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เฉลย
Pre-Test ครั้งที่ 2/2553
จัดสอบโดย
วิชา
วัน-เวลาสอบ
จํานวนขอสอบ

เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org)
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
วันเสารที่ 30 มกราคม 2553
เวลา 09.30 - 12.00 น.
ทั้งหมด 140 ขอ
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วิชาภาษาไทย (๒๐ ขอ)
101. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตนอยที่สุด
ก. เชิญเจารําเถิดนะนางฟา
ค. ตัวพี่จะรําตามไป

ข. ใหสิ้นทาที่นางจําได
ง. มิใหผิดเพลงนางเทวี

ตอบ ข. ใหสิ้นทาที่นางจําได
วิธีงายๆ คือ แทนคานิ้วทั้ง 5 ดวยเสียงทั้ง 5 คือ นิ้วที่ 1 คือเสียงสามัญ นิ้วที่ 2 คือเสียงเอก นิ้วที่ 3 คือ
เสียงโท นิ้วที่ 4 คือเสียงตรี และนิ้วที่ 5 คือเสียงจัตวา ดังนั้น เลขที่ออกคือ
ก. เชิญเจารําเถิดนะนางฟา
1312414
ข. ใหสิ้นทาที่นางจําได
3333113
ค. ตัวพี่จะรําตามไป
132111
ง. มิใหผิดเพลงนางเทวี
4321111

ให
สิ้น
ทา
ที่
นาง
จํา
ได

เมื่อพิจารณาโจทย
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 3 เสียงโท

ขอ ข. คือคําตอบที่ถูกตอง เพราะมีตัวเลขครบทั้ง 1 2 3 4 และ 5

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8
%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

-2-

102. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบหาเสียง
ก. โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด
ค. ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปรื่องตน

ข. ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล
ง. โงสิบหน ดีกวาเบง เกงเดี๋ยวเดียว

ตอบ ข. ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล
วิธีงายๆ คือ แทนคานิ้วทั้ง 5 ดวยเสียงทั้ง 5 คือ นิ้วที่ 1 คือเสียงสามัญ นิ้วที่ 2 คือเสียงเอก นิ้วที่ 3 คือ
เสียงโท นิ้วที่ 4 คือเสียงตรี และนิ้วที่ 5 คือเสียงจัตวา ดังนั้น เลขที่ออกคือ
ก. โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด
331 123 234
ข. ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล
114 233 225
ค. ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปรื่องตน
343 412 221
ง. โงสิบหน ดีกวาเบง เกงเดี๋ยวเดียว
325 122 251

ทาง
ชี
วิต
จะ
รุง
โรจน
โสต
ถิ
ผล

เมื่อพิจารณาโจทย
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 4 เสียงตรี
นิ้วที่ 2 เสียงเอก
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 2 เสียงเอก
นิ้วที่ 2 เสียงเอก
นิ้วที่ 5 เสียงจัตวา

ขอ ข. คือคําตอบที่ถูกตอง เพราะมีตวั เลขครบทั้ง 1 2 3 4 และ 5

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8
%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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103. ขอใดใชพยัญชนะตนของคําเปนอักษรต่ําคูทั้งหมด
ก. งูใหญในรั้ววัดโมลี
ข. ฉันฝากถุงขาวสวยใหผอง
ค. การจัดเด็กตองบอกปาอบ
ง. คนแซเฮงชอบแฟนพันธุแท
ตอบ ง. คนแซเฮงชอบแฟนพันธุแท
ไตรยางค คือ การแบงพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว ออกเปน ๓ สวน ซึ่งเรียกวา “อักษรสามหมู” โดยอักษรสาม
หมูประกอบดวย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา
แลวทราบหรือไมคะวา เราแบงอักษรเปนสามหมูเพื่ออะไร?
คําตอบก็คือ... การแบงอักษรเปนสามหมูก็เพื่อประโยชนในการนําไปผันคํา ทั้งนี้เพราะอักษรแตละหมูมี
ความสามารถในการผันคําไดแตกตางกัน ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ ติดตามไดในหนาถัดไปคะ
อักษรสามหมูแบงไดดังนี้
อักษรสูง
มี ๑๑ ตัว
คือ
ขฃฉฐถผฝศสษห
อักษรกลาง
มี ๙ ตัว
คือ
กจดตฎฏบปอ
อักษรต่ํา
มี ๒๔ ตัว
คือ
คฅฆงชซฌญฑฒณทธนพฟภมยรลวฬฮ
พยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว นอกจากจะสามารถแบงออกเปนสามหมู หรือที่เรียกวาไตรยางค ไดแก อักษรสูง
อักษรกลาง และอักษรต่ํา แลว... อักษรต่ํา ซึ่งมีทั้งหมด ๒๔ ตัว ยังสามารถแบงยอยออกเปน อักษรคู และอักษรเดี่ยว
ไดอีกดวยนะคะ ดังตอไปนี้
อักษรคู คือ อักษรต่ําที่มีเสียงคู หรือเสียงใกลเคียงกับอักษรสูง
อักษรต่ําคูมีทั้งหมด ๑๔ ตัว ไดแก ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
อักษรต่าํ คู สามารถนํามาจับคูกับอักษรสูงได ๗ คู ดังนี้
อักษรคู/อักษรต่ํา

อักษรสูง

คฅฆ

คูกับ

ขฃ

ชฌ

คูกับ

ฉ

ซ

คูกับ

ศสษ

ฑฒทธ

คูกับ

ฐถ

พภ

คูกับ

ผ

ฟ

คูกับ

ฝ

ฮ

คูกับ

ห

อักษรเดี่ยว หรืออักษรต่ําเดี่ยว คือ อักษรต่าํ ที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มี ๑๐ ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
เมื่อพิจารณาโจทย
ประโยคในขอ ง. เปนคําตอบที่ถูกตองเพราะ “คนแซเฮงชอบแฟนพันธุแท” เปน
อักษรต่ําคูทั้งหมด (ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ)
อานเรื่อง “ไตรยางค (อักษรสามหมู)” เพิ่มเติมที่
http://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
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104. ขอใดไมมสี ระประสม
ก. ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง
ค. เหมือนคนปาคนไพรไมรุงเรือง

ข. ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง
ง. จะพูดดวยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

ตอบ ก. ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง
เสียงสระ หรือเสียงแท คือ เสียงที่เปลงออกมาจากลําคอโดยตรง ไมถูกสกัดกั้นดวยอวัยวะสวนใดในปาก
แลวเกิดเสียงกองกังวาน และออกเสียงไดยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบงออกเปน
- สระเดี่ยว มีจํานวน ๑๘ เสียง โดยสระเดี่ยว แบงออกเปน
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ไดแก อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ
สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ไดแก อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ
- สระประสม มีจํานวน ๖ เสียง โดยสระประสม แบงออกเปน
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ไดแก
เอียะ เกิดจากการประสมของ สระอิ + สระอะ
เอือะ เกิดจากการประสมของ สระอึ + สระอะ
อัวะ เกิดจากการประสมของ สระอุ + สระอะ
สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ไดแก
เอีย เกิดจากการประสมของ สระอี + สระอา
เอือ เกิดจากการประสมของ สระอื + สระอา
อัว เกิดจากการประสมของ สระอู + สระอา
เมื่อพิจารณาโจทย
ก. ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง
ข. ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง
ค. เหมือนคนปาคนไพรไมรุงเรือง
ง. จะพูดดวยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

ไมมีสระประสม
สระประสมคือ เรื่อง (สระเอือ)
สระประสมคือ เหมือน (สระเอือ),
สระประสมคือ เปลือง (สระเอือ)

เรือง (สระเอือ)

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8
%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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105. ขอใดมีจํานวนพยางคนอยที่สุด
ก. คณะรัฐบุรุษ
ค. ผลิตภัณฑชุมชน
ตอบ

ข. ประชาธิปไตย
ง. ปรากฏการณธรรมชาติ

ข. ประชาธิปไตย

เมื่อพิจารณาโจทย
ก. คณะรัฐบุรุษ
อานวา
ข. ประชาธิปไตย
ค. ผลิตภัณฑชุมชน
ง. ปรากฏการณธรรมชาติ

คะ-ณะ-รัด-ถะ-บุ-หรุด
ประ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต
ผะ-หฺลิด-ตะ-พัน-ชุม-ชน
ปรา-กด-กาน-ทํา มะ-ชาด

มีจํานวน 6 พยางค
5 พยางค
6 พยางค
6 พยางค
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106. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
ก. อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง
ค. เหลาวัวควายเดินกินน้ําบนหาดทรายใกลบอสราง

ข. ครอบครัวนี้รวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา
ง. นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท

ตอบ ค. เหลาวัวควายเดินกินน้ําบนหาดทรายใกลบอสราง
ในขอนี้นองๆ ควรทําความเขาใจใน 2 เรื่องคือ อักษรควบกล้ํา และอักษรนํา
พยัญชนะตน ๒ ตัว หรือที่เรียกวา “ตัวอักษรควบกล้ํา” ซึ่ง “ อักษรควบกล้ํา” ก็คือ คําที่มีพยัญชนะ “ ร ล ว”
ไปควบกล้ํากับพยัญชนะอื่น ๆ เวลาอานตองออกเสียงพยัญชนะพรอมกัน ๒ ตัว เชน คําวา “ ความ” ออกเสียง “ คว”
พรอมกัน หรือ คําวา “ พราว” ออกเสียง “ พร” พรอมกัน
อักษรควบกล้ําแบงเปน อักษรควบแท และอักษรควบไมแท โดยมิวิธีการสังเกตดังนี้คะ
1. อักษรควบแท คือ การออกเสียงพยัญชนะสองตัวพรอมกัน เชน กราบ กรู ครู กราว นิทรา ขลัง
พลาด พลั้ง ครั้ง คราว คลุม คลั่ง เปลี่ยนแปลง ครอบครัว กวด แกวงไกว ควาย ไขวควา ขวักไขว
2. อักษรควบไมแท แบงเปน
- ออกเสียงพยัญชนะตัวหนาเพียงตัวเดียว (ไมไดออกเสียงตัวที่ควบดวย) เชน จริง (จิง), สราง
(สาง), แสรง (แสง), ไซร (ไซ), สรอย (สอย), ศรี (สี), เศรา (เสา)
- เมื่อ ร ไปควบกับ ท เปน ทร ใหอานออกเสียง ซ เชน ทรง (ซง), ทราม (ซาม), ทราย (ซาย),
ทรุดโทรม (ซุด-โซม), แทรก (แซก)
อักษรนํา คือ คําที่พยัญชนะตนสองตัวประสมสระเดียวกัน โดยไมประวิสรรชนีย (ไมประวิสรรชนีย คือ ไม
เขียนสระอะใหเห็น ) ดังนั้น เวลาอานพยัญชนะตัวหนาจะออกเสียงนําพยัญชนะตัวถัดไป เชน ตลาด (ตะ-หลาด)
สําหรับวิธีการอานอักษรนํามีดังนี้
๑. อานออกเสียง ๒ พยางค
ถาพยัญชนะตัวหนาเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง พยัญชนะที่ตามมาตองเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น สําหรับ
เสียงของพยัญชนะตัวหนาจะออกเสียง อะ แตไมประวิสรรชนีย สวนพยางคหลังจะออกเสียงสูงตามอักษรนํา และรูป
สระที่กํากับอยู
- อักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว เชน ถลํา สนุก แสวง สงบ สงัด สลอน สนม
- อักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว เชน จมูก ตวาด จรัส อนึ่ง ตลาด ตวัด จรัส อราม
จะสังเกตวา การออกเสียงอักษรนําแบบที่ ๑ คือ “พยัญชนะตัวหนาเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง พยัญชนะที่
ตามมาตองเปนอักษรต่ําเดี่ยว” เวลาออกเสียงพยางคหลัง จะมีเสียง ห.หีบ เชน ถลํา (อานวา ถะ- หลํา), ตลาด (อานวา
ตะ- ห ลาด) เปนตน
คราวหนา ถาเจอคํา ๒ พยางค ที่พยางคแรกออกเสียง “อะ” แลวพยางคที่สองออกเสียง “ห.หีบ” ใหทราบ
เอาไวเลยวานี่คือ “อักษรนํา”
ถาพยัญชนะตัวหนาเปนอักษรกลางหรืออักษรสูง พยัญชนะที่ตามมาเปนอักษรต่ําคูเสียงพยางคหลังจะเปน
เสียงเดิม เชน ไผท (ผะ-ไท) ผทม (ผะ-ทม)
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๒.) อานออกเสียงพยางคเดียว ถา ห นําหนาอักษรเดี่ยว (ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ) หรือ อ นําหนา ย ใหออก
เสียงเปนพยางคเดียว ไมตองออกเสียง อะ เชน
ห นํา ง เชน หงอ หงาย เหงา
ห นํา ย เชน หยาด หยาม หยี
ห นํา ญ เชน หญิง หญา ใหญ
ห นํา ล เชน หลาย เหลา หลาก
ห นํา น เชน หนา หนี หนุม
ห นํา ว เชน หวาน หวีด ไหว
ห นํา ม เชน หมา ไหม หมาก
อ นํา ย เชน อยา อยู อยาง อยาก
โจทยขอนี้พี่ดึงเอามาจากขอสอบเขามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยปง ดาวองซ เฉลยวา คําตอบที่ถูกตองคือขอ ข.
ครอบครัวนี้รวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา โดยอาจารยปง ใหเหตุผลวา “โจทยถาม “เสียง” ควบกล้ํา นั่น
หมายถึง “ควบแท” เทานั้นนะจะ”
ขอ 1 มีเสียงควบกล้ํา 2 คํา คือ ครื้น เครง
ขอ 2 มีเสียงควบกล้ํา 3 คํา คือ ครอบ ครัว พราย
ขอ 3 มีเสียงควบกล้ํา 2 คํา คือ ควาย ใกล
ขอ 4 มีเสียงควบกล้ํา 2 คํา คือ ปลอด ปรอ
ดังนั้น ขอ 2 เปนขอที่มีคําควบกล้ํามากที่สุด (3 คํา)
แตพี่คิดตางไปจากอาจารยปง เพราะเมื่อพิจารณาโจทยและที่สิ่งเราเรียนกันมา “คําควบกล้ํา” รวมความ
หมายถึง “คําควบแท และคําควบไมแท” ดังนั้นการตีความแตเพียงวา “โจทยถาม “เสียง” ควบกล้ํา นั่นหมายถึง
“ควบแท” เทานั้นนะจะ จึงดูเหมือนการตีความโดยตัด “คําควบไมแท” ออกไป ทั้งที่ตามหลักภาษาไทยแลว “คําควบ
ไมแท ก็คือคําควบกล้ําชนิดหนึ่ง” ลองมาดูพี่เฉลยกัน
อักษรนํา ไดแก สนุก, สนาน, ปรัก
ก. อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง
คําควบแท ไดแก ครื้น, เครง
ควบไมแท ไดแก ซาก
ข. ครอบครัวนี้รวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา อักษรนํา ไดแก พลัง, ปรัม, ปรา คําควบแท ไดแก ครอบ, ครัว, พราย
ค. เหลาวัวควายเดินกินน้ําบนหาดทรายใกลบอสราง อักษรนํา ไดแก เหลา
คําควบแท ไดแก ควาย, ใกล
ควบไมแท ไดแก ทราย, สราง
ง. นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท
อักษรนํา ไดแก ปรอด, ปรอท
คําควบแท ไดแก ปลอด, ปรอ
ฉะนั้น ขอนี้พี่ตอบ ตอบ ค. เหลาวัวควายเดินกินน้ําบนหาดทรายใกลบอสราง เพราะมีคําควบกล้ํา (คําควบ
แท และคําควบไมแท) จํานวน 4 คํา คือ ควาย, ใกล, ทราย, สราง
อานเรื่อง “อักษร” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8
%97%E0%B8%A2.html
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107. กลุมคําในขอใดเปนนามวลีทั้งหมด
ก. นกบนตนไม วิ่งออกกําลังกาย ขางหลังภาพ
ค. ผูบริหารโรงเรียน นายกสมาคม ทหารประจําการ

ข. โรงเรียนของเรา สูงเทียมฟา วิมานดิน
ง. ฟาเพียงดิน สุดแดนสยาม เด็กเลี้ยงแกะ

ตอบ ค. ผูบริหารโรงเรียน นายกสมาคม ทหารประจําการ
นามวลี คื อ กลุ ม คํ า ที่ ทํ า หน า ที่ เ หมื อ นคํ า นาม โดยนามวลี เ หล า นี้ จ ะทํ า หน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ คํ า นาม คื อ
เปนประธาน เปนกรรม เปนสวนเติมเต็ม เปนสวนขยายคํานาม และเปนคําเรียกขาน เชน
กลุมคํา/วลี
เมื่อใชในประโยค
โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร มีนักเรียนหลายรอยคน
ฟุตบอประเพณี
จุฬาฯ และธรรมศาสตรรวมแขงขัน ฟุตบอลประเพณี
เรือนไทยโบราณ
ดอกบัวสีชมพู
ตอนเชาวันอาทิตย
ประชาชนทั้งหลาย

