
 
 

 
 
 

เฉลย 
 

Pre-Test  คร้ังที่ 3/2553 
 

จัดสอบโดย เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) 
วิชา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

วัน-เวลาสอบ วันเสารท่ี 13 กุมภาพันธ 2553  
เวลา 09.30 – 13.00 น. รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที 

จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 200 ขอ  (จํานวน 24 หนา) 
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วิชาภาษาอังกฤษ (40 ขอ) 
81. A. made from    
82. D. so that 
83. D. had been 
84. D. to learn 
85. D. have learnt 
86. B. tall     
87. B. met   
88. A. since    
89. B. taller    
90. D. would go 
91. A. difficulties    
92. A. but     
93. D. whom 
94. C. to have left    
95. A. mending    
96. D. although 
97. C. You are welcome   
98. B. was having    
99. A. where    
100. C. intention    

101. A. because    
102. C. to inform    
103. C. am     
104. B. call     
105. C. uncomfortable   
106. C because  
107. B. to stay 
108. C. to  
109. B. with  
110. B. what did happen  
111. B. consisted    
112. B. their    
113. C. where    
114. D. fewer  
115. D. many  
116. B. chew our food   
117. C. begin to decay      
118. A. they have toothache     
119. D. sweet things 
120. A. “How to keep our teeth healthy”  
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วิชาภาษาไทย (40 ขอ) 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 121 – 123 
1. จะหาจันทนกฤษณานั้นหายาก    
2. เหมือนคนมากมีด่ืนนับหม่ืนแสน   
3. จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน   
4. เสมอแมนจันทนแดงแรงราคา   

 
 
 
121. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตโท 

ตอบ  ขอ 4.  เสมอแมนจันทนแดงแรงราคา 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. ขอ 1  จะ (เอก) หา (จัตวา) จันทน  (สามัญ) กฤษ (เอก) ณา (จัตวา) น้ัน (ตรี) หา (จัตวา) ยาก (โท) 
ข. ขอ 2 เหมือน (จัตวา) คน (สามัญ) มาก (โท) มี (สามัญ) ด่ืน(เอก) นับ (ตรี) หม่ืน (เอก) แสน (จัตวา) 
ค. ขอ 3 จะ (เอก) ประ (เอก) สงค (จัตวา) องค (สามัญ) ปราชญ (เอก) ก็ (โท) ขาด (เอก) แคลน (สามัญ) 
ง. ขอ 4 เส (เอก) มอ (จัตวา) แมน (ตรี) จันทน (สามัญ) แดง (สามัญ) แรง (สามัญ) รา (สามัญ) คา (สามัญ)   

 
 
 
122. ขอใดมีเสียงสระประสม 

ตอบ  ขอ 2.  เหมือนคนมากมีด่ืนนับหม่ืนแสน  
   

เสียงสระ หรือเสียงแท คือ เสียงท่ีเปลงออกมาจากลําคอโดยตรง ไมถูกสกัดกั้นดวยอวัยวะสวนใดในปาก แลว

เกิดเสียงกองกังวาน และออกเสียงไดยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบงออกเปน 
- สระเด่ียว มีจํานวน ๑๘ เสียง โดยสระเด่ียว 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 
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เม่ือพิจารณาโจทย   
ก. ขอ 1.  จะหาจันทนกฤษณาน้ันหายาก  ไมมีสระประสม  
ข. ขอ 2.  เหมือนคนมากมีด่ืนนับหม่ืนแสน  สระประสมคือ เหมือน (สระเอือ) 
ค. ขอ 3. จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน  ไมมีสระประสม  
ง. ขอ 4.  จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน  ไมมีสระประสม  
 

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
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  

 
 
 

123. ขอใดมีจํานวนพยางคมากท่ีสุด 
 ตอบ ก. ขอ 1  จะหาจันทนกฤษณานั้นหายาก  

เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. ขอ 1 จะหาจันทนกฤษณาน้ันหายาก มี 9 พยางค 
ข. ขอ 2 เหมือนคนมากมีด่ืนนับหม่ืนแสน มี 8 พยางค 
ค. ขอ 3 จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน มี 8 พยางค  
ง. ขอ 4  จะประสงคองคปราชญก็ขาดแคลน มี 8 พยางค 
 
 
 

124. คําในขอใดมีรูป และเสียงวรรณยุกตตรงกันทุกคํา 
ก. ไกฟา ตุดตู  ข.  ชางปา มานํ้า  ค. กิ้งกา ห่ิงหอย  ง.  อึ่งอาง คางแวน 
 
ตอบ ค. กิ้งกา ห่ิงหอย  
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.  ไก (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก)  ฟา (วรรณยุกตโท / เสียงตรี)   
 ตุด (วรรณยุกตตรี / เสียงตรี)  ตู (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก)  
ข.   ชาง (วรรณยุกตโท / เสียงตรี)  ปา (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก)  
 มา (วรรณยุกตโท / เสียงตรี)  นํ้า (วรรณยุกตโท / เสียงตรี) 
ค.  กิ้ง (วรรณยุกตโท / เสียงโท)  กา (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก) 
 ห่ิง (วรรณยุกตเอก/เสยีงเอก) หอย (วรรณยุกตโท / เสียงโท) 

ง.   อึ่ง (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก) อาง (วรรณยุกตเอก / เสียงเอก) 
 คาง (วรรณยุกตเอก / เสียงโท) แวน (วรรณยุกตเอก / เสียงโท) 
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125. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบท้ัง 5 เสียง 
ก.  เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด   ข.  ก็หมายมาด เหมือนมณีอันมีคา  
ค.  แมแตกราวรานรอยถอยราคา   ง.  จะพาลพาหอมหายจากกายนาง  
 

ตอบ ค.  แมแตกราวรานรอยถอยราคา  

เม่ือพิจารณาตัวเลือก 
วิธีงายๆ อยางท่ีเคยบอกในการเฉลยทุกครั้ง คือ แทนคาน้ิวท้ัง 5 ดวยเสียงท้ัง 5 คือ น้ิวท่ี 1 คือเสียงสามัญ 

น้ิวท่ี 2 คือเสียงเอก น้ิวท่ี 3 คือเสียงโท น้ิวท่ี 4 คือเสียงตรี และน้ิวท่ี 5 คือเสียงจัตวา ดังน้ัน เลขท่ีออกคือ  

ก.  เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด 15331522 
ข.  ก็หมายมาด เหมือนมณีอันมีคา 353541113 
ค.  แมแตกราวรานรอยถอยราคา 42413511  
ง.  จะพาลพาหอมหายจากกายนาง 21155211 
 ขอ ค.  แมแตกราวรานรอยถอยราคา  คือคําตอบท่ีถูกตอง เพราะมีตัวเลขครบท้ัง 1 2 3 4 และ 5 

เปน  น้ิวท่ี 1 แทน เสยีงสามัญ 
สาว  น้ิวท่ี 5 แทน เสียงจัตวา 
แส  น้ิวท่ี 3 แทน เสียงเอก 

แร  น้ิวท่ี 3 แทน เสียงเอก 
รวย  น้ิวท่ี 1 แทน เสียงสามัญ 
สวย  น้ิวท่ี 5 แทน เสียงจัตวา 
สะ  น้ิวท่ี 2 แทน เสียงเอก 
อาด  น้ิวท่ี 2 แทน เสียงเอก 
 

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพ่ิมเติมท่ี 
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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126. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตจัตวา 
ก. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงื้อม   ข.  นํ้ากระเพื่อมแผนผาศิลาเผิน 
ค. กระจางแจงแสงจันทรแจมเจริญ   ง.  พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสําเหนียกใจ 
 

ตอบ ก. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเง้ือม  
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.  พระ (ตรี)   เหลือบ (เอก)   ลง (สามัญ)   ตรง (สามัญ)   โตรก (เอก)   ชะ (สามัญ)   โงก (โท)   เงื้อม (ตรี) 
ข.  นํ้า (ตรี)   กระ (เอก)   เพื่อม (โท)   แผน (เอก)   ผา (จัตวา)   ศิ (เอก)   ลา (สามัญ)   เผิน (จัตวา) 
ค. กระ (เอก)   จาง (เอก)   แจง (โท)   แสง (จัตวา)   จันทร (สามัญ)   แจม (เอก)   จะ (เอก)  เริญ  (สามัญ)  
ง.  พระ (ตรี)   เพลิด (เอก)   เพลิน (สามัญ)   พลาง (สามัญ)   เพรียก (เอก)   สํา (จัตวา)   เหนียก (เอก)   ใจ (สามัญ) 
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127. คําในขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงทุกคํา  อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห 
ก. ผลเด่ือเม่ือสุกไซร มีพรรณ    ข. ขนุนสุกสลางแหง สาขา  
ค. เขาสูงอาจวัดวา กําหนด     ง. เสมออยูหอแหงเดียว รวมหอง 
 
ตอบ ข. ขนนุสุกสลางแหง สาขา 
ไตรยางค คือ การแบงพยัญชนะไทยท้ัง ๔๔ ตัว ออกเปน ๓ สวน ซึ่งเรียกวา “ อักษรสามหมู” โดยอักษรสาม

หมูประกอบดวย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า 
แลวทราบหรือไมคะวา เราแบงอักษรเปนสามหมูเพื่ออะไร? 

  คําตอบก็คือ... การแบงอักษรเปนสามหมูก็เพื่อประโยชนในการนําไปผันคํา ท้ังน้ีเพราะอักษรแตละหมูมี

ความสามารถในการผันคําไดแตกตางกัน ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ ติดตามไดในหนาถัดไปคะ 
อักษรสามหมูแบงไดดังน้ี 

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 
อักษรตํ่า  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 

 
เม่ือพิจารณาโจทย 

ก. ผลเด่ือเม่ือสุกไซร มีพรรณ     
ข. ขนุนสกุสลางแหงสาขา   มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงทุกคํา 
ค. เขาสูงอาจวัดวา กําหนด      
ง. เสมออยูหอแหงเดียว รวมหอง 

 
อานเรื่อง “ไตรยางค หรืออักษรสามหมู” เพ่ิมเติมท่ี 
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  
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128. คําในขอใดมีอักษรกลางนําอักษรเด่ียว แตไมออกเสียงอักษรนํา  
ก.  ขนุน สนอง สวรรค ข.  ขมา สโมสร สมาน ค.  หนาย หมาย หญา ง.  อยา อยาง อยาก 
 

ตอบ ง.  อยา อยาง อยาก 
  อักษรเด่ียว หรืออักษรตํ่าเด่ียว คือ อักษรตํ่าท่ีไมมีเสียงคูกับอักษรสูง มี ๑๐ ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 
  อักษรนํา คือ คําท่ีพยัญชนะตนสองตัวประสมสระเดียวกัน โดยไม ประวิสรรชนีย (ไมประวิสรรชนีย คือ ไม

เขียนสระอะใหเห็น ) ดังน้ัน เวลาอานพยัญชนะตัวหนาจะออกเสียงนําพยัญชนะตัวถัดไป เชน ตลาด (ตะ-หลาด) สําหรับ

วิธีการอานอักษรนํามีดังน้ี 
(๑.) อานออกเสียง ๒ พยางค 
• ถาพยัญชนะตัวหนาเปนอักษรสงูหรืออักษรกลาง พยัญชนะท่ีตามมาตองเปนอักษรตํ่าเด่ียวเทาน้ัน สําหรับ

เสียงของพยัญชนะตัวหนาจะออกเสียง อะ แตไมประวิสรรชนีย สวนพยางคหลงัจะออกเสยีงสงูตามอักษรนํา และรูป

สระท่ีกํากับอยู 
- อักษรสูงนําอกัษรตํ่าเด่ียว  เชน ถลํา สนุก แ สวง สงบ สงดั สลอน สนม 
- อักษรกลางนําอักษรตํ่าเด่ียว  เชน จมูก ตวาด จรัส อน่ึง ตลาด ตวัด จรัส อราม 

           จะสังเกตวา การออกเสียงอักษรนําแบบท่ี ๑ คือ “ พยัญชนะตัวหนาเปนอักษรสูงหรืออกัษรกลางพยญัชนะท่ี

ตามมาตองเปนอักษรตํ่าเด่ียว” เวลาออกเสียงพยางคหลัง จะมีเสียง ห.หีบ เชน ถลํา (อานวา ถะ- ห ลํา), ตลาด (อานวา 

ตะ- ห ลาด) เปนตน 
          คราวหนา ถาเจอคํา ๒ พยางค ท่ีพยางคแรกออกเสยีง “ อะ” แลวพยางคท่ีสองออกเสียง “ ห.หีบ” ใหทราบ

เอาไวเลยวาน่ีคือ “ อักษรนํา” 

• ถาพยัญชนะตัวหนาเปนอักษรกลางหรืออกัษรสงู พยัญชนะท่ีตามมาเปนอักษรตํ่าคูเสียงพยางคหลังจะเปน

เสียงเดิม เชน ไผท (ผะ-ไท) ผทม (ผะ-ทม) 
(๒.) อานออกเสียงพยางคเดียว ถา ห นําหนาอักษรเด่ียว (ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ) หรือ 

อ นําหนา ย ใหออกเสียงเปนพยางคเดียว 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 

 
อานเรื่อง “ไตรยางค หรืออักษรสามหมู” เพ่ิมเติมท่ี 
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  
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129. สํานวนสุภาษิตคําพังเพยขอใดมีสระประสมมากท่ีสุด 
ก. เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก   ข. พูดไปสองไพเบี้ย น่ิงเสียตําลึงทอง 
ค. ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง   ง. ความวัวยังไมหาย ความควายเขามาแทรก 
 
ตอบ ก. เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก  
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 

เม่ือพิจารณาโจทย   
ก.  เรือลมเม่ือจอด ตาบอดเม่ือแก   สระประสมคือ เรือ,  เม่ือ  (สระเอือ)  รวม ๓ คํา 

ข.  พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียตําลึงทอง  สระประสมคือ เบ้ีย,  เสีย  (สระเอีย)  รวม ๒ คํา 
ค.  ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง  ไมมีสระประสม  
ง.  ความวัวยังไมหาย ความควายเขามาแทรก  ไมมีสระประสม  
 

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
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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130. คําประพันธตอไปนี้ขอใดมีพยางคคําตายมากท่ีสุด 
ก. พระภูมินทรลนเกลาของชาวไทย   ข.  เสด็จไปท่ัวแควนแดนสยาม 
ค. พระเมตตาดุจฟาแสนงดงาม   ง.  ท่ัวสยามไมแยกเผาเราคือไทย 
 
ตอบ ค.  พระเมตตาดุจฟาแสนงดงาม 
คําเปน คือ คําท่ีมีเสียงอานตามรูปวรรณยุกตไดโดยงาย ซึ่งลักษณะของคําเปนมีดังน้ี 

๑. คําท่ีมีตัวสะกดอยูใน แม กง กน กม เกย เกอว เชน ลง เดิน เลย เมิน สาว 
๒. คําท่ีประสมกับสระเสียงยาวใน แม ก กา เชน ปู มา นา ดู 
๓. คําท่ีประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา เชน จํา ใจ ไป เอา เหา ใคร ไป ไหน 

คําตาย ไดแก คําท่ีมีลักษณะดังน้ี 
๑. คําท่ีมีตัวสะกดอยูใน แม กก กด กบ เชน เศษ เมฆ วัด รอบ 
๒. คําท่ีประสมกับสระเสียงสั้นใน แม ก กา ยกเวน อํา ไอ ใอ เอา เชน ชิ ชะ จะ เตะ 

 
เม่ือพิจารณาโจทย 

ก.  พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   ภู (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   มินทร (แมกน / คําเปน) 
 ลน (แมกน / คําเปน)   เกลา (สระเอา / คําเปน)   ของ (แมกง / คําเปน)   ชาว (แมเกอว / คําเปน)  
 ไทย (แมเกย / คําเปน)       คําเปน 7 คํา คําตาย 1 คํา 

ข.  สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   เด็จ (แมกด / คําตาย)   ไป (สระไอ / คําเปน)    
 ท่ัว (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   แควน (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)    
 แดน (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   ส (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   ยาม (แมกม / คําเปน) 
           คําเปน 5 คํา คําตาย 3 คํา 
ค.  พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   เมต (แมกด / คําตาย)   ตา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)    
 ดุจ (แมกด / คําตาย)   ฟา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   แสน (แมกน / คําเปน) 
 งด (แมกด / คําตาย)   งาม (แมกม / คําเปน)    คําเปน 4 คํา คําตาย 4 คํา 
ง.  ท่ัว (แมเกอว / คําเปน)   ส (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   ยาม (แมกม / คําเปน) ไม (สระไอ / คําเปน)    
 แยก (แมกก / คําตาย)  เผา (สระเอา / คําเปน)   เรา (สระเอา / คําเปน)   คือ (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)    
 ไทย (สระไอ / คําเปน)         คําเปน 7 คํา คําตาย 2 คํา 
 

อานเรื่อง “ไตรยางค หรืออักษรสามหมู” เพ่ิมเติมท่ี 
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  
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131. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
 ก.  นํ้าตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ ข.  เศราสุขทุกขมวยมรณ ร่ืนเริงใจใชนํ้าตา 
ค.  ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา  ง.  คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย 
 
ตอบ ก.  น้ําตาเปรียบเหมือนเพ่ือน จะตักเตือนอนุสรณ 

เม่ือพิจารณาโจทย 
ก.  นํ้า (สระอํา / คําเปน)   ตา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   เปรียบ (แมกบ / คําตาย) 
 เหมือน (แมกน / คําเปน)   เพื่อน (แมกน / คําเปน)   จะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   ตัก (แมกก / คําตาย)    
 เตือน (แมกน / คําเปน)   อ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   นุ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)    
 สรณ เตือน (แมกน / คําเปน)          คําเปน 6 คํา คําตาย 5 คํา 
ข.  เศรา (สระเอา / คําเปน)   สุข (แมกก / คําตาย)   ทุกข (แมกก / คําตาย)   มวย (แมเกย / คําเปน)    
 มรณ (แมกน / คําเปน)   ร่ืน (แมกน / คําเปน)   เริง (แมกง / คําเปน)   ใจ (สระใอ / คําเปน)    ใช (สระใอ / คําเปน)   
 นํ้า (สระอํา / คําเปน)   ตา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)      คําเปน 8 คํา คําตาย 2 คํา 
ค.  ระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   บาย (แมเกย / คําเปน)   ความ (แมกม / คําเปน)   

ใน (สระใอ / คําเปน)  ใจ (สระใอ / คําเปน)  จิต (แมกด / คําตาย)   จึง (แมกง / คําเปน)    
เหมือน (แมกน / คําเปน)   มิตร (แมกด / คําตาย)   ส (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)      
เน (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)    หา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน) คําเปน 8 คํา คําตาย 4 คํา   

ง.  คู (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   ทุกข (แมกก / คําตาย)   คู (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)    
ชี (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   วา (สระเสียงยาวในแม ก กา / คําเปน)   เห็น (แมกน / คําเปน)   
ใจ (สระใอ / คําเปน)  ฉัน (แมกน / คําเปน)  นิ (สระเสียงสั้นในแม ก กา / คําตาย)   รันดร (แมกน / คําเปน)   
เอย (แมเกย / คําเปน)          คําเปน 9 คํา คําตาย 2 คํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 12 - 

132. ขอใดมีการประสมอักษร ๕ สวน  
ก.  สิงห   ข.  จดหมาย  ค.  เมล   ง.  เพื่อน 
 
ตอบ ก.  สิงห  

การประสมอักษร คือ การนําอักษรไทย คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต มาประสมกันเปนพยางค หรือคํา 

เชน คําวา “เปลง” เกิดจากการประสมอักษร ดังน้ี 
- สระ คือ สระเอ 
- พยัญชนะตน คือ ป. 
- วรรณยุกต คือ ไมเอก 
- ตัวสะกด คือ ม. 
 
 วิธีการประสมอักษร มี ๔ วิธี คือ 
๑.) ประสม ๓ สวน ประกอบดวย พยัญชนะตน สระ และวรรณยุกตมารวมกัน  

ไดแก คําท่ีอยูในแม ก กา (คําท่ีไมมีตัวสะกด)   เชน แม ตี พี่ มา นี มี นา 
๒.) ประสม ๔ สวน ประกอบดวย พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกด 

ไดแก คําท่ีมีตัวสะกด แตไมมีตัวการันต  เชน  นอง สาว สวย เพื่อน บาน เขียน จดหมาย 
๓.) ประสม ๔ สวนพิเศษ ประกอบดวย พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวการันต 

ไดแก คําท่ีมีตัวการันต แตไมมีตัวสะกด  เชน  เลห เมล เทห 
๔.) ประสม ๕ สวน ประกอบดวย พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวสะกด และตัวการันต 

ไดแก คําท่ีมีท้ังตัวสะกด และตัวการันต  เชน  สิงห โอษฐ กัณฑ พิมพ สัตย ศิษย ศูนย 
 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.  สิงห  ประสมอักษร 5 สวน เพราะประกอบดวย พยัญชนะตน (ส)   สระ (อิ)   วรรณยุกต (เสียงจัตวา)    
ตัวสะกด (แมกง)   และตัวการันต (ห) 

ข.  จดหมาย ประสมอักษร 5 สวน เพราะประกอบดวย  
จด  ประกอบดวย   พยัญชนะตน (จ)  สระ (โอะ ลดรูป)   วรรณยุกต (เสียงเอก)  และตัวสะกด (แมกด) 
หมาย  ประกอบดวย   พยัญชนะตน (ห)  สระ (อา)   วรรณยุกต (เสียงจัตวา)  และตัวสะกด (แมเกย) 

ค.  เมล  ประสมอักษร 4 สวน พิเศษ เพราะประกอบดวย พยัญชนะตน (ม)   สระ (เอ)    
วรรณยุกต (เสียงสามัญ)   ตัวการันต (ล) 

ง.  เพ่ือน ประสมอักษร 4 สวน เพราะประกอบดวย พยัญชนะตน (พ)   สระ (เอือ) 
วรรณยุกต (รูปและเสียงวรรณยุกตเอก) 
และตัวสะกด (แมกน) 

อานเรื่อง “อักษรไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
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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133. ขอใดเรียงกลุมคําตอไปนี้เปนประโยคไดถูกตอง 
1. เปนภัยคุกคาม 
2. ของมนุษยท่ัวทุกทวีป 
3. ตอชีวิตความเปนอยู 
4. ผลกระทบของภาวะโลกรอน 
ก. 3 , 2 , 4 , 1   ข. 3 , 2 , 1 , 4  ค. 4 , 3 , 1 , 2   ง. 4 , 1 , 3 , 2 
 
ตอบ  ง. 4 , 1 , 3 , 2 
สามารถเรียงลําดับประโยคใหไดใจความ ดังนี้ 

4. ผลกระทบของภาวะโลกรอน 
1. เปนภัยคุกคาม 
3. ตอชีวิตความเปนอยู 
2. ของมนุษยท่ัวทุกทวีป 
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134. ขอใดเรียงประโยคเปนขอความไดถูกตองท่ีสุด 
1. แกสเรือนกระจกนี่เอง ท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดภาวะ “โลกรอน” 
2. ปญหาคือ ขณะนี้มนุษยเปนตัวการปลอยแกสเรือนกระจกมากข้ึนเร่ือย ๆ จนทําใหมีปริมาณมากเกินความ

ตองการ 
3. มนุษยจะอยูบนโลกมิได หากปราศจากสิ่งท่ีเรียกวา “แกสเรือนกระจก” แกสซ่ึงทําใหบรรยากาศโลกอบอุน 
4. ถาความรอนบางสวนท่ีสะทอนจากผิวโลก ไมถูกกักเก็บไวโดยแกสเรือนกระจก โลกจะมีอุณหภูมิลดลง

มากกวา 33 องศาเซลเซียส 
ก. 1 , 2 , 4 , 3   ข. 2 , 1 , 4 , 3  ค. 3 , 4 , 2 , 1   ง. 4 , 1 , 3 , 2 
 
ตอบ ค.  3 , 4 , 2 , 1   
สามารถเรียงลําดับประโยคใหไดใจความ ดังนี้ 
3.  มนุษยจะอยูบนโลกมิได หากปราศจากสิ่งท่ีเรียกวา “แกสเรือนกระจก” แกสซึ่งทําใหบรรยากาศโลกอบอุน 
4.  ถาความรอนบางสวนท่ีสะทอนจากผิวโลก ไมถูกกักเก็บไวโดยแกสเรือนกระจก โลกจะมีอุณหภูมิลดลง

มากกวา 33 องศาเซลเซียส 
2.  ปญหาคือ ขณะน้ีมนุษยเปนตัวการปลอยแกสเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทําใหมีปริมาณมากเกินความ

ตองการ 
1.  แกสเรือนกระจกน่ีเอง ท่ีเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดภาวะ “โลกรอน” 
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135. ขอใดเรียงคําประพันธตอไปนี้ไดถูกตอง 
๑. ใครยิ้มร่ืนเม่ือฉันต่ืนนิทราพลัน  
๒. ยามราตรีท่ีฉันหลับสนิท 
๓. ใครคนน้ันแมนอยนอยของขอยเอง 
๔. ใครมายืนชมชิดพินิจฉัน 
ก. ๒ , ๑ , ๔ , ๓  ข. ๒ , ๔ , ๑ , ๓  ค. ๔ , ๒ , ๑ , ๓  ง. ๔ , ๑ , ๒ , ๓ 
 
ตอบ ข. ๒ , ๔ , ๑ , ๓  
สามารถเรียงลําดับคําประพันธไดใจความ ดังนี้ 

๒. ยามราตรีท่ีฉันหลับสนิท 
๔. ใครมายืนชมชิดพินิจฉัน 
๑. ใครยิ้มรื่นเม่ือฉันต่ืนนิทราพลัน  
๓. ใครคนน้ันแมนอยนอยของขอยเอง 
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136. เรียงลําดับขอความในขอตอไปนี้ใหถูกตอง 
ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา 
ข. ไมมีสิ่งอื่นท่ีเปนตัวตนของเราอยูอีก 
ค. นอกจากขันธ 5 ท่ีจัดเปนกายกับจิตของเราแลว 
ง. ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการมีอยูของอัตตา 
ก. ค ง ก ข   ข. ง ก ค ข  ค. ง ค ก ข   ง. ข ค ก ง 
 
ตอบ ข. ง ก ค ข 
สามารถเรียงลําดับประโยคใหไดใจความ ดังนี้ 

ง. ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการมีอยูของอัตตา 
ก. กลาวคือทรงปฏิเสธวา 
ค. นอกจากขันธ 5 ท่ีจัดเปนกายกับจิตของเราแลว 
ข. ไมมีสิ่งอ่ืนท่ีเปนตัวตนของเราอยูอีก 
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137. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบกลํ้ามากท่ีสุด 
ก.  อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง  
ข.  ครอบครัวน้ีรวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา  

ค.  เหลาวัวควายเดินกินนํ้าบนหาดทรายใกลบอสราง  
ง.  นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท  
 
ตอบ ค.  เหลาวัวควายเดินกินน้ําบนหาดทรายใกลบอสราง  

ก.  อยาเลนสนุกสนานคร้ืนเครงบนซากปรักหักพัง มีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 2 คํา คือ  ครื้น  เครง 
ข.  ครอบครัวน้ีรวมพลังสูกับผีพรายในนิทานปรัมปรา มีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 3 คํา คือ  ครอบ  ครัว  พราย 

ค.  เหลาวัวควายเดินกินนํ้าบนหาดทรายใกลบอสราง มีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 4 คํา คือ  ควาย  ทราย  ใกล  สราง 
ง.  นกปรอดตัวเล็กขาวปลอดบินปรอไวยังกะปรอท มีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา 2 คํา คือ  ปลอด  ปรอ 

 
อานเรื่อง “อักษรไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
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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138. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
ก. นองสาวฉันเปนผูหญิงสวย ท่ีบานจึงมีกระจกเงาหลายบานไวใหสอง 
ข. เขาเปนคนความจําดี อาขยานกี่บท ๆ ก็สามารถทองจําไดหมดในเวลาไมนาน 
ค. คุณไปเท่ียวงานแสดงสินคาเห็นไมเทาสวย ๆ ชวยซื้ออันใหมมาฝากคุณปูดวย 
ง. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเน่ืองในวันสถาปนา ใครจะสงกี่ชิ้นก็ได 
 
ตอบ ง. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเนื่องในวันสถาปนา ใครจะสงกี่ช้ินก็ได 
เม่ือพิจารณาโจทย 

ก. นองสาวฉันเปนผูหญิงสวย ท่ีบานจึงมีกระจกเงาหลายบานไวใหสอง  
 บาน  เปนลักษณนามของ  กระจกเงา http://www.royin.go.th/TH/profile/index.php?PageNo=2&PageShow=358&SystemModuleKey=265 
ข. เขาเปนคนความจําดี อาขยานกี่บท ๆ ก็สามารถทองจําไดหมดในเวลาไมนาน 
 คํา; บท เปนลักษณนามของ กลอน (คําประพันธ) http://www.royin.go.th/TH/profile/index.php?PageNo=2&PageShow=358&SystemModuleKey=265 
ค. คุณไปเท่ียวงานแสดงสินคาเห็นไมเทาสวย ๆ ชวยซื้ออันใหมมาฝากคุณปูดวย 
 อัน เปนลักษณนามของ  ไมเทา  http://www.royin.go.th/TH/profile/index.php?PageNo=16&PageShow=372&SystemModuleKey=265  

ง. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเน่ืองในวันสถาปนา ใครจะสงกี่ช้ินก็ได 
คําขวัญ เปนลักษณนามของ  คําขวัญ http://www.royin.go.th/TH/profile/index.php?PageNo=4&PageShow=360&SystemModuleKey=265  

ดังน้ัน ลักษณนามท่ีถูกตอง คือ “มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคําขวัญเน่ืองในวันสถาปนา ใครจะสงกี่คําขวัญก็ได” 
 

