เฉลย
Pre-Test ครั้งที่ 4/2553
จัดสอบโดย เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org)
วิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ 2553
เวลา 09.30 – 13.30 น. รวม 4 ชั่วโมง
จํานวนขอสอบ ทั้งหมด 250 ขอ
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วิชาภาษาอังกฤษ (50 ขอ)
101. B. In 1732.
102. B. On a farm in Virgini
103. B. Mathematics.
104. B. the "Father of our country"
105. D. Labor Day
106. B. chew our food
107. C. begin to decay
108. A. they have toothache
109. D. sweet things
110. A. “How to keep our teeth healthy”
111. A. to work by bus
112. B. unless we hurry up
113. B. showing Jane how to do it
114. A. in the information you gave me
115. D. we will have to leave
116. D. if
117. C. fond
118. D. that
119. A. successful
120. B. tired
121. D. daily
122. C. useful
123. A. held
124. C. has changed
125. D. used to
126. A. many
127. B. shortage
128. D. Certainly, sir
129. C. wouldn’t miss
130. B. but
131. D. who
132. A. a few
133. C. after
134. B. ask
135. D. discovered
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136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

B. consisted
B. their
C. where
D. fewer
D. many
C. because
B to stay
C. to
B. with
B. what did happen
A. jogging
A. The volume
B. could he have
A. of defending
C. diligent
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วิชาภาษาไทย (50 ขอ)
151. ขอใดมีวรรณยุกตครบทุกเสียง
ก. บานใดไรสุข ทุกขครอบขังตราบสิ้น
ข. ชีวินไรสุข ทุกคนคิดหมนหมอง
ค. บานใดมีสุข ทั่วทุกคนใฝปอง
ง. พอแมพี่นอง มีสุขทุกนาที
152. ขอใดมีวรรณยุกตเหมือนคํา "นกคุม" ทุกคํา
ก. ทุกเสน ยกยอด ชิดชอบ
ข. รักสม คุกเขา ฟารั่ว
ค. เล็ดลอด เลาไก รูหลัก
ง. กกเกา เยาหยอก คิดวา
153. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนคํา "ขดลวด" ทุกคํา
ก. รสชาติ อบอาว ปากบอน
ข. แจมจา นองไก ไหลเขา
ค. ขาวลา บดบัง ลองหน
ง. สรางไข ปกปอง จะแจง
154. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกับคําในขอความวา "เรื่องดีแคไหนก็นาเบื่อทั้งนั้นแหละ"
ก. นี่คือขาวของที่พอซื้อใหนองสุ
ข. พวกเราชาวนาคึกคักเมื่อไดขาวรอยหาบ
ค. โชคยังไมหิวนะ วาแตพิศพักตรเถอะ
ง. ที่คุณวาหอมไมใชดอกกลวยไมหรอก
155. ขอใดมีวรรณยุกตไมครบหาเสียง
ก. เหมอจองมองฟาหาดาวสอง
ข. จิตหมนหมองสองมือลาพาอดสู
ค. สิ่งเคยรักของที่หวงมาเปนศัตรู
ง. ชีวิตที่เหลืออยู คืออะไรไมรูเลย
156. ขอใดมีเสียงวรรรณยุกตไมครบหาเสียง
ก. ฉันรักภาษาไทยมากที่สุด
ข. ฉันชอบอานวรรณคดีไทยมาก
ค. ฉันภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา
ง. เพื่อนของฉันมักกลาววาภาษาไทยคอนขางยาก
157. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับเสียงวรรณยุกตในขอความ “สิบปากวาไมเทาตาเห็น”
ก. หากใจมุงมั่นไรแปรผัน
ข. เด็กเกงมักขวนขวายสรางสรรค
ค. รีบเกี่ยวขาวใหทันวันเสาร
ง. บุกบั่นมุงสรางบานชวนฝน
158. ขอใดมีคําที่มีเสียงพยัญชนะสะกดเสียงเดียวกันมากที่สุด
ก. พยัคฆใหญครุฑยักษสมัครสมาน ยอยศมารมนุษยเหนือพุทธะ
ข. เมื่อพบลาภภาพนั้นพลันกลับหาย สรรพสิ่งวอดวายวับไปกับตา
ค. นุชนาฏพลาดพลัดกษัตรา มิอาจมาทรงราชรถบุษบางาม
ง. ไทยลวนรุมรวยดวยผลไม จิตใจก็สวยใสงดงามจริง
159. ประโยคในขอใดมีจํานวนเสียงพยัญชนะทายมากที่สุด
ก. นักเรียนตองเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา
ข. ประชาชนตักบาตรภิกษุสามเณรในวันปใหม
ค. นองสาวหมายตาจะสอยมะมวงตนนี้นานแลว
ง. แมบานสมัยใหมชอบซื้อสินคาเงินผอน
160. ขอใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวนอยที่สุด (ไมนับเสียงซ้ํา)
ก. เสียงปตอดแตรตอสีซอรับ
ข. ไดระเบียบเรียบงามสักสามรอย
ค. ปพาทยคอยบรรเลงเพลงสดับ
ง. กลองขยับมือถี่ตีออกรัว
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161. ขอใดมีสระประสมมากที่สุด
ก. เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย ข. ปลาเสือเหลือที่ตา เลื่อมแหลมกวาปลาทั้งปวง
ค. เนื้อออนออนแตชื่อ เนื้อนองฤๅออนทั้งกาย
ง. คางเบือนเบือนหนามา ไมงามเทาเจาเบือนชาย
162. ขอใดมีพยางคที่ใชสระประสมมากที่สุด
ก. นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจันทร
ข. กรับประสานสวบสวบสงเสียงใส
ค. ทั้งหวายตรวนลวนเครื่องที่ลําบาก
ง. พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน
163. ขอใดไมมเี สียงสระประสม
ก. มโนมอบพระผู เสวยสวรรค
ข. พูดมากเปลาเปลืองปน ปดเหลน
ค. สิ่งใดในโลกลวน เปลี่ยนแปลง
ง. คําแสลงเสียดแทงระคน คําหยาบ หยอกฤา
164. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. น้ําตาเปรียบเหมือนเพื่อน จะตักเตือนอนุสรณ
ข. เศราสุขทุกขมวยมรณ รื่นเริงใจใชน้ําตา
ค. ระบายความในใจจิต จึงเหมือนมิตรเสนหา
ง. คูทุกขคูชีวา เห็นใจฉันนิรันดรเอย
165. ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. ริมโบสถระเบียงเคียงฐานบาตร ดื่นดาษผูคนอยูจนสาย
ข. เห็นน้ํารักพร่ําออกทั้งดอกผล ไมมีคนรักรักมาหักสอย
ค. ถือขันตีทีนั้นจะขันแตก ทั้งศีลแทรกสูดออกกระบอกหู
ง. ถึงมาดแมนตกยากตองถากหญา จะอาสาแทนนองอยาหมองศรี
166. ขอใดมีพยางคคําเปนนอยที่สุด
ก. ตับเหล็กลวกหลอนตม เจือน้ําสมโรยพริกไทย
ข. โอชาจะหาไหน ไมมีเทียบเปรียบมือนาง
ค. เทโพพื้นเนื้อทอง เปนมันยองลองลอยมัน
ง. เรือมาหนามุงน้ํา แลนเฉื่อยฉ่ําลําระหง
167. ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “เกศาปลายงอนงามทรง เอวองคสารพัดไมขัดตา”
ก. คําเปน 12 คํา คําตาย 2 คํา
ข. คําเปน 11 คํา คําตาย 3 คํา
ค. คําเปน 10 คํา คําตาย 4 คํา
ง. คําเปน 9 คํา คําตาย 5 คํา
168. ขอใดออกเสียงควบกล้ําทุกคํา
ก. ขวัญ ความ กรุ ขลัง พลัง
ข. คล้ํา ปรัง ทลาย เกร็ง พลอย
ค. ปริ เตรียม กรํา พลาง ขวิด
ง. กรน ครวญ กราน ขลุง ผลิต
169. เสียงควบคล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
ก. บรั่นดี
ข. นิวเคลียส
ค. อิเควเตอร
ง. เพนกวิน
170. ประโยคในขอใดไมบกพรองในเรื่องการใชคํา
ก. ตามปกติเดือนนี้เปนเดือนที่มีอุทกภัยและวาตภัยชุกชุม
ข. การประกาศผลการสอบถูกรนจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคม
ค. ลูกสมเสร็จที่เกิดใหมในสวนสัตวเขาเขียวเรียกรองความสนใจจากผูชมไดอยางมาก
ง. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะเกิดพายุพัดกรรโชกในระยะสองสามวันนี้
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171. ขอใดเปนประโยคความเดียว
ก. เขาไดรับโทษแลว ธรรมชาติยอมไมเขาขางคนผิด
ข. การสอบไลเสร็จสิ้นลงแลว แตการเรียนยังไมเสร็จ
ค. อีกสองปพวกเราจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎร
ง. ถาทุกคนไมรวมมือกันสัตวปาหลายชนิดจะสูญพันธุไปจากประเทศของเรา
172. ขอใดเปนประโยคที่สมบูรณ
ก. เพียงแตเราตองเริ่มดวยการสอนลูกหลานใหรูจักคิด รูจักรักตนเอง รูจกั รักผูอื่นและรูจักให
ข. ความคิดริเริ่มใหมๆ เพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณคาเพื่อรากฐานชีวิตและการเรียนรูที่ดีของเด็กไทย
ค. ชาติของเราจะอยูอยางสันติสุขไดก็ดวยระบบเศรษฐกิจผสมผสาน เพราะวิธีนี้จะทําใหชุมชนมีความสุขอยูกับความพอดี
ง. นับตั้งแตภาวะการถดถอยของการสงออก การปลดลูกจาง การปดสถาบันการเงิน จนถึงปลอยคาเงินบาทลอยตัว
173. ขอใดเปนประโยคกรรม
ก. ผาปูโตะสี่เหลี่ยมผืนผาลายสวยผืนนี้เปนงานปกครอสติช
ข. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอยางสุดฝมือเพื่อสงเขาประกวดในงานลอยกระทง
ค. แหนมเนือง เปาะเปยะสดและขนมเบื้องญวน เปนสูตรสําเร็จในการสั่งอาหารเวียดนาม
ง. อาจารยสมศรีมีฝมือในการสลักผักผลไมเปนรูปดอกไมตางๆ เชน ดอกรักเร ดอกบัวสาย ฯลฯ
174. ขอใดมีโครงสรางของประโยคแบบ กรรม-ประธาน-กริยา
ก. มะเร็งบางชนิดรักษาใหหายได
ข. หนังสือพิมพฉบับเชาที่เขามักอานเวลากินกาแฟ
ค. เขื่อนปาสักชลสิทธิ์กอสรางสําเร็จแลวอยางงดงาม ง. ไวรัสคอมพิวเตอรชนิดใหมระบาดทําใหขอมูลเสียหาย
175. ขอใดเปนประโยคความรวม
ก. สุภิตสุดารองเพลงไทยเกงมาก
ข. สมชายกับเพื่อนนัดซอมฟุตบอลทุกเย็น
ค. ฐานะการเงินของเขาตกต่ําลงอยางมาก
ง. นักกีฬาพิการไดรับคําชมในความอดทน
176. ขอใดเปนประโยคความรวม
ก. แมนอนซมตลอดวันเพราะพิษไข
ข. ขณะนี้เราลดคาใชจายไดหลายอยาง
ค. คุณตาออกกําลังกายดวยการเดินทุกเชา
ง. เราคงซื้อหนังสือตอนเขาลดราคาเทานั้น
177. ขอใดไมใชประโยค
ก. เด็กที่นั่งรถไฟมากับฉันเปนนองชายของเพื่อน
ข. คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสมาคมสตรี
ค. สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงออกอากาศพรอมกัน ง. สัมมนาเรื่องการพัฒนาสื่อมวลชนของนักขาวหนังสือพิมพ
178. ขอใดเรียงลําดับความไดถูกตองเหมาะสม
1. แตถาแปรไปในทางเสื่อมก็นาวิตกวาจะเกิดความวิบัติขึ้นแกภาษาของเรา
2. การที่ภาษาของเรากําลังเปลี่ยนแปรไปในทางสับสนในปจจุบัน
3. หากการเปลี่ยนนั้นเปนไปในทางเจริญก็เปนการดี
4. ตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมยุคใหมนั้นเปนเรื่องที่นาเปนหวง
ก. 2., 4., 3. และ 1.
ข. 1., 2., 3. และ 4.
ค. 3., 4., 1. และ 2.
ง. 4., 3., 2. และ 1.
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179. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
1. ขยะพลาสติกยอยสลายไดยากมากในสภาพธรรมชาติ
2. จึงมิใชทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพนัก
3. แมจะมีการนําพลาสติกที่ยอยสลายไดมาใช
4. แตพลาสติกประเภทดังกลาวไมสามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณทางชีวภาพ
5. เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
ก. 1 5 2 3 4 ข. 3 4 5 1 2 ค. 5 3 4 1 2 ง. 5 1 3 4 2
180. ขอความตอไปนี้เรียงลําดับไดเหมาะสมที่สุดตามขอใด
1. บางคนไม น า เชื่ อ ก็ ต อ งเชื่อ ว า จบแคมั ธ ยม 6 สมั ย ก อ น สามารถเป น ครู สอนเด็ ก ให เ ก ง เลขคณิ ต เก ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. ไมวาจะจบแคมัธยม 1 มัธยม 3 มัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรูทั้งอานและเขียนใชการไดไมตกหลน
3. คนไทยรุนเกาหรือคอนขางเกามักจะใชภาษาทั้งพูดและเขียนไดคอนขางดีถึงดีมาก
4. จนเติบใหญขึ้นมาเปนคนไทยที่มีคุณภาพไดไมนอยหนาครูปริญญาตรีสมัยนี้
ก. 3., 1., 4. และ 2.
ข. 3., 2., 1. และ 4.
ค. 1., 4., 3. และ 2.
ง. 1., 3., 4. และ 2.
181. ขอใดเรียงลําดับขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
1. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่ง คือ ปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี
2. บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทานั้น
3. ทั้งสองสิ่งนี้นับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ
4. อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล
ก. 2., 1., 3. และ 4.
ข. 4., 2., 1. และ 3.
ค. 1., 3., 2. และ 4.
ง. 3., 1., 4. และ 2.
182. ขอใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด
ก. ตักบาตรรวมขัน
ข. ตายประชดปาชา
ค. ทําบุญเอาหนา
ง. สวรรคในอกนรกในใจ
183. ขอใดใชภาษาระดับทางการ
ก. การกลับคําใหการของผูตองหามีผลอยางยิ่งตอกระบวนการสอบสวน
ข. จนถึงขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาไทยยังไมเปนรูปเปนรางเทาใดนัก
ค. รัฐบาลแถลงวานับแตนี้เปนตนไปจะจริงจังกับการแกปญหาความยากจน
ง. เพราะความไมสันทัดตอการเมืองเปนผลใหบานเราตองเปลี่ยนรัฐมนตรีอยูเสมอ
184. ขอใดไมมคี ําซอน
ก. หนาตาของสลวยดูสดใสขึ้นเมื่อทราบขาวคนรักของเธอ
ข. สาลินไมรูจักมักคุนกับอัศนียแตเขาก็มาชวนเธอทํางาน
ค. รจนาตกอยูในวังวนของความทุกขที่ดูจะหาทางออกไมได
ง. กนกเรขาไมเดือนรอนที่คนเขาใจผิดเรื่องการทํางานของเธอ
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185. ขอใดอานแบบคําสมาสทุกคํา
ก. อธิกมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน
ข. สุขลักษณะ สุขภาพ สุขศาลา
ค. มูลฐาน มูลโค มูลนิธิ
ง. รสชาติ รสนิยม รสวรรณคดี
186. ขอใดมีคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
ก. คชยาน สุภาภรณ เศวตฉัตร
ข. พนานต นรินทร กมลาสน
ค. ราชวาที ศัสตราวุธ อริราช
ง. ไชยานุภาพ ขัตติยมานะ พลขันธ
187. ขอใดเปนคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
ก. ทิวากร อมรินทร รัตติกาล
ข. สรรพางค ธันวาคม อรัญวาสี
ค. กุศโลบาย มิจฉาทิฐิ บุญญาธิการ
ง. ธรรมาสน มหัศจรรย อรุโณทัย
188. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา
ก. แนบชิด กับแกลม เกงกาจ
ข. รีดไถ กลาวหา เอาอยาง
ค. ออยอิ่ง ปาวรอง โยนกลอง
ง. หมดสิ้น กดดัน ใหมเอี่ยม
189. ขอใดมีคําซอนมากที่สุด
ก. แตหนาวใจยากแคนนี้แสนเข็ญ
ข. ออกแออัดผูคนอยูลนหลาม
ค. ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน
ง. ไมสมประกอบทรัพยสินก็ขัดสน
190. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
ก. พระยาเศวตพาหะ ชางสําคัญสิ้นแลว
ข. ประธานองคมนตรีมีหมายกําหนดการซอมรับปริญญาบัตร
ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นพระชนม
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งองคมนตรี
191. ขอใดใชราชาศัพทผิด
ก. หมอมเจาเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย
ข. สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผา สมุดแกนักเรียน
ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดสุนัขที่ชื่อคุณทองแดง
192. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการ
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรดารโหฐาน
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จฯ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีฉัตร
มงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
193. ขอใดแปลความหมายผิด
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเทา
ข. ฉลองพระเนตร หมายถึง แวนตา
ค. ฉลองพระหัตถ หมายถึง ถุงมือ
ง. ซับพระองค หมายถึง ผาเช็ดตัว
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194. ขอใดใชสํานวนไทยไดถูกตอง
ก. เด็กคนนี้เอางานเอาการ ทาทางเปนโลเปนพายดีมาก
ข. ตํารวจที่ดีตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยไมคิดหาเศษหาเลยจากหนาที่
ค. เปนลูกผูหญิงตองเดินเหินใหเรียบรอยสงางามไมเดินมือหางตีนหาง
ง. พนักงานพวกนี้พอเจานายไมอยูก็ไมทํางานทําตัวเปนลิงหลอกเจาอยูได
195. ขอใดใชสํานวนไทยถูกตอง
ก. ทําอะไรไมอดทนเลยนะเธอ ใจปลาซิวเหลือเกิน
ข. เขาโกรธนองชายมากจนเลือดเขาตา แตทําอะไรไมได
ค. พอเธอหายปวยก็ปกกลาขาแข็ง ขับรถไปตางจังหวัดคนเดียว
ง. หลังจากซื้อของเสร็จแลว เขากับเธอก็เดินเคียงบาเคียงไหลกันออกมาจากราน
196. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง
ก. เขารับจะเปนทนายหนาหอวาความคดียักยอกทรัพยของธนาคาร
ข. ทั้งๆ ที่ถูกกลาวหาวาเปนนางกลางเมือง หลอนก็มไิ ดขัดเคืองโตตอบใดๆ
ค. เพื่อนๆ คิดวาเขาเปนนกสองหัว จึงพากันรังเกียจไมคบคาสมาคมดวย
ง. กีฬามหาวิทยาลัยแตละครั้ง สถาบันที่ไมมีทีมชาติมักเปนหมูสนามใหเขาตอน
197. ขอใดเขียนถูกทุกคํา
ก. ทุภิกขภัย นิมิต สังวร
ข. อภิชาต ฉันทญาติ เจียระไน
ค. จํานง ชมดชมอย นิวรณ
ง. พัสดี ประณีต กระทัดรัด
198. ขอใดสะกดถูกทุกคํา
ก. ปรักหักพัง ปรัมปรา ปรามาส
ข. ผัดวันประกันพรุง ผุดลุกผุดนั่ง ผุบๆ โผลๆ
ค. เกร็ดความรู เกร็ดพงศาวดาร เกร็ดปลา
ง. จัตุสดม จัตุรัส จัตุรมุข
199. คําเชื่อมในขอใดใชเติมในชองวางไดอยางถูกตอง
“แผนกระตุนเศรษฐกิจรอบ 2 .......... จะเลอเลิศขนาดไหน .......... คนไทยไมชวยกันจริงมัวแต
เลื่อยขากันเอง .......... ประโยชนสวนตัวแลว .......... จะทําใหขาดความเชื่อมั่น .......... ขาดความเชื่อมั่นเมื่อไรประเทศ
ไทยลมแนนอน”
ก. ถึง, หาก, โดย, คง, ซึ่ง
ข. แมวา, หาก, ก็, จึง, พอ
ค. แม, ถา, เพื่อ, ก็, หาก
ง. ถึง, ถา, สําหรับ, ที่, เมื่อ
200. คําในขอใดเติมชองวางของขอความตอไปนี้ไดเหมาะสมที่สุด
“แนวความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ป เปนแนวคิดที่สําคัญ .......... แพรหลาย
.......... สังคมที่นับถือพุทธศาสนา .......... ที่มาของเรื่องนี้ .......... ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน”
ก. ซึ่ง ตอ ดังนั้น จึง
ข. และ ของ ถึงกระนั้น ก็
ค. และ ใน อยางไรก็ดี ยัง
ง. ซึ่ง ตาม อยางไรก็ดี ก็
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วิชาสังคมศึกษา (50 ขอ)
201. หลักธรรมขอใดของศีล 5 ในศาสนาพุทธ ที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นมากที่สุด
ก. การไมลักขโมย
ข. การไมลวงประเวณี
ค. การไมฆาไมเบียดเบียน
ง. การไมเสพสิ่งเสพติดใหโทษ
ตอบ ค. การไมฆาไมเบียดเบียน
ศาสนาคริสต คําสอนประการหนึ่งในบัญญัติ ๑๐ ประการ (Ten Commandments) คือ “อยาฆาคน”
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพราหมณ
ศาสนาสิข
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202. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
ก. การที่จิตหลุดพนจากกิเลส
ข. การไดเกิดในสวรรคอันเปนบรมสุข