หนาที่ของวลีในประโยค
เปนประธาน
เปนกรรม

เปนสวนเติมเต็ม
เปนสวนขยายคํานาม
เปนสวนขยายตัวแสดง
ประชาชนทั้งหลาย ถึงเวลาแลวที่เราตองตอสูกับการคอรรัปชั่น เปนคําเรียกขาน
ศาลาหลังนั้นคือเรือนไทยโบราณ
ภาพถายดอกบัวสีชมพูมีคนขโมยไปแลว
ฉันไปทําบุญที่วัดตอนเชาวันอาทิตย

เมื่อพิจารณาโจทย
ก. นกบนตนไม วิ่งออกกําลังกาย ขางหลังภาพ
ข. โรงเรียนของเรา สูงเทียมฟา วิมานดิน
ค. ผูบริหารโรงเรียน นายกสมาคม ทหารประจําการ
ง. ฟาเพียงดิน สุดแดนสยาม เด็กเลี้ยงแกะ

บน-วิเศษณวลี, วิ่ง-กริยาวลี, ขางหลัง-วิเศษณวลี
เรา-สรรพนามวลี, สูง-วิเศษณวลี
เพียง-สันธานวลี

อานเรื่อง “กลุมคํา และหนาที่ของกลุมคํา” เพิ่มเติมที่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0
%B8%B3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88
%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3.html
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108. ขอใดไมใชประโยคกริยา
ก. เกิดการประทวงขับไลเผด็จการเมื่อป ๒๕๓๕
ค. ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย

ข. มีคนออกมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก
ง. ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดําเนินมาจนทุกวันนี้

ตอบ ค. ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย
ประโยคที่เนนกริยา (ประโยคกริยา) คือ ประโยคที่มีคํากริยาขึ้นตนประโยค ซึ่งคํากริยาที่จะนํามาขึ้นตน
ประโยคนั้นจะใชไดเฉพาะบางคํา ไดแกคําวา “เกิด มี ปรากฏ” เชน
- เกิดอุทกภัยที่ ๔๖ จังหวัดทั่วประเทศไทย
- มีนักเรียนมาเรียนไมถึงครึ่งหอง
- ปรากฏวาพบการทุจริตในการสอบเขามหาวิทยาลัย
- การทะเลาะวิวาทในสนามมวยเกิดขึ้นทุกสัปดาห
ประโยคที่นําคํากริยามาขึ้นตนประโยค และคํากริยานั้นทําหนาที่แทนคํานาม หรือเปนประธานของประโยค
เราเรียกวา “ประโยคกริยาสภาวมาลา” บางครั้งคํากริยาเลหานั้นจะลพคําวา “การ” หรือ “ความ” เอาไวดวย เชน
(การ) เตนแอโรบิคทําใหรางกายแข็งแรง
ซึ่งคําวา “เตนแอโรบิค” ทําหนาที่เปนประธานของประโยค สวนคําวา “ทําให” เปนคํากริยา
เมื่อพิจารณาโจทยจะพบวา ตัวเลือกทุกขอมีคํากริยาขึ้นตนประโยค คือคําวา “เกิด มี ปรากฏ” ยกเวน
ขอ ค. ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย
อานเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” เพิ่มเติมที่
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
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109. ขอใดเปนประโยคความเดียว
ก. เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด
ข. การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ
ค. อีกสองปพวกเราจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎร
ง. ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา
ตอบ ค. อีกสองปพวกเราจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎร
ประโยคความเดียว ( เอกรรถประโยค) คือ ประโยคที่มีใจความสมบูรณเพียงใจความเดียว โดยมุงกลาวถึง
สิ่งใจสิ่งหนึ่งเทานั้น ดังนั้น ประโยคความเดียวจึงมีประธาน และกริยาเพียงตัวเดียวเสมอ (อาจมีกรรม หรือสวนขยายก็
ได) เชน
รูปประโยคความเดียว

ภาคประธาน

ฝนตก
ปลาโลมาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ขาวเหนียวเปนอาหารของคนไทยอีสาน
เด็กชอบกินลูกกวาด
ฉันอยากเปนทหาร

ฝน
ปลาโลมา
ขาวเหนียว
เด็ก
ฉัน

ภาคแสดง
ตก
เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
เปนอาหารของคนไทยอีสาน
ชอบกินลูกกวาด
อยากเปนทหาร

เมื่อพิจารณาโจทย
ประโยคความเดียว คําสันธาน
(คําเชื่อม)
(ประโยคยอย)
ก. เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด

เขาไดรับโทษแลว

ข. การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ

การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว

ง. ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิด
จะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา

ทุกคนไมรวมมือกัน

ยอม

ประโยคความเดียว
(ประโยคยอย)

ชนิดของประโยค

ธรรมชาติไมเขาขางคนผิด

ประโยคความรวม
ที่มีเนื้อความเปนเหตุเปนผลกัน
แต การเรียนยังไมเสร็จ
ประโยคความรวม
ที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
ถา,,, จะ สัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุ ประโยคความรวม
ไปจากประเทศของเรา
ที่มีเนื้อความเปนเหตุเปนผลกัน

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%E
0%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%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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110. ขอใดมีคําซอนมากกวาขออื่น
ก. โอเหน็ดเหนื่อยหนักหนาแสนสาหัส
ค. หากชักชาเฉื่อยชานาละอาย

ข. ตองเรงรัดงานเสร็จสิ้นสูเปาหมาย
ง. งานเสียหายรัฐเสียงบการอบรม

ตอบ ข. ตองเรงรัดงานเสร็จสิ้นสูเปาหมาย
คําซอน หรือคําคู คือ คําที่นํามาซอน หรือเขาคูกันจนมีความหมายในลักษณะเดียวกัน หรือคําที่นํามาซอนกัน
แลวเกิดความหมายหนักแนนและชัดเจนยิ่งขึ้น
คําซอนแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ
(๑) คําซอนเพื่อความหมาย
๑. คําซอนที่ประกอบขึ้นจากคํา ๒ คํา ขึ้นไป ที่มี ความหมายทํานองเดียวกัน เชน ทุบตี คัดเลือก ซักฟอก ปา
ดงพงไพร วัดวาอาราม ผลหมากรากไม ดูแล กักขัง ขมขู มากหลาย กลาหาญ
๒. คําซอนที่ประกอบขึ้นจากคํา ๒ คํา ขึ้นไป ที่มี ความหมายตรงขามกัน เชน ขาวดํา หนักเบา ดีชั่วถูกผิด
เปรียวหวาน บาปบุญคุณโทษ เท็จจริง ที่ต่ําที่สูง ตื้นลึกหนาบาง มากนอย
(๒) คําซอนเพื่อเสียง คือ คําซอนที่ประกอบขึ้นจากคํา ๒ คํา ขึ้นไป ที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะเสียงเดียวกัน หรือ
มีเสียงสระเขาคูกัน เชน สูสี จูจี๋ ไลเลี่ย งอแง งี่เงา เรี่ยราด เปะปะ
ลักษณะของคําซอน คําซอนเปนคําที่สรางจากคํามูล ซึ่งมีลักษณะคลายกับคําประสม แตมี ขอแตกตางกัน คือ
(๑) คําซอนเกิดจากคํามูลที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน แตคําประสมเกิดจากคํามูลที่มีความหมาย ไม
เกี่ยวของกันเลย
(๒) ความหมายของคําซอนสวนมากจะอยูที่คํามูลคําใดคําหนึ่ง แตความหมายของคําประสมจะเกิดขึ้นใหม
โดยความหมายใหมนี้จะตางไปจากคํามูลเดิม
(๓) คําซอนบางคํา เมื่อนํามาซอนกันแลวจะเกิดคําที่ความหมายตางไปจากเดิม เชน
เมื่อพิจารณาโจทย
ก. โอเหน็ดเหนื่อยหนักหนาแสนสาหัส
ข. ตองเรงรัดงานเสร็จสิ้นสูเปาหมาย
ค. หากชักชาเฉื่อยชานาละอาย
ง. งานเสียหายรัฐเสียงบการอบรม

คําซอน ไดแก

เหน็ดเหนื่อย หนักหนา (2 คํา)
เรงรัด เสร็จสิ้น เปาหมาย (3 คํา)
ชักชา เฉื่อยชา (2 คํา)
เสียหาย อบรม (2 คํา)

อานเรื่อง “ชนิดของประโยคในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E
0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0
%B8%97%E0%B8%A2.html
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111. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา
ก. ศิลปวัตถุ กัลปาวสานต กุศลกรรมบถ
ค. ศิลปะลักษณะ อิริยาบถ วิภัติปจจัย
ตอบ

ข. ศิลปะปฏิบัติ กิจจะลักษณะ วิสัญญีแพทย
ง. ศิลปะวิทยา กรรมวาจาจารย คริสตศักราช

ข. ศิลปะปฏิบัติ กิจจะลักษณะ วิสัญญีแพทย

เมื่อพิจารณาโจทย
ก. ศิลปวัตถุ กัลปาวสานต กุศลกรรมบถ
ค. ศิลปะลักษณะ อิริยาบถ วิภัติปจจัย
ง. ศิลปะวิทยา กรรมวาจาจารย คริสตศักราช

คําวา

กัลปาวสานต ตองเขียนวา
ศิลปลักษณะ
ศิลปะวิทยา
คริสตศักราช

กัลปาวสาน
ศิลปลักษณะ
ศิลปวิทยา
คริสตศักราช
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112. ขอใดคือคําขึ้นตน และคําลงทายในการเขียนจดหมายกิจธุระ
ก. เรียน ดวยความเคารพอยางสูง
ข. เรียน ขอแสดงความนับถือ
ค. กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
ง. กราบเรียน ดวยความเคารพ
ตอบ เรียน ขอแสดงความนับถือ
การเขียนจดหมายธุรกิจ หมายถึง การเขียนจดหมายติดตอระหวางบริษัท หางรานตาง ๆ หรือบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป เชน การสั่งซื้อสินคา การสอบถามราคา การขอเปดเครดิต เปนตน การเขียนจดหมายธุรกิจ
ประเภทนี้จึงตองใชขอความที่กระชับรัดกุม ไดใจความสมบูรณ ตรงไปตรงมา และสามารถสื่อความหมายไดถูกตอง
ตรงกัน
จดหมายธุรกิจแบงไดเปน 6 ชนิด คือ
1. จดหมายขอเปดเครดิต หรือ จดหมายขอเปดบัญชีเงินเชื่อ และจดหมายตอบรับหรือปฏิเสธการใหเครดิต
2. จดหมายเสนอขายสินคาและบริการ
3. จดหมายสอบถาม และตอบสอบถาม
4. จดหมายสั่งซื้อสินคา และตอบรับการสั่งซื้อ
5. จดหมายตอวาและปรับความเขาใจ
6. จดหมายทวงหนี้หรือเตือนหนี้
การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ นั้ น นอกจากจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เนื้ อ หาในข อ ความจดหมายที่ เ ขี ย นแล ว ต อ งให
ความสําคัญกับรูปแบบจดหมายดวย เพราะเมื่อผูอานเปดจดหมายอานในครั้งแรกและเกิดความประทับใจในตัว
จดหมายก็จะทําใหธุรกิจของเราประสบความสําเร็จไปกวาครึ่งหนึ่งแลว รูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจที่นิยมใชกันอยู
ในปจจุบันนี้ ไดแก
1. แบบสี่เหลี่ยมเต็มรูป (Full-block style) เปนแบบที่เขียนใหทุกบรรทัดชิดขอบซายของกระดาษจดหมาย
2. แบบสี่เหลี่ยม (Block style) เปนแบบที่เขียนใหทุกบรรทัดชิดขอบซายของกระดาษ ยกเวนวันเดือนป คํา
ลงทาย ลายมือชื่อ อยูกึ่งกลางกระดาษ
3. แบบกึ่งสี่เหลี่ยม (Semi-block style) เปนแบบที่คลายกับแบบสี่เหลี่ยม แตใหเนื้อหาหรือขอความของ
จดหมายยอหนาเขาไปประมาณ 1 นิ้ว
รูปแบบจดหมายดังกลาวนั้น เปนรูปแบบของจดหมายธุรกิจของตางประเทศที่นิยมใชกัน แตในทางปฏิบัติ
อาจจะมีการดัดแปลงใหเหมาะสมหรือความสะดวกแกการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ทําก็ได และการใชรูปแบบของ
จดหมายตามรูปแบบของหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ก็เปนที่
นิยมใชในวงการธุรกิจเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหนวยงานนั้น ๆ วาตองการใชรูปแบบของจดหมายแบบใด
โดยทั่วไปจดหมายธุรกิจจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. หัวจดหมาย เปนชื่อ-ที่อยูของบริษัท หางราน ซึ่งมักพิมพหัวจดหมายไวเรียบรอยแลวเพื่อสะดวกในการใช
โดยไมตองเขียนที่อยูอีก
2. วันที่ เดือน ป เปนการระบุวันเดือนปที่เขียนจดหมาย ซึ่งนิยมเขียนดังนี้คือ 1 สิงหาคม 2546
3. ชื่อและที่อยูผูรับ เปนการเขียนชื่อหรือนามบริษัท หางรานพรอมทั้งที่อยู หรืออาจระบุตําแหนงหนาที่ก็ได
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4. คําขึ้นตน ใชคําขึ้นตนใหเหมาะสมแกฐานะและบุคคล ที่นิยมใชในทางธุรกิจ ไดแก เรียน ถึง หรือกลาว
ขึ้นลอย ๆ วา “ทานผูมีอุปการะคุณ”
5. คําลงทาย ใชคําลงทายที่เหมาะสมแกบุคคลและสอดคลองกับการใชคําขึ้นตน ซึ่งโดยทั่วไปมักใชวา “ขอ
แสดงความนับถือ”
6. ลายมือชื่อ เปนการลงลายมือชื่อของผูเขียนจดหมาย ซึ่งตามปกติจะมีการลงลายมือชื่อหวัด (ลายเซ็น) และ
วงเล็บชื่อสกุลตัวบรรจงขางลางลายเซ็นและตามดวยตําแหนงในบรรทัดถัดมาก็ได
7. อักษรยอ เปนการใสอักษรชื่อยอของตนควบคูกับชื่อยอของคนพิมพ หรือใสเฉพาะชื่อยอของคนพิมพก็ได
เชน ปน/วร หรือ วร เปนตน
8. สิ่งที่สงมาดวย เปนเอกสารหรือสิ่งของแนบมากับจดหมายนั้น
ที่มา และอานเรื่อง “จดหมายธุรกิจ” เพิ่มเติมที่ http://202.143.163.252/users/sataworn/word1/9web.doc
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113.

“ขออํานาจคุณความดีทั้งปวงที่ไดทํามา จงบันดาลใหไดประสบแตความเจริญ รุงเรืองใน
หนาที่การงาน พบแตคนดี พบแตสิ่งดีและคลาดแคลวจากอันตรายทั้งปวง”
คําอวยพรขางตนใชในโอกาสใด
ก. แตงงาน
ข. เกษียณอายุ
ค. รับตําแหนงใหม
ง. ขึ้นบานใหม