อานเรื่อง “ลักษณะนาม” เพ่ิมเติมท่ี 
http://www.royin.go.th/TH/profile/index.php?SystemModuleKey=265&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=  
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139. ตัว “ฤ” ในขอใดอานออกเสียง “ริ” ทุกคํา 
ก. กฤษณา ฤทธ์ิ กฤติยา    ข. พฤหัสบดี พฤกษา ฤดี 
ค. หฤทัย พฤฒาจารย มฤตยู   ง. นฤคหิต กฤษฎีกา หฤโหด 
 
ตอบ ก. กฤษณา ฤทธ์ิ กฤติยา   
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. กฤษณา  อานวา กริด สะ หนา 
   ฤทธ์ิ    ริด 
   กฤติยา  กริด ติ ยา   
ข. พฤหัสบดี  อานวา พรึ หัด สะ บอ ดี   หรือ  พะ รึ หัด สะ บอ ดี 

   พฤกษา   พรึก สา 
   ฤดี    รึ ดี 
ค. หฤทัย  อานวา หะ รึ ทัย 
   พฤฒาจารย   พรึด ทา  จาน 
   มฤตยู   มะ รึด ตะ ยู 
ง. นฤคหิต  อานวา นะ รึ คะ หิด 

   กฤษฎีกา   กริด สะ ดี กา 
   หฤโหด  หะ  รึ โหด 
 

หลักการอาน ฤ  
เสียง ฤ ในภาษาไทย อานไดเปน ๓ เสียง คือ “ริ รึ เรอ” โดยมีหลักการสังเกตดังน้ี 

• คําท่ีมี ฤ นําหนามักออกเสียงเปน รึ 
ฤชุ      อานวา   รึ - ชุ 
ฤทัย    อานวา   รึ - ทัย 
ฤคเวท  อานวา  รึ - คะ - เวด 
ฤกษณะ อานวา  รึก - สะ - นะ (การเห็น) 
ฤดี      อานวา   รึ - ดี 
ฤษภ    อานวา   รึ - สบ 
ฤชา     อานวา   รึ - ชา 
ฤษี      อานวา   รึ - สี 
ยกเวนบางคําท่ี ฤ นําหนาแตอานเปน ริ เชน 
ฤทธ์ิ    อานวา    ริด 
ฤษยา  อานวา    ริด - สะ - หยา 
ฤณ     อานวา    ริน 



 
- 20 - 

• คําท่ีออกเสียงเปน เรอ  มีเพียงคําเดียว คือ 
ฤกษ   อานวา  เริก 

• คําท่ีมี ฤ ตามหลัง  ค น พ ม ห แลวอานเปน รึ เชน 
คฤโฑษ  อานวา  ครึ - โทด 
คฤหัสถ  อานวา  ครึ - หัด 
คฤหาสน อานวา คะ - รึ -หาด 
นฤบดี    อานวา  นะ - รึ - บอ -ดี 
นฤนาท  อานวา  นะ - รึ - นาด 
นฤคหิต  อานวา  นะ - รึ -คะ -หิด 
พฤฒาจารย อานวา  พรึด - ทา - จาน 
พฤฒิ    อานวา  พรึด - ทิ 
หฤโหด  อานวา  หะ - รึ -โหด 
หฤหรรษ  อานวา  หะ - รึ - หัน 
ยกเวนคําเหลานี้อานเปน ริ 
มฤจฉา   อานวา  มะ - ริด - ฉา 
นฤตยศาลา อานวา นริด - ตะ - ยะ - ศา - ลา 

• คําท่ีมี ฤ ตามหลัง ก ต ท ป ศ ส แลว อานเปน ริ 
กฤติกา  อานวา กริด - ติ -กา 
ตฤน     อานวา ตริน 
ตฤษณา  อานวา  ตริ - สะ - นา 
ทฤษฎี    อานวา  ทริด - สะ -ดี 
กฤตยา   อานวา  กริด - ติ - ยา 
ปฤษฎางค  อานวา  ปริด - สะ - ดาง 
ยกเวนคําตอไปนี้อาน รึ  
ทฤฆายุ  อานวา  ทรึ - คา - ยุ 
ทฤฆชนม  อานวา  ทรึ - คะ - ชน 
 
ท่ีมา http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=6659.0  
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140. ขอใดไมเปนประโยค 
ก. นมแมชวยเพิ่มภูมิตานทานใหแกลูก 
ข. การด่ืมนมแมชวยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก 
ค. ปจจุบันมีการโฆษณาใหแมด่ืมนมวัวมาก ๆ โดยสื่อวาลูกในทองจะแข็งแรง 
ง. แมจะมีการรณรงคใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งเปนนมท่ีดีท่ีสุดสําหรับทารก 
 
ตอบ ง. แมจะมีการรณรงคใหมีการเล้ียงลูกดวยนมแมซ่ึงเปนนมท่ีดีท่ีสุดสําหรับทารก 
ประโยค คือ ถอยคําหรือขอความท่ีมีใจความครบบริบูรณ มีเน้ือความชัดเจน น่ันก็คือ ชัดเจนซะจนสามารถ

ทราบไดวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และอยางไร  
โดยท่ัวไปประโยคจะประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง 

          ภาคประธาน เปนผูกระทํากริยาอาการ เพื่อใหทราบวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และอยางไร ซึ่งภาค

ประธานจะมีสวนขยายหรือไมก็ได เชน 
 - คนบา ถูกหมากัด 
 - คนดี คือคนท่ีชอบชวยเหลือคนอื่น 
          ภาคแสดง เปนสวนท่ีแสดงอาการของภาคประธาน วาประธานไดทํากริยาอะไร ซึ่งภาคแสดงน้ี จะชวยให

ประโยคมีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งภาคแสดงจะมีสวนขยายหรือไมก็ได 
กลาวโดยสรุป ประโยคท่ีมีใจความสมบูรณตองประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง  

 ซึ่งเม่ือพิจารณาตารางตอไปน้ีนาจะเขาใจมากขึ้น 

ภาคประธาน ภาคแสดง 
ประโยค 

ประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา  ภาษาไทย - พัฒนา มาตลอดเวลา - - 
ประเทศชาติบานเมืองของเรา ประเทศชาติ บานเมืองของเรา - - - - 
เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น เด็กหญิง ตัวเล็กผิวขาวคนน้ัน - - - - 
ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา ทะเลสาบ ขางหมูบานเจาพระยา - - - - 

เม่ือพิจารณาตัวเลือก 
ก. นมแมชวยเพิ่มภูมิตานทานใหแกลูก 
ข. การด่ืมนมแมชวยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก 
ค. ปจจุบันมีการโฆษณาใหแมด่ืมนมวัวมาก ๆ โดยสื่อวาลูกในทองจะแข็งแรง 
 ซึ่งท้ัง 3 ตัวเลือกน้ี ประกอบดวย ภาคประธาน และภาคแสดง สามารถจับใจความได และรูปแบบประโยค

เปนเหตุเปนผลวา เพราะสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงเกิด แตขอ ง. แมจะมีการรณรงคใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งเปนนมท่ีดีท่ีสุด

สําหรับทารก เปนประโยคท่ีอานแลวไมรูวาจะพูดอะไรตอ เพราะขึ้นตนประโยคดวย “แมจะ...” แลวก็จบแบบหวนๆ แต

ไมบอกตอไปวาจะทํายังงัย ??? เพราะฉะน้ัน ในเม่ืออานแลวไมไดใจความสําคัญ ขอน้ีจึงไมถือเปนประโยคท่ีสมบูรณ 

อานเรื่อง “ประโยคเพ่ือการสื่อสาร” เพ่ิมเติมท่ี 
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  
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141. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
ก. คุณสุนียทะนุถนอมลูกสาวราวกับไขในหิน   
ข. คุณสุเนตรไดทีขี่แพะไลซื้อหุนธนาคารไวเก็งกําไรหลายพันหุน 
ค. คุณสุภาเปนหวงสุขภาพสามีจึงมักติดตามไปไหนมาไหนดวยเสมอเปนเงาตามตัว 
ง. คุณสุพรเปนฆองปากแตกชอบนําเรื่องท่ีไมควรเปดเผยของสมาคมเราไปโพนทะนา 
 
ตอบ ข. คุณสุเนตรไดทีข่ีแพะไลซ้ือหุนธนาคารไวเก็งกําไรหลายพันหุน 

  เม่ือพิจารณาตัวเลือก 
ก. คุณสุนียทะนุถนอมลกูสาวราวกับไขในหิน  
ไขในหิน หมายถึง คนท่ีถูกเลี้ยงอยางทะนุทนอมเปนอยางดี  แทบจะไมตองทําอะไรเลย เหมือนไขท่ีมีเปลือก

บางแตกงาย  เปรียบเหมือนคนหรือสิ่งของท่ีเปราะบางตองดูแลเปนพิเศษ  หินเปนสิ่งท่ีแข็งแกรง เปรียบเหมือนการดูแล

และปกปองคุมครองจากพอแม        
  

ข. คุณสุเนตรไดทีข่ีแพะไลซื้อหุนธนาคารไวเก็งกําไรหลายพันหุน 
 ไดทีข่ีแพะไล หมายถึง ตอกย้ําซ้ําเติมเม่ือผูอื่นพลาดทาเสียทีหรือเพลี่ยงพล้ํา. 
 

ค. คุณสุภาเปนหวงสุขภาพสามีจึงมักติดตามไปไหนมาไหนดวยเสมอเปนเงาตามตัว 
 เงาตามตัว  หมายถึง  ผลของการกระทําท่ีเกิดตามติดมาทันที  หรือผูท่ีไปไหนไปดวยกันแทบไมคลาดกันเลย 
 

ง. คุณสุพรเปนฆองปากแตกชอบนําเรื่องท่ีไมควรเปดเผยของสมาคมเราไปโพนทะนา 
  ฆองปากแตก  หมายถึง พูดมาก เท่ียวพูดอะไรตออะไรตางๆ สํานวนน้ีมีมูลมาจากสมัยโบราณ เม่ือทาง

บานเมืองตองการใหราษฎรรูพระราชกําหนดกฎหมายหรือคําสั่งอันใด ก็ใหเจาพนักงานถือฆองไปตีประกาศใหรูเรียกกัน
วา "ตีฆองรองปาว" 
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142. ขอความตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด “เด็กชายแสนรูถูกตําหนิวา ชอบทําอะไรท่ีเกินความสามารถของตนเอง” 
ก. ขี่ชางจับต๊ักแตน  ข. ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า ค. เกี่ยวแฝกมุงปา  ง. ฝนท่ังใหเปนเข็ม 
 
ตอบ ค. เกี่ยวแฝกมุงปา 

  เม่ือพิจารณาตัวเลือก 
ก. ข่ีชางจับต๊ักแตน หมายถึง บุคคลท่ีคิดลงทุนลงแรงมากเกินเหตุความจําเปน แตผลท่ีไดรับไมคุมกับการท่ี

ไดลงทุนไปมาก หรืออาจกลาวไดวา ผลท่ีไดไมคุมกับการลงทุน  
 

ข. ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา ใชเปรียบเทียบกับการท่ีเราจะทําสิ่งใดก็ตาม ลงทุนไปมากแตกลับมองไมเห็นคุณคา

ของมัน ก็ไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมาเลย มันก็เหมือนกับโบราณวา การตําพริกละลายแมนํ้า ใสนํ้าพริกครกแลวครกเลา 

ก็ไมรูรสชาติของนํ้าพริกหรอก 
 

ค. เกี่ยวแฝกมุงปา หมายถึง ทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตัว   
แฝก เปนไมลมลุกตระกูลหญา ใชมุงหลังคา การท่ีจะเกี่ยวหรือตัดแฝกมามุงหลังคาน้ันทําไดงาย แตจะเกี่ยว

แฝกไปมุงปาเปนเรื่องเหลือกําลังความสามารถเพราะปากวางใหญไพศาลเกินไป 
 

ง. ฝนท่ังใหเปนเข็ม หมายถึง การทําอะไรก็ตามแต จะตองพยายามใหเต็มกําลังความสามารถของตนเอง หรือ
ทําใหสําเร็จลงได 
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143. ขอใดเปนคําไวพจนของคําวา “สุนทรี” 
ก. วิโรจน ชัชวาล   ข. ดําเกิง จรัส  ค. พิลาส ลํายอง   ง. สุขุมาล พจมาน 
 
ตอบ ค. พิลาส ลํายอง   

เม่ือพิจารณาโจทย สุนทรี เปนคํานาม หมายถึง หญิงงาม, นางงาม, หญิงท่ัวไป. 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. วิโรจน  หมายถึง   สวาง, แจมใส, รุงเรือง 
   ชัชวาล  หมายถึง   สวาง, รุงเรือง, โพลงขึ้น 
ข. ดําเกิง  หมายถึง   รุงเรือง, สูง, สูงศักด์ิ เชน ร่ืนเริงดําเกิงใจยะยาว 

   จรัส   หมายถึง   แจมแจง, รุงเรือง, สวาง 
ค. พิลาส  หมายถึง   กรีดกราย, เยื้องกราย; คะนอง; ฟอนรํา (คํากริยา) 
      งามอยางมีเสนห, งามอยางสดใส, สนุก (คําวิเศษณ)       
   ลํายอง  หมายถึง   สวนประกอบชวงบนของปนลมปราสาทหรือวิหาร (คํานาม)   สวย, งาม (คําวิเศษณ) 
ง. สุขุมาล  หมายถึง   ละเอียดออน, ออนโยน, นุมนวล; ผูดี, ตระกูลสูง (คําวิเศษณ) 
   พจมาน หมายถึง   คําพูด (คํานาม) 

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

 
 
 
 
 

144. ขอใดมีคําสะกดผิด 
ก. แมครัวซื้อปลากะพงมาทอดนํ้าปลา   ข. ดอกอุตรพิดเวลาบานจะสงกลิ่นเหม็น 
ค. สมเสร็จเปนสัตวปาหายากในปจจุบัน  ง. ชาวตางประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท 
 
ตอบ ข. ดอกอุตรพิดเวลาบานจะสงกลิ่นเหม็น 
 คําวา อุตรพิด ตองเขียนวา อุตพิด 

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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145. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
ก. ปริซึม แกรนิต แคลเซี่ยม   ข. ชิมแปนซี โคบอลต แค็ปซูล 
ค. เคานเตอร โซเดียม ไดนาไมท   ง. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส 
 
ตอบ ง. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. ปริซึม  แกรนิต   แคลเซ่ียม  (แคลเซียม)     
ข. ชิมแปนซี  โคบอลต  แค็ปซูล  (แคปซูล) 
ค. เคานเตอร  โซเดียม   ไดนาไมท  (ไดนาไมต)    

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

 
 
 
 
 

146. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
ก. เกาต แกรไฟต โพสการด   ข. นิออน บารเรล พาราฟน 
ค. มอรเตอร ไมครอน เมตริก   ง. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย 
 
ตอบ ง. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. เกาต   แกรไฟต   โพสการด  (โปสการด)   
ข. นิออน  (นีออน)   บารเรล   พาราฟน 
ค. มอรเตอร  (มอเตอร)   ไมครอน   เมตริก    

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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147. คําในขอใดเขียนถูกตองทุกคํา 
ก. พระลักษมณ อัปลักษณ สัญลักษณ  ข.  โครงการณ ประสบการณ เหตุการณ 
ค. นงเยาว วัยเยาว ราคาเยาว   ง.  รถยนต ภาพยนต เครื่องยนต 
 
ตอบ ก. พระลักษมณ อัปลักษณ สัญลักษณ 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ข.  โครงการณ (โครงการ)   ประสบการณ   เหตุการณ 
ค.  นงเยาว   วัยเยาว   ราคาเยาว (ราคาเยา)   
ง.  รถยนต   ภาพยนตร (ภาพยนตร)   เครื่องยนต 

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  

 
 
 
 
 

148. คําประวิสรรชนียขอใดเขียนผิด  
ก. ธีรภัทรสวมเสื้อขาดกะรุงกะริ่ง   ข. คนขยันขันแข็งจะขมักเขมนในการทํางาน 

  ค. ดรรชนีนางมีนิสัยรักความสะดวกสบาย  ง. คดีน้ีจะประนีประนอมกับเจาทุกขไดไหม 
 

ตอบ ข. คนขยันขันแข็งจะขมักเขมนในการทํางาน 

คําวา “ขมักเขมน” ท่ีถูกตอง คือ ขะมักเขมน 

 
  ท่ีมา http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp  
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149. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
ก.  ทานเจาอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารไดนอย 
ข.  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง 
ค.  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ 
ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ตอบ ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.  ทานเจาอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารไดนอย 
ใชคําวา  ฉันอาหาร 

ข.  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง 
ใชคําวา  นิพนธ 

ค.  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ 
ใชคําวา  เสด็จ 

ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
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150. พระสงฆสวดมนตอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงหายจากพระอาการประชวร 

คําวา “สวดมนตอวยพร” ตรงกับคํากริยาราชาศัพทขอใด 
ก. ถวายพระพร  ข. ถวายพระพรชัยมงคล ค. ถวายอดิเรก  ง. ถวายพระพรลา 
 
ตอบ ค. ถวายอดิเรก 
ถวายอดิเรก คือการท่ีพระสงฆถวายอนุโมทนาแดพระเจาอยูหัวหรือพระราชินีดวยบทบาลีตอนหน่ึง แลว

ประธานสงฆจะถวายพระพรตอดวยบทวา “ อติเรกวัสสสตัง ชีวตุ…” จบลงดวยคําวา “ ขอถวายพระพร” แลวพระสงฆ
ท้ังน้ันจะถวายอนุโมทนาตอไปจนจบ 

เพราะขึ้นตนดวยคําวา “อติเรก…” และจบลงดวยคําวา “ขอถวายพระพร” จึงเรียกวา ถวายอดิเรก ถวายพระพร 
 
ท่ีมา http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com_content&task=view&id=2230&Itemid=99999999  
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151. การอานตัวเลขในขอใดไมถูกตอง  
ก.  ๕.๓๘ เมตร    อานวา  หา - เมด - สาม - สิบ - แปด - เซ็น - ติ - เมด 
ข.  บานเลขท่ี ๙๑/๒๒   อานวา  บาน - เลข - ท่ี - เกา - สิบ - เอ็ด - ทับ - ยี่ - สิบ - สอง 
ค.  เลขทะเบียน ๒ช - ๐๔๓๗  อานวา  เลก - ทะ - เบียน - สอง - ชอ - ชาง - สูน - สี่ - สาม - เจ็ด -  
  กรุง - เทพ - มะ - หา - นะ – คอน 
ง.  โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๓๔  อานวา  หมาย - เลก - โท - ระ - สับ - สูน - โท - โท - เจ็ด - เกา - 

หน่ึง - โท - สาม – สี่ 
 
ตอบ ข.  บานเลขท่ี ๙๑/๒๒  อานวา  บาน - เลข - ท่ี - เกา - สิบ - เอ็ด - ทับ - ยี่ - สิบ - สอง 
การอานท่ีถูกตอง คือ บาน - เลข - ท่ี - เกา - สิบ - เอ็ด - ทับ - สอง - สอง 
 
การอานบานเลขท่ี 
บานเลขท่ีท่ีมีเคร่ืองหมายทับ "/" และบานเลขท่ีท่ีไมมีเครื่องหมายทับ "/" มีหลักการอานเหมือนกัน คือ 

บานเลขท่ีซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ใหอานแบบจํานวนเต็ม ถามีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ใหอานแบบเรียงตัวหรือแบบจํานวนเต็ม

ก็ได สวนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ "/" ใหอานเรียงตัว เชน  
บานเลขท่ี ๑๐ อานวา บาน-เลก-ท่ี สิบ 
บานเลขท่ี ๔๑๔ อานวา บาน-เลก-ท่ี สี่-หฺน่ึง-สี่ หรือ บาน-เลก-ท่ี สี่-รอย-สิบ-สี่ 
บานเลขท่ี ๕๖/๓๔๒ อานวา บาน-เลก-ท่ี หา-สิบ-หก ทับ สาม-สี่-สอง 
บานเลขท่ี ๖๕๗/๒๑ อานวา บาน-เลก-ท่ี หก-หา-เจ็ด ทับ สอง-ห  ฺน่ึง หรือ 
บาน-เลก-ท่ี หก-รอย-หา-สิบ-เจ็ด ทับ-สอง- ห  ฺน่ึง 
 
กลุมตัวเลขท่ีมีเลข ๐ นําหนา อานเรียงตัวเสมอ 
เชน บานเลขท่ี ๐๘๖๔/๑๑๐๘ อานวา บาน-เลก-ท่ี สูน-แปด-หก-สี่-ทับ-หฺน่ึง-หฺน่ึง-สูน-แปด 
 
อานเร่ือง “การอานออกเสียงคําในภาษาไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2

%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
%E0%B8%84%E0%B8%B3%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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152. ตัวยอในขอใดอานไมถูกตอง 
ก. ค.ศ. อานวา คริสตศักราช   ข. รร. อานวา โรงเรียน 

  ค. พ.อ.อ. อานวา พันอากาศเอก   ง. มิ.ย. อานวา มิถุนายน 
 
  ตอบ ค. พ.อ.อ. อานวา พันอากาศเอก  

การอานตัวยอท่ีถูกตองของ พ.อ.อ. คือ พันจาอากาศเอก 
 
 
 
 
 

153. ขอความตอไปนี้ใสเคร่ืองหมายไดกี่แหง 
   เขามีรายไดจากการขายของเล็กนอยในกรุงเทพ เดือนหนึ่งมีเงินรายไดไมตํ่ากวา 10000 บาท จาก

การขายผลไมหลายชนิด เชน มะมวง แตงโม ฝร่ัง  
ก. 4 แหง   ข. 5 แหง  ค. 6 แหง   ง. 7 แหง 
  

 ตอบ ข. 5 แหง 

เม่ือพิจารณาโจทย 
เขามีรายไดจากการขายของเล็ก ๆ นอย ๆ ในกรุงเทพฯ เดือนหน่ึงมีเงินรายไดไมตํ่ากวา 10,000 บาท จาก

การขายผลไมหลายชนิด เชน มะมวง แตงโม ฝร่ัง ฯลฯ 
 
 
 
 
 

154. วัน เดือน ป ในหนังสือราชการ ขอใดเขียนถูกตอง  
ก. ๑ เมษายน ๒๕๓๘    ข. วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๘  
ค. วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘   ง. วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
 
ตอบ ก. ๑ เมษายน ๒๕๓๘  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๑๑.๓ ระบุให “วัน เดือน ป ใหลงตัวเลข

ของวันท่ี ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ” 
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155. ประโยคใดใชเคร่ืองหมายมหัพภาพ 
ก.  1,000 อานวา หน่ึงพัน 
ข.  วศ.บ. คําเต็มวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
ค.  เพลา อานวา เพ – ลา     
ง.  “ถาเจารักแมมากเทาใด เจาจงพยายามใหคนอื่นเขารักเจาเทาน้ันเถิด” 
 
ตอบ ข.  วศ.บ. คําเต็มวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
เคร่ืองหมายมหัพภาค หรือ จุด . 

• ใชเขียนหลังตัวเลข หรือกํากับหัวขอ เชน ๑. ๒. ๓. 

• ใชเขียนไวหลังตัวอักษรเพ่ือแสดงวาเปนอักษรยอ หรือคํายอ เวลาอานควรออกเสียงใหเต็ม เชน จ.ศ. อานวา 

จุลศักราช ม.ร.ว.  อานวา  หมอมราชวงศ 
พ.ศ.  อานวา  พุทธศักราช 
ร.ม.ต.  อานวา  รัฐมนตรี 

• ใชเขียนแสดงตําแหนงทศนิยม และใชค่ันระหวางช่ัวโมงกับนาทีเพ่ือบอกเวลา เชน 
๔๘.๔๗   อานวา  สี่สิบแปด จุดสี่เจ็ด 
๑๑.๔๕ น.  อานวา  สิบเอ็ดนาฬิกา สี่สิบหานาที 
๑๙.๓๒ วินาที  อานวา  สิบเกา จุดสามสองวินาที 

ในกรณีเงินตรา ถาอานเปนหนวยเงินตราได ใหอานตามหนวยเงินตรานั้น ๆ เชน 
๑๐.๕๐ บาท  อานวา  สิบ-บาท-หา-สิบ-สะ-ตาง 
๙.๒๕ ดอลลาร  อานวา  เกา – ดอน– ลา– ยี่– สิบ– หา– เซ็น 

• ใชเพ่ือแสดงวาจบประโยคหรือจบความ เชน ชาวไทยทุกคนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย. 

• ในกรณีท่ีประโยคนั้น ๆ มีเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บอยูดวย ใหใสเคร่ืองหมายมหัพภาค

ไวหลังสุด เชน “ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ปญญาท่ีเฉียบแหลม กําลังกายท่ีสมบูรณ” . 
 
เม่ือพิจารณาโจทย 

ก.  1.000 อานวา หน่ึงพัน      , คือเครื่องหมาย จุลภาค            

ข.  วศ.บ. คําเต็มวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    .   มหัพภาค 
ค.  เพลา อานวา เพ – ลา      –   ยัติภังค 
ง.  “ถาเจารักแมมากเทาใด เจาจงพยายามใหคนอื่นเขารักเจาเทาน้ันเถิด” “ ”   อัญประกาศ 

 
อานเรื่อง “เคร่ืองหมายวรรคตอน” เพ่ิมเติมท่ี 
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%

E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%
E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.html 
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156. กรุงเทพมหานครมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ เชน พระบรมมหาราชวัง ถนนราชดําเนิน ภูเขาทอง ฯลฯ  
เคร่ืองหมาย ฯลฯ ในประโยคขางตน เวลาอานตองอานวาอยางไร 
ก. ละถึง   ข.  ไปยาลนอย  ค.  ละ / และอื่น ๆ ง.  ไปยาลใหญ 
 
ตอบ ค.  ละ / และอื่น ๆ  

ไปยาลใหญหรือ เปยยาลใหญ           ฯลฯ 

• ใชสําหรับละขอความขางทาย โดยจะตามหลังขอความท่ีอยูในประเภทเดียวกัน ซึ่งขอความเหลาน้ัน

ยังมีอีกมาก แตไมไดนํามาแสดงไว เชน 
หองนอนของฉันมี โทรทัศน เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ฯลฯ 

 ฯลฯ ถาอยูหลังขอความใด ๆ ใหอานวา “อื่น ๆ, เปนตน, ละ, และอื่น ๆ” 

• ใชละคํา หรือขอความท่ีอยูตรงกลาง โดยเขียนแตตอนตน และตอนจบเอาไว เชน 
 เขาเจริญพุทธคุณวา อิติป โส ฯลฯ ภควาติ 
 ฯลฯ ถาอยูกลางขอความ ใหอานวา “ละถึง” 
 
อานเรื่อง “เคร่ืองหมายวรรคตอน” เพ่ิมเติมท่ี 
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%

E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%
E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.html 
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157. คําในขอใดเปนสระสนธิท้ังหมด 
ก.  มโนรมย  นิรภัย  เตโชธาตุ  รโหฐาน  นิรภัย    
ข.  ภัตตาคาร  จุฬาลงกรณ  ปรเมนทร  มัคคุเทศก   
ค.  พรหมชาติ  มโนภาพ  สัณฐาน  สมาทาน  อภิษิเตกราช   
ง.  สัณฐิติ  สมิทธิ  สมาจารย  ศิโรเพฐน  สยมภู 
 
ตอบ ข.  ภัตตาคาร  จุฬาลงกรณ  ปรเมนทร  มัคคุเทศก   
สระสนธิ หรือสนธิสระ คือ การเชื่อมเสียงสระของคําหนา กับสระของคําหลังใหกลมกลืนกัน  
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.   มโนรมย   มนสฺส + รมย  
นิรภัย   นิรสฺ + มัย  
เตโชธาตุ   เตชส + ธาตุ   เปนพยัญชนะสนธิ 
รโหฐาน   รหสฺส + ฐาน  
นิรภัย   นิรสฺ + ทุกข  

ข.   ภัตตาคาร    ภัตต + อาคาร  (เติมสระอา หลัง ต. แลวตัด อ. ท้ิง) 
จุฬาลงกรณ    จุฬา + อลงกรณ  (สระอาคงท่ีอยูหลัง ฬ. แลวตัด อ. ท้ิง) 
ปรเมนทร    ปรมะ + อินทร   

มัคคุเทศก    มัคค + อุเทศก 
ค.   พรหมชาติ    พรหมน + ชาติ  เปนพยัญชนะสนธิ 

มโนภาพ    มนส + ภาว   เปนพยัญชนะสนธิ 
สัณฐาน    สํ + ฐาน   เปนนฤคหิตสนธิ 
สมาทาน    สํ + อาทาน   เปนนฤคหิตสนธิ 
อภิษิเตกราช   อภิษิต + เอกราช  เปนสระสนธิ 

ง.   สัณฐิติ    สํ + ฐิติ   เปนนฤคหิตสนธิ 
สมิทธิ    สํ + อิทธิ  เปนนฤคหิตสนธิ 
สมาจารย    สํ + อาจารย  เปนนฤคหิตสนธิ 
ศิโรเพฐน    ศิรสฺ + พฐน  เปนพยัญชนะสนธิ 
สยมภู  สํ + ภู    เปนนฤคหิตสนธิ 
 

 
อานเรื่อง “รูปลักษณของคําไทย” เพ่ิมเติมท่ี 

http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%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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158. ขอใดเปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
ก.  มัคคุเทศก  มรรคผล  วิทยาลัย   ข.  สุขาภิบาล  ชิโนรส  มกราคม  
ค.  ประชาภิบาล  ทูตานุทูต  มหาศาล  ง.  กันยายน  ชานุมณฑล  ประชาธิปไตย  
 
