทําใหบุตรบุญธรรม
มีฐานะและสิทธิอยางเดียวกับบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย. 
   2) ผูจะรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยาง
นอย 15 ป. 
   3) ถาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ผูเปนบุตรบุญธรรมนั้นตองใหความ
ยินยอมดวย. 
   4) ในกรณีท่ีผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสแลว ในการรับหรือเปนบุตร
บุญธรรม ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน. 
 19. นิติกรรมมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
  - 1) มีการกระทําหรือการแสดงเจตนาใหปรากฏออกมา โดยอาจจะแสดงอยางเจตนา โดยลายลักษณ-
อักษร หรือดวยวาจา หรือดวยกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ได หรือในบางกรณีการน่ิง กฎหมายก็ใหถือวาเปน
การแสดงเจตนาดวยเชนกัน 
   2) เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทําน้ันไมเปนการตองหามตามกฎหมายโดยชัดแจง 
   3) ดวยใจสมัคร หมายความวา ผูกระทํามีความสมัครใจในการแสดงเจตนาใหปรากฏ มิไดเกิดขึ้น
เพราะการสําคัญผิด ถูกขมขู หรือถูกหลอกลวงใดๆ ท้ังสิ้น 
   4) มุงโดยตรงท่ีจะผูกนิติสัมพันธขึ้นในระหวางบุคคล คือ ตองเปนการกระทําท่ีผูกระทําไดทําลงโดย
มีเจตนาใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมายซึ่งจะทําใหเกิดสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคล 
   5) เพ่ือกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคล 
และทรัพยสิทธิดวย การเคลื่อนไหวในสิทธินี้อาจจะเปนการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ หรือระงับสิทธิก็ได. 
 20. สัญญาตองมีองคประกอบสําคัญอะไรบาง 
  - 1) ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป 
   2) ตองมีการแสดงเจตนาตองตรงกัน ตองมีคําเสนอและคําสนองท่ีชัดเจนแนนอน 
   3) ตองมีวัตถุประสงคในการทําสัญญา. 
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 21. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกตางกันอยางไร 
  - โมฆะกรรม คือ นิติกรรมท่ีเปนอันเสียเปลาไมมีผลตามกฎหมาย การเสียเปลานี้มีมาตั้งเริ่มแรกท่ีทํา
นิติกรรม โมฆะกรรมนั้นไมอาจจะใหสัตยาบันแกกันได 
  - โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมท่ีมีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลางใหเปนโมฆะ 
(เสียเปลาตั้งแตเริ่มแรก) หรือใหสัตยาบันเพ่ือทําใหเปนนิติกรรมท่ีสมบูรณตอไป. 
 22. กฎหมายอาญาแบงออกเปนกี่ภาค 
  - กฎหมายอาญาเปนฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทําท่ีถือเปนความผิด และโทษที่ผูกระทํา
ความผิดตองไดรับ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ภาค คือ 
   1) บทบัญญัติท่ัวไป 2) ความผิด 3) ลหุโทษ. 
 23. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบาง 
  - 1) ตองมีการกระทํา และมีกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
และโทษที่ผูกระทําผิดจะไดรับตองเปนโทษตามกฎหมาย จะมากําหนดโทษตามอําเภอใจของผูมีอํานาจไมได ท้ังน้ี
เพราะความผิดทางอาญามีการลงโทษที่รุนแรงกระทบกระเทือนถึงชีวิต จิตใจ และความเปนอยูของบุคคลมาก 
หากไมผิดจริงแลว เอาไปลงโทษถือวาไมสมควรอยางย่ิง ความสําคัญของหลักการน้ี ศาลฎีกาไดเคยกลาวไววา 
“ปลอยผูกระทําความผิดเสียสิบคน ยังดีกวาจะลงโทษผูหาผิดมิไดแมแตคนเดียว” หรือตามหลักกฎหมายอาญาที่
เปนหลักสากลท่ีวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย”. 
  - 2) กฎหมายอาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง การกระทําท่ีเปนความผิดตามกฎหมายที่เพ่ิงบัญญัติ
ขึ้นมาทีหลังจะไมสามารถนําไปบังคับกับการกระทําท่ีเกิดขึ้นกอนกฎหมายได อยางไรก็ตามหากบทบัญญัตินั้นเปน
คุณกับผูกระทําความผิดก็มีผลยอนหลังได. 
  - 3) การตีความกฎหมายอาญาตองมีความเครงครัด หมายความวา การลงโทษตามการกระทํา
ความผิดใดๆ ตองมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจน ตัวบทกฎหมายใดท่ีมีถอยคํากํากวมคลุมเครือจนเปนท่ีนาสงสัย 
จะนํามาตีความเพ่ือลงโทษทางอาญาไมได. 
 24. โทษทางอาญาและโทษทางแพงแตกตางกันอยางไร 
  - โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนัก ดังน้ี ริบทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต  
  - โทษทางแพง เชน ริบมัดจํา เรียกคาเสียหาย เรียกเบ้ียปรับ เรียกดอกเบี้ย. 
 25. ประเภทของความผิดทางอาญาในแงโทษและการดําเนินคดีแบงไดเปนกี่ประเภท 
  - 3 ประเภท 
   1) ความผิดอาญาแผนดิน 2) ความผิดอันยอมความได 3) ความผิดลหุโทษ. 
 26. 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 และหากเปนการพยายามกระทําความผิดลหุโทษ หรือเปนผูสนับสนุนใหกระทํา
ความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ. 
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 27. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกตางกันอยางไร 
  - การกระทําโดยเจตนา เปนการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ัน ตามหลักกฎหมายที่วา “กรรมเปนเครื่องช้ีเจตนา” การ
กระทําโดยประมาท เปนการกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคลใน
ภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชได
เพียงพอไม. 
 28. ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีใดบางที่กฎหมายถือวาเปนความผิด แตยกเวนโทษให 
  - 1) การกระทําโดยจําเปน เชน นายไกขับรถติดไฟแดง ในขณะนั้นเองคนรายไดขี่จักรยานยนตมา
เทียบขางรถแลวชักปนออกมาจะยิง นายไกตกใจกลัวจึงขับรถฝาไฟแดงชนคนตาย อันเปนเหตุจําเปนจึงไมตองรับ
โทษ เปนตน. 
   2) ผูกระทําผิดมีจิตบกพรองไมตองรับโทษ จิตบกพรองในที่นี้ ไดแก เปนโรคจิตหรือจิตฟนเฟอน 
เชน คนบากระทําผิด เปนตน. 
   3) เด็กอายุ 7 ป เมื่อกระทําความผิดจะไดรับการยกเวนโทษ. 
   4) เด็กอายุ 7 ป แตไมเกิน 14 ป เมื่อกระทําผิดไมตองรับโทษ แตศาลอาจวากลาวตักเตือนทํา
ทัณฑบนไวได. 
   5) เหตุเก่ียวกับการกระทําระหวางสามีกับภรรยาในความผิดบางเรื่อง เชน สามีลักทรัพยภรรยา 
หรือฉอโกง ยักยอก ทําใหเสียทรัพย เปนตน กรณีนี้ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ. 
   6) การกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน แมเปนคําสั่งไมชอบดวยกฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตาม ผูนั้นจะไมตองรับโทษ เวนแตรูวาเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย. 
 