ตอบ ค. รับตําแหนงใหม
การพูดในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น นอกจากจะสื่อความรูความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ แลว ยังตองสื่อ
อารมณ ความรูสึกถายทอดไปสูกันและกันดวย ฉะนั้นการพูดจากันนอกจากจะพูดคุยกันตามปกติแลวยังมีการพูดใน
โอกาสพิเศษ เชน การพูดในงามมงคล งานศพ การเขาสมาคมในโอกาสตาง ๆ จึงจําเปนสําหรับทุกคนที่ตองฝกฝนการ
ใชคําพูดใหถูกตองไพเราะเหมาะสม เหมาะกับเหตุการณ การพูดในโอกาสตาง ๆ ที่ควรทราบ เชน การพูดแนะนํา การ
พูดแสดงความยินดี การพูดแสดงความเสียใจ การกลาวขอบคุณ การกลาวตอนรับ การพูดอวยพร การพูดสนทนาทาง
โทรศัพท การพูดเลาเรื่องหรือเหตุการณตาง ๆ
เมื่อพิจารณาโจทย
ขอนี้ไมยากเพียงแคใชสามัญสํานึก (Common sense) ในการพิจารณา เพราะ
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคําอวยพระแลวจะพบวาไมเกี่ยวของกับ “งานแตงงาน, งานเกษียณอายุ และงานขึ้นบานใหม”
ดังนั้น “คํากลาวเนื่องในโอกาสรับตําแหนงใหม” นาจะถูกตองที่สุด
ที่มา และอานเรื่อง “การพูดในโอกาสตางๆ” เพิ่มเติมที่ http://www.radompon.com/resourcecenter/?q=node/8
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114. ขอใดไมจัดเปนการฟง
ก. นักเรียนนายรอยตํารวจกลาหาญไดยินเสียงดังอยูนอกหองเรียน
ข. ตํารวจตะเวนชายแดนบอกแกคณะผูสํารวจเสนทางการเดินปาเขาสอยดาววา เสียงเครื่องยนตที่ไดยินคือ
เสียงของผูกําลังลักลอบตัดไม
ค. ชางอากาศไดยินเสียงเครื่องยนตของเครื่องบิน F-16 ADF ดังผิดปกติ ก็ระบุไดทันทีวามีปญหาตองรีบ
แกไขโดยดวน
ง. คนตาบอดโทรศัพทไปแจงความที่สถานีตํารวจดอยสะเก็ดวาไดยินเสียงคนเดินอยูในสวนบานยามวิกาล
ตอบ ก. นักเรียนนายรอยตํารวจกลาหาญไดยินเสียงดังอยูนอกหองเรียน
การฟง คือ การรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เปนการรับสารทางหู การไดยิน เปนการเริ่มตนของการฟง
และเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเปนการใชความสามารถทางรางกายโดยตรง สวนการฟง
เปนกระบวนการทํางานของสมองอีกหลายขั้นตอนตอเนื่องจากการไดยินเปนความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่ไดยิน ตีความ
และจับความสิ่งที่รับรูนั้นเขาใจและจดจําไว ซึ่งเปนความสามารถทางสติปญญา
เมื่อพิจารณาโจทย
ขอ ข. ตํารวจตะเวนชายแดนบอกแกคณะผูสํารวจเสนทางการเดินปาเขาสอยดาว
วา เสียงเครื่องยนตที่ไดยินคือเสียงของผูกําลังลักลอบตัดไม, ขอ ค. ชางอากาศไดยินเสียงเครื่องยนตของเครื่องบิน F16 ADF ดังผิดปกติ ก็ระบุไดทันทีวามีปญหาตองรีบแกไขโดยดวน และ ขอ ง. คนตาบอดโทรศัพทไปแจงความที่สถานี
ตํารวจดอยสะเก็ดวาไดยินเสียงคนเดินอยูในสวนบานยามวิกาล เปนการฟง เพราะเมื่อ (ตํารวจตระเวนชายแดน, ชาง
อากาศ และคนตาบอด) ไดยินเสียงที่เกิดขึ้นแลว เกิดดารรับรูสิ่งที่ไดยิน จากนั้นจึงตีความและจับความสิ่งที่รับรูนั้น
แต ขอ ก. นักเรียนนายรอยตํารวจกลาหาญไดยินเสียงดังอยูนอกหองเรียน เปนเพียงการไดยินเทานั้น เพราะ
ไมไดมีปฏิกิริยาหลังจากที่ไดยิน เพียงแตเกิดการรับรูการเกิดขึ้นของเสียงเทานั้น
ที่มา และอานเรื่อง “การฟง” เพิ่มเติมที่ http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1001103/chapter3_1.htm
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115. ขอใดเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองทุกคํา
ก. เปอรเซ็น พลาสติค คลินิก
ข. ซอส เตนท เบนซิล
ค. กราฟ ชอค สปริง
ง. สวิตช เชิ้ต ดีเปรสชั่น
ตอบ

ง. สวิตช เชิ้ต ดีเปรสชั่น

เมื่อพิจารณาโจทย
ก. เปอรเซ็น พลาสติค คลินิก
ข. ซอส เตนท เบนซิล
ค. กราฟ ชอค สปริง

ตองเขียนวา

เปอรเซ็นต พลาสติก
เต็นท เบนซิน
กราฟ ช็อค
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116. ขอใดใชคําผิดความหมาย
ก. เวลาซื้อของเขาชอบตอราคา
ค. รัฐบาลประกาศสนับสนุนโครงการบานเอื้ออาทร

ข. ตํารวจนายนั้นวิ่งกรูเขาจับคนราย
ง. มัคคุเทศกบางคนมีสวนทําลายภาพลักษณของประเทศ

ตอบ ข. ตํารวจนายนั้นวิ่งกรูเขาจับคนราย
กฺรู เปนคํา วิเศษณ หมายถึง “อาการที่ไปพรอม ๆ กันโดยเร็ว เชน วิ่งกรูกันไป”
ซึ่งอาการดังกลาวตองเกิดขึ้นกับกลุมคน หรือมากกวา 1 คน ดังนั้น การใชคําวา “ตํารวจนายนั้น” เปนการ
แสดงอาการของคนเพียงหนึ่งคนเทานั้น จึงไมสามารถใชคําวา “กรู” ได
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117. ขอใดเรียงลําดับประโยคในขอความไดถูกตอง
๑. ไมวาใครจะมีนิสัยไมดีเพียงใดก็ตาม
๒. เขาก็สามารถกลับมาเปนคนมีนิสัยที่ดีได
๓. ถาเขาตั้งใจใหม แลวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยางจริงจัง
๔. พระพุทธศาสนาสอนวา “ชีวิตของเรานี้สามารถพัฒนาได”
ก. ๔ - ๓ - ๑ - ๒
ข. ๔ - ๑ - ๒ - ๓
ค. ๔ - ๑ - ๓ - ๒
ง. ๔ - ๒ - ๑ – ๓
ตอบ ค. ๔ - ๑ - ๓ - ๒
เรียงลําดับใหมไดดังนี้
๔. พระพุทธศาสนาสอนวา “ชีวิตของเรานี้สามารถพัฒนาได”
๑. ไมวาใครจะมีนิสัยไมดีเพียงใดก็ตาม
๓. ถาเขาตั้งใจใหม แลวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยางจริงจัง
๒. เขาก็สามารถกลับมาเปนคนมีนิสัยที่ดีได
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118. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ
ก. หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
ข. การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
ค. การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเนื่องและการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐ
ง. ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเนื่อง
ตอบ ง. ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานตอเนื่อง
ภาษาที่มนุษยใชในการสื่อสารอาจเปนเพียงคํา ๆ เดียว เปนขอความยาว หรือสั้นก็ได ซึ่งขอความที่มีใจความ
ชัดเจนและสมบูรณนั้นเรียกวา “ประโยค”
ประโยค คือ ถอยคําหรือขอความที่มีใจความครบบริบูรณ มีเนื้อความชัดเจน นั่นก็คือ ชัดเจนซะจนสามารถ
ทราบไดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร โดยทั่วไปประโยคจะประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และ
ภาคแสดง
ภาคประธาน เปนผูกระทํากริยาอาการ เพื่อใหทราบวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร ซึ่งภาคประธาน
จะมีสวนขยายหรือไมก็ได เชน คนบา ถูกหมากัด, คนดี คือคนที่ชอบชวยเหลือคนอื่น
ภาคแสดง เปนสวนที่แสดงอาการของภาคประธาน วาประธานไดทํากริยาอะไร ซึ่งภาคแสดงนี้ จะชวยให
ประโยคมีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งภาคแสดงจะมีสวนขยายหรือไมก็ได
โดยทั่วไป ภาคแสดงประกอบดวยสวนยอย ๔ สวน คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยาย
กรรม เชน
ประโยค
ฉันมีพี่นองสามคน
ครูหยิบหนังสือมา ๒ เลม
คนติดยากําลังเดินมา
แมวดํากัดหนูตัวเล็กตาย
บานสีฟาตั้งอยูริมทะเล
สุนัขตัวเล็กเหาเสียดังมาก

ภาคประธาน
ประธาน บทขยายประธาน
ฉัน
ครู
คน
ติดยา
แมว ดํา
บาน สีฟา
สุนัข ตัวเล็ก

ภาคแสดง
บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
มี
สามคน
พี่นอง หยิบ
มา ๒ เลม หนังสือ กําลังเดินมา กัด
ตาย
หนู
ตัวเล็ก
ตั้งอยู
ริมทะเล
เหา
เสียงดังมาก -
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เมื่อพิจารณาโจทย
ขอ ก. ข. และ ค. มีแตภาคประธาน และบทขยายประธาน แตไมมีภาคแสดง
หรือภาคกริยา ดูการแยกประโยคตอไปนี้
ประโยค

ภาคประธาน
ประธาน
บทขยายประธาน

ก. หัวขอการสนทนาเรื่องความเปนเลิศในกีฬา หัวขอการสนทนา
ยิมนาสติกของประเทศจีน
ข. การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อ การศึกษาวิจัยดาน
การพัฒนากีฬายิมนาสติก
วิทยาศาสตรการกีฬา
ค. การแขงขันยิมนาสติกอยางตอเนื่องและการ การแขงขันยิมนาสติก
สนับสนุนสงเสริมจากรัฐ
ง. ประเทศจีนใหความสําคัญกับกีฬายิมนาสติก ประเทศจีน
มายาวนานตอเนื่อง

ภาคแสดง
บทกริยา บทขยาย บทกรรม บทขยาย
กริยา
กรรม

เรื่องความเปนเลิศในกีฬา
ยิมนาสติกของประเทศจีน
เพื่อการพัฒนากีฬา
ยิมนาสติก
อยางตอเนื่องและการ
สนับสนุนสงเสริมจากรัฐ
ให
มายาวนาน กีฬา
ความสําคัญ ตอเนื่อง ยิมนาสติก

อานเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” เพิ่มเติมที่
http://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
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119. คําเชื่อมในขอใดเมื่อเติมในชองวางแลวไดความถูกตองเหมาะสม
“ปจจุบันนี้ทั่วโลกใหความสําคัญ……………ขาวสงครามในตะวันออกกลาง…………….กองทัพ
สัมพันธมิตรบุกประเทศอิรัก……………..กลาวหาวาอิรักผลิตและครอบครองอาวุธรายแรง………..ขัดตอ
กติกาของสหประชาชาติ”
ก. ตอ เมื่อ และ ใน
ข. แก เมื่อ โดย ซึ่ง
ค. เมื่อ สําหรับ กับ ที่
ง. ใน ตอ หรือ และ
ตอบ ข. แก เมื่อ โดย ซึ่ง
เมื่อพิจารณาโจทย
ขอนี้เรียกวาไมยาก และไมงาย แตตองเลือกคนสันธาน หรือคําเชื่อมใหเหมาะสม
ซึ่งวิธีงายๆ คือ ตัดตัวเลือกที่ผิดออกไป เชน ขอ ก. ตอ เมื่อ และ ใน คําวา “ตอ” “เมื่อ” ถือวาพอหยวนๆ เวลา
เติมลงในชองวา แตคําวา “และ” “ใน” ไปกันไมไดเลยกับประโยคที่วา “กองทัพสัมพันธมิตรบุกประเทศอิรัก และ
กลาวหาวาอิรักผลิตและครอบครองอาวุธรายแรง ใน ขัดตอ” เพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ตัดทิ้งไดเลย
สําหรับ ขอ ค. เมื่อ สําหรับ กับ ที่ และ ขอ ง. ใน ตอ หรือ แ ล ะ เ มื่ อ เ ติ ม ล ง ใ น ช อ ง ว า ง แ ล ว
ความหมายเปนคนละเรื่องเลย ไมเชื่อลองดูคะ
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120. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการ
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรดารโหฐาน
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จฯ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธี
ฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ตอบ

ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่

ทําการ
การใชคําราชศัพทที่ถูกตอง คือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรง
วางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการ”
คําวา เดินทาง ถาใชเพื่อหมายถึงคํากริยา เดินทาง ของพระมหากษัตริย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือ
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตองใชวา เสด็จพระราชดําเนิน ถาเปนพระราชวงศชั้นสมเด็จเจา
ฟา พระองคเจา จนถึงหมอมเจา ซึ่งถือวาเปนชั้นอิสริยยศสุดทายที่ตองใชราชาศัพท ใหใชวา เสด็จ
ที่มา และอานเรื่อง “ราชาศัพท” เพิ่มเติมที่ http://www.royin.go.th/TH/knowledge/detail.php?ID=1010

- 24 -

วิชาสังคมศึกษา (๒๐ ขอ)
121. ศาสนาใดสอนวา “ถาเขาตบแกมขวา จงเอียงแกมซายใหเขาตบ”
ก. ศาสนาฮินดู
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาคริสต
ง. พระพุทธศาสนา
ตอบ ค. ศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตนับวาเปนศาสนาที่สําคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก มีประชาชนนับถือกวา ๑,๐๐๐ ลานคน ผูที่ให
กําเนิดศาสนาคริสต คือ พระเยซู ทานเกิดที่เมืองเบธเลเฮมแขวงยูดาย กรุงเยรูซาเล็ม เปนบุตรคนเดียวของโยเซฟ และ
มาเรีย ทานเกิดในตระกูลชางไม เจริญเติบโตขึ้นมาในหมูบานนาซาเรธ แขวงทะเลกาลิลี ทางเหนือของประเทศอิสราเอล
ปจจุบัน ตามประวัติกลาววา พระเยซู เปนเด็กที่เฉลียวฉลาดมาแตเยาววัย ทานไดรับการเลี้ยงดูอยูในวิหารของชาวยิว
ในกรุงเยรูซาเล็ม มีชีวิตอยูอยางคนธรรมดาสามัญอาจเปนเพราะสิ่งแวดลอมที่มีแตเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ธรรมะและ
นักบวช จึงทําใหทานมีใจฝกใฝอยูในธรรมะและการสั่งสอนคนจน
เมื่ออายุได ๑๒ ป ก็มีเหตุการณที่สําคัญในชีวิตที่จะเปนนิมิตบอกวาทานจะไดเปนศาสดาตอไปในภายภาคหนา
ทั้งนี้เพราะทานเปนผูที่พูดจามีเหตุผลมาตั้งแตเปนเด็ก เมื่อใครถามปญหาอะไรกับทาน ทานก็มักจะตอบวาประเดี๋ยว
กอน ฉันจะถามบิดาฉันดูกอนซึ่งคําวา "บิดา" ในที่นี้ทานหมายถึง "พระเปนเจา"
ในระหวางอายุ ๑๒-๑๘ ป ทานไดทองเที่ยวหาความรูอยู และไดมอบตัวเปนศิษยของจอหน ซึ่งเปนผูใหศีลจุม
แกทาน แลวทานก็ออกเทศนาสั่งสอนใหคนมีความรักใครเมตตากัน และคําสอนที่มีชื่อมากก็คือ คําสอนที่วา "ถาใครมา
ตบหนาทางแกมขวาของทาน ก็จงหันแกมซายใหเขาตบอีกทีหนึ่ง" นอกจากนั้นทานก็สอนใหคนทั้งหลายมีความสํานึก
ชอบ เสียสละ และไมพยาบาท จนกระทั่งพวกที่มีปญญาทั้งหลายเห็นวาทานเปนผูมาชวยโลกในนามของพระเปนเจา แต
พวกคนพาลก็เห็นวาทานมากอกวนพลเมืองใหแข็งขอตอผูปกครองชาวโรมัน ในที่สุดก็หาทางกําจัดทานเสีย แตพระเยซู
ก็ไมทอถอยคงแสดงธรรมดวยความเมตตาปรานี และมีความรักเด็กยิ่งกวาใครๆ ในสมัยเดียวกันเมื่อทานไปถึงหมูบาน
ใด เด็กๆ ในหมูบานนั้นจะเขามาหอมลอมทาน ขอใหทานเลานิทานใหฟงบาง ใหเลนกับตนบาง ทานก็ไมเคยขัดใจเด็ก
เมื่อทานไปถึงที่ใด เด็ กๆ ในที่นั้นจะสนุกสนานกันอยางที่สุด ยิ่งทานเปนบุคคลที่เด็กรักมากเทาใด ผูมีอํานาจใน
บานเมืองก็ยิ่งเกลียดทานมากเทานั้น พวกนักพรตยิวซึ่งมีความอิจฉาริษยาความดีของทาน เกรงวาทานจะชิงเอาสาวก
ของตนไปหมด จึงกลาวหาวาทานเปนกบฏ ซองสุมผูคนเพื่อคิดคดทรยศตอบานเมือง และพยายามฟองตอผูปกครอง
ชาวโรมันหลายครั้งหลายหน ในที่สุดทานก็ถูกจับ และศาลโรมันมีคําสั่งใหประหารชีวิต โดยใหตรึงทานดวยตะปูลงบน
ไมกางเขน
การที่พระเยซูถูกตรึงไมกางเขนนี้ ลัทธิโรมันคาทอลิกถือวา พระยะโฮวาผูทรงพระมหากรุณาแกสัตวโลกได
ประทานพระบุตร คือ พระเยซู ลงมาเพื่อสละชีวิตเปนการไถบาปของมนุษย ทานไดมีโอกาสคําสอนอยูเพียง ๓ ปเทานั้น
ก็ถูกตรึงไมกางเขนเมื่ออายุได ๓๓ ป
เมื่อพระเยซูถูกตรึงไมกางเขนแลว สานุศิษยคนสําคัญของทาน คือ เซนตปอล ไดเปนผูชวยเผยแพรคริสต
ศาสนาใหแผไพศาลออกไปไดเปนอันมาก อีกทานหนึ่งก็คือเซนตปเตอร ทั้งสองทานนี้ไดอุทิศชีวิตใหแกศาสนาจนกระทั่ง
ถูกจักรพรรดิโรมันที่ไมนับถือคําสอนของพระเยซูสั่งจับและใหประหารชีวิตเสียทั้งสองคน
ที่มา http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=689
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122. ขอใดคือจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ก. ใหบิดามารดาไดรับสวนบุญสวนกุศล
ข. ใหมีสวนรวมในการปฏิบัติธรรมอยางถูกตอง
ค. รูจักสํารวมกาย วาจา ใจ เพื่อใหเกิดสมาธิและปญญา
ง. ชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตลอดไป
ตอบ ง. ชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูตลอดไป
การบรรพชา และการอุปสมบท
“การบรรพชา” หมายถึง การบวชเปนสามเณรในพระพุทธศาสนา
สามเณร แปลวา เหลากอแหงสมณะ เปนนักบวชชายในพระพุทธศาสนา แตยังมิไดรับการอุปสมบทเปน
พระภิกษุ และถือศีลเพียง 10 ขอ
ทั้งนี้สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระราหุล (พระโอรสของเจาชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา)
โดยพระราหุลบรรพชาเปนสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระบรมศาสดาเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติที่
กรุงกบิลพัสดุ
การบรรพชาเปนสามเณรนั้น ผูที่จะบรรพชาเปนสามเณรไดนั้นตองมีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป ไมเปนโรคติดตอ
ไมเปนคนมีอวัยวะบกพรอง เชน มือเทาขาด ไมมีนิ้วมือนิ้วเทา ตาบอด เปนใบ หูหนวก เปนตน
สําหรับสถานที่ทําพิธีบวชสามเณร อาจเปนพระอุโบสถหรือกุฏิของพระอุปชฌายก็ได
ศีล 10 ขอ (ของสามเณร) ไดแก
1. เวนจากการฆาสัตว
2. เวนจากการลักทรัพย
3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม
4. เวนจากการพูดเท็จ
5. เวนจากการดื่มสุราเมรัย
6. เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (เลยเที่ยงวันแลวไป)
7. เวนจากการฟอนรําขับรองประโคม และดูมหรสพ
8. เวนจากการทัดทรงตกแตงประดับประดารางกายดวยดอกไมของหอม
9. เวนจากการนั่งหรือนอนบนที่อันสูงใหญ ที่ภายในใสนุนและสําลี
10. เวนจากการรับทองและเงิน
“การอุปสมบท” หมายถึง การบวชเปนพระภิกษุในพระศาสนา
วัตถุประสงคของการอุปสมบท คือ เปนการชวยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อใหมีศาสนทายาทสืบตอ
พระพุทธศาสนา เปนการทํานุบํารุงและเผยแผพระศาสนา นอกจากนี้ยังถือเปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาที่
ไดใหกําเนิดและเลี้ยงดูเรา และถือเปนการสรางบุญกุศลอีกทาง
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ทั้งนี้ผูที่จะอุปสมบทนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในพระธรรมวินัย เชน มีอายุ 20 ปขึ้นไป ไมมี
โรคติดตอ มีรางกายสมบูรณ ไมพิการ เปนตน โดยเมื่ออุปสมบทเปนพระภิกษุแลวจะตองถือศีลทั้งหมด 227 ขอ
พระสงฆ คือ หมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หรือหมูชนที่ยอมตน
เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ตามหลักที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติและทรงอนุญาตไว เมื่อกลาวโดยความเปนมา ผูที่
ไดชื่อวาพระสงฆเปนผูที่ผานการบวชโดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธีคือ
1. การบวชโดยพระพุทธเจาประทานใหดวยพระองคเอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)
2. การบวชดวยการรับไตรสรณคมน (ติสรณคมนูปสัมปทา)
3. การบวชที่คณะสงฆพรอมเพรียงกันยอมรับเขาหมูโดยเอกฉันท (ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา)
ที่มา http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=171
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123. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
ก. พระรัตนตรัยไมเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
ค. พระพุทธเจาแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ข. โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม
ง. พระพทธเจาแสดงอนัตตลักขณสูตร