ตอบ ข.  สุขาภิบาล  ชิโนรส  มกราคม  
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.  มัคคุเทศก  (มัคค + อุเทศก) = คําสมาสท่ีมีสนธิ  
     มรรคผล     = คําสมาส 
     วิทยาลัย (วิทย + อาลัย) = คําสมาสท่ีมีสนธิ   
ข.  สุขาภิบาล (สุข + อภิบาล) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
     ชิโนรส (ชิน + โอรส)  = คําสมาสท่ีมีสนธิ  เปนคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
     มกราคม (มกร + อาคม) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
ค.  ประชาภิบาล (ประชา + อภิบาล) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
    ทูตานุทูต (ทูต + อนุทูต) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
    มหาศาล   = คําสมาส 
ง.  กันยายน (กันย + อายน) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
    ชานุมณฑล     = คําสมาส 
    ประชาธิปไตย (ประชา + อธิปไตย) = คําสมาสท่ีมีสนธิ 
 
  อานเรื่อง “รูปลักษณของคําไทย” เพ่ิมเติมท่ี 

http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%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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159. ขอใดมีคําสมาส 
ก.  คุณคา  ราชวัง  ผลไม  ปรกติ   ข.  กาลเวลา  ดาษด่ืน  รอมรอ  ผลผลิต  
ค.  ภูมิลําเนา  มูลคา  พลความ  วิตถาร  ง.  นามสมญา  ศิลปกรรม  โลกาภิวัตน  สัปดาห 
 
ตอบ ง.  นามสมญา  ศิลปกรรม  โลกาภิวัตน  สัปดาห 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก.   คุณคา   = คําประสม 
 ราชวัง   = คําประสม 

 ผลไม   = คําประสม 
 ปรกติ = คํามูล  
ข.   กาลเวลา   = คําประสม 

 ดาษด่ืน   = คําประสม 
 รอมรอ   = คํามูล 
 ผลผลิต = กลุมคํา 
ค.   ภูมิลําเนา   = คําประสม 

มูลคา   = คําประสม 
พลความ   = คําประสม 
วิตถาร = คํามูล  

ง.   นามสมญา   = คําสมาส 
ศิลปกรรม  = คําสมาส 
โลกาภิวัตน   = คําสมาส 
สัปดาห = คํามูล 

 
อานเรื่อง “รูปลักษณของคําไทย” เพ่ิมเติมท่ี 

http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%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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160. จงอานขอความตอไปนี้แลวพิจารณาวาควรเติมคําในขอใดลงในชองวาง  
   ..........(๑)..........คนไทยทุกคนกําลังเผชิญกันหนากับภยันตรายท้ังทางตรง..........(๒)..........ทางออมนั้น 

หนาท่ีของชาวไทยมิใชเพียงแสดงออกดวยวาจา..........(๓)..........ความรักชาติบานเมืองเทานั้นตองปรากฏการกระทาํ

ออกมาดวย ซ่ึงเปนภาระท่ียากลําบากมิใชนอยท่ีจะปฏิบัติใหเปนจริง..........(๕)..........บานเมืองอันเปนท่ีรักของเรา 

มีปญหารุมลอมมากมายกายกองที่จะรวมกันแกไข..........(๖)..........ความสุขุมคัมภีรภาพ 
ก. เม่ือ และ ของ แต ดวย โดย   ข. เม่ือ ท้ัง ของ แต โดยเหตุท่ี ดวย 
ค. ในขณะท่ี และ แหง หาก โดยเหตุท่ี ดวย  ง. ในขณะท่ี ท้ัง ของ หาก ดวย โดย 

 
   ตอบ ก. เม่ือ และ ของ แต ดวย โดย  

  ..........เม่ือ..........คนไทยทุกคนกําลังเผชิญกันหนากับภยันตรายท้ังทางตรง..........และ..........ทางออม

นั้น หนาท่ีของชาวไทยมิใชเพียงแสดงออกดวยวาจา..........ของ..........ความรักชาติบานเมืองเทานั้นตองปรากฏ          

การกระทําออกมาดวย ซ่ึงเปนภาระท่ียากลําบากมิใชนอยท่ีจะปฏิบัติใหเปนจริง..........ดวย..........บานเมืองอันเปนท่ี

รักของเรา มีปญหารุมลอมมากมายกายกองที่จะรวมกันแกไข..........โดย..........ความสุขุมคัมภีรภาพ 
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วิชาสังคมศึกษา (40 ขอ) 
161. ขอใดคือความหมายของคําวา “วันมหาปวารณา” 

ก.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญในการวากลาวกันได 
ข.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญในการขอพรและใหพรกัน 
ค.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญใหฆราวาสปวารณาตนรับใชพระสงฆ 
ง.  วันท่ีฆราวาสเปดโอกาสครั้งสําคัญใหพระสงฆกลาวสอนตน 
 
ตอบ ก.  วันท่ีพระสงฆใหโอกาสครั้งสําคัญในการวากลาวกันได 
วันออกพรรษา หรือวันมหาปวารณา  
เดือนตุลาคมน้ี ถือเปนเดือนท่ีเขาสู ชวงของปลายฝนตนหนาวกันแลว สําหรับในเดือนน้ีมีวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญอีกวันหน่ึง คือ วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ เปนวันครบกําหนดทางพระวินัย

ท่ีพระภิกษุอธิษฐานอยูจําพรรษาประจําท่ีตลอดฤดูฝน ๓ เดือน เม่ือครบกําหนด ๓ เดือนแลว จึงเปนวันออกพรรษา 

หรือวันมหาปวารณาซึ่งเปนวันท่ีพระภิกษุสงฆสามารถวากลาวตักเตือนกันไดดวยความเมตตา ในเรื่องของความประพฤติ

เพื่อใหศีลบริสุทธ์ิ และเกิดความสามัคคีกันในหมูสงฆ 
เหตุท่ีมีการใหพระภิกษุสงฆทําปวารณาน้ัน มีประวัติมาจากสาเหตุเม่ือสมัยพุทธกาลท่ีวา“เม่ือพระพุทธเจาตรัสรู

แลว ทรงเสด็จมาประทับ ณ วัดเชตะวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี แควนโกศลรวมถึงทรงจําพรรษาท่ีวัดเชตะวันมหาวิหาร

แหงน้ันดวย สวนพระภิกษุสาวกตางแยกยายเขาจําพรรษาณ วัดรอบๆ กรุงสาวัตถี ภิกษุเหลาน้ันเม่ือตองมาอยูรวมกัน

ในระหวางเขาพรรษา ก็เกรงวาอาจเกิดขัดแยงทะเลาะวิวาทกันได จนไมสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ภิกษุเหล

าน้ันจึงตกลงท่ีจะไมพูดกันตลอดเขาพรรษา เม่ือถึงวันออกพรรษาภิกษุเหลาน้ันจึงนําความไปกราบทูลใหพระพุทธเจาได

ทรงทราบ เม่ือพระพุทธเจาทรงทราบทรงตําหนิภิกษุเหลาน้ันวาอยูกันเหมือนฝูงปศุสัตว พระพุทธเจาจึงอนุญาตใหพูด

ตักเตือน พรอมท้ังกําหนดเปนพระวินัยวา อนุชานามิ ภิกขะเว วัสสัง วุตถานังภิกขูนัง ตีหิฐาเนหิปะวาเรตุง ทิฏเฐนะ วา 

ปะริสังกายะ วา หมายถึง ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายผูจําพรรษาแลวปวารณากันในสามลักษณะ คือ ดวย

การเห็นก็ดี ดวยการไดยินก็ดี ดวยการสงสัยก็ดี” 
ในการปวารณาน้ัน จะมีสาระสําคัญท่ีพุทธศาสนิกชนควรนํามาศึกษาและสามารถนํามาปฏิบัติไดใน

ชีวิตประจําวัน คือ 

• การสรางระเบียบวินัยเพื่อประโยชนสุขรวมกัน เพราะการอยูรวมกันน้ันยอมตองมีระเบียบวินัยท่ีเอื้อประโย

ชนใหเกิดกิจกรรมท้ังท่ีมีประโยชนตอตนเองและสังคม การปวารณาของพระภิกษุสงฆถือเปนแบบอยางท่ีดีงามในการสร

างระเบียบวินัยเพื่อการอยูรวมกัน 

• การยอมรับการวากลาวตักเตือนจากคนที่อยูรวมกันในสังคม โดยไมถือวาเปนการลวงเกินดูหม่ิน จึงเป

นพฤติกรรมท่ีดีและนายกยอง ควรท่ีเราจะยึดถือไวเปนแบบอยางในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในการทํางาน ถาเรายอมรับ

คําวากลาวตักเตือนจากเพื่อนรวมงาน แลวมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น การทํางานก็จะไมมีอุปสรรคและกอใหเกิดความ

สามัคคีขึ้นในหมูคณะวันออกพรรษา  
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นอกจากเปนขอกําหนดใหพระภิกษุสงฆทําปวารณากันแลว ยังมีการทําบุญตอเน่ืองจากวันออกพรรษาดวยท่ี

เรียกวา การตักบาตรเทโว ซึ่งจะตรงกับวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ คือหลังจากท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลวในพรรษาท่ี ๗ พระ

พุทธเจาไดเสด็จไปจําพรรษาในสวรรคชั้นดาวดึงส เพื่อทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพรอมท้ังเทวดา

ท้ังหลาย เม่ือถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งเปนวันสิ้นสุดการอยูจําพรรษา พระองคจึงเสด็จจากสวรรคชั้นดาวดึงสลงมา

สูมนุษยโลกท่ีเมืองสังกัสสะ ซึ่งเปนเมืองสําคัญแหงหน่ึงของแควนปญจาละ เทวดาจํานวนมากไดตามสงเสด็จอยางสม

พระเกียรติ ในวันน้ีพระพุทธองคทรงเนรมิตใหเทวดา มนุษย และสัตวนรกมองเห็นกันและกันตลอดทั้ง ๓ โลก คือ 

สวรรคมนุษยและนรก การลงโทษในเมืองนรกยุติลงชั่วคราวในวันน้ีดวยเหตุน้ัน วันน้ีจึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา วันพระเจ

าเปดโลกตอมา  
เม่ือพระพุทธศาสนาไดเผยแผมายังประเทศไทย พุทธศาสนิกชนไดนําเหตุการณน้ีมาปรับเปลี่ยนเปนประเพณี

ตักบาตรเทโวโดยการอัญเชิญพระพุทธรูป ๑ องคนําหนาแถวพระสงฆ สวนประชาชนผูมาใสบาตรจะยืนหรือน่ัง ๒ แถว 

หันหนาเขาหากัน โดยเวนระหวางกลางไวใหพระสงฆเดิน สําหรับของท่ีนํามาใสบาตรอาจแตกตางกันบาง บางแหงนิยม

ทําขาวตมลูกโยน ซึ่งทําจากขาวเหนียว หอดวยใบมะพราว ไวหางยาว เพื่อสะดวกในการโยนใสบาตร 
 
ท่ีมา 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2ZRY6WSOxkYJ:www.culture.go.th/knowledge/study/2552/24.pdf

+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2&hl=th&gl=th&sig=AHIEtbTVzciQLf67IP7fv0GX2kFvmGhpHQ  
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162. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีองคการสหประชาชาติประกาศใหเปนวันสันติภาพโลก คือวันใด 
ก.  วันอาสาฬหบูชา ข.  วันวิสาขบูชา  ค.  วันมาฆบูชา  ง.  วันอัฏฐมีบูชา 
 
ตอบ ข.  วันวิสาขบูชา  
วันวิสาขบูชามิไดเปนเพียงวันสําคัญของศาสนิกชนผูนับถือพระพุทธศาสนาเทาน้ัน หากแตวันวิสาขบูชายังไดรับ

การยอมรับจากองคการ สหประชาชาติใหเปนวันสําคัญสากลของโลก โดยสหประชาชาติไดกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวัน

สําคัญของโลก ซึ่งตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนหก และเปนการกําหนดตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยสหประชาชาติ

ใชคําวา “วันเพ็ญกลางเดือนพฤษภาคม” 
การท่ีสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก เพราะพระพุทธศาสนาเปนบอเกิดแหงอารย

ธรรมของโลก ซึ่งทางสหประชาชาติเรียกวา Spirituality หมายความวาไดหลอหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ

ตามแนวทางแหงสันติภาพ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนเวลากวา ๒,๐๐๐ ป 
ในคําประกาศของท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งท่ี ๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีการระบุวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดศาสนาหน่ึงของโลก ท่ีไดหลอหลอมจิตวิญญาณ ของมนุษยชาติมานาน ควรท่ีจะ

ยกยองกันท่ัวโลก จึงประกาศใหวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เปนวันสําคัญสากลนานาชาติ (International 
Day) เม่ือถึงวันดังกลาวใหสํานักงานใหญสหประชาชาติ สํานักงานยอยท่ัวโลก รวมถึงสํานักงานในประเทศไทย ตองจัด

พิธีวันวิสาขบูชาใหสําหรับพุทธศาสนิกชนที่ทํางานอยูในสํานักงานของสหประชาชาติ 
 
ท่ีมา http://www.duangden.com/ImportantDay/2-Visakhapuja.html  
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163. ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิของศาสนายูดายและคริสตคือขอใด 
ก. ไคโร    ข. เมกกะ  ค.  แบกแดด   ง. ปาเลสไตน 
 
ตอบ ง. ปาเลสไตน 
ปาเลสไตนกอน ค.ศ.1922 
คําวา “ปาเลสไตน” ถอดมาจากชื่อของชนชาติ “ฟลิสตีน” ผูเคยต้ังรกรากถิ่นฐานอยูตามชายฝงทะเลตอนใตของ

ดินแดนในศตวรรษท่ี 12 กอนคริสตกาล? จากหลักฐานท่ีเราสามารถสืบยอนหลังไปไดไกลที่สุดในขณะน้ี ปรากฏ วา

ดินแดนปาเลสไตนไมเคยวางเวนจากการมีผูคนอยูอาศัยเลย ชาวพ้ืนเมืองรุนดึกดําบรรพเปนพวกพเนจรเผาตาง ๆ 
ตอมาเม่ือราวศตวรรษท่ี 20 กอน คริสตกาล ชนชาติกันอาน ( ชนชาติกันอานเปนชนชาติอาหรับซึ่งเปน

บรรพบุรุษของชาวปาเลสไตน และชาวกันอานน้ีเปนชน สวนใหญจากบรรดาชาวปาเลสไตนในปจจุบัน ) เร่ิมอพยพเขามา

ต้ังภูมิลําเนาอยูในท่ีราบชายฝงทะเล ชนชาติน้ีไดสรางบานสรางเมืองและมีวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะดินแดนแหงน้ี 

จึงเรียกชื่อในไบเบิลวา “แผนดินกันอาน” 
กอนอื่น จะตองชี้แจงใหทราบไวกอนวา ชนชาติอิสราเอลไมใชเปนเจาของทองถิ่นเดิม หากแตเปนผูบุกรุกมา

จากอียิปต เขายึดครองเม่ือศตวรรษท่ี 12 กอนคริสตกาล เม่ือชาวอิสราเอลเขามาน้ัน ก็ปรากฏวามีผูคนอาศัยอยูแตเดิม 

มีวัฒนธรรมเปนพิเศษโดยเฉพาะของตนอยูแลว ชาวพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูเดิมน้ีมีดวยกันหลายชาติ เชน ชาวกันอาน ชาว

กิบบิโอน และชาวฟลิสตีน สําหรับชนชาติฟลิสตีนนั้น อิสราเอลไมสามารถจะปราบลงได เพราะปรากฏวาชนชาติน้ียังคง

ยึดครองดินแดนสวนหนึ่ง ณ ชาย ฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนเร่ือยมา เม่ืออิสราเอลไดรับชัยชนะเหนือชาติอื่น ๆ 

นอกจากฟลิสตีนดังกลาวแลว ก็ไดสถาปนาขึ้นเปนราชอาณาจักรอิสราเอล ราชอาณาจักรน้ีตอมาไดแยกออกเปนสองสวน 

ทางเหนือเรียกวาอาณาจักรอิสราเอล สวนทางใตเรียกวาอาณาจักรยูดาย ระหวางป 733 ถึง 721 กอน คริสตกาล ชนชาติ

ซีเรีย (อสูร) ไดยกเขามาย่ํายีอาณาจักรอิสราเอลจนสิ้นความเปนชาติเอกราชนับแตน้ันมา โดยไมสามารถเรียกคืนไดอีก ( 

Palestine and Transjorrdan Geographical Handbook Series, หนา 87 ) 
ถัดจากอาสิเรีย ก็มีชนชาติบาบิโลนและเปอรเซีย รุกรานเขามาครอบครองติดตอกันมาตามลําดับ ชนชาติเปอร 

เซียไดอนุญาตใหเชลยศึกอิสราเอลท่ีบาบิโลนกวาดตอนไปน้ัน ไดกลับเขามาสรางบานสรางเมืองขึ้นใหม ถัดจากน้ันชน

ชาติกรีกและโรมันก็ไดผลัดกันเขาครอบครองตอไป 
เม่ือคริสตศักราชท่ี 70 ชาวยิวกลุมหน่ึงไดลุกฮือขึ้นเปนขบถตอผูปกครอง (โรมัน) จักรพรรดิโรมันชื่อตีตุสจึง

ไดทําลายเยรูซาเล็มเสีย สวนพวกขบถท่ีลุกฮือขึ้นใน ค.ศ. 132 น้ัน จักรพรรดิโรมันเฮเลี่ยนเปนผูปราบปรามจนราบคาบ 

ในอาณาจักรยูดาย ชาวยิวแทบจะถูกโคนลางจนไมเหลือหลอ นอกจากแถบทะเลสาปกะลีลีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ( 

Cncyclopedia Britannica 1966 เลม 170 หนา 166 ) ตอมาในศตวรรษท่ี 4 ถึง 7 แหง คริสตกาล ปาเลสไตนก็ตก

อยูใตอิทธิพลของชนคริสต จักรพรรดิโรมันชื่อคอนสตันตีน ผูเขารีตคริสต ไดทรงสรางมหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิขึ้นแหงหน่ึง 

พระมารดาของจักรพรรด์ิองคน้ีชื่อเฮเลนา เปนผูสรางวิหารข้ึนเพิ่มเติมอีกสองวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ดินแดนปาเลสไตน 

ก็เริ่มเปนถิ่นดึงดูดชาวคริสตท่ัวโลกใหหลั่งไหลเขามาจาริกบุญ จนกลายเปนศูนยกลางระบบสงฆและนักบวชผูสละโลก

ของชาวคริสตในเวลาตอมา ชาวคริสตจากแหลงตาง ๆ ไดเดินทางมาเพื่อใชชีวิตสันโดษแบบฤๅษีอยูในเยรูซาเล็มเปนการ

แสวงบุญ จํานวนโบสถวิหารก็เริ่มขยายจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 
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นับแตป ค.ศ. 637 เปนตนมา ดินแดนแหงน้ีตกอยูในการครอบครองของอาหรับ และจากน้ันมาประชากรซึ่งแต

เดิมเคยเปนคริสตศาสนิกชนเปนสวนใหญก็คอย ๆ หันมาเลื่อมใสศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้น จนในท่ีสุดประชากรแหง

ดินแดนน้ีซึ่งเคยเปนคริสตศาสนิกชนสวนใหญก็กลายเปนมุสลิมเกือบท้ังหมด สวนผูท่ียังคงถือคริสตศาสนาอยูก็ยังคง

เปนพลเมืองอยูตอไปไดโดยเสรี 
ตอมาชาติคริสเตียนไดใชความพยายามอยางหนักหนวงเพื่อกอบกูดินแดนน้ี ซึ่งตกเปนของอาหรับใหกลับมา

เปนของชาวคริสต ซึ่งตนถือวาเปนพรรคพวกเดียวกับตน ดวยการทําสง--ครามครูเสด ( ครูเสด แปลวา ?ชาวไม
กางเขน? เปนคําขวัญและฉายาของการรบเพื่อกูดินแดนใหกลับเปนของชาวคริสต/-ผูแปล ) ใน ค.ศ.1100 แตเม่ือศอลา

ฮุดดีน ( ตําราฝร่ังเรียกเปน SALADIN ) นักรบอาหรับไดมีชัยตอกองทัพครูเสด โดยชิงดินแดนปาเลสไตนมาเปนของ

ชนชาติอาหรับไดใน ค.ศ.1187 ประชากรปาเลสไตนท่ียังคงนับถือคริสตก็คงเปนพลเมืองเคียงบาเคียงไหลกับประชากร

มุสลิมแหงปาเลสไตนเรื่อยมา 
ใน ค.ศ.1518 ชนชาติตุรกีไดยึดครองดินแดนปาเลสไตนไดจนถึง ค.ศ. 1917 แตการยึดครองน้ีมิใชเปนการแผ

อํานาจทางศาสนจักร และมิไดทําใหสวนสัดของประชากรผูนับถือศาสนาตางๆ แหงดินแดนน้ีตองเปลี่ยนแปลงแตอยาง

ใด แมแตเชื้อชาติของพลเมืองก็ยังคงเปนชนชาติอาหรับตามเดิม รวมทั้งภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมดวย 
ประวัติศาสตรอันแปดเปอนไปดวยคาวเลือดแหงการสูรบและรุกราน ซึ่งดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิน้ีปรากฏขึ้นตาม

สมัยของการเปลี่ยนแปลงผูยึดครอง มีอันดับตามท่ีบาดหลวงชารลส บริดจ แมน ( สารของ R.V. Charle T. 
Rridgeman ถึงประธานสภาทรัสตี 13.1.1950 เอกสารสหประชาชาติ สมัยประชุมท่ี 5, ผนวก 9, หมายเลข A/1286 
หนา 15 ) ไดเรียบเรียงไวดังน้ี 

* ผูครองดินแดน / เหตุการณ / ระยะเวลายึดครอง :- 
- ชนชาติอิสราเอล / จากการสถาปนาอาณาจักรเดวิด 1050 กอน ค.ศ. จนถึงการเสียกรุงเยรูซาเล็ม 586 กอน 

ค.ศ. / 464 ป 
- ชาวบาบิโลน / จากการเสียกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือป 586 กอน ค.ศ. ถึงการพินาศแหงอาณาจักรบาบิโลน ป 538 

กอน ค.ศ / 50 ป. 
- เปอรเซีย / จากจักรพรรดิไซรัสถึงการพิชิตของชาวมาสิโดเนีย (กรีก) 538-332 กอน ค.ศ. / 206 ป 
- กรีก / จากอะเล็กซานเดอรมหาราช ถึงขบถกูชาติ โดยพวกมะดะบี 332-166 กอน ค.ศ. / 166 ป 
- ยิว / อาณาจักรมะดะบี 166-63 กอน ค.ศ. / 93 ป 
- โรมัน / 63 กอน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 323 / 386 ป 
- โรมัน (คริสต) / จากจักรพรรดิคอนสแตนติน ถึงสมัยเปอรเซีย ค.ศ. 323-614 / 291 ป 
- เปอรเซีย / ค.ศ. 614-628 / 14 ป 
- โรมัน (คริสต ) / ค.ศ. 628-637 / 11 ป 
- อาหรับ / ค.ศ. 637-1072 / 435 ป 
- คริสต / อาณาจักรครูเสด ค.ศ.1072 - 1092 / 20 ป 
- อาหรับ / ค.ศ.1092-1099 / 7 ป 
- คริสต / ค.ศ.1099-1187 / 88 ป 
- อาหรับ / ค.ศ.1187-122 / 42 ป 
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- คริสต / ค.ศ.1229-1239 โดยเฟร็ดเดริดท่ี 2 / 10 ป 
- อาหรับ / ค.ศ.1239-1514 / 278 ป 
- ตุรกี (มุสลิม) / อาณาจักรอุธมานียะฮฺ (OTTOMAN) ค.ศ.1514-1917 / 403 ป 
- คริสต / โดยชนชาติอังกฤษ ค.ศ.1917-1947 / 30 ป 
- อิสราเอล -อาหรับ / ค.ศ.1947 - ?? / - 
การผลัดกันเขาครองดินแดนอันแสนจะสับสนน้ี ไมมีผลทําใหชนพื้นเมืองเดิมตองเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

ท้ังน้ีโดยไมนับชนชาติอิสราเอลท่ีเปนผูรุกราน เขามาระยะหน่ึง แลวในที่สุดก็ถูกเนรเทศหรือพิฆาตลง จนกระท่ังราวกลาง

ศตวรรษท่ี 20 น้ีเอง 
ไดมีการสรางความเขาใจผิดขึ้นอยางจงใจท่ีสุดวาชนชาติอาหรับในปาเลส ไตนเปนผูบุกรุกเขามาในสมัยท่ีอาณา 

จักรมุสลิมแผอํานาจเม่ือศตวรรษท่ี 7 ซึ่งเปนการขัดกับประวัติศาสตรโดยสิ้นเชิง ชนชาติอาหรับในปาเลสไตนเปนชาว

พื้นเมืองมาชานานอยูกอนแลว มิใชเพราะการท่ีชนชาติอาหรับ (มุสลิม) ไดยึดดินแดนไดเม่ือ ค.ศ. 637 ชนชาติอาหรับมี

มากอนการประกาศศาสนาอิสลามเปนเวลาหลายศตวรรษ ไดต้ังรกรากอยูในปาเลสไตนและในภาคพื้นตะวันออกกลาง

อยูกอน เม่ือมุสลิมอาหรับไดพิชิตปาเลสไตนแลว การรุกรานโดยชนตางชาติก็มีไมมาก เพราะผูเขาครองก็กลายเปนชน

พื้นเมืองไปเปนสวนใหญ โดยการอยูรวมกันฉันทชาติเดียว 
ขอมูลจาก หนังสือ " ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาปาเลสไตน " สํานักพิมพ สายสัมพันธ 
 
ท่ีมา  
http://www.azizstan.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&catid=1 1 3 : 2 0 0 9 -0 2 -0 4 -1 1 -4 5 -

58&id=684:2009-02-05-13-44-48&Itemid=127  
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164. ความหมายของคําวา “มุสลิม” ในขอใดถูกตองท่ีสุด 
ก. ผูรักความสงบ     ข. ผูมีศรัทธาตอพระเจา 
ค. ผูยอมมอบตนตอพระเจา    ง. ผูปฏิบัติตามโองการของพระเจา 
 
ตอบ ค. ผูยอมมอบตนตอพระเจา  
อิสลามคือรูปแบบการดําเนินชีวิตทีถูกกําหนดโดยผูท่ีรูจุดกําเนิดของมนุษมากท่ีสุดก็คือผูสราง..อัลลอฮฺ 
คําวา อัลลอฮฺ แปลวา พระเจา ซึ่งเปนคําเรียกเฉพาะท่ีแยกออกจากคําในภาษาอาหรับอื่นๆท่ีมีความหมายวา 

พระเจา 

อิสลาม เปนคําภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับ:    اإلسالم) แปลวา การสวามิภักด์ิ ซึ่งหมายถึงการสวามิภักด์ิอยาง

บริบูรณแด อัลลอฮฺ พระผูเปนเจา ดวยการปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค อิสลาม มีรากศัพทมาจากคําวา อัส-สิลมฺ 

หมายถึง สันติ โดยนัยวาการสวามิภักด์ิตอพระผูเปนเจาจะทําใหมนุษยไดพบกับสันติภาพท้ังในโลกน้ีและโลกหนา 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนามนุษยชาติตลอดกาล ต้ังแตแรกเร่ิมของการกําเนิดของมนุษยจนถงึปจจุบันและอนาคต 
 
ท่ีมา  
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  
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165. ศาสนาใดมีความเช่ือเร่ืองวันพิพากษา 
ก.  พราหมณ – ฮินดู ข.  อิสลาม – คริสต ค.  ฮินดู – อิสลาม ง.  คริสต – พราหมณ 
 
ตอบ ข.  อิสลาม – คริสต 
เชนเดียวกับคริสตศาสนิกชน ชาวมุสลิมเชื่อวาชีวิตในโลกปจจุบันน้ีเปนเพียงการเตรียมตัวเพ่ือมาทดลองใช

ชีวิตสําหรับชีวิตในโลกหนาท่ีจะมีขึ้นเทาน้ัน ชีวิตน้ีเปนเพียงการทดสอบของแตละบุคคลสําหรับชีวิตหลังความตาย วัน

หน่ึงจะมาถึงเม่ือท้ังจักรวาลถูกทําลายและคนตายจะกลับฟนคืนชีวิตเพ่ือมารับฟงคําพิพากษาจากพระผูเปนเจา วันน้ันจะ

เปนวันเริ่มตนชีวิตท่ีเปนอมตนิรันดร วันน้ันก็คือวันพิพากษาน่ันเอง ในวันน้ัน มวลมนุษยทุกหมูเหลาจะไดรับการตอบ

แทนจากพระผูเปนเจาไปตามความเชื่อและการกระทําของตน บุคคลซึ่งตายในขณะท่ีมีความเชื่อวา “ไมมีพระผูเปนเจาท่ี
แทจริงอื่นใด นอกจากพระผูเปนเจา และพระมูหะหมัดคือผูถือสาร (พระศาสดา) ของพระผูเปนเจา” และเปนชาวมุสลิม 

จะไดรับการตอบแทนในวันน้ันและจะไดรับอนุญาตใหไปสถิตสถาพรยังสรวงสวรรคตลอดนิจนิรันดรตามท่ีพระผูเปนเจา

ไดทรงตรัสวา สวนบรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี จะเปนผูท่ีไดอยูในสวรรค และพํานักอยูท่ีน่ันตลอดไป. (พระ

คัมภีรกุรอาน, 2:82) 
 
ท่ีมาและอานเพ่ิมเติมท่ี 
http://www.islam-guide.com/th/ch3-5.htm 
http://hopeofayutthaya.com/index.php/th/christian-article/42-

%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B
2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B
1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8
4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C  
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166. ถาเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแลวจําไดวาสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง ข้ันตอนนี้คือสวนใดของขันธ 5 
ก. เวทนา  ข. สังขาร   ค. สัญญา  ง. วิญญาณ 
 
ตอบ ค. สัญญา 
เบญจขันธ หรือ ขันธ 5 หมายถึง กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดท่ีประชุมกันเขาเปนชีวิต 
ขันธ 5 ประกอบดวย รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วญิญาณขันธ 
1. รูปขันธ กองรูป สวนท่ีเปนรูป รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนท่ีเปนรางกาย 

สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด  
2. เวทนาขันธ กองเวทนา สวนท่ีเปนการเสวยรสอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉย ๆ 
เม่ือรับรูเกิดความพอใจ มนุษยเรียกวา สุข เม่ือรับรูเกิดความไมพอใจ มนุษยเรียกวา ทุกข เม่ือรับรูแลวไม

ทุกขไมสุข เรียกวา อุเบกขา 
3. สัญญาขันธ กองสัญญา สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจําอารมณน้ัน ๆได ความกําหนดไดหมายรูใน

อารมณ 6 เชน เสียงดัง รูปสวย กลิ่นหอม รสหวาน รอน และดีใจ 
4. สังขารขันธ กองสังขาร สวนท่ีเปนความปรุงแตง สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติ

ตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต 
5. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะทั้ง 6 (อายตนะ

แปลวา บอเกิดหรือสื่อสัมพันธ บอเกิดหรือสื่อสัมพันธ ของอายตนะท้ังสองแลวเกิดอารมณขึ้น อายตนะมีตาเปนตน เม่ือ

สัมผัสกับรูปแลว ก็ติดตอสัมพันธเกี่ยวเน่ืองถึงประสาทเขามาหาใจ แลวใจก็รับเอามาเปนอารมณ ถาดีก็ชอบใจ สนุก 

เพลิดเพลิน ถาไมดีก็ไมชอบใจ คับแคนเปนทุกขโทมนัสตอไป) 
 
ท่ีมา http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%205/teachings/khan5.htm 
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167. หลักธรรมท่ีเนนการละช่ัว ทําดี และชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ ตรงกับขอใดมากท่ีสุด 
ก.  อริยสัจ 4  ข.  อิทธิบาท 4  ค.  กัลปยาณมิตตธรรม ง.  โอวาทปาฏิโมกข 
 
ตอบ ง.  โอวาทปาฏิโมกข 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสรูเม่ือวันเพ็ญ เดือน ๓ ตอมาหลังจากท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ๙ 

เดือน ณ เวฬุวันมหาวิหาร จึงไดมีการชุมนุมครั้งใหญของพระสงฆสาวก โดยมีพระพุทธเจาเปนองคประธาน เราเรียก

วันน้ีวา “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะเปนวันท่ีมีการประชุมครบองค ๔ คือ 
(๑.) พระสงฆซึ่งลวนแตเปนพระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกัน 
(๒.) พระสงฆท่ีมาประชุมในวันน้ัน ลวนแตเปนผูท่ีพระพุทธเจาบวชให 
(๓.) พระสงฆเหลาน้ันมาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย 
(๔.) วันน้ันเปนวันเพ็ญ เดือนมาฆะ (เดือนสาม) 
ในวันน้ันพระพุทธเจาไดทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข เพื่อเปนการสรุปคําสอนในพระพุทธศาสนาท้ังปวงให

สั้นและเขาใจไดงาย เรียกวา “หัวใจพระพุทธศาสนา” ซึ่งคําสอนเหลาน้ันได สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน และพุทธศาสนิกชน

ก็ไดถือเอาโอวาทปาฏิโมกขน้ีเปนแมแบบในการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจาไดทรงประทานพระโอวาทปาฏิโมกข ความ

วา 
“ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ณ ท่ีน้ัน พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงสวดพระ

ปาติโมกขในท่ีประชุมพระภิกษุสงฆดังน้ี ขันติ คือ ความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสวา พระ

นิพพานเปนธรรม อยางยิ่ง ผูทํารายผูอื่น ผูเบียดเบียนผูอื่น ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ไมชื่อวาเปนสมณะเลย การไมทําบาป

ท้ังสิ้น การยังกุศลใหถึงพรอมการทําจิตของตนใหผองใสน้ีเปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย การไมกลาวราย ๑ 

การไมทําราย ๑ ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑ ท่ีนอนที่น่ังอันสงัด ๑ การ

ประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ หกอยางน้ี เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ฯ” (พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 

มหาวรรค ๑๐/๕๔/๔๐-๑.) 
กลาวโดยสรุปแลว หัวใจพระพุทธศาสนา (พุทธโอวาท ๓) ประกอบดวย 
(๑.) สพฺพปาปสสฺ อกรณํ การไมทําความชั่วท้ังปวง 
(๒.) กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม 
(๓.) สจิตฺต ปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใส 
 
ท่ีมา http://www.duangden.com/Buddhism/BuddhistSubstance.html  
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168. หากทานจะไปฟงเทศนมหาชาติ ทานจะไดฟงเร่ืองราวในขอใด 
ก. พุทธประวัติ  ข.  มโหสถชาดก  ค.  เวสสันดรชาดก ง.  มหาชนกชาดก 
 
ตอบ ค.  เวสสันดรชาดก 
เทศนมหาชาติ คือการรายยาว หรือการเลาเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก วาดวยพระบุพจริยาของพระพุทธองคใน

อดีตชาติ เม่ือเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญพระบารมีเปนพระชาติสุดทาย กอนจะตรัสรู

บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เวสสันดรชาดก เปนหน่ึงในสิบของทศชาติชาดก หรือท่ีเรียกกันวาพระเจาสิบชาติ ซึ่งเปนชาดกท่ีกลาวถึงการ

บําเพ็ญ พระบารมีท่ียิ่งใหญของพระโพธิสัตวถึง ๑๐ พระชาติดวยกันคือ เตมียชาดก ทรงบําเพ็ญ เนกขัมมบารมี, มหา
ชนกชาดก ทรงบําเพ็ญ วิริยบารมี, สุวรรณสามชาดก ทรงบําเพ็ญ เมตตาบารมี, เนมีราชชาดก ทรงบําเพ็ญ อธิษฐาน

บารมี, มโหสถชาดก ทรงบําเพ็ญ ปญญาบารมี, ภูริทัตชาดก ทรงบําเพ็ญ ศีลบารมี, จันทกุมารชาดก ทรงบําเพ็ญ ขันติ

บารมี, นารทชาดก ทรงบําเพ็ญ อุเบกขาบารมี, วิฑูรชาดก ทรงบําเพ็ญ สัจจบารมี, เวสันดรชาดก ทรงบําเพ็ญ ทานบารมี 
การเทศนมหาชาติ จัดเปนโบราณประเพณีอยางหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษไทยยึดถือสืบทอดและปฏิบัติสืบตอกันมา 

ในปจจุบันวัด ตาง ๆ จัดใหมีการเทศนมหาชาติขึ้น ในเทศกาลชวงเขาพรรษา ๓ เดือน สําหรับการเทศนมหาชาติเปนการ

รวมกันจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสูงคา ใหอยูคูกับพระพุทธศาสนา โดยนอมรําลึกถึงเร่ืองราว ในสมัยท่ีพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวชาติท่ีเปนพระเวสสันดร พระองคทรงบําเพ็ญทานบารมียิ่งใหญคือการ

บริจาคทรัพยสมบัติ พระโอรส พระธิดา และพระมหาเหสี ซึ่งการกระทําดังกลาวเรียกวา “มหาทาน” ยากท่ีปุถุชนท่ัวไป
จะทําได 

 
 ท่ีมา 

 http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=101:%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95

%E0%B9%92-%m-%E0%B9%90%E0%B9%93-%E0%B9%90%E0%B9%99-%M-%S&catid=38:2009-03-01-22-04-24&Itemid=157  
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169. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาลวน ๆ โดยไมมีองคประกอบเร่ืองบุคคล สถานท่ีและเวลา อยูในคัมภีรใด 
ก. พระสูตร   ข. พระวินัย  ค. พระมาลัย  ง. พระอภิธรรม 
 
ตอบ ง. พระอภิธรรม 

ไตรปฎก “ปฎกสาม” ; ปฎก แปลตามศัพทอยางพ้ืนๆ วา กระจาดหรือตะกรา อันเปนภาชนะสําหรับใสรวมของ

ตางๆ เขาไว นํามาใชในความหมายวา เปนท่ีรวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีจัดเปนหมวดหมูแลว 
โดยนัยน้ี ไตรปฎกจึงแปลวาคัมภีรท่ีบรรจุพุทธพจน (และเร่ืองราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา) ๓ ชุด หรือ 

ประมวลแหงคัมภีรท่ีรวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวดกลาวคือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก และอภิธรรมปฎก  
ซึ่งหากเราจะนับจํานวนคําสอนท้ังปวงขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สามารถนับไดท้ังสิ้น ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ (พระธรรมขันธ หมายถึง หมวด หรือกอง) 
 ๑. พระวินัยปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเปนอยู 

ขนบธรรมเนียมและการดําเนินกิจการตาง ๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ แบงเปน ๕ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา อา 

ปา ม จุ ป)  
๒. พระสุตตันตปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนาคําบรรยายธรรมตางๆท่ีตรัสยัก

เยื้องใหเหมาะกับบุคคล และโอกาสตลอดจนบทประพันธ เร่ืองเลาและเรื่องราวท้ังหลายท่ีเปนชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา 

แบงเปน ๕ นิกาย (เรียกยอหรือหัวใจวา ที ม สํ อํ ขุ)  
๓. พระอภิธรรมปฎก ประมวลพระพุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคําอธิบายท่ีเปนหลักวิชา

ลวน ๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ แบงเปน ๗ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวาสํ วิ ธา ปุ ก ย ป)  
 
ท่ีมา http://www.duangden.com/Buddhism/tipitaka.html  
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170. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด 
ก. Romantic  ข. Realistic  ค. Reformation  ง. Renaissance 
 
เฉลย ง. Renaissance 
ลัทธิมนุษยนิยมเรอเนสซองซ (อังกฤษ: Renaissance humanism) คือขบวนการทางปญญาของยุโรปซึ่ง

เปนตัวจักรสําคัญตัวหน่ึงของยุคเรอเนสซองซ หรือ ยุคฟนฟูศิลปวิทยาท่ีเริ่มขึ้นท่ีฟลอเรนซในครึ่งหลังของ

คริสตศตวรรษท่ี 14 ขบวนการมนุษยนิยมเริ่มขึ้นเม่ือผูคงแกเรียนชาวยุโรปเร่ิมพบวรรณกรรมภาษาลาตินและกรีกกัน

ขึ้นมาใหม ในระยะแรกนักมนุษยนิยมก็เพียงแตเปนปญญาชนหรือครูท่ีสองวรรณกรรมภาษาลาติน แตเม่ือมาถึงกลาง

คริสตศตวรรษท่ี 15 มนุษยนิยมก็พัฒนาขึ้นมาเปนหลักสูตรการศึกษา — “หลักสูตรการศึกษามนุษยนิยม” (studia 
humanitatis) — ท่ีประกอบดวยการศึกษาไวยากรณ, วาทศาสตร, ปรัชญาจริยธรรม, กวีนิพนธ และประวัติศาสตร 
จากงานท่ีเขียนโดยผูประพันธเปนภาษาลาตินและกรีก 

นักมนุษยนิยมมักจะเปนปฏิปกษตอขบวนการปรัชญาท่ีนิยมกันกอนหนาน้ันท่ีเรียกวาอัสสมาจารยนิยม 

(Scholasticism) ซึ่งเปน “ผูรํ่าเรียน” (schoolmen) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในอิตาลี, ปารีส, ออกซฟอรด และอื่นๆ 

การศึกษาของกลุมอัสสมาจารยนิยมพัฒนามาจากความสัมพันธกับวิทยาศาสตรและปรัชญาของกรีกโบราณและอาหรับ

ยุคกลาง ตัวอยางของผูนําในกลุมน้ีก็ไดแกทอมัส อควีนาสผูท่ีพยายามสังเคราะหปรัชญาของอริสโตเติลในบริบทของ

ลัทธิคาทอลิก แตแตกตางจากหลักของมนุษยนิยมเรอเนสซองซก็ตรงท่ีนักอัสสมาจารยนิยมมิไดพึ่งวรรณกรรม หรือ 

ตําราประวัติศาสตรจากสมัยกรีกโรมันเทากันกับเม่ือมาถึงสมัยมนุษยนิยมเรอเนสซองซ การกลับมาพบและกลับมาให

ความสนใจกับวรรณกรรม และ ตําราประวัติศาสตร, วาทศิลป และเทวปรัชญาท่ียังไมไดรับการศึกษาโดยนักปรัชญาอัส
สมาจารยนิยม ทําใหมนุษยนิยมเรอเนสซองซเปลี่ยนแนวทางทางวัฒนธรรมและทางปรัชญาของยุโรปอยางสิ้นเชิง 

ทางดานปรัชญานักมนุษยนิยมเรอเนสซองซมักจะเนนบทเขียนของเพลโต ท่ีบางชิ้นนํากลับมาจากจักรวรรดิไบแซนไทนท่ี

เริ่มเสื่อมโทรมลงเปนครั้งแรก และใหความสนใจนอยกวาในปรัชญาของอริสโตเติลท่ีไดรับการศึกษาอยางลึกซึ้งแลวโดย

นักอัสสมาจารยนิยมในระหวางยุคกลางตอนกลางแลว 
 

ท่ีมา 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E

0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E
0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%
E0%B9%8C 
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171. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณเร่ิมข้ึนในประเทศใดเปนประเทศแรก 
ก. อังกฤษ  ข. เยอรมนี  ค. สวีเดน  ง. รัสเซีย 
 

 ตอบ ก. อังกฤษ 

สาเหตุสาคัญท่ีทาใหเกิดการสหกรณขึ้นครั้งแรกของโลก คือ ความยากจนซึ่งในระหวางศตวรรษท่ี 18 – 19 
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญขึ้นในประเทศยุโรปโดยเ ฉพาะท่ีประเทศอังกฤษ ไดมีการนาเอาเครื่องจักรมาใชแทน

แรงงานคนในการผลิตสินคาและบริการมีผลทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการผลิตจากธุรกิจขนาดเล็กเปนธุรกิจ

การผลิตขนาดใหญอาจกลาวไดวาในสมัยปฏิวัติอุตสา หกรรม เปนจุดกาเนิดของความคิดดานการสหกรณใน

ความหมายทางวิชาการท่ีไดใชเ ปนหลักพื้นฐานอยูในปจจุบัน เอกชนมีสิทธิใน ทรัพยสินอันกอใหเกิดลัทธิเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม ( Capitalism) และอุดมคติขางตนยังผลใหเกิดความกาวหนาในทางการศึกษา และศิลปะวิทยาการตาง เปน

อันมาก ซึ่งสรุปได2 ประการคือ 

1) การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ (Technical Change) ไดแกการท่ีมนุษยไดกลายเปนผูมีความรูและ

ความสามารถประดิษฐเครื่องจักรและเคร่ืองมือสาหรับใชแทนแรงคนในการผลิตสินคาและบริการทาใหสามารถผลิต

เศรษฐทรัพยเหลาน้ีไดเปนจานวนมากกวาและรวดเร็วหรือใชเวลานอยกวาท้ังยังทาใหการคมนาคมสะดวกขึ้นดวย 
2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change) การเปลี่ยนแปลงในขอน้ีเน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงในขอแรก กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตา มมา ไดแกการ

เปลี่ยนแปลงจากรกิจการผลิตขนาดเล็กมาเปนธุรกิจขนาดใหญ 
การเปลี่ยนแปลงท้ัง 2 ประการน้ีไดนาไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ระหวาง

คริสตศตวรรษท่ี 18-19 โดยเกิดขึ้นท่ีประเทศอังกฤษเปนแหงแรก และไดกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอผูประกอบ

กิจการรายยอย จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งน้ีบรรดากรรมกรท่ีถูกบีบค้ันท้ังหลายไดคิดแสวงหาหนทางท่ี

ปลดเปลืองความทุกขยากที่พวกตนประสบอยูประกอบกับในขนาดน้ันไดมีนักเศรษฐศาสตรท่ีมีความคิดท่ีจะชวยพยุง

ฐานะของสังคมใหดีขึ้น ไดเสนอแนวทางสาหรับปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม โดยการ

รวมมือกันระหวางผูท่ีมีความเดือดรอนใหรูจักชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดกอเกิด

ระบบสหกรณขึ้นในเวลาตอมา 
บุคคลแรกท่ีสอนใหบุคคลท่ัวไปรูจักคาวา “สหกรณ” คือ โรเบอรต โอเวน เปนชาวอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนผูกา

เนิดการสหกรณ ขึ้นในโลก และไดรับการยกยองวาเปน “เปนบิดาแหงสหกรณ” 
 
ท่ีมา lms.mec.ac.th/file.php/5/history.pdf  
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172. สภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบดวยสมาชิกจํานวน

เทาใด 
ก. 420 คน  ข. 440 คน  ค. 460 คน  ง. 480 คน 
 

 ตอบ ง. 480 คน 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 เปนการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และคร้ังแรกภายหลังการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาล พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดใหมีขึ้นในวันอาทิตยท่ี 23 ธันวาคมพ.ศ. 2550[1] 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 480 
คน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบ

สัดสวนจํานวน 80 คน 
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173. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
ก. จะดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 วาระ ไมได  ข. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 4 ป ไมได 
ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ป ไมได ง. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระ ไมได 
 

 ตอบ ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ป ไมได 
 นายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชตลอดมาของประเทศไทยไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีท่ีกําหนดไวเสมอมา

คลายกัน ในเรื่องพระมหากษัตริยทรงต้ังหรือแตงต้ังนายกรัฐมนตรี แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องผูลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแตงต้ังนายกรัฐมนตรี ซึ่งสวนใหญจะบัญญัติใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ

ประธานสภาในขณะนั้นทําหนาท่ีน้ี และมีเพียงคนเดียวเทาน้ัน แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

ไดบัญญัติวา ในการต้ังนายกรัฐมนตรี ประธานพฤฒสภาและประธานสภาผูแทน เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ สวนในเร่ืองสถานภาพของบุคคลท่ีจะไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีน้ัน แตเดิมรัฐธรรมนูญมิไดกลาวถึง แต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 177 บัญญัติวา นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไววานายกรัฐมนตรีตองแตงต้ังจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตพนจากสมาชิกภาพ เพราะไดรับแตงต้ังเปน

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 171 ไดบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังมีบทบัญญัติพิเศษ

เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีท่ีไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นมากอน คือ นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน

กวา 8 ปมิได[7] 
นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไวทําใหนายกรัฐมนตรีซึ่ง

เปนหัวหนาคณะรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย การบัญญัติเกี่ยวกับวารัฐมนตรีตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 161 

โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดอายุวาตองมีอายุไมตํ่าวาสามสิบปบริบูรณ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวุฒิการศึกษาของรัฐมนตรีเปนครั้งแรก ในมาตรา 260 รัฐมนตรีตองสําเร็จ

การ ศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองมีอายุไม ตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงบทบัญญัติน้ีไวเชนกัน 
 

 ท่ีมา 
 http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B
8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5  
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174. ขอความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค 
ก. ปน้ีโรงสีนายกุยรับซื้อขาวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ตํ่ากวาราคาท่ีรัฐบาลรับจํานํา 
ข. รานคาทองขายทองคําแทงในราคาท่ีสูงกวาเม่ือเดือนท่ีแลวรอยละ 5 
ค. สินคาออกของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 10 
ง. ผลผลิตเงาะปน้ีเพิ่มขึ้นมาก ทําใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท 
 
ตอบ ค. สินคาออกของไทยมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวรอยละ 10 
เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนรวม เชน ผลผลิต

รวมของประเทศ การจางงาน การเงินและการธนาคาร การพัฒนาประเทศ การคาระหวางประเทศ อัตราดอกเบ้ีย ซึ่ง

ท้ังหมดน้ันเปนปญหาท่ีกวางขวางกวาเศรษฐศาสตรจุลภาค เพราะวาไมไดกระทบเพียงหนวยธุรกิจเทาน้ัน แตจะกระทบ

ถึงบุคคล หนวยการผลิต อุตสาหกรรมท้ังหมด และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตรมหภาคน้ันจะมุงเนนท่ี

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน (GNP) และการวาจางงาน จะหาวาอะไรเปนสาเหตุใหผลิตผลรวมและระดับการ

วาจางงานมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง เพ่ือหาแนวทางแกปญหาตางๆไดตรงจุด เชน ภาวะเงินเฟอเงินฝด และ ปญหาการ

วางงาน เปนตน 
 
เม่ือพิจารณาตัวเลือก 

ก. ปน้ีโรงสีนายกุยรับซื้อขาวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ตํ่ากวาราคาท่ีรัฐบาลรับจํานํา 
ข. รานคาทองขายทองคําแทงในราคาท่ีสูงกวาเม่ือเดือนท่ีแลวรอยละ 5 
ง. ผลผลิตเงาะปน้ีเพิ่มขึ้นมาก ทําใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท 
 ลวนแตเปนเศรษฐศาสตรจุลภาค  

เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics) เปนเศรษฐศาสตรสาขาหน่ึงซึ่งศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจ
ของบุคคล ครัวเรือน และบริษัท ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด[1] โดยเฉพาะในตลาดซึ่งมีการซื้อขายสินคาและ

บริการ เศรษฐศาสตรจุลภาคศึกษาวาพฤติกรรมและการตัดสินใจเหลาน้ีมีผลกระทบอยางไรตออุปสงคและอุปทานของ

สินคาและบริการ ซึ่งเปนตัวกําหนดราคา และในทางกลับกัน ราคากําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคาและบริการ

อยางไร[2][3] 

 
อานเพ่ิมเติมท่ี 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E

0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E
0%B8%B2%E0%B8%84  
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175. ประเทศใดเปนท้ังสมาชิกกลุม ASEAN และ APEC 
ก. ลาว   ข. พมา   ค. กัมพูชา  ง. เวียดนาม 
 
ตอบ ง. เวียดนาม 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ: Association of South East Asian 

Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เปนองคการทางภูมิศาสตรการเมืองและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความม่ันคงใน

พื้นท่ี และเปนการเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation : 

APEC) เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
เอเปคกอต้ังขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค มุงเนนความเจริญเติบโตและการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ภูมิภาค และผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝาย รอบอุรุกวัย ประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ตองการถวงดุล

อํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรป อีกดวย 
ปจจุบัน เอเปคมีสมาชิกท้ังสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ) ประกอบดวยมหาอํานาจทาง

การเมืองและเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน รวมทั้งสมาชิกอาเซียน 

และประเทศในอเมริกาเหนือและใต ซึ่งประกอบดวย : ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน รัสเซีย ฮองกง 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส สิงคโปร จีนไทเป (ไตหวัน) ไทย 
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
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176. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใครคือผูมีอํานาจสูงสุดของประเทศ 
ก. พระมหากษัตริย ข. ประชาชน  ค. รัฐบาล  ง. รัฐสภา 
 
ตอบ ข.  ประชาชน 
ประชาธิปไตย (Democracy) คือ ระบอบการปกครองของรัฐ ซึ่งบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงขางมากของ

พลเมือง โดยพลเมืองอาจใชอํานาจของตนโดยตรงหรือผานผูแทนท่ีตนเลือกไปใชอํานาจแทนก็ได หรืออาจถือตามคํา

กลาวของอดีตประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอลน ท่ีวา ประชาธิปไตยเปน การปกครองของประชาชน 

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน นับเปนรูปแบบการปกครองที่เกิดขึ้น ณ นครรัฐกรีกโบราณในชวงคริสตศตวรรษท่ี 5 

กอนคริสตกาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรุงเอเธนสภายหลังการกอจลาจลเมื่อ 508 ปกอนคริสตกาล 
ในทฤษฎีทางการเมือง คําวา "ประชาธิปไตย" สามารถหมายถึงท้ังระบอบการปกครองและปรัชญาการเมือง ซึ่ง

ถึงแมวาในปจจุบันน้ี ประชาธิปไตยจะยังไมมีการนิยามท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวกันก็ตาม แตก็ไดปรากฏใหเห็น

หลักการสองหลักการท่ีใหการนิยามคําวา "ประชาธิปไตย" แลว คือ ความเสมอภาคและอิสรภาพ หลักการดังกลาวถูก

สะทอนใหเห็นผานทางความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน และมีสิทธิเขาถึงอํานาจโดยเทาเทียมกัน สวน

อิสรภาพไดมาจากสิทธิและเสรีภาพตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะไดรับการคุมครองเสมอกันโดยรัฐธรรมนูญ[4][5] 
ถึงแมวาระบอบประชาธิปไตยจะมีจุดเริ่มตนจากกรีซโบราณก็ตาม ทวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดมี

วิวัฒนาการสําคัญ ๆ ในวัฒนธรรมตางชาติ อาทิ ในอินเดียโบราณ  สาธารณรัฐโรมัน ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและ

ทวีปอเมริกาใต[9] มาจนถึงปจจุบัน 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมักจะไดรับการพิจารณาโดยคนสวนใหญวาเปนรูปแบบการปกครองท่ีดี

ท่ีสุดในโลกยุคปจจุบัน เน่ืองจากเปนการมอบสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชนไดมากกวาการปกครองในระบอบอื่น ทํา

ใหระบอบประชาธิปไตยไดชื่อวาเปน "การปกครองระบอบสุดทาย" และไดแผขยายไปท่ัวโลกพรอม ๆ กับมโนทัศนเร่ือง

การออกเสียงเลือกต้ัง (Suffrage) อยางไรก็ดี แมการดําเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแมจะไดรับความ

นิยมมากในปจจุบัน แตก็ตองเผชิญกับปญหาหลายประการอันเกิดขึ้นในปจจุบัน อยางเชน ขอพิพาทเกี่ยวกับดินแดน 

การอพยพเขาเมือง และการกีดกันกลุมประชากรบางชาติพันธุ เปนตน 
 
ท่ีมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E
0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2  
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177. ตามกฎหมายวาดวยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลําดับแรก 
ก. คูสมรส  ข. บิดามารดา  ค. ผูสืบสันดาน  ง. ผูรับพินัยกรรม 
 
เฉลย ค. ผูสืบสันดาน  

 ลักษณะของมรดก 
เม่ือบุคคลใดตาย มรดกจักตกทอดแกทายาททันทีตามกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก หลายคนมี

ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมรดกของผูตายวา หมายถึงทรัพยสินท่ีมีอยูกอนตายเทาน้ันอันท่ีจริงแลวหลักกฎหมาย

กําหนดชัดวา กองมรดกไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบตางๆดวย จึง

หมายความวาทายาทของผูตายตองรับสืบทอดหน้ีสินของผูตายไปพรอมกับทรัพยสิน แตเพื่อความเปนธรรมกฎหมายจึง

มีขอบเขตความรับผิดชอบไวเพียงไมเกินมูลคาของมรดกท่ีตนไดรับมา เชน ทายาทรับท่ีดินมรดกมูลคา 1 ลานบาทและ

หน้ีสินจํานวน 1.5 ลานบาท เจาหน้ีมีสิทธิเรียกชําระหน้ีจากทายาทไดเพียงเทามูลคาของท่ีดิน คือ 1 ลานบาท สวนท่ีเหลือ

ตกเปนพับแกเจาหน้ี หรือ เจามรดกไมมีทรัพยสินเหลืออยูเลย เหลือเพียงหน้ีสินอยางเดียว เจาหน้ีไมมีสิทธ์ิทวงหน้ีจาก

ทายาทซึ่งไมไดรับทรัพยสินจากกองมรดก เปนตน 
ประเภทของทายาทและทายาทโดยธรรม 
กฎหมายมรดกยังแบงทายาทแหงกองมรดกไวสองแบบ คือ ทายาทโดยธรรม กับ ทายาทตามพินัยกรรม ซึ่งมี

ท่ีมาและขอกําหนดรับมรดกแตกตางกัน กรณีท่ีผูตายหรือเจามรดกมีเจตนาแตกตางจากท่ีกฎหมายกําหนดไว ยอมมี

อํานาจแบงสัดสวนในมรดกไดเองโดยพินัยกรรม หากเขามิไดทําพินัยกรรม การแบงมรดกตองเปนไปตามกฎหมาย

มรดกเทาน้ัน ทายาทประเภทแรกคือ ทายาทโดยธรรมซึ่งกฎหมายจัดลําดับชั้นไวโดยคํานึงถึงประเพณีทางสังคมและ

ความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับเจามรดกเปนหลัก ดังน้ี 
1. ผูสืบสันดาน 
2. บิดามารดา 
3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4. พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
5. ปู ยา ตา ยาย 
6. ลุง ปา นา อา 
นอกจากน้ันกฎหมายยังกําหนดใหคูสมรสท่ีมีทะเบียนถูกตอง ถือเปนทายาทโดยธรรมเปนกรณีพิเศษ เม่ือมี

การแบงมรดกตองจัดใหคูสมรสอยูในลําดับเดียวกับผูสืบสันดานดวย 
ความสําคัญของลําดับทายาท 
การแบงมรดกระหวางทายาทโดยธรรมมีหลักโดยสังเขป คือ ถามีทายาทลําดับตนแลว พวกท่ีอยูถัดไปไมมีสิทธิ

ในทรัพยมรดกเลย ตัวอยางเชน เจามรดกมีลูกซึ่งถือเปนทายาทลําดับท่ี 1 คือ ผูสืบสันดาน ยอมทําใหพี่นอง ปูยา ลุงปา

นาอา ของคนตายหมดสิทธ์ิรับมรดกอยางเด็ดขาด เปนตน แตกฎหมายมีขอยกเวนเพ่ือสงเสริมความกตัญูตอบุพการี

ของเจามรดก โดยกําหนดวาถามีผูสืบสันดานรับมรดกแลว หามตัดสิทธ์ิการแบงมรดกแกบิดามารดาเจามรดกซึ่งตองมี

ชีวิตอยูในขณะแบงมรดกกันดวย โดยใหถือวามีสวนแบงเทากับทายาทชั้นบุตร แมวาลําดับของบิดามารดาจะอยูท่ีสองก็

ตาม แมจะมีการจัดลําดับทายาทโดยธรรมแลว กฎหมายมรดกยังกําหนดสัดสวนท่ีคูสมรสพึงไดรับรวมกับทายาทลําดับ
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ตางๆดวย เชน เจามรดกมีลูก ซึ่งเปนทายาทลําดับท่ี 1 คูสมรสจะไดรับสวนแบงเทากับพวกเขา ถามีแตทายาทชั้นพี่นอง 