ข. ความหลุดพนจากชีวิตที่เปนทุกขในโลกนี้
ค. วิญญาณบริสุทธิ์ไมเวียนวายตายเกิด

ตอบ ก. การที่จิตหลุดพนจากกิเลส
โมกษะ (Moksha) การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดเนื่องมาจากการเวียนวายตายเกิดที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ํา
เลา ทําใหมองเห็นวาสภาพนั้นเปนทุกขนาเบื่อหนาย นับเปนภัยตอมนุษยจึงมีความคิดที่จะหาทางหลุดพนจากสภาพนั้น
เสีย คือไปสูสภาพที่หลุดพน(โมกษะ) จะพบไดวาศาสนาที่เดน ๆ ของอินเดียลวนแลวแตพยายามชี้ใหหลุดพนจาก สัม
สาระทั้งสิ้น ความเชื่อ 3 ประการนี้ เชื่อวานาจะมีอิทธิพลสําคัญตอการจัดระเบียบทางสังคมของฮินดู ระบบวรรณะที่
สมาชิกของระบบยอมรับความแตกตางของสถานะทางสังคมนั้น เชื่อวาสมาชิกของสังคมยอมรับกรรมของตนและหวังวา
หากทําตามหนาที่ตามสถานะของตน ตนเอง ก็อาจจะบรรลุโมกษะ หรืออยางนอยก็จะมีชีวิตหนาที่ดีกวาชีวิตปจจุบัน
นอกเหนือจากอินเดียอันเปนตนกําเนิดของแนวคิดนี้แลว เรายังพบวาในดินแดนอื่นที่รับเอาอิทธิพลของอินเดียไปตางก็
ผูกพันกับแนวคิดนี้ทั้งสิ้น
ที่มา http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc02.pdf
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203. ความรักตามคําสอนของศาสนาคริสต หมายความวาอยางไร
ก. คนเราควรรักกัน
ข. มนุษยทุกคนในโลกคือพี่นองของเรา
ค. คนที่ไมมีคนรัก จะมีชีวิตที่ไมสงบสุข
ง. ความรักทําใหโลกนี้งดงาม
ตอบ ข. มนุษยทุกคนในโลกคือพี่นองของเรา
หลักคําสอนที่สําคัญอันเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของชาวคริสต คือ "รักพระเจาสุดจิตสุดใจ และจงรัก
เพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง" (มัทธิว. ๒๒:๓๗-๓๙) ซึ่งเปนคําสอนที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา
และมนุษยกับมนุษยดวยกัน ที่แสดงออกถึงอานุภาพแหงความรักความเมตตาในศาสนาคริสต อันเปนความรักที่ไมมี
ขอบเขตที่จํากัด ไมวาจะเปนทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเปนการปลูกฝงและสรางความรักให
เกิดขึ้น อันเปนพื้นฐานของจิตใจ เพื่อใหเกิดสันติภาพแกตนเอง และเผื่อแผแกผูอื่นโดยทั่วถึงกัน ความรักในศาสนา
คริสตมาจากพื้นฐานของบัญญัติ ๑๐ ประการ (Ten Commandments) ในพระคัมภีรเกา ที่ทรงบัญญัติผานโมเสส
ดังนี้
1. อยามีพระเจาอื่นใดนอกจากเรา
2. อยาออกพระนามพระเจาอยางไมสมควร
3. จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเปนวันบริสุทธิ์
4. จงใหเกียรติแกบิดามารดาของเจาเพื่ออายุเจาจะไดยืนนาน
5. อยาฆาคน
6. อยางลวงประเวณีผัวเมียเขา
7. อยาลักทรัพย
8. อยาเปนพยานเท็จ
9. อยาโลภสิ่งครัวเรือนของเพื่อนบาน
10. อยาโลภภรรยาของเพื่อนบาน หรือทาสทาสีของเขา
(อพยพ. ๒๐:๓-๑๗)
ที่มา http://www.duangden.com/Religious/GoodLife-Religious.html
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204. ขอใดคือลักษณะเดนของศาสนาพราหมณ
ก. การแบงวรรณะ
ข. การบูชายัญ

ค. การทรมานตน

ง. การอวตารของพระเจา

ตอบ ก. การแบงวรรณะ
วรรณะ 4 (ชนชั้นในสังคมอินเดีย ที่กําหนดดวยชาติกําเนิด ตามหลักศาสนาพราหมณ - castes)
1. กษัตริย (ชนชั้นเจา, ชนชั้นปกครองหรือนักรบ - the warrior-caste; warrior-rulers; noblemen)
2. พราหมณ (ชนชั้นเจาตําราเจาพิธี, พวกพราหมณ - the priestly caste; brahmins)
3. แพศย (ชนชั้นพอคาและกสิกร - the trading and agricultural caste; merchants and farmers)
4. ศูทร (ชนชั้นต่ํา, พวกทาสกรรมกร - the low caste; laborers and servants)
บุคคลทั้ง 4 วรรณะนี้หากมีการแตงงานขามวรรณะกันแลวลูกออกมาจะเปน Dalit (ในประเทศไทย นิยมใชคําวา
"จัณฑาล" (Chandala) หรืออธิศูทร (Adhisudra) หรือหริชน) ซึ่งผูคนทั้งหลายจะพากันเกลียดชัง ไมคบคาสมาคมดวย
ที่มา http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=173
http://th.wikipedia.org/wiki/วรรณะ
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205. วิญญาณในพระพุทธศาสนา หมายถึงอะไร
ก. ตัวตนที่แทจริงของมนุษย
ค. สวนที่จะไปเกิดใหมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตแลว

ข. ความรูสึกของมนุษยที่ไมแตกดับ
ง. การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ

ตอบ ง. การรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติ
เรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน, สวนประกอบ 5 อยางที่รวมเขาเปนชีวิต — the Five Groups of
Existence; Five Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่เปนรางกาย,
สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและอาการ — corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยอารมณ, ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ — feeling;
sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกําหนดหมาย, ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว
เขียว ดํา แดง เปนตน — perception)
4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนที่เปนความปรุงแตง, สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลางๆ,
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต — mental
formations; volitional activities)
5. วิญญาณขันธ (กองวิญญาณ, สวนที่เปนความรูแจงอารมณ, ความรูอารมณทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น
การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6 — consciousness)
ที่มา http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=216
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206. อริยมรรคใดเกี่ยวของกับไตรสิกขาที่วาดวยปญญา
ก. สัมมาทิฐิ
ข. สัมมาสติ