ตอบ ก. พระรัตนตรัยไมเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
ขอนี้ตองพิจารณาโจทยใหดีคะ เพราะเมื่ออานผานๆ แลวดูเหมือนไมมีคําตอบที่ถูกตอง แตเมื่อพิจารณาโดยะ
เอียดทีละขอจะเห็นวา ขอ ก. ที่บอกวา “พระรัตนตรัยไมเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา” โดยตัวหลอกคือคําวา “ไมเกิดขึ้น”
เพราะคําตอบที่ถูกตองคือ “พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา” ดังลําดับเหตุการณตอไปนี้
“อาสาฬห” เปนชื่อเรียกของเดือน ๘ สวนคําวา “อาสาฬหบูชา” ยอมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลวา “การ
บูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
หลัง ในปอธิกมาส)
วันอาสาฬหบูชานี้ถือเปนวันคลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา หรือเทศนกัณฑแรก ที่มีชื่อวา “ธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร” (คําวา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลวา สูตรของการหมุนวงลอแหงพระธรรมใหเปนไป) โดยเปน
การแสดงพระธรรมเทศาสนาครั้งแรก เพื่อโปรดปญจวัคคียทั้ง ๕ ไดแก โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ
และอัสสชิ โดยทรงแสดงเทศนานี้ที่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปแรกที่ทรงตรัสรู
ความเปนมาของวันเพ็ญเดือน ๘ โดยยอมีดังตอไปนี้ นับแตวันที่สมเด็จพระพุทธองคไดตรัสรู ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ ทรงคํานึงวาธรรมที่พระองคตรัสรูนี้ ลึกซึ้งมาก ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม จึงทอพระทัยที่สอนสัตว แตดวยพระ
กรุณาคุณ ทรงเล็งเห็นวาโลกนี้ผูที่พอจะรูตามไดก็คงมีอยูบาง เมื่อเล็งเห็นเหตุนี้ จึงตกลงพระทัยจะสอนธรรมใหแกสัตว
ทั้งปวง
พระพุทธเจาทรงนึกถึงผูที่ควรโปรดกอนคือ อาฬารดาบส กับอุทกดาบส ผูเปนอาจารย แตทานเหลานี้ก็
สิ้นชีวิตไปแลว จะมีอยูก็แตปญจวัคคีย จีงทรงตัดสินพระทัยวาควรโปรดปญจวัคคียกอน จึงเสด็จออกเดินไปจากควง
ไมไทรที่ประทับอยู มุงพระพักตรเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
การที่เสด็จจากตําบลพระศรีมหาโพธิ์ จนกระทั่งถึงกรุงพาราณสี แสดงใหเห็นพระวิริยอุตสาหะอันแรงกลา และ
การตั้งพระทัยแนวแนที่จะประทานปฐมเทศนาแกปญจวัคคียเปนพวกแรกอยางแทจริง เพราะระยะทางระหวางตําบล
พระศรีมหาโพธิ์ถึงพาราณสีนั้นไกลมา ซึ่งการเสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลาอาจใชเวลาหลายวัน แตปรากฏวาพอตอน
เย็นวันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน อาสาฬหะ นั้น พระพุทธองคก็เสด็จถึงปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี อันเปนที่อยู
ของปจจวัคคีย
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จถึงราวปา พวกปญจจวัคคียก็มองเห็น แลวนัดหมายกันวาจะไมไหวไมลุกรับและไมรับ
บาตรจีวร จะตั้งไวใหเพียงอาสนะเทานั้น เพราะเขาใจวาพระองคกลายเปนคนมีความมักมาก และหมดความเพียรเสีย
แลว พอพระองคเสด็จถึงปญจจวัคคียเหลานั้นตางก็พูดกับพระองค โดยไมมีความเคารพ พระองคตรัสหามและทรง
บอกวาพระองคตรัสรูแลว จะแสดงธรรมสั่งสอนใหฟง ปญจจวัคคียก็พากันคัดคาน ลําเลิกดวยถอยคําตาง ๆ ในที่สุด
พระองคจึงทรงเตือนใหรําลึกวา พระองคเคยกลาวเชนนี้มาในหนหลังบางหรือ? ปญจจวัคคียทั้ง๕ ระลึกได ตางก็สงบ
ตั้งใจฟงธรรมทันที
ค่ําวันนั้น พระองคประทับแรมอยูกับปญจจวัคคียทั้ง ๕ วันรุงขี้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ พระองค
ทรงเริ่มแสดงธัมมะจักกัปปวัตตนสูตร นับเปนเทศนากัณฑแรกโปรดปญจวัคคียนั้น โดยใจความคือทรงยกที่สุด ๒
ฝาย ไดแก การประกอบตนใหลําบากดวยการทรมานกาย และการไมประกอบตนใหเพลิดเพลินในกามสุข ซึ่งทั้ง ๒ นี้
นับวาเปนของเลวทรามไมควรเสพ เฉพาะทางสายกลางเทานั้นที่เปนขอปฏิบัติอันสมควร แลวทรงแสดงทางสายกลางคือ
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อริยมรรค ๘ ประการ ไดแก
๑. สัมมาทิฏฐิ คือ เห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ
๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมัตนะ คือ ทําการงานชอบ
๕. สัมมอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ
๖. สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ
๗. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ
หลังจากนั้นจึงทรงสรุปดวย อริยสัจ ๔ อันไดแก
๑. ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจ
๒. สมุทัย คือ เหตุใหเกิดทุกข
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข
๔. มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นวา เมื่อรูถึงสิ่งเหลานี้แลวยอมไดชื่อวา ตรัสรูโดยชอบถึงความหลุดพนและสุดชาติสุด
ภพเปนแนแท ขณะที่พระองคทรงแสดงธรรมนี้อยูทานโกณฑัญญะไดสองญาณไปตามจนเกิด “ธรรมจักษุ” หรือดวงตา
เห็นธรรม คือ ปญญา รูเห็นความจริงโดยเห็นแจงชัดวา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นยอมดับไปเปน
ธรรมดา”เมื่อนั้น พระพุทธเจาทรงทราบจึงเปลงพระอุทานวา “อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณ
ฑัญโญ” แปลวา “โกณฑัญญะรูแลวหนอ โกณฑัญญะรูแลวหนอ” เพราะพระองคทรงอุทานคํานี้ภายหลังทานโกณ
ฑัญญะจึงไดนามใหมวา “อัญญาโกณฑัญญะ” จากนั้น โกณฑัญญะก็ทูลขออุปสมบท ซึ่งพระพุทธเจาประทานอนุญาต
โดยทําการอุปสมบทใหแบบเอหิภิขุอุปสัมปทาน นับเปนพระสงฆองคแรกในพระศาสนาที่บวชตามพระพุทธองค จึงทําให
พระรัตนตรัยครบองค ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ จากนั้นอีกหาวัน ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก
นักบวชทั้งหารูปทําใหทานเหลานั้นไดบรรลุอรหัตผลเปนพระอรหันตในเวลาตอมา
กลาวโดยสรุป วันอาสาฬหบูชาเปนวันที่มีเหตุการณสําคัญ ๆ เกิดขึ้น ดังนี้
(๑) เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือทรงแสดงพระธรรมเปนครั้งแรก ซึ่งพระธรรมที่ทรงแสดง
ในครั้งนั้นมีชื่อวา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งมีใจความสําคัญ คือ หลักธรรมเรื่องอริยสัจ ๔
(๒) เปนวันที่มีพระอริยสงฆสาวกบังเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก เนื่องจากทานโกณฑัญญะไดฟงพระธรรม
เทศนากัณฑนั้นแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม จึงกราบทูลขอบวช ซึ่งพระพุทธเจาก็ทรงอุปสมบทให ดังนั้น พระโกณฑัญญะ
จึงนับเปนพระสงฆรูปแรกในพระพุทธศาสนา
(๓) เปนวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนตรัย ทําใหพระรัตนตรัยครบองค ๓ อันไดแก พระพุทธรัตนะ พระธรรม
รัตนะ และพระสังฆรัตนะ
ที่มา http://www.duangden.com/ImportantDay/4-Asalhapuja.html

- 29 -

124. ขอใดคือศาสดาที่พระพุทธเจาระบุใหเปนตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท
ค. พระธรรมวินัย
ง. พระมหากัสสปะ
ตอบ ค. พระธรรมวินัย
กอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไดทรงตรัสวา
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต
โส โว มมจฺเยน สตฺถา ฯ
มีความหมายวา
ธรรมและวินัยอันใด ที่เราตถาคตแสดงไวแลว บัญญัติไวแลว
เมื่อเราลวงไปแลว ธรรมและวินัยนั้นจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย ฯ (สุตฺต.ม. ๑๐/๑๔๑/๑๓๘)
ที่มา http://www.duangden.com/Buddhism/BuddhistEthics-SakonSridee.html
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125. พิธีที่ชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปงและดื่มไวนที่บาทหลวงสงให เรียกวาพิธีอะไร
ก. ศีลกําลัง
ข. ศีลแกบาป
ค. ศีลลางบาป
ง. ศีลมหาสนิท
ตอบ ง. ศีลมหาสนิท
ศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) เปนพิธีกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งในการแสดงตนเปนผูนับถือศาสนาคริสต
โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เปนเครื่องหมายภายนอกที่แสดงวาบุคคลหรือที่ไดรับศีลศักสิทธิ์นี้แลวคือ
ผูที่นับถือศาสนาคริสต หรือเรียกอีกอยางวา คริสตชน
ผูนับถือศาสนาคริสต (คริสตชน) เชื่อวาศีลศักดิ์สิทธิ์เปนเครื่องหมายและเครื่องมือนําความรอด เปนพระคุณ
หรือของประทานจากพระเปนเจา เพื่อใหเราไดรับความรอดปลอดภัย อาศัยเครื่องหมายและสัญลักษณภายนอกแบบ
มนุษย เพื่อเปนสื่อนําความหมายสรางความสัมพันธกับพระ โดยทางความเชื่อภายใน เปนความสัมพันธที่มีตอกัน
ระหวางพระกับมนุษย เพื่อชวยใหไดมีสวนในความศักดิ์สิทธิ์ และสัมผัสกับความรักของพระเจา
ศีลศักดิ์สิทธิ์ เปนเครื่องหมายภายนอกที่พระเยซูเจาทรงตั้งขึ้นโดยผานทางพระศาสนจักรที่ประทานใหแก
มนุษย เพื่อเปนอุปกรณเครื่องมือของพระ นํามาซึ่งพระคุณ พระหรรษทานแหงความรอด และความศักดิ์สิทธิ์ เปน
เครื่องหมายภายนอกที่มาจากความเชื่อภายใน เพื่อทําใหผูรับศีลศักสิทธิ์ ไดรับพระหรรษทานจากองคพระเปนเจา
สําหรับประคับประคองการดําเนินชีวิตของคริสตชนคาทอลิกตั้งแตเกิดจนตาย ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ มีอยู 7 ศีล
ดังตอไปนี้คือ
1. ศีลลางบาป (Baptism) ศีลจุม หรือบัพติศมา เปนเครื่องหมายภายนอกที่มาจากความเชื่อ เพื่อเปนการ
ชําระหรือลบลางบาปกําเนิด อาศัยการชวยใหรอดขององคพระเยซูคริสตเจา
พิธีการรับศีลลางบาปนี้ มีเครื่องหมายที่สําคัญคือการใชน้ํา และการชําระลางพรอมกับคํากลาววา ขาพเจาลาง
ทาน ในพระนามของ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ผลของศีลลางบาปมีความเชื่อวาทําใหไดรับพระหรรษทานได
กลับเปนลูกของพระ มีเกียรติและศักดิ์ศรีสมบูรณแบบ เพื่อดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายของความศักดิ์สิทธิ์ทั้งในชีวิตนี้และ
ชีวิตนิรันดรในสวรรค
ผูรับศีลลางบาปอาจกระทําไดตั้งแตเริ่มเกิดใหมหรือกระทําตอนโตเปนผูใหญ ซึ่งจะดีกวา เพราะเปนการกระทํา
ดวยความศรัทธาของตนอยางแทจริง ผูทําพิธี คือ คุณพออธิการ (ภาษา ชาวบานเรียกคุณพอเจาวัดซึ่งทําหนาที่เปนเจา
อาวาส) หรือผูที่คุณพออธิการไดมอบหมาย แตในยามวิกฤตใกลตายก็โปรดศีลลางบาปใหไดทั้งนั้น ผูโปรดศีลลางบาป
จะตองทําใหถูกวิธี มิฉะนั้นจะเปนโมฆะ
ผูรับศีลลางบาปแลวตามปกติจะมีพอแมทูนหัวซึ่งไมใชพอแมของตนเอง พอแม ทูนหัวนี้ คือ ผูประคองศีรษะ
ผูรับศีลลางบาปขณะที่ผูโปรดศีลลางบาปจะเทน้ําลงบนศีรษะ ผูไดรับเกียรติเปนพอแมทูนหัวนี้จะตองดูแลลูกทูนหัวทาง
ฝายวิญญาณไปจนกระทั่งลูกทูนหัวสามารถชวย ตนเองได และพอแมทูนหัวนี้จะแตงงานกับลูกทูนหัวของตนไมได
เด็ดขาด การทําพิธีลางบาปนี้อาจกระทําในวันคืนวันปาสกา หรือวันอาทิตย หรือวันที่เหมาะสม
ผูที่นับถือศาสนาคริสตทุกคนตองผานพิธีรับศีลนี้กอน เพื่อแสดงวาตนเองไดเขามาเปนสมาชิกของศาสนจักร
แลว จึงจะสามารถรับศีลอื่น ๆ ตอไปไดอีก การรับศีลลางบาปนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวในชีวิตแมวาจะเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาอื่น แตถากลับมานับถือศาสนาคริสตอีกก็ไมตองรับศีลนี้ เพราะถือไดวาทําการลางบาปแลว ทั้งนี้เพราะชาวคริสต
เชื่อกันวามนุษยมีบาปกําเนิดติดตัวมาตั้งแตเกิดสืบมาแตบรรพบุรุษ ซึ่งตามพระคัมภีรเกา ในศาสนาคริสตบอกวาบาบ
กําเนิดนี้มาจากมนุษยคูแรก คือ อาดัมและอีฟ