เก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 1) 
 
1. ความหมายของ “ธรรมะ” ในคําวา “สัจธรรม” ขอใดถูกตองมากที่สุด 
 ก) ธรรมะคือหลักความจริง  ข) ธรรมะคือหลักความถูกตอง 
 ค) ธรรมะคือหลักความดี   ง) ธรรมะคือหลักความเปนธรรม  
2. ขณะที่เรียนหนังสือ จิตใจก็ลองลอยไปนึกถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นในบานเมื่อเชาวานนี้ ลักษณะเชนวานี้จัดเปนการ

ขาดมรรคมีองค 8 ขอใด 
 ก) สัมมาทิฐิ ข) สัมมาวายามะ ค) สัมมาสติ  ง) สัมมาสังกัปปะ  
3. “เมื่อเห็นดอกกุหลาบดอกหนึ่ง จําไดวาสิ่งนั้นเปนดอกกุหลาบ ซ่ึงเปนสิ่งสวยงามรูสึกเปนสุขใจและสบายใจ 

ใหคิดวาดอกกุหลาบดอกนี้สวยกวาดอกอื่นนาเด็ดไปบูชาพระ” ขอความนี้สัมพันธกับขันธ 5 ในขอใด ตามลําดับ 
 ก) วิญญาณ  สัญญา  เวทนา  สังขาร  ข) วิญญาณ  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
 ค) เวทนา  สังขาร  สัญญา  วิญญาณ ง) สังขาร  สัญญา  เวทนา  วิญญาณ  
4. “ละชั่ว ทําดี ชําระใจใหผองใส” สอดคลองกับหลักคําสอนขอใด 
 ก) ทาน  ศีล  ภาวนา   ข) ศีล  สมาธิ  ปญญา  
 ค) อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ง) สติ  สมาธิ  ปญญา  
5. หลักธรรมหมวดใดที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หัวใจเศรษฐี” 
 ก) โภคอาทิยะ 5 ข) สัปปุริสธรรม 7 ค) อปริหานิยธรรม 7 ง) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4  
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6.  “ปทุมมาดอกปริ่มน้ํา เสมอชล 
 ตอรุงเชาดอกอุบล เบงได 
 เปรียบไดดังบุคคล ยังไม สวางนา 
 สอนหนอยจึงไดให อะเคื้อเบงบาน” 
 ขอความนี้ตรงกับดอกบัวประเภทใดในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ก) อุคฆฏิตัญู ข) วิปจิตัญู ค) เนยยะ ง) ปทปรมะ  
7. ขอใดไมจัดเปนลักษณะของโยนิโสมนสิการ 
 ก) ความรูเกิดจากการเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก  ข) ความรูเกิดจากการไตรตรองหาเหตุผล 
 ค) ความรูเกิดจากการพิจารณาอยางแยบคาย ง) ความรูเกิดจากการใชความคิดท่ีถูกวิธี  
8. วงจรแหงชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่เรียกวา “ไตรวัฏฏ” หมายถึงขอใด 
 ก) อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  ข) กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา 
 ค) กุศลกรรม  อกุศลกรรม  อัพยากตกรรม ง) กิเลส  กรรม  วิบาก   
9. ในพุทธประวัติเลาวา “แควนวัชชีไดตกเปนเมืองข้ึนของแควนมคธ เพราะฝมือของวัสสการพราหมณ” 

พราหมณผูนี้ไดปลอมตัวเปนไสศึกเขาไปทํารายคุณธรรมขอใดของชาววัชชี 
 ก) อปริหานิยธรรม  ข) สัปปุริสธรรม ค) ปาปณิกธรรม ง) ปญญาวุฒิธรรม  
10. มหาบุรุษท่ีสรางคุณงามความดีไวใหแกโลก นับวาไดเจริญรอยตามพุทธจริยาขอใด 
 ก) โลกัตถจริยา  ข) ญาตัตถจริยา ค) พุทธัตถจริยา ง) อัตถจริยา  
11. หลักธรรมใดที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัทท่ัวไปมากที่สุด 
 ก) ปฏิจจสุมปบาท  อิทัปปปจยตา ข) กรรม 12  พระสัทธรรม 3 
 ค) อนุปุพพิกถา  อริยสัจ 4   ง) นิยาม 5  พละ 5  
12. “วันพระเจาเปดโลก” เก่ียวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในขอใด 
 ก) วันเทโวโรหณะ  ข) วันวิสาขบูชา ค) วันอัฏฐมีบูชา ง) วันเขาพรรษา  
13. เมื่อบุญศรีแตงงานครองเรือนไดเปนภรรยาของสามีแลว ปฏิบัติตนเสมอดวยเพ่ือนรวมสุขรวมทุกข แสดงวา

บุญศรีเปนภรรยาประเภทใด 
 ก) ทาสีภริยา ข) วธกาภริยา ค) มาตาภริยา ง) สขีภริยา   
14. ขอใดไมใชลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
 ก) ยึดหลักพระธรรมวินัยเปนหลักการสูงสุดของหมูคณะ 
 ข) เนนหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ 
 ค) เคารพเสียงสวนใหญหรือมติมหาชน 
 ง) ถือประโยชนสุขของสงฆเปนท่ีตั้ง   
15.  “เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือกเอาสวนท่ีดีเขามีอยู 
 เปนประโยชนตอโลกบางยังนาดู สวนท่ีช่ัวอยาไปรูของเขาเลย 
 จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว อยามัวเท่ียวคนหาสหายเอย 
 เหมือนเท่ียวหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง” 
 บทกวีของทานพุทธทาสภิกขุเก่ียวของกับการใชหลักโยนิโสมนสิการขอใด 
 ก) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย ข) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 
 ค) วิธีคิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม ง) วิธีคิดแบบเราคุณธรรม   



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (224) ____________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

16. “นิครนถนาฏบุตร” เปนนักบวชในนิกายใด 
 ก) ศาสนาพุทธ ข) ศาสนาพราหมณ ค) ศาสนาเชน  ง) ศาสนาอิสลาม  
17. ขอใดสัมพันธกับหลักอาศรมขั้นท่ีหนึ่งในหลักธรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 ก) นายแดงเรียนหนังสืออยางหนักพรอมกับหางานพิเศษทําดวย 
 ข) นายดวงทํางานอยางหนักเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว 
 ค) นายดําเรียนหนังสือดวยความมานะบากบั่นเพ่ือใหพอแมสบายใจ  
 ง) นายดีเรียนจบก็หางานทําและแตงงานทันที  
18. “ศีลอนุกรม” หมายถึงขอใด 
 ก) ศีลสมรส ข) ศีลบวช  ค) ศีลแกบาป ง) ศีลลางบาป  
19. หลักคําสอนขอใดท่ีเปรียบเสมือนหัวใจของการเปนมุสลิม 
 ก) การละหมาด ข) การบริจาคซะกาต ค) การถือศีลอด ง) การปฏิญาณตน   
20. ความเช่ือท่ีเก่ียวของกับศาสนาประเภทอเทวนิยมสัมพันธกับขอใด 
 ก) พระเจาสรางโลกและสรรพสิ่ง ข) พระเจาประจําอยูในธรรมชาติทุกอยาง 
 ค) ศาสดาเปนผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง ง) กรรมสรางโลกและสรรพสิ่ง   
21. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศ คลายคลึงกับไทยมากที่สุด 
 ก) ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย ข) ลาว  บรูไน ค) พมา  เวียดนาม ง) กัมพูชา  มาเลเซีย   
22. ประเทศใดที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนผูนําฝายบริหาร 
 ก) ญ่ีปุน  ภูฏาน  เนปาล   ข) มาเลเซีย  อินเดีย  อินโดนีเซีย 
 ค) ซาอุดีอาระเบีย  โอมาน  บรูไน  ง) เนเธอรแลนด  นิวซีแลนด  สวิตเซอรแลนด  
23. ขอใดไมใชวิธีการท่ีทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการแหงประชาธิปไตย 
 ก) การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง ข) การยึดหลักความมั่นคงของชาติ  
 ค) การแยกใชอํานาจอธิปไตย  ง) การกระจายอํานาจ  
24. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติท่ี

สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด 
 ก) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
 ข) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
 ค) การรวมอํานาจไวในสวนกลางของประเทศ  
 ง) การปกครองตนเองของประชาชน  
25. ระบบการเมืองใดท่ีมีพ้ืนฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติเปนหลัก 
 ก) ประชาธิปไตย ข) ฟาสซิสต  ค) คอมมิวนิสต ง) สังคมนิยมประชาธิปไตย  
26. รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบันกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภาไวอยางไร 
 ก) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา  
 ข) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 80 คนมาจากการสรรหา 
 ค) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา 
 ง) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 76 คนมาจากการสรรหา  
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27. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดเขตการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดแบงพ้ืนท่ี
ประเทศออกเปน ............... กลุมจังหวัด โดยแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ............... คน 