หรือไมมีลูก แตมีพอแมซึ่งเปนทายาทลําดับท่ี 2 คูสมรสจะไดรับมรดกครึ่งหน่ึง เปนตน 
ทายาทตามพินัยกรรม 
ทายาทประเภทตอมา คือ ทายาทตามพินัยกรรม ซึ่งเกิดจากเจตนาของเจามรดกในการจัดแบงทรัพยสินตามท่ี

ตนตองการเองและไมจํากัดวาตองแบงใหลูกหลานของเขาเทาน้ัน บุคคลภายนอกอาจเปนทายาทตามพินัยกรรมก็ได การ

เขียนพินัยกรรมจักทําดวยตนเองหรือใหทนายความชวยจัดการก็ได แลวยังสามารถลงทะเบียนพินัยกรรมไวกับ

หนวยงานรัฐเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันเจตนากอนตายของตนซึ่งปองกันการโตแยงเร่ืองเอกสารปลอมระหวางทายาท

ดวยกันได เม่ือเจามรดกตาย การแบงมรดกตองกระทําตามพินัยกรรมเทาน้ัน จะไมมีการนําวิธีแบงของกฎหมายมาใช

เด็ดขาด ยกเวนมีทรัพยสินนอกพินัยกรรมซึ่งคนตายมิไดเขียนไว จึงตองนําการแบงมรดกตามกฎหมายไปใชกับทายาท

โดยธรรม ตัวอยางเชน เจามรดกทําพินัยกรรมยกท่ีดินใหลูกคนโตเพียงคนเดียว ลูกท่ีเหลือจะไมไดรับมรดกเลย ตอมา

กอนตายวันเดียวเขาซ้ือท่ีดินอีกแปลง แตยังไมไดเขียนเพ่ิมเติมในพินัยกรรม ท่ีดินแปลงน้ีจะตองจัดแบงแกทายาทโดย

ธรรมตามลําดับชั้นท่ีกฎหมายกําหนดไว คือ ลูกท้ังหมดของเจามรดกมีสิทธ์ิในท่ีดินแปลงน้ีเทาเทียมกัน เพราะมันไมอยู

ในพินัยกรรม เปนตน 
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178. ขอใดคือประโยชนของการต้ังช่ือพายุท่ีเกิดข้ึนในมุมตางๆ ของโลก 
ก.  เพื่อใหทราบแหลงกําเนิดของพายุ   ข.  เพื่อใชในการต้ังชื่อพายุอยางเหมาะสม  
ค.  เพื่อใหทราบทิศทางและการเคลื่อนท่ีของพายุ  ง.  เพื่อใหทราบกําลังความแรงและการปองกัน 
 
เฉลย ก.  เพ่ือใหทราบแหลงกําเนิดของพายุ 
หลักเกณฑในการต้ังช่ือพายุ  
เดิมทีสหรัฐฯ เปนผูต้ังชื่อพายุของท่ัวโลกมาโดยตลอด เพราะเปนประเทศเดียวท่ีมีความเพียบพรอมทาง

เทคโนโลยีทางดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ ดูความเคลื่อนไหวของพายุ การต้ังชื่อพายุสมัยกอนน้ันจะใชชื่อผูหญิงในการ

ต้ัง เพราะฟงแลวจะดูรุนแรงนอยลง ในกรณีท่ีผูต้ังชื่อเปนนักเดินเรือ ก็จะต้ังชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึง ถึงคนท่ีเปนท่ี

รัก แตภายหลังก็มีนักสิทธิสตรีในสหรัฐฯออกมาประทวงวาการต้ังชื่อพายุทําใหภาพลักษณของผูหญิงโหดราย ภายหลัง

จึงมีการต้ังชื่อผูชายดวย  
กระท่ังป ค.ศ. 2000 ไดมีการเปดโอกาสใหประเทศตางๆ จากทุกโซนของโลกเสนอชื่อพายุไดประเทศละ 10 ชื่อ 

โดยกําหนดใหใชภาษาทองถิ่นในแตละประเทศในการต้ังชื่อพายุ  
ในสวนของประเทศไทย ต้ังอยูในโซนมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนบนและทะเลจีน ใต รวมกับสมาชิก

ประเทศอื่นๆ ไดแกกัมพูชา จีน เกาหลีเหนือ ฮองกง ญ่ีปุน ลาว มาเกา มาเลเซีย ไมโครนีเซีย (รัฐอิสระอยูบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือหมูเกาะอินโดนีเซีย) ฟลิปปนส เกาหลีใต สหรัฐฯและเวียดนาม  
ชื่อพายุจะแบงเปน 5 กลุม กลุมละ 28 ชื่อ ชื่อพายุแตละชื่อ จะเรียงตามชื่อประเทศของลําดับตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ เริ่มจากกัมพูชา เร่ือยไปจนถึงเวียดนามซ่ึงเปนอันดับสุดทาย โดยไทยเราอยูอันดับท่ี 12 เม่ือใชหมด 1 

กลุมก็จะขึ้นชื่อแรกในกลุมท่ี 2 เรียงกันเรื่อยไปจนครบทุกกลุม แลวจึงกลับมาใชชื่อแรกของกลุมท่ี 1 ใหมอีกครั้ง  
ดวยเหตุน้ี ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงไดต้ัง "คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของช่ือ" ขึ้นเพื่อเปน

ตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยท่ีท่ีประชุมของ "ศูนยเตือนภัยพายุไตฝุนรวม" (Joint Typhoon Warning Center 
(JTWC)) ซึ่งต้ังอยูท่ีเกาะกวม ในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก โดยมีสมาชิกอีก 14 ประเทศในโซนเดียวกันมารวม

ประชุม จนไดชื่อพายุของไทยตามลําดับไดแก พระพิรุณ ทุเรียน วิภา รามสูร เมขลา มรกต นิดา ชบา กุหลาบและขนุน 
พายุหมุนเขตรอน หมายถึง พายุหมุนท่ีเกิดขึ้นเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตรอน ซึ่งอยูระหวาง ละติจูดท่ี 30 

องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต 
ทางอุตุนิยมวิทยาไดใชอัตราเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางพายุเพื่อแบงประเภทพายุหมุนเขตรอน ซึ่งเกิดเหนือ

ทะเลหรือมหาสมุทรในเขตรอน ไดดังน้ี 
ประเภท ความเร็วลม  
พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 61 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
พายุโซนรอน ความเร็วลมใกลศูนยกลางระหวาง 70-120 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
พายุไตฝุน ความเร็วลมใกลศูนยกลางต้ังแต 120 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป  
การเรียกช่ือพายุนั้นเรียกตางๆ กันตามบริเวณท่ีเกิด เชน  
1. ถาพายุเกิดในอาวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย เรียกวา พายุไซโคลน  
2. ถาพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริเบียน อาวเม็กซิโก เรียกวา พายุเฮอริเคน  
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3. ถาพายุเกิดในออสเตรเลีย เรียกวา พายุวิลลี-วิลลี  
4. ถาพายุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟก และทะเลจีน เรียกวา พายุไตฝุน  
สวนพายุทอรนาโดหรือลมงวงชาง มีลักษณะหมุนเปนเกลียว โดยจะเห็นลมหอบฝุนละอองเปนลํา พุงขึ้นสู

บรรยากาศ คลายมีงวงหรือปลองยื่นลงมา พายุน้ีเกิดขึ้นไดทุกทวีป แตเกิดบอยท่ีสุดในทวีปออสเตรเลีย และ

สหรัฐอเมริกา เกิดไดเกือบตลอดป พายุน้ีมีอํานาจทําลายรายแรง กอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งตางๆ รวมทั้งชีวิตมนุษย

และสัตวดวย ขณะเกิดพายุน้ีมักมีฟาคะนองและฝนตกหนักขึ้นพรอมกัน บางคร้ังยังมีลมพายุพัดกระโชกแรง พาเอา

ลูกเห็บมาดวย พายุทอรนาโดจะเกิดในเมฆท่ีกอตัวทางต้ังอยางรุนแรง และรวดเร็ว 
นอกจากลมจะทําใหเกิดความเสียหายแลว แตก็ยังใหประโยชนกับมนุษยมากมาย เชน ใชในการแลนเรือ ใน

ชีวิตประจําวัน ลมทําใหผาแหง ชวยใหเกิดความเย็นสบาย ชวยหมุนกังหันเพื่อฉุดระหัดวิดนํ้า ปมสูบนํ้า ปนไฟ ใช

ประโยชนจากแรงลมซ่ึงเปนการใชพลังงานท่ีไมทําลายสภาพแวดลอม 
 
ท่ีมา http://bbs.asiasoft.co.th/showthread.php?t=68204  
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179. ปจจัยขอใดทําใหการเรียกรองเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จ 
ก.  การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดู    ข.  การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา  
ค.  การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ   ง.  ความรวมมือกันระหวางชาวฮินดูและมุสลิม 
 
ตอบ ข.  การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา 
“ในขณะท่ีเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเท่ียงคืน ในยามท่ีโลกหลับใหล อินเดียจะต่ืนขึ้นมามีชีวิตและเสรีภาพ เม่ือ

โอกาสสําคัญซึ่งยากเปนไปไดในประวัติศาสตรน้ีไดมาถึง เม่ือน้ันพวกเราจะกาวออกจากโลกเกาเขาสูโลกใหม …อินเดีย

จะไดคนพบตัวตนของตนเองอีกครั้ง “เยาวหราล เนหรู” 
เยาวหราล เนหรู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ไดกลาวปราศรัยในวันประกาศอิสระภาพของอินเดีย ณ 

บริเวณเชิงเทินปอมแดง Red Fort ในกรุงเดลี  ในวันท่ี 15 สิงหาคม ป 1947(พ.ศ.2490) วันน้ีของทุกป จึงเปนวันท่ีมี

ความสําคัญมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของอินเดีย เม่ืออังกฤษประกาศคืนอิสรภาพใหแกอินเดียในตอนเที่ยงคืนวันท่ี 15 

สิงหาคม  ค.ศ. 1947 
การตอสูเพื่อประกาศความเปนเอกราชของอินเดียเริ่มขึ้นเม่ือการลาอาณานิคมของชาวยุโรปเขามา พวกเขาเขา

มาในอินเดียเริ่มแรกในฐานะพอคา เม่ือเวลาผานไปก็เขาควบคุมกิจการตางๆ ของอินเดีย อังกฤษเขาครอบครองสวน

ใหญของอินเดีย ขณะท่ีโปรตุเกสและฝรั่งเศสครอบครองพ้ืนท่ีสวนนอยบางสวน การลุกขึ้นเรียกรองอิสรภาพของอินเดีย

เร่ิมขึ้นในป 1857 เพ่ือหาทางปลดปลอยอินเดียใหเปนเอกราช มีการรณรงคใหความรูและปลุกระดมความเปนชาตินิยม

ในอินเดีย นําโดยโมหันทาสการามจัน คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) หรือท่ีชาวอินเดียนิยมเรียกวา 
มหาตมะ คานธี  ซึ่งไดใชวิธีอหิงสา (non-violence) เขาตอสูกับผูปกครองอังกฤษอยางเงียบๆ 

มหาตมะ คานธี นําชาวอินเดียท้ังประเทศทําการประทวงอยางสันติในป ค.ศ.1922 รวมท้ังไดนําชาวอินเดีย

ตอตานกฎหมายเรียกเก็บภาษีเกลือของอังกฤษในป ค.ศ.1930 และเดินขบวนครั้งใหญเรียกรองใหอังกฤษปลดปลอย

อินเดียในป ค.ศ.1942 มีการกอการจลาจลกลางเมืองจนถึงขั้นนองเลือดเกิดขึ้นในหลายเมืองของอินเดีย เหตุการณ

เหลาน้ีบีบบังคับใหอังกฤษตองทําความตกลงยอมยกอํานาจการปกครองประเทศใหอินเดีย ในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ.

1947 ชาวอินเดียจึงถือเอาวันน้ีเปนวันประกาศอิสรภาพและวันหยุดราชการของประเทศดวย 
จนถึงปจจุบันน้ีเปนเวลา 62 ป ของการเปนเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ หลังจากไดรับเอกราช อินเดีย

ก็ไดรับการสถาปนาเปนสาธารณรัฐอินเดียในอีก 3 ปตอมา แตอินเดียก็ตองถูกแบงแยกออกเปนสองประเทศ ไดแก 

อินเดียและปากีสถาน ปากีสถานก็ไดถือเอาวันท่ี 14 สิงหาคม เปนวันประกาศเอกราชของตนเอง 
ในการเฉลิมฉลองวันสําคัญน้ีของอินเดีย ธงชาติสามสีจะถูกชักขึ้นท่ัวประเทศโดยพรอมเพรียงกัน พรอม

ประดับธงตามหลังคาบานเรือนและอาคารสําคัญๆ ผูคนจํานวนมากเดินทางไปยังสถานที่ราชการตางๆ เพื่อรวมพิธีเคารพ

ธงชาติอินเดีย นายกรัฐมนตรีจะกลาวสุนทรพจน เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและแผนการพัฒนาในอนาคตของประเทศ 

การเลนวาวก็กลายมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติเม่ือไมนานมาน้ี จะมองเห็นวาวหลากหลายสีสรร และหลายขนาดกวัดแกวง

บนอากาศ ซึ่งเปนสัญลักษณของเสรีภาพ แมวาปน้ีจะคอนขางซบเซาไปหนอยเน่ืองเพราะสถานการณไวรัสไขหวัดใหญ 

H1N1 แตความภูมิใจในความเปนชาติและเอกราชของชาวอินเดียก็เต็มเปยมอยูในจิตวิญญาณของทุกคนโดยถวนหนา 
 
ท่ีมา http://learningpune.com/?p=1938  
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180. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 
ก.  การกระจายอํานาจ และ แบงแยกหนาท่ี   ข.  รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และ แบงแยกหนาท่ี  
ค.  รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และ รวมหนาท่ี   ง.  กระจายอํานาจ และ จัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา 
 
เฉลย ข.  รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง และ แบงแยกหนาท่ี 
พระบรมไตรโลกนาถ เปนพระเจาแผนดินองคท่ี 8 (ในจํานวน 34 พระองค ของอาณาจักรอยุธยา) พระองคทรง

ครองราชสมบัติเปนเวลานานท่ีสุดในบรรดากษัตริยอยุธยาคือ 40 ป และทรงมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร ไทยในฐานะผูรวม

อาณาจักรสุโขทัยใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับอยุธยากับการปฏิรูปการปกครองของอยุธยาดวยการต้ังระบบศักดินาและ การ

จัดระบบขุนนางใหเปน 2 ฝาย คือ กลาโหมมหาดไทย  
 พระบรมไตรโลกนาถ เสด็จพระราชสมภพ เม่ือป พ.ศ.1974 ทรงเปนโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2(เจาสาม

พระยา) และมีพระมารดาเปนเจาหญิงจากราชวงศสุโขทัย ดังน้ันพระองคจึงเปนเชื้อสายของฝายอยุธยา (ราชวงศสุพรรณบุรี) และ

ราชวงศสุโขทัย พระราชบิดาไดพระราชทานพระนามตามพระราชประเพณีวา สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร  
 และเม่ือพระมหาธรรมราชาท่ี 4 แหงราชวงศสุโขทัยเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.1984 พระบรมไตรโลกนาถ พระชนมายุ

เพียง 15 พรรษา ไดรับโปรดเกลา ฯ ใหเสด็จไปครองหัวเมืองฝายเหนือ โดยไดประทับอยูท่ีเมืองพิษณุโลก (ซึ่งเปนศูนยกลางการ

ปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยน้ัน)แทน และเม่ือพระราชบิดาสวรรคต พระองคก็ครองราชสมบัติเปนกษัตริยของอยุธยาในป 

พ.ศ. 1991 เม่ือพระชนมพรรษาได 17 พรรษา เปนพระมหากษัตริยพระองคท่ีแปดของกรุงศรีอยุธยา  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงมีพระราชสมัญญาอีกพระนามหน่ึงวา พระเจาชางเผือก เน่ืองจาก เม่ือป พ.ศ.2014 

พระองคไดทรงรับชางเผือก ซี่งนับเปนชางเผือกชางแรกของกรุงศรีอยุธยา  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอํานาจจากการปกครองเขาสูศูนยกลางคือ ราชธานี และ

แยกฝายทหาร และฝายพลเรือนออกจากกันคือ ฝายทหารมีสมุหพระกลาโหมเปนหัวหนา รับผิดชอบ ฝายพลเรือนมีสมุหนายก เปน

หัวหนารับผิดชอบ มีผูชวยคือ จตุสดมภ ไดแก กรมเมือง กรมวัง กรมพระคลัง และกรมนา ในกรณีท่ีเกิดศึกสงครามทั้งฝายทหาร 

และฝายพลเรือนจะตองนําหนาในกองทัพรวมกัน  
 ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ ทรงทําใหเปนระบบราชการ (เจาและขุนนาง) มากขึ้น กลาวไดวาเปนการทําการปกครอง

ใหเปนระบบท่ีเหมาะสมกับการเปนอาณาจักรใหญอยุธยา เปลี่ยนไปจากระบบการปกครอง ท่ีเรียบงายอันเปนลักษณะของการ

ปกครองท่ียังเปนแวนแควนหรือเมือง ดังท่ีปรากฎในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนตนๆ มีการแบงฝาย การปกครองเปนทหารกับ

พลเรือน มีตําแหนง กลาโหม ปกครองฝายทหารและตําแหนง มหาดไทย ปกครองฝายพลเรือน เปนการแบงและการเพ่ิมตําแหนง

กลายเปน 6 ตําแหนง โดยท่ี 2 ตําแหนงใหมมีฐานะท่ีสูงกวา (เปนอัครมหาเสนาบดีเหนือเสนาบดีธรรมดา )  
 อยางไรก็ตาม บทบาทหนาท่ีของกลาโหมและมหาดไทยอาจจะมิไดมีความหมายวา แยกหนาท่ีกันอยางชัดเจน คือ ทหารมี

หนาท่ีรบ ตรงกันขามกับพลเรือนท่ีไมตองออกสงครามอยางท่ีเราเขาใจกันในปจจุบัน ในอดีตน้ัน ตางก็มีบทบาทท้ังดานทหารดาน

ดานพลเรือนและอื่นๆ อีกมากท่ีเหมือนกัน หากแตตางกันเฉพาะ "พื้นท่ี" ท่ีแบงกันปกครอง กลาวคือ กลาโหม ปกครองพ้ืนท่ีทาง

ตอนใตของเมืองหลวง สวนมหาดไทยปกครอวพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของเมืองหลวง และเมือการคาของอยุธยากับตางประเทศ 

เจริญรุงเรือง "กรมพระคลัง" ท่ีมีหนาท่ีดูแลทรัพยสมบัติของพระมหากษัตริย ก็มีบทบาทหนาท่ีเพ่ิมเติมดานการคาและ

ความสัมพันธกับ ตางชาติ และกลายเปนกรมท่ีมีบทบาทหนาท่ีเหมือนกับกลาโหมและมหาดไทย คือ มีพื้นท่ีหัวเมืองชายฝงทะเลอยู

ใตการปกครอง  
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การปกครองในสวนภูมิภาค ไดยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ แตเดิมท่ีแบงออกเปนเมืองลูกหลวง หลานหลวง 

แลวระบบการปกครองหัวเมืองเสียใหม ดังน้ี  
- หัวเมืองชั้นใน เชน เมืองราชบุรี นครสวรรค นครนายก เมืองฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เปนตน จัดเปนเมืองจัตวา 

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูท่ีเหมาะสมไปปกครอง แตสิทธิอํานาจท้ังหมดยังขึ้นอยูกับองคพระมหากษัตริย  
- หัวเมืองชั้นนอก หรือ เมืองพระยามหานคร เชน เมืองพิษณุโลก สุโขทัย นครราชสีมา และทวาย จัดเปน เมือง เอก โท 

ตรี พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังพระราชวงศหรือขาราชการชั้นผูใหญไปเปนเจาเมืองมีอํานาจบังคับบัญชาเปนสิทธิขาด เปนผูแทน

องคพระมหากษัตริย มีกรมการปกครองในตําแหนง เมือง วัง คลัง นา เชนเดียวกับของทางราชธานี  
- เมืองประเทศราช ทางกรุงศรีอยุธยาคงใหเจาเมืองของเมืองหลวงน้ันปกครองกันเอง โดยพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังเจา

เมือง เมืองประเทศราชจะตองถวายตนไมเงินตนไมทองกับเครื่องราชบรรณาการทุกรอบสามป และตองสงกองทัพมาชวยทางราช

ธานี เม่ือเกิดการสงคราม  
สําหรับการปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดเปนหมูบาน มีผูใหญบานปกครองดูแล ตําบล มีกํานันเปนหัวหนา แขวง มีหม่ืน

แขวงเปนหัวหนา การปกครองทองถิ่นดังกลาวไดใชสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  
มีการแตงต้ังตําแหนงขาราชการใหมีบรรดาศักด์ิตามลําดับจากตํ่าสุดไปสูงสุดคือ ทนาย พัน หม่ืน ขุน หลวง พระ พระยา 

และเจาพระยา มีการกําหนดศักดินาเพื่อเปนคาตอบแทนการรับราชการ และไดอาศัยใชเปนเกณฑกําหนดการมีท่ีนาและการปรับ

ไหมตามกฎหมาย  
ในป พ.ศ.2001 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงต้ังกฎมณเฑียรบาล ขึ้นเปนกฎหมายสําหรับการปกครอง แบงออกเปน

สามแผนคือ พระตํารา วาดวยแบบแผนและการพระราชพิธีตาง ๆ พระธรรมนูญ วาดวยเรื่องตําแหนงหนาท่ีราชการ พระราชกําหนด 

เปนขอบังคับในพระราชสํานัก  
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคํา

หลวง นับวาเปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเปนวรรณคดีชั้นเยี่ยมท่ีใชเปนแนวทางใน

การศึกษาภาษา และวรรณคดีของไทย นอกจากน้ียังมีลิลิตพระลอ ซึ่งเปนยอดวรรณคดีประเภทลิลิตของไทย  
 ในการรวมอาณาจักรสุโขทัยใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับอยุธยา น้ัน พระบรมไตรโลกนาถทรงไดเปรียบเน่ืองจากมีพระ

มารดาเปนเจาหญิงจากราชวงศสุโขทัย ดังน้ันจึงนาจะมีพระญาติพระวงศจากราชวงศน้ัน ทรงชวยเหลือ และเม่ือเจาองคหน่ึงของ

สุโขทัยหันไปเขากับอาณาจักรลานนา (เชียงใหม) พระบรมไตรโลกนาถไดยายเมืองหลวงจากอยุธยา มาอยูท่ีพิษณุโลกเปนการ

ชั่วคราวระหวาง พ.ศ.2006-2031 ทําใหสามารถปกครองและปองกันอาณาจักรสุโขทัยไดงายขึ้น  
 พระบรมไตรโลกนาถเปนพระมหากษัตริยท่ีทรงไดพระนามวา มีศรัทธาม่ันคงในพระพุทธศาสนา ในชวงท่ีทรงปกครองอยู

ท่ีเมืองพิษณุโลก พระองคไดดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการศาสนาในแบบฉบับของพระเจาแผนดิน ของสุโขทัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

แบบของพระมหาธรรมราชาท่ี 1(ลิไท) ทําใหพระองคไดรับการยอมรับและยกยองจากฝายราชวงศสุโขทัย ป พ.ศ. 2008 พระองค

ทรงออกผนวชเปนเวลา 8 เดือน (ตามรอยของพระมหาธรรมราชาท่ี 1) และทรงใหมีการบูรณะฟนฟูวัด เชน วัดพระศรีรัตนมหา

ธาตุ (พ.ศ.2025) อันเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช อันเปนพระพุทธรูปสําคัญท่ีสุดองคหน่ึงในเมืองพิษณุโลก และทรงใหมีการ

กอสรางปรางคท่ี วัดจุฬามณี อันเปนท่ีประทับในระหวางทรงผนวช  
 นอกเหนือจากการจัดระบบการปกครอง พระบรมไตรโลกนาถยังไดออกกฎหมาย ซึ่งเปนรากฐานของระบบศักดินาของ

อยุธยา ซึ่งไดใชเรื่อยมาจนกระท่ังสมัยรัตนโกสินทร (และจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งก็ในป พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลท่ี 5) 
กฎหมายสําคัญท่ีพระองคทรงประกาศใชก็คือ กฎมณเฑียรบาล (Palatine Law) พระไอยการตําแหนงนายพลเรือน (Law of the 
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Civil Hierarchy) พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง (Law of the Military and Provincial Hierarchy) ซึ่งตามตัวอักษร
กฎหมายเหลาน้ีกําหนดให เจา-ขุนนาง-พระสงฆ-ราษฎร (ไพร-ทาส) ทุกคนมี "ศักดินา" ประจําตัว ประหน่ึงวาแตละคนมีท่ีดิน

จํานวนหน่ึงตามฐานะสูงตําของตนจาก 5-100,000 ไร  
 จากกฎหมายของอยุธยาต้ังแตแรก ถือกันวาท่ีดินน้ันเปนของพระเจาแผนดิน และจะทรงแบงใหทุกคนในพระ

ราชอาณาจักรมากนอยตามฐานะของบุคคล แตก็เชื่อวา "ศักดินา" ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถน้ัน มิไดเปนกฎหมายวาดวยการ

แบงสรรท่ีดิน ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ "ศักดินา" จึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดฐานะทางชนชั้นของบุคคล มากกวา กลาวคือ 

"ศักดินา" เปนเครื่องชี้บงบอกฐานะอันสูงตํ่าตางกันน้ัน กําหนดความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดวิถีทางชีวิตกระทั่ง การอยูกิน

หรือแมแตการแตงตัว การสรางบานเรือน และ "ศักดินา" ก็ยังใชเปนเครื่องมือในการปรับ (ไหม) หรือลงโทษทางกฎหมายอีกดวย  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงเปนกษัตริยท่ียิ่งใหญมีพระปรีชาสามารถหลายดาน เชน ดานรัฐศาสตร ดานนิติศาสตร 

ดานศาสนา ดานวรรณคดี เปนตน  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคต เม่ือป พ.ศ.2031 ครองราชยได 40 ป  
 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ ไดแก  
 1. ปฏิรูปการปกครอง นับเปนพระราชกรณียกิจท่ียิ่งใหญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงรวมอํานาจจากหัวเมือง

ตางๆ มาไวท่ีราชธานี ทําใหราชธานีเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักร และทรงแยกราชการโดยแยกการบริหารราชการ

แผนดินเปน 2 ฝาย คือ ฝายทหารและพลเรือนออกจากกัน ฝายทหารมี สมุหพระกลาโดม เปนผูบังคับบัญชา ฝายพลเรือนมี สมุ

หนายก เปนผูบังคับบัญชา นอกจากน้ี ทรงประกาศใชระบบศักดินาขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งนับเปนหัวใจการปกครองบานเมืองตอมาอีก

หลายรอยป ตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  
 2. ประกาศใชกฎหมาย หลายลักษณะ เชน ทําเนียบศักดินาซึ่งกําหนดสิทธิหนาท่ีของมูลนายและไพร  
 3. ทําสงครามกับอาณาจักรลานนา หลายครั้ง แตยังไมแพชนะอยางเด็ดขาด  
 4. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง โปรดเกลาฯใหสรางพระวิหารท่ีวัดจุฬามณี 

เมืองพิษณุโลก ตอมาใน พ.ศ.2008 ทรงผนวชท่ีวัดน้ีเปนเวลา 8 เดือน  
 5. สงเสริมวรรณคดี โปรดเกลาฯ ใหแตง "มหาชาติคําหลวง" และ "ลิลิตยวนพาย" ขึ้น นับเปนหนังสือคําหลวงประเภท

ชาดกเรื่องแรกของไทย และยังมีเรื่องลิลิตยวนพายแตงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค ซึ่งเชื่อวาแตงในรัชกาลน้ี 
 
ท่ีมา  http://www.yudya.com/king/king/8.html  
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181. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชําระและรวบรวมกฎหมายข้ึนใหมในรัชกาลใด 
ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ข. สมเด็จพระนารายณมหาราช 
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
ตอบ ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
สาเหตุของการชําระกฎหมายตราสามดวง โดย กฤษฎา บุณยสมิต  
กอน  พ.ศ. ๒๓๔๗  ระหวางท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรง ครองราชสมบัติอยูน้ัน 

ไดเกิดกรณีผูพิพากษาตัดสินคดีหยารางเรื่องหน่ึงโดยไมเปนธรรม เร่ืองมีวานายบุญศรี ชางเหล็กหลวง ไดทูลเกลาฯ 

ถวายฎีกาตอพระองคอางเหตุวาไมไดรับความเปนธรรมจากการตัดสินคดีของผูพิพากษา โดยระบุวาภรรยาของนายบุญ

ศรีชื่ออําแดงปอม  ประพฤติตนไมสมควร โดยเปนชูกับนายราชาอรรถ แตอําแดงปอมกลับมาฟองหยานายบุญศรี พระ

เกษมซึ่งทําหนาท่ีผูพิพากษา กลับเขาขางอําแดงปอม และยังพูดจาเกี้ยวพาราสีอําแดงปอม แลวพิพากษาใหอําแดงปอม

หยาขาดจากนายบุญศรีไดท้ังท่ีนายบุญศรีไมมีความผิดคดีดังกลาว มีการอางตัวบทกฎหมายวา แมชายผูเปนสามีไมมี

ความผิด หากหญิงผูเปนภรรยาขอหยา ก็ใหศาลพิพากษาใหหยาขาดจากกันตามกฎหมายได 
ในสมัยน้ันตัวบทกฎหมายจะเก็บรักษาไวท่ีศาลหลวงฉบับหน่ึง ท่ีขางพระท่ีในพระบรมมหาราชวังอีกฉบับหน่ึง 

