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-๑-

วิชาภาษาไทย (๑๕ ขอ)
๑. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
ก. เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่
ข. แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม
ค. จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม
ง. จากอารามแรมรางทางกันดาร
วิธีงายๆ คือ แทนคานิ้วทั้ง ๕ ดวยเสียงทั้ง ๕ คือ นิ้วที่ ๑ คือเสียงสามัญ นิ้วที่ ๒ คือเสียงเอก นิ้วที่ ๓ คือเสียงโท
นิ้วที่ ๔ คือเสียงตรี และนิ้วที่ ๕ คือเสียงจัตวา
ดังนั้น เลขที่ออกคือ
ก. เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่
31452433
ข. แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม
21313315
ค. จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม
1422411111
ง. จากอารามแรมรางทางกันดาร
21111111
ขอ ก. เพราะมีตัวเลขครบทั้ง ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕
ตอบ
เจา เสียงโท
คุม เสียงสามัญ
แคน เสียงตรี
แสน เสียงจัตวา
โกรธ เสียงเอก
พิ
เสียงตรี
โรธ เสียงโท
พี่
เสียงโท

-๒-

๒.

ขอใดมีคําที่สะกดดวยแมกดมากที่สุด
ก. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเปนนิตยในโอกาสวันสุดสัปดาห
ข. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูติพระโอรส
ค. ขอตั้งสัจจะอธิษฐานยึดมั่นในชาติ ศาสน กษัตริยชั่วนิรันดร
ง. ยศถาบรรดาศักดิ์ไมสามารถสกัดกั้นใหแคลวคลาดปราศจากอุปทวันตรายได

วิธีงายๆ คือ พยางคไหนออกเสียงทายพยางค หรือตัวสะกดดวยเสียงแมกด (เสียง ด.เด็ก) ใหติ๊กไว แลวมา
นับวามีจํานวนกี่พยางค
ก. อุ บัติ เหตุ อาจ เกิด ขึ้น เปน นิตย ใน โอ กาส วัน สุด สัป ดาห
ข. งาน เฉ ลิม ฉ ลอง พระ เกียรติ ใน ว โร กาส การ ประ สูติ พระ โอ รส
ค. ขอ ตั้ง สัจ จะ อ ธิษ ฐาน ยึด มั่น ใน ชาติ ศาสน ก ษัตริย ชั่ว นิ รันดร
ง. ยศ ถา บรร ดา ศักดิ์ ไม สา มารถ ส กัด กั้น ให แคลว คลาด ปราศ จาก อุ ปท วัน ต ราย ได
ขอ ก. มีคําที่สะกดดวยแมกดมากที่สุดเพราะมีเสียงตัวสะกด แมกด (เสียง ด.เด็ก) จํานวน ๗ พยางค
ตอบ
ขอ ข. มีแมกด ๔ พยางค
ขอ ค. มีแมกด ๕ พยางค
ขอ ง. มีแมกด ๕ พยางค

-๓-

๓.

ไตรยางคคืออะไร
ก. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต
ข. สระแท สระประสม สระเกิน
ค. เสียงแท เสียงแปร เสียงดนตรี
ง. อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา

ไตรยางค คือ การแบงพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว ออกเปน ๓ สวน ซึ่งเรียกวา “อักษรสามหมู” โดยอักษรสาม
หมูประกอบดวย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา
แลวทราบหรือไมคะวา เราแบงอักษรเปนสามหมูเพื่ออะไร?
คําตอบก็คือ... การแบงอักษรเปนสามหมูก็เพื่อประโยชนในการนําไปผันคํา ทั้งนี้เพราะอักษรแตละหมูมี
ความสามารถในการผันคําไดแตกตางกัน
อักษรสามหมูแบงไดดังนี้
อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห
อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
อักษรต่ํา มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
ตอบ ขอ ง. ไตรยางค คือ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา
อานขอมูลเรื่อง “ไตรยางค หรืออักษรสามหมู” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.html

-๔-

๔.

ก.

ข.

ค.

ง.

ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. ประดุจทรงวราภรณสุนทรสวัสดิ์
ข. เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสงา
ค. ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์
ง. ที่สถิตอานุภาพสโมสร

๑๐ พยางค : คําเปน ๕ คําตาย ๕
๙ พยางค : คําเปน ๓ คําตาย ๖
๙ พยางค : คําเปน ๑ คําตาย ๘
๙ พยางค : คําเปน ๔ คําตาย ๕

เวลาออกเสียงอานแตละขอจะไดดังนี้
ประ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) ดุจ (แมกด-คําตาย) ทรง (แมกง-คําเปน)
วะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) รา (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) ภรณ (แมกน-คําเปน)
สุน (แมกน-คําเปน) ทร (แมกน-คําเปน) สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) หวัสดิ์ (แมกด-คําตาย)
เรือง (แมกง-คําเปน) จะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) หรัส (แมกด-คําตาย) ยิ่ง (แมกง-คําเปน)
มะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) กุฎ (แมกด-คําตาย) สุด (แมกด-คําตาย)
สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) หงา (สระเสียงยาวในแม กา-คําเปน)
ประ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) ดับ (แมกบ-คําตาย) พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)
วอ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) ระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) เดช (แมกด-คําตาย)
วิ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) เศษ (แมกด-คําตาย) ฤทธิ์ (แมกด-คําตาย)
ที่ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) ถิต (แมกด-คําตาย)
อา (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) นุ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) ภาพ (แมกบ-คําเปน)
สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) โม (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) สร (แมกน-คําตาย)
ตอบ ขอ ค. เพราะ “ที่สถิตอานุภาพสโมสร” มี ๙ พยางค : คําเปน ๔ คําตาย ๕

-๕-

๕.

ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน
ก. พระเสด็จโดยแดนชล
ข. ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย
ค. เรือชัยไววองวิ่ง
ง. รวดเร็วจริงยิ่งอยางลม

คําเปน คือ คําที่มีเสียงอานตามรูปวรรณยุกตไดโดยงาย ซึ่งลักษณะของคําเปนมีดังนี้
๑. คําที่มีตัวสะกดอยูใน แม กง กน กม เกย เกอว เชน ลง เดิน เลย เมิน สาว
๒. คําที่ประสมกับสระเสียงยาวใน แม ก กา เชน ปู มา นา ดู
๓. คําที่ประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา เชน จํา ใจ ไป เอา เหา ใคร ไป ไหน
คําตาย ไดแก คําที่มีลักษณะดังนี้
๑. คําที่มีตัวสะกดอยูใน แม กก กด กบ เชน เศษ เมฆ วัด รอบ
๒. คําที่ประสมกับสระเสียงสั้นใน แม ก กา ยกเวน อํา ไอ ใอ เอา เชน ชิ ชะ จะ เตะ
เวลาออกเสียงอานจะไดดังนี้
ก. พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย) สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)
เด็ด (แมกด-คําตาย) โดย (แมกน-คําเปน) แดน (แมกน-คําเปน) ชน (แมกน-คําเปน)
ข. ซง (แมกง-คําเปน) เรือ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) ตน (แมกน-คําเปน)
งาม (แมกม-คําเปน) เฉิด (แมกด-คําตาย) ฉาย (แมเกย-คําเปน)
ค. เรือ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน) ชัย (แมเกย-คําเปน) ไว (เสียงสระเกิน-คําเปน)
วอง (แมกง-คําเปน) วิ่ง (แมกง-คําเปน)
ง. รวด (แมกด-คําตาย) เร็ว (แมเกอว-คําเปน) จริง (แมกง-คําเปน) ยิ่ง (แมกง-คําเปน)
อยาง (แมกง-คําเปน) ลม (แมกม-คําเปน)
ขอ ค. “เรือชัยไววองวิ่ง” ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน
ตอบ
เรือ คือ
สระเสียงยาวในแม ก กา
ชัย
คือ
เสียงแมเกย
ไว
คือ
คําที่ประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา (ไว)
วอง คือ
แมกง
วิ่ง
คือ
แมกง

-๖-

๖.

ประ
เทศ
ไทย
รวม
เลือด
เนื้อ
ชาติ
เชื้อ
ไทย

ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”
ก. คําเปน ๕ คํา คําตาย ๔ คํา
ข. คําเปน ๔ คํา คําตาย ๕ คํา
ค. คําเปน ๓ คํา คําตาย ๖ คํา
ง. คําเปน ๖ คํา คําตาย ๓ คํา
คําวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” เวลาออกเสียงอานจะไดดังนี้
สระอะ เปนสระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย
แมกด-คําตาย
แมเกย-คําเปน
แมกม-คําเปน
แมกด-คําตาย
สระเอือ เปนสระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน
แมกด-คําตาย
สระเอือ เปนสระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน
คําที่ประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา (ไทย)-คําเปน
ตอบ ขอ ก. เพราะ “ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ ชาติเชื้อไทย” มี ๙ พยางค คําเปน ๔ คําตาย ๕

-๗-

๗.