 ก) 10 กลุมจังหวัด  8 คน   ข) 8 กลุมจังหวัด  8 คน 
 ค) 10 กลุมจังหวัด  10 คน  ง) 8 กลุมจังหวัด  10 คน   
28. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 ก) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีจํานวน 400 คน 
 ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
 ค) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ง) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไปเปนรัฐมนตรีตองออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
29. ขอใดเปนหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ 2550 
 ก) ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได  
 ข) ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางกฎหมายได 
 ค) ประชาชนสามารถเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
 ง) ประชาชนสามารถมีสิทธ์ิพิทักษรัฐธรรมนูญ  
30. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา 
 ก) สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี 
 ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลงมติใน

การอภิปรายไมไววางใจ 
 ค) วุฒิสภามีสิทธ์ิเขาช่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจง

ปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 ง) สส. ไมนอยกวา 1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติ

ขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะได แมในขณะยื่นมติหรือ
หลังจากย่ืนขอเปดอภิปรายดังกลาว   

31. ความสามารถในขอใดท่ีช้ีวามนุษยเปนสัตวสังคมท่ีแตกตางไปจากสัตวประเภทอื่น 
 ก) ความสามารถในการอยูรวมกันเปนกลุม 
 ข) ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม 
 ค) ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม  
 ง) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของกลุม  
32. “พอแมตองเลี้ยงดูลูกของตนในชวงท่ีลูกยังเปนทารก สวนลูกก็ตองเลี้ยงดูพอแมเปนการตอบแทนเมื่อยามที่

ทานแกชรา” ขอความนี้แสดงถึงลักษณะประการใดของวัฒนธรรม 
 ก) วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต  ข) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรู 
 ค) วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ง) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม  
33. ขอใดเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบปฐมภูมินอยที่สุด 
 ก) มีความใกลชิดสนิทสนม  ข) มีความสัมพันธเฉพาะหนา  
 ค) มีจํานวนสมาชิกไมมากนัก  ง) มีความพึงพอใจเปนการสวนตัว 
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34. ขอใดเปนสถานภาพที่ติดตัวมา 
 ก) ลูกชาวนา  ตํารวจ  ผูใหญบาน ข) ลูกเศรษฐี  คนแก  คนตัวเตี้ย  
 ค) ลูกนายพล  ขาราชการ  คนผิวขาว ง) ลูกขาราชการ  ผูหญิง  นักพูด  
35. คําพังเพยของไทยที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม” ตรงกับขอใด 
 ก) บรรทัดฐานทางสังคม  ข) สิทธานุมัติทางสังคม ค) การเคลื่อนที่ทางสังคม ง) การจัดระเบียบทางสังคม  
36. การกระทําใดเปนการกระทําท่ีผิดจารีตประเพณีไทย 
 ก) การอกตัญูตอพอแม ครูอาจารย  ข) การแตงกายไมเรียบรอยเขาหองเรียน 
 ค) การสวมชุดดําไปในงานแตงงาน ง) การไมแสดงความเคารพตอครูอาจารย  
37. เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะทอนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีไดเปนอยางดี 
 ก) เทศกาลสงกรานต  ข) เทศกาลเขาพรรษา ค) เทศกาลตรุษ ง) เทศกาลออกพรรษา  
38. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเช่ือ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 
 ก) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ข) การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 ค) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ง) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
39. ขอใดเปนอิทธิพลทางอารยธรรมอินเดียท่ีมีอยูในสังคมไทยนอยที่สุด 
 ก) การเมืองการปกครอง   ข) พิธีกรรมและสถาปตยกรรม 
 ค) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ง) ขนบธรรมเนียมประเพณี  
40. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 
 ก) บุคคลอายุ 15 ปบริบูรณจะทําพินัยกรรมไดตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน 
 ข) นิติกรรมซ่ึงคนวิกลจริตทําสมบูรณเสมอ หากปรากฏวาขณะทําคูกรณีอีกฝายไมรูวาผูนั้นเปนคนวิกลจริต  
 ค) บุคคลอายุเกิน 17 ป จะแตงงานไดตองไดรับความยินยอมจากศาลกอน 
 ง) บุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถยอมตองมีผูพิทักษเสมอ  
41. ขอใดไมใชสินสวนตัว 
 ก) ทรัพยสินซ่ึงฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการใหโดยเสนหา 
 ข) ทรัพยสินท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส 
 ค) เครื่องใชสอยสวนตัว 
 ง) ดอกผลของสินสวนตัว   
42. หญิงอายุ 16 ป สามารถทําการสมรสไดในกรณีใด 
 ก) ไดรับอนุญาตจากศาล  
 ข) ไดรับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม 
 ค) ไมมีสิทธิท่ีจะทําการสมรสไดเลยไมวาในกรณีใดๆ 
 ง) บิดามารดาถึงแกกรรมหรือถูกถอนอํานาจปกครองทั้งสองคน  
43. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมมีผลสมบูรณ 
 ก) นายกิตทําสัญญาซ้ือขายบานและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเปนหนังสือระหวางกันเอง 
 ข) นายสันตซ่ึงเปนคนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมดวยตนเอง  
 ค) นายโชคทําสัญญาจางใหบริษัทนําเท่ียวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัส 
 ง) นายชาติอายุ 19 ป ทําสัญญาซ้ือรถยนตมาขับขี่  
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44. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับ “ทรัพยสิน” 
 ก) ทรัพยสินอาจมีราคาแตไมอาจถือเอาได 
 ข) ทรัพยสินอาจมีราคาและอาจถือเอาได  
 ค) ทรัพยสินเปนวัตถุท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง อาจมีราคาและมีมูลคาเปนเงินเสมอ 
 ง) ทรัพยสินเปนวัตถุท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง อาจมีราคาและถือเอาเปนของเราไดเสมอ  
45. นายชูชาติอายุ 19 ป นํารถยนตของบิดาไปขับโดยบิดาไมรูเห็น แตเพราะนายชูชาติประมาทจึงขับรถชน

รถยนตของนางสาวรื่นฤดี เสียหายเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท นางสาวรื่นฤดีเรียกใหนายชูชาติรับผิด 
ดังนั้นนายชูชาติตองรับผิดหรือไม 

 ก) ไมตอง เพราะนายชูชาติเปนผูเยาว 
 ข) ไมตอง เพราะบิดาของนายชูชาติไมใหความยินยอม 
 ค) ตอง เพราะถือวาบิดาของนายชูชาติใหความยินยอมโดยปริยายแลว 
 ง) ตอง เพราะความรับผิดดังกลาวไมใชนิติกรรม   
46. นายเอกขวางกอนหินขนาดใหญเขาไปในรถโดยสารประจําทางในขณะที่วิ่งเขามาในระยะใกลแตเผอิญกอนหินนั้น

ไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยูในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําใหนายโทถึงแกความตาย นายเอกจะมีความผิด
หรือไม อยางไร 