และท่ีหอหลวงอีกฉบับหน่ึง รวม ๓  แหง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกลาฯ ใหนําตัวบท

กฎหมายท่ีเก็บรักษาไวท้ัง ๓ แหง  มาตรวจสอบทานกัน  ปรากฏวามีขอความตรงกันทุกฉบับวา“ชายหาผิดมิได หญิงขอ
หยา ทานวาเปนหญิงหยาชาย หยาได”   

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงมีพระราชดําริวาตัวบทกฎหมายเชนน้ีไมมีความยุติธรรม 

คงมีความฟนเฟอนวิปริตไป เหตุคงมาจากผูท่ีมีความโลภหลงไมรูจักละอายตอบาปจองแตจะหาประโยชนสวนตัว ทําการ

แตงกฎหมายตามใจชอบ มาพิพากษาคดีใหเสียความยุติธรรม โดยทรงยกตัวอยางวา ในทางพุทธจักรไดโปรดเกลาฯ ให

ชําระสะสางพระไตรปฎกเพ่ือเปนหลักแกพระพุทธศาสนามาแลว  นทางอาณาจักรน้ีก็ตองดําเนินการเชนกัน คดีหยาราง

เร่ืองนายบุญศรีกับอําแดงปอมจึงเปนเหตุใหเกิดการชําระสะสางกฎหมายครั้งใหญ  โดยโปรดเกลาฯ ใหต้ังผูชําระ

กฎหมายจํานวน ๑๑ คน  ประกอบดวยอาลักษณ (ผูทําหนาท่ีทางหนังสือในราชสํานัก) ๔  คน ลูกขุน (ปจจุบันคือผู

พิพากษา) ๓  คน และราชบัณฑิต ๔  คน รวมเปน ๑๑  คน นําตัวบทกฎหมายท่ีมีอยูท้ังหมดมาตรวจสอบเน้ือความ

จัดเปนหมวดหมู  ชําระดัดแปลงเน้ือความท่ีวิปริตผิดความยุติธรรมออกเสีย ตัวบทกฎหมายท่ีนํามาชําระก็เปนกฎหมาย

เกาต้ังแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนสวนใหญ 
เหตุท่ีเรียกช่ือวากฎหมายตราสามดวง  
ผูชําระกฎหมายคณะน้ี ใชเวลาดําเนินการชําระอยูประมาณ ๑๑ เดือนก็แลวเสร็จโปรดเกลาฯ ใหพนักงาน

อาลักษณจารึกไวเปน ๓ ฉบับ หรือ ๓ ชุด ชุดละ ๔๑ เลม เขียนดวยหมึกบนสมุดขอยสีขาว ถือเปนตนฉบับแท เรียกวา 

ฉบับหลวง  เขียนเสร็จ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๔๗  เก็บไวใกลชิดพระองคคือ หองเครื่อง ๑ ชุด เก็บไวท่ีหอหลวง ๑ ชุด และไว

ท่ีศาลหลวงอีก  ๑  ชุด กฎหมายท่ีชําระจัดทําขึ้นใหมน้ี โปรดเกลาฯ ใหปดดวงตราพระราชสีห  ตราพระคชสีห  และตรา

บัวแกว ไวบนปกทุกเลมเปนสําคัญ  ทรงกําชับวาตอไปเม่ือมีการอางใชตัวบทกฎหมายใดๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดี 

หากกฎหมายท่ีอางไมมีตราท้ังสามดวงน้ี อยาใหผูใดเชื่อฟงเปนอันขาด 
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ตราพระราชสีห  ตราพระคชสีห และตราบัวแกว รวม ๓ ดวงน้ัน เปนตราสําคัญในสมัยอยุธยา ซึ่งมีการ

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ รวมเบ็ดเสร็จอยูท่ี

องคพระมหากษัตริย การบริหารราชการแผนดินในขณะน้ันแบงการปกครองบังคับบัญชาออกเปน ๔  สวน ไดแก หัว

เมืองฝายเหนือ  เชน  เมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองกําแพงเพชร อยูใตบังคับบัญชาของมหาดไทย

ซึ่งใชตราพระราชสีหเปนสําคัญ โดยมี “เจาพญาจักรีศรีองครักษ” ตําแหนงสมุหนายก ถือศักดินา ๑๐,๐๐๐  เปน

ผูบังคับบัญชา สวนหัวเมืองฝายใต เชน เมืองนครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองสงขลา เมืองไชยา อยูในบังคับบัญชา

ของกรมพระกลาโหม ซึ่งใชตราพระคชสีหเปนสําคัญ มี  “เจาพญามหาเสนาบดีฯ” ตําแหนงสมุหพระกลาโหมถือศักดินา 
๑๐,๐๐๐ เปนผูบังคับบัญชา  สวนหัวเมืองชายทะเลตะวันออก เชน เมืองจันทบุรี เมืองตราด เมืองระยอง อยูในบังคับ

บัญชาของกรมพระคลัง ซึ่งใชตราบัวแกวเปนสําคัญ มี  “ออกพญา ศรีธรรมราชฯ” ตําแหนงโกษาธิบดีหรือเจาพระยา

พระคลัง  ถือศักดินา ๑๐,๐๐๐ เปนผูบังคับบัญชา สวนการปกครองในราชธานีขึ้นอยูกับพระมหากษัตริย 
ตราพระราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว รวม ๓  ดวงท่ีประทับบนปกของกฎหมายท่ีชําระใหมแตละ

เลม จึงมีนัยสําคัญ หมายความถึงการบังคับใชท่ัวราชอาณาจักร น่ันเอง 
กฎหมายตราสามดวงท่ีไดรับการชําระ ในครั้งน้ี นอกจากจะเปนการคัดลอกตัวบทกฎหมายเดิมท่ีสืบทอดตอๆ 

กันมาจากสมัยอยุธยาแลว ยังเปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตัวบทใหมๆ ลงไปดวย อยางไรก็ดีหากคํานึงถึงจํานวน

คณะกรรมการท่ีมีเพียง  ๑๑ คน และใชเวลาชําระกฎหมายเพียง  ๑๑  เดือน นาจะสันนิษฐานไดวาตัวบทกฎหมายสวน

ใหญ คงเปนบทบัญญัติแตเดิมท่ีสืบตอกันมา หากมีการแกไขปรับปรุงตอเติม หรือแมกระท่ังยกรางใหม ในบางมาตราก็

เปนสัดสวนท่ีไมมากนัก สวนจะมีการเปลี่ยนแปลงสวนใดและประเด็นใดเปนสิ่งท่ีนักประวัติศาสตรกฎหมายจะได

ทําการคนควากันตอไป 
กฎหมายตราสามดวงไดรับยกยองวาเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกแหงสมัยรัตนโกสินทร จึงเรียกอีกชื่อหน่ึง

วา “ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี ๑” เน่ืองจากเปนการนําบทกฎหมายลักษณะตางๆ ขณะน้ัน อันมีมาต้ังแตสมัยอยุธยามา

รวบรวมเปนหมวดหมู  และชําระดัดแปลงบางบทท่ีวิปลาส  ซึ่งทําใหเสียความยุติธรรมออกไป 
 
ท่ีมา 
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2848&title=%CA%D2%E0%CB%B5%D8%A2%CD%A7%A1%D2%C3%A

A%D3%C3%D0%A1%AE%CB%C1%D2%C2%B5%C3%D2%CA%D2%C1%B4%C7%A7 
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182. ขอใดไมใชสาเหตุของการลาอาณานิคม 
ก.  ความตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาด    
ข.  ความตองการสรางความยิ่งใหญของชาติจักรวรรดินิยม  
ค.  ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง  
ง.  ความเชื่อของพวกจักรวรรดินิยมในเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว” 
 
เฉลย ค.  ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง  
จักรวรรดินิยม (Imperialism) 
สัมพันธภาพในแบบผูสูงสงกับผูตํ่าตอย ในท่ีซึ่งดินแดนและประชาชนตกเปนเบ้ียลางอยูภายใตการปกครอง

ของรัฐตางประเทศ จักรวรรดินิยมน้ีสามารถสืบสาวถึงลําดับขั้นตอนของการพัฒนาของมันขึ้นมาในโลกสมัยใหมไดหลาย

ชวงดวยกัน ในชวงแรก ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาคราว ๆ ต้ังแตการเดินทางสํารวจของโคลัมบัสจนกระท่ังสงครามเจ็ดปยุติ

ลงในป ค.ศ. 1763 จักรวรรดินิยมขั้นตอนน้ีเปนผลมาจากการเกิดขึ้นของระบบประชารัฐในยุโรป ตลอดจนถึงการเกิด

ปรัชญาเศรษฐกิจแบบลัทธิพาณิชยนิยม และลัทธิคลั่งศาสนาท่ีตองการใหศาสนาคริสตเผยแพรไปยังท่ีตาง ๆ ในชวง

เวลานี้ พื้นท่ีสวนใหญของโลกใหมทางซีกโลกในภาคตะวันตก ไดตกอยูภายใตการควบคุมของพวกยุโรป โดยวิธีพิชิต

และสรางอาณานิคมขึ้นมา สวนในทวีปเอเชีย พวกท่ีนํากระแสของลัทธิจักรวรรดินิยมเขามา ก็คือ บริษัทตาง ๆ ท่ีทํา

การคาโดยการวาจางของรัฐตาง ๆ ในยุโรป ในชวงท่ีสอง คือ ชวงต้ังแต ค.ศ. 1763 ถึงประมาณ ค.ศ.1870 การ

ขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมมีนอย ท้ังน้ีเพราะพวกยุโรปมัววุนอยูกับการพัฒนาลัทธิชาตินิยมแบบเสรีและการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ชวงท่ีสาม คือ ชวงต้ังแต ค.ศ. 1870 ถึงชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 เปนชวงท่ีกระแสคลื่นของลัทธิ

จักรวรรดินิยมไดไหลบาเขาไปท่ัวทวีปแอฟริกาและพื้นท่ีสวนใหญของภาคตะวันออกไกล ในชวงเวลาน้ี รัฐอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ตางสนองตอบตอการแขงขันท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการคาระหวางประเทศ โดยการแสวงหาตลาดสําหรับขายสินคา

ของตนตลอดจนแหลงวัตถุดิบตาง ๆ ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 1 ลัทธิจักรวรรดินิยมไดถึงภาวะสูงสุดแลวเร่ิมเสื่อมลง 

ๆ แตพอถึงชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเกิดกระบวนการกําจัดจักรวรรดิตาง ๆ ท่ีมีกระแสรุนแรงมาก เพราะเขาเห็น

กันวา เรื่องจักรวรรดินิยมน้ีเปนเรื่องเลวราย ในการดําเนินโยบายจักรวรรดินิยมตองเสียคาโสหุยแพงขึ้นมามาก และก็ยัง

ไดเกิดกระแสลัทธิชาตินิยมไหลบาเขามาในทวีปเอเชียและทวีแอฟริกา  
แรงจูงใจใหเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมน้ี มีความแตกตางกันไปตามกาลเวลาและตามชาติท่ีมามีสวนเกี่ยวของ แต

เม่ือวาโดยหลักใหญ ๆ แลวมีดังน้ีคือ  
(1) ความจําเปนทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ตองการหาตลาด หาวัตถุดิบ และหาทอง กับมีการนําการคามาบังหนา

เพื่อยึดดินแดนเปนอาณานิคม  
(2) ความม่ันคงแหงชาติ กลาวคือ ท่ีต้ังทางยุทธศาสตร วัสดุตาง ๆ และกําลังพล  
(3) เกียรติภูมิ ไดแก การไดรับการยกยองเชิดหนาชูตาวา "ชะตากรรมท่ีปรากฏ”(เปนเกียรติภูมิของสหรัฐฯ

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 ท่ีเชื่อวาการขยายดินแดนเปนชะตากรรมท่ีพระเจากําหนดมาให) "สถานท่ีในพระอาทิตย"

(เปนเกียรติภูมิท่ีจะขยายดินแดนเขาไปในดินแดนท่ีมีชัยภูมิดี) "พระอาทิตยไมเคยตกดินท่ีจักรวรรดิอังกฤษ" และ  
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(4) มนุษยธรรมนิยม คือ ความคิดท่ีมุงสงเสริมหรือยกระดับคุณธรรมในหมูมนุษย เพื่อใหสังคมมนุษยพน

จากความทุกขและใหมีความสุขสมบูรณยิ่งขึ้น โดยกระทําในรูปกิจกรรมเผยแพรศาสนายึดหลัก "ภาระของคนผิวขาว" 

และภาระในการสรางความศิวิไลซใหแกคนพื้นเมืองท้ังในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา 
ลัทธิจักรวรรดินิยมไดทําการเผยแพรแนวความคิด อุดมคติ และอารยธรรมทางวัตถุของโลกซีกตะวันตกเขาไป

ยังทุกสวนของโลก พวกจักรวรรดินิยมไดตักตวงเอาผลประโยชนตาง ๆ ออกไปจากดินแดนอาณานิคมตาง ๆ มากมายก็

จริงอยู แตในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไดเขามาปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ตลอดจนไดนําทัศนคติตาง ๆ เขามาในอาณานิคมและ

ไดท้ิงสิ่งเหลาน้ีไวเบ้ืองหลังเม่ือจากไป เปนตนวา การศึกษา การอนามัย กฎหมาย และการปกครอง ซึ่งลวนแตมี

ความสัมพันธกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันน้ี คือ การสรางชาติ และการปฏิวัติการคาดหวังท่ีมีกระแสพุงขึ้นมาในหมูของ

ประชาชน แตพอถึงปจจุบัน คําวา"ลัทธิจักรวรรดินิยม"น้ี เปนแนวความคิดท่ีใชในลักษณะท่ีเคลือบแฝงดวยอารมณใน

สภาพแวดลอมท่ีหลากหลายจนเด๋ียวน้ียากท่ีจะใหคําจํากัดความและนําไปใช นับแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา คํา

วา ลัทธิจักรวรรดินิยม เปนคําท่ีใชในเวลาท่ีจะประณามกันระหวางสหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน รัฐบาลท่ีเกิดใหมในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาใชคําน้ีกับอดีตเจาอาณานิคมของตน และแมกระท่ัง

ประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะใชคําน้ีอีกเหมือนกัน เม่ือเกิดความไมพอใจท่ีตนตองพ่ึงพาอาศัยทางเศรษฐกิจตอประเทศ

อุตสาหกรรม ในสัมพันธภาพทางการเมืองระหวางประเทศน้ัน เปนเรื่องปกติท่ีจะตองมีรัฐหน่ึงมีอํานาจและความโดดเดน

มากกวาอีกรัฐหน่ึง และสามารถจะใชอิทธิพลของตนในกิจการทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางทหาร และทางวัฒนธรรม

ของอีกรัฐหน่ึงได แตทวาเพียงการท่ีรัฐหน่ึงเขมแข็งกวาอีกรัฐหน่ึงน้ัน มิไดทําใหเกิดสัมพันธภาพแบบเจาจักรวรรดิกับ

ลูกนองแตอยางใด จะเกิดสัมพันธภาพแบบน้ีขึ้นมาได ตอเม่ือรัฐท่ีเขมแข็งกวาน้ันใชกําลังเขาบังคับทําการสถาปนาการป

ครองของตนเหนือรัฐท่ีออนแอกวา โดยฝนความรูสึกของรัฐท่ีออนแอน้ัน แตดวยเหตุท่ีศัพทวา"จักรวรรดินิยม" ไดถูก

นําไปใชกันเสียเปรอะไปหมด ท้ังในแงของแรงจูงใจ แงนโยบาย และแงสถานการณหลากหลาย โดยนักโฆษณาชวนเชื่อ

และนักเผยแพรอุดมการณ จึงทําใหศัพท ๆ น้ีสูญเสียประโยชนท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหการเมืองไปมากทีเดียว. 
 
ท่ีมา http://thaidicofinternationalrelations.blogspot.com/2007/09/ir-i_15.html  
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183. เพราะเหตุใด จึงกลาววา แมกนา คารตา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก 
ก.  เพราะระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย   ข.  เพราะระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ค.  เพราะระบุถึงกลไกในการปกครองประเทศ   ง.  เพราะระบุถึงอํานาจอธิปไตยท่ีมาจากมวลชน 
 
แม็กนาคารตาคือ?  
แม็กนาคารตารึอีกชื่อท่ีรูจักกันดีในนาน"มหากฎบัตรใหญ" ซึ่งชื่อน้ีคือคําแปลจากคําน้ีในภาษาละติน บางก็

เรียก"กฎบัตรใหญแหงอิสรภาพ"  
ในทางวิชาการถือกันวากฏบัตรน้ี คือสิ่งท่ีมีอิทธิพลและหลักฐานชิ้นหน่ึง ท่ีสําคัญตอประวัติศาสตรศาสตร ของ

กระบวนการเรียกรองสิทธิเสรีของประชาชน อันนํามาสูกฎหมายรัฐธรรมนูญในปจจุบันน้ี ถึงขนาดวามีการเรียกมันวา

รัฐธรรมนูญฉบับแรกในโลก มันถูกตราขึ้นในป ค.ศ.1215 ณ ประเทศอังกฤษในยุครัชสมัยของพระเจาจอหน ผูมีฉายา

แสนเทวา softsword ขออนุญาติแปลไทยวา ดาบไรนํ้ายา ละกัน : วากันวาถาเอยถึงพระองคแทบทุกคนจะนึกถึงกฏ

บัตรน้ี รึจะเรียกไดวามีชื่อเพราะความไรนํ้ายาจนทําใหเกิดกฏบัตรน้ีก็วาได รับเปนโชคในคราวซวยก็ไดม่ังน้ี  
แลวมันเกิดข้ึนไดไง?  
อีน้ีนายจาคือวาอยางน้ีจะนาย คือพระเจาจอหนเน่ียเปนพวกบาอํานาจและดวยความบาน้ี เลยมีนิสัยคลั่ง

สงครามพวงไปดวยอีกโรค แถมคลั่งหนักไมแพพวกผูพันแหงมิลเลนเนียมเลย พระเจาจอหนเลยรีดภาษีหนักมากแบบ

วาในประวัติศาสตรอังกฤษเนี่ย ยกใหรายน้ีเทพสุดในเรื่องการรีดภาษีเลยทีเดียว วากันวาในรัชสมัยของพระเจาเฮนรีท่ี 2 

และพระเจาริชารดใจสิงห บิดาและพ่ีชายน้ันมีรายไดจากการเก็บภาษีปละ 20000-25000 ปอนด แตทานน้ีรีดเลือดมา

ไดถึงปละ 64000 ปอนด!!! ขนาดมีตํานานวา ครั้งหน่ึงเพ่ือรีดภาษีจากเศรษฐียิวคนหน่ึงท่ีงกไมยอมจายตามท่ีโดนรีด

เก็บถึง 6000 ปอนดในปน้ัน มีรับสั่งใหจับงางปากแลวถอนฟนมันสดๆ วันละซ่ีจนฟนเกือบหมดปากตาน้ีเลยยอมจาย

(คงเกือบหมดตัวเลยละ) ทวาแมนจะรีดภาษีแคไหนแตก็รบแพตลอด ถึงขั้นเสียดินอดนเดิมบางสวนดวยซ้ํา... (ท่ีสําคัญ
รายน้ีไมเหมือนพี่รึพอ ชอบสั่งทหารไปรบแตตนไมออกไปรบดวย..)  

แนนอนนานวันเขาบรรดาขุนนางและเศรษฐีท่ีโดนรีดภาษีอยางหนัก (ยุคน้ันประชาชนแทบท้ังหมดบมีกรรม
สิทธในท่ีดินกันหรอก วางายๆ ท่ีดินเกือบท้ังประเทศเปนของขุนนางและเศรษฐี ระบบฐานันดรแบบสุดๆไปเลย หงิกคง

ชอบแหงๆ) จึงรวมหัวกันวาจะกบฏกันเถอะ แตวาดันขาดสิ่งสําคัญน้ันคือ ธีมหลักท่ีจะใชปลุกระดมใหคนอื่นไปตายแทน 

และอางความชอบธรรมในการกบฏ กอนหนาน้ันมุกสุดฮิตในการอางคือ มุกอางสิทธิตอสูเพื่อความชอบธรรมในการ

ครองบรรลังกของเจาชายพระองคใดสักองค แตวาตอนน้ันหาท่ีดีๆมรชื่อเสียงเปนหัวโขนชูโรงไมไดสักคน... อนาถ

โคตรๆ หลังการรวมหัวกันก็ไดไอเดียหน่ึง สมกับท่ีมีคํากลาววาหลายๆหัวยอมดีกวาหัวเดียว ก็สรุปธีมหลักในหนน้ีวา 

"การตอสูเพื่อการปฎิรูปเพ่ือเสรีภาพ" ซึ่งมุกน้ีไดผลครับสามารถปลุกระดมไดดี ในท่ีสุดพระเจาจอหนท่ีเห็นทาวา ขืนสู

ตอมีแววหัวกุดเลยยินยอมแสรงลงนามในกฏบัตรน้ี ณ ทุง runnymede ในวันท่ี15เดือนมิถุนายน ค.ศ.1215  
ในกฏบัตรนี้เปนเชนไร?  
ในกฏบัตรน้ีมี 63 มาตราซึ่งท้ังหมดลวนพาดพิงเขียนจากความไมพอใจท่ีมีตอการปกครองโดยกษัตริยท่ีโดงดัง

ก็เชน"เราจะไมขายไมปฏิเสธหรือหนวงเหน่ียวความยุติธรรมตอผูใด" ทวาโดยเน้ือแทของมันแลว ก็ยังคงสะทอนใน

มาตราตนๆซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองการเก็บภาษีและกรรมสิท์ิในท่ีดินของเจาของท่ีดิน และบรรดาภรรยาหมายของพวกเขา 

และการกําหนดคาโอนมรดกของภาษีมรดก โดยสรุปยอๆ แลวท้ัง 63 มาตรา ลวนแตเปนเรื่องผลประโยชน ของบรรดา



 
- 69 - 

เหลาขุนนางและเศรษฐีเกือบท้ังสิ้นมีเพียง 2 มาตราที่เอื้อประโยชนตอประชาชนชั้นลาง ซึ่งเปนชนสวนมากในยุคน้ันคือ

มาตราวาดวย "หามลงโทษผูใดรวมท้ังทาส โดยทําใหหมดชองทางทํามาหากิน และการปรับหรือลงโทษดังกลาว ตอง

กระทําโดยรับฟงคําสัตยสาบานของเพ่ือนบานท่ีเปนคนซื่อสัตย" และ "ขาแผนดินทุกคนของอาณาจักร ลวนดํารงไวซึ่ง 
ประเพณีและเสรีภาพ" ทวากลับไมมีการระบุไววาจะมีวิธีบังคับใชจริงเชนไร แลวผูฝาฝนจะมีโทษเชนไรและแมวา สวน

หน่ึงของมหากฏบัตร ท่ีกลาววา "จะไมมีบุคคลท่ีถูกกักขัง หนวงเหน่ียว โดยปราศจากอิสรภาพ หรือถูกยึด ขูกรรโชก 

ทรัพยสินโดยปราศจากคําตัดสินของศาล"ทวากลับกลาววาสิทธิเหลาน้ันเปนของ"อิสรชน"ไมใชสิทธิของคนชั้นลางท่ีไร

ท่ีดินและทาสซ่ึงเปนประชาชนสวนมากเกินครึ่งของคนทั้งหมด  
อานมาถึงตรงน้ีทุกทานคงถามวามันรางเพื่อแมวไรฟะ … ก็ตรงน้ีละครับท่ีอยากจะบอก … สันดานของพวกท่ี

อางวาจะทําเพื่อเสรีภาพและความชอบธรรมของประชาชน รึเพื่ออะไรบางอยางแลวมาเขียนกฏหมาย รึมาชุมนุมประทวง

เรียกรองอะไรเน่ีย มักจะมีผลประโยชนแอบแฝงท้ังน้ัน อยาไปบูชามันมากนักกอนจะอานเบ้ืองหลังมันออกวาไมมี

ผลประโยชนทับซอนแนนอนซะกอน เพราะเน้ือแทของการเมืองคือเร่ืองของผลประโยชน มันเปนธรรมชาติของการเมือง

ก็วาได 
ท่ีมา http://www.gconsole.com/forum/show.php?page=topicdetail&id=36186  
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184. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดการกูยืมเงินต้ังแตเทาใดขึ้นไป ตองทําเปนลายลักษณอักษร  
ก. เกินกวา 50 บาท ข. เกินกวา 100 บาท ค.  3. เกินกวา 500 บาท ง.  เกินกวา 1,000 บาท 
 
เฉลย ก. เกินกวา 50 บาท 
1. ความหมายของการกูยืม 
ถาม  การกูยืมกับการยืมแตกตางอยางไร 
ตอบ  การกูยืม หมายถึง การกูยืมเงิน ถายืมทรัพยสินอยางอ่ืน เรียกวาการยืมแตไมใชกูยืม (ป.พ.พ. 

มาตรา 650 มาตรา 642) 
2. หลักฐานการกูยืม 
ถาม  การกูยืมเงินตองมีหลักฐานเปนหนังสือเสมอไปหรือไม 
ตอบ  ถาการกูยืมเงินกวาหาสิบบาทขึ้นไป จะตองมีหลักฐานเปน หนังสือลงลายมือชื่อผูกูยืม เปนสําคัญถา

การกูยืมเงินไมเกิน หาสิบ บาทไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางไร 
ถาม  หลักฐานแหงการกูจะตองมีถอยคําอยางไร 
ตอบ  หนังสือท่ีจะเปนหลักฐานแหงการกูยืมไดจะตองมีถอยคําหรือใจ ความใหเห็นวามีการกูยืมกัน ( ฎีกา 

758/2476) 
ถาม  การกูยืมกันเกินกวาหาสิบบาทขึ้นไปโดยไมมีเอกสารตอกันภาย หลังมีหลักฐานจะใชไดหรือไม 
ตอบ  การกูยืมต้ังแต 50 บาทขึ้นไป แตไมมีเอกสารตอกัน ภายหลังผู ยืมมีจดหมายรับรองหน้ีน้ัน ถือไดวา

มีหลักฐานแหงการกูยืมเปน หนังสือ ผูกูยืมตองรับผิดชอบ (ฏีกา 111/2473) 
ถาม  บันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนใชเปนหลักฐานแหงการกู ยืมเงินไดหรือไม 
ตอบ  บันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวนท่ีมีขอความชัดแจงวา จําเลยรับรองวาไดกูยืมเงินของโจทกไป

จํานวนเทาน้ันเทาน้ีจริง และจําเลยไดลงลายมือชื่อไวทายบันทึกน้ันดวย แมจะเปนเรื่อง พนักงานสอบสวนเรียกไกลเกลี่ย

ในทางอาญาก็ตามก็ใชบันทึกน้ัน เปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินได (ฎีกา 644/2509) 
 
ท่ีมาและอานเพ่ิมเติมท่ี http://www.khonthai.com/Vitithai/na.htm  
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185. บุคคลใดคือผูท่ีศาลแตงต้ังใหเปนผูดูแลคนไรความสามารถ  
ก.  ผูพิทักษ  ข.  ผูอภิบาล  ค.  ผูอนุบาล  ง.  ผูปกครอง 
 

เฉลย ค.  ผูอนุบาล  
คนไรความสามารถ (Incompetent person) คือ คนวิกลจริตถึงขนาดท่ีไมมีทางดูแลตัวเองหรือ

ผลประโยชนของตัวเองไดเลย ซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถตามคํารองขอของ คูสมรส, บุพการี, ผูสืบสันดาน, 
ผูปกครอง, ผูพิทักษ, ผูดูแลรักษาท่ัวไป หรือพนักงานอัยการ ซึ่งการเปนคนไรความสามารถจะมีผลนับแตศาลมีคําสั่ง

เปนตนไป 
การเปนคนไรความสามารถ 
คนวิกลจริตถึงขนาดท่ีไมมีทางดูแลตัวเองหรือผลประโยชนของตัวเองไดเลย ซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถตามคํารองขอของ คูสมรส, บุพการี, ผูสืบสันดาน, ผูปกครอง, ผูพิทักษ, ผูดูแลรักษาท่ัวไป หรือพนักงาน

อัยการ ซึ่งการเปนคนไรความสามารถจะมีผลนับแตศาลมีคําสั่งเปนตนไป 
คนไรความสามารถน้ันกฎหมายจํากัดสิทธิไวมิใหทํานิติกรรมไดโดยลําพังเลย นิติกรรมท้ังปวงท่ีคนไร

ความสามารถทําตกเปนโมฆียะ ซึ่งรวมถึงพินัยกรรมดวย หากคนไรความสามารถตองการทํานิติกรรมแลว บุคคลท่ี

เรียกวา "ผูอนุบาล" จะทําแทนเขาเอง 
นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยแลว คนไรความสามารถที่กระทําความผิดอาญาก็ใหพนจากความรับผิดในการ

กระทําน้ัน แตความรับผิดทางแพงมิไดสิ้นสุดลงไปดวย โดยในทางแพง บิดา มารดา หรือผูอนุบาลของคนไร

ความสามารถตองรวมรับผิดในการกระทําอันเปนละเมิดของคนไรความสามารถไปดวย เวนแตสามารถพิสูจนไดวาได

ดูแลรักษาบุคคลน้ันอยางระมัดระวังเต็มท่ีแลว 
บุคคลจะพนจากความเปนคนไรความสามารถเม่ือศาลสั่งตามรองขอของคูสมรส, บุพการี, ผูสืบสันดาน, 

ผูปกครอง, ผูพิทักษ, ผูดูแลรักษาท่ัวไป, พนักงานอัยการ หรือตัวคนไรความสามารถเอง การพนจากความเปนคนไร
ความสามารถจะมีผลนับแตศาลมีคําสั่งเปนตนไป 

คําสั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถหรือพนจากความเปนคนไรความสามารถตองประการในราชกิจจา