ขอใดไมใชประโยครวม
ก. พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที
ข. คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด
ค. ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ
ง. ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจถึงตองตักเตือน

ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแต ๒ ประโยคขึ้นไปมา
รวมเขาดวยกัน โดยมีคําสันธานเชื่อมใหประโยคตอเนื่องกัน (ประโยคความเดียว + คําสันธาน + ประโยคความเดียว)
โดยประโยคความเดียว หรือประโยคยอย จะมีใจความสมบูรณในตัวเองอยูแลว ดังนั้น เมื่อแยกประโยคออก
จากกันแลวก็ยังสามารถเขาใจได เชน
ประโยคความเดียว คําสันธาน ประโยคความเดียว
(ประโยคยอย) (คําเชื่อม) (ประโยคยอย)
คุณพอกับคุณแมไปทํางาน
คุณพอไปทํางาน
กับ
คุณแมไปทํางาน
หัวหนานักเรียนเปนคนดีเพื่อน ๆ จึงรักเขา หัวหนานักเรียนเปนคนดี จึง
เพื่อน ๆ รักเขา
พี่อยากเปนทหารแตนองอยากเปนตํารวจ พี่อยากเปนทหาร
แต
นองอยากเปนตํารวจ
ประโยคความรวม

ดังนั้น เมื่อลองมาแจกแจงรูปประโยคจะไดดังนี้
ประโยคความเดียว
คําสันธาน ประโยคความเดียว
(ประโยคยอย)
(คําเชื่อม) (ประโยคยอย)
พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที
ฝนจะตก
พอ...ก็ เรารีบกลับบานทันที
คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด
คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด แต...ก็ ยามรบไมขลาด
ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ
ใครๆ ก็รู
วา
แถวสีลมอากาศเปนพิษ
ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจถึงตองตักเตือน ประชาชนไมใชสะพานลอย
ถึงตอง ตํารวจตักเตือน
พี่อยากเปนทหารแตนองอยากเปนตํารวจ
พี่อยากเปนทหาร
แต
นองอยากเปนตํารวจ
ประโยคความรวม

ตอบ ขอ ค.
เพราะ “ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ” มีประโยคยอยประโยคแรกมีลักษณะเปนวลี คือ “ใครๆ ก็รู”
ซึ่งวลีนี้มีใจความที่ไมสมบูรณ เพราะไมมี “กรรม” มารองรับวา “ใครๆ ก็รู แลวรูอะไร???” ดังนั้น ถาอยากจะให
ประโยคมีใจความที่สมบูรณ ควรจะเปนแบบนี้
ตัวอยาง “ใครๆ ก็รูวารถติดเพราะฉะนั้นแถวสีลมอากาศจึงเปนพิษ”
ประโยคความเดียว คําสันธาน ประโยคความเดียว
(ประโยคยอย)
(คําเชื่อม)
(ประโยคยอย)
ใครๆ ก็รูวารถติดเพราะฉะนั้นแถวสีลมอากาศจึงเปนพิษ ใครๆ ก็รูวารถติด เพราะฉะนั้น...จึง แถวสีลมอากาศเปนพิษ
ประโยคความรวม

อานขอมูลเรื่อง “ชนิดของประโยคในภาษาไทย” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B
2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

-๘-

๘.

ขอใดเปนประโยคคําถาม
ก. อะไรฉันก็กินไดทั้งนั้น
ข. เธอนั่นเอง ฉันนึกวาใครเสียอีก
ค. ทําไมเธอไมอานคําสั่งใหดีเสียกอน
ง. เมื่อไรเขาจะมาก็ไมรู

รูปประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความแสดงคําถาม ซึ่งประโยคชนิดนี้จะมีคําวา “ใคร อะไร ทําไม อยางไร
หรือ ฯลฯ ซึ่งผูถามอาจตองการคําตอบที่เปนเนื้อความการตอบรับหรือปฏิเสธ เชน
- ตองการคําตอบเปนเนื้อความ เชน
ถามวา ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ คืออะไร
ตองตอบชื่อเต็มของกรุงเทพฯ
ถามวา สอบเขาเหลาไหนกันบาง
ตองตอบวาสอบเขาเหลาไหนบาง
- ตองการการตอบรับหรือปฏิเสธ เชน
ถามวา เธอลําบากอะไรไหม
ตองตอบวาลําบาก หรือไมลําบาก
ตองตอบวาเรียนไหว หรือเรียนไมไหว
ถามวา เธอสูไหวหรือเปลา
จะสังเกตวา รูปประโยคคําถามนี้ตองการใหเราตอบวา “ใช หรือไมใช” เทานั้นเอง
ขอ ง. “เมื่อไรเขาจะมาก็ไมรู” มีลักษณะเปนประโยคคํ าถาม เพราะสามารถตอบไดว า
ตอบ
“จะมาตอนไหน หรือมากี่โมง”
สวนขออื่นแมจะมีคําถามที่วา “อะไร หรือเปลา ไหม” แตเนื้อหาไมไดเปนประโยคคําถาม เปนเพียงประโยค
บอกเลา ทีไมตองการคําตอบแตอยางใด
อานขอมูลเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

-๙-

๙.

ขอใดใชภาษาระดับทางการ
ก. วิถีชีวิตไทยริมสองฝงแมน้ําโขงกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ข. คนตื่นเตนมากมายเมื่อกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมน้ําเจาพระยาปดฉากลง
ค. ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย
ง. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ระดับภาษา หมายถึง ความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียงถอยคําเพื่อใหเหมาะกับโอกาส กาลเทศะ และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูสงสารและผูรับสาร โดยทั่วไประดับภาษาแบงเปน ๔ ระดับ คือ
๑. ภาษาแบบแผน หรือภาษาทางการ เวลาใชตองคํานึงถึงความถูกตองตามกฎเกณฑ ระเบียบของภาษา ความ
สุภาพ และมารยาท
- สวนใหญจะใชในการเขียนมากกวาการพูด ไดแก ภาษาที่ใชเขียนเอกสารราชการทุกชนิด ตําราวิชาการ
วิทยานิพนธ บทความวิชาการ บทบรรณาธิการ
- การพูดจะใชในงานพิธีการ เชน การกราบบังคมทูลในงานพระราชพิธี คําปราศรัย ประกาศเกียรติคุณ
ปาฐกถา โอวาท สุนทรพจน กลาวเปด-ปดการประชุม
๒. ภาษากึ่งแบบแผน ใชในการพูดและเขียนที่ไมเปนทางการมากนัก
- การเขียน ไดแก ภาษาที่ใชเขียนจดหมายธุรกิจ ขอเขียนในวารสาร และนิตยสาร บทความ นวนิยาย เรื่อง
สั้น ขาวในหนังสือพิมพรายวัน การตอบขอสอบอัตนัย
- การพูดจะใชในการสนทนาระหวางบุคคลที่ไมคุนเคย การสนทนากับคนที่มีตําแหนง และวัยตางกัน การ
พูดในที่ชุมชน การอภิปราย การแนะนําตัวบุคคล
๓. ภาษาปาก หรือภาษากันเอง สวนใหญจะใชในชีวิตประจําวัน ไมเครงครัดเรื่องกฎเกณฑของภาษา ภาษาที่ใช
มักจะมีคําสแลง คํากรอน คํายอ หรือคําตางประเทศปะปน เชน ภาษาที่ใชสนทนาระหวางบุคคลคุนเคย ภาษาซื้อขาย
การโฆษณาหาเสียง การละเลน และภาษาถิ่น
๔. ภาษาต่ํา เปนคําที่ไมสุภาพ หรือเปนคําหยาบ ใชพูดระหวางเพื่อนวัยเดียวกัน ไมนิยมเขียน เปนลายลักษณ
อักษร ยกเวนการใชเขียนนวนิยาย หรือเรื่องสั้น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือ ตัวละครในเรื่อง
ตอบ
ขอ ง. เพราะใชภาษาไดเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด สวนขออื่นๆ มีคําที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหา
ก. วิถีชีวิตไทยริมสองฝงแมน้ําโขงกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ข. คนตื่นเตนมากมายเมื่อกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมน้ําเจาพระยาปดฉากลง
ค. ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย
ง. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อานขอมูลเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

- ๑๐ -

๑๐. ขอความตอไปนี้ควรใชคําเชื่อมในขอใดมาเติมในชองวาง
ประเทศของเราตองประสบวิกฤติการณดานตาง ๆ ติดตอกันมาหลายป ....... ดวยความรูเทาทันและ
ความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนที่ชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติอยู
ก. ทั้งนี้ จึง
ข. แต จึง
ค. แต ก็
ง. ทั้งนี้ ก็
จ. ทําไมได และไมเดา
ขอนี้เปนเรื่องประโยคในภาษาไทย ในรูปของประโยคความรวมประเภท
ซึ่งดูเหมือนจะยาก แตถาเขาใจวัตถุประสงคในการเขียนแลวจะเขาใจ
คําเชื่อมสําหรับชองวางแรกนั้น เปนคําเชื่อมระหวางประโยคแรก กับประโยคที่ ๒ โดยมีอยู ๒ ตัว คือ
“ทั้งนี้” กับ “แต”
โดยคําวา “ทั้งนี้” ความหมายของคํามีคาเทากับคําวา “เพราะ, เนื่องจาก” ซึ่งอานแลวตะหงิดๆ เหมือน
ความหมายนี้ไมถูกตอง… ทีนี้ลองเอาคําวา “แต” มาใสดูบาง จะเห็นวาเปนเหตุเปนผลกันดี ไมเชื่อลองดูกัน “ประเทศ
ของเราตองประสบวิกฤติการณดานตาง ๆ ติดตอกันมาหลายป แตดวยความรูเทาทันและความรวมมือรวมใจของคน
ไทยทุกคนที่ชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติอยู”
คําเชื่อมชองวางที่ ๒ มีอยู ๒ ตัวเลือกเชนกัน คือ “จึง” กับ “ก็”
ซึ่งคําวา “จึง” เปนคําที่แสดงความที่เปนผลเนื่องจากเหตุขางหนา สวนคําวา “ก็” เปนคําสันธานทําหนาที่เปน
คําเชื่อมความ หรือแสดงความหมายวาคลอยตาม หรือใชเชื่อมคําเพื่อใหความสมบูรณขึ้น ซึ่งประโยคที่วา “ดวยความ
รูเทาทันและความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนที่ชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติ
อยู” มีลักษณะเปนเหตุเปนผล ประมาณวา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิด” ดังนั้นจึงแปลความไดวา “บานเมืองสงบสุข
เพราะความรูเทาทันและความรวมมือรวมใจ ซึ่งลักษณะของประโยคเปนเหตุเปนผลกัน การเติมคําวา “จึง” ลงไปจะได
ความหมายที่สมบูรณที่สุด
ตอบ ขอ ข. แต จึง
อานเรื่อง “ชนิดของประโยคในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B
2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