 ก) ผิด ฐานฆาคนตายโดยเจตนา  ข) ผิด ฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา 
 ค) ผิด ฐานฆาคนตายโดยประมาท ค) ไมผิด เพราะเปนอุบัติเหตุ  
47. ขอใดเปนความผิดลหุโทษ 
 ก) พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร  
 ข) เก็บไดซ่ึงสังหาริมทรัพยอันมีคาแลวเบียดบังเอาเปนของตน 
 ค) สั่งซ้ือและบริโภคอาหารโดยรูวาไมสามารถชําระเงินคาอาหารนั้น 
 ง) ทําใหเสื่อมคาซ่ึงทรัพยท่ีมีไวเพ่ือสาธารณประโยชน  
48. ในกรณีใดท่ีกฎหมายบังคับใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองกอน 
 ก) ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา  ข) การฟองความผิดตอสวนตัว 
 ค) พนักงานอัยการฟองคดีอาญา ง) การฟองความผิดลหุโทษ  
49. ขอความใดเปนการดําเนินคดีท่ีไมถูกตอง 
 ก) คดีแพง - ผูไดรับความเสียหายนําคดีไปฟองรองตอศาลชั้นตน 
 ข) คดีแพง - ผูไดรับความเสียหายไปแจงความตอพนักงานสอบสวน  
 ค) คดีอาญา - ผูไดรับความเสียหายนําคดีไปฟองรองตอศาลชั้นตน 
 ง) คดีอาญา - ผูไดรับความเสียหายไปแจงความตอพนักงานสอบสวน  
50. อนุสิทธิบัตรแตกตางจากสิทธิบัตรการประดิษฐอยางไร 
 ก) อนุสิทธิบัตรไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น  
 ข) อนุสิทธิบัตรไมตองจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ 
 ค) อนุสิทธิบัตรไมตองผานกรรมวิธีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ง) อนุสิทธิบัตรไมตองมีเครื่องหมายการคามาเก่ียวของ 
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เก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 2) 
 
1. “นายชูวิทยรูวาตนมีความเกียจครานท่ีจะอานวิชาสังคมศึกษา ก็รูวาตองสรางฉันทะหรือความชอบใหเกิดขึ้น 

เมื่อพยายามพิจารณาถึงผลไดผลเสียของวิชานี้ ฉันทะก็จะเกิดขึ้น” ขอความนี้สัมพันธกับหลักธรรมในขอใด 
 ก) อปายโกศล ข) อายโกศล ค) อุปายโกศล  ง) อกุศลวิตก  
2. กลุมคนที่ทํางานรวมกัน แตมีความขัดแยงกันท้ังในดานความคิด คําพูด และการกระทํา มีการชิงไหวพริบให

รายตอกัน จนไมสามารถจะดําเนินงานใหราบรื่นตอไปได เพราะขาดคุณธรรมขอใด 
 ก) โพธิปกขิยธรรม ข) เวสารัชชกรณธรรม ค) สาราณียธรรม  ง) อปริหานิยธรรม  
3. ตามหลักของพระพุทธศาสนา ผูท่ีมีศรัทธาจะตองมีคุณธรรมใดเปนเครื่องประกอบดวย 
 ก) ศีล ข) ความสัตย ค) ความเพียร ง) ปญญา   
4. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีกลาววา “ผูใดขาดเมตตาแกเพื่อนมนุษย ผูนั้นจะไมไดรับความเมตตาจิต

จากอัลเลาะห” สอดคลองกับหลักธรรมขอใดในพระพุทธศาสนา 
 ก) อิทธิบาท 4 ข) สังคหวัตถุ 4 ค) พรหมวิหาร 4  ง) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4  
5. ธรรมขอใดท่ีมีความหมายแตกตางจากขออื่น 
 ก) อิทัปปจจยตา ข) อริยสัจ ค) กรรมนิยาม  ง) ปฏิจจสมุปบาท  
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในขอใดท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ 
 ก) การทําบุญตักบาตร ข) การทอดกฐิน ค) พิธีโกนจุก  ง) การบวชพระ  
7. พระพุทธศาสนาที่แพรหลายในสมัยสุโขทัยมีตนกําเนิดมาจากประเทศใด 
 ก) อินเดีย ข) กัมพูชา ค) ลานนา ง) ลังกา   
8. หลักธรรมใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกปญจวัคคียจนทําใหสําเร็จเปนพระอรหันตท้ังหมด 
 ก) อนันตลักขณสูตร    ข) อาทิตตปริยายสูตร 
 ค) ธัมมจักกัปวัตตนสูตร   ง) กาลามสูตร  
9. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการท่ีสอดคลองกันในประเด็นใด 
 ก) การปฏิบัติตอธรรมชาติ  ข) ใหความสําคัญกับความรูเหมือนกัน 
 ค) มุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ ง) ศรัทธาในกฎเกณฑแหงธรรมชาติ   
10. ขอใดถือวาเปนพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ 
 ก) นับถือพระพุทธศาสนาตามบิดามารดา ข) เช่ือมั่นในกฎแหงกรรม 
 ค) ปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด ง) ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ   
11. ขอความใดตรงกับความหมายของวิปสสนากรรมฐาน 
 ก) การฝกจิตใหเปนสมาธิจนเกิดความสามารถพิเศษทางจิต 
 ข) การฝกจิตใหมีสติสัมปชัญญะและมีความเยือกเย็น 
 ค) การฝกจิตใหปราศจากนิวรณ มีความปลอดโปรงแจมใส 
 ง) การพิจารณาเบญจขันธจนเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง  
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12. พระพุทธองคทรงตรัสวา “ความจริงมากเหมือนใบไมหมดทั้งปา แตที่นํามาสอนเหมือนใบไมกํามือเดียว” 
แสดงถึงหลักการของพระพุทธศาสนาในขอใด 

 ก) การมุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ  ข) ความเช่ือมั่นในศักยภาพทางปญญาของมนุษย 
 ค) ความศรัทธาในกฎเกณฑแหงธรรมชาติ ง) การมุงศึกษาความจริงของธรรมชาติ  
13. จุดมุงหมายที่แทจริงของการปฏิบัติตามความเช่ือเรื่องกรรม คือขอใด 
 ก) ใหเปนคนรอคอยความสําเร็จจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ข) ใหเปนคนนอนรอคอยโชคชะตาไปวันๆ 
 ค) ใหเปนคนกลาท่ีจะปฏิเสธความรับผิดชอบ ง) ใหเปนคนมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง   
14. ขอใดไมสัมพันธกัน 
 ก) ความพอเพียง - สันโดษ  ข) ความพอประมาณ - มัชฌิมาปฏิปทา 
 ค) ความมีเหตุผล - โยนิโสมนสิการ ง) การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี - สมชีวิตา   
15. ตามธรรมดาวันวิสาขบูชาไดแกวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 แตทําไมบางปจึงเปนวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 7 
 ก) เพราะวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 มีจันทรุปราคา 
 ข) เพราะตอนกลางวันของวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 มีสุริยุปราคา 
 ค) เพราะปนั้นมีเดือน 8 สองหน  
 ง) เพราะปนั้นเดือนกุมภาพันธมี 29 วัน  
16. พระพุทธรูปปางมารวิชัย แสดงพุทธประวัติตอนใด 
 ก) ตอนแสดงปาฏิหาริยปราบเหลาชฎิล ข) ตอนปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย 
 ค) ตอนตรัสรู ทรงบําเพ็ญเพียร ง) ตอนตรัสรู มีพญามารมาผจญ   
17. พระพุทธรูปท่ีแสดงพระอิริยาบถยืน พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ และแบฝาพระหัตถออกไปขางหนา 

พระหัตถซายหอยลง เปนพระพุทธรูปแสดงปางอะไร 
 ก) ปางประทานอภัย ข) ปางทรงแสดงธรรม ค) ปางประทานพร  ง) ปางปฐมเทศนา  
18. ขอใดไมสัมพันธกัน 
 ก) สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ – ความสันโดษ เปนทรัพยอยางย่ิง 
 ข) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา – เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ 
 ค) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ – คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสมยอมหาทรัพยได 
 ง) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ – นิพพานเปนสุขอยางย่ิง   
19. พุทธศานสุภาษิตท่ีวา “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ” สอนเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก) การฝกตน  ข) การมุงอิสรภาพ ค) การพ่ึงตนเอง ง) การสรางความเสมอภาค  
20. จงเรียงลําดับพิธีทําบุญใหถูกตอง 
  1. จัดเตรียมสถานที่ จัดโตะหมูบูชาและอาสนะสงฆ 
  2. ถวายภัตตาหาร 
  3. เจาภาพนิมนตพระสงฆ 
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีกรรม 
  5. เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกราบเบญจางคประดิษฐ 
  6. ถวายจตุปจจัยไทยธรรม แลวอนุโมทนาบุญ 
 ก) 3-1-5-4-2-6  ข) 1-3-5-4-2-6 ค) 3-1-4-5-2-6 ง) 1-3-4-5-2-6 