นุเบกษาดวย 
ผูอนุบาล 
ผูอนุบาล (Guardian) เปนบุคคลท่ีศาลแตงต้ังใหปกครองดูแลคนไรความสามารถ ซึ่งตามกฎหมายไทยแลว

กําหนดกรณีดังตอไปน้ี 
1.บุคคลใดจะบรรลุนิติภาวะหรือไมก็ตาม ถายังมิไดสมรสและศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหผูใชอํานาจ

ปกครอง คือ บิดามารดาท้ังสองฝายหรือฝายใดฝายหน่ึงในกรณีท่ีอีกฝายไมมีอํานาจปกครองแลว หรือผูปกครอง เปนผู

อนุบาลคนไรความสามารถผูน้ัน เวนแตศาลจะสั่งเปนอื่น 
2. ในกรณีท่ีศาลสั่งใหบุคคลท่ีมีคูสมรสเปนคนไรความสามารถ ก็ใหคูสมรสอีกฝายเปนผูอนุบาล เวนแตศาล

จะสั่งเปนอื่นตามท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ หรือในกรณีมีเหตุอันควร 
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ผูอนุบาลน้ันมีอํานาจหหนาท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชนของคนไรความสามารถ ทํานิติกรรมแทนคนไร

ความสามารถ บอกลางโฆยีกรรมของคนไรความสามารถท่ีพิจารณาแลวเห็นวาอาจเปนการเสียเปรียบของคนไร

ความสามารถท่ีตนอนุบาลอยู และใหสัตยาบันในโมฆียกรรมของคนไรความสามารถท่ีพิจารณาแลวเห็นวามีแตไดกับได 
นอกจากน้ี ผูอนุบาลตองรวมรับผิดทางแพงในการกระทําอันเปนละเมิดท่ีคนไรความสามารถในความอนุบาล

ของตนไดกระทําลงไป เวนแตเขาสามารถพิสูจนไดวาไดดูแลรักษาบุคคลน้ันอยางระมัดระวังเต็มท่ีแลว 
 
ท่ีมา 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89:Za

mbo/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8
%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96 
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186. ขอใดตอไปนี้เปนการปกครองทองถิ่นท่ีใชอยูในปจจุบันท้ังหมด   
ก.  เทศบาลเมือง  องคการบริหารสวนตําบล  สุขาภิบาล   นายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบล 
ข.  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ค.  เทศบาลเมือง  สภาตําบล  สุขาภิบาล  นครเชียงใหม  กรุงเทพมหานคร 
ง.  เทศบาลอําเภอ  องคการบริหารสวนจังหวัด  หมูบาน  กํานัน  ผูใหญบาน 
 
ตอบ ข.  เทศบาลนคร องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  คือ  การแบงสวนราชการในการปกครอง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  ไดแบงสวนราชการออกเปน  3  สวน  ไดแก 

• สวนราชการสวนกลาง  ไดแก  กระทรวง ทบวง  กรม 

• สวนราชการภูมิภาค  ไดแก  จังหวัด  อําเภอ  กิ่งอําเภอ  ตําบล  หมูบาน 

• สวนราชการทองถิ่น  ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  พัทยา  

กรุงเทพฯ 
 

ท่ีมา http://www.chaipatnida11.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=419780&Ntype=6  
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187. องคกรในขอใดเกิดจากการกระจายอํานาจ  
ก.  ตําบลนาดี   ข.  เมืองพัทยา  ค.  จังหวัดพิจิตร  ง.  อําเภอหาดใหญ 
 
ตอบ ข.  เมืองพัทยา  
การปกครองสวนทองถิ่น หรือ การปกครองทองถิ่น เปนการปกครองโดยใชหลัก การกระจายอํานาจ คือรัฐ

มอบอํานาจใหหนวยงานสวนทองถิ่นรับไปบริหาร โดยใหประชาชนปกครองกันเอง มี 4 รูปแบบ คือ 
1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสรางบริหารคือสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ นายก

องคการบริหารสวนจังหวัด โดยมี ผูวาราชการจังหวัด เปนผูกํากับดูแล 
2. เทศบาล มีโครงสรางบริหารคือสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับ

ดูแล 
3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีโครงสรางบริหารคือสภาองคการบริหารสวนตําบล และ นายกองคการ

บริหารสวนตําบล โดยมี นายอําเภอเปนผูกํากับดูแล 
4. การบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ท่ีมีฐานะเปนทบวงการเมืองและนิติบุคคล มี 2 แหงคือ

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
4.1 กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางบริหารคือผูวาราชการกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครและสภาเขต 
4.2 เมืองพัทยา มีโครงสรางบริหารคือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา 

ปจจุบัน รูปแบบการปกครองทองถิ่นของไทยทุกรูปแบบ ใชการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นโดยตรงท้ังสิ้น 
 
ท่ีมา  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0

%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E
0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)  
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188. ขอใดคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดต้ังในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  
ก.  เทศบาล  ข. สุขาภิบาล  ค.  เทศาภิบาล  ง. ประชาภิบาล 
 
ตอบ ค.  เทศาภิบาล  
การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 
ระบบการปกครองสวนภูมิภาคของเมืองไทยกอนหนาท่ีจะวิวัฒนาการในรูปของจังหวัด อําเภอ ตําบล และ

หมูบาน ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาคมาหลายยุคหลายสมัยหลายขั้นตอนดวยกัน 

นับต้ังแตสมัยสุโขทัยซึ่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองท้ังหลายออกเปนเมืองราชธานี เมืองลูกหลวง (หรือเมืองหนา

ดานรอบราชธานีท้ัง 4 ดาน) เมืองพระยามหานคร (หัวเมืองชั้นนอก) และเมืองประเทศราช โดยเมืองแตละประเภทจะมี

ลักษณะความสัมพันธ และระดับความใกลชิดกับเมืองแมหรือราชธานีมากนอยลดหลั่นกันไปตามระยะทางจากเมือง

หลวง ตลอดจนความคลายคลึงทางภาษา และวัฒนธรรมอยางในกรณีของเมืองประเทศราชเปนตน ครั้นถึงตนสมัยกรุง

ศรี อยุธยาเปนราชธานีในสมัยพระเจาอูทอง ก็ยังมิไดทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ เทาใดนัก 

การปกครองอาณาเขตก็ใชทํานองเดียวกันกับคร้ังสมัยกรุงสุโขทัย โดยแบงเปนราชธานีมีเมืองหนาดานชั้นในสําหรับ

ปองกันราชธานีท้ัง 4 ทิศ เรียกวา เมืองปอมปราการ นอกจากน้ันก็เปนหัวเมืองชั้นใน เมืองพระยามหานคร และเมือง

ประเทศราช เชนเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัย การจัดระเบียบการ ปกครองหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยาเปนดังท่ีกลาวมาน้ี

จนกระท่ังถึงป พ.ศ. 1991 ซึ่งเปนปท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุง

หลายประการดวยกัน 
การปรับปรุงระเบียบการปกครองท่ีสําคัญในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือ การแยกการทหาร และการ

พลเรือนออกจากกัน ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารวา “ทรงต้ังตําแหนงเสนาบดีเอาทหารเปนกลาโหม เอาพลเรือน

เปนสมุหนายก” งานจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา ซึ่งถือวาเปนงานฝายพลเรือน มีสมุหนายกเปนผูรับผิดชอบเหนือ

จตุสดมภอีกชั้นหน่ึง เทียบไดกับอัครมหาเสนาบดี สวนการงานท่ีเกี่ยวกับการทหารหรือการปองกันประเทศ เชน กรมมา 

กรมชาง และกรมทหารราบก็มีสมุหกลาโหมเปนผูรับผิดชอบ การจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองในสมัยน้ี มีลักษณะ

ของการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง คือ ราชธานีเพิ่มมากขึ้น โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงวางหลักการปกครอง

หัวเมืองใหเปนแบบเดียวกันกับราชธานี คือ ทรงใหใชวิธีการปกครองฝายพลเรือนท่ีเรียกวา จตุสดมภ ตามหัวเมืองดวย 

สวนฝายทหารน้ัน มีอํานาจครอบคลุมกิจการทหารท่ัวราชอาณาจักรอยูแลว ในดานการปรับปรุงหัวเมืองท่ีอยูรายรอบ อัน

ไดแก บรรดาหัวเมืองชั้นในแตเดิม นอกจากนั้นไปก็เปนเมืองพระยามหานคร ซึ่งกําหนดเปนเมืองชั้นเอก โท ตรี โดย

ลําดับกันตามความสําคัญของเมือง ผู ปกครองเมืองจะไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริยตามแตจะทรงเห็นสมควร 

สวนเมืองประเทศราชน้ันยังคงใหเจานายชนชาติน้ันปกครองตามจารีตประเพณี กรุงศรีอยุธยามิไดควบคุมการบริหาร

โดยตรง เปนแตวาตองสงเครื่องราชบรรณาการ และถาผูใดจะเปนเจาเมืองจะตองทูลขอใหพระมหากษัตริยแหงกรุงศรี

อยุธยาทรงแตงต้ัง 
การจัดระเบียบการปกครองราชธานีและหัวเมืองในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถน้ี เปนหลักในการ

ปกครองประเทศสืบตอมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ซึ่งไดทรงแบงหัวเมืองออกเปน 2 ภาค คือ หัวเมืองทางภาคเหนือ มอบใหสมุหนายกวาการท้ังฝายทหารและพลเรือน 
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สวนหัวเมืองทางภาคใตมอบใหสมุหกลา-โหมดูแลท้ังฝายทหารและฝายพลเรือนเชนกัน เวนแตหัวเมืองท่ีอยูตามปากอาว

มอบใหอยูในหนาท่ีของกรมคลัง เพราะเกี่ยวกับการคาขายตางประเทศ 
วิธีจัดการปกครองสวนภูมิภาคปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาไดใชกันตอมาในสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 

และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ. 2325 จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ โดยไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง

ในสวนท่ีสําคัญแตอยางใด เวนแตในป พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดทรงแบงหัวเมืองเสียใหเปน 3 

ประเภท คือ หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นกลาง และหัวเมืองชั้นนอก ตามระยะทางใกลไกลจากกรุงเทพฯ หัวเมืองแตละ

ประเภทในแตละภาคยังคงอยูในความควบคุมดูแลของสมุหนายก สมุหกลาโหม และเสนาบดีคลังเชนเดิม 
 
ท่ีมา http://www.baanjomyut.com/76province/tesapiban.html  
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189. หลักการใดอยูในหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร  
ก. สังคม   ข. สามัคคี  ค. เอกภาพ   ง. การศึกษา 
 
ตอบ  ค. เอกภาพ  
หลักหกประการ 
หลักการท่ีคณะราษฎรนํามาใชเม่ือเริ่มแรกในการประกาศนโยบายน้ัน เรียกกันในสมัยน้ันวาหลักหกประการ 

ซึ่งปรากฎใน “ประกาศคณะราษฎร” มีใจความสําคัญดังตอไปน้ี 
1. จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชนเอกราชในการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของ

ประเทศไวใหม่ันคง 
2. จะตองรักษาความปลอดภัยในประเทศใหการประทุษรายตอกัน ลดนอยลงใหมาก 
3. จะตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนทํา จะ

วางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 
4. จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนท่ีเปนอยู) 
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เม่ือเสรีภาพน้ีไมขัดตอหลัก 4 ประการดังกลาวมาขางตน 
6. จะตองใหการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร 
คํา ประกาศดังกลาวเรียกกันวา “หลักหกประการ” คือ หลัก 1-เอกราช หลัก 2-ความปลอดภัย หลัก 3-

เศรษฐกิจ หลัก 4-เสมอภาค หลัก 5-เสรีภาพ หลัก 6-การศึกษา 
หลักหกประการน้ี เปนหลักท่ีรัฐบาลในยุคเร่ิมแรกของระบอบประชาธิปไตยของเรา ตองยึดถือเปนแนวทางใน

การบริหารประเทศกันตลอดมา 
 
ท่ีมา http://www.chaturonforum.com/thai-democracy/6-priciple  
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190. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเทาใดของไทย 
ก.  ฉบับท่ี 15   ข. ฉบับท่ี 16  ค. ฉบับท่ี  17  ง. ฉบับท่ี  18 
 

 ตอบ ง. ฉบับท่ี  18 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 18 ซึ่ง

จัดรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหวาง พ.ศ. 2549-2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดย คณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 

2549 ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อคณะเปน "คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ" (คมช.) เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม ปเดียวกัน โดยราง

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 

2550 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 

เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 124 ตอนท่ี 47 ก หนา 1 ในวัน

เดียวกันน้ัน และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายทันที แทนท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2549 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีเปนกฎหมายไทยฉบับแรกท่ีเม่ือรางเสร็จและไดรับความเห็นชอบจาก

ฝายนิติบัญญัติแลว ไดเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการลงประชามติเพื่อขอความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใน

รางรัฐธรรมนูญ ณ วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลปรากฏวาผูมาลงประชามติรอยละ 57.81 เห็นชอบ และรอยละ 

42.19 ไมเห็นชอบ ประธาน สนช. จึงนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยใหทรงลงพระปรมาภิไธย 
เน่ืองจากในระหวางการรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเกิดความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ การรางจึงดําเนิน

ไปบนความรอนแรงทางการเมือง เผชิญหนาท้ังจากฝายท่ีสนับสนุนใหมีการเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญ และฝายท่ี

ตอตาน รวมถึงการวิพากษวิจารณในประเด็นขั้นตอนการราง อาทิ การขาดความมีสวนรวมอยางกวางขวางจากประชาชน 

การท่ี คมช. ผูกขาดการสรรหาสมาชิก สสร. และในเน้ือหาสาระของราง อาทิ มีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาเกือบกึ่ง

หน่ึงของจํานวนท้ังมาจากการแตงต้ัง การลดฐานอํานาจของฝายบริหารและพรรคการเมือง การเพ่ิมอํานาจของฝายทหาร

และระบอบอมาตยาธิปไตย รวมถึงการนิรโทษกรรม คมช. เองสําหรับการกอรัฐประหาร 
 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550 
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191. ในการจัดทํารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใครคือผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญเปนลําดับสุดทายกอนนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
ก.  สภารางรัฐธรรมนูญ    ข.  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ค.  คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ   ง.  ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
 
ตอบ ข.  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ดูคําอธิบายจากขอ 189 
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192. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  
ก. จะดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 วาระ ไมได  ข.  จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 4 ป ไมได 
ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันกวา 8 ป ไมได  ง. จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 2 วาระ ไมได 
 

 ตอบ ค. จะดํารงตําแหนงติดตอกันกวา 8 ป ไมได  
นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรไทย เปนตําแหนงหัวหนารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติไววา ตองไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ัง จากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว จึงจะขึ้นดํารงตําแหนงได และอาจเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมก็ได ตามแตรัฐธรรมนูญท่ีมีผลบังคับใช

อยูในขณะน้ัน 
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนแรก คือ พระยามโนปกรณนิติธาดา และคนปจจุบัน คือ 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ซึ่งรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเม่ือ

วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากไดรับการเลือกในสภาดวยคะแนน 235 ตอ 198 (พลตํารวจเอกประชา พรหม

นอก) เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ประวัติ 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีน้ัน บัญญัติใหมีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยเรียกวา 

ประธานคณะกรรมการราษฎร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และ

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

ตําแหนงดังกลาวจึงไดเปลี่ยนเปน นายกรัฐมนตรี 
การปฏิบัติหนาท่ี 
นายกรัฐมนตรีจะมีวาระการทํางานท้ังสิ้น 4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปมิได 
นายกรัฐมนตรีสามารถพนจากตําแหนงไดจากการอภิปรายไมไววางใจ โดยจะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรี ญัตติน้ีตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปไวดวย เม่ือไดมีการเสนอญัตติแลวจะ

มีการยุบสภาผูแทนราษฎรมิได ท้ังน้ีเพื่อปองกันไมใหนายกรัฐมนตรีหลีกหนีการอภิปราย เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือ

การลงมติน้ันไมไดเสียงครบ หากสมาชิกรัฐสภาลงมติไมไววางใจ นายกรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนง ซึ่งมีผลให

รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนงดวย 
 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 
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193. ขอใดเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรมในประเทศไทย 
ก.  การปราบปรามการกอการราย    ข.  การปราบปรามบอนการพนัน  
ค.  การปราบปรามยาเสพติดใหโทษ    ง.  การปราบปรามการคาประเวณี 
 
ตอบ ง.  การปราบปรามการคาประเวณี 
สิทธิมนุษยชน หมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยท่ีวา มนุษยน้ันมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไมขึ้นอยูกับขอบเขต

ของกฎหมาย หรือปจจัยทองถิ่นอื่นใด เชน เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ 
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ ท่ีติดตัวมนุษยมาต้ังแตกําเนิด ซึ่งไมสามารถจําหนาย จาย โอน หรือแจกใหกับผู

หน่ึงผูใดได สิทธิดังกลาวน้ีมีความเปนสากลและเปนนิรันดร 
ปญหาการละเมิดสิทธิโดยเอกชนตอเอกชนในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นแลว เชน การใชแรงงานเด็ก สตรีโดย

ผิดกฎหมาย การคาประเวณี การคาเด็กหรือผูหญิง ซึ่งเปนเรื่องท่ีเราควรติดตามอยางใกลชิดมากย่ิงขึ้น 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิมนุษยชน 
 
เหตุผลสําคัญยิ่งประการหน่ึง ท่ีทําใหสังคมไทยมีความปกติสุขไมมีการเลือกปฏิบัติหรือการกอเหตุรายรุนแรง 

ก็เพราะมีสถาบันกษัตริยท่ีม่ันคงและเท่ียงธรรม และเปนจุดรวมหัวใจของคนไทยทุกคน ทุกคนมีความเทิดทูนบูชาตอ

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเหมือนกัน ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีแนนแฟนอบอุน ไมมีการเลือกปฏิบัติในระหวาง

คนไทยดวยกันเอง หรือกับคนตางชาติท่ีมาพํานักต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย และเปนลักษณะพิเศษของสังคมไทยท่ี

เปนมาต้ังแตโบราณกาล ซึ่งเราควรมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและลักษณะสังคมไทยดังกลาวน้ี 
เทาท่ีผมไดติดตามการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยพบวา ไดเปนไปโดยมีแนวโนมท่ีดีขึ้นเปนลําดับ 

เชน เราไดประกาศใชกฎหมายใหม ๆ หลายฉบับเพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนจํานวนมาก เชน 

• เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๕ ครั้งสําคัญเพื่อ

รับรองสิทธิของหญิงใหเทาเทียมกับชาย 

• การประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการคา

เด็กและสตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

• การเสนอพระราชบัญญัติสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน พ.ศ. … ตามมาตรา ๑๙๙ - ๒๐๐ แหง

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ 

• การยกเลิกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีหามสตรีดํารงตําแหนงขาราชการบางตําแหนง 

• การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือคุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย หรือ

นักโทษใหมีสภาวะดีขึ้น 

• การประกาศใชพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

• การประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตน 
 
ท่ีมา http://74.125.153.132/search?q=cache:wAg7JulxyAgJ:isc.ru.ac.th/data/PS0001536.doc+ข อ ใด

เปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรมในประเทศไทย&cd=10&hl=th&ct=clnk&gl=th 
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194. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดท่ีนักประวัติศาสตรยอมรับวามีขอมูลถูกตองท่ีสุด 
ก.  ฉบับบริติชมิวเซียม    ข.  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
ค.  ฉบับสมเด็จพระพนรัตน    ง.  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ 
 
ตอบ ง.  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ 
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ เปนเอกสารสําคัญท่ีเปนท่ียอมรับของนัก

ประวัติศาสตรวามีความถูกตองนาเชื่อถือไดฉบับหน่ึงในบรรดาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับตางๆ ท่ีมีปรากฏอยูใน

ปจจุบัน โดยพงศาวดารฉบับน้ีไดถูกเขียนขึ้นใน พ.ศ. ๒๒๒๓ สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชโดยรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารท่ีมีมาแตเดิมแตตัดทอนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับอภินิหารตางๆออกใหคงเหลือเฉพาะบรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน

ประวัติศาสตรอยุธยา เน้ือหาตามเดิมแบงเปนสองเลม ในเลมท่ีหน่ึงบันทึกเหตุการณต้ังแตแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยา 

จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเลมท่ี ๒ อาจกลาวถึงเหตุการณตอจากน้ัน ซึ่งเฉพาะเลมท่ี ๑ เทาน้ันท่ี

หลงเหลือตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 
เหตุท่ีพระราชพงศาวดารฉบับน้ีมีชื่อวา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ น้ัน เน่ืองจากพระยาปริยัติธรรมธาดา 

(แพ) เปรียญ เม่ือครั้งยังเปนหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิอยูน้ัน ทานไดพระราชพงศาวดารฉบับน้ีจากบานราษฎรแหงหน่ึง

กอนท่ีจะถูกนําไปเผาไฟและไดนําเอามาใหท่ีหอสมุดพระวชิรญาณเม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ดังน้ัน เม่ือนํา

ออกมาเผยแพรจึงไดเรียกชื่อพระราชพงศาวดารฉบับน้ีตามชื่อผูคนพบ 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชพงศาวดารกรุงเกา_ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ 
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195. ภายหลักการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง จีนไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบใด 
ก. ระบอบสังคมนิยม    ข.  ระบอบเผด็จการทางทหาร 
ค. ระบอบคอมมิวนิสต    ง. ระบอบประชาธิปไตย 
 
ตอบ ง. ระบอบประชาธิปไตย 
สําหรับทานผูอานท่ีชอบเดินลัดเลาะเมืองกรุง โดยเฉพาะในยานเยาวราช อาจจะเคยเห็นซอยซอยหน่ึง ท่ีมีชื่อวา 

"ซอยซุนยัดเซ็น" บริเวณปากซอยยังมีซุมซุนยัดเซ็นดวย ก็อาจจะทําใหเกิดความสงสัยวา ทําไมชื่อของอดีต

ประธานาธิบดี ผูไดชื่อวาเปนบิดาแหงประชาธิปไตยของจีนถึงมาอยูในไชนาทาวนของไทยได 
คําตอบก็เปนเพราะวา ดร.ซุนยัดเซ็น เคยขามนํ้าขามทะเลมาท่ีน่ีในชวงท่ีพยายามปลุกระดมชาวจีนท้ังมวล ท้ัง

ในประเทศและชาวจีนโพนทะเล ใหลุกขึ้นมารวมกันปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง อัน เปนราชวงศท่ีมาจากชาวแมนจู มิใชชาว

จีนโดยแท จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนประชาธิปไตยในท่ีสุด 
ชวงท่ี ดร.ซุนมาเมืองไทย มักจะมาพบปะชาวจีนในยานเยาวราช ท้ังเพ่ือขอระดมทุน และเปดการปราศรัยใหญ

อยูหลายคราว จนบริเวณหน่ึงถูกต้ังชื่อวาถนนปาฐกถา เน่ืองจากเปนสถานที่ซึ่ง ดร.ซุนไดมา "ไฮดปารก" ท่ีน่ี สวนบานท่ี 

ดร.ซุนเคยมาพัก เดิมเปนรานขายยา ชื่อไตอันต๊ึง ในซอยผลิตผล ซึ่งต้ังแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา ชาวชุมชนในซอยก็

ไดพรอมใจกันสรางซุมซุนยัดเซ็นขึ้น ซึ่งบนยอดซุมมีชื่อซอยผลิตผล และวงเล็บวา ซุนยัดเซ็น เพื่อเปนการรําลึกถึง

ประวัติศาสตรท่ีชาวจีนในไทยไดมีโอกาสตอนรับ และรวมขบวนการโคนอํานาจของพระนางซูสีไทเฮาท่ีเปนเงาทะมึนอยู

เบ้ืองหลังฮองเตตาชิง 
แลว ดร.ซุนยัดเซ็นผูน้ีสําคัญอยางไร ไทยรัฐ ซันเดย สเปเชียล โดยทีมงานตวย'ตูน ขออาสาพาทานผูอานไป

รูจักกับหน่ึงในผูท่ีไดรับการยกยองวาเปนมหาบุรุษแหงแดนมังกร 
ในวัยเยาว เด็กชายซุน ซึ่งเกิดวันท่ี 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1866 ถือไดวาเปนลูกคนจนคนหน่ึงในครอบครัว

ชาวนาท่ีมีลูกต้ัง 5 คน แตดวยความท่ีนองซุนคนเลก็เปนเด็กท่ีเฉลียวฉลาด มีสติปญญาเกินพี่นอง พอแมก็เลยพยายาม

สงเสียใหไดรํ่าเรียนมากกวาคนอื่นๆ 
ในชวงวัยรุนกอนจะเปนหนุม นองเล็กของบานตระกูลซุนไดโอกาสลงเรือขามมหาสมุทรไปอาศัยอยูท่ีอเมริกา

กับพ่ีชาย ทําใหไดรับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น มีความสามารถในภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน และน่ันก็กลายเปนการเพาะบม

ความรูสําคัญใหพอหนุมตอมาในอนาคต เน่ืองจากไดอานหนังสือดีๆเกี่ยวกับการปกครองจากตางประเทศ 
พอเปนหนุมเต็มตัว ซุนกลับมาบานเกิด และเขาเรียนวิชาแพทยท่ีฮองกง จนสําเร็จการศึกษาเปนคุณหมอซุนท่ี

ออกตระเวนรักษาคนไขแบบไมเลือกชั้นวรรณะ แถมบางทีหากเจอคนไขจนๆก็รักษาฟรีไมเอาสตางค ทําใหหมอซุนเปนท่ี

นับถือของชาวบานจํานวนมาก และระหวางท่ีทํางานดานการแพทยน่ันเอง ท่ีหมอซุนไดเห็นถึงปญหาของประเทศ คนยาก

ก็จนหนัก ในขณะท่ีเหลานายทุนก็รวยเอาๆ คุณหมอจึงเกิดความคิดอานดานการเมือง และมีความปรารถนาท่ีจะปฏิวัติ

ระบอบการปกครองประเทศเสียใหม เพราะเห็นวา การปกครองโดยราชวงศแมนจูน้ัน มีแตจะนําความเสื่อมโทรมมาสู

ประเทศ ไมเหมือนชาติอื่นๆท่ีเจริญขึ้นมาไดดวยประชาธิปไตย 
นับแตน้ัน คุณหมอหนุมก็ไมเพียงแตจะออกรักษาผูคนเทาน้ัน แตยังพยายามพูดจาโนมนาวหาพรรคพวก เพื่อ

เชิญชวนใหมารวมกันเปนหัวหอกประชาธิปไตย ซึ่งก็นับวาเปนเรื่องยากพอดู เพราะคนจีนสวนใหญยังไมคอยเขาใจ แต

ดวยความอุตสาหะพยายาม ดร.ซุนก็มีสมัครพรรคพวกมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถต้ังเปนกลุมทางการเมือง เกิดเปน
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พรรคกกมินต๋ังท่ีขยายเครือขายไปท่ัวประเทศ ทําเอาพระนางซูสีไทเฮาทรงกร้ิว ควันออกหู และเร่ิมจับกุมกวาดลาง

เครือขายของ ดร.ซุน ซึ่งก็ตัดสินใจนําพวกเขากอการปฏิวัติ หวังโคนลมราชวงศชิง แตการปฏิวัติครั้งแรกใน ค.ศ.1895 

ซึ่ง ดร.ซุนยังอายุไมเต็ม 30 ปดี ก็ลมเหลวอยางไมเปนทา แกนนําหลายคนถูกประหารชีวิต สวน ดร.ซุนเองท่ีหนีการ

จับกุมมาไดก็ตองระเห็จออกไปนอกประเทศ แตก็ไมใชการลี้ภัยการเมืองท่ีสูญเปลา เพราะในชวงท่ีตองตระเวนไปตาม

ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ดร.ซุนก็ไดพยายามหาแนวรวมอยูเรื่อยๆ ท้ังจากชาวจีนโพนทะเล และ

จากรัฐบาลนานาชาติ 
และดังไดกลาวแลววา ดร.ซุนไดเดินทางมายังประเทศไทยดวย ก็ในชวงน้ีน่ีเอง 
การเดินทางไปปลุกระดมชาวจีนในหลายประเทศของ ดร.ซุนเปนท่ีขัดเคืองแกพระนางซูสีไทเฮาเปนอยางมาก 

จนมีขาวออกมาวา ดร.ซุนถูกคนพยายามลอบสังหารหลายคร้ังในหลายเมือง และมีผูนําเอาชวงชีวิตอันระหกระเหินของ

คุณหมอหัวปฏิวัติไปเติมตอจินตนาการ สรางเปนละครและภาพยนตรมาแลวหลายครั้ง อยางลาสุด ท่ีเห็นก็คือ 

ภาพยนตรฟอรมยักษของปน้ีเร่ือง "Bodyguards and Assassins หาพยัคฆพิทักษซุนยัดเซ็น" ท่ีผูกํากับสราง

เรื่องราวใหยอนกลับไปในป ค.ศ.1905 ซึ่ง ดร.ซุนไประดมทุนในฮองกง และถูกลาสังหาร แตก็มีขุมกําลังลับอีกกลุม

หน่ึงท่ีพยายามอยางสุดชีวิตเพ่ือจะปกปองเขา เพื่อใหมีชีวิตรอดออกไปปลุกเราชาวจีนนานาประเทศอีกหลายลานคน

ตอไป 
ระหวางท่ี ดร.ซุนกลายเปนนักปฏิวัติผูถูกหมายหัวน้ันเอง ขาวดีของคณะปฏิวัติก็มาถึง เม่ือพระนางซูสีไทเฮาท่ี

กุมอํานาจมานานสิ้นพระชนมลงใน ค.ศ.1908 เหลือไวเพียงยุวกษัตริย พระเจาปูยี วัย 2 พรรษา ท่ีกลายมาเปนฮองเต

พระองคสุดทายของราชวงศแมนจู โดยมีหยวนซื่อไขเปนผูคุมกําลังทหารท่ีสําคัญ และท่ีสําคัญยิ่งกวาคือ หยวนซื่อไข