- ๑๑ -

๑๑. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
ข. ประเทศชาติบานเมืองของเรา
ค. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น
ง. ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา
ประโยค คือ ถอยคําหรือขอความที่มีใจความครบบริบูรณ มีเนื้อความชัดเจน นั่นก็คือ ชัดเจนซะจนสามารถ
ทราบไดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร
โดยทั่วไปประโยคจะประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง
ภาคประธาน เปนผูกระทํากริยาอาการ เพื่อใหทราบวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร ซึ่งภาค
ประธานจะมีสวนขยายหรือไมก็ได เชน
- คนบา ถูกหมากัด
- คนดี คือคนที่ชอบชวยเหลือคนอื่น
ภาคแสดง เปนสวนที่แสดงอาการของภาคประธาน วาประธานไดทํากริยาอะไร ซึ่งภาคแสดงนี้ จะชวยให
ประโยคมีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งภาคแสดงจะมีสวนขยายหรือไมก็ได
กลาวโดยสรุป ประโยคที่มีใจความสมบูรณตองประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง
ซึ่งเมื่อพิจารณาตารางตอไปนี้นาจะเขาใจมากขึ้น

ประโยค
ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
ประเทศชาติบานเมืองของเรา
เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น
ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา

ภาคประธาน
ภาคแสดง
ประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
ภาษาไทย
พัฒนา มาตลอดเวลา ประเทศชาติ บานเมืองของเรา
เด็กหญิง ตัวเล็กผิวขาวคนนั้น ทะเลสาบ ขางหมูบานเจาพระยา -

เมื่อพิจารณาตัวเลือกแลวจะพบวามีเพียงขอ ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา เทานั้นที่ประกอบดวย ๒ สวน
คือ ภาคประธาน และภาคแสดง สวนตัวเลือกอื่นมีเพียง ภาคประธาน และบทขยายประธาน แตไมมีภาคแสดง (หรือ
ภาคกริยา)
เฉลย ขอ ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
อานขอมูลเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

- ๑๒ -

๑๒. สถานการณตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด
ครอบครัวของเขาถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขาก็ยังใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย ขับรถยนต
ราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร
ก. จมไมลง
ข. เจายศเจาอยาง
ค. เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง
ง. กินขาวรอน นอนตื่นสาย
จมไมลง : เคยรุงเรืองใหญโต เมื่อตกอับก็ยังทําตัวเหมือนเดิม ไมยอมปรับตัวใหเหมาะกับฐานะของตน
ตัวอยาง”สิ้นสามีแลวภรรยาและลูกๆยังจมไมลง ทําตัวเหมือนเดิม ทั้งๆทีไมมีรายไดอะไร ไมชาคงลมละลายแน
เจายศเจาอยาง : คนที่ไวตัวไวยศ
เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง : ทําเลียนแบบคนใหญคนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไมมีกําลังทรัพยหรือความสามารถ
พอ, มีความหมายอยางเดียวกับเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานกน หรือเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดกน.
กินขาวรอน นอนตื่นสาย : ผูที่อยูแบบสุขสบายแบบเจานาย
เฉลย ขอ ก. จมไมลง

- ๑๓ -

๑๓. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
ก. การแตงกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุน
ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย
ค. บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผูพูดและการยอมรับจากผูฟง
ง. ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร
คําอธิบายขอนี้เหมือนขอ ๑๐๑ เลย ลองกลับไปทบทวนดูกัน
งายๆ สั้นคือ ดูวาขอไหนมี “ภาคประธาน” และ “ภาคแสดง” ซึ่งขอ ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลาย
จังหวัดของไทย สวนตัวเลือกอื่นๆ มีแตภาคแสดงเพียงอยางเดียว แตที่เห็นๆ ยาวๆ เคาเรียกวา “สวนขยายของภาค
ประธาน” อาจจะยาวไปหนอย แตก็เพื่อใหเขาใจวาภาคประธานคืออะไร
เฉลย ขอ ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย

- ๑๔ -

๑๔. ขอใดไมมีผูรับสาร
ก. เด็กชายจักรดาวสัญญากับพอแมวาจะตั้งใจเรียน
ข. เด็กหญิงเพียงออคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องผลการสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม
ค. เด็กหญิงสมานใจรองไหอยูในหองเรียนตอหนาเพื่อน ๆ
ง. เด็กชายผานฟา ตั้งใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถายทอดสาร (message) จากบุคคลฝายหนึ่ง ซึ่ง
เรียกวา ผูสงสาร (sender) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวาผูรับสาร (receiver) โดยผานสื่อ (channel/media)
องคประกอบของการสื่อสาร
๑. ผูสงสาร หมายถึง บุคคลที่ใชวิธีการตาง ๆ ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของตน
ไปสูบุคคลอีกฝายหนึ่ง
๒. สาร หมายถึง เรื่องราว หรือสิ่งที่ผูสงสารสงไปยังผูรับสาร
๓. สื่อ หมายถึง ชองทางในการสื่อสาร ซึ่งเปนตัวกลางที่เชื่องโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารใหติดตอสื่อสารกัน
ได ทราบไหมคะวา สื่อมีหลายประเภท นั่นคือ
- สื่อบุคคล ไดแก ผูสื่อขาว ผูนําความคิด ครู
- สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพถาย วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ การแสดงบทเวที
๔. ผูรับสาร หมายถึง บุคคลผูรับสารจากผูสงสารดวยการอาน การฟง และการชม

ก.
ข.
ค.
ง.

เมื่อวิเคราะหตัวเลือกตางๆ แลวจะเห็นวา
เด็กชายจักรดาวสัญญากับพอแมวาจะตั้งใจเรียน >>> ผูรับสาร คือ พอแม
เด็กหญิงเพียงออคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องผลการสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม >>> ผูรับสาร คือ เพื่อนๆ
เด็กหญิงสมานใจรองไหอยูในหองเรียนตอหนาเพื่อน ๆ >>> ผูรับสาร คือ เพื่อนๆ
เด็กชายผานฟา ตั้งใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร >>> ไมมีผูรับสาร
เฉลย ขอ ง. เด็กชายผานฟา ตั้งใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร

อานขอมูลเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” ที่นี่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E
%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%
AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

- ๑๕ -

๑๕. ขอใดเรียงลําดับคําตามพจนานุกรมไดถูกตอง
ก. ยี่โถ รางวัล ฤกษ ละโว
ข. จับฉาย มหาวงศ ปนัดดา ตระกูล
ค. ขี้คุย เงินรอน ปากผี ตังเก
ง. ตระเวน นายดาบ ถวาย เทพี
ขอนี้ทอง ก. – ฮ. ได ก็ไมยากเลย
บางคนแตอาจจะไมเขาใจวา ขอ ก. คําวา “ฤกษ” ซึ่งตัว “ฤ” เรียกวา “ตัว รึ”
- ใชเขียนประสมกับพยัญชนะ โดยออกเสียงเปน ริ รึ เรอ เชน กฤษณ พฤษภาคม ฤกษ
- ใชเขียนตนคํา โดยออกเสียงเปน ริ เชน ฤดี ฤดู ตฤน
โดยตัว ฤ นี้ จะตามหลัง ร. และอยูหนา ล. ตามนี้ >>> ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว
เมื่อวิเคราะหตัวเลือกตางๆ แลวจะเห็นวา
ก. ยี่โถ รางวัล ฤกษ ละโว
>>> เรียงไดถูกตองแลว
ข. จับฉาย มหาวงศ ปนัดดา ตระกูล
>>> จับฉาย ตระกูล ปนัดดา มหาวงศ
ค. ขี้คุย เงินรอน ปากผี ตังเก
>>> ขี้คุย เงินรอน ตังเก ปากผี
ง. ตระเวน นายดาบ ถวาย เทพี
>>> ตระเวน ถวาย เทพี นายดาบ
เฉลย ขอ ก. ยี่โถ รางวัล ฤกษ ละโว