 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (230) ____________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 
 ข้ันตอนการทําบุญงานมงคล (บุญพิธี)  
 1. นิมนตพระสงฆลวงหนากอนวันงานทําบุญ บอกดวยวาถวายอาหารเชาหรือเพล แตไมตองบอก

รายการอาหาร 
 2. เตรียมจัดสถานที่โดยมีโตะหมูบูชา พรอมดวยพระพุทธรูปและเครื่องประกอบบนโตะหมูบูชา พรอม

อาสนะ 
 3. เมื่อถึงเวลาจัดงาน เจาภาพจุดเทียนธูปท่ีโตะหมูบูชา 
 4. กลาวคําบูชาพระรัตนตรัยและกราบเบญจางคประดิษฐ และอาราธนาศีล 5 
 5. รับศีล-รับไตรสรณคมน และกลาวคําอารธนาพระปริตร 
 6. ฟงพระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนตจบแลว เจาภาพถวายภัตตาหาร 
 7. พระสงฆฉันภัตตาหารเสร็จแลว เจาภาพถวายจตุปจจัยไทยธรรม 
 8. พระสงฆอนุโมทนา เจาภาพกรวดนํ้าอุทิศสวนกุศล 
 9. ประธานสงฆประพรมน้ํามนต เปนอันเสร็จพิธี 
 
21. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับรัฐบาลแบบประธานาธิบดี 
 ก) ยึดหลักการแบงแยกอํานาจคอนขางเครงครัด 
 ข) ยึดหลักจํานวนของบุคคลผูรวมใชอํานาจอธิปไตย  
 ค) ประมุของประเทศเปนคนเดียวกับหัวหนารัฐบาล 
 ง) ประมุขของประเทศตองรับผิดชอบทางการเมือง  
22. เผด็จการฟาสซิสตแตกตางจากเผด็จการคอมมิวนิสตในเรื่องใด 
 ก) การสงเสริมลัทธิประชาธิปไตย ข) การสงเสริมระบบทุนนิยม  
 ค) การสงเสริมลัทธิจักรวรรดินิยม ง) การสงเสริมอุดมการณทางการเมือง  
23. ขอใดไมใชขอเสียของหลักการกระจายอํานาจ 
 ก) เสียคาใชจายมาก 
 ข) การบริหารของรัฐขาดเอกภาพ 
 ค) ประชาชนไมไดรับการตอบสนองความตองการอยางเต็มท่ี  
 ง) รัฐบาลกลางไมสามารถวางแผนในการใชทรัพยากรไดเต็มท่ี  
24. พฤติกรรมลักษณะใดสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากที่สุด 
 ก) กลาพูดกลาแสดงออก   ข) รูจักวิพากษวิจารณ 
 ค) เช่ือมั่นในตนเอง   ง) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   
25. “เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชน

ก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป” ขอความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาชาธิปไตยในขอใด 
 ก) หลักความยินยอม  ข) หลักเหตุผล ค) หลักประนีประนอม ง) หลักเสรีภาพ  
26. การท่ีประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงวาการพัฒนาชนบทประสบ-

ผลสําเร็จสืบเนื่องมาจากปจจัยขอใด 
 ก) หลักการมีสวนรวมทางการเมือง  ข) หลักการพัฒนาทางการเมือง 
 ค) หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง ง) หลักการแบงอํานาจทางการปกครอง  
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27. กลุมบุคคลใดไมมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 ก) คณะรัฐมนตรี 
 ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคนที่พรรคใหความเห็นชอบแลว  
 ค) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ง) ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน  
28. การท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีเปนประโยชนไดเสียของชาติหรือของ

ประชาชนโดยสวนรวม เรียกวาอะไร 
 ก) การทําประชามติ    ข) การรณรงคประชาธิปไตย 
 ค) การทําประชาพิจารณ   ง) การทํามติมหาชน  
29. คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินไดเมื่อใด 
 ก) คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาท่ีแลว  
 ข) พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรีแลว 
 ค) คณะกรรมการกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแลว 
 ง) ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรอมกันแลว  
30. ขอใดไมใชองคการอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 
 ก) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ข) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ง) องคกรอัยการ  
31. คุณลักษณะพิเศษขอใดท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอื่น 
 ก) ดํารงชีวิตอยูตามลําพังได  ข) ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีกวา 
 ค) มีการแบงหนาท่ีกันทํางาน  ง) ความสามารถในการใชสัญลักษณ   
32. สถานการณใดเปนความสัมพันธระหวางมนุษยและวัฒนธรรม 
 ก) นิดนั่งรถประจําทางไปทํางาน  ข) หนอยจามเมื่อไดกลิ่นพริกไทย 
 ค) นอยหาวขณะนั่งเรียนหนังสือ ง) นกหูอื้อเมื่ออยูบนเครื่องบิน  
33. ขอใดไมใชหนาท่ีของวัฒนธรรม 
 ก) ทําหนาท่ีคลอยตามสังคม   ข) เปนตัวกําหนดรูปแบบของสังคม 
 ค) กําหนดบทบาทความสัมพันธของมนุษย ง) ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  
34. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของสังคม 
 ก) มีวิถีชีวิตเปนของตนเอง  ข) เปนกลุมคนที่สามารถเล้ียงตนเองได 
 ค) มีการรวมกลุมกันเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ  ง) มีอํานาจเหนือกลุมเล็กท่ีอยูในภายในสังคมของตน  
35. ขอใดเปนตัวอยางของกลุมทุติยภูมิท้ังหมด 
 ก) ครอบครัว  กลุมศาสนา  เพ่ือนบาน ข) ชมรมการละคร  เพ่ือนเลน  สมาคมแมบาน 
 ค) กลุมขาราชการ  ชมรมดนตรีไทย  ครอบครัว ง) กลุมกองทัพ  สมาคมแมบาน  สหกรณรานคา   
36. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ก) เกษตรกรนําระบบชลประทานและปุยมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 ข) การนําเอาภาพถายดาวเทียมมาประยุกตในงานดานปาไม 
 ค) หนุมสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก  
 ง) การนําเอาแนวความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในประเทศไทย  
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37. การรวมกลุมแบบอรูปนัย หมายความวาอยางไร 
 ก) มีการอยูรวมกันในวงจํากัด ไมคอยเปนทางการ  
 ข) มีความสัมพันธกันในลักษณะกลุมปฐมภูมิ 
 ค) มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยไมแบงแยกเปนกลุมๆ 
 ง) มีการเปลี่ยนแปลงชา ไมคอยรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่น  
38. ขอใดคือเครื่องจักสานทองถิ่นของภาคกลาง 
 ก) เปลเด็ก ข) ตะกราหิ้ว ค) เขงหรือหลัว ง) ปลาตะเพียนสาน   
39. ขอใดไมไดแสดงถึงภูมิปญญาไทยซ่ึงปรับเปลี่ยนตามยุตตามสมัย 
 ก) การทําเกษตรแบบผสมผสาน ข) การแหนางสงกรานต  
 ค) การติดเครื่องยนตกับเรือ  ง) การสราง “อูหยัม” ขึ้นเปนปะการังเทียม  
40. ลักษณะเดนของภูมิปญญาคือขอใด 
 ก) ไมตองใชความรูทางวิทยาศาสตร ข) คิดคนเพ่ือใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
 ค) รับวิทยาการจากภายนอกเขามาประยุกตใช ง) สามารถประยุกตเปนเทคโนโลยีกาวหนาระดับสูง  
41. กฎหมายท่ีทันสมัยฉบับแรกของไทยคือกฎหมายฉบับใด 
 ก) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  ข) กฎหมายตราสามดวง 
 ค) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ง) ประมวลกฎหมายอาญา  
42. ระบบกฎหมายสกุล Common Law มีขอแตกตางจากสกุล Civil Law อยางไร 
 ก) ยึดถือตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไวเปนหลัก 
 ข) มีอีกช่ือหนึ่งวากฎหมายประมวล ใชในประเทศไทย ญ่ีปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอรแลนด 
 ค) ยึดถือคําพิพากษาของศาลวาเปนท่ีมาของกฎหมาย  
 ง) ใหความสําคัญกับกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร  
43. ขอใดเปน “คดีไมมีขอพิพาท” 
 ก) คดีฟองบังคับจํานอง  คดีรองขอเปนผูจัดการมรดก  คดีฟองขับไล 
 ข) คดีฟองบังคับจํานอง  คดีฟองขับไล  คดีลมละลาย 
 ค) คดีรองขอใหศาลสั่งสามีเปนคนสาบสูญ  คดีรองขอเปนผูจัดการมรดก  คดีฟองขับไล  
 ง) คดีรองขอใหศาลสั่งสามีเปนคนสาบสูญ  คดีรองขอใหปลอยทรัพยท่ียึด  คดีฟองขับไล  
44. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 653 บัญญัติวา การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิได

มีหลักฐานแหงการกูยืมเปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือ .................... เปนสําคัญ ทานวาจะ 
.................... หาไดไม 

 ก) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ผูยืม  ฟองรองบังคับคดี 
 ข) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ผูใหยืม  บังคับชําระหนี้ 
 ค) หนังสือ  ผูยืม  ฟองรองบังคับคดี  
 ง) หนังสือ  ผูใหยืม  บังคับชําระหนี้ 
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45. ขอใดสอดคลองกับหลักกฎหมายอาญา 
 ก) กฎหมายอาญายอนหลังไมไดในทุกกรณี 
 ข) วิธีอุดชองวางกฎหมายอาญาคือ การนํากฎหมายแพงมาปรับใช 
 ค) กฎหมายอาญาในกรณีเปนท่ีสงสัยตองตีความใหเปนผลดีแกผูตองหา  
 ง) กฎหมายอาญาจะตีความใหเปนการลงโทษหรือเพ่ิมโทษผูกระทําใหหนักขึ้นได  
46. การหมั้นท่ีสมบูรณและมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูหมั้นไดนั้น จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญในเรื่องใด 
 ก) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  มีของหมั้น  มีสินสอด 
 ข) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  มีของหมั้น  ไมมีสินสอดก็ได  
 ค) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  ไมมีของหมั้นก็ได  มีสินสอด 
 ง) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ  ไดรับความยินยอม  ไมมีของหมั้นก็ได  ไมมีสินสอดก็ได  
47. การบังคับคดีอาญา ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจําคุกน้ัน ศาลจะสั่งให .................... เปน

ผูจัดการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา 
 ก) เจาพนักงานตํารวจ   ข) เจาพนักงานอัยการ 
 ค) เจาพนักงานบังคับคดี   ง) เจาพนักงานราชทัณฑ   
48. ผูใดมีอํานาจฟองคดีอาญาได 
 ก) จาศาล  พนักงานสอบสวน  ทนายความ  ผูพบเห็นการกระทําผิด 
 ข) ตํารวจ  จาศาล  ทนายความ  ผูพบเห็นการกระทําผิด 
 ค) ทนายความ  ตํารวจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ 
 ง) ผูเสียหาย  ผูพบเห็นการกระทําผิด  ทนายความ  พนักงานอัยการ   
49. คนรายบุกเขาปลนบาน นายโตงเจาของบานจึงใชปนยิงผูรายตาย เพราะถาไมยิงก็จะถูกคุกคามทําราย นายโตง

มีความผิดหรือไม 
 ก) ไมมีความผิดและไมตองรับโทษ เพราะเปนการปองกันสมควรแกเหตุ  
 ข) มีความผิดและไมตองรับโทษ เพราะเปนการกระทําความผิดดวยความจําเปน 
 ค) มีความผิด แตกฎหมายยกเวนโทษให 
 ง) มีความผิด แตกฎหมายลดหยอนผอนโทษให  
50. ดําลักสรอยคอของแดงไปขาย ดําไมตองรับโทษในกรณีใด 
 ก) ดํายอมใหราคาสรอยแกแดง 
 ข) ดําไถสรอยมาคืนใหแดงในภายหลัง 
 ค) ดําและแดงเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
 ง) ดําเปนสามีท่ีชอบดวยกฎหมายของแดง  
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เก็งขอสอบขาวและเหตุการณโลกปจจุบัน (ชุดที่ 3) 
 
1. Copenhagen Accord มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 
 1) การแพรระบาดของโรคเอดส 2) การแกไขปญหาภาวะโลกรอน  
 3) การกอการรายระหวางประเทศ 4) การแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก  
2. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการประชุมท่ีโคเปนเฮเกนเมื่อวันท่ี 7-18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 1) มีการต้ังเปาหมายจํากัดอุณหภูมิโลกไมใหเพ่ิมเกิน 2 องศาเซลเซียส 
 2) มีการต้ังวงเงินชวยเหลือประเทศยากจนประมาณ 100,000 ลานเหรียญตอป 
 3) มีการกําหนดปริมาณการปรับลดกาซเรือนกระจกลง 40%  
 4) เปนการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 15 และการประชุมรัฐภาคี

พิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 5  
3. การประชุม COP 15 (The Fifteenth session of the Conference of the Parties) ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน          

มีความสัมพันธกับขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมในขอใด 
 1) UNCCD 2) UNFCCC 3) UNCSD 4) CBD 
 
 UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change (อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 
 UNCCD = United Nations Convention to Combat Desertification (อนุสัญญาวาดวยการ

ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย) 
 UNCSD = United Nations Comission on Sustainable Development (สมัชชาองคการ

สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน) 
 CBD = Convention on Biological Diversity (อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ) 
 Agenda 21 = แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
4. ขอใดคือคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลกป 2009 
 1) Your Planet Needs You-Unite to Combat Climate Change (คุณคือพลัง ชวยหยุดย้ังภาวะโลกรอน)  
 2) Kick the Habit-Towards a low carbon economy (ลดวิกฤติโลกรอน : เปลี่ยนพฤติกรรม                

ปรับแนวคิดสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา) 
 3) Melting Ice-A Hot Topic (หยุดโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง) 
 4) Don’t Desert Drylands (เพ่ิมความชุมช้ืน คืนสูธรรมชาติ)  
5. กลุมประเทศใดมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการกอบกูเศรษฐกิจโลก 
 1) G 8 2) G 10 3) G 20  4) G 77  
6. ประเทศใดเปนท้ังสมาชิกกลุม ASEAN และ G 20 
 1) ไทย 2) ฟลิปปนส 3) สิงคโปร 4) อินโดนีเซีย   
7. ประเทศใดเปนท้ังสมาชิกกลุม ASEAN, APEC และ WTO 
 1) ลาว 2) พมา 3) กัมพูชา 4) เวียดนาม  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (235) 

 
8. การเจรจา 6 ฝายเพ่ือยุติโครงการนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ประกอบดวยประเทศใดบาง นอกจากเกาหลีเหนือ

และเกาหลีใต 
 1) อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  จีน  ญ่ีปุน 2) รัสเซีย  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  ฝรั่งเศส 
 3) ญ่ีปุน  จีน  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส 4) สหรัฐอเมริกา  รัสเซีย  ญ่ีปุน  จีน   
9. ความสัมพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกากับประเทศใดที่ยังคงความตึงเตรียดและความรุนแรงใน