เปนชาวจีนแทเพียงไมกี่คนท่ีประสบความสําเร็จในการรับราชการอยูกับแมนจู จุดน้ีน่ีเองท่ีทําให ดร.ซุนยัดเซ็นมี

ความหวังวาผูบัญชาการทหารจีนแทคนน้ี อาจจะชวยใหการปฏิวัติเปนผลสําเร็จ จึงไดติดตอกันอยางลับๆ แตพวกแมนจู

ก็ระแคะระคาย จนทําใหหยวนซื่อไขถูกปลดออกจากตําแหนง 
แตแนวคิดปฏิวัติก็ไมจางหาย เม่ือการปกครองประเทศไมมีอะไรดีขึ้น มีแตจะสาละวันเต้ียลงๆ ทําใหประชาชน

ในหลายพื้นท่ีเริ่มกอการจลาจล และประกาศแยกตัวเปนอิสระจากการปกครองของแมนจู ในชวงน้ีเองท่ี ดร.ซุนถือเปน

ฤกษงามยามดี กลับเขามายังแผนดินแม และสามารถสรางขุมกําลังอันแนนหนาขึ้นมาไดในภาคใต สวนภาคเหนือของจีน

น้ัน ราชวงศแมนจูยังตรึงอํานาจไดอยู และมีการเรียกตัวหยวนซื่อไขใหกลับมาคุมกองทัพ   โดยไมรูเลยวาเปนการ

เริ่มตนของจุดจบท่ีกําลังจะเกิดขึ้น เม่ือ ดร.ซุนดอดตีทายครัว เขาเจรจากับหยวนซื่อไข วาแลว จากการรวมมือของ 2 

บุรุษผูยิ่งใหญ ราชวงศแมนจูก็ถึงกาลลมสลาย ปดฉากการปกครองท่ียืนยาวนานมา 268 ปลง และหยวนซื่อไขไดเปน

ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศจีนยุคใหมตามท่ี ดร.ซุนยัดเซ็นหลีกทางให 
แตหยวนซื่อไขซึ่งไดชื่อวาเปนผูมักใหญ ใฝสูงน้ัน ไมพอใจกับการเปนเพียงประธานาธิบดี แตอยากจะสถาปนา

ตนเปนฮองเตเสียเอง ทําใหอีกไมนานตอมา ดร.ซุนยัดเซ็นก็เปดฉากกอการปฏิวัติขึ้นอีก แตไหนเลยจะสูกําลังทหารของ

หยวนซื่อไขได งานน้ีเขาอีหรอบเดิม คุณหมอพายขุนทหาร และตองลี้ภัยการเมืองไปอยูตางบานตางเมืองอีกครั้ง แตก็

สามารถกลับเขามาอีกดวยแรงสนับสนุนมากกวาเกา และกดดันใหหยวนซื่อไขลงจากอํานาจไดในท่ีสุด 
ค.ศ.1912 ดร.ซุนยัดเซ็นไดรับการเลือกต้ังใหเปนประธานาธิบดีภายใตระบอบประชาธิปไตย แตก็ยังไดการ

ยอมรับเฉพาะในเขตภาคใตเทาน้ัน สวนพวกทางเหนือยังคงแตกแยก ไมสามารถรวมชาติไดอยางเปนปกแผน ในขณะท่ี

ลัทธิคอมมิวนิสตขยายตัวเขามาเรื่อยๆ จน ดร.ซุนถึงแกอสัญกรรมในอีก 14 ปตอมา ก็ยังถือไดวา ดร.ซุนยัดเซ็นยังไม
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ประสบความสําเร็จในการรวมชาติ และกอรางสรางประชาธิปไตยอยางไดผล แตการตอสูอันยาวนานของ ดร.ซุนก็เปนท่ี

ยอมรับในฐานะผูเปดศักราชแหงจีนยุคใหม ท่ีออกมาจากเงื้อมเงาของราชวงศแมนจู คนตางดาวท่ีมาปกครองประเทศ

เกือบ 300 ป และไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงประชาธิปไตยจีน หรือบางคนก็บอกวาเปนบิดาแหงจีนยุคใหมท่ีผูคน

นับถือมาจนปจจุบัน. 
ทีมงานตวย'ตูน 
 
ท่ีมา http://www.thairath.co.th/column/life/sundayspecial/56392  
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196. โครงสรางการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ             

นักปรัชญาคนใด 
ก. รุสโซ    ข. วอลแตร  ค.  จอหน ล็อก  ง. มองเตสกิเออ 
 
ตอบ ง. มองเตสกิเออ 
รูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของมองเตสกิ

เออร ท่ีกลาวไวในหนังสือชื่อ “เจตนารมณทางกฎหมาย” (L’ Esprit Des Lois) ในเรื่องของหลักการแบงแยกอํานาจ
ออกเปน 3 อํานาจ คือ นิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการออกจากกันและใหเปนอิสระมากท่ีสุด ซึ่งองคกร

ผูใชอํานาจดังกลาวจะตองไมมีความสัมพันธตอกันและกันไมเขาไปกาวกายในการใชอํานาจของกันและกัน โดยปรากฏ

อยูในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรฉบับแรกของโลก 
ระบบประธานาธิบดี เปนระบบท่ีมีการแบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยระหวางฝายนิติบัญญัติ และบริหาร

ออกจากกันอยางเครงครัด กลาวคือ รัฐธรรมนูญมอบหมายใหรัฐสภาเปนผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ 

มอบหมายใหประธานาธิบดี ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยทางออมจากประชาชน เปนผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางบริหาร

และเปดโอกาสใหท้ัง 2 องคกรน้ีเขาไปรวมใชอํานาจกับอีกองคกรหน่ึงไดนอยกรณีมาก ท้ังยังมีขอหามมิใหประธานาธิบดี

แตงต้ังสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือตนในการดําเนินการบริหารราชการแผนดินอีกดวย 
สถาบันการปกครองหลักของสหรัฐอเมริกา มีอยูดวยกัน 4 สถาบันคือ 
1. สถาบันประมุขแหงรัฐ กลาวคือ ประมุขแหงรัฐในรูปของประธานาธิบดี (แบบพลามุขภาพ) โดยปกติแลวจะ

มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยทางออม มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป เม่ือครบวาระแลวอาจไดรับเลือกต้ังเขามา

ดํารงตําแหนงตออีก 1 วาระได แตท้ังน้ีตองไมเกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเปนประธานาธิบดีแบบพลา

มุขภาพน้ัน หมายความวา ประธานาธิบดีทําหนาท่ี 2 อยางในเวลาเดียวกัน น่ันคือ ทําหนาท่ีเปนประมุขแหงรัฐและ

หัวหนาฝายบริหารดวย 
2. สถาบันนิติบัญญัติ หรือท่ีรูจักกันในชื่อของ “รัฐสภา” ซึ่งสหรัฐอเมริกาใชชื่อวารัฐสภาวา “Congress” 

ประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
สภานิติบัญญัติจะทําหนาท่ีออกกฎหมาย รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกากําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมา

จากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป มีจํานวนท้ังสิ้น 435 คน 
สวนวุฒิสภาน้ัน ก็มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนเชนกัน แตละมลรัฐมีวุฒิสมาชิกได 2 คนเทา ๆ กัน 

ไมวาจะเปนรัฐใหญหรือเล็ก โดยยึดหลักความเสมอภาคของรัฐ ดังน้ันในสหรัฐอเมริกามี 50 รัฐ จึงมีสมาชิกวุฒิสภาได 

100 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 6 ป 
3. สถาบันบริหาร ซึ่งก็คือคณะรัฐบาลทําหนาท่ีในการบริหารเทศประกอบดวยประธานาธิบดี ซึ่งเปนหัวหนาฝาย

บริหาร รองประธานาธิบดี และบรรดารัฐมนตรีท้ังหลาย 
อํานาจหนาท่ีของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีหลายประการดวยกัน เชน อํานาจในการออกรัฐกําหนด ซึ่งเปน

กฎหมายท่ีประธานาธิบดีตราขึ้นมาในรูปแบบท่ีเรียกวา “คําสั่งของฝายบริหาร” หรือในรูปของ “ประกาศ” แตอาจถูก

ยับยั้งไดโดยสภาคองเกรสอํานาจในการแตงต้ังและปลดเจาหนาท่ีระดับสูงบางตําแหนง อํานาจในการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศ อํานาจในฐานะเปนผูบังคับบัญชาเหลาทัพ และอํานาจในการอภัยโทษ 
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4. สถาบันตุลาการหรือศาล ประกอบดวยศาลยุติธรรม เปนผูใชอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแตเพียงผู

เดียว และผูเปนตุลาการจะดํารงตําแหนงเปนสมาชิกขององคกรอ่ืนในเวลาเดียวกันอีกไมได รัฐธรรมนูญไมเปดโอกาสให

ศาลรวมใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ และทางบริหารกับองคกรอื่น โดยหลักแลวตองเปนสถาบันท่ีมี

ความเปนอิสระมากท่ีสุด และตองไมตกอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองท้ังทางตรงและทางออม 
นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายังมี “ศาลยุติธรรมสูงสุดของสหรัฐอเมริกา” ประกอบดวยประธานศาลยุติธรรมสูงสุด 

1 คน” และสมาชิกผูพิพากษาอีก 8 คน มีความสําคัญตรงท่ีวา เปนฝายตุลาการท่ีมีอิทธิพลมากในทางการเมือง ท้ังน้ี

เพราะบรรดาสมาชิกท้ัง 9 คน ดังกลาวเปนไปตามสัดสวนของตัวแทนของพรรคการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และชนกลุม

นอยพิพากษาแหงศาลยุติธรรมสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะไดรับการแตงต้ังจากประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของ

รัฐสภา และดํารงตําแหนงไปตลอดชีวิต เวนแตลาออกเม่ืออายุครบ 70 ป ซึ่งถือวาเปนหลักประกันในการดํารงตําแหนง

ทางตุลาการ 
 
ท่ีมา http://www.siamjurist.com/forums/1527.html  
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197. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย บุคคลกลุมใดท่ีมิไดเปนผู มีความคิดริเร่ิมเร่ืองการปกครองโดย

พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 
ก. องคมนตรี  ข.  นายทหาร   ค.  ปญญาชน  ง.  ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
 
ตอบ  ก. องคมนตรี  

คณะราษฎร /คะนะราดสะดอน/ หรือท่ีมักเขียนผิดเปน คณะราษฎร /คะนะราด/ คือ กลุมบุคคลท่ีดําเนินการ

ปฏิวัติยึดอํานาจจากรัชกาลท่ี 7 และเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตย ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
กลุมผูตองการเห็นบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งสวนใหญเปนนักเรียนและนักเรียนทหารท่ีศึกษา

และทํางานอยูในทวีปยุโรป ไดทําการประชุมครั้งแรกเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ณ หอพัก Rue du 
summerard ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และไดตกลงท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีกษัตริยอยูเหนือกฎหมาย มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริยอยูใตกฎหมาย 

โดยตกลงท่ีใชวิธีการ "ยึดอํานาจโดยฉับพลัน" รวมท้ังพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด ท้ังน้ีเพื่อเปนการปองกันการถือ

โอกาสเขามาแทรกแซงจากมหาอํานาจท่ีมีอาณานิคมอยูลอมรอบสยามในสมัยน้ัน คืออังกฤษและฝร่ังเศส 
ในการประชุมครั้งน้ัน กลุมผูกอการไดต้ังปณิธานในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อใหสยามบรรลุเปาหมาย 

6 ประการ ซึ่งตอมาหลังจากปฏิวัติยึดอํานาจไดแลว ก็ไดประกาศเปาหมาย 6 ประการน้ีไวในประกาศคณะราษฏร ฉบับ

ท่ี 1 และตอมาไดเรียกวาเปน "หลัก 6 ประการของคณะราษฎร" โดยหลัก 6 ประการน้ันคือ  
จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในบานเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวให

ม่ันคง 
1. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
2. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม  
3. จะพยายามหางานใหราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 
4. จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนท่ีเปนอยู) 
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสสระ เม่ือเสรีภาพน้ีไมขัดตอหลัก 4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน 
6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร 
หลังจากการประชุมน้ัน เม่ือคณะผูกอการไดกลับมาประเทศสยาม ก็ไดพยายามหาสมาชิกเพ่ือเขารวมการกอ

การปฏิวัติ โดยไดติดตอประชาชนทุกอาชีพ ท้ังพอคา ขาราชการพลเรือน และทหาร จนไดสมาชิกท้ังสิ้น 102 คน 

แบงเปนสาย คือ 
สายพลเรือน นําโดย หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) 
สายทหารเรือ นําโดยน.ต. หลวงสินธุสงครามชัย 
สายทหารบกชั้นยศนอย นําโดย พ.ต. หลวงพิบูลสงคราม 
และสายนายทหารชั้นยศสูง นําโดย พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 
 
ท่ีมา http://th.wikipedia.org/wiki/คณะราษฎร 
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198. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เกี่ยวของกับอะไร 
ก. การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก ข. การรณรงคปลูกปาอยางกวางขวาง 
ค. การผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ง. การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
 
ตอบ ก. การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก  

GREEN  REVOLUTION หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมจากแบบด้ังเดิมมาสูการเกษตร

แผนใหมท่ีใหผลผลิตสูง โดยใชพันธุกรรมท่ีผสมขึ้นมาใหม ใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร  ระบบชลประทานแผนใหม และความรูดานการจัดการฟารม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรเกิดขึ้น

ในประเทศอุตสาหกรรมกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศแรกท่ีการปฏิวัติอุตสาหกรรมให

เกิดขึ้น โดยประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๓ เจาของท่ีดินท่ีมีฐานะร่ํารวยไดเริ่มหาวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตน   

โดย ชารล ไวสเคาท  ทาวนแซนด ไดคิดคนวิธีเพิ่มผลผลิตในท่ีดินเทาเดิมใหมากขึ้นโดยปลูกพืชหลายชนิด เชน ขาว

บารเลย ถั่ว ขาวสาลี และหัวผักกาด หมุนเวียนสลับกันไป ทําใหมีการใชท่ีดินอยางเต็มท่ี  ภายหลังจากน้ันเกิดนักคิด

หลายทานไดคิดคนเครื่องจักรกลในการทําฟารม  รวมท้ังเขียนตําราวาดวยวิธีการทําการเกษตรใหมีผลกําไรมากขึ้น   

ระบบเกษตรแบบใหมท่ีใชทุนและการจัดการฟารมท่ีมีแรงกระตุนจากความตองการผลกําไรไดเขามาแทนท่ีการ

เกษตรกรรมแบบด้ังเดิมในประเทศอังกฤษอยางรวดเร็ว การปฏิวัติเกษตรกรรมไดแผขยายสูประเทศตางๆ ใกลเคียง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเยอรมนี  โดยการใชเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟารมท่ีเปนระบบ และการใช

ปุยเคมีทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เยอรมนีน้ันถือวาเปนประเทศแรกๆท่ีมีการนําปุยเคมีเขามาใชในการเกษตร  

เชน ระหวางป ๒๔๓๘-๒๔๕๕ มีการใชปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ๓ เทา ปุยฟอสฟอรัส เพิ่มขึ้น ๒.๕ เทา และปุยโปตัสเซียม

เพิ่มขึ้น ๘ เทารวมถึงมีการนําเอาพันธุพืชใหมๆ จากดินแดนอาณานิคมมาทดลองปลูกท้ังในยุโรปเอง  และการนําเอาพืช

จากดินแดนอาณานิคมหน่ึงไปยังอีกอาณานิคมหน่ึงซึ่งมีเงื่อนไขการผลิตท่ีดีกวา เชน มีแรงงานราคาถูกมากกวา ใกลกับ

ตลาดหรือสะดวกตอการขนสงเพื่อปอนอุตสาหกรรมของตนไดมากกวา        
สําหรับสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุท่ีเปนประเทศท่ีมีพื้นท่ีกวางใหญ และเปนแหลงรองรับการหลั่งไหลเขามาแสวง

โชคของชาวยุโรป ทําใหการเกษตรในสหรัฐขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว โดยในระยะแรกน้ันการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทาง

การเกษตรเกิดขึ้นจากการขยายพื้นท่ีการเกษตร และนําเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาใช ควบคูกับการนําทาสผิวดําจาก

แอฟริกามาใชในกิจกรรมท่ีตองใชแรงงาน เชน การทําไรฝาย ปฏิวัติเขียวในอเมริกาเกิดขึ้นภายหลังการจัดต้ังสถาบัน

สอนวิชาการและสถานีทดลองการเกษตรที่เรียกวา Land Grant เม่ือป ๒๔๐๕ โดยภายหลังการจัดต้ังสถาบันดังกลาว  

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญไดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจน

กลายเปนประเทศผูสงออกอาหารรายใหญของโลกในป ๒๔๙๓             
กอนหนาสงครามโลกครั้งท่ีสอง เทคโนโลยีการเกษตรแบบตะวันตกไดถูกเผยแพรมายังประเทศโลกท่ีสาม 

หรือกลุมประเทศดอยพัฒนา   แตก็ยังไมกวางขวางมากนัก เชนในกรณีประเทศไทย ไดมีการนําเอาเครื่องจักรท่ีใชใน

การไถนาเขามาใชต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ แตก็ไมเปนท่ีนิยม  เพราะสูการใชแรงงานคนไมได การปฏิวัติเขียวของประเทศ

โลกท่ีสาม เกิดขึ้นอยางชัดเจนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซึ่งท้ิงระยะกวาหน่ึงศตวรรษหลังจากท่ีมีการนํา

เครื่องจักรไถนาเครื่องแรกเขามาใชในประเทศไทยดวยความชวยเหลือทางวิชาการของมูลนิธิ  ร็อกกี้เฟลเลอร  ใน

เม็กซิโก ดานการปรับปรุงพันธุขาวสาลีท่ีใหผลผลิตสูงและตานทานโรคราสนิม (rust) ไดผลอยางรวดเร็ว  ทําใหสามารถ
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ผลิตขาวสาลีไดอยางเพียงพอตอความตองการในประเทศอันถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของปฏิวัติเขียว  ดวยความสําเร็จของ

ร็อกกี้เฟลเลอรในเม็กซิโกและปจจัยอื่นๆ ประกอบกันทําใหสหรัฐหันความสนใจไปยังกลุมประเทศโลกท่ีสาม  จึงกอเกิด

โครงการใหญๆ ขึ้นในหลายพ้ืนท่ี ในสวนของภูมิภาคเอเชียเกิดการริเริ่มเพื่อจัดต้ังสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ หรือ “อีร่ี” 
ขึ้นท่ีประเทศฟลิปปนส  ในป  พ.ศ. ๒๔๙๖  โดยไดรับเงินบริจาคกอนใหญจากมูลนิธิฟอรด (Ford Foundation) และ
ร็อกกี้เฟลเลอร รวมถึงไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุมอุตสาหกรรมตางๆหลายแหงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุตสาหกรรมเคมีเกษตร ปุย บรรษัทคานํ้ามัน  
ในสวนของประเทศไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสูแนวทางการปฏิวัติเขียวน้ัน ไดเร่ิมตนขึ้น

ต้ังแตกอนต้ังสถาบันวิจัยขาวนานาชาติในประเทศฟลิปปนสแลว โดยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ภายใตความชวยเหลือ

ของสหรัฐ ดวยการสงนักวิทยาศาสตรดานการเกษตร ๒ คน เพื่อเขามาชวยเหลือทางวิชาการ คือ นักพันธุศาสตร  เพื่อ

มาชวยเหลือในโครงการปรับปรุงพันธุขาว และนักปฐพีวิทยาเขามาแนะนําเกี่ยวกับการสํารวจและปรับปรุงบํารุงดินใน

ประเทศไทย โดยเร่ิมโครงการปรับปรุงพันธุขาวในประเทศไทย  ดวยการฝกอบรมเจาหนาท่ีเกษตร และนักศึกษาเกษตร 

ในเน้ือหาพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุพืช ธรรมชาติของดินโดยเฉพาะดินในเขตรอน และความสําคัญของปุยเคมี  

หลังจากน้ันมีการเก็บตัวอยางพันธุขาวใน  ๓๕  อําเภอ จากพ้ืนท่ีทํานา ๙๗๘  แหง เพื่อทําการศึกษาและทดลองปลูก  

การรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุจากตะวันตกไดดําเนินไปพรอมๆกับการปรับปรุงหนวยงานราชการของกระทรวง

เกษตรเพ่ือรองรับแนวคิดใหมของการพัฒนาการเกษตรไปพรอมๆกันดวย  ความชวยเหลือทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา

จึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเร่ิมตนการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย และเปนการเชื่อมโยงและผนวกการวิจัย

การเกษตรในระดับประเทศเขากับสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศท่ีประเทศฟลิปปนส     
นับแตการกอต้ังศูนยวิจัยขาวนานาชาติ ท่ีฟลิปนส   ในราวป  ๒๔๘๖   จวบจนถึง ป  ๒๕๐๖   ซึ่งเปนปแรก

ของการเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ   ตลอดระยะเวลา ๒๐   ป ท่ีนักวิชาการจากตางประเทศเขามีสวนในการ

ชี้นําระบบการผลิต และการเกษตรในประเทศ    ต้ังแตชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกท่ีวาดวยการพัฒนาระบบ

การผลิต    ท้ังดานการเพิ่มปริมาณเพื่อการสงออก และการปรบปรุงวิธีการผลิตแผนใหม เพื่อการเพิ่มผลผลิตตอไร   

ดวยแนวทางของระบบชลประทาน การกอสรางอางเก็บนํ้าและเขื่อนขนาดใหญ  รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิต ท้ังดานพันธุกรรม  ดานเทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีการบริหารจัดการ   รวมถึงการกอต้ัง

สถาบันวิจัยดานตางๆท่ีเกี่ยวของ และการผลิตบุคลากรท่ีทีความชํานาญเฉพาะทาง             
จวบถึงปจจุบัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๐  ป ๒๕๕๐    ตลอดระยะเวลา ๔๔  ป

ของการพัฒนาประเทศ ดวยการเดินทางของปฏิวัติเขียวท่ียาวนานมาก และระหวางทางไดเกิดการทําลายทรัพยากร

ทองถิ่นไปอยางไมสามารถประมาณคาได  ท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และสัตว

ทองถิ่น   ปฏิวัติเขียว  ไมเพียงแค  เปลี่ยนพันธุ  เปลี่ยนเทคโนโลยี  เปลี่ยนระบบการผลิต แตนําสูการเปล่ียนวิถีชีวิต

ของเกษตรกรอยางเลี่ยงไมได           
ยกตัวอยางเชน ชาวนาใน  จ. สุพรรณบุรี จากชาวนาท่ีเคยมีความสุขกับวิถีกสิกรรม   ตองเปลี่ยนมาเปน

ผูจัดการนาท่ีทํานา  ๒ ป ๕  ครั้ง  ใชพันธุขาวท่ีปรับปรุงโดยสถาบันวิจัย เพื่อใหตนเต้ีย เพื่อรองรับเทคโนโลยีทาง

การเกษตร และตอบสนองตอปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร   ตนทุนการผลิตท่ีพุงสูงจนแทบไมมีกําไร  หากไมทํา  

น่ันหมายความวา จะเปนหน้ีสินท่ีไมสามารถชดใชได    การทํานา จึงเสมือนเปนการตออายุ และผลัดวงจรของหน้ีสินไป

เรื่อยๆ    วงจรดังกลาว เกิดขึ้นกับชาวนา ๙๐   กวาเปอรเซ็นตในพื้นท่ีภาคกลาง               
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ปฏิวัติเขียว  เกิดขึ้นแลว  และเกิดขึ้นยาวมานกวาท่ีเราจะทบทวนถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ดวยซึมซับ

ถึงการเปลี่ยนแปลงจนเปนเน้ือเดียวกับวิถีชีวิต  เปนชีวิตท่ีทุกขระทมของชาวนาชาวไร ผูหลังหยาดเหง่ือแรงงานเพ่ือกอ

บานสรางเมือง ดวยหวังวา เหงื่อทุกหยาดหยดจะถมทับผืนแผนดินเกิดใหเจริญงอกงาม    หากแต ในความเปนจริงแลว 

หยาดเหงื่อและพลังเหลาน้ัน กลับถูกแยงชิงโดยระบบทุนตางชาติท่ีเขามารอเก็บเกี่ยวผลประโยชน และ เหลือเอาไวเพียง  

ความยอยยับของทรัพยากร   สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น เอาไวใหลูกหลานไดดูตางหนา เพื่อระลึกวา   ประเทศของ

เรา เคยเปนผูม่ังค่ังประเทศหน่ึงในดินแดนอุษาคเนย 
 
ท่ีมา http://gotoknow.org/blog/khaokam/155956  
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199. Polluter Pay Principle คืออะไร 
ก.  การใชหลักการ "รัฐบาลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูรับผิดชอบ" 
ข.  การใชหลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูเสียคาใชจาย" 
ค.  การใชหลักการ "รัฐบาลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองรักษาสิ่งแวดลอม" 
ง.  การใชหลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองรักษาสิ่งแวดลอม" 
 

ตอบ ข.  การใชหลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกดิภาวะมลพิษตองเปนผูเสียคาใชจาย" 
Polluter Pay Principle คือ หลักการ "บุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะมลพิษตองเปนผูเสียคาใชจาย" 

หลักการน้ีเปนกลไกหน่ึงท่ีชวยควบคุมมิใหมีการแพรกระจายมลพิษสูสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ

ทางแพง โดยใหผูท่ีกอใหเกิดแหลงมลพิษหรือกอใหเกิดการรั่วไหล หรือการแพรกระจายมลพิษ อันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ

อันตรายถึงแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย รวมท้ังเปนเหตุใหทรัพยสินของบุคคลอ่ืน หรือของรัฐเสียหายดวย

ประการใด ๆ เจาของหรือผูควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษน้ันมีหนาท่ีตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น ไมวา

การร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ัน จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ การชดใชคาเสียหายจะ

รวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีทางราชการจะตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดขึ้น 
ดังน้ันหากผูประกอบการใหความรวมมือกับทางราชการโดยยินยอมท่ีจะเสียคาใชจายในการดําเนินกิจการ

บางสวน เพื่อใชในการจัดทําระบบการติดตามตรวจสอบและระบบปองกันมลพิษจากแหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ

แลว ก็จะเปนการลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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200. “วิธีการแกลงดิน” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เปนการแกปญหาดิน

ประเภทใด 
ก. ดินเค็มจัด   ข. ดินเปร้ียวจัด  ค. ดินถูกชะลางพังทลาย  ง. ดินขาดความอุดมสมบูรณ 

  

  ตอบ ข. ดินเปรี้ยวจัด  
แกลงดิน เปนแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแกปญหาดิน

เปร้ียว หรือดินเปนกรด โดยมีการขังนํ้าไวในพื้นท  ี่จนกระท่ังเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหดินเปร้ียวจัด จนถึงท่ีสุด แลวจงึ

ระบายนํ้าออกและปรับสภาพฟนฟูดินดวยปูนขาว จนกระท่ังดินมีสภาพดีพอท่ีจะใชในการเพาะปลูกได 
หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรง

พบวา ดินในพื้นท่ีพรุท่ีมีการชักนํ้าออก เพื่อจะนําท่ีดินมาใชทําการเกษตรน้ัน แปรสภาพเปนดินเปร้ียวจัด ทําใหเพาะปลูก

ไมไดผล จึงมีพระราชดําริใหสวนราชการตาง ๆ พิจารณาหาแนวทางในการปรบัปรุงพ้ืนท่ีพรุท่ีมีนํ้าแชขังตลอดปใหเกิด 

ประโยชนในทางการเกษตรมากท่ีสุด และใหคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศนดวย การแปรสภาพเปนดินเปร้ียวจัด 

เน่ืองจากดินมีลักษณะเปนเศษอินทรียวัตถุ หรือซากพืชเนาเปอยอยูขางบน และมีระดับความลึก ๑ - ๒ เมตร เปนดิน

เลนสีเทาปนนํ้าเงิน ซึ่งมีสารประกอบกํามะถัน ท่ีเรียกวา สารประกอบไพไรท (Pyrite : FeS2) อยูมาก 

ดังน้ัน เม่ือดินแหง สารไพไรทจะทําปฏิกิริยากับอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถนัออกมา ทําใหดินแปรสภาพ

เปนดินกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงไดดําเนินการสนอง

พระราชดําริโครงการ " แกลงดิน " เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดิน เริ่มจากวิธีการ " แกลงดินให

เปร้ียว " คือทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไป เพื่อเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรททําปฏิกิริยา

กับออกซิเจนในอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถนัออกมา ทําใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้น " แกลงดินใหเปร้ียวสุดขีด " 

จนกระท่ังถึงจุดท่ีพืชไมสามารถเจริญงอกงามได จากน้ันจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกลาวใหสามารถปลูกพืชได วิธีการ

แกไขปญหาดินเปร้ียวจัดตามแนวพระราชดําริ คือควบคุมระดับนํ้าใตดิน เพื่อปองกันการเกิดกรดกํามะถัน จึงตอง

ควบคุมนํ้าใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนท่ีมีสารไพไรทอยู เพื่อมิใหสารไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ 
จากการทดลอง ทําใหพบวา วิธีการปรับปรุงดินตามสภาพของดินและความเหมาะสม มีอยู ๓ วธีิการดวยกัน 

คือ 
1. ใชนํ้าชะลางความเปนกรด เพราะเม่ือดินหายเปรี้ยว จะมีคา pH เพิ่มขึ้น หากใชปุยไนโตรเจนและ

ฟอสเฟต ก็จะทําใหพืชใหผลผลติได 
2. ใชปูนมารลผสมคลุกเคลากับหนาดิน 
3. ใชท้ังสองวิธีขางตนผสมกัน 
 

ท่ีมา http://dit.dru.ac.th/ka/a33.php   