- ๑๖ -

วิชาสังคมศึกษา (๒๐ ขอ)
๑๖. ศาสนาในขอใดเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
ก. พุทธ – พราหมณ
ข. อิสลาม – พุทธ
ค. ซิกข – คริสต
ง. คริสต - อิสลาม
ขอ ง. คริสต - อิสลาม
ตอบ
เมื่อวิเคราะหแลวจะทราบวา โจทยขอนี้ถามถึง “ประเภทของศาสนา” ซึ่งการจัดประเภทศาสนานั้นมีวิธีการ
จัดแบงที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง สําหรับโจทยขอนี้ “แบงประเภทตามความเชื่อเกี่ยวกับพระ
เจา” คือ
๑. ศาสนาที่นับถือพระเจา หรือ "เทวนิยม" (Theism) คือ เชื่อวาพระเจาเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ที่สรางโลก และ
สรรพสิ่งตาง ๆ ซึ่งศาสนาที่นับถือพระเจาองคแยกเปน
ก. เอกเทวนิยม (Monotheism) จะนับถือพระเจาเพียงองคเดียว ไดแก ศาสนายิว ศาสนาคริสต ศาสนา
อิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร ศาสนาสิข และศาสนาเตา
ข. พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจาหลายองค บางครั้งยังผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ ไดแก
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาชินโต และศาสนาขงจื๊อ
๒. ศาสนาที่ไมมีการนับถือพระเจา เรียกวา "อเทวนิยม" (Atheism) ไดแก ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน
สรุป ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม คือ นับถือพระเจาเพียงพระองคเดียว
โดยพระเจาของศาสนาคริสต คือ พระยะโฮวา (พระเยซูคริสตเปนศาสดา) สวนพระเจาของศาสนาอิสลาม คือ อัลลอฮฺ
(ทานนบีเปนศาสดา)
อานเพิ่มเติมที่
http://www.duangden.com/Religious/religious.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B
8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%
B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1

- ๑๗ -

๑๗. ความรัก ความเมตตาระหวางเพื่อนมนุษย เปนหลักธรรมสําคัญของศาสนาใด
ก. ศาสนาอิสลาม
ข. ศาสนาคริสต
ค. ศาสนาฮินดู
ง. พระพุทธศาสนา
ขอ ข. ศาสนาคริสต
ตอบ
สาเหตุที่ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ทรงรักประชากรของพระองคทรงสราง
สัตวตางๆขึ้นมาเพื่อรับใช เปนอาหารแกมนุษย และทรงใหมนุษยลงสูนรกเมื่อไมศรัทธาในพระเจา ซึ่งความรักในศาสนา
คริสตนี้เรียกวา “AGAPE” ซึ่งความรักทั้งหมดในศาสนาคริสตสรุปรวมไดวา แบงออกเปนความรักใหญๆ คือ ความรัก
อันดับที่ 1 ในศาสนาคริสตนั้นคือ รักพระเจาสุดจิตสุดใจ, และความรักอันที่ 2 คือ รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง
ดังที่สรุปอยูพระคัมภรไบเบิ้ล Luka 10:27 (ลูกา บทที่ 10 ขอ 27)
ที่มา

http://www.duangden.com/EthicalLecture/570-3.html

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0
%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2

- ๑๘ -

๑๘. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุงหมายใหชาวมุสลิมรูจักสิ่งใด
ก. การใหอภัย
ข. การแบงปน
ค. ความยุติธรรม
ง. ความอดทน
ขอ ข. การแบงปน
ตอบ
คุณคาของชีวิตตามความเชื่อของมุสลิม คือ การที่ไดปฏิบัติตามบัญญัติของพระเปนเจา ซึ่งครอบคลุมชีวิตในทุก
ดาน และเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับชายและหญิง ขอปฏิบัติทั้งหมดมีขอปฏิบัติอันเปนพื้นฐานของการปฏิบัติ มีอยู ๕
ประการหรือเรียกวา หลักอิสลาม (อัรกานุลอิสลาม) ซึ่งไดแก
๑. การกลาวปฏิญาณตน หมายถึง การประกาศยืนยันการนับถืออิสลาม โดยกลาวถึง ความเชื่อในหลักสําคัญ
สูงสุดวา "ขาพเจาขอปฏิญาณวา แนแท ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และขาพเจาขอปฏิญาณวา แนแท มุฮัมมัด
เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ"
๒. การนมาซ ๕ เวลา คือ การทํานมัสการตอพระเปนเจา เชา บาย เย็น ค่ํา และกลางคืน ในนมาซมีทาทางการ
สํารวมจิตใจระลึกถึงและขอพรตอพระผูเปนเจาดวยอิริยาบถ และคํากลาวที่มีแบบแผน นับวาเปนการฝกจิต ขัดเกลา
จิตใจ เพิ่มพูนความเขาใจในศีลธรรมและคุณธรรมอยางแนวแนและสม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางดานรางกายไดเปนอยางดี ผูที่จะทํากิจนี้ จะตองทําความสะอาดในเครื่องแตงกายและรางกาย และทําความสะอาด
ทางใจ คือการสํารวม "สูเจาจงดํารงนมาซ แนแท การนมาซชวยยับยั้งผูปฏิบัติจากความชั่วและความเลวทรามตาง ๆ"
(อัล-กุรอาน. ๒๙:๔๕)
๓. การจายซะกาต คือ การแบงปนทรัพยในครอบครองเมื่อครบพิกัดใหแกผูมีสิทธิ์ เปนการสรางสวัสดิการและ
ลดชองวางในสังคม เปนการจัดระเบียบการสรางสังคมสงเคราะห เพื่อชวยใหผูอื่นมีการกินดีอยูดี ทรัพยที่ตองจายเปน
ซะกาต ไดแก เงิน ทอง ปศุสัตวสิ่งเพาะปลูก ฯลฯ ซะกาตกําหนดจายใน ๘ ทาง คือ สําหรับคนอนาถา คนขัดสน
เจาหนาที่ผูจัดเก็บและจายซะกาต ผูที่เลื่อมใสจะนับถือหรือเพิ่งนับถืออิสลาม การไถทาสหรือเชลย ผูเปนหนี้สินลนตัว
คนเดินทางที่ขาดคาใชจายในการเดินทางในตางถิ่น และในหนทางของอัลลอฮฺ อัล-กุรอานย้ําวา "การใหทานเปนการขัด
เกลาจิตใจใหบริสุทธิ์" (อัล-กุรอาน. ๙:๑๐๓)
๔. การถือศีลอด คือ การละเวนจากการกิน การดื่ม การสัมพันธทางเพศและสํารวมตนอยูในคุณธรรม นับตั้งแต
แสงอรุณขึ้น จนกระทั่งดวงอาทิตยตกตลอดเดือนเราะมะฎอน อันเปนเดือนที่ ๙ ของศักราชทางจันทรคติอิสลามเปน
เวลา ๑ เดือน การถือศีลอดก็มิใชงดบริโภคเทานั้น แตยังมีการสํารวมตนในศีลธรรมและกระทําความดีตาง ๆ เปน
พิเศษดวยใจที่จดจอในอัลลอฮฺ อัล-กุรอาน ไดกลาวถึงเจตนารมณของการถือศีลอดไววา "บรรดาผูศรัทธาเอย การถือ
ศีลอดไดถูกกําหนดแกสูเจา ดังที่เคยบัญญัติแกบรรดาผูลวงไปกอนสูเจา เพื่อสูเจาจะไดสํารวมตนจากความชั่ว" (อัล-กุร
อาน. ๒:๑๘๓) การถือศีลอดนี้จะตองปฏิบัติกันทุกคน ไมมีขอยกเวนสําหรับคนรวย คนจน ผูหญิง ผูชาย พระศาสดา
หรือกษัตริย แตวามีขอผอนผันสําหรับผูที่เดินทางไกล ผูปวย หญิงที่มีประจําเดือน ผูชราภาพ ฯลฯ โดยการถือศีลอด
ชดใชหรือจายทรัพยตามเงื่อนไขของบัญญัติศาสนา

- ๑๙ -

๕. การประกอบพิธีฮัจญ เปนการไปเยี่ยมเยียน เพื่อประกอบศาสนพิธีตามสถานที่สําคัญตาง ๆ ณ เมืองมักกะฮ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนหนาที่สําหรับผูที่มีความพรอมดานจิตใจ รางกาย และกําลังทรัพย การประกอบพิธีนี้ มี
คุณประโยชนนอกเหนือจากการยกระดับจิตใจและเสริมสรางคุณธรรมหลายประการ ฮัจญยังเสริมสรางความสํานึกผู
บําเพ็ญอัจญในความเปนพี่นองกัน ความเทาเทียมกันของมวลมนุษยทุกคน ทุกฐานะ ทุกเพศ และทุกวัยตองอยูใน
สถานที่เดียวกัน มีแบบแผนการแตงกายเหมือนกัน และปฏิบัติอยางเดียวกันในกรอบความเชื่อและศีลธรรม
หลักพื้นฐานที่สําคัญของศาสนาอิสลามที่เปนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติแสดงใหเห็นวา อิสลามเนนความสําคัญ
ของจิตใจเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดพฤติกรรมภายนอก อิสลามสรางคุณธรรมภายในโดยปลูกฝงศรัทธาความเชื่อมั่นใน
จิตใจกอน เพื่อมนุษยจะไดปฏิบัติตนตามรูปแบบของบัญญัติประการตาง ๆ อันจะทําใหชีวิตมีคุณคาเกิดสันติสุขในตัว
บุคคลและสังคม
ที่มา