- 31 -

2. ศีลมหาสนิท (Eucharistic; Communion) เปนศีลที่สําคัญที่สุดเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน มีความ
เชื่อวาองคพระเยซูเจาประทับอยูในศีลมหาสนิทที่เขามาสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวในความรักของพระองค ทุกคนจึงเปน
หนึ่งเดียวกันในครอบครัว เปนสมาชิกหรือสวนตางๆในพระกายทิพยของพระเยซู
พิธีกรรมที่สําคัญคือการทําบูชามิซซา โดยมีเครื่องหมายที่สําคัญคือ แผนปงและเหลาองุน ที่เปนพระกายและ
พระโลหิตของพระคริสตเจา ซึ่งชาวคริสตจะไดรับจากพระสงฆ หรือผูแทนของพระศาสนจักร ในบูชามิสซา หรือพิธี
ขอบพระคุณ
ผูที่จะรับศีลมหาสนิทนี้ไดตองผานการเรียนคําสอน ในพระคัมภีรกอน และตองประกอบพิธีบูชามิซซาเพื่อรับ
ศีลมหาสนิทครั้งแรกกอน จึงจะสามารถรับศีลมหาสนิทได
3. ศีลอภัยบาป (Penance) หรือศีลแหงการคืนดี หรือศีลสารภาพบาป (Confession) เปนการคืนดีกับ
พระและเพื่อนพี่นอง มีความเสียใจ และตั้งใจที่จะกลับคืนดี เริ่มตนชีวิตใหมในพระหรรษทานของพระเจา
ศีลในขอนี้เปนการยกบาปที่ไดกระทําแลว หลังจากที่ทําการรับศีลลางบาปมาแลว ผูที่มีอํานาจยกบาปใหไดตอง
เปนผูที่มีตําแหนงระดับบิชอป (Bishop) หรือบาทหลวงที่ไดรับมอบอํานาจจากบิชอป ถายังชําระหรือชดใชไมหมดก็
ตองไปใชในโลกหนาในแดนชําระ
ผูที่จะเขารับศีลมหาสนิทหากมีบาปอยูตองแกบาปกอน จึงจะเขารับศีลมหาสนิทได โดยการบอกบาปของตนแก
บาทหลวงเพื่อวาทานจะไดยกบาปให ในการสารภาพบาปนี้นิยมกระทําในหองเล็ก ๆ ซึ่งจัดไวดานขางของโบสถ ภายใน
หองเล็กมีมานหรือฉากกั้นกลาง บางแหงทําเปนฝาปรุไวเพื่อใหไดยินเสียงโดยไมจําเปนตองเห็นหนาผูสารภาพบาป ผู
สารภาพบาปและบาทหลวงจะเขามาคนละดานของหอง เมื่อสารภาพแลวบาทหลวงคาทอลิค จะกลาววา "พระจิตไดรับ
บาปของทานแลว บาปที่ทานทําใหแกผูอื่นก็ไดยกโทษใหแลว" หลังจากนั้นผูสารภาพแลวจะตองพยายามไมทําบาปที่ตน
ทําไว และจะตองตั้งใจมั่นที่จะไมกระทําผิดตอพระเจาอีกตอไป
การชดใชบาปนั้น อาจารยกีรติ บุญเจือ (2530: 97) ไดกลาววา เปนการเสริมแตงคุณภาพชีวิตเพื่อใหชีวิตพระ
เจาพัฒนายิ่งขึ้นตามลําดับทั้งในตนเองและผูอื่น กิจการชดใชบาปที่บาทหลวง กําหนดนั้น อาจเปนการสวดบทบางบท
หรือใหทําดีอะไรบางอยางตามแตสะดวกและใจรัก แตถาเปนการชดใชความเสียหายแกเพื่อนมนุษยจะตองชดใชใหอยาง
ยุติธรรม มิฉะนั้นจะไมพนบาปได การชดใชบาป จึงเปนการเปดประตูเขาสูชีวิตใหมที่ตนเองจะตองวางแผนชีวิตโดย
อาศัยคําแนะนําจากผูรู เพื่อใหชีวิตของตนนั้น สามารถพัฒนากาวหนาตอไปไมหยุดยั้ง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินไมอาจสารภาพบาปเปนสวนตัวได เชน คนไข พูดไมได เครื่องบินกําลังตก เรือ
กําลังลม หรือกําลังติดอยูในตึกที่ไฟไหม บาทหลวงจะอภัยบาปให ทันที คนที่อยูในสภาพจําเปนนี้หากมีบาปแมแตนิด
เดียวก็ไดรับการอภัยบาปทันทีโดยไมตองมีพิธีอะไรเพิ่ม แตถารอดชีวิตไปไดและมีโอกาสสารภาพบาปไดเมื่อใด จะตอง
สารภาพทันทีกับบาทหลวงรูปใดก็ไดทั้งนั้น
ผลของศีลอภัยบาปคือ ทําใหผูรับไดกลับคืนดีกับพระ และอยูในชีวิตพระหรรษทาน สํานึกถึงความรักของพระ
และตั้งใจที่จะปรับปรุงแกไข เริ่มตนใหมใหสมกับความเปนลูกของพระในความครบครัน เปนอิสระจากบาป มีความ
บริสุทธิ์ และมีสันติในจิต
4. ศีลกําลัง (Confirmation) การรับศีลกําลังของเปนการยืนยัน หรือเครื่องหมายบงบอกถึง "การบรรลุนิติ
ภาวะทางความเชื่อ" หรือความศรัทธา คือการพัฒนาเติบโต มีกําลัง เขมแข็งในความเชื่อ สามารถเปนพยานถึงความเชื่อ
ทั้งดวยความคิด คําพูด และการปฏิบัติ
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พิธีกรรมของการรับศีลกําลังคือการทําเครื่องหมาย โดยการปกมือ และการเจิมน้ํามัน คริสมาที่หนาผาก ผู
โปรดศีลกําลังนั้น โดยปกติจะเปนพระสังฆราช (Bishop) ประจําทองถิ่นประธานปกมือเหนือศีรษะผูรับศีลกําลัง สวน
บาทหลวงอื่น ๆ ที่รวมพิธีจะรวมปกมือเพื่อ รวมโปรดศีลกําลังดวยในขณะปกมือนั้น
ผลของการศีลกําลังมีความเชื่อวาผูที่รับศีลนี้จะไดรับพระคุณของพระจิต 7 ประการ ไดแก
1. พระดําริ หรือปรีชาญาน ใหเราไดสามารถเขาใจถึงน้ําพระทัยของพระที่มีตอเราอยางผูที่ฉลาด
2. สติปญญา ใหเราไดสามารถเขาใจถึงความลึกลับ และความจริงของขอคําสอน
3. ความคิดอาน ใหเรารูจักแยกแยะ วิเคราะห ตัดสิน และปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกตอง
4. พละกําลัง ใหเรามีพลังที่จะตอสูกับความยากลําบาก และการถูกประจญ
5. ความรู ใหเราสามารถมีความเขาใจในคําสอนและขอความเชื่อทั้งทางโลกและทางธรรม
6. ความศรัทธา ใหเรามีความรัก เลื่อมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจในพระเสมอ
7. ความยําเกรงพระเจา ใหเรามีความเคารพ ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอหนาพระเสมอ
การรับศีลนี้เปนการแสดงสัมพันธภาพระหวางพระเจากับมนุษย อันเปนการแสดงความมั่นคงทางจิตใจ หรือ
เปนการ รับพระจิตใหมาอยูในตน ดังนั้น ผูที่จะเขารับศีลนี้ควรอยูในวัยที่รูเหตุผล นั่นคือ มีอายุประมาณ 9-14 ป ใน
การโปรด ศีลกําลัง เปนศีลที่พระศาสนจักรอัญเชิญพระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือผูรับ และประทานพระพรพิเศษใหผูรับ
และประทานพระพิเศษใหผูรับไดมีพลังและปรีชญาณในการทําหนาที่ของคริสตชน ในฐานะที่มีภารกิจรวมกับพระเยซู
คริสตผูทรงเปน สงฆ ประกาศก และกษัตริย เหมือนสมัยอัครสาว
5. ศีลสมรส (Matrimony) หรือศีลกลาว เปนศีลที่ใชในการประกาศความรักที่ ชายและหญิงมีตอกัน ตอหนา
พระพักตรของพระเจา และพรอมที่จะกลาวประกาศวาเขาทั้งสองรักกัน ดวยความสมัครใจ มีอิสระอยางเต็มที่ โดย
ไมไดถูกบังคับ และพรอมที่จะรวมชีวิตคู เพื่อเปนของกันและกัน เปนหนึ่งเดียวในความรักที่หยารางไมได ที่จะซื่อสัตย
ตอกันจนตลอดชีวิต เพื่อเปนเครื่องหมาย เปนพยานถึงความรักของพระ และพรอมที่จะมอบครอบครัวใหมใหเปน
กรรมสิทธิ์ของพระ และอนาคตของลูกหลานซึ่งพระเจาใหมา และเด็กที่เกิดมาเหลานี้จะตองถูกนํามาประกาศความเปน
สัตบุรุษ โดยการรับศีลลางบาป
พิธีกรรมมีเครื่องหมายสําคัญคือ คํากลาวของคูบาวสาว ตอหนาพระสงฆผูแทนของพระศาสนจักร รวมทั้ง
บรรดาสักขีพยาน วาเขาทั้งสองรักกันและจะซื่อสัตยตอกันจนกวาชีวิตจะหาไม พิธีสวนใหญประกอบกันในโบสถ พรอม
กับทําพิธีมิซซาดวย
ศีลกลาวจัดเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รวมชาย หญิง สองคนเปนหนึ่งเดียวกันและเปนการสัญญา ตอกันวาจะมีความ
รัก ความซื่อสัตยตอกัน ชวยกันสรางครอบครัวของชาวคริสตใหสมบูรณ และการหยารางเปนเรื่องรายแรง เปนสิ่ง
ตองหามอยางเด็ดขาดนอกเสียจากมีเหตุจําเปน ดังนั้นการแตงงานจะสมบูรณก็ตอเมื่อคูสมรสทั้งสองมีความสมัครใจที่
จะแตงงานกัน ไมมีอุปสรรคมาขัดขวางทําใหการแตงงานเปนโมฆะ และจะตองกระทําพิธีตอหนาคุณพออธิการหรือ
ผูแทนและตอหนาสักขีพยานอีก 2 คน ในการทําพิธีนี้ตองสาบานวาจะสัตยซื่อตอกัน และชวยเหลือกันตลอดชีวิต
ศีลสมรส เปนศีลที่คูบาวสาวไดแสดงความรักและสมัครใจ ตอหนาพระศาสนจักรวา จะรัก ยกยองใหเกียรติ
แกกันและกัน และใชชีวิตรวมกันฉันสามีภรรยาจนกวาชีวิตจะหาไม โดยไมถูกบังคับหรือมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ผลของศีลสมรส ทําใหคูบาวสาวเปนสามีภรรยาอยางถูกตองตอหนาพระ และตอพระศาสนจักร อยูในชีวิต
พระหรรษทาน และเปนครอบครัวคริสตชนใหมที่พรอมจะใหกําเนิดบุตร อบรมเลี้ยงดู ในชีวิตคริสตชน เปนพยาน
ประกาศความรักของพระในความสมบูรณครบครันของชีวิตครอบครัวของเขาเพื่อชวยกันและกันในความบกพรอง หรือ
ที่ขาดไปใหแกกันและกัน ทั้งนี้คูบาวสาวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระศาสนจักรเพื่อความดีและความรอดของ
วิญญาณ
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6. ศีลเจิมคนไข (Anointing of the Sick) เปนศีลที่โปรดใหสําหรับผูปวยที่ออนกําลัง ในสภาพที่นาเปนหวง
หรือกําลังจะสิ้นใจ เพื่อเขาจะไดรับพระหรรษทานในยามเจ็บปวย และเปนการเตรียมจิตใจใหยึดมั่นใน ความเชื่อ และ
เพื่อการฟนฟูสภาพทั้งกายและจิตใจ
พิธีกรรมมีเครื่องหมายสําคัญคือ การเจิมน้ํามันที่หนาผาก และฝามือทั้ งสองขาง คนไขที่จะรับศีลเจิมนี้
สวนมากเปนพวกอยูในขั้นรายแรง บาทหลวงจะเปนผูทําพิธีกรรม โดยเริ่มตั้งแตอานบทอานจากพระคัมภีรเทศน
เตือนใจ ปกมือศีรษะคนไขแลวเสกน้ํามัน เจิมน้ํามันที่หนาผากและมือ หรืออาจเพิ่มเติมในที่อื่น ๆ แลวแตความ
เหมาะสม แตถาคนไขตายแลว บาทหลวงจะไมประกอบพิธีนอกจากสวดภาวนาขอพระเจาอภัยบาปให
ผูที่รับศีลนี้มีความเชื่อวาจะไดรับพระหรรษทาน และเขมแข็งมั่นคงในความเชื่อ พรอมที่จะยอมรับความ
เจ็บปวด และเห็นถึงพระพรในยามเจ็บปวย มีสวนรวมในพระทรมาน และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจา ดังนั้น ควร
จะใหผูปวยไดรับในขณะที่รูตัว เพื่อการเตรียมจิตใจไดอยางดี ทั้งนี้ผูรับก็จะสามารถรับศีลอภัย และศีลมหาสนิท ซึ่งถือ
วาเปนศีลเสบียงที่ใหสําหรับผูปวยเพื่อเปนการเตรียมกลับไปหาพระเปนเจาในสภาพของชีวิตพระหรรษทานและในความ
พรอมของผูปวย
ศีลเจิมคนไขเปนศีลที่จะชวยใหผูปวยไดรับสุขภาพดีคืนมา หรือรับการยกบาป ตามที่นักบุญยากอบเขียนไววา
"มีใครในพวกทานปวยหรือ ? เขาควรจะเชิญผูอาวุโสในศาสนจักรมาอธิษฐานเพื่อเขาแลวใหผูอาวุโสนั้นชโลมน้ํามันใหใน
นามพระเจา คําอธิฐานที่กลาวมาดวยความเชื่อจะชวยคนปวยได พระเจาจะใหเขากลับมีสุขภาพดีดังเดิม และจะทรง
อภัยบาปที่ไดกระทําไปแลว ฉะนั้น จงสารภาพบาปตอกันและอธิฐานเพื่อกัน เพื่อทานจะไดหายโรค คําอธิฐานของคนดีมี
พลังยิ่งนัก"
7. ศีลบวชพระสงฆ (Holy Orders) ศีลบวชเปนพระสงฆนี้ ผูที่จะสมัครบวช หรือถวายตัวแดพระ เปนพระ
พรแหงกระแสเรียกที่พระทรงเรียก และเลือกบุคคลหนึ่งใหดําเนินชีวิต และมีภารกิจในการเปนศาสนบริการ ผูแทนสงฆ
ของพระคริสตเจา ในการประกาศสอนคําสอน การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และการปกครองดูแลคริสตชน
พิธีกรรมมีเครื่องหมายที่สําคัญคือ การปกมือของพระสังฆราชเหนือผูรับศีลบวช ตลอดจนการเจิมน้ํามันคริ
สมา เพื่อเปนเครื่องหมายถึงการประทานองคพระจิตเจา เปนการอภิเษก และมอบอํานาจของการเปนสงฆแหงศา
สนบริกร เพื่อสานตองานของพระคริสตเจา และการถูกสงไปเพื่อรับใชเปนผูประกาศขาวดีแหงความรอด ศีลบวช มี
ลําดับ 3 ขั้น คือ พระสังฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร
ศีลบวชนี้จะเกี่ยวของกับการบวช เปนพิธีใหญที่คุณพออธิการจะตองกระทําใหแกผูประสงคเขามาบวชอันเปน
การมอบอํานาจให ทําหนาที่นักบวชตอไป พิธีนี้เขาใจวานาจะกระทําขึ้นมาในภายหลังเพื่อใหเปนระบบมากขึ้น แตเดิมมา
การบวชจึงเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญสําหรับสัตบุรุษคาทอลิคซึ่งบวชไดเพียงครั้งเดียวในชีวิต ตองตัดสินใจให
รอบคอบกอน เพราะจะไมมีการบวชเปนครั้งที่สอง ผูบวชเมื่อบวชแลวจะมีหนาที่พิเศษที่แตกตางจากคนทั่วไปเพราะเชื่อ
กันวาเปนผูไดรับพระหรรษทานพิเศษที่แตกตางจากคนทั่วไป คือ ไดรับพระหรรษทานพิเศษจากพระจิตเจา ดังนั้นพวก
ทานเหลานี้จึงสามารถประกอบพิธีกรรมในศาสนา การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ คําสอน และการสวดบทสวดประจําวัน
พระสงฆหรือบาทหลวง มีหนาที่ปกครองสัตบุรุษในเขตวัดที่ไดรับมอบหมายจากพระสังฆราช มีหนาที่ใหการ
อภิบาลสัตบุรุษโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานศีลศักดิ์สิทธิ์ สอนคําสอนของพระศาสนจักรและถวายบูชามิสซา
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%
E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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126. ขอใดเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม
ก. เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
ค. เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ข. ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม
ง. มรดกโลกหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี

ตอบ ข. ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม
เอกลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural identity) คือ (ความรูสึกถึง) เอกลักษณของกลุมหรือวัฒนธรรม หรือ
ของปจเจกบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากการเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือวัฒนธรรม ซึ่งขอ ข. ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม
แตขอ ก. เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล, ขอ ค. เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และ ขอ ง. มรดกโลกหวยขาแขง จังหวัด
อุทัยธานี คือเอกลักษณทางธรรมชาติ
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%
B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B
8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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127. เหตุใดบริเวณที่กระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นไหลมาปะทะกันจึงมีปลาชุกชุม
ก. อุดมดวยแพลงตอนซึ่งเปนอาหารของปลา
ข. เปนเขตลมสงบ เหมาะแกการดํารงชีวิตของปลา
ค. มักเปนบริเวณน้ําตื้น ทําใหปลารวมกันอยูเปนฝูงใหญ
ง. ปลอดจากสัตวนักลา เชน ฉลามที่อาศัยอยูเฉพาะเขตน้ําอุนเทานั้น
ตอบ ก. อุดมดวยแพลงตอนซึ่งเปนอาหารของปลา
บริเวณที่กระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นไหลมาปะทะกันมีปลาชุกชุม เพราะบริเวณดังกลาวจะอุดมดวยแพลง
ตอนซึ่งเปนอาหารของปลา เชน
กระแสน้ําที่ไหลเลียบบริเวณชายมหาสมุทรแอตแลนติก แบงออกเปนสองดาน คือ
ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ คือกระแสน้ําอุนกัลฟตรีม ไหลเลียบชายฝงสหรัฐอเมริกาขึ้นไปทางเหนือ
และผานขึ้นไปทางตะวันตกของทวีปยุโรป และไปปะทะกับกระแสน้ําเย็นแลบราดอร ที่ไหลลงมาจากทะเลแลบราดอร
ตอนเหนือของแคนาดา เกิดเปนแหลงปลาชุกชุมที่เรียกวา แกรนดแบงกหรือนิวฟนแลนดแบงก
สวนทางตะวันตกของยุโรปมีกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือ (คือกระแสเดียวกับกัลฟตรีม) ไหลเรียบชายฝง
ทางตะวันตกของยุโรปไปยังทะเลเหนือ ทะเลนอรวิเจียน และไปปะทะกับกับกระแสน้ําเย็นกรีนแลนดตะวันออก ที่ไหล
มาจากตอนเหนือ เกิดแหลงปลาชุกชุมที่เรียกวา ดอกเกอรแบงก
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8
%9B%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%
B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_2550
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128. การสรางสรรคสถาปตยกรรมของชนชาติใดไมสัมพันธกัน
ก. วิหารพาเธนอน – ตุรกี
ข. โคลอสเซียม – อิตาลี
ค. ทัชมาฮาล – อินเดีย
ง. บุโรพุทโธ – อินโดนีเซีย
ตอบ ก. วิหารพาเธนอน – ตุรกี
เพราะวิหารวิหารพาเธนอน ตั้งอยูในประเทศกรีซ ไมใชประเทศตุรกี