ค. สัมมาวายามะ

ง. สัมมากัมมันตะ

ตอบ ก. สัมมาทิฐิ
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค ) (มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ = ทางสายกลาง)
แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพนจากทุกข เรียกวา อริยมรรค แปลวา
ทางอันประเสริฐ เปนขอปฏิบัติที่มีหลักไมออนแอ จนถึงกับตกอยูใตอํานาจ ความอยากแหงใจ แตก็ไมแข็งตึงจนถึงกับ
เปนการทรมานกายใหเหือดแหงจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงไดเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดําเนินสายกลาง
ไมหยอนไมตึง แตพอเหมาะเชนสายดนตรีที่เทียบเสียงไดที่แลว
คําวามรรค แปลวาทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เปนการเดินจากความทุกขไปสูความเปนอิสระหลุดพน
จากทุกขซึ่งมนุษยหลงยึดถือและประกอบขึ้นใสตนดวยอํานาจของอวิชชา มรรคมีองคแปด คือตองพรอมเปนอัน
เดียวกันทั้งแปดอยางดุจเชือกฟนแปดเกลียว องคแปดคือ :1. สัมมาทิฏฐิ ิคือความเขาใจถูกตอง
2. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝใจถูกตอง
3. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกตอง
4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทําถูกตอง
5. สัมมาอาชีวะ คือการดํารงชีพถูกตอง
6. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกตอง
7. สัมมาสติ คือการระลึกประจําใจถูกตอง
8. สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกตอง
การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบดวยองคแปดนี้ เมื่อยนรวมกันแลวเหลือเพียง 3 คือ
ศีล - สมาธิ - ปญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปญญา)ก็คือการเดินตามมรรค
สัมมาทิฏฐิ (ปญญา) คือความเขาใจถูกตอง ยอมตองการใชในกิจการทั่วไปทุกประเภททั้งทางโลกและทางธรรม
แตสําหรับฝายธรรมชั้นสูงอันเกี่ยวกับการเห็นทุกขหรืออาสวะซึ่งจัดเปนการเห็นอริยสัจจนั้นยอมตองการฝกฝนอยาง
จริงจังเปนพิเศษ ความเขาใจถูกตอง คือตองเขาใจอยางทั่วถึงวาทุกขนั้นเปนอยางไร อยางหยาบๆ ที่ปรากฎชัดๆ เปน
อยางไร อยางละเอียดที่แอบแฝงเปนอยางไร เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร ความดับสนิทของทุกขมีภาวะอยางไร มีลําดับ
อยางไร ทางใหถึงความดับทุกขคืออะไร เดินใหถึงไดอยางไร สัมมาทิฏฐิมีทั้งที่เปนโลกิยะคือของบุคคลที่ตองขวนขวาย
ปฏิบัติกาวหนาอยูและสัมมาทิฎฐิที่เปนโลกกุตตระ คือของพระอริยบุคคลตนๆ สวนของพระอรหันตนั้น เรียกเปนวิชชา
ไปและไมเรียกวาองคแหงมรรค เพราะทานถึงที่สุดแลว
สัมมาสังกัปปะ (ปญญา) คือความใฝใจถูกตอง คือคิดหาทางออกไปจากทุกขตามกฎแหงเหตุผล ที่เห็นขอบ
มาแลว ขอสัมมาทิฏฐินั่นเอง เริ่มตั้งแตการใฝใจที่นอมไปในการออกบวช การไมเพงราย การไมทําทุกขใหแกผูอื่นแม
เพราะเผลอ รวมทั้งความใฝใจถูกตองทุกๆอยางที่เปนไปเพื่อความหลุดพนจากสิ่งที่มนุษยไมประสงค
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สัมมาวาจา (ศีล) คือการพูดจาถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น
สัมมากัมมันตะ (ศีล) คือการกระทําถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น
สัมมาอาชีวะ (ศีล) คือการดํารงชีพถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอื่น
สัมมาวายามะ (สมาธิ) คือความพากเพียรถูกตอง เปนสวนของใจที่บากบั่นในอันที่จะกาวหนา ไมถอยหลังจาก
ทางดําเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอยางแรงกลา
สัมมาสติ (สมาธิ) คือการระลึกประจําใจถูกตอง ระลึกแตในสิ่งที่เกื้อหนุนแกปญญาที่จะแทงตลอด อวิชชาที่
ครอบงําตนอยู โดยเฉพาะไดแกกายนี้ และธรรมอันเนื่องเกี่ยวกับกายนี้ เมื่อพบความจริงของกายนี้ อวิชชาหรือหัวหนา
แหงมูลทุกขก็สิ้นไป
สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือการตั้งใจมั่นถูกตอง ไดแกสมาธิ เปนของจําเปนในกิจการทุกอยาง สําหรับในที่นี้เปน
อาการของใจที่รวมกําลังเปนจุดเดียว กลาแข็งพอทีจะใหเกิดปญญา ทําการแทงตลอดอวิชชาได และยังเปนการพักผอน
ของใจ ซึ่งเปนเหมือนการลับใหแหลมคมอยูเสมอดวย ฯลฯ
ที่มา http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html
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207. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงคหลักเพื่ออะไร
ก. เพื่อฝกใหประหยัดอดออม
ข. เพื่อใหเห็นใจคนที่ขาดแคลน
ค. เพื่อเปนการบูชาพระเจา
ง. เพื่อใหจิตใจแข็งแกรง
ตอบ ข. เพื่อใหเห็นใจคนที่ขาดแคลน
ศีลอดคืออะไร
บรรดานักปราชญอิสลามไดใหคําจํากัดความของการถือศีลอด (นิยามในภาษาอาหรับ) ไววา “การถือศีลอด
หมายถึงการงดเวนจากการบริโภค การละเมิดกฎกติกามารยาทและการปฏิบัติตามอารมณใฝต่ํานับตั้งแตแสงรุงอรุณ
จนถึงดวงอาทิตย
เปาหมายการถือศีลอด
พระเจาไดตรัสวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดไดถูกกําหนดแกสูเจา ดังที่พระองคไดเคยบัญญัติ
แกชนยุคกอนจากทาน เพื่อวาสูเจาจะเปนผูที่ยําเกรง” (อัลกุรอาน บทที่ 2 โองการที่ 183) คําวาผูยําเกรงตามทรรศนะ
อิสลาม หมายถึงการกระทําความดีและละเวนความชั่ว อิหมามชะฮาบุดดีน ปราชญผูยิ่งใหญของโลกอิสลาม ไดอธิบาย
คําวา ความดีในหนังสือ (al-Furuk) หนา 15 ไววา “การกระทําความดีหมายถึงการชวยเหลือผูที่ออนแอ การบริจาคทาน
แกคนยากจน การใหอาหารแกผูที่หิวโหย การใหเครื่องนุงหมแกผูขัดสน การพูดจาไพเราะออนโยนกับทุกคน การให
ความเมตตาตอผูคน การปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท และอื่นๆ อีกมากมายที่
เกี่ยวกับความดีทุกชนิด”
ทานศาสดามุฮัมมัดกลาววา “การถือศีลอดเปนโล ถาหากวาผูหนึ่งในพวกทานถือศีลอดในวันหนึ่งแลวเขาไมทํา
ชั่วและพูดจาหยาบคาย เมื่อมีผูหนึ่งดาทอตอเขาหรือระบายความไมดีแกเขา(ผูถือศีลอด) จงกลาววา แทจริงฉันถือศีล
อด”
การถือศีลอดคือการขัดเกลาและฝกฝนวิญญาณของมนุษยเกี่ยวกับการอดทนและมีความพรอมที่จะเผชิญกับ
ทุกสถานการณในแนวทางของอัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลา
การถือศีลอดเปนการรักษารางกายทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งยังไดมาซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย นั้นคือ
การตักวา (การมีความสํานึกถึงอัลลอฮ หรือ ความเกรงกลัวอัลลอฮ)
มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกันจริงหรือ? สังเกตุไดจากในชวงกลางวันของรอมฎอน มุสลิมจะถือศีลอด
และประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยยังชีพที่ฮะลาล(สุจริตตามบทบัญญัติ) สวนในตอนกลางคืนมุสลิมจะละหมาดตะ
รอเวียห ขอดุอาอ(ขอพร) ขออภัยโทษตออัลลอฮฺ และขอความเมตตาจากพระองค
แตเปนที่นาเสียดายอยางมาก ที่มุสลิมบางคนไมไดถือศีลอดตามที่ศาสนากําหนด โดยเขาใชเวลาเกือบตลอดทั้ง
วันไปกับการนอน และมีอารมณโกรธฉุนเฉียวโดยปราศจากสาเหตุอันควร โดยอางวาเพราะเขาถือศีลอด การถือศีลอด
ของเขาจึงถือความเกียจครานและความฉุนเฉียวในเวลากลางวัน และการอดนอนไปกับสรวลเฮฮาและสิ่งไรสาระในตอน
กลางคืน เปนการสมควรแลวหรือ ที่เราจะปลอยใหเดือนอันประเสริฐ และเต็มไปดวยความดีงามนี้ผานไป ในลักษณะ
เชนนี้ปแลวปเลา เราควรจะไดฉกฉวยโอกาสแหงเดือนอันประเสริฐนี้สะสมความดีงามใหมากที่สุด ดวยการภักดี และขอ
ความเมตตา และขออภัยโทษตอพระองค เพราะไมแนวาเราจะมีโอกาสไดพบกับรอมฎอนในปหนาหรือเปลา?
ที่มา http://prachatai.wordpress.com/2006/10/09/oct0906muslim/
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208. การชุมนุมประทวงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมในศาสนาฮินดูในขอใด
ก. หลักอาศรม 4
ข. หลักวรรณะ 4
ค. หลักอหิงสา

ง. หลักชญานโยคะ

ตอบ ค. หลักอหิงสา
หลักอหิงสา
แนวคิดของศาสนา ฮินดู ที่มีความหมายวา หลีกเลี่ยงความรุนแรง และไมเบียดเบียนเคารพในชีวิตผูอื่น เปนภาษา
สันสกฤตแปลวา การหลีกเลี่ยงความบาดเจ็บ อหิงสามักมีคนนํามาใชในการประทวง เปนการประทวงแบบสันติ อยางเชน
มหาอาตมะ คานธี ผูซึ่งเปนตนแบบของ การประทวงแบบอหิงสา ซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีคนนําวิธีการประทวงแบบอหิงสามาใช
เชนกัน
มหาตมะ คานธี ไดใชหลักอหิงสาในการประทวงกับรัฐบาลอังกฤษ ในอินเดียเพื่อเรียกรองเอกราช ทําควบคูไปกับ
สัตยเคราะห คือ วิธีการนี้เปนวิธีการของความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง ที่จะยืนหยัดอยูกับความจริงและความถูกตอง โดย
พรอมที่จะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง และตามทรรศนะของคานธี หลักสําคัญก็คือการควบคุมจิตใจไมใหเกิดความเกลียด
ชังอันจะนําไปสูความรุนแรงและการตอสูที่ใชกําลังตอไป ประทวงอยางยุติธรรม ดวยความเยือกเย็นและสงบตอสาธารณชน
และตอผูกาวราว โดยพิจารณาถึงเหตุผลของผูกาวราวดวย ใหเวลาแกผูกาวราวไดคิด และถึงแมวาตอมาฝายกาวราวจะไม
ยินยอมแกไขความผิดก็ตาม นักสัตยาเคราะหก็จะใหฝายนั้นไดรูถึงความตั้งใจของเขา ที่จะลงมือทําการ เคลื่อนไหวแบบ
"อหิ ง สา" และก็ ก ระทํ า จริ ง ตามนั้ น ด ว ย อย า งเช น การรวมตั ว กั น ประชาชนนั บ พั น คน ไปรวมตั ว สั ง สรรค กั น ที่
สวนสาธารณะชัลลียันวาลา เมืองอมฤตสระ เพื่อเรียกรองเอกราช ไดถูกนายพลไดเยอร ผูบังคับบัญชากองทหารอังกฤษใน
อมฤตสระ ผูซึ่งเคียดแคนชาวอินเดียและตองการใหอินเดีย เห็นถึงอนุภาพของอังกฤษ โดยการยิงประชาชน ที่มาชุมนุม
เสียชีวิตนับพันคนเสียชีวิต และบาดเจ็บกวาสามพัน โดยที่ประชนเหลานั้น ไมไดตอบโตหรือตอสูทางกําลังเลย สงผลให
รัฐบาลอังกฤษเสื่อมเสียเกียติอยางมากจนยากที่จะฟนตัว หรือเหตุการณที่ประชาชนประทวงกฎหมายอังกฤษ ที่หามคน
อินเดียทําเกลือกินเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสมควรที่จะไมใหคนอินเดียใชทรัพยากรของอินเดีย
โดยในวันที่ 12 มีนาคม คานธีไดเริ่มการเดินทางไปยังชายทะเลในตําบลฑัณฑี พรอมกับประชาชนนับแสนคน รวม
ทําเกลือกินเอง เปนการฝาฝนกฎหมายอังกฤษ ที่ตั้งไว หรือเรียกวา “อารยะขัดขืน หรือ civil disobedience” คือการไมทํา
ตามคําสั่งหรือกฎหมายของรัฐบาลหรือผูถืออํานาจโดยปราศจากความรุนแรงทางกายภาพ ประชาชนไดกระทําการประทวง
โดยปราศจากการใชกําลัง ถึงแมวาจะถูกคนของรัฐบาลทํารายแตก็ยังเดินหนาตอไป แมจะไดรับบาดเจ็บจากการถูกทุบตีก็
ตาม การกระทํานี้ทําให มีการพูดถึงกันทั่วโลก ทําใหรัฐบาลอังกฤษยิ่งเสียหนา และเริ่มใจออน กับการใหเอกราชกับอินเดีย
แตสิ่งที่เปนปญหาที่สําคัญกอนไดรับเอกราชคือ ความขัดแยงระหวางประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และ
ประชาชนที่นับถือศาสนาฮินดู นําไปสูการแบงแยกเปนสองประเทศคืออินเดียและปากีสถาน เหตุการณนี้ทําใหคานธีเสียใจ
อยางมาก และพยายามทําใหประชาชนสามัคคีกัน อยางเชนเหตุการณความรุนแรงในกัลกัตตา คานธีไดประทวงอดอาหารให
ประชาชนหยุดทะเลาะกันจนในที่สุดประชาชนก็เลิกทะเลาะกัน และตอมารัฐบาลอังกฤษก็ไดใหเอกราชกับอินเดียโดย
สมบูรณ
การกระทําของคานธีโดยใชหลักอหิงสานั้น เปนแบบอยางใหกับ หลายๆประเทศทั่วโลกอยางเชน ขบวนการสิทธิ
พลเมือง ในสหรัฐอเมริกาที่เรียกรองสิทธิความเทาเทียมของคนผิวขาวและผิวดํา เปนตน
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การชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองเอกราชโดยยึดหลักอหิงสาของมหาตมะ คานธีเปนวิธีการตอสูแบบสงบที่เปนวิธีที่
ไดผลและดีที่สุด จนเปนแบบอยางใหกับประเทศตางๆนําไปเปนแบบอยางในการประทวงของทานมหาตมะ คานธีเปนอหิงสา
ที่แทจริงคือบมลึกไปที่จิตใจคน ไมใหเกลียดชังและใชความเยือกเย็น จนทําใหการชุมนุมประทวงปราศจากการใชกําลัง
ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=historybuild&month=26-10-2009&group=4&gblog=2
หลักวรรณะ 4
ระบบวรรณะ (Varna) คําสอนของศาสนาฮินดูประการหนึ่งกลาวอางเอาไววา การที่มนุษยจะประสบผลสําเร็จใน
การประกอบกิจการใด ๆ อันรวมไปถึงการบรรลุโมกษะนั้น มนุษยพึงปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสมตาม"วรรณะ" ดังนั้น
ชาวฮินดูจึงเครงครัดตอ "ธรรมะ" ของวรรณะของตน ซึ่ง "ธรรมะ" นี้ผูกพันอยูกับ "อาศรม" หรือ "วัย" ของบุคคลนั้น ๆ
ดังรวมเรียกวา "วรรณาศรมธรรม" ซึ่งมีความหมายวาหนาที่ของคนในแตละวัยของแตละวรรณะ จากความหมายนี้เองทําให
เรามองเห็นวา ระบบวรรณะนั้นจะตองผูกพันเกี่ยวของกับชาวฮินดูไปตั้งแตเกิดจนตาย
ที่มาและอานเพิ่มเติมที่ http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc06.pdf
หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะที่เปนพราหมณวัยตางๆ โดยกําหนดเกณฑ
อายุคนไว 100 ป แบงชวงของการใชชีวิตไว 4 ตอน ตอนละ 25 ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม (วัย) อาศรมทั้ง 4
ชวงมีดังนี้
อาศรมที่ 1 (ปฐมวัย) เรียกวา พรหมจรรยอาศรม เริ่มตั้งแตอายุ 8-25 ป ผูเขาสูอาศรมนี้ เรียกวา พรหมจารี
ภายในชวงระยะเวลา 25 ปแรกนี้ พรหมจารีผูอยูในพรหมจรรยอาศรม มีหนาที่ดังนี้
1) ตั้งใจเรียนวิชาการในวรรณะของตน
2) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย
3) ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องเพศ
4) ไมคบกับเพศตรงกันขาม
5) เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองทําพิธีเกศนตสันสกา (ตัดผม) และพิธีคุรุทักษิณามอบสิ่งตอบแทนครูอาจารย
ผูทําหนาที่ครบทั้ง 5 ขอนี้แลวถือวาเปนพราหมณโดยสมบูรณ จากฐานะพรหมจารีและจะมีสิทธิพิเศษ 5 ประการ ดังนี้
1) ศึกษาคัมภีรพระเวทได
2) สอนพระเวทแกคนอื่นได
3) ทําพิธียัคนัม (เกี่ยวกับการบริจาค) ได
4) รับทานจากผูศรัทธาได
5) บริจาคทานแกคนยากจน (ผูอยูในวรรณะต่ํา) ได
อาศรมที่ 2 (มัชณิมวัย) เรียกวา คฤหัสถาศรม อยูในชวงอายุ 25-50 ป มีหนาที่ดังนี้
1) ชวยพอแมทํางาน
2) แตงงานมีครอบครัว
3) ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
อาศรมที่ 3 (ปจฉิมวัย) เรียกวา วานปรัสถาศรม อยูในชวงอายุ 50-75 ป มีหนาที่จะตองปฏิบัติดังนี้
1) มอบสมบัติใหบุตรธิดา
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2) บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
3) ออกบวชปฏิบัติธรรมที่เรียกวา วานปรัสถ
4) ทําประโยชนแกสังคมดวยการเปนครูอาจารย
อาศรมที่ 4 คือ สันยัสตาศรม อยูในชวงอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน (โมกษะ) จะออก
บวชเปน สันยาส เมื่อบวชแลวจะสึกไมได บําเพ็ญสมาธิแสวงหาความหลุดพนตามหลักกรรมโยคะตอไป
ที่มา http://main.dou.us/view_content.php?s_id=173&page=6
หลักชญานโยคะ
คําวา โยคะ (Yoga)
มาจากรากศัพทวา ยุช. ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต แปลตามศัพทวา การ
ประกอบการ, การใช, การรวม; กิเลส; ความเพียร; วิธีบําเพ็ญสมาธิตามลัทธิของอาจารยปตัญชลี
คําวา "โยคะ" พบครั้งแรกในคัมภีรฤคเวท ซึ่งใชหมายถึงการเทียมแอก การเทียมรถหรือการเทียมเกวียน ตอมา
ความหมายขยายออก คือใชหมายถึงการประกอบเขาหรือการรวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขากับอะไรก็ได ครั้นมาถึงสมัยอุปนิษัท ซึ่ง
เปนสมัยที่มีการศึกษาเรื่องอาตมัน (อัตตา) และพรหมัน (ความจริงสูงสุด) อยางจริงจัง ก็ไดนําคํา "โยคะ" มาใชหมายถึงการ
ใช จิ ต ควบคุ ม อิ น ทรี ย (ความเป น ใหญ ห รื อ ความสามารถในการรั บ รู อ ารมณ ) แล ว บั ง คั บ ให เ ป น ไปตามที่ ต อ งการได
เชนเดียวกับการใชเชือกผูกวัวเขากับแอก เปนตน ตอมาเวทานตะนําคํานี้มาใชหมายถึงการรวมชีวาตมันเขากับปรมาตมัน
หรือการรวมอาตมันเขากับพรหมัน ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย
ในทางพระพุทธศาสนา ใชคํา "โยคะ" หมายถึง
๑. กิเลสที่ผูกสัตวไวในภพ ดุจเทียมวัวไวกับแอก มี ๔ อยาง คือ กามโยคะ (กิเลสคือกาม) ภวโยคะ (กิเลสคือภพ)
ทิฏฐิโยคะ (กิเลสคือทิฏฐิ) และอวิชชาโยคะ (กิเลสคืออวิชชา) (ที.ปา. ๑๑/๒๕๙/๒๔๒; องฺ จตุกฺก ๒๑/๑๓; อภิ.วิ. ๓๕/
๙๖๓/๕๐๖) เชนในคํา "โยคกฺเขม?" แปลวา ภาวะที่ปลอดโปรงจากโยคะ คือ กิเลส ๔ อยางดังกลาว (ขุ.ธ.)
๒. ความเพียร, การประกอบ, เชนในคําวา "โยคา เว ชายเต ภูริ" แปลวา ปญญาเกิดจากความเพียรหรือการ
ประกอบคือการลงมือกระทํา (ขุ.ธ.) เรียกผูปฏิบัติธรรมวา "โยคาวจร" แปลวา ผูหยั่งลงสูความเพียร คือผูประกอบความ
เพียร หมายถึงผูปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน บางทีเรียกวา โยคี คือ ผูประกอบความเพียร
ในศาสนาฮินดู ใชคําวา "โยคะ" ในรูปแบบและความหมายตาง ๆ กัน ตามความมุงหมายของผูปฏิบัติ เชน
๑. หัฐโยคะ คือหลักการปฏิบัติเพื่อใหเกิดพลังหรืออํานาจทางกาย การฝกโยคะทาตาง ๆ ที่เรียกวาอาสนะ (ไดแก
การฝกกายบริหารทาตาง ๆ) หรือที่เรารูจักกันวา ทาฤษีดัดตนนั้น จัดอยูในหัฐโยคะนี้ดวย
๒. คีตาโยคะ คือโยคะที่ใชเปนชื่อบททั้ง ๑๘ บท ในคัมภีรภควัทคีตา หมายถึงหลักการฝกจิต
๓. ราชโยคะ คือโยคะชั้นสูงของอาจารยปตัญชลีผูรจนาคัมภีรโยคสูตร หมายถึงวิธีการดับพฤติกรรมของจิต
๔. ชญานโยคะ คือโยคะที่ประกอบดวยองค ๑๕ ดังปรากฏในคัมภีรอปโรกษ-อนุภูติของทานศังกราจารย ผูกอตั้ง
สํานักปรัชญาอไทวตะ เวทานตะ หมายถึงการเขาถึงพรหมันดวยวิธีการทางปญญา
๕. ลยโยคะ คือระบบโยคะของลัทธิตันตระ เปนวิธีการปลุกพลังอํานาจทางกาย
ในทางโหราศาสตร ใชคํา "โยคะ" หมายถึง การที่ดาวนพเคราะหต้ังแต ๒ ดวงขึ้นไปมารวมกันในราศีเดียว ซึ่ง
กําหนดเปน "โชค" หรือ "เคราะห" ตามอิทธิพลของดาวนพเคราะหนั้น ๆ
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คํา โยคะ ที่ใชในทางโหราศาสตรคําหนึ่ง คือ กาลโยค หมายถึงการกําหนดวัน ยาม ฤกษ ราศี ดิถี ของแตละปเปน
ธงชัย อธิบดี อุบาทว โลกาวินาศ เชน ในปจุลศักราช ๑๓๕๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) วันพุธเปนธงชัย วันอังคารเปนอธิบดี (เฉพาะ
ในยามที่ ๘) และเย็น อุบาทว (เฉพาะในยามที่ ๒) วันพฤหัสบดีเปนโลกาวินาศ (ดู ปฏิทินหลวง พ.ศ. ๒๕๓๗)
ผูเขียน : นายอดิ ศั ก ดิ์ ทองบุ ญ ภาคี ส มาชิ ก ประเภทปรั ช ญา สาขาวิ ช าอภิ ป รั ช ญาและญาณวิ ท ยา สํ า นั ก
ธรรมศาสตรและการเมือง
ที่มา : จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗, มิถุนายน ๒๕๓๗
http://www.royin.go.th/TH/knowledge/detail.php?ID=632
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209. ความสัมพันธในขอใดเปนความสัมพันธแบบปฐมภูมิ
ก. ลูกพี่ กับ ลูกนอง
ข. พนักงานขาย กับ ลูกคา
ค. พี่นองรวมบิดามารดา
ง. ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กับ นักเรียนเตรียมทหาร
ตอบ ค. พี่นองรวมบิดามารดา
ระบบความสัมพันธในสังคม
1.ความสัมพันธแบบปฐมภูมิ เปนความสัมพันธที่เปนแบบใกลชิด สนิมสนม ไมมีกฎระเบียบตายตัว ระบบ
พึ่งพาอาศัยกันไมเปนทางการ มักใชกลุมคนจํานวนนอย เชน พอ แม พี่ นอง ครู เปนตน ลักษณะความสัมพัธนี้มักจะ
พบในสังคมชนบท
2.ความสัมพันธแบบทุติยภูมิ เปนความสัมพันธที่ขึ้นอยูกับกฎระเบียบ เพื่อประโยชนของคนสวนใหญและเปน
ความสัมพันธแบบทางการเชน การติดตอราชการ , การสมัครเพื่อศึกษาตอ เปนตน ลักษณะความสัมพัธนี้มักจะพบใน
สังคมเมือง
ที่มา http://lawchula.blogspot.com/2008/11/blog-post_18.html
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210. ความผิดลหุโทษหมายความวาอยางไร
ก. ความผิดทางอาญา ซึ่งผูพิพากษาไดพิจารณาพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลย ไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ความรับผิดทางแพง ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ และผูพิพากษาเพียงนายเดียวก็มีอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีได
ค. ความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ความผิดทางอาญา ซึ่งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่โจทกและจําเลยสามารถยอมความกันได
ตอบ ค. ความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป ประกอบดวย หมวดยอยๆ รวม ๙ หมวด คือ ๑. บทนิยาม ๒. การใช
กฎหมายอาญา ๓.โทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ๔. ความรับผิดในทางอาญา ๕.การพยายามกระทําความผิด ๖.
ตัวการและผูสนับสนุน ๗. การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง ๘. การกระทําความผิดอีก ๙. อายุความ
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแก ความผิดลหุโทษ คือขอบังคับ หรือกฎเกณฑ ที่ใชเฉพาะ บทบัญญัติ ในภาค ๓
ที่วาดวยเรื่อง ลหุโทษ
คําวา “ลหุโทษ” หมายความวา โทษเบา, โทษไมรายแรง
คําวา “ความผิดลหุโทษ” หมายความถึง ความผิด ซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
ที่มา http://www.thaijustice.com/manual_law/viewmanual.asp?bname=book1&fname=6.htm
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211. เมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้แพคดี ใครมีอํานาจยึดทรัพยสินของลูกหนี้มาชําระหนี้
ก. เจาหนาที่ตํารวจ
ข. พนักงานอัยการ
ค. เจาพนักงานบังคับคดี ง. เจาหนี้ตามคําพิพากษา
ตอบ ค. เจาพนักงานบังคับคดี
คดีแพง คือ คดีที่คูความฝายหนึ่งฟองตอศาลเพื่อเรียกใหคูความอีกฝายหนึ่งชดใชคาเสียหายเปนตัวเงิน หรือให
กระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งหากศาลตัดสินใหฝายใดชนะแลวหากคูความฝายที่แพไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาล จึงตองมีการบังคับใหปฏิบัติตาม คูความที่ชนะคดีจะไปบังคับเองไมได แตจะตองกระทําโดยขอใหเจา
พนักงานที่กฎหมายกําหนดหนาที่ไว ซึ่งก็คือ “เจาพนักงานบังคับคดี” โดยปจจุบันสังกัด “กรมบังคับคดี”
ถาตองการใหเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสินของคูความฝายที่แพคดีจะตองทําอยางไร?
การที่จะขอใหเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดทรัพยให ทานตองเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการบังคับคดีไปพบเจา
พนักงานบังคับคดี ณ ที่ทําการ ดวยดังนี้
1. กรณีจะยึดอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
- ตนฉบับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เชน โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก ,หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดหรือเอกสารสําคัญของ
ที่ดินอื่นๆ หากทานไมมีตนฉบับก็สงสําเนาฉบับที่เจาพนักงานรับรองความถูกตองได โดยไปขอคัดถายไดที่เจาพนักงานที่ดิน
แตตองรับรองไมเกิน 1 เดือน
- สําเนาทะเบียนบานของลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือผูถือกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอาคารชุดที่เปน
ปจจุบนั หรือที่เจาพนักงานรับรองไมเกิน 1 เดือน
- แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพยที่ทานจะยึดและการเดินทางไปยังที่ตั้งทรัพยดังกลาว พรอมสําเนา
- ภาพถายปจจุบันของทรัพยที่จะยึด และแผนผังโดยใหทานระบุขนาดกวางยาว และสภาพของทรัพย
- ราคาประเมินที่ดิน , สิ่งปลูกสราง หรือหองชุด ที่เจาพนักงานที่ดินรับรองไมเกิน 1 เดือน หากไมมีก็ใหทานประเมิน
และรับรองราคาดังกลาว
- เงินคาใชจาย ซึ่งทานตองทดรองจายไปกอนจํานวน 2,500 บาท ซึ่งเปนเงินคาใชจายที่จําเปนในการสงหมายแจง
การยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาทราบ และเปนคาใชจายในการประกาศขายทอดตลาด โดยทานจะไดรับคือเมื่อขายทอดตลาด
ทรัพยที่ยึดไดแลว
2. กรณีจะยึดสังหาริมทรัพย เชน รถยนต สิ่งของเครื่องใชตางๆ ภายในบานที่เปนของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
- เงินคาใชจาย จํานวน 600 บาท
- หากสังหาริมทรัพยนั้นมีทะเบียน เชน ปน รถยนต ใบหุน ก็ใหทานสงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนหรือใบหุน ถา
ไมมีใหนําสงฉบับที่เจาพนักงานรับรองไมเกิน 1 เดือน
- จัดเตรียมยานพาหนะที่จะนําเจาพนักงานบังคับคดีออกไปทําการยึดทรัพย ณ สถานที่ที่จะยึดพรอมจัดเตรียมคนที่
จะไปชวยทานขนทรัพยสินที่จะยึดไปเก็บรักษาไวกอนการประกาศขายทอดตลาด ซึ่งจะตองเก็บรักษาไว ณ ที่รักษาทรัพยสิน
ของเจาพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
ที่มา http://www.miracleconsultant.co.th/node/113
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212. ผูใดที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญา
ก. พนักงานสอบสวน
ข. พนักงานปกครอง