http://www.duangden.com/Religious/GoodLife-Religious.html

- ๒๐ -

๑๙. ภายหลังการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลวไดเกิดเหตุการณสําคัญในขอใด
ก. เกิดสงครามระหวางศาสนาตางๆ ในประเทศอินเดีย
ข. พระพุทธศาสนากลายเปนรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย
ค. พระพุทธศาสนาเผยแผไปยังดินแดนอาณานิคมของประเทศอินเดีย
ง. พระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป
ตอบ ขอ ง. พระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป
การสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งที่ ๓ ทําเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได ๒๓๔ ป (บางแหงระบุ
๒๓๕ ป) ที่อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย มีพระเจาอโศกมหาราชเปนราชูปถัมภ มีพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระเปนประธานพรอมพระสงฆ ๑,๐๐๐ รูป ใชเวลา ๙ เดือน จึงสําเร็จมูลเหตุเกิดจากมีพวกนอกศาสนาปลอมเขามา
บวชในพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธศาสนามัวหมองและเสื่อมเสียและทําใหธรรมวินัย
บิดเบือนไปจากความจริง ความถูกตองในการสังคายนาครั้งนั้นมีผล ๓ ประการ คือ
๑) ไดทําการชําระสะสางพระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์
๒) ทําใหพระพุทธศาสนาเปนปกแผนมั่งคงขึ้น
๓) มีการสงสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังที่ตาง ๆ ถึง ๙ คณะ
ที่มา

http://www.kr.ac.th/ebook2/surakeat/03.html

- ๒๑ -

๒๐. การที่อัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือ และฝายใต ทั้งฝายพลเรือน
และทหารเกิดขึ้นในสมัยใด
ก. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ข. สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง
ค. สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
ง. สมัยสมเด็จพระเพทราชา
เฉลย ก. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง วาดวยยศและตําแหนงขุนนาง ทรงอธิบายเอาไววา ตําแหนงขุนนางนั้น ได
ตั้งขึ้นเปนธรรมเนียม แตครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (รัชกาลที่ ๘ แหงกรุงศรีอยุธยา) เปนแบบสืบกันมา คือมี
อัครมหาเสนาบดี ๒ ฝาย
• เจาพระยาจักรี เปนอัครมหาเสนาบดีฝายพลเรือน เรียกวาสมุหนายก
• เจาพระยามหาเสนา เปนอัครมหาเสนาบดีฝายทหาร เรียกวาสมุหกลาโหม หรือ สมุหพระกลาโหม
ทวาจะใหเห็นภาพบริเวณหนาวัดโพธิ์ (วัดเชตุพน) ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ ยังมีกําแพงเมือง และปอม ประตูเมือง
สังเกตวา ประตูเมืองเปนประตูที่เรียกวา ‘คฤห’ มีหอรบครอมอยูเหนือประตู (ที่เห็นเปนชองๆ สี่เหลี่ยม)
รองลงมาจึงเปน จตุสดมภ ๔ คือ เวียงวัง คลัง นา
เวียง - เจาพระยมราช
วัง - เจาพระยาธรรมา (หรือธรรมาธิกรณ)
คลัง - เจาพระยาศรีธรรมาธิราช หรือ ตอมาเรียกตรงๆวา เจาพระยาพระคลัง
นา - เจาพระยาพลเทพ
ซึ่งเจาพระยาทั้ง ๖ ตําแหนงนี้ ถือ ศักดินา ๑๐,๐๐๐ เทาๆกัน
แตแมจะแบงเปนสองฝายหรือสองสาย หากเมื่อใดมีการทัพศึก ตองออกรบทั้งสองฝายไมวาฝายทหารหรือ
พลเรือน จึงปรากฏวา เจาพระยาจักรี สมุหนายกมักรับพระบรมราชโองการเปนแมทัพเสมอๆ
ที่มา

http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=2387&stissueid=2551&stcolcatid=2&stauthorid=13

- ๒๒ -

๒๑. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ก. การปฏิรูปการศึกษา (อานตอที่ http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Pa-tirup-Education.htm )
ข. การจัดตั้งกระทรวง (อานตอที่ http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Pa-tirup-Social.htm)
ค. การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย (รัชกาลที่ ๔)
ง. การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (อานตอที่
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8
%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E
0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C)

เฉลย ค. การปรับปรุงกองทันใหทันสมัย
การปรับปรุงกองทันใหทันสมัยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของ
แสนยานุภาพทางการทหาร เพราะเปนที่มาของอํานาจเหนือเมืองทั้งปวง พระองคทรงแสดงพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว : 34 อางถึงใน นฤมล ธีรวัฒน 2525 : 174)
"... อนึ่งธรรมเนียมมนุษยทุกวันนี้ เมืองใดปนใหญนอย กระสุนดินดํา มีอยูมากเปนกําลังใหญแลว เมืองนั้นก็
เปนเมืองหลวง มีอํานาจแผทั่วทิศไกลไปรอยโยชนสองรอยโยชน จนถึงนานาประเทศที่ใกลเคียงซึ่งมีกําลังนอยกวา ก็
ตองมาขอออนนอมเสียสวยเสียบรรณาการให อันนี้เปนธรรมดามนุษยในแผนดิน..."
โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงตระหนักวาประเทศตาง ๆ ในบริเวณเอเชียนี้กําลังถูกคุกคาม
จากประเทศมหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะประเทศไทยกําลังอยูในแผนการยึดครองของฝรั่งเศสและอังกฤษ ฉะนั้นจึง
ทรงตองปรับปรุงกิจการทหารของประเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยางรีบดวนพรอมกันหลาย ๆ ดาน ไมวาจะ
เปนการจัดกําลัง การจัดหาอาวุธ การฝก และยุทธวิธี และทรงทอดพระราชภาระใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว (ขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค) ในดานการ
ฝกอบรมทหารปนใหญ และทรงชวยปรับปรุงกองทัพบกใหเปนหนวยทหารแบบตะวันตก สวนหนวยทหารราบนั้นมีพระ
ราชประสงค จะไดนายทหารอังกฤษมาชวยปรับปรุงและฝกอบรม จึงทรงเลือกจางรอยเอกชาวอังกฤษ ทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษเขารับราชการเปนนายทหารฝรั่งคนแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชื่อรอยเอก อิมเปย (Impey)
ไดรับมอบหมายใหฝกทหารในกรมอาสาลาวและเขมร ในพระบรมมหาราชวัง ใหจัดเปนกองรอย เรียกวา "ทหารเกณฑ
หัดอยางยุโรป" หรือ "ทหารเกณฑหัดอยางฝรั่ง" การฝกสอนทหาร ไดจัดระเบียบแบบแผน และฝกสอนทางบกเปนครั้ง
แรก ตามแบบอยางทหารอังกฤษ มีการแบงแยกเปน กองพัน กองรอย หมวดหมู มีผูบังคับบัญชา ชั้นนายพัน นายรอย
นายสิบ ลดหลั่นกันลงมา และ เรียกขานเปนคําอังกฤษ เพราะผูสอนไมอาจแปลคําเปนภาษาไทย ทหารพวกนี้จึงไดชื่อ
เรียกอีกอยางวา "ทหารเกณฑหัดอยางอีหรอบ" ในขั้นตนไดจัดเหลาทหารรักษาพระองค โดยแบงออกเปนสองกอง
เรียกวา กองทหารหนา และกองทหารรักษาพระองคปนปลายหอกวังหลวงเดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯใหกองทหารเกณฑหัดอยางยุโรปหรือกองทหารรักษาพระองคเปนทหารประจําพระองค ผลัดเปลี่ยนกันอยู
เวรรักษาพระราชฐาน การบังคับบัญชากองทหารทั้งสองนี้ แบงเปนกองรอย หมวด และหมู ซึ่งไดถือปฏิบัติสืบมาจนถึง
ปจจุบัน (รอง ศยามานนท 2525 : 530)
ที่มา

http://siweb.dss.go.th/sci200/item1/military.html

- ๒๓ -

๒๒. ขอใดคือนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลที่ ๗
ก. ลดคาเงินบาท
ข. ปลดขาราชการออก
ค. กูเงินจากตางประเทศ
ง. สงเสริมการใชสินคาไทย
เฉลย ขอ ข. ปลดขาราชการออก
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ประเทศไทยกําลังประสบภาวะทรุดโทรมอยางยิ่ง โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ รัฐบาลได
ตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออกไปอยางมากมาย ในป พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงตัดทอน
รายจายในราชสํานัก เพื่อเปนตัวอยาง แกหนวยงานราชการตาง ๆ มีการลดจํานวนขาราชการ ในกระทรวงตาง ๆ ให
นอยลง พระองคยินยอมลดรายไดที่จะถวายใหกับพระคลังขางที่ นอกจากนี้พระองคทรง มีพระราชปรารภ ใหคนไทย
หางานอยางอื่นทํานอกจากการยึดอาชีพรับราชการ ถึงเวลาที่คนไทยตองหันไปประกอบอาชีพทางการคาและการ
อุตสาหกรรมใหมากขึ้น แตในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มตกต่ําลงอยางมาก สงผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ใหทรุดหนักลงไปอีก ประชาชนตางเดือดรอนอยางมาก “เกิดภาวะขาวยากหมากแพง” รัชกาลที่ 7 ไดใช
มาตรการตัดทอนรายจายอยางเขมงวดที่สุด ตลอดจนปลดขาราชการออกจากตําแหนงเปนจํานวนมาก จัดการยุบ
มณฑลตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ประกาศยุบจังหวัด งดจายเบี้ยเลี้ยงขาราชการ
ในเดือนกันยายน 2474 รัฐบาลประกาศงดใชมาตรฐานทองคํา และกําหนดคาเงินตามปอนดสเตอรลิง เพื่อ
ปรับงบประมาณประจําปใหเขาสูดุลยภาพ ออกพระราชบัญญัติการเก็บภาษีอากรใหม ในเดือนพฤษภาคม 2475 รัฐบาล
ไดขายทองคําทุนสํารองของประเทศที่มีอยูทั้งหมด 17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีราษฎร โดยเฉพาะ
ขาราชการ เรียกภาษีเงินเดือน ประชากรในประเทศตกงานมากขึ้น กิจการคาเกือบทั้งหมดตกเปนของชาวตางชาติ
เหตุการณทั้งหมดจึงนําไปสู การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเปนแบบประชาธิปไตย
ที่มา

http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit4/chapter4/chapter4_7/Ram7_3_History.htm