ภาพจาก http://www.maeban.co.th/pic/img_part_08254180035.jpg
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129. การใชกระดาษหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาที่ชาติใดเริ่มใชกอน
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เปอรเซีย
ง. อียิปต
ตอบ ก. จีน
ธนบัตรมีใชในโลกครั้งแรกเมื่อไร?
ธนบัตร (Banknote) หรือ เงินตรากระดาษ (Paper money) มีการใชแทนเงินตราโลหะในการแลกเปลี่ยน
สินคามานานกวาพันปมาแลว
มีหลักฐานที่เชื่อถือได พบวาเงินตรากระดาษนั้นมีการใชครั้งแรกในโลก ที่ประเทศจีน ในสมัยราชวงศถัง เมื่อ
ประมาณ ๘๐๐ ปหลังคริสตกาล โดยกลุมพอคาและนักการเงินชาวเสฉวน ที่ไดพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพขึ้นดวย
แมพิมพบล็อกไม โดยธนบัตรที่พิมพจะเปนรูป บาน ตนไม และ รูปคน พรอมกับประทับตราของธนาคารที่ออกธนบัตร
และมีการทํารหัสลับไวบนธนบัตรทุกใบ แตก็ยังมีลักษณะไมเหมือนกับธนบัตรที่เราใชในปจจุบัน จนกระทั่งในรัชสมัย
ของราชวงศหยวน เมื่อประมาณ ๑,๒๐๐ ปหลังคริสตกาลที่เงินกระดาษเริ่มมีลักษณะคลายธนบัตรในปจจุบัน มีการใช
แมพิมพทองแดงในการพิมพธนบัตรแทนแมพิมพไม และใชกระดาษที่มีเยื่อกระดาษพิเศษ ทําใหมีความเหนียว ไมเปอย
และยุยงาย มีความคงทนตอการใชหมุนเวียน มีการประทับตราสัญลักษณของจักรพรรดิ และมีลายมือชื่อของเสนาบดี
ฝายคลัง
กลาวไดวาวิวัฒนาการของการใชเงินกระดาษนั้นพัฒนามาจากการใชแทนใบเบิกเงิน (ตั๋วเงิน) เพื่อความสะดวก
ที่ไมตองขนเงินตราที่ทําดวยโลหะมาใชในการซื้อขายสินคาจํานวนมาก ๆ
ธนบัตรหรือเงินตรากระดาษไดเริ่มแพรหลายไปทางตะวันตก ซึ่งคาดวา มารโค โปโล นักเดินทางชาวยุโรปที่
เดินทางมายังประเทศจีนไดนําเอาเทคโนโลยีการพิมพธนบัตรมาจากประเทศจีนไปเผยแพร โดยไดพบวามีการพิมพ
ธนบัตรหรือเงินตรากระดาษที่มีลักษณะเดียวกันกับที่มีใชประเทศจีนในประเทศอิหราน ในคริสตศตวรรษที่ ๑๓ และ
การพิมพเงินตรากระดาษใชครั้งแรกในทวีปยุโรปนั้นเกิดขึ้นในประเทศสวีเดน เมื่อศตวรรษที่ ๑๗ ในประเทศอังกฤษ
เมื่อศตวรรษที่ ๑๘ และ ในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ ๑๙ ตามลําดับ
ตลอดเวลานับแตมีการใชเงินตรากระดาษ เทคโนโลยีในการพิมพธนบัตรก็มีการพัฒนามาโดยตลอด เพื่อให
การปลอมแปลงธนบัตรทําไดยาก มีการใชกระดาษที่มีเสนใยพิเศษเพื่อใหธนบัตรมีความทนทานในการใชมากขึ้น ไม
เปอยยุยเมื่อโดนน้ํา ไมฉีกขาดงาย มีการใชหมึกชนิดพิเศษในการพิมพ เชน การพิมพลายน้ํา (Water mark) ในเนื้อ
กระดาษ หรือมีการสอด/ติดแถบโลหะลงบนธนบัตร อยางเชนในธนบัตรแบบ ๑๕ ของไทยเรา
ที่มา http://www.tanabat-thai.com/nosidebar111.htm
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130. สถาปตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานกอสรางใด
ก. พระราชวังบักกิงแฮม
ข. พระราชวังแวรซายส
ค. มหาวิหารเวนตปเตอร
ง. มหาวิหารเซนตปอล
ตอบ ข. พระราชวังแวรซายส
ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque and Rococo Art)
คําวา Baroque และ Rococo ในปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีการตกแตงประดับประดาดวยเครื่องอลังการ
วิจิตรพิสดารจนเกินงาม เปนศิลปะตอนปลายสมัยฟนฟูศิลปวิทยาเชื่อมตอกับศิลปะยุคใหม ศิลปะแบบบารอกและรอก
โกโก เปนลักษณะการจัดองคประกอบของศิลปะที่เนนรายละเอียดสวนยอยอยางฟุมเฟอย โดยเฉพาะการใชสวนโคง
สวนเวา งานจิตรกรรม และประติมากรรม ยังคงเนนรูปราง รูปทรงธรรมชาติ (Realistic) แตใชสีรุนแรงขึ้น งาน
สถาปตยกรรมประกอบดวยเสนโคงมนตกแตงโครงสรางเดิม มีลวดลายออนชอย งดงาม อาคารที่ถือเปนแบบฉบับของ
ศิลปะบารอก และรอกโกโก ไดแก โบสถเซนตแอกเนส (Church of St. Agnese) โบสถเซนตคารโล (Church of
St. Carlo) ที่กรุงโรม พระราชวังแวรซาย (Versailes palace) ในประเทศฝรั่งเศส โบสถทั่วไปในยุโรปตอนเหนือ
เชนในประเทศเนเธอรแลนดและประเทศเยอรมนี เปนตน
ที่มา http://thaigoodview.com/node/49361
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131. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
ก. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
ข. การขยายตัวทางการคา
ค. ความตองการสินคาอุตสาหกรรม
ง. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ตอบ ก. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
การปฏิ วั ติ ท างวิ ท ยาศาสตร ข องตะวั น ตกเกิ ด ขึ้ น ในช ว งคริ ส ต ค ริ ส ต ศ ตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่ ง ตรงกั บ
ประวัติศาสตรไทยตั้งแตราวสมัยพระบรมไตรโลกนาถมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นนี้ กลาวกันวาเปนดวยเหตุปจจัย 3 ประการดวยกัน ขอแรก ไดแก การ
ฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ซึ่งเริ่มขึ้นในอิตาลี ตั้งแตราวคริสตคริสตศตวรรษที่ 14 การฟนฟูศิลปวิทยาการ
เปนการฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีก-โรมัน ซึ่งอุดมสมบูรณดวยความรูความคิดและประสบการณอยางยิ่ง การฟนฟู
ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนี้ยังเกิดจากการที่ตะวันตกไดสัมผัสกับอารยธรรมอิสลามในตะวันออกกลาง ดวย
การคาขายและทําสงครามศาสนากันในสมัยกลาง
เหตุปจจัยขอที่สองเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางสูงในแถบเยอรมนีตอนใต ไดแก นูเรมเบอรก ครา
โคว (Cracow) ตอไปถึงแควนไรน ซึ่งแถบนั้นมีการพัฒนาทางการทําเหมือง การถลุงโลหะและการคา และไดเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการพิมพขึ้น ทําใหสามารถจดบันทึกวิทยาการความรูไดแมนยําและสามารถเผยแพรไปไดอยาง
กวางขวาง
เหตุปจจัยขอที่สามไดแกการเดินทางสํารวจ โดยเริ่มจากชาติสเปนและโปรตุเกส ในค.ศ. 1413 (พ.ศ.1956
ตรงกับสมัยพระเจาอินทราชา และอีกราว 138 ปตอมาทูตโปรตุเกสเดินทางถึงพระนครศรีอยุธยาเปนครั้งแรกในสมัย
พระรามาธิบดีที่ 2) ชาว ยุโรปไดเขายึดครองดินแดนชายฝงของทวีปแอฟริกา ยุคแหงการสํารวจไดเริ่มตน ซึ่งนํามาสู
การคนพบโลกใหมโดยคริสโตเฟอร โคลัมบัส ใน ค.ศ. 1492 เปนการพลิกโฉมหนายุโรปจากที่ยังลาหลังสูความมั่งคั่ง
อยางรวดเร็ว จากการขยายตลาดการคา และแนวคิดการคาเสรีในภายหลัง
ที่มา และอานเพิ่มเติมที่ http://ttmp.trf.or.th/copy_11/part1/ttmpa19.htm
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132. กิจกรรมใดนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง
ก. การผลิตเหล็กกลา
ข. การใชเครื่องจักรไอน้ํา
ค. การประดิษฐเครื่องปนดาย
ง. การวางสายโทรเลขขามทวีป
ตอบ ก. การผลิตเหล็กกลา
การปฏิ วัติอุ ตสาหกรรม คือ การเปลี่ย นแปลงวิถีก ารผลิตจากเดิมที่เคยใช แรงงานคนและสัตวพลั ง งาน
ธรรมชาติ หรือเครื่องมืองาย ๆ ในสังคมเกษตรกรรมมาเปนใชเครื่องจักรกลผลิตสินคาในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ทํา
ใหไดผลผลิตในปริมาณมาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษกอน เมื่อประมาณ ค.ศ.1760 หรือในคริสตศตวรรษที่ 18
และคอย ๆ แพรขยายไปยังประเทศยุโรปและชาติตะวันตกอื่น ๆ เปนเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอประชากรโลก
อยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ระยะแรก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก ประมาณ ค.ศ.1760 1860 เรียกวา “สมัยแหงพลังไอน้ํา” เนื่องจากมีการ
คนพบพลังไอน้ําและนําเครื่องจักรไอน้ํามาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทอผา
ทั้งนี้ เปนเพราะอังกฤษมีแหลงถานหินและเหล็ก ซึ่งเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณรวมทั้งมีการ
ประดิษฐเครื่องจักรกลใหม ๆ ซึ่งนํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมที่สําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก มีดังนี้
(1) อุตสาหกรรมทอผา สิ่งประดิษฐในระยะแรก ๆ เปนเครื่องจักรกลที่นํามาใชในอุตสาหกรรมทอผา เชน
- เครื่องทอผา ที่เรียกวา “กี่กระตุก” ของ จอหน เคย (John Kay)
- เครื่องปนดาย “สปนนิง มูล” (Spinning Mule) ของแซมมวล ครอมปตัน (Samuel Crompton) ปน
ดายไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
- เครื่องทอผา ที่เรียกวา หูกทอผา “พาเวอร ลูม” (Power Loom) ของเอ็ดมันด คารตไรท (Edmund
Cartwright) ทําใหอุตสาหกรรมทอผาขยายตัวอยางรวดเร็ว
(2) เครื่องจักรไอน้ํา เปนผลงานของ เจมส วัตต (James Watt) นักประดิษฐชาวสก็อต ในป ค.ศ.1786 โดย
นําเครื่องจักรไอน้ําที่มีมาแตเดิมนํามาปรับปรุงแกไขใหใชถานหินเปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการใชเครื่องจักรกลจาก
พลังงานน้ํา เปนผลใหอุตสาหกรรมทอผาฝายของอังกฤษประสบความสําเร็จอยางงดงาม
(3) อุตสาหกรรมเหล็ก มีการนําเหล็กมาใชในอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะดานการคมนาคม เชน
ทํารางรถไฟ ตูรถสินคาของรถไฟ ฯลฯ จึงมีผูเรียกการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงแรกวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค
เหล็ก” (Age of Iron)
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ระยะที่สอง
การปฏิ วัติอุตสาหกรรมในระยะที่สอง ประมาณป ค.ศ.1860-1914 มีการนําความรูทางวิ ทยาศาสตรมา
ประยุกตใชในการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง เปนยุคที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติ น้ํามันปโตรเลียม
และไฟฟา (สวนถานหินและเครื่องจักรไอน้ําลดความสําคัญลง)
อุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลที่ทําดวยเหล็กกลา (Steel) และอุตสาหกรรมเคมี
จึงมีผูเรียกการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงที่สองนี้วา“การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเหล็กกลา" (Age of Steel)
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ความกาวหนาและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
นั บ ตั้ ง แต ต อนปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 เป น ต น มา การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมมี ก ารขยายตั ว และความ
เจริญกาวหนาในประเทศภาคพื้นยุโรป ดังนี้
- การคนพบวิธีการผลิตเหล็กกลา ในป ค.ศ.1856 และการใชพลังงานใหม ๆ แทนที่ ถานหิน ไดแก พลังงาน
จากกาซ น้ํามันปโตรเลียม และไฟฟา เปนผลใหอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อ
เหล็กกลามีราคาถูกลงทําใหอุตสาหกรรมหนัก เชน การตอเรือ การคมนาคม และการผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆ พัฒนา
กาวหนามากยิ่งขึ้น
- การขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มีประเทศในภาคพื้น
ยุโรปหลายประเทศประสบผลสํ าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเยอรมนีกลายเปนประเทศ
อุตสาหกรรมกาวหนาและเปนคูแขงที่สําคัญของอังกฤษ
- การเกิดประเทศผูนําดานอุตสาหกรรมของโลก กอนสงครามโลก ครั้งที่ 1(ค.ศ.1914-1918) อังกฤษยังคงมี
ฐานะเปนประเทศผูนําทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก โดยเยอรมนีเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกลเคียงมากที่สุด จนกระทั้งในป ค.ศ.1920 จึงเกิดประเทศคูแขงสําคัญเพิ่มขึ้น ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต
และญี่ปุน
- การเกิดระบบการบริหารและการจัดการทางอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดการบริหารงานใน
ระบบโรงงานที่มีประสิทธิภาพ เชน มีการแบงงานกันทําเปนฝายหรือแผนก โดยรับผิดชอบงานเฉพาะสวนของตน มีการ
ระดมเงินลงทุนในรูปของการซื้ อหุน และมีคณะผูบริหารดําเนินการบริหารอยางเปนระบบ ฯลฯ ทําใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพ
ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
การปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกตะวันตก นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา มีผลกระทบตอสังคมและ
ประชากรโลก ดังนี้
1 การเพิ่มของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและเยอรมนีมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัว
ของชุมชนเมือง และความเจริญกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุข
2 การขยายตัวของสังคมเมือง เกิดเมืองใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการอพยพของผูคนในชนบทเขามา
ทํางานในเมือง ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา โดยเฉพาะปญหาชุมชนแออัด และเกิดอาชีพใหม ๆ อยางหลากหลาย
ในขณะที่ชนชั้นกลางหรือพอคานายทุนเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น
3 การแสวงหาอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยม ประเทศยุโรปที่มีการปฏิวัติการผลิตดานอุตสาหกรรมมี
ความจําเปนตองแสวงหาแหลงวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรม และขยายตลาดระบายสินคาที่ผลิตจึงเกิดการแขงขัน
กันแสวงหาอาณานิคมในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
4 ความเจริ ญกา วหนา ทางอุตสาหกรรมในคริ ส ตศ ตวรรษที่ 20 การปฏิวัติอุต สาหกรรมทํา ใหโ ลกมีก าร
พัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมกาวหนาตอไปไมหยุดยั้ง เชน มีการนําวัสดุอื่น ๆ มาใชผลิตแทนวัสดุธรรมชาติ เชน
พลาสติก และโลหะประเภทอัลลอยที่มีน้ําหนักเบา ตลอดจนเกิดการผลิตในระบบโรงงานที่ใชเครื่องจักรหุนยนตหรือ
คอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน เปนตน
ที่มา http://school.obec.go.th/saod_rs/p007/p03.doc
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133. ใน ค.ศ. 2006 อดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดําเนินคดีในขอหากระทํา
อาชญากรรมตอมนุษยชาติจากกรณีใด
ก. การเขายึดครอบครองคูเวต และสังหารพลเมือง
ข. การปรามปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮทางภาคใต
ค. การปราบปรามชนกลุมนอยชาวเคิรตทางภาคเหนือ ง. การกวาดลางชาวมุสลิมนิกายซุนนีชานกรุงแบกแดด
ตอบ ข. การปรามปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮทางภาคใต
5 พฤศจิกายน 2549 ศาลสูงอิรักพิพากษาตัดสินประหารชีวิตดวยวิธีแขวนคออดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุ
สเซน (Saddam
Hussein) แห ง อิรัก ในความผิดฐานกออาชญากรรมต อมนุ ษยชาติ โดยศาลระบุ วาอดีต
ประธานาธิบดีซัดดัมเปนผูบงการการสังหารหมูชาวมุสลิมนิกายชีอะห 148 คน ในเมืองดูจาอิล (Dujail) เนื่องจาก
ตองการแกแคนที่ถูกชาวเมืองดังกลาวลอบสังหารตนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2525
ที่มา http://www.siamarchives.com/node/21955
อานเพิ่มเติม http://etatdedroit.blogspot.com/2005/10/blog-post_20.html
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134. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพื่อวัตถุประสงคใด
ก. ตอตานการใชแรงงานทาส
ข. สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝงตะวันตก
ค. หามประเทศในยุโรปเขามาแสวงหาผลประโยชน ง. สงเสริมใหชาวอเมริกันออกไปทําธุรกิจในตางแดน
ตอบ ค. หามประเทศในยุโรปเขามาแสวงหาผลประโยชน
คําถามขอนี้เกี่ยวของกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งขอนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้
ความเปนมาทางประวัติศาสตรของดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือ สวนใหญจะเปนภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกา สรุป
ไดดังนี้
1. แหลงอารยธรรมของชนเผาอินเดียนแดงในสมัยโบราณ แตเดิมกอนที่ชนชาติยุโรปจะรูจักทวีปอเมริกา
เหนือ ดินแดนในประเทศเม็กซิโกเคยเปนถิ่นฐานที่อยูของพวกอินเดียนแดงเผาแอซแตก (Aztecs) มากอน
2. การสํารวจและตั้งถิ่นฐาน เมื่อโคลัมบัส (Christopher Columbus) นักสํารวจทางทะเลชาวอิตาลี ได
คนพบ “โลกใหม” หรือทวีปอเมริกา ในป ค.ศ. 1492 สเปนเปนประเทศยุโรปชาติแรกที่เขามาสํารวจดินแดนทวีปใหม
แหงนี้ ตอมาไดสงกําลังเขายึดครองกรุงเม็กซิโก นครหลวงของจักรวรรดิแอซแตก ทําใหชาติยุโรปอื่นๆ ใหความสนใจ
เขามาจับจองดินแดนตางๆ เปนอาณานิคมของตนเชนกัน
3. การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของชนชาวยุโรป นับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา มีชาวยุโรปหลาย
เชื้อชาติอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกวา
ประเทศบ า นเกิ ด เมื อ งนอนของตน เช น ต อ งการจั บ จองที่ ดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ แสวงหาความมั่ ง คั่ ง จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และตองการสิทธิและเสรีภาพ ทั้งในดานการเมืองและการนับถือศาสนา
4. การปฏิวัติของชาวอเมริกัน ในคริสตศตวรรษที่ 18 ชาวอังกฤษไดตั้งถิ่นฐานเปนอาณานิคมตามบริเวณ
ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกอยางมั่นคง แตรัฐบาลอังกฤษปกครองอาณานิคมอยางเอาเปรียบ เชน บังคับใหตองจาย
ภาษี ทําใหชาวอาณานิคมเรียกรองขอใหมีผูแทนของตนในรัฐสภาอังกฤษ แตรัฐบาลอังกฤษกลับไมยินยอมและไดออก
กฎหมายบีบคั้นชาวอาณานิคมอีกหลายฉบับ
ในที่สุดชาวอาณานิคมจึงทําสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษ เรียกวา “การปฏิวัติของชาวอเมริกัน” (ค.ศ.
1776-1781) เมื่อไดรับชัยชนะจึงประกาศเปนประเทศสหรัฐอเมริกา
5. รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาภายหลังไดรับเอกราช เปนการปกครองแบบสหพันธสาธารณรัฐ
(Federal Republic) ประกอบดวยมลรัฐ 13 มลรัฐมารวมกัน มีประธานาธิบดีเปนประมุข และมีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1791 เปนตนไป
6. การดําเนินนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในระยะเริ่มแรก คือ แยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยวไมยุง
เกี่ยวกับการเมืองของยุโรป ตอมาในป ค.ศ. 1823 ไดประกาศ “หลักการมอนโร” (Monroe Doctrin) โดยหามมิให
ประเทศในยุโรปเขามายุงเกี่ยวหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ ในทวีปอเมริกา
7. สงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1861-1865) เปนสงครามระหวางมลรัฐฝายเหนือกับมลรัฐฝายใต โดยมีสาเหตุ
เกิดจากการประกาศเลิกทาสของรัฐบาลประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) ซึ่งชาวอเมริกันทาง
ใตไมเห็นดวย เพราะจําเปนตองใชแรงงานทาสในไรฝายและยาสูบ
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สมรภูมิของสงครามเกิดในมลรัฐทางใตและสิ้นสุดลงดวยความปราชัยของชาวอเมริกันทางใต เปนผลใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญ ในป ค.ศ. 1865 ใหเลิกทาสทั่วประเทศ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต จากเดิมที่เคยทําไรในพื้นที่ขนาดใหญตองเปลี่ยนมาทําฟารมขนาดเล็กแทน
8. การบุกเบิกดินแดนตะวันตก ภายหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาความเจริญและ
ขยายการผลิตของประเทศ ทั้งในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีการบุกเบิกพื้นที่ใหมๆ ไปยังดินแดนตะวันตก
ของทวีป โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเกรตเพลน (Great Plain) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณดวยแรธาตุและปาไม
9. สหรั ฐ อเมริ ก าก า วสู ค วามเป น ชาติ ม หาอํ า นาจ ในตอนปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 เกิ ด การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ทําใหสหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่ง ขยายตลาดการคาไปทั่วโลก และพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
สหรัฐฯ จึงเริ่มสรางความสัมพันธกับประเทศในยุโรป มีบทบาทในเวทีการเมืองระหวางประเทศ เพื่อรักษา
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจการคาของคนอเมริกัน และกลายเปนชาติมหาอํานาจของโลกในตนคริสตศตวรรษที่ 20
เปนตนมา
10. บทบาทของสหรัฐอเมริกาในสงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามโลก ครั้งที่ 2
สงครามโลก ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) สหรัฐอเมริกาเขารวมสงครามในป ค.ศ. 1917 และมีบทบาทชวย
ใหสงครามยุติลงโดยเร็ว เมื่อประธานาธิบดี วูดโร วิลสัน (Woodrow Wilson) ไดประกาศนโยบาย 14 ขอ เปนหลัก
ในการยุติสงคราม และเสนอใหจัดตั้ง “องคการสันนิบาตชาติ” เพื่อรักษาสันติภาพของโลก
สงครามโลก ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1936-1945) สหรัฐอเมริกาเขารวมสงครามในป ค.ศ. 1941 เพื่อชวยเหลือ
ประเทศพันธมิตรตอตานลัทธิเผด็จการทางทหารของเยอรมนีและญี่ปุน เปนผูริเริ่มกอตั้ง “องคการสหประชาชาติ”
(UN) เพื่อรักษาสันติภาพของโลก ในชวงตอนปลายของสงคราม สหรัฐฯ ไดใชระเบิดปรมาณูทําใหญี่ปุนเปนฝายปราชัย
และสงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงยุติลงในที่สุด
ที่มา http://school.obec.go.th/saod_rs/p004/p02.doc
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135. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
ก. เกิดความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง
ข. ทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
ค. ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อยางเปนทางการ
ง. ฝรั่งเศสเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ
ตอบ ค. ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อยางเปนทางการ
สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789
เหตุการณปฏิวัติในฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ.1789 หรือที่เรียกวา “การปฏิวัติใหญฝรั่งเศส” เปนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อ ง การปกครองที่ สํ า คั ญ เพราะเป น การโค น ล ม อํ า นาจการปกครองของกษั ต ริ ย ใ นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย และสถาปนาการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นแทน
สาเหตุของการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส ค.ศ.1789 สรุปได 3 ประการ คือ
1. ปญหาทางเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสกําลังประสบภาวะฝดเคืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการใชจายเพื่อการทํา
สงครามตาง ๆ โดยเฉพาะในสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน ระหวาง ค.ศ.1776 – 1781 เพื่อสนับสนุนให
ชาวอาณานิคมตอสูกับอังกฤษ
ดวยสาเหตุดังกลาว รัฐบาลของพระเจาหลุยสที่ 16 (Louis XVI, ค.ศ. 1776-1792) จึงมีนโยบายจะเก็บภาษี
อากรจากประชาชนเพื่อชดเชยรายจายที่ตองสูญเสียไป จึงสรางความไมพอใจแกประชาชนกลุมตาง ๆ
2. ความเหลื่อมทางสังคม ฝรั่งเศสมีโครงสรางทางสังคมแบบชนชั้น โดยฐานะของผูคนในสังคมมีสองกลุม
ใหญ ๆ คือ ชนชั้นอภิสิทธิ์และชนชั้นสามัญชน แตในทางปฏิบัติทางการจะแบงฐานะของพลเมืองออกเปน 3 ชนชั้นหรือ
3 ฐานันดร ( Estates) ไดแก
ฐานันดรที่ 1 คือ พระและนักบวชในคริสตศาสนา และฐานันดรที่ 2 คืน ขุนนางและชนชั้นสูง ทั้งสองฐานันดร
เปนชนชั้นอภิสิทธิ์ มีจํานวนประมาณรอยละ 2 ของจํานวนประชากรทั้งหมด มีชีวิตความเปนอยูสะดวกสบายและหรูหรา
ฐานันดรที่ 3 คือ สามัญชน สวนใหญเปนชาวนาที่ยากจนและถูกขูดรีดภาษีอยางหนัก รวมทั้งพวกชนชั้นกลาง
เชน พอคา ชางฝมือ และปญญาชน ฯลฯ
3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบเกา กษัตริยฝรั่งเศสในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ทรงมี
พระราชอํานาจเปนลนพนไมมีขอบเขตจํากัดและทรงอยูเหนือกฎหมายของบานเมืองโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจา
หลุยสที่ 16 มีหลายครั้งที่ทรงใชอํานาจโดยไมฟงเสียงประชาชน ทรงไมสนพระทัยการบริหารบานเมือง อีกทั้งยังทรงอยู
ภายใตอิทธิพลของพระนางมารี อังตัวเนตต (Marie Antoinette) พระราชินี ซึ่งทรงนิยมใชจายในพระราชสํานักอยาง
ฟุมเฟอย
จุดเริ่มตนของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789
การเปดประชุมรัฐสภา เมื่อรัฐบาลตองการแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจโดยเก็บภาษีอากรที่ดินจากพลเมือง
ทุกฐานันดร จึงตองเรียกประชุมรัฐสภา ที่เรียกวา “สภาฐานันดรแหงชาติ” (Estates General) ซึ่งประกอบดวยผูแทน
ของฐานันดรทั้ง 3 ฐานันดร ในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1789
ความขัดแยงจากการประชุมสภาฐานันดร เนื่องจากผูแทนของแตละฐานันดรถูกจัดใหแยกสถานที่ประชุม ทํา
ใหฐานันดรที่ 3 (จํานวน 610 คน) ไมพอใจและเรียกรองใหเปดประชุมรวมกัน ทําใหการประชุมลาชาไปหลายสัปดาห
ฐานันดรที่ 3 แยกตัวออกมาจัดตั้งสมัชชาแหงชาติ ในที่สุดกลุมผูแทนสวนใหญของฐานันดรที่ 3 จึงแยกตัว
ออกจากสภาฐานันดรแหงชาติ และจัดตั้งเปน “สมัชชาแหงชาติ” (National Assembly) โดยอางวาพวกตนเปนคน
สวนใหญของประเทศจึงมีสิทธิที่จะลงมติในเรื่องการเก็บภาษีได และไดกลาวคําปฏิญญาที่จะรวมกันรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศใหสําเร็จ
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เหตุการณบุกทลายคุกบาสตีย (Bastille) เมื่อมีขาววารัฐบาลของพระเจาหลุยสที่ 16 เตรียมใชกําลังทหารเขา
สลายการประชุมสมัชชาแหงชาติ ประชาชนชาวกรุงปารีสจึงลุกฮือขึ้นจับอาวุธเพื่อสนับสนุนกลุมสมัชชาแหงชาติ และบุก
เขาทําลายคุกบาสตีย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1789 ซึ่งเปนสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง และเปนสัญลักษณ
แหงการกดขี่ของการปกครองระบอบเกา
ความสําคัญของการบุกทําลายคุกบาสตีย ถือวาเปนเหตุการณที่สําคัญที่สุดของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
เพราะกษัตริย ขุนนาง และชนชั้นสูง ตองยอมสละอํานาจใหแกสมัชชาแหงชาติ และพระเจาหลุยสที่ 16 ทรงยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองครั้งนี้
การยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชน
การเรียกรองของชาวนาในชนบท ขาวการบุกทําลายคุกบาสตียและเหตุการณความไมสงบในกรุงปารีส ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1789 ทําใหชาวนาและสามัญชนในชนบทลุกฮือขึ้นกอการจลาจลทั่วประเทศมีการบุกทําลาย
ทรัพยสินของขุนนาง และเรียกรอยใหยกเลิกอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงเหลานี้
การยกเลิกอภิสิทธิ์ขุนนางและชนชั้นสูง โดยสมัชชาแหงชาติไดออก “พระราชกฤษฏีกาเดือนสิงหาคม” ค.ศ.
1789 เพื่อใหสถานการณกลับคืนสูภาวะปกติและเกิดความสงบโดยเร็ว
สาระสําคัญ คือ การยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ตาง ๆ ของสังคมระบอบเกา เชน ยกเลิกระบบฟวดัลหรือระบบ
อภิสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของพวกขุนนาง ยกเลิกการจายภาษีบํารุงศาสนา และกําหนดใหพลเมืองทุกคนมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันในดานตาง ๆ เปนตน
การประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1789 โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ขอ ซึ่งเปน
คําขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนี้ ไดแก “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีก 17
มาตรา สวนใหญเปนเรื่องสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลและอํานาจอธิปไตยของประชาชน
ประกาศดังกลาวเปนการย้ําถึงขอเรียกรองของกลุมสมัชชาแหงชาติ หรือฐานันดรที่ 3 ที่ตองการใหมนุษยทุก
คนมีสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพในการดําเนินชีวิตโดยเทาเทียมกัน และทุกคนตองเสียภาษีอากรตามสัดสวนของรายได
ที่ตนไดรับจริง
การเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัย “สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมัยที่ 1”
ฝรั่งเศสประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ เมื่อเดือน กันยายน ค.ศ.1791 โดยเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
ปญหาความยุงยากของรัฐบาลใหมภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ เชน พระเจาหลุยสที่ 16 พยายามขอความ
ชวยเหลือจากประเทศออสเตรียเพื่อใหไดพระราชอํานาจคืนมา และบรรดาขุนนางที่สูญเสียผลประโยชนหรืออภิสิทธิ์ตาง
ๆ พากันหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหาทางโคนลมรัฐบาล
การยกเลิกระบอบกษัตริย สภาคอนเวนชัน (Convention) เปนสภาที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ไดลงมติยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยและประกาศใหฝรั่งเศสเขาสู “สมัยสาธารณรัฐ สมัยที่ 1” เมื่อวันที่
21 กันยายน ค.ศ.1792 และลงมติใหประหารชีวิตประเจาหลุยสที่ 16 และครอบครัวของพระองค ในวันที่ 21 มกราคม
ค.ศ.1793
ที่มา http://www.muansuen.com/bbs/viewthread.php?tid=1441
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136. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งหมด
ก. พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม บูรไน ญี่ปุน
ข. พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บูรไน
ค. มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
ง. มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ติมอรตะวันออก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
ตอบ ข. พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บูรไน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations)
หรืออาเซียน (ASEAN) เปนองคการทางภูมิศาสตรการเมืองและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และ
เปนการเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ
สําหรับประเทศที่พี่ทําไฮไลทสีเหลือง คือ ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมประเทศอาเซียน
อานเพิ่มเติมที่