ปจจุบัน 
 1) อิหราน 2) อียิปต 3) อิรัก 4) อัฟกานิสถาน   
10. ความขัดแยงระหวางยิวและอาหรับมีสาเหตุมาจากเรื่องใด 
 1) เช้ือชาติ  ศาสนา  ดินแดน  2) การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
 3) การเมือง  ศาสนา  เช้ือชาติ 4) เศรษฐกิจ  ดินแดน  เช้ือชาติ  
11. กลุมผูกอการรายท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนมีช่ือวาอะไร 
 1) Hamas  2) JI 3) NAM 4) Aby Sayyaf  
12. LTTE (The Liberation of Tiger Tamil Eelam) เก่ียวของกับการเมืองในประเทศใด 
 1) ภูฏาน 2) ศรีลังกา  3) เนปาล 4) บังกลาเทศ  
13. เหตุการณจลาจลนองเลือดในซินเจียงของจีนมีสาเหตุมาจากเรื่องใด 
 1) เช้ือชาติ  2) คานิยม 3) ความเช่ือ 4) ประเพณี  
14. START คืออะไร 
 1) ช่ือขีปนาวุธชนิดใหมของรัสเซีย 
 2) ขอตกลงแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีทางอาวุธระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน 
 3) สนธิสัญญาจํากัดอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน 
 4) สนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย   
15. ใครคือมามืดโนเบลป 2009 
 1) ซูซาน บอยล 2) เบอรนันเก 3) แบรลุสโคนี 4) โอบามา   
16. องคการระหวางประเทศใดที่เขามามีบทบาทในการไกลเกลี่ยปญหาการเมืองภายในของฮอนดูรัส 
 1) OAS  2) ANZUS 3) OAU 4) Arab League 
 
 OAS = Organization of American States (องคการรัฐอเมริกัน) 
 OAU = Organization of African Unity (องคการเอกภาพแอฟริกา) 
 MOU = Memorandum Understanding (บันทึกขอตกลงรวมกัน) 
 ANZUS = Australia-New Zealand-US (สนธิสัญญาปองกันรวมกันระหวางออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด-สหรัฐอเมริกา) 
 Arab League = สันนิบาตอาหรับ  
17. หนวยงานใดในองคการสหประชาชาติท่ีเปนผูแตงตั้งนายบัน คี มูน เปนเลขาธิการสหประชาชาติ 
 1) คณะมนตรีความมั่นคง 
 2) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมรวมกับศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
 3) สมัชชาใหญ โดยการเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง  
 4) องคกรท่ีสําคัญท้ัง 6 ขององคการสหประชาชาติ 
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18. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับอาเซียน 
 1) อาเซียนพัฒนามาจาก “สมาคมอาสา” เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง

ขึ้นมา 
 2) การลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” ท่ีพระราชวังสราญรมย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 นําไปสูการ

จัดตั้งอาเซียน ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ สมาชิกลาสุด คือ ประเทศกัมพูชา 
 3) สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลือง 10 ตนมัดรวมกันไวหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพ่ือมิตรภาพ

และรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ําเงิน คือ สันติภาพและความมั่นคง สีแดง คือ ความกลาหาญและ
ความกาวหนา สีขาว คือ ความบริสุทธ์ิ สีเหลือง คือ ความเจริญรุงเรือง 

 4) ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เปนคนไทยคนแรกที่ไดดํารงตําแหนง “เลขาธิการอาเซียน” มีวาระการดํารง
ตําแหนง 5 ป (1 มกราคม 2551-31 ธันวาคม 2555)   

19. การเปดการคาเสรีภายใตขอตกลงอาฟตามีผลกระทบหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) ตลาดการคาขนาดใหญขึ้น และมีโอกาสเลือกซ้ือสินคานําเขาจากชาติสมาชิกท่ีหลากหลายขึ้น 
 2) สามารถขยายการคาการลงทุนไปสูชาติสมาชิกงายขึ้น 
 3) สามารถนําเขาแหลงวัตถุดิบใหมๆ ท่ีราคาถูก มาใชผลิตสินคาได 
 4) สามารถโยกยายแรงงานระหวางประเทศไดอยางเสรี   
20. สินคาใดท่ีไทยจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 
 1) คอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  2) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
 3) รถจักรยานยนตและอุปกรณ 4) ขาวและน้ํามันปาลม  
21. ASEAN + 6 ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ญ่ีปุน จีน เกาหลีใต และอีก 3 ประเทศคือประเทศใด 
 1) สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา 
 2) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด  
 3) ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิสราเอล 
 4) เม็กซิโก ชิลี เปรู  
22. ขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) BIMSTEC - บังกลาเทศ / อินเดีย / พมา / ศรีลังกา / ไทย / เนปาล / ปากีสถาน  
 2) ACMECS - ไทย / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม 
 3) MGC - ไทย / อินเดีย / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม 
 4) GMS - ไทย / จีน / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม 
 
 BIMSTEC = Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation (ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ) 

 ACMECS = Ayeyewady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 
(ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง) 

 MGC = Mekong-Ganga Cooperation (ความรวมมือลุมแมน้ําโขง-คงคา) 
 GMS = Greater Mekong Subregion (ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม             

แมน้ําโขง)  
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23. การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําจํานวน 71 จังหวัด ในอัตรา 1-8 บาท โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2553 นี้ มี 5 จังหวัดท่ีไมไดปรับคาจางแรงงานขึ้น ไดแกจังหวัดใด 

 1) แมฮองสอน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ อุทัยธานี  
 2) กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน 
 3) ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ลําพูน 
 4) ระยอง สระบุรี พังงา กระบี่ ตรัง  
24. “ซับไพรม” คืออะไร 
 1) ปญหาตลาดหุนวอลสตรีทลมในสหรัฐอเมริกา 
 2) การประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการคาของสหรัฐอเมริกา 
 3) การเลือกตั้งขั้นตนเพ่ือสรรหาตัวแทนพรรคขึ้นชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
 4) ปญหาสินเช่ือดอยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา   
25. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับศาลปกครอง 
 1) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน 
 2) ศาลปกครองมีหนาท่ีตัดสินขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
 3) ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ไดแก ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด 
 4) ศาลปกครองเปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ  
26. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
 1) ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 14 คน  
 2) ดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 3) มีหนาท่ีหลักในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
 4) วินิจฉัยการเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและความสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี และวินิจฉัย

วากรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงหรือไม  
27. ตําแหนงใดไมอยูในองคคณะของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) 
 1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง  
 2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
28. ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพ่ิมผิดปกติ ใหประธานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สงเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยูพรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบไป
ยังหนวยงานใด เพ่ือดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินท่ีเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติตกเปนของแผนดินตอไป 

 1) ศาลปกครอง 2) อัยการสูงสุด  3) ศาลรัฐธรรมนูญ 4) ผูตรวจการแผนดิน  
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29. คดีเมาแลวขับโดยปกติแลว หากเจาหนาท่ีตํารวจตรวจพบระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกวา 50 มิลลิกรัม-
เปอรเซ็นตจะสงฟองศาลภายใน 48 ช่ัวโมง ศาลจะตัดสินใหรับโทษปรับ 5,000-20,000 บาท สั่งพัก
ใบอนุญาตขับขี่ไมนอยกวา 6 เดือน เพิกถอนใบอนุญาตหรือใหทํางานบริการสังคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
ภายใตการดูแลของ ........................ แตกฎหมายใหมตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ระบุโทษ
หนักขึ้นกวาเดิม คือ จําคุกถึง 1 ป 

 1) พนักงานบังคับคดี 2) พนักงานสอบสวน 3) พนักงานคุมประพฤติ  4) พนักงานพิทักษทรัพย  
30. ความเสียหายแกผูอื่น หรือเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ หรือเปนความผิดเก่ียวกับความ

มั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการกอการราย หรือขอมูลท่ีมีลักษณะอันลามกท่ีประชาชนท่ัวไป
อาจเขาถึงไดนั้นจะตองระวางโทษอยางไร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 

 1) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 4) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
31. การตัดความสัมพันธทางการทูต ถือเปนการแกไขความขัดแยงแบบใด 
 1) Retortion  2) Arbitration 3) Reprisal 4) Reformation  
32. โรฮิงญา เก่ียวของกับหนวยงานใด 
 1) UNICEF 2) UNHCR 3) UNIDO 4) UNSC 
 
 UNICEF = United Nations Children’s Fund (กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ) 
 UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees (ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ) 
 UNIDO = United Nations Industrial Development Organization (องคการพัฒนาอุตสาหกรรม

แหงสหประชาชาติ) 
 UNSC = United Nations Security Council (คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ) 
 
33. อดีตนายกรัฐมนตรีคนใดของไทยที่เคยไดรับรางวัลแมกไซไซเมื่อ ค.ศ. 1997 ในสาขาบริการรัฐกิจ 
 1) ชวน หลีกภัย 2) อานันท ปนยารชุน  3) บรรหาร ศิลปะอาชา 4) ทักษิณ ชินวัตร  
34. ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานใดท่ีไมเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
 1) ธีโอดอร รุสเวลต 2) วูดโรว วิลสัน 3) ริชารด นิกสัน  4) บารัค โอบามา  
35. ใครคือกวีชาวเอเชียคนแรกท่ีไดรับรางวัลโนเบลทางวรรณกรรม 
 1) กาลิทาส   2) รพินทรนาถ ฐากูร  
 3) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 4) ซือหมาเชียน  
36. ปจจุบันยังไมมีการมอบรางวัลโนเบลใหกับสาขาใด 
 1) วรรณกรรม 2) เศรษฐศาสตร 3) การแพทย 4) การอนุรักษสิ่งแวดลอม   
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37. “วันเสียงปนแตก” คือวันอะไร 
 1) วันท่ีรัฐบาลเริ่มใชกําลังปราบปรามกลุมนักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลา 
 2) วันท่ีรัฐบาลเริ่มใชกําลังกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  
 3) วันท่ีรัฐบาลเริ่มใชกําลังกับม็อบมือถือในเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
 4) วันท่ีรัฐบาลถูก คปค.รัฐประหาร  
38. ขอใดแสดงโครงสรางของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่นไดถูกตอง 
 1) สภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2) สภาเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา 
 3) สภาเทศบาล นายกองคการบริหารสวนเทศบาล 
 4) สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล   
39. องคกรในขอใดตอไปนี้ท่ีแตกตางจากขออื่น 
 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 3) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
40. นายสมศักดิ์ฝากสรอยไวท่ีนางชูศรี แตนางชูศรีกลับเอาไปขายแลวทําทีเปนวาไมรูเรื่องใดๆ ท้ังสิ้น พฤติกรรม

เชนนี้เขาขายความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด 
 1) ยักยอกทรัพย  2) รีดเอาทรัพย 3) กรรโชกทรัพย 4) ลักทรัพย  
41. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรขอใดท่ีมีกระบวนการเกิดท่ีแตกตางกัน 
 1) เสาดิน  ฮอมจอม 2) แกงหิน  สามพันโบก 3) หลุมยุบ  อางสลุง 4) เนินเขา  ออบหลวง   
42. ขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) ลุมพินีวัน ระหวางกรุงกบิลพัสดุ-กรุงเทวทหะ สถานท่ีประสูติ 
 2) อุรุเวลาเสนานิคม ปจจุบันเรียกพุทธคยา สถานท่ีตรัสรู 
 3) อิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี แควนกาสี สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
 4) เวฬุวันมหาวิหาร กรุงกุสินารา แควนมัลละ สถานท่ีปรินิพพาน   
43. ขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน 3 ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ปลงอายุสังขาร 
 2) วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 
 3) วันอัฏฐมีบูชา วันแรม 8 คํ่า เดือน 6 วันถวายพระเพลิง 
 4) วันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือน 8 ปฐมเทศนา ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร   
44. เพราะเหตุใดความทุกขจึงเปนสิ่งท่ีเราควรกําหนดรู 
 1) ความทุกขเปนไปตามอํานาจของกิเลส 2) เตรียมพรอมเผชิญปญหาโดยไมประมาท 
 3) ความรูในทุกขเปนการรูตามธรรมชาติ  4) ความทุกขเปนสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
45. การแผเมตตาจะเกิดประโยชนตอสังคมอยางไร 
 1) นําสังคมใหลด ละ เลิกอบายมุข 
 2) เปนพ้ืนฐานของความปรองดองและความหวังดีตอกัน  
 3) เปนการสงกระแสจิตไปถึงคนที่เรารักและหวังดีใหมีความสุข 
 4) ใหรูจักขมอารมณโกรธ ความอาฆาตพยาบาทได 
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46. ประทีปแหงเอเชีย (The Light of Asia) เปนผลงานเขียนของบุคคลใด 
 1) เซอร เอ็ดวิน อารโนลด   2) ดร.เอ็มเบดการ 
 3) เซอร อเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม 4) อนาคาริก ธรรมปาละ  
47. พระสาวกที่ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในดานการจําพระวินัยคือใคร 
 1) พระสารีบุตร 2) พระอุบาลี  3) พระโมคัลลานะ 4) พระมหากัสสปะ  
48. “ประทับนั่งในทาสมาธิ พระหัตถซายหงายบนพระเพลา พระหัตถขวาวางบนพระชานุ (เขา) นิ้วพระหัตถช้ีลง

บนพ้ืนดิน บางแหงจะสรางรูปพระแมธรณีนั่งบีบมวยผมประกอบ” หมายถึงพระพุทธรูปปางใด 
 1) ปางมารวิชัย  2) ปางนาคปรก 3) ปางปฐมเทศนา 4) ปางลีลา  
49. “การเจริญปญญา” ตรงกับขอใด 
 1) สมถกรรมฐาน 2) จิตตภาวนา 3) วิปสสนากรรมฐาน  4) โยนิโสมนสิการ  
50. ขอใดใหความหมายไดถูกตองเก่ียวกับคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
 1) ฌานหมายถึงความรูอันเกิดจากการเจริญสมาธิ 
 2) การพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงเรียกวาญาณ  
 3) มานะหมายถึงความเพียรพยายามจนประสบผลสําเร็จ 
 4) อํานาจบุญเกาหรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภยศตําแหนงเรียกวาวาสนา 
 

เฉลยเก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 1) 
 
1. ก) 2. ค) 3. ก) 4. ข) 5. ง) 6. ข) 7. ก) 8. ง) 9. ก) 10. ก) 
11. ค) 12. ก) 13. ง) 14. ง) 15. ง) 16. ค) 17. ค) 18. ข) 19. ง) 20. ง) 
21. ง) 22. ค) 23. ข) 24. ค) 25. ข) 26. ก) 27. ง) 28. ง) 29. ก) 30. ง) 
31. ค) 32. ก) 33. ข) 34. ข) 35. ก) 36. ก) 37. ก) 38. ก) 39. ค) 40. ข) 
41. ง) 42. ก) 43. ข) 44. ข) 45. ง) 46. ก) 47. ก) 48. ก) 49. ข) 50. ก) 
  

เฉลยเก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 2) 
 
1. ค) 2. ค) 3. ง) 4. ค) 5. ค) 6. ค) 7. ง) 8. ก) 9. ง) 10. ง) 
11. ง) 12. ก) 13. ง) 14. ง) 15. ค) 16. ง) 17. ค) 18. ง) 19. ก) 20. ก) 
21. ข) 22. ข) 23. ค) 24. ง) 25. ก) 26. ก) 27. ข) 28. ก) 29. ก) 30. ก)
31. ง) 32. ก) 33. ก) 34. ค) 35. ง) 36. ค) 37. ก) 38. ง) 39. ข) 40. ข) 
41. ก) 42. ค) 43. ค) 44. ค) 45. ค) 46. ข) 47. ง) 48. ง) 49. ก) 50. ง) 
 

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

 