- ๒๔ ๒๓. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด
ก. ทวารวดี
ข. สุโขทัย
ค. เชียงแสน
ง. อยุธยา
เฉลย ข. สุโขทัย
ทํานบพระรวง เปนคําที่คนทองถิ่นตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย ใชเรียกรองรอยของคันดินโบราณเพื่อ
การชลประทานที่เมืองเกาสุโขทัยซึ่งกษัตริยสุโขทัยองคใดองคหนึ่งสรางขึ้น โดยที่เมื่อพบสิ่งใดที่เปนของเมืองโบราณ
ชาวบานละแวกนั้นจะอธิบายวาเปนของที่พระรวงทําขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยอิทธิฤทธิ์ของพระรวงทั้งสิ้น
ร อ งรอยคั นดิ น ชลประทาน หรื อ ทํ า นบพระร ว งนั้ น อยูน อกเมื อ งทางทิศ ตะวั น ตกเฉีย งใต ตรงบริเ วณที่
กระหนาบดวยภูเขาสองลูกเปนรูปกามปู คือ เขาพระบาทใหญ กับเขากิ่วอายมา ภูเขาทั้งสองรูปนี้อยูในเทือกภูเขาหลวง
ดานหลังตัวเมืองสุโขทัยโบราณ ลึกเขาไปในเทือกเขานี้เปนซอกเขาอันเปนตนกําเนิดของทางน้ําเรียกวา โซกพระรวงลอง
ขรรค ลําธารขนาดเล็กที่มีตนกําเนิดจาดโซกพระรวงลองขรรค จะไหลเลาะเชิงเขากิ่วอายมาออกมา โดยอีกฟากหนึ่งของ
ฝงธารจะเปนที่ลาดชันของเชิงเขาพระบาทใหญ
ปจจุบันกรมชลประทานไดสรางเขื่อนดินสูงเปนแนวเชื่อมระหวางปลายเขาพระบาทใหญกับเขากิ่วอายมา
สามารถกักน้ําที่ไหลออกมาจากโซกพระรวงลองขรรค บริเวณระหวางเขาทั้งสองลูกจึงกลายเปนอางเก็บน้ําขนาดยอมและ
ระบายน้ําจากอางเก็บน้ํานี้ลงคลองเสาหอ ซึ่งจะนําน้ํานี้เขาคูเมืองสุโขทัยที่มุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต อันเปนตําแหนง
ที่มีระดับความสูงของพื้นดินสูงที่สุดของเมืองสุโขทัย น้ําจากคลองเสาหอจะไหลลงคูเมืองดานทิศตะวันตกและทิศใต
จากนั้นจะไหลเขาคูเมืองดานทิศเหนือและทิศตะวันออกไปสูมุมเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีระดับต่ําที่สุดกอนที่จะ
ไหลลงแมน้ําลําพันไปลงแมน้ํายมที่อยูไกลออกไปทางทิศตะวันออก
เดิมกอนที่กรมชลประทานจะกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา บริเวณนี้จะมีคันดินเตี้ย ๆ สูงประมาณ 1-2 เมตร ทอด
ยาวเปนแนวขนานกันกับเขื่อนดินสรางใหมของกรมชลประทาน มีคําเรียกคันดินโบราณนี้วา ทํานบพระรวง แตลักษณะ
คันดินไมสูงนักรวมทั้งมิไดมีสภาพการกอสรางที่แข็งแรงพอ จึงอาจที่จะวิเคราะหไดวา คันดินโบราณที่เรียกวาทํานบพระ
รวงนี้ มิไดทําหนาที่เปนเขื่อนกักเก็บน้ําเหมือนกับเขื่อนดินที่กรมชลประทานมาสรางไว
ทํานบพระรวงของเดิมจะทําหนาที่บังคับทิศทางของน้ําที่มีมากในฤดูฝน มิใหไหลลนไปในทิศทางอื่นที่มิใช
ทิศทางไปสูเมืองสุโขทัยแตจะทําหนาที่เบนน้ําทั้งหมดที่ไหลมาจากเขาทั้งสองลูกนี้ใหไหลลงไปในคลองเสาหอทั้งหมด
เพื่อนําไปสูคเู มืองสุโขทัย
แนวคันดินที่ทําหนาที่เบี่ยงเบนทิศทางของน้ําไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามตองการ ซึ่งทําหนาที่เหมือนกับ
ทํานบพระรวงนั้น พบโดยทั่วไปบนพื้นที่ลาดเอียงของภูมิประเทศรอบเมืองสุโขทัย ที่พบมากที่สุดอยูบริเวณเชิงเขาดาน
ทิศตะวันตกติดตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง แตก็มิไดเรียกวาทํานบพระรวง คงมีเพียงคันดินเปนแนว
เชื่อมระหวางเขาพระบาทใหญกับเขากิ่วอายมาเทานั้นที่มีชื่อเรียกวา ทํานบพระรวง อาจจะเปนดวยวา เห็นเปนคันดิน
ชัดเจนที่สุดและชาวบานแถบนั้นรูจักกันมานานแลวก็ได แมวาปจจุบันคันดินทํานบพระรวงของเดิมจะไมเหลือสภาพให
เห็นอีกแลว แตเขื่อนดินของกรมชลประทานที่สรางขึ้นมาใหมซึ่งทําหนาที่ตางไปจากคันดินของเดิม ก็ยังถูกเรียกวา

- ๒๕ -

ทํานบพระรวง แทนทํานบพระรวงแหงนี้นักวิชาการหลายทานไดเรียกชื่อเปน สรีดภงส ตามชื่อที่ปรากฏใน จารึกหลักที่
1 (ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช) ดังนั้น ในปจจุบันสถานที่แหงนี้นอกจากจะมีชื่อเรียกตามคําทองถิ่นวา "ทํานบ
พระรวง" แลว ยังเรียกชื่อตามความเขาใจของนักวิชาการดังกลาววา "สรีดภงส" ดวย
ที่มา

http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/PRR5.htm

- ๒๖ -

๒๔. ขอใดจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายลายลักษณอักษรของไทยไดถูกตอง
ก. รัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ
ข. รัฐธรรมนูญ พระรากฤษฎีกา พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ
ค. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ
ง. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด เทศบัญญัติ
เฉลย ขอ ค. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนกฎหมายสูงสุดที่กําหนดรูปแบบการปกครองและระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิ น ตลอดจนรับรองและสงเสริ มสิทธิตาง ๆ ของประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ รั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทยยังเปนกฎหมายแมบทของกฎหมายอื่นทุกฉบับ กฎหมายอื่นจึงจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญมิได มิ
เชนนั้นเปนอันใชบังคับมิไดเลย
มัก มีผู เรี ย ก "รัฐ ธรรมนูญ " ว า "กฎหมายรั ฐ ธรรมนูญ " พึง ทราบว า "กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ" (อัง กฤษ:
Constitutional Law) นั้นเปนคําเรียกสาขาวิชาทางนิติศาสตรและเรียกกฎหมายมหาชนแขนงหนึ่งซึ่งวาดวยการวาง
ระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง สวน "รัฐธรรมนูญ" (อังกฤษ: Constitution) นั้นคือกฎหมายจริง ๆ ฉบับหนึ่ง
ซึ่งจัดระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายชนิดนี้อยูในรูปของพระราชบัญญัติในประเทศไทย และมีศัก ดิ์
เดียวกันกับพระราชบัญญัติ แตมีวิธีการตราที่พิสดารกวาพระราชบัญญัติเนื่องเพราะเปนกฎหมายที่อธิบายรายละเอียด
ตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย เปนกฎหมายชั้นรองลงมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
เปนกฎหมายที่ถือไดวาคลอดออกมาจากทองของรัฐธรรมนูญโดยตรง องคกรที่มีหนาที่ตรากฎหมายสองประเภทนี้ไดแก
รัฐสภา
พระราชกําหนด เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจในการตราใหแกฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเพื่อใหใช
ในกรณีรีบดวนหรือฉุกเฉิน พระราชกําหนดนั้นเมื่อมีการประการใชแลวคณะรัฐมนตรีตองนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ถามิไดรับความเห็นชอบก็เปนอันสุดสุดลง แตผลของการสิ้นสุดลงนี้ไมกระทบกระเทือน
บรรดาการที่ไดกระทําลงระหวางใชพระราชกําหนดนั้น
พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียดซึ่งเปนหลักการยอย ๆ ของพระราชบัญญัติหรือของพระ
ราชกําหนด เปรียบเสมือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่อธิบายขยายความในรัฐธรรมนูญ
กฎองคการบัญญัติ เปนกฎหมายที่องคการบริหารสวนทองถิ่นตราขึ้นและใชบังคับภายในเขตอํานาจของตน
ไดแก ขอบังคับตําบล เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติ
เมืองพัทยา เนื่องจากอํานาจในการตรากฎหมายประเภทนี้ไดรับมาจากพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปจึงถือวากฎองคการ
บัญญัติมีศักดิ์ต่ํากวาพระราชบัญญัติ ชั่วแตวาใชบังคับภายในเขตใดเขตหนึ่งเปนการทั่วไปเทานั้น
กฎกระทรวง เปนกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารและไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสภา มีลักษณะ
คลายพระราชกฤษฎีกาเพราะศักดิ์ของผูตราตางกัน