http://www.15thaseansummit-th.org/thai/about_asean.php
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137. ขอใดอธิบายคําวา “ทรัพยากร” ในทางเศรษฐศาสตรไดถูกตอง
ก. สิ่งที่จะนํามาผลิตสินคาและบริการ เพื่อจําหนายจายแจกใหแกผูบริโภค
ข. การกระจายรายไดใหแกเจาของปจจัยการผลิต
ค. การผลิตสินคา และบริการ โดยมุงหวังกําไรสูงสุด
ง. ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ
ตอบ ง. ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ
วิชาเศรษฐศาสตร เปนวิชาทีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย เกี่ยวกับการเลือกใชทรัพยากรการผลิตที่มีอยู
อยางจํากัด มาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทาย และจําหนายจายแจกไปยังบุคคลกลุม
ตางๆ ของสังคมหนึ่งๆ เพื่อสนองความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร เรียกอีกอยางหนึ่งวา ทรัพยากรการผลิต (Productive resources) หรือ
ปจจัยการผลิต (factors of production) หมายถึง สิ่งที่นํามาใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการ
ของมนุษย ไดแก
ที่ดิน (Land) คือ พื้นดิน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อยูบนผิวดิน ปะปนในดิน และในอากาศเหนือพื้นดิน
นั้น
ทุน (Capital) ในความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งที่สามารถใชไดคงทน และผลิตสินคาและบริการ
ไดโดยตรง เชน โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณการผลิต ซึ่งแตกตางจากความหมายทางธุรกิจที่หมายถึง เงินสด หรือเงินที่
ใชในการดําเนินงาน
การประกอบการ (Entrepreneurship) คือ การรวบรวมปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตสินคาและบริการ ซึ่งผู
ที่ทําหนาที่นี้เรียกวา ผูประกอบการ (entrepreneur)
ที่มา http://www.kwc.ac.th/3Basic.htm
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138. ปจจัยใดที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทย เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อการคา
ก. การดําเนินนโยบายผลิตเพื่อการคาของผูนําประเทศ ข. การมุงหวังกําไรของนายทุนในประเทศ
ค. การทําสนธิสัญญาเบาริง
ง. ความตองการของประชาชนเปนสวนใหญ
ตอบ ค. การทําสนธิสัญญาเบาริง
สมัยโบราณ โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปนแบบชุมชนบุพกาลมี "บาน" หรือชุมชนหมูบานเปน
รากฐาน การผลิตเปนแบบพอยังชีพ ทําเองใชเอง ตอมาไดวิวัฒนาการเปนรัฐ มีเจาฟาเปนตัวแทนชุมชนใหญ จึงเกิด
"เมือง" ซึ่งเปนศูนยรวมอํานาจ สวนชุมชนหมูบานยังคงทําการผลิตเลี้ยงตนเองและเลี้ยงเมือง ผานระบบสวยและการ
เกณฑแรงงาน
อยุธยาเปนรัฐที่เกิดหลังสุโขทัยเล็กนอย มีระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาที่ตั้งบนรากฐานการเกณฑแรงงานจาก
ชุมชนหมูบานเชนกัน แตเขมแข็งและมั่งคั่งกวาสุโขทัย เพราะเปนเมืองทาและเมืองการคานานาชาติดวย เมื่อถึงสมัยกรุง
ธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ระบบเศรษฐกิจก็ยังเปนแบบเดียวกับอยุธยา แตลดการเกณฑแรงงานลง มีการคา
มากขึ้น และเริ่มมีการจางแรงงานอิสระจากแรงงานจีนบาง
สัญญาบาวริง (พ.ศ. ๒๓๙๘) ทํา ใหไ ทยตองเปดการคาเสรีกับประเทศตะวั นตก มี ผลให เศรษฐกิ จ และ
สังคมไทยตองเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพอยังชีพมาเปนแบบผลิตเพื่อขาย ตอมารัชกาลที่ ๕ ไดทรงปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินปลดปลอยแรงงานไพรและทาสใหเปนแรงงานอิสระ ขยายที่นา เรงผลิตขาว ไมและแรสงออก ปรับปรุง
ระบบภาษี รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง ซึ่งทําใหไทยพนจากระบบอาณานิคม แตการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนอย ขณะที่
การคาและเงินตราหมุนเวียนมากจนเกิดธนาคารตางชาติขึ้นหลายแหง จนถึงในสมัยรัชกาลที่ ๖ จึงเกิดธนาคารพาณิชย
ของไทยขึ้น คือ แบงกสยามกัมมาจล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารไทยพาณิชย
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ เศรษฐกิจโลกตกต่ํา กระทบถึงเศรษฐกิจขาวของไทย รัฐบาลตองตัดงบประมาณ
รายจาย ดุลขาราชการออก พอคารวมถึงธนาคารหลายแหงลมละลาย กรรมกรตกงาน ขาวมีราคาต่ําจนชาวนาตองทิ้งที่
นาอพยพเขาเมืองเพื่อหางานทํา นายทหารและขาราชการจํานวนหนึ่งจึงไดรวมกันเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.
๒๔๗๕
ระบอบการปกครองใหมมีเปาหมายมุงสรางระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยมแหงรัฐขึ้น แตกลับพัฒนา
อุตสาหกรรมไมสําเร็จ เกิดทุนภายใตระบบอุปถัมภของระบบทหารและราชการแทน ในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๓ ยัง
เกิดปรากฏการณที่ธนาคารพาณิชยไทยไดกอรางสรางตัวขึ้นจนเปนปกแผน ธนาคารเหลานี้มักใหนายทหารชั้นผูใหญเขา
ดํารงตําแหนงประธาน หรือกรรมการ และถือหุนลมจํานวนมาก เพื่อแลกกับการไดรับอภิสิทธิ์ตางๆ สวนเศรษฐกิจขาว
ยังคงความสําคัญเปนรายไดหลักที่เลี้ยงประเทศมายาวนาน และเพิ่งลดความสําคัญลงหลังป พ.ศ. ๒๕๑๘
ที่มา

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK23/chapter4/t23-4-m.htm
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139. ประชาชนกลุมใดที่มีสิทธิ์เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อถอดถอนขาราชการการเมืองชั้นผูใหญ ออก
จากตําแหนงได
ก. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
ข. ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ค. ประชาชนที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
ง. ประชาชนที่บรรลุนิติภาวะแลว
ตอบ ข. ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
กอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะใชบังคับ รัฐธรรมนูญทุกฉบับกอนหนานั้นไดมี
มาตรการในการตรวจสอบควบคุมสมาชิกรัฐสภา ใหสมาชิกสภาใดสภาหนึ่งสามารถรองขอตอประธานของสภาที่ตนเปน
สมาชิกในการวินิจฉัยใหสมาชิกผูทําความผิดพนจากตําแหนงได รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน
ไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
พฤติการณที่เปนความผิด
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ระบุวา เหตุที่สามารถใชรองขอใหถอดถอนจากตําแหนง ไดแก มีพฤติการณ
ร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง (มาตรา 270)
ตําแหนงที่อาจถูกรองขอใหถอดถอน
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 เปดโอกาสใหสามารถยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ (มาตรา 270)
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรี
3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4. สมาชิกวุฒิสภา
5. ประธานศาลฎีกา
6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
7. ประธานศาลปกครองสูงสุด
8. อัยการสูงสุด
9. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
10. กรรมการการเลือกตั้ง
11. ผูตรวจการแผนดิน
12. กรรมการตรวจเงินแผนดิน
13. ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผูที่สามารถรองขอใหมีการถอดถอน คือ
1. สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรจํ า นวนไม นอ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ข องจํา นวนสมาชิก ทั้ง หมดเทา ที่ มี อยู ข องสภา
ผูแทนราษฎร (มาตรา 271 วรรคหนึ่ง)
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2. สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา (มาตรา 271
วรรคสอง)
3. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน (มาตรา 271 วรรคสาม)
4. มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภาพิจารณาถอดถอนบุคคลใดออกกจากตําแหนง
ขั้นตอนการถอดถอน
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํารองขอใหถอดถอนผูใดจากตําแหนง จะสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไต ส วนให แ ล ว เสร็ จ โดยเร็ ว และเมื่ อ ไต ส วนเสร็ จ แล ว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรายงานวุฒิสภา โดยระบุอยางชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มี
พยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร กับทั้งระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย (มาตรา 272 วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง)
โดยหาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มี
อยูวา ขอกลาวหาใดมีมูลแลว นับแตวันลงมติดังกลาว ผูถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ
และประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการ
ตอไป กับทั้งสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อใหฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แต
ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอ กลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป (มาตรา 272 วรรคสี่)
เมื่อไดรับรายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ประธานวุฒิสภาจะจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
กรณีดังกลาวโดยเร็ว ซึ่งหากอยูนอกสมัยประชุม ประธานวุฒิสภาจะตองจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาโดยเร็วเพื่อการนั้น
(มาตรา 273)
ผลของการถอดถอน
หากวุฒิสภามีมติซึ่งกระทําโดยการลงคะแนนลับและมีไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของวุฒิสภา ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงหรือราชการ ผูนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติถอดถอน ซึ่งมติของวุฒิสภานี้จะเปนที่สุด และผูใด
จะรองขอใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันมิไดอีกแลว โดยจะไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย (มาตรา 274)
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ถูก
กลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%
E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80
%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
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140. การกระทําในขอใดไมใชการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ก. การสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อรักษาความชุมชื้นใหพื้นดินและผืนปา
ข. การเพาะเลี้ยงกุงบริเวณปาชายเลน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหระบบนิเวศชายฝง
ค. การปลูกหญาแฝก ตามพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดการพังทลายของดิน
ง. การปลูกตนยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมดวยวิธีธรรมชาติ
ตอบ ข. การเพาะเลี้ยงกุงบริเวณปาชายเลน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหระบบนิเวศชายฝง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึงการใชธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความชาญฉลาดและกอใหเกิดประโยชน
ตอมวลมนุษยใหมากที่สุดและมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานที่สุด
สังคมไทยเราแตโบราณก็ไดมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ อาทิ เกษตรกรรมไดมีการ
เพาะปลูก ทํานา โดยใชวัว ควายเปนแรงงานในการไถพรวนและเลี้ยงตามไรตามทองนา ซึ่งก็ทากับวาเปนการเพิ่มปุย
ใหแกพื้นดินจากมูลสัตวเหลานั้น ในขณะเดียวกันคนในสมัยกอนจะไมมีการจับปลาในวันพระตามสระน้ําในวัด ยิงนก
ลาสัตว ในบริเวณปาตามวัด เปนตน
สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นทุกสวนทุกอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางเปน
ระบบ หากสวนหนึ่งสวนใดถูกกระทบทําลาย ก็จะกอใหเกิดปญหาได ซึ่งอาจแยกสิ่งแวดลอมไดเปนประเภทใหญสําหรับ
การอนุรักษไดดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม ทุงหญา สัตวปา น้ํา ดิน อากาศ มนุษย และพื้นที่ธรรมชาติตาง ๆ เปน
ตน จําแนกไดเปน 3 กลุมใหญดังนี้
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไมรูจักหมด
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวนํามาใชใหมได
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป
2. ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิทยาการและสุนทรียภาพที่เกี่ยวของเปนสัณฐาน
ที่สําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตรอันเปนเอกลักษหรือสัญลักษณของทองถิ่นนั้น ๆ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ซึ่ง
จําแนกลักษณะไดดังนี้
2.1 เกาะและแกง
2.2 ภูเขา ถ้ํา น้ําตกและน้ําพุรอน
2.3 ทะเลสาบ หนองและบึง
2.4 หาดทราย และหาดหิน
2.5 แหลงที่มีซากดึกดําบรรพ (พืชและสัตว) สุสานหอย 75 ลานป
2.6 สัณฐานอื่น ๆ ที่มีความสําคัญทางธรณี สัณฐานวิทยา และภูมิลักษณวรรณนา เชน เขาพิงกัน แพะเมืองผี
3. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และระบบสังคมตาง ๆ
เมื่อวิเคราะหจากโจทยที่กําหนดใหจะพบวาตัวเลือกวา “การสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อรักษาความชุมชื้นใหพื้นดิน
และผืนปา, การปลูกหญาแฝก ตามพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดการพังทลายของดิน และการปลูกตนยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม
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ดวยวิธีธรรมชาติ” นั้น เปนคําตอบที่ถูกตอง แต “การเพาะเลี้ยงกุงบริเวณปาชายเลน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณให
ระบบนิเวศชายฝง” เปนคําตอบที่ผิดจากความจริง เพราะการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการประมงชายฝง เชน ทํา
นากุงหรือขุดบอเลี้ยงปลานั้น มักจะกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการลงทุนดานเศรษฐกิจและผลผลิตที่ไดจะคุมกับการ
ลงทุนหรือไม ปญหาที่ตามมาคือ การเสื่อมสภาพของปาชายเลนซึ่งสงผลกระทบถึงผลผลิตการประมงชายฝงในระยะ
ยาว การทํานากุงในบริเวณชายฝงทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะในอาวไทยในรอบ ๑๕ ปที่ผานมา พบวา พื้นที่ที่ขยาย
ทํานากุงเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา พื้นที่ขยายทํานากุงหรือทําบอเลี้ยงปลาในบางแหงนั้นเปนพื้นที่ปาชายเลน ทั้งที่เปนปา
ธรรมชาติและปาเสื่อมสภาพรวมอยูดวย ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ถึงแมพื้นที่สําหรับการเลี้ยงกุงจะเพิ่มขึ้นอยางมาก แต
ผลผลิตกุงไมไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนกับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเลย อาจสรุปไดวา เราเสียประโยชน-มากกวาไดรับประโยชน
หรือไม โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของพื้นที่ปาชายเลนในปจจุบัน พื้นที่เลี้ยงกุงเหลานี้ก็ถูกทิ้งรางวางเปลา หรือเปลี่ยน
สภาพเปนนาเกลือ เปนหมูบานจัดสรรและโรงงาน การทํานากุงหรือขุดบอเลี้ยงปลา ทําใหพื้นที่ปาชายเลนบางสวนตอง
สูญเสียไปเนื่องจากการตัดถางปา นอกจากนี้ การขุดเปนบอมีคันดินกั้นน้ําตางๆทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ
ไหลและการขึ้นลงของน้ําทะเล ซึ่งจําเปนตอการเติบโตของพรรณไมและสัตวบางชนิดในปาชายเลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาบริเวณดังกลาวมีการขุดคลองชลประทานเพื่อที่จะนําน้ําจืดลงสูบริเวณปาชายเลน ก็จะทําใหความเค็มของน้ําใน
บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสงผลกระทบถึงการปรับตัวของพรรณไม และสัตวนานาชนิดที่อาศัยอยูในบริเวณปาชาย
เลน
นอกเหนือจากผลกระทบของการทํานากุงที่มีตอระบบนิเวศปาชายเลน โดยเฉพาะตอกลุมประชากรสัตวแลว
ยังมีกิจกรรมของมนุษยในรูปอื่นๆ เชน การตัดไมเพื่อเปนเชื้อเพลิง การทําเหมืองแรในทะเล และการขยายตัวเมืองและ
เขตอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเล การเสื่อมสภาพของปาชายเลนในบริเวณอาวไทยตอนในระยะกอนที่จะมีการตื่นตัว
เพื่อใชพื้นที่ทํานากุงนั้น มักเกิดจากการใชทรัพยากรปาไมชายเลนเพื่อเปนเชื้อเพลิงมากเกินอัตราการผลิต การตัดไมใน
บริเวณกวางเพื่อขายเปนซุง หรือเพื่อทําการเผาถาน ซึ่งจะทําใหพื้นที่ปาลดลงอยางมาก และทําใหการฟนสภาพของปา
ตามธรรมชาติเปนไปไดยากและใชเวลานานมาก
ที่มา และอานเพิ่มเติมที่
http://infoterra.deqp.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=18
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK26/chapter8/t26-8-l4.htm#sect4
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