ค. พนักงานพิทักษทรัพย ง. พนักงานราชทัณฑ

ตอบ ค. พนักงานพิทักษทรัพย
ประเภทของคดีอาญา
1. คดีอาญาแผนดิน เปนคดีอาญาที่คูความตกลงยอมความกันไมได ถือเปนการกระทําผิดทางอาญาที่กระทบ
ตอความสงบเรียบร อยของประชาชน เชน ความผิดตอความมั่นคงของรั ฐ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอรางกาย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยทั่วไป ความผิดที่รัฐเขาไปควยคุมการดําเนินการในกิจการที่สําคัญหรือรายแรง ไดแก การคา
ยาเสพติด การตัดไมทําลายปา การพนันเถื่อน หวยเถื่อน คอรรัปชั่น ซึ่งความผิดทางอาญาแผนดินสวนมากจะเกิดความ
เสียหายแกทั้งรัฐและประชาชนดวย
2. คดีอาญาที่ยอมความกันได คือ การกระทําผิดอาญาที่ไมกอผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนทั่วไป แตเปนความผิดสวนตัวที่มีผลตอผูถูกกระทําโดยเฉพาะ ซึ่งเทาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาวา
ยอมความกันได ก็มีหลายประการ
ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา
1. ชั้นพนักงานสอบสวน
2. ชั้นพนักงานอัยการ
3. ชั้นศาล
4. ชั้นราชทัณฑ
ที่มา และอานเพิ่มเติมที่ http://trang.police.go.th/trang003.html
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213. มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักดิ์เดชซื้อน้ําตาลทราย 5 ถุง ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จากหางสะดวกซื้อ
แหงหนึ่ง แตเมื่อกลับไปบานและทดสอบชั่งน้ําหนักใหม ปรากฏวามีน้ําตาลทราย 2 ถุง มีน้ําหนักเพียง 0.8
กิโลกรัมเทานั้น มารดาของนักเรียนเตรียมทหารศักดิ์เดชตองการรักษาสิทธิของตน จะตองนําเรื่องและหลักฐาน
ไปรองเรียนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหนวยงานใด
ก. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ข. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ง. กรมการคาภายใน
ตอบ ก. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สคบ.หรือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การคุมครองผูบริโภค และรับรองเรียนในความไมเปนธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค
สคบ. ชวยเหลือผูบริโภคไดอยางไร
• รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู
ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาดําเนินการตอไป ผูบริโภคทุกทานที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบหรือไดรับอันตรายจากสินคาหรือบริการใด สามารถรองเรียนมาที่ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
การรอ งเรี ย น หรือ การชว ยกันสอดสอ งและแจง มายัง สํ านัก งานฯ นั้น เปนสิทธิที่ ผู บริโ ภคพึง กระทํ าได
นอกจากนั้นยังเปนการกระตุนเตือนใหผูประกอบธุรกิจไดสํานึกและบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภคไดบาง และ
ประการสําคัญก็คือ เปนการชวย ใหสํานักงานฯ ทราบปญหาของผูบริโภคและดําเนินการชวยเหลือไดเต็มที่ ซึ่งในการ
ชวยเหลือผูบริโภคในดานนี้ สํานักงานฯ มี สายงานที่รับผิดชอบอยูโดยตรง คือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา กอง
คุมครองผูบริโภคดานฉลากและ กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา โปรดระลึกอยูเสมอวาทานไมจําเปนตองอดทนตอ
ความไมปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบ จากผูประกอบธุรกิจอีกตอไป ผูบริโภคทุกทานมีสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครอง
• ติดตาม และสอดสองพฤติกรรม พฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมี การทดสอบหรือพิสูจนสินคา หรือบริการใดๆตามที่เห็นสมควรและจําเปน เพื่อ
คุมครองสิทธิของผูบริโภค ทั้งนี้ เพราะในปจจุบันมีการเสนอสินคาหรือบริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจํานวนมากและ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยใชวิธีการและเทคนิคใหมๆ ในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย โดยทั่วไป
ผูบริโภคไมอาจทราบภาวะตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคา ของสินคาหรือบริการนั้นๆ ไดอยางถูกตอง
สํานักงานฯ จึงตองมีบทบาทในการติดตามและสอดสอง พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ และดําเนินการทดสอบหรือ
พิสูจนในบางครั้ง เปนการชวยเหลือ ผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมตามสมควร
• สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานอื่น เพื่อที่จะไดดําเนินการชวยเหลือ ผูบริโภคไดตรงกับปญหาและความตองการ ตัวอยางในการดําเนินการใน
ขอที่ผานมาไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชยาปราบศัตรูพืชและการสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
เปนตน
• สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสิ นคาหรื อบริการผูบริโภคควรจะได เรีย นรูและเขาใจปญหา
ตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะไดสามารถคุมครองตนเองในเบื้องตนกอนนอกเหนือจากความชวยเหลือ
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จากรัฐบาลการสงเสริมและการสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับจึงเปนหนาที่ที่สําคัญ อันหนึ่งของ
สํานักงานฯ
• ดําเนินการเผยแพรวิชาการ ใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค เพื่อสรางนิสัยในการบริโภคที่เปนการ
สงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากร ของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด โดยสํานักงานฯ มีสายงานที่ทําหนาที่
รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงคือ กองเผยแพรและ ประชาสัมพันธ ดําเนินการเผยแพรความรู ทางวิชาการในดานตางๆ
ที่เปนประโยชนตอผูบริโภค ทั้งทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อยูเปนประจํา นอกจากนั้นยังมีเอกสาร บทความ
ขาวสาร จากสํานักงานฯ แจกฟรีแกผูสนใจอีกดวยเปนการสงเสริม ใหผูบริโภคมีความรูพื้นฐานในดานตางๆ อยางกวางๆ
ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเผยแพรความรูของสํานักงานฯ นั้นสวนใหญจะเสนอสาระประโยชนดวยถอยคําและภาษา
ที่เขาใจงายแตแฝง ความรูทางวิชาการไว
• ประสานงานกับสวนงานราชการ หนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมสงเสริม หรือ
กําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอุปโภคบริโภค สคบ. มีสายงานรับผิดชอบใน
ดานนี้คือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา กองคุมครองผูบริโภคดานฉลากและกองคุมครอง ผูบริโภคดานสัญญา
ทํางานประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย และเปนธรรมจาก
การซื้อสินคาหรือบริการ ดังนี้
- สินคาที่เปนอันตราย เชน อาหารผสมสียอมผา อาหารไมบริสุทธิ์
- สินคาที่ไมปลอดภัย เชน พืชผลไมซึ่งมียาปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู จะประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามที่
เห็นสมควร
- สินคาที่ไมไดคุณภาพมาตรฐาน เชน น้ํามันปลอมปน สินคาเลียนแบบ
- สินคาที่ไมเปนธรรม เชน ขายสินคาเกินราคา สินคาที่มีปริมาณไมตรงตามมาตราชั่ง ตวง วัด จะประสานงาน
กับกรม การคาภายในกรมทะเบียนการคาและเจาหนาที่ ตํารวจกองบังคับการสื บสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิ จ ออก
ดําเนินการตรวจสอบ จับกุมและดําเนินคดี
- บริการที่เอาเปรียบผูบริโภค สินคาหรือบริการที่โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความเปนจริง สินคาที่แสดงฉลาก
หลอกลวงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะกําหนดมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับสินคาหรือบริการเหลานี้ดวย
และสํานักงานฯ ก็มีหนาที่ติดตามสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ เหลานั้นอยูเสมอ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งคือการแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิด ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของ
ผูบริโภค โดยอาจระบุชื่อสินคาหรือบริการหรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได นอกจากนั้นยังมีการประสานงานเรงรัด
พนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด หรือ
กลาวงายๆ คือ เปนตัวแทนของผูบริโภค คอยประสานงานเรงรัดใหหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ดําเนินการ เพื่อ
คุมครองประโยชนสุขของผูบริโภค ประการสุดทายที่สําคัญคือสํานักงานฯ ยัง มีกองนิติการซึ่งรับผิดชอบใน ดาน
กฎหมายสามารถจะดําเนินการคดีเพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของ ผูบริโภคในศาลตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายและฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย
ที่มา http://www.ocpb.go.th/
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214. เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกาวหนาอยางรวดเร็วตั้งแตชวงเวลาใดและโดยนโยบายใด
ก. ปลายทศวรรษ 1950 กาวประโดดไปขางหนา
ข. ตนทศวรรษ 1960 จัดตั้งคอมมูน
ค. ปลายทศวรรษ 1970 เปดประเทศ
ง. ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย
ตอบ ง. ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย
นโยบาย “Four Modernization : สี่ทันสมัย : เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี” เปนของทานเติ้ง เสี่ยว ผิง แหงประเทศจีน
เปาหมายของนโยบาย 4 ทันสมัย คือการพัฒนาจีนใหเปนประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย
ในระยะสั้นนโยบายสี่ทันสมัยดูจะประสบความสําเร็จที่นาตื่นตา ชาวนามีรายไดดีขึ้น กรรมกรก็เชนกัน การ
ผลิตก็มีประสิทธิ ภาพดี ขึ้ นกว าเดิม การเปลี่ ยนแปลงทางดานความสัมพั นธทางการผลิตอาจสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองความเปนประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมกรรมกรใน
โรงงานมีอิสระเสรีและบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจรวมกับผูจัดการของโรงงานในการผลิต ชาวนาก็มีอิสระในการ
ตัดสินใจดานการผลิตมากขึ้น ความอิสระในการประกอบการภายใตโครงสรางสังคมนิยม อาจนําไปสูประชาธิปไตยแบบ
สังคมนิยม คือการมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑกติกาอยูรวมกันดวยระบบกฎหมายที่ชัดเจน รวมทั้งการแบงงานที่
ชัดเจนกวาเดิมระหวางพรรค ฝายบริหารหรือรัฐบาล สภาประชาชน ศาล รวมทั้งการสนับสนุนใหประชาชนกลาริเริ่มใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ที่ไมขัดตอระบบสังคมนิยมเกินไปนัก
ในขณะเดียวกัน นโยบายสี่ทันสมัยอาจกอใหเกิดปญหาหลายประการในระยะยาว เชน
1. ปญหาเงินเฟอ รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะลดการ subsidize สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนเชน น้ํามันพืช ขาว
เพราะรัฐไมอาจแบกรับภาระไดอีกตอไป รัฐคงปลอยใหราคาสินคาเหลานี้ลอยตัวตามสภาพที่เปนจริงของความตองการ
ลักษณะดังกลาวอาจทําใหสินคาเหลานี้มีราคาสูงขึ้นจนอาจทําใหประชาชนที่มีรายไดคงที่ไมพอใจ
2. ปญหาความแตกตางเหลือมล้ําระหวางครอบครัวในชนบท ระบบความรับผิดชอบในการผลิตภาคเกษตร ทํา
ใหครอบครัวชาวนาที่ขยันขันแข็ง หรือมีแรงงานมากสามารถผลิตไดมากกวาโควตาที่กําหนดในสัญญา ทําใหมีรายไดมาก
ขึ้น ความแตกตางทางดานรายไดอาจนําไปสูการเห็นแกตัวมากขึ้น ความไมพอใจในความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมอาจเปน
ปจจัยที่กอใหเกิดความแตกแยกขัดแยงในสังคมก็ได
3. ปญหาความแตกตางทางรายไดระหวางอาชีพการปฏิรูปในภาคเกษตรกรของนโยบาย 4 ทันสมัย ชวยให
เกษตรกรมีรายไดดีขึ้น บางครอบครัวหรือบางหมูบานอาจมั่งคั่ง ในขณะที่เจาหนาที่พรรค หรือรัฐบาลซึ่งไดรับเงินเดือนที่
คงที่ไมมีโอกาสหา “ลําไพ” อื่น ๆ และไมสามารถมั่งคั่งไดเหมือนชาวนา ความแตกตางทางรายไดดังกลาวอาจเปน
“ระเบิดเวลา” ที่คอยการระเบิดอยูก็เปนไดในอนาคต
4. ปญหาความแตกตางระหวางเขตที่มีการลงทุนสูงกับเขตที่มีการลงทุนต่ํา หรือไม มีการลงทุน ในปจจุบันนี้
การลงทุนทางดานตาง ๆ มักอยูในบริเวณมณฑลชายฝงทะเล ซึ่งมีการคมนาคมขนสงสะดวก รายไดของประชาชนใน
มณฑลเหลานี้จะสูงกวาในมณฑลที่อยูลึกเขาไป ซึ่งไมคอยมีการลงทุน ความแตกตางเหลื่อมล้ําในรายไดและชีวิตความ
เปนอยูระหวางมณฑลอาจนําไปสูความตึงเครียดและขัดแยงทางการเมืองในอนาคต
รูสึกวาทางฝายจีนก็ตระหนักดีถึงปญหาและไมกลัวปญหาเทาไรนัก โดยเชื่อวาจะสามารถแกไขได ในปจจุบันนี้
จีนยอมใหมีความแตกตางหรือความมั่งคั่ง โดยหวังวาความแตกตางนี้จะเปนเครื่องกระตุนใหครอบครัวอื่น ๆ เอาอยาง
หรือขยันขันแข็ง หรือทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจโดยสวนรวมดีขึ้น สําหรับขาราชการซึ่งมีเงินเดือน
ประจํานั้น รัฐบาลอาจเพิ่มคาครองชีพให เพื่อชวยใหมีชีวิตที่ดีพอควร และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมณฑลที่ร่ํารวย
ชวยเหลือมณฑลที่ลาหลังหรือดอยพัฒนา
ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=781b9121914fee33
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215. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ที่เริ่มปลายคริสตศตวรรษที่ 15 นั้น เกิดจากเหตุผลใด
ก. การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา
ข. การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และอินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต
ค. การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ง. การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก – โรมันที่คนในยุคกลางปดบัง
ตอบ ค. การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน
การสํารวจเสนทางเดินเรือทะเลและการคนพบดินแดนโลกใหม มีสาเหตุเกิดจากชาติในยุโรปสวนใหญตางไม
พอใจที่พอคาอิตาลี เปนผูควบคุมเสนทางในทะเลเมดิเตอรเรเนียนและผูกขาดการคากับชาติอื่น ๆ ในเอเชียไวไดเกือบ
หมด จึงตองการสํารวจหาเสนทางเดินใหมเพื่อติดตอกับเอเชียโดยตรง
คริสตโตเฟอร โคลัมบัส ชาวอิตาลี รับใชพระเจาแผนดินสเปน ไดสํารวจเสนทางเดินเรือทางทะเลจนคนพบโลก
ใหมหรือทวีปอเมริกา ในป ค.ศ.1492 และยังมีนักสํารวจที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน เชน แมกเจนแลน บัลบัว ฯลฯ บางที
จึงเรียกยุคนี้วา “สมัยแหงการคนพบ” (Age of Discovery)
ที่มา http://school.obec.go.th/saod_rs/p001/p06.pdf
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216. นักคิดคนสําคัญ คือ โคเปอรนิคัส, เคปเลอร, เดสการต มีความสําคัญตออารยธรรมโลกในประเด็นใด
ก. เปนผูบุกเบิกการพื้นฟูศิลปวิทยาการ
ข. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร
ค. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ง. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติเกษตรกรรม
ตอบ ข. เปนผูบุกเบิกการปฏิวัติวิทยาศาสตร
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร คือ การพัฒนาความเจริญกาวหนาในวิทยาการขอโลกตะวันตก ในคริสตศตวรรษที่
17 มีการคนควางแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โลก และจักรวาล ทําใหความรูทางวิทยาศาสตรเจริญรุงเรือง
เปนผลใหชาติตะวันตกพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว
ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
1 การฟนฟูศิลปวิทยาการ ทําใหมนุษยเชื่อมั่นในความสามารถของตน มีอิสระทางความคิด หลุดพนจากอิทธิพล
การครอบงําของคริสตจักร และมุงมั่นที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของตนใหดีขึ้น
2 การพัฒนาเทคโนโลยีในดินแดนเยอรมันตอนใต โดยเฉพาะการประดิษฐเครื่องพิมพแบบใชวิธีเรียงตัวอักษร
ขอกูเตนเบิรก ในป ค.ศ.1448 ทําใหสามารถพิมพหนังสือเผยแพรความรูตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง
3 การสํารวจทางทะเลและการติดตอกับโลกตะวันออก ตั้งแตคริสตสตวรรษที่ 16 เปนตนมาทําใหอารยธรรม
ความรูตาง ๆ จากจีน อินเดีย อาหรับ และเปอรเชีย เผยแพรเขามาในสังคมตะวันตกมากขึ้น
ความสําคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
1. ทําใหมนุษยเชื่อมั่นในสติปญญาและความสามารถของตน เชื่อมั่นในความมีเหตุผล และนําไปสูการแสวงหา
ความรูโดยไมมีสิ้นสุด
2. กอใหเกิดความรูและความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ และทําใหวิทยาศาสตรกลายเปนศาสตรที่มี
ความสําคัญ โดยเนนศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ
3. ทําใหเกิดการคนควาทดลองและแสวงหาความรูดานตาง ๆ ซึ่งนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ อยาง
ตอเนื่อง และเปนพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสมัยตอมา
4. ทําใหชาวตะวันตกมีทัศนคติเปนนักคิด ชอบสังเกต ชอบซักถาม ชอบคนควาทดลอง เพื่อหาคําตอบ และนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรในระยะแรก เปนการคนพบความรูทางดาราศาสตร ทําใหเกิดคําอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งเปนการทาทายความเชื่อดั้งเดิมของคริสตศาสนา สรุปไดดังนี้
1.การคนพบทฤษฎีระบบสุริยจักรวาลของนิโคลัส (Nicholaus Copernicus) ชาวโปแลนด ในตนคริสตศตวรรษ
ที่ 17 สาระสําคัญ คือ ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะหดวงอื่น ๆ โคจรโดยรอบ
ทฤษฎีของโคเปอรนิคัสขัดแยงกับหลักความเชื่อของคริสตจักรอยางมากที่เชื่อวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล
แมจะถูกประณามอยางรุนแรง แตถือวาความคิดของโคเปอรนิคัสเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ทําให
ชาวตะวันตกใหความสนในเรื่องราวลี้ลับของธรรมชาติ
2. การประดิษฐกลองโทรทรรศน (Telescope) ของกาลิเลโอ (Galileo Galilei) ชาวอิตาลีในป ค.ศ. 1609
ทําใหความรูเรื่องระบบสุริยจักรวาลชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ไดเห็นจุดดับในดวงอาทิตยไดสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาว
และไดเห็นพื้นขรุขระของดวงจันทร เปนตน

- 31 -

3. การคนพบทฤษฎีการโคจรของดาวเคราะห ของโจฮันเนส เคปเลอร (Johannes Kepler) ชาวเยอรมัน ใน
ชางตนคริสตศตวรรษที่ 17 สรุปไดวา เสนทางโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยเปนรูปเขหรือรูปวงรี มิใชเปนวงกลม
ตามทฤษฎีขอโคเปอรนิคัส
การเสนอวิธีสรางความรูแบบวิทยาศาสตร
ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 17 มีนักคณิตศาสตร 2 คน ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีสรางความรูเพื่อ
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร สรุปไดดังนี้
1. เรอเนส เดสการตส (Rene Descartes) ชาวฝรั่งเศส และเซอร ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon)
ชาวอังกฤษ ไดรวมกันเสนอหลักการใชเหตุผล วิธีการทางคณิตศาสตร และการคนควาวิจัยมาใชตรวจสอบขอเท็จจริง
และการแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร
2. ความคิดของเดสการตส เสนอวาวิชาเรขาคณิตเปนหลักความจริง สามารถนําไปใชสืบคนขอเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตรได ซึ่งไดรับความเชื่อถือจากนักวิทยาศาสตรในสมัยตอมาเปนอยางมาก
3. ความคิดขอเบคอน เสนอแนวทางการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยใช “วิธีการทางวิทยาศาสตร” เปน
เครื่องมือศึกษา ทําใหวิทยาศาสตรไดรับความสนใจอยางกวางขวาง
การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ
1. การเสนอทฤษฏีการศึกษาคนควาดวย “วิธีการทางวิทยาศาสตร” ทําใหเกิดความตื่นตัวในหมูปญญาชนของ
ยุโรป มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติขึ้นในประเทศตาง ๆ หลายแหง ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 17 เพื่อ
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย การประดิ ษ ฐ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ต า ง ๆ และแลกเปลี่ ย นความรู ซึ่ ง กั น และกั น ทํ า ให
วิทยาศาสตรเจริญกาวหนาโดยลําดับ
2. ความรวมมือระหวางนักวิทยาศาสตรกับนักประดิษฐนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐตาง ๆ มากมาย ความรูทาง
วิทยาศาสตรจึงเปนรากฐานของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ จึงมีผูกลาววากรปฏิวัติวิทยาศาสตรในคริสตศตวรรษ
ที่ 17 เปนยุคแหงอัจฉริยะ (The Age of Genius) เพราะมีการคนพบความรูทางวิทยาศาสตรใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย
การคนพบ “กฎแหงความโนมถวง” ของนิวตัน
1. การคนพบความรูหรือทฤษฎีใหมของ เซอร ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรชาว
อังกฤษ ในตอนปลายคริสตสตวรรษที่ 17 มี 2 ทฤษฏี คือ กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแหงความโนมถวง
2. ผลจากการคนพบทฤษฏีทั้งสองดังกลาว ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดโลกและดาว
เคราะหจึงหมุนรอบดวงอาทิตย และดวงจันทรจึงหมุนรอบโลกไดโดยไมหลุดจากวงโคจร และสาเหตุที่ทําใหวัตถุตาง ๆ
ตกจากที่สูงลงสูพื้นดินโดยไมหลุดลอยไปในอวกาศ
3. ความรูที่พบกลายเปนหลักของวิ ชากลศาสตร ทําใหนักวิทยาศาสตร เขาในเรื่ องราวของเอกภพสะสาร
พลังงาน เวลา และการเคลื่อนตัวของวัตถุในทองฟา โดยใชความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรชวยคนหาคําตอบ
ผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร ในคริสตศตวรรษที่ 17
1, การปฏิวัติวิทยาศาสตรเปนสาเหตุผลักดันใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 18 ทําให
ประเทศตาง ๆ ในยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก
2. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรทําใหเกิด “ยุคภูมิธรรม” หรือ “ยุคแหงการรูแจง” ทําใหชาวตะวันตกเชื่อมั่นใน
เหตุผล ความสามารถ และภูมิปญญาของตน เชื่อมั่นวาโลกจะกาวหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง มีความมั่นในวาจะ
สามารถแสวงหาความรูตอไปไมมีวันสิ้นสุด โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาของตน
ที่มา http://school.obec.go.th/saod_rs/p007/p02.doc
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217. บุคคลใดเปนผูสรางแนวคิดเกี่ยวกับ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" เปนสถาบันหลักของประเทศ
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ง. คณะราษฎร
ตอบ ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐนิยม เป นนโยบายของรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อปลุก ระดมความรักชาติและปรับปรุง
วัฒนธรรมใหเหมือนอารยประเทศ โดยออกประกาศทั้งหมดสิบสองฉบับ คือ
รัฐนิยม ฉบับที่ 1 : เรื่องการใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2482
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2482 ใหเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” ตามที่เรียกขานประชาชนวาคน
ไทย ชื่อประเทศก็ควรเรียกวาประเทศไทย
รัฐนิยม ฉบับที่ 2 : ประกาศไมใหคนไทยประพฤติตนเปนตัวแทนของตางชาติ และไมใหขายที่ดินใหตางชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 3 : เรื่องการเรียกคนในประเทศวา “คนไทย” แมมีเชื้อสายอื่นก็ใหถือวามีสัญชาติไทย มิให
แบงแยก เปนความตอเนื่องจากรัฐนิยมแบบแรก นั่นคือการเรียกชื่อวา “ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต ไทยอิสลาม” ให
เรียกวา “ไทย” โดยรวมเพื่อขจัดความแตกตาง ซึ่งกําหนดใหเลิกเรียกชื่อชาวไทยโดยใชชื่อไมตองตามเชื้อชาติ และนิยม
ของผูเรียก แตใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยทั้งมวลโดยไมแบงแยก ทั้งนี้รัฐบาลมุงหมายเพื่อสงเสริมความเปนปก
แผนดินมั่นคงของประเทศและความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทยทั่วทุกภาคของประเทศ
กลาวไดนับวานับเปนครั้งแรกที่มีการประกาศอยางเปนทางการวา “ชาวไทยมุสลิม” เปนคนไทยเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป
ชนผืนแผนดินไทย มีขอความวาดวยรัฐบาลเห็นวา “การเรียกวาไทย” บางสวนไมตองตามชื่อเชื้อชาติ และความนิยมของ
ผูถูกเรียกก็ได การเรียกชื่อแบงแยกคนไทยออกเปนหลายพวก หลายเหลา เชน ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต และไทย
อิสลาม ก็ดีไมสมควรแกสถานของประทศไทย ซึ่งเปนอันดับหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกมิไดจึงประกาศไวในรัฐนิยมไว
ดังนี้ 1 ใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใชชื่อที่ไมตองตามเชื้อชาติและความนิยมของผูเรียก 2 ใหใชคําวา ไทย แกชาวไทย
ทั้งมวลโดยไมแบงแยกรัฐนิยมฉบับนี้ ซึ่งกําหนดใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใช ชื่อที่ไมตองตามเชื้อชาติและความนิยม
ของผูถูกเรียก แตใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยทั้งมวล โดยไมแบงแยก ทั้งนี้โดยรัฐบาลมุงหมายเพื่อสงเสริมความเปน
ปกแผนมั่นคงของประเทศและ ความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชนชาติไทยทั่วทุกภาคของประเทศ
24 กลาว ไดวานับเปนครั้งแรกที่มีการประกาศอยางเปนทางการวาชาวไทยมุสลิมเปนคนไทยเชนเดียวกับ คนไทยทั่วไป
ชนผืนแผนดินไทย
รัฐนิยม ฉบับที่ 4 : เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
รัฐนิยม ฉบับที่ 5 : เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภค บริโภคที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
รัฐนิยม ฉบับที่ 6 : เรื่องทํานอง และเนื้อรองเพลงชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 7 : เรื่องชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ
รัฐนิยม ฉบับที่ 8 : เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
รัฐนิยม ฉบับที่ 9 : เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่พลเมืองดี ซึ่งกําหนดใหชนชาติไทย ถือเปนพลเมืองดีที่
จะตองศึกษาใหรูหนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติอยางนอยตองใหอานออก เขียนได และถือเปนหนาที่ที่สําคัญในการ
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ชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูงใหพลเมืองที่ยังไมรู ภาษาไทยหรือยังไมรูหนังสือไทยใหรูภาษาไทยหรือหนังสือไทยจน
อานออกเขียนได ทั้งนี้เพื่อ ไมใหเกิดความแตกแยกและความแตกตางของทองที่ถิ่นกําเนิด
รัฐนิยม ฉบับที่10 : เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย : กําหนดใหคนไทยตองแตงกายตามที่รัฐบาล
กําหนดไววาเปนสุภาพชน เชน ผูชายสวมหมวกใสเสื้อชั้นนอกคอเปดหรือปด สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเทา
หุมสนและหรือหุมขอ และถุงเทา สวนผูหญิงก็ตอง สวมหมวก ใสเสื้อนอกคลุมไหล สวมผาถุง ใสรองเทาหรือหุมสน
และถุงเทา เปนตน
รัฐนิยม ฉบับที่ 11 : เรื่องกิจประจําวันของคนไทย ( ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2484 ) โดยชนชาติไทย
พึงบริโภคอาหารใหตรงเวลา ไมเกินวันละ 4 มื้อ และนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงตองมุงมั่นทํางาน พักกลางวันไมเกิน 1
ชั่วโมง มีเวลาทําสวนครัว เลี้ยงสัตว ปลูกตนไม ทั้งชําระรางกายแลวจึงรับประทานอาหารวาง ในเวลากลางคืนก็ควรใชใน
การพบปะสนทนาในครอบครัว มิตรสหาย ทั้งใชศึกษาหาความรู หรือในการมหรสพ สวนวันหยุดก็ควรใชใหเปน
ประโยชน ตอรางกายและจิตใจ เลนกีฬา พักผอน ทําบุญ ฟงเทศน เปนตน
รัฐนิยม ฉบับที่ 12 : เรื่องการชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ ประกาศเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2485
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/รัฐนิยม
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218. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใชในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเปนประชาธิปไตย เรียกวาอะไร
ก. สมุดปกขาว
ข. สมุดปกเหลือง
ค. หลัก 6 ประการ
ง. ธรรมนูญการปกครอง
ตอบ ค. หลัก 6 ประการ
หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ปรากฏอยูในประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑ และถือเปนนโนบายของคณะกรรมการ
ราษฎรชุดแรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศสยาม ซึ่งนําโดยพระยามโนปกรณนิติธาดา คณะกรรมการราษฎรคณะนี้ ไมมี
การแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอสภาแตไดถือเอาหลัก 6 ประการของคณะราษฎรที่ไดใหสมาชิกสภาปฏิญาณตนตอ
สภากอนเขารับหนาที่นั้นเปนนโยบายของรัฐบาล
หลั ก 6 ประการของคณะราษฎรซึ่ ง สรุป คํ า ใจความหลั ก ได ว า "เอกราช ปลอดภั ย เศรษฐกิ จ เสมอภาค เสรี ภ าพ
การศึกษา" นี้ ไดถูกอางอิงหลายครั้งในงานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และรัฐพิธีในสมัยนั้น
โดยในทางสถาปตยกรรมนั้น เชนที่พบในรูปแบบของเสา 6 ตนในอาคารหรือซุมตาง ๆ บัวกลุม 6 ชั้นที่เจดียวัดพระศรี
มหาธาตุ บางเขน (ตางจากการทําบัวกลุมของเจดียตามประเพณี ที่ตองเปนเลขคี่เพื่อใหเปนมงคล) หรือการออกแบบปอมกลางของ
อนุสาวรียประชาธิปไตยใหมีประตู 6 ชองและพระขรรค 6 เลม
ในทางศิลปกรรมนั้น เชนที่พบในงานประติมากรรมชื่อ เลี้ยงชางนอยดวยออยหก ของ ผิว ทิมสา ที่เปนรูปแมชางเอางวง
รัดออย 6 ทอนอยู โดยมีลูกชางหลายตัวอยูรอบ ๆ สื่อถึงประเทศไทยที่จะเติบโตขึ้นดวยหลัก 6 ประการ หรือรูปปน หลักหกยก
สยาม โดย อินตา ศิริงาม ซึ่งทั้งสองชิ้นนี้ ไดรับรางวัลใน "การประกวดประณีตศิลปกรรม" พ.ศ. 2480 ซึ่งจัดขึ้นในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ
สวนในรัฐพิธีสมัยนั้น ก็นิยมการประดับธง 6 ผืนพรอมกับประดับพานรัฐธรรมนูญ หรือสิ่งอื่นใดที่จะสื่อถึงรัฐธรรมนูญ
และหลัก 6 ประการ
หลัก 6 ประการสามารถประมวลไดดังนี้
1. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในบานเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง
2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก
3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม จะพยายามหางานใหราษฎรทําโดยเต็ม
ความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก
4. จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิย่งิ กวาราษฎรเชนที่เปนอยู)
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก 4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน
6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/หลัก_6_ประการของคณะราษฎร

- 35 -

219. แผนพัฒนาในขอใดที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมไทยมากที่สุด
ก. แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ข. แผนปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ง. แผนปฏิรูประบบสาธารณสุขแหงชาติ
ตอบ ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่และภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510-2514
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554
ที่มา www.nesdb.go.th
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220. แนวคิดใดของจอหน ลอค ที่ถือวาเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
ก. เจตจํานงรวมของประชาชน คือ อํานาจสูงสุดในการปกครอง
ข. การแบงแยกอํานาจในการปกครองเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจทางการเมือง
ค. หลักของการปกครอง คือ กฎหมายที่ใหความเสมอภาคแกทุกชนชั้น
ง. ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให
ตอบ ง. ประชาชนมีสิทธิตามธรรมชาติ และรัฐบาลมีอํานาจภายในขอบเขตที่ประชาชนมอบให
จอหน ล็อค (John Locke) นักปรัชญาชาวอังกฤษ หนึ่งในผูกอตั้งปรัชญาสํานัก ประสบการณนิยม
(Empiricism) เกิดที่เมืองซอมเมอรเซ็ต (Somerset) ทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษ บิดาเปนทนายความ ล็อคได
เรียนหนังสือที่โรงเรียนของชนชั้นสูงที่กรุงลอนดอน และจบแพทยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด เริ่มทํางานวิจัยทางการ
แพทยรวมทีมกับ เอิรล แหง ชาฟทสเบอรี (Anthony Ashley-Cooper, 1st Earl of Shaftesbury) เมื่อชาฟทสเบอ
รีไดเปน Lord Chancellor ก็ชักชวนล็อคมาทํางานการเมืองดวย เขาจึงไดพัฒนาความคิดทางดานปรัชญาการเมือง
และเขียนบทความลงหนังสือในระยะนี้ โดยเฉพาะเรื่อง "สิทธิตามธรรมชาติ” (Natural Right) ของมนุษย ซึ่งล็อคเชื่อ
วามนุษยเกิดมาเปนคนดี มีความอิสระอยางเทาเทียมกัน แตเมื่อมาอยูรวมกันเปนสังคมใหญ ๆ จึงเกิดความขัดแยงและ
วุนวาย มนุษยจึงตองทํา "สัญญาประชาคม“(Social Contract) อันเปนตนกําเนิดของ "รัฐ", "กฎหมาย" และ "องค
อธิปตย" โดยยอมสละสิทธิตามธรรมชาติใหรัฐเปนผูดูแล จัดระเบียบสังคมใหเรียบรอย ใหเปนไปตามเจตนารมยของ
ประชาชน หากรัฐไมทําตามนั้น ประชาชนก็อาจเรียกคืนอํานาจได ล็อคเปนนักปรัชญาคนสําคัญแหงสํานัก “ประสบการณ
นิยม” หรือ "ประจักษนิยม” ซึ่งเชื่อวา ความรูทุกอยางจะตองไดมาจากประสบการณ เขาบอกวาจิตของเด็กเกิดใหม
เปรียบเสมือน “กระดาษที่ยังวางเปลา” ("blank slate" หรือ "tabula rasa") จนกวาประสบการณจะไดบันทึกอะไรลง
ไป ความคิดของล็อคมีอิทธิพลอยางมากตอพัฒนาการของ ญาณวิทยา (epistemology) ปรัชญาการเมือง (political
philosophy) กฎหมาย การปฏิวัติอเมริกัน และเปนพื้นฐานของกฎหมายอเมริกัน นับวาล็อคเปนนักปรัชญาที่มีอิทธิพล
มากที่สุดแหงยุคแสงสวางทางปญญา (Enlightenment) ล็อคเสียชีวิตในวันที่ 28 ตุลาคม 2247
ที่มา http://guru.sanook.com/history/topic/2411/วันเกิด_จอหน_ล็อค_นักปรัชญาชาวอังกฤษ/
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221. องคกรใดมีหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดการใหมีการออกเสียงประชามติตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลปกครอง
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ความหมายของการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนดวยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อ
ตัดสินใจวา จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติ หรือ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กอนที่จะนํามติหรือการตัดสินใจนั้นออกเปนกฎหมายหรือนําไปปฏิบัติเพื่อบังคับใชเปน
การทั่วไป
การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
• การออกเสียงประชามติครั้งนี้เปนการออกเสียงเพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางขึ้นทั้งฉบับ
• การกําหนดวันออกเสียงประชามติตองไมเร็วกวา ๑๕ วัน และไมชากวา ๓๐ วัน นับแตวันที่สภารางรัฐธรรมนูญได
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญใหประชาชนทราบ และวันออกเสียงประชามติตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
• หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามที่สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด
• ผลการออกเสียงประชามติใหถือเสียงขางมากของผูออกเสียงประชามติ หากเสียงขางมากเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาบังคับใช ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศบังคับใช แตหากเสียงขางมากไมเห็นชอบ ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
รวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให
แลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ
หลักเกณฑและวิธีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• กําหนดใหส ภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร
กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
• ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปดวยความสุจริต
และเที่ยงธรรมตามที่สภารางรัฐธรรมนูญมอบหมาย
• ใหสภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ
• การออกเสียงประชามติใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
• ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง
• ใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยออกเสียง และถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิแตละหนวย จํานวน ๘๐๐ คน เปน
ประมาณ
• กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียง ประกอบดวย
- มีสัญชาติไทย (แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป)
- มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการออกเสียง และ
- มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตออกเสียงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับถึงวันออกเสียงประชามติ
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• กําหนดลักษณะบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิออกเสียง ไดแก บุคคลที่
- วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
- เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
- ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ที่มา http://www.ect.go.th/thai/referendum/referendum.html
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222. ขอใดคือเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาวาการปกครองในประเทศใดเปนประชาธิปไตย
ก. มีรัฐธรรมนูญที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชนไวอยางชัดเจน
ข. มีการเลือกตั้งที่โปรงใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ค. มีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ง. มีรัฐบาลที่รับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ตอบ ค. มีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนเปนใหญรากศัพทมาจากคําวา ประชา + อธิปไตย คือ
ประชาชน + อํานาจสูงสุด คือ ประชาชนมีอํานาจสูงสุด ซึ่งประธานาธิบดีอับบราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดีคนที่ 16
ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความไววา ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน ตลอดจนเปนวิธีการในการดําเนินการชีวิตของคนในการอยูรวมกันโดยสันติภายใตความเชื่อที่วา คนเราเกิด
มาเทาเทียมกัน มีสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตภายใตขอบเขตของกฎหมาย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยมี
ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
(1) ประชาชนเปนเจาของอํานาจในการปกครอง
(2) ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม
(3) เปนการปกครองที่ทําใหประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาลจะตองมุ
งใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ
(4) ยึดถือเสียงขางมากเปนหลักในการปกครอง ในขณะเดียวกันก็เคารพเสียงขางนอย
(5) ประชาชนมีความเสมอภาคกัน และมีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายกําหนด
(6) ประชาชนมีอํานาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยออม
ที่มา http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb7/eb7_4/p1.pdf
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223. พฤติกรรมใดที่ไมถือวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ก. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมยึดสนามบินและทําเนียบรัฐบาล เพื่อขับไลนายกรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยเสียสวนใหญของประชาชนลาออกจากตําแหนง
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทําการปฏิวัติยึดอํานาจรัฐบาลพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ค. นักวิชาการ และผูนําเหลาทัพ รวมกันออกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯ โดยเรียกรองใหผูนํารัฐบาลในฐานะ
ผูบังคับบัญชา ลาออกจากตําแหนง หากไมไดรับการตอบสนองไดเสนอใหมีการหยุดงานเพื่อตอตานรัฐบาล
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(1) การยอมรับวาคนทุกคนมีสติปญญา มีเหตุผล
(2) ยอมรับวาทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ
(3) การยอมรับวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน
(4) อํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน
(5) อํานาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผูถูกปกครองโดยมีวิธีการแสดงความ
ยินยอมตาง ๆ ที่สําคัญ คือ การใชสิทธิเลือกตั้ง
(6) ประชาชนมีสิทธิในการคัดคานหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หากวารัฐบาลไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเชน การเปลี่ยนไปลงคะแนนเสียงใหพรรคฝายคานเมื่อมีการเลือกตั้ง
การเขาชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี
กติกาประชาธิปไตย มีดังนี้
(1) การเลือกตั้งโดยเสรีเพื่อกําหนดบุคคลที่จะรับมอบอํานาจในการปกครองการบริหาร
(2) การใหสิทธิคัดคานอยางมีเหตุมีผลและบริสุทธิ์ใจ
(3) การใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(4) มีวินัยและเคารพกฎหมาย
(5) ตัดสินปญหา โดยเสียงขางมากและยอมรับความสําคัญของเสียงขางนอย
(6) การมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(7) การมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่มา http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb7/eb7_4/p1.pdf
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224. ขอใดเปนการใชสิทธิของประชาชน
ก. การยืนตรงเคารพธงชาติ
ข. การขอทําบัตรประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ป
ค. การไมทําผิดกฎหมายจราจร
ง. การรวมกลุมประทวงการสรางเหมืองโปรแตสแตนท
ตอบ ง. การรวมกลุมประทวงการสรางเหมืองโปรแตสแตนท
สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลที่มีกฎหมายใหความคุมครอง โดยบุคคลอื่นจะตองใหความ
เคารพ จะละเมิดลวงเกินหรือกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลไมได
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล ซึ่งการกระทํานั้นจะตองไมขัดตอกฎหมาย
หนาที่ หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพ เปนรากฐานสําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวาการปกครองของ
ประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยไดมากนอยเพียงใด ตองดูที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ ถา
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดหรือ
ถูกริดรอนโดยผูมีอํานาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไมได ดวยเหตุนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงได
บัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางแจงชัด เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 ไดบัญญัติไวดังนี้
สวนที่ 1 บททั่วไป และสวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
1. การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
2.สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอม
ไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
3. บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น
5.บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
6. บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
7.บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร
8.สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ขอมูลสวนบุคคลตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ
ความคุมครอง
9. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
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10. บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอ
หนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
11. การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งใหกระทําได
ในระหว า งเวลาที่ป ระเทศอยูใ นภาวะสงครามหรือ การรบ หรื อ ในระหวา งเวลาที่ มีป ระกาศสถานการณฉุ กเฉิ นหรื อ
ประกาศใชกฎอัยการศึก
ที่มา http://www.boraiwit.ac.th/social/Constitution_right1.htm
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225. นางสาวคิตตี้จังสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยของรัฐได แตสอบตกสัมภาษณเนื่องจากน้ําหนักเกินกวา กฎที่
คณะที่สอบเขาไดระบุไว ถาทานเปนนางสาวคิตตี้จัง ทานจะรองขอความเปนธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกลาวจาก
สถาบันใด
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลปกครอง
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ข. ศาลปกครอง
ศาลปกครอง เปนศาลที่จัดตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276
และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเทาศาล
ยุติธรรมและมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสราง
บรรทัดฐานที่ถูกตองในการปฏิบัติราชการ
ศาลปกครอง เปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ ตางจาก
ศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาลปกครองชั้นตน" และ "ศาลปกครองสูงสุด"
อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา "คดีปกครอง" ซึ่งไดแก คดีในลักษณะ ดังตอไปนี้
1. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว อันไดแก การใชอํานาจที่หนวยงานหรือเจาหนาที่
ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําเปนตองใหเอกชนยินยอมเสียกอน ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบขอบังคับตางๆที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน
คําสั่งอนุญาต อนุมัติ คําสั่งแตงตั้ง ฯลฯ
2. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาที่หนวยงานของรัฐจางใหเอกชน
สรางสะพาน สรางถนน
3. มาจากการกระทําละเมิดทางปกครอง หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
เชน ทางราชการออกคําสั่งปดโรงงานและกอใหเกิ ดความเสียหายแกเจาของโรงงาน หรือเจาหนาที่ละเลยหรือตอ
ใบอนุญาตใหผูประกอบการลาชาเกินสมควรจนเปนเหตุใหผูประกอบการไดรับความเสียหาย
4. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เชน ในเรื่องที่มีกฎหมาย
กําหนดเวลาใหเจาหนาที่ตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน หรือแมกระทั่งในเรื่องที่กฎหมายไมไดกําหนดเวลาเอาไว
แตโดยปกติสามารถดําเนินการใหเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง แตปรากฏวาเจาหนาที่ไมไดดําเนินการใดๆจนเวลาลวงเลยไป
หลายเดือน
5. คดีพิพาททางปกครองอื่นๆ เชน คดีที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
หรือใหหนวยงานทางปกครองตองฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับบุคคลใหกระทําหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด คดี
ปกครองเหลานี้ กฎหมายกําหนดวา ใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นตน
สําหรับศาลปกครองสูงสุดนั้น กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้
1. คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
2. คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
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3. คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
4. คดีที่กฎหมายกําหนดไวเฉพาะใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด
กลาวอยางงายๆก็คือ ศาลปกครองชั้นตนจะเปนศาลที่มีอํานาจทั่วไปในการพิจารณาคดีปกครอง โดยเปนศาล
แรกที่คูกรณีจะนําคดีมาฟอง สวนศาลปกครองสูงสุดก็จะเปนศาลสูง ที่คอยตรวจสอบคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตนอีกครั้งหนึ่งหากคูกรณีไมพอใจคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน และเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
บางประเภทที่มีความสําคัญเปนพิเศษ
สวนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครองนั้นมีอยูดวยกัน 3 ประเภท ไดแก เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
ทหาร เรื่องการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) หรือคดีที่อยูในอํานาจศาลชํานัญพิเศษ เชน ศาลเยาวชน
และครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และศาลลมละลาย
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลปกครอง_(ประเทศไทย)
http://www.lawyerthai.com/articles/law/008.php

- 45 -

226. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยประกอบดวยบุคคลในขอใด
ก. ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น
ข. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และราษฏรอาวุโสที่
ประธานรัฐสภาเสนอ
ค. ผูพิพากษาศาลฎีกา ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร และตุลาการศาลทหาร
ง. ผูพิพากษาศาลฏีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร
ตอบ ก. ผู พิ พ ากษาในศาลฎี ก า ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขานิ ติ ศ าสตร
ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งกับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลตอไปนี้
1. ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 3 คน
2. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธี
ลงคะแนนลับ จํานวน 2 คน
3. ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับเลือกตาม
มาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน
4. ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน
การบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน
อํ า นาจหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ของวุฒิสภา หรือของรัฐสภา ที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม หรือพิจารณา
วินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง หรือคูความ
โตแยง และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดและมีผล
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนระบบไตสวน ศาลมีอํานาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได ซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาที่ใชในคดีทั่วไปของศาลยุติธรรม
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลรัฐธรรมนูญ_(ประเทศไทย)
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227. ลําดับชั้นศาลของไทยขอใดถูกตอง
ก. ศาลแขวง ศาลแพง ศาลฎีกา
ค. ศาลแพง ศาลอาญา ศาลฎีกา

ข. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา
ง. ศาลชั้นตน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา

ตอบ ข. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม (The Court of Justice) เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญ
หรือตามกฎหมายอื่น
1. ศาลชั้นตน ไดแก ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญา
ธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดใหเปนศาลชั้นตน เชน ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย
2. ศาลอุทธรณ ไดแก ศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณภาค
3. ศาลฎีกา ซึ่งเปนศาลยุติธรรมสูงสุด ที่มีอยูเพียงศาลเดียว
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลยุติธรรม
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228. ลิขสิทธิ์ไดมาเมื่อใด
ก. แจงขอมูลที่กรมทรัพยสินทางปญญา
ค. จดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา

ข. ขอหนังสือรับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา
ง. สรางสรรคงานขึ้นดวยตนเอง

ตอบ ง. สรางสรรคงานขึ้นดวยตนเอง
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่กฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนไดทําขึ้น
อันไดแก สิทธิที่จะทําซ้ํา ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไมวาในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตใหผูอื่นนํา
งานนั้นไปทําเชนวานั้นดวย
ระบบลิขสิทธิ์ของประเทศไทย
การคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยจะกําหนดใหมีอายุการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตผูสรางสรรคผลงาน
เสียชีวิต กรณี เจาของ เปน นิติบุคคล จะเริ่มนับอายุ ตั้งแต ผลงานถูกสรางขึน้ มานับไปอีก 50 ป หรือ เริ่มนับเมื่อมีการ
โฆษณาเปนครั้งแรก แลวแตวาอยางไหนจะเกิดทีหลัง แตการโฆษณาครั้งแรกนั้นจะตองเกิดขึ้นภายใน 50 ป นับตั้งแตมี
การสรางสรรคผลงานนั้นขึ้นมา ถาพน 50 ปไปแลว โดยที่ยงั ไมไดมีการโฆษณา ถือวาลิขสิทธิ์หมดอายุ โดยที่การ
โฆษณาในภายหลัง จะไมมีผลตอการนับตออายุลิขสิทธิ์อีก การโฆษณานี้จะตองเปนการโฆษณาโดยความยินยอมของ
เจาของลิขสิทธิด์ วย จึงจะนับเปนการโฆษณาครั้งแรก ที่ใหเริ่มนับอายุลิขสิทธิ์ได
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย จะมีขอยกเวนในงานบางประเภท ที่จะมีอายุการ
คุมครองลิขสิทธิ์ตางออกไป ไดแก ศิลปประยุกต จะมีอายุคุมครองเพียง 25 ป งานบางชนิดที่สรางสรรคโดยบุคคล
ธรรมดาที่ไมใชนิติบุคคล ก็จะมีขอยกเวนใหเริ่มนับอายุเชนเดียวกับ กรณีนิติบุคคล คือ เริ่มนับตั้งแตไดมีการสรางงาน
ขึ้น หรือ ตั้งแตโฆษณาครั้งแรก (แทนที่จะนับตั้งแตผูสรางสรรคเสียชีวิต) งานเหลานั้น ไดแก ภาพถาย โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพ งานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่ง รวมถึง ศิลป
ประยุกต งานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค และ ไมรูตัวผูสรางสรรค ก็ให
เริ่มนับอายุลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกับนิติบุคคล
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ลิขสิทธิ์
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229. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516
ก. ความเปนปกแผนของกองทัพ
ข. ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการ
ค. ความขัดแยงในรัฐสภา
ง. การเคลื่อนไหวขององคการนิสิตนักศึกษา
ตอบ ง. การเคลื่อนไหวขององคการนิสิตนักศึกษา
เหตุ ก ารณ 14 ตุ ล าคม 2516 เป น ชุ ด ของกระบวนการต อ สู ท างการเมื อ ง ระหว า งกลุ ม ชนที่ ต อ งการ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภากับรัฐบาลเผด็จการทหารถนอมและประภาส เหตุการณจริงๆเริ่มจากการที่กลุมเรียกรอง
รัฐธรรมนูญ นําโดยผูนํานักศึกษาและปญญาชนจํานวนหนึ่ง ไดชักชวนใหนักศึกษา ปญญาชน และนักการเมืองประมาณ
100 คน เขารวมกันเรียกรองใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (2)
ตามมาดวยการนัดแถลงขาวตอผูสื่อขาวหนังสือพิมพและการออกตระเวณแจกใบปลิวและหนังสือเรื่องรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย ซึ่งนําไปสูการที่รัฐบาลสั่งจับกุมสมาชิกกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ 13 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูนํานักศึกษา
นักเขียน ปญญาชนและนักการเมืองที่เปนที่รูจักกันดี
นักศึกษาธรรมศาสตรไดริเริ่มชุมนุมประทวงการจับกุมดังกลาวซึ่งตอมาไดรับการสนับสนุนจากศูนยกลางนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทยและประชาชนวงการตางๆ อยางกวางขวาง มีการชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัวผูถูกจับกุม
และใหรัฐบาลประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยคนจํานวนหลายแสนคนเปนเวลาหลายวันและไดมีการเดินขบวนครั้งใหญใน
วันที่ 13 ตุลาคม เชาวันที่ 14 ตุลาคม รัฐบาลไดปราบปรามอยางรุนแรง ซึ่งสงผลใหนักศึกษาประชาชนตองเสียชีวิตและ
บาดเจ็บนับรอย นักศึกษาประชาชนไดประทวงอยางรุนแรงจนเปนผลใหหัวหนาเผด็จการ 3 คน คือ จอมพลถนอม จอม
พลประภาส และพันเอกณรงค ถูกบีบใหเดินทางออกนอกประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งรัฐบาลพลเรือน
นําโดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อเตรียมการรางรัฐธรรมนูญ และเลือกตั้งทั่วไป (3)
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณที่เกิดตอเนื่องกันเปนลูกโซ อยางรวดเร็วและไมมีใครคาดหมาย
ลวงหนาไดถูก แมแตกลุมเรียกรองรัฐธรรมนูญ หรือศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ที่เขามารวมเคลื่อนไหว
เมื่อเกิดกรณีการจับกุมเกิดขึ้น ก็ไมไดมีแผนการที่สลับซับซอนอะไรมากไปกวาการเรียกรองรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสันติวิธี โดยหวังวาจะเปนแรงกระตุนใหประชาชนสนใจปญหาและรวมกันเปนแรงผลักดันให
รัฐบาลตองประนีประนอมหรือคลอยตามขอเรียกรองทางใดทางหนึ่ง
กรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดผันแปรไปในทางที่นอกจากฝายนักศึกษาประชาชนจะไดรับสิ่งที่เรียกรอง
ตองการแลว ยังเปนการทําลายอํานาจของกลุมถนอม ประภาส ณรงคดวย ก็เนื่องมาจากปจจัยที่เกื้อกูลหลายอยางเขามา
เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะการแทรกแซงจากกลุมอํานาจอื่นที่จะไดประโยชนจากการโคนกลุมถนอม ประภาส สภาพเชนนี้
ทําใหนักวิเครราะหกลาววา เหตุการณ 14 ตุลาคม เปนเพียง “อุบัติเหตุทางการเมือง”
ผูเขียนคิดวา เปนคําที่ชวนใหไขวเขวเขาใจผิดไดงาย เพราะคําวาอุบัติเหตุนั้นเรามักใชในความหมายของสิ่งที่
เกิดขึ้นอยางบังเอิญไมมีปมีขลุย ไมสามาาถหาเหตุผลมาอธิบายได แตเหตุการณ 14 ตุลาคม ไมไดเปนความบังเอิญ
อยางแทจริงในความหมายนั้น ถาเรียกวาเปนสิ่งที่บังเอิญเกิดโดยไมไดตั้งใจหรือวางแผนมากอนก็อาจพอพูดได แตเรา
ตองเขาใจวา “ความบังเอิญ” ในที่นี้เปนความบังเอิญที่อยูในขั้นตอนที่แนนอนขั้นหนึ่งของเสนทางเดินของประวัติศาสตร
ที่มีปจจัยมีเหตุตางๆ รองรับหรืออธิบายได
ที่มา http://witayakornclub.wordpress.com/2008/02/25/เหตุการณ-14-ตุลาคม-2516-คืออะไ/
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230. ผลสําคัญที่สุดที่เกิดจากการทําสนธิสัญญาการคากับชาติตะวันตกในรัชกาลที่ 4 คือขอใด
ก. ไทยกลายเปนผูผลิตสินคาขั้นปฐมของตลาดโลก
ข. กรุงเทพฯ เปนที่ชุมนุมสินคาจากภายในและภายนอก
ค. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี
ง. รัฐบาลเรงปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ
ตอบ ค. ไทยเริ่มระบบเศรษฐกิจแบบใชเงินตราและการคาเสรี
เซอรจอหน เบาริ่ง (อังกฤษ: Sir. John Bowring, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2335 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415)
เปนราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งจาก สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแหงอังกฤษ เพื่อเขามาเจริญสัมพันธทางพระราชไมตรี
และเจรจาทําสนธิสัญญากับราชสํานักไทย ในป พ.ศ. 2397 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4
ในที่สุดก็มีการลงนามใน สนธิสัญญาเบาริง (Bowring treaty) เมื่อวันที่ 18 เมษายนปเดียวกัน
สนธิสัญญาฉบับนี้มีผลใหสยามตองเสียอํานาจอธิปไตยทางการศาลและมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เกิดขึ้น แต
ก็ทําใหสยามรอดจากการตกเปนอาณานิคมไปได สนธิสัญญาดังกลาวทําใหเกิด การคาเสรี ถือเปนการสิ้นสุดของ การ
ผูกขาดการคาตางประเทศ โดยพระคลังสินคาของเจานายสยาม สนธิสัญญานี้มีผลใชบังคับอยูนานกวา 70 ป
เซอรจอหน เบาริ่ง เปนทั้งเจาเมืองฮองกง (ถึง 9 ประหวาง ค.ศ. 1848-57) เปนพอคา เปนนักการทูต เปนนัก
เศรษฐศาสตรการเมือง เปนนักการศาสนา เปนนัก แตงเพลงสวด เปนกวี เปนนักประพันธ เปนบรรณาธิการ เปน
นักภาษาศาสตร (รูถึง 10 ภาษาหลักๆ ทั้งหมด ในยุโรป รวมทั้งภาษาจีน)
ทายที่สุดสมัยปลายรัชกาลที่ 4 และตนรัชกาลที่ 5 ทานไดรับแตงตั้งเปนอัครราชทูตไทยประจําลอนดอน และ
ยุโรป ถือไดวาเปน “ตัวแทนประจําคนแรกของไทย” ก็วาได มีบรรดาศักดิ์เปน “พระยา สยามมานุกูลกิจ สยามมิตรมหา
ยศ” เบาวริงเกิด พ.ศ. 2335 (17 ตุลาคม 1792) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 ทานมี อายุมากกวาพระจอมเกลา 12 ป
ทานสิ้นชีวิต พ.ศ. 2415 (23 พฤศจิกายน 1872) เมื่ออายุ 80 ป หรือ ภายหลังการสวรรคตของพระจอมเกลาฯ 4 ป
นั่นเอง
สนธิสัญญาเบาริ่ง วาดวย “การคาเสรี” อันเปน “ระเบียบใหม” ของโลกในยุคลัทธิจักรวรรดินิยม อาณานิคม
ตะวันตก ลงนามกันระหวางอังกฤษและสยามเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) ในสมัยรัฐบาล
“ประชาธิปไตย” ของพระราชินีนาถวิกตอเรีย และ สยามสมัย “ราชาธิปไตย” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
สนธิสัญญานี้มีความสําคัญอยางยิ่งและใชบังคับอยูเปนเวลา ถึง 70 กวาป จนกระทั่งมีการแกไขคอยๆยกเลิก
ไปในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อป 2461 (1918) แตกวาไทยจะมี “เอกราช
สมบูรณ” ก็ตอเมื่อในป 2482 (1938) ใน สมัย “รัฐธรรมนูญนิยม” ของรัฐบาลพลตรีหลวงพิบูลสงครามที่มีการแกไข
และลงนามในสนธิสัญญา ใหมกับโลกตะวันตก (และญี่ปุน) ทั้งหมด
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/เซอรจอหน_เบาริ่ง
http://tffannouncement.blogspot.com/2006/02/blog-post_114085503632079068.html
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231. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด
ก. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
ข. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน
ค. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน
ง. สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น
ตอบ ค. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน
ในรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดมีฝรั่งชาติตะวันตกหลายชาติเขามาทําหนังสือ สัญญาพระราชไมตรีกับ
ประเทศไทยหนังสือสัญญาที่ทําขึ้นนั้นไดยอมใหฝรั่งมี สิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือยอมใหฝรั่งตั้งศาลขึ้นเรียกวาศาล
กงสุ ล ขึ้ นพิ จ ารณาความของคนในบัง คับ ของตนได อั น เป น การไม ย อมอยูใ ต บั ง คับ บัญ ชาของกฎหมายไทย ทั้ง นี้
เนื่องมาจากวาฝรั่ งถือวากฎหมายและวิธีพิจารณาความของประเทศไทยยัง ไมมีระเบียบแบบแผนดีพอการที่ฝรั่ง
ตางประเทศมีศาลกงศุลพิจารณาความของคนใน บังคับของตนนั้น ทําใหประเทศไทย มีความยุงยากทางการปกครอง
เกิดขึ้นเสมอ จึงทรงมีพระราชประสงคจะปรับปรุงการศาลยุติธรรมและกฎหมายของประเทศใหเปน ระเบียบเรียบรอย
และเปนที่เชื่อถือแกตางประเทศเพื่อขจัดความยุงยากอัน เกิดจากสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงไดมีการปรับปรุงดานตุลา
การครั้งใหญในรัชสมัยของพระองคดวย
ที่มา http://www.ton-kla.com/node/24
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232. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องใด
ก. ราชทัณฑ
ข. การชําระคดี
ค. ระเบียบสารบรรณ

ง. ไปรษณียโทรเลข

ตอบ ค. ระเบียบสารบรรณ
การบริ ห ารราชการแผ น ดิน โดยแบ ง เปน กระทรวง ทบวง กรม ได เริ่ มขึ้ น ในรัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตเดิมในชวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินั้นการปกครอง
ประเทศแบงเสนาบดีเปน ๖ ตําแหนง ยกเปนอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง คือ สมุหนายกบังคับบัญชาหัวเมืองฝาย
เหนือทั้งปวง และสมุหพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองฝายใตทั้งปวง สวนเสนาบดีอีก ๔ ตําแหนง เรียกวา จตุสดมภ
๔ คือ เสนาบดีพระคลังไดบังคับบัญชาการตางประเทศและกรมพระคลัง เสนาบดีกรมเมืองไดบังคับบัญชาการรักษาพระ
นคร และกรมนครบาล เสนาบดีกรมวังไดบังคับบัญชาพระบรมมหาราชวัง และเสนาบดีกรมนาที่เกษตราธิบดี ไดบังคับ
บัญชาการไรนา
ซึ่งตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชวินิจฉัยวา "..การซึ่งจะใหราชการทั้งปวง
เรียบรอย เปนแบบอยางสะดวกไดตามสมควรที่จะปกครองบานเมืองในเวลานี้ จําจะตองแบงราชการใหมีอยูเปนหนาที่
รับผิดชอบเปนสวน ๆ ไป"
ดังนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงปรับปรุงการปกครองใหม โดยเริ่มดําเนินการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และสามารถดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยแบงสวนราชการออกเปน ๑๒
กระทรวง ไดแก
๑. กระทรวงมหาดไทย สําหรับบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ และเมืองลาวประเทศราช
๒. กระทรวงกลาโหม สําหรับบังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต ฝายตะวันตก ตะวันออก และ เมืองมลายูประเทศราช
๓. กระทรวงการตางประเทศ วาการเฉพาะการตางประเทศอยางเดียว
๔. กระทรวงวัง วาการในพระราชวัง และกรมซึ่งใกลเคียงกับราชการในพระองคของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๕. กระทรวงเมือง วาการโปลิศ และการบัญชีคน คือ กรมสุรัสวดี และรักษาคนโทษ
๖. กระทรวงเกษตราธิการ วาการเพาะปลูกและการคาขาย กรมปาไม และการบอแร
๗. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ วาการบรรดาภาษีอากร และเงินที่จะรับจะจายในแผนดินทั้งสิ้น
๘. กระทรวงยุติธรรม บังคับศาลที่จะชําระความรวมกันทั้งแพง อาญา นครบาล อุทธรณทั้งแผนดิน
๙. กรมยุทธนาธิการ เปนพนักงานสําหรับที่จะไดตรวจตราจัดการในกรมทหารบกทหารเรือ ซึ่งจะมีผูบัญชาการ
ทหารบกทหารเรือตางหากอีกตําแหนงหนึ่ง
๑๐. กระทรวงธรรมการ เปนพนักงานที่จะบังคับบัญชาการเกี่ยวของในพระสงฆ และเปนผูบังคับการโรงเรียน
และโรงพยาบาลทั่วทั้งราชอาณาเขต
๑๑. กระทรวงโยธาธิการ เปนพนักงานที่จะตรวจการกอสรางทําถนน ขุดคลอง และการชางทั่วไป ทั้งการ
ไปรษณียและโทรเลข หรือรถไฟ ซึ่งจะมีสืบไปในภายหนา
๑๒. กระทรวงมุรธาธิการ เปนพนักงานที่รักษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชกําหนด กฎหมายและหนังสือ
ราชการทั้งปวง
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ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงพบวา งานบางอยางยังซ้ําซอนกัน จึง
ทรงแบงหนาที่ระหวางกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ใน
การปกครองทั่วราชอาณาจักรยกเวนในเขตกรุงเทพมหานครยังคงอยูในความปกครองของกระทรวงนครบาล สวน
กระทรวงกลาโหมมีหนาที่ในการรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักรกับทรงตั้งสภารัฐมนตรีและสภานายกรัฐมนตรีขึ้น
เพื่อเปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย ออกกฎหมายและแกไขกฎหมายกอนที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
นอกจากนั้นยังทรงปรับปรุงกระทรวงอื่น ๆ อีกบางกระทรวง คือ ยุบกระทรวงมุรธาธิการ เมื่อ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)
และใหโอนราชการในหนาที่ของกระทรวงมุรธาธิการไปขึ้นอยูในกรมราชเลขานุการ สวนราชการที่เปนแผนกในกระทรวง
มุรธาธิการใหเรียกวา กรมพระอาลักษณ ขึ้นอยูในสภานายกรัฐมนตรี
ตอมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชดําริวา ราชการในกรมพระอาลักษณซึ่ง
มีราชการบางอยางจุกจิกอยูมาก เชน การทําทะเบียนยศ บรรดาศักดิ์ขาราชการ การทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนภาระหนักที่กรมพระอาลักษณและกรมราชเลขาธิการไดรวมทํากันอยูนั้นมีแตจะทวีมากขึ้นทุกวัน เกินกําลังเจาหนาที่
จะทําใหเรียบรอยได และราชการในหนาที่ราชเลขาธิการก็มีมากขึ้นเสมอ จึงไดโปรดเกลาฯใหเอาราชการเหลานี้มารวมทํา
ในกระทรวงหนึ่งตางหาก คือกระทรวงมุรธาธร
ที่มาและอานเพิ่มเติมที่ http://www.dopa.go.th/history/polit2.htm
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233. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภทําหนาที่คลายกระทรวงใดในปจจุบัน
ก. กระทรวงพาณิชย
ข. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงยุติธรรม

ง. กระทรวงกลาโหม

ตอบ ค. กระทรวงยุติธรรม
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการจารึกในประวัติศาสตรวา เปนยุคที่มีการจัดเก็บภาษีอากรรุงเรืองมาก การกอตั้ง
กรุงศรีอยุธยาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 1893 ตั้งแตสมัยพระเจาอูทอง ไดสรางพระนครขึ้นที่ริมหนองโสน แลวทําการราชาภิเษก
ทรงพระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดี ขนานนามราชธานีวา กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ในชวงตลอดอายุกรุงศรีอยุธยา
เปนเวลา 417 ป บานเมืองมีทั้งความเจริญและความเสื่อม ในสมัยที่บานเมืองเจริญรุงเรืองมาก คือ สมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แตในบางรัชสมัย
พระมหาธรรมราชาและพระเพทราชา
การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นวา สวยสาอากร ไดมีการแบงการจัดเก็บ
ออกเปน