- ๒๗ -

รองศาสตราจารยทัชชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา "เมื่อพระราชกฤษฎีกากับ
กฎกระทรวงมีความใกลเคียงกันมาก ขอที่พิจารณาใหเห็นถึงความแตกตางกันวาควรจะออกกฎหมายในรูปพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น ขึ้นอยูกับวา เนื้อหาของกฎหมายที่ตองการบัญญัตินั้นมีความสําคัญเพียงใด ซึ่งหากมี
ความสํ า คั ญ เป น อย า งมากจะออกมาในรู ป ของพระราชกฤษฎี ก า แต ถ า มี ค วามสํ า คั ญ น อ ยกว า ก็ อ อกในรู ป ของ
กฎกระทรวง"
ที่มา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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๒๕. การปลูกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ค. จอมพลถนอม กิตติขจร
ง. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
เฉลย ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญไดปรากฏเดนชัดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปนยุคหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองที่เขาสูระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งกอนถึงลัทธิชาตินิยมในยุคนี้ไดขาดการเชื่อมตอไประยะหนึ่ง ทั้งนี้คือในชวง
หลังยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา
ลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญไดถูกกระตุนใหเกิดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนครั้งแรกซึ่งขณะนั้นดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี(พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๗) การเขามามีอํานาจดังกลาวนับวามีความมั่นคง เนื่องจากมีกําลังทหารอยู
ในกํามือทั้งหมดแลว การดําเนินการขั้นตอมาของจอมพล ป.พิบูลสงครามก็คือ พยายามหากําลังสนับสนุนจากประชาชน
และโดยที่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีหลวงวิจิตรวาทการนักชาตินิยมคนสําคัญอยูดวย จึงแนะนําใหใชวิธีปลูกฝงความรูสึก
ชาตินิยมใหเกิดขึ้น เพื่อจะไดพลังของประชาชนไวสนับสนุนรัฐบาลตอไป (จุลลา งอนรถ, ๒๕๑๓:๕๒) ทั้งนี้การสราง
ชาตินิยมในสมัยดังกลาวยังไดมีการนําเอาบทเพลงลักษณะตาง ๆ ที่ไปสะทอนภาพของนโยบายการสรางชาติโดยสะทอน
ไปสูประชาชนอีกมากมาย ซึ่งมีบุคคลสําคัญ และหนวยงานตาง ๆ ที่คอยสนองตอบตอนโยบายดังกลาวอีกหลาย ๆ
สวนดวยกัน
ปจจัยตาง ๆ ในการกอเกิดลัทธิช าตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดจากความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนา โดยใชวิธีการที่พยายามชักจูงใหประชาชนมาสนับสนุนรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ จนเกิดพลัง
รวมของประชาชน จึงเปนชองทางในการกระตุนจิตใจประชาชนใหเกิดความสํานึกถึงชาตินิยม เชนปรากฏการณการ
เรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส เปนตน
แทที่จริงปจจัยสําคัญของการสรางสํานึกชาตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นั้นเพื่อเปนการสนองตอ
นโยบายการสรางชาติของตน ทั้งนี้เปนผลสะทอนที่ออกมาจากการประกาศใชรัฐนิยมจํานวน ๑๒ ฉบับ ซึ่ง รัฐนิยม
หมายถึง ประเพณีนิยมที่คณะรัฐมนตรีไดประกาศใชในรูปประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีความมุงหมายจะใหประชาชน
ปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติ แมวาไมมีลักษณะเปนกฎหมายก็ตาม ทั้งนี้รัฐนิยมรัฐบาลจอม
พล ป.พิบูลสงครามประกาศใชรัฐนิยมฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒
ผลของการประกาศใชรัฐนิยมเพื่อพัฒนาชาติในบริบทตาง ๆ เปนการสรางความเจริญกาวหนาของประเทศ นับวา
เปนผลของการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมไทยอยางกะทันหัน จึงเปนผลกระทบตอการปรับตัวของคนในชาติที่เปนไปอยาง
รวดเร็ว
การเรงรัดในแนวนโยบายการสรางชาติอยางรีบเรงนี้ ดูออกจะเปนการรวบรัดอยางมาก ทั้งนี้ดวยที่จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ตองการเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและรับผิดชอบบางครั้งก็
ถายทอดเจตนาของทานผิด บางครั้งประชาชนทั่วไปตามไมทัน จึงเกิดเสียงวิพากษวิจารณ และเสียงครหาเปนอยางมาก
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แตอยางไรก็ตามผลงานดังกลาวก็ยังมีผลบางอยางตอเนื่องที่ถือปฏิบัติกันมาหลายอยางจนเปนแนววัฒนธรรมไทยดังที่
ปรากฏในปจจุบัน(บรรเจิด อินทุจันทรยง, ๒๕๔๐: ๓๔๐-๓๔๑)
จากประวัติศาสตรลัทธิชาตินิยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตอดีตเปนการสะทอนนโยบายเพื่อการรวมสํานึกใน
ความเปนชาติ และรวมพลังความคิดใหทุกคนในชาติมีความรับผิดชอบรวมกันโดยประเทศนี้ไมใชเปนของคนใดคนหนึ่ง
โดยที่จะใชปรากฏการณตาง ๆ จากทั้งภายนอกและภายในประเทศมาเปนตัวกระตุนใหคนในประเทศมีพลังในการสราง
ชาติ เปนตน ทั้งนี้ชาตินิยมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปนชาตินิยมที่สรางขึ้นเพื่อใหเกิดความสํานึกกลุมเปนสําคัญ ซึ่งจะ
ตางจากประเทศในเอเซียอาคเนยที่ตกเปนเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก ดังเชนยุคลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญ โดย
สวนใหญเปนการปลูกฝงลัทธิชาตินิยมเพื่อสนองตอบตอการสรางชาติเปนสวนใหญ สําหรับกลวิธีในการสรางชาตินิยมก็
อาจแตกตางกันไป เชน สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย อาจใชพระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ และอื่น ๆเปนตน ทั้งนี้
เพื่อเปนปลุกจิตสํานึกคนในชาติ หรือสมัยรัฐธรรมนูญ อาจใชประกาศคณะรัฐมนตรี รัฐนิยม บทละคร บทเพลง และ
อื่น ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสํานึกของความเปนชาติ กระบวนการคิดตลอดจนกระบวนการสรางลัทธิชาตินิยมใน
ประเทศไทยลวนเปนการสรางแนวคิดในความหวงแหนในมาตุภูมิ ตลอดจนสรางแนวคิดใหประเทศของตนพัฒนา
กาวหนาและเปนที่ยอมรับของสังคมโลก
ที่มา

http://www.solfamusic.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=138588&Ntype=6

- ๓๐ ๒๖. ใครคือ “ทนายแผนดิน”
ก. ผูพิพากษา
ข. พนักงานอัยการ
ค. ประธานศาลฎีกา
ง. คณะกรรมการตุลากร
เฉลย ข. พนักงานอัยการ
อัยการ [ไอยะ] น. การของเจา; (โบ) ตัวบทกฎหมาย เรียกวา พระอัยการ; (กฎ)
ชื่อสํานักงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐ คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
เรียกวา สํานักงานอัยการสูงสุด, เดิมเรียกวากรมอัยการ, ถาหมายถึงเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายแผนดิน
เพื่ออํานวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชนของรัฐ และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เรียกวา พนักงาน
อัยการ หรือ ขาราชการอัยการ, เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้ จะเปนขาราชการในสํานักงานอัยการ
สูงสุดหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได,โบราณเรียกวา พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตรหรือ ยกบัตร.
ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5f9f3494b1e366bb
อานเพิ่มเติมที่ http://www.trat.ago.go.th/trat_ju/page6.htm
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๒๗. ปรากฏการณใดเกี่ยวกับของกับพิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนขอตกลงและผูกมัดตามกกหมายในระดับโลก
ก. ปรากฏการณเอลนีโญ
ข. ปรากฏการณลานีญา
ค. ปรากฏการณเรือนกระจก
ง. ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ
เฉลย ค. ปรากฏการณเรือนกระจก
พิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนที่รูจักกันอีกอยางวาเปนสนธิสัญญาเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก คือ บันทึกขอตกลง
ระหวางประเทศฉบับเดียวของโลกที่มีเปาหมายผูกพัน คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนั้นมันจึงเปนเครื่องมือ
หลักที่รัฐบาลทั่วโลกตองใชเพื่อจัดการกับภาวะโลกรอน พูดใหเฉพาะเจาะจงก็คือ พิธีสารฉบับนี้บังคับใหประเทศที่
พัฒนาแลวทั่วโลกลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงพอประมาณ คือ 5% โดยเทียบกับระดับในพ.ศ. 2533 ภายในพ.ศ.
2551-2555 เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ แตละประเทศตองมีพันธะตอเปาหมายของแตละประเทศ คือ สหภาพยุโรป (15
ประเทศ) ที่ 8% ญี่ปุน ที่ 6% ฯลฯ เปาหมายของแตละประเทศกําหนดขึ้นจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต
นอกจากเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละประเทศที่ผูกพันตามกฎหมายแลวแลว พิธีสารเกียวโตยัง
ครอบคลุมถึงกลไกการคาอันหลากหลายอีกดวย การที่ปจจุบันพิธีสารเกียวโตเปนกฎหมายแลว ทําใหประเทศตางๆ ที่
กําลังเตรียมการปฏิบัติการอยางเปนทางการ จะนําไปสู “ตลาด” คารบอนไดออกไซดสําหรับการคาเพื่อชดเชยการปลอย
คารบอนไดออกไซตภายในพ.ศ. 2550 และจะมีการดําเนินการ “กลไกยืดหยุน” ไดแก กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(CDM) และการนําไปปฏิบัติรวมกัน (JI)
"กลไกยืดหยุน" หรือ "มาตรการยืดหยุน" ซึ่งเปนสาระสําคัญของพิธีสารฉบับนี้ หากถูกยกเลิก จะสงผลให
ประเทศที่กําลังพัฒนาตางๆ เต็มไปดวยโครงการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานที่กอใหเกิดมลพิษ และเปนพลังงานที่
ประเทศอื่นๆ เลิกใชไปแลว แตในทางตรงกันขาม หากมาตรการยืดหยุนนี้ไดรับการปฎิบัติตามตามกฎเกณฑ ก็จะสงผล
ใหเกิดการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่พัฒนาแลว และหลั่งไหลเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พิธีสารเกียวโตไดรับความเห็นพองในพ.ศ. 2540 ถึงแมตองเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดที่สําคัญตางๆ ในภายหลัง
ก็ตาม เพื่อใหมีผลบังคับใช (กลายเปนกฎหมาย) พิธีสารเกียวโตกําหนดใหอยางนอย 55 ประเทศใหสัตยาบันในพิธีสาร
นี้ โดยประเทศเหลานี้เปนผูปลอยคารบอนไดออกไซตอยางนอย 55% ไดแก ประเทศใน Annex B (ประเทศ
อุตสาหกรรม) จนถึงปจจุบัน 129 ประเทศไดใหสัตยาบันและยอมรับพิธีสารเกียวโต พิธีสารนี้ผานความเห็นชอบของ
หลายประเทศในพ.ศ. 2545 และในที่สุดไดฝาฟนอุปสรรคโดยสหพันธรัฐรัสเซียไดใหสัตยาบันในปลายพ.ศ. 2547
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสวนในการผลักดันพิธีสารเกียวโต โดยรณรงคใหรัฐบาลตางๆ ในภูมิภาคเพิ่ม
ความพยายามในการเชิญชวนใหรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวรับรองพิธีสารนี้ภายในพ.ศ. 2545 ซึ่งเปนโอกาส
ครบรอบสิบปของการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก
ประเทศที่สําคัญที่ไมใหสัตยาบันในพิธีสารนี้ คือ สหรัฐอเมริกา ที่ไมแสดงทาทีเห็นชอบ หรืออยางนอยก็ตราบ
เทาที่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอรจ บุชอยูในอํานาจ ทั้งๆ ที่สหรัฐเปนผูกอมลพิษกาซเรือนกระจกอันดับ 1 ของโลกก็
ตาม สวนออสเตรเลีย โครเอเชีย และ โมนาโคยังตองดําเนินการใหสัตยาบันใหเสร็จสิ้น
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พิธีสารเกียวโตเปนกาวแรกที่สําคัญดังเจตนารมณในตอนแรก เปนที่ยอมรับกันมาโดยตลอดวาพิธีสารเกียวโต
เพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ โดยหากตองการหลีกหนีจากภาวะโลกรอนที่อันตราย ทั่วโลกจะตองลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงอยางนอย 30% จากประเทศอุตสาหกรรม ภายในพ.ศ. 2563 และลดลง 70-80% ภายในกลางทศวรรษ
นี้ หากลดนอยลงกวานี้จะทําใหลูกหลานของเราตองอยูในโลกที่ไมนารื่นรมยและไมมั่นคงอยางมาก
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใตเชื่อวาถึงแมสนธิสัญญาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศฉบับนี้จะไมใชคําตอบสุดทาย
ในการหยุดยั้งการปลอยกาซเรือนกระจกที่สมบูรณแบบ (พิธีตราสารฉบับนี้มีเปาหมายที่จะใหเกิดการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลง เพียง 5% แมวาในการรักษาสมดุลของระบบภูมิอากาศโลก ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงถึง 6070% ก็ตาม) แตสนธิสัญญาฉบับนี้ก็เปนกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนี้ในการลดการปลอยกาซคารบอนในโลก
เศรษฐกิจ
การตัดสินใจของรัฐบาล อุตสาหกรรม และ สังคมมนุษยในศตวรรษหนาหรือ 2 ศตวรรษหนาจะเปนสิ่งชี้ขาด
คุณมีสวนในการตัดสินใจเหลานั้นและพวกเราตองการความชวยเหลือจากคุณ ดูหนา ลงมือทํา ของเราวาคุณสามารถ
ชวยไดอยางไร
ที่มา

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/governments/kyoto-protocol
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๒๘. กรณีที่ขาราชการตองการฟองรองผูบังคับบัญชาเนื่องจากไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหจะตองฟองศาลใด
ก. ศาลแพง
ข. ศาลฎีกา
ค. ศาลอุทธรณ
ง. ศาลปกครอง
เฉลย ขอ ง. ศาลปกครอง
ศาลแพง เปนศาลยุติธรรมชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิไดอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพงมีเขตตลอดทองที่กรุงเทพมหานคร นอกจากทองที่ที่อยูในเขตของศาลแพงกรุงเทพใต
ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไว ในกรณีที่มีการยื่น
ฟองคดีตอศาลแพง และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพง ศาลแพงอาจใชดุลพินิจยอมรับไวพิจารณาพิพากษาหรือมี
คําสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอํานาจ
ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
หรือศาลอุทธรณภาค ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามี
อํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่น
ศาลอุทธรณ คือ ศาลสูงถัดจากศาลชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือ
คําสั่งของศาลชั้นตนที่อยูในเขตอํานาจ กับมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอื่นใน
เขตทองที่ที่มิไดอยูในเขตศาลอุทธรณภาค เวนแตคดีที่อยูนอกเขตศาลอุทธรณจะอุทธรณตอศาลอุทธรณก็ได ทั้งนี้อยู
ในดุลพินิจของศาลอุทธรณที่จะไมยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่อุทธรณเชนนั้นก็ได เวนแตคดีนั้นจะไดโอน
มาตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ศาลปกครอง เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276
และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเทาศาล
ยุติธรรมและมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสราง
บรรทัดฐานที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ
ศาลปกครอง เปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ ตางจาก
ศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาลปกครองชั้นตน" และ "ศาลปกครองสูงสุด"
ที่มา

http://th.wikipedia.org/wiki/
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๒๙. การกําหนดใชพุทธศักราช ใหเริ่มนับในเหตุการณที่สําคัญเหตุการณใด
ก. พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ
ข. พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู
ค. พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศศาสนา
ง. พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน
เฉลย ขอ ง. พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ชวงกําหนดเวลาซึ่งกําหนดเอาป ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานเปน
เบื้องตนในการกําหนดนับ ซึ่งพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 1 ป แตในประเทศ
พมาและประเทศกัมพูชานับในปที่พระพุทธเจาปรินิพพานเลย เชน ในประเทศไทยเปนป พ.ศ. 2548 แตในพมาและ
กัมพูชาเปน พ.ศ. 2549 สวนในประเทศศรีลังกาจะเปลี่ยนศักราชในวันวิสาขบูชา
ที่มา

http://th.wikipedia.org/wiki
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๓๐. ขอใดไมสมควรกําหนดไวเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ก. อายุ
ข. สัญชาติ
ค. ภูมิลําเนา
ง. การศึกษา
เฉลย ขอ ง. การศึกษา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
ก. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง(แมไมมี
คุณสมบัติขอนี้ก็มีสิทธิลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกตั้งไดในเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียน
บานติดตอกันครั้งสุดทายไมนอยกวา ๙๐ วัน และมีสิทธิลงคะแนนแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่เขตเลือกตั้งที่ผูนั้นใช
สิทธิลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกตั้งตั้งอยูในกลุมจังหวัดนั้นดวย)
ข. ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ที่มา

http://www.law.moi.go.th/2551/article006.doc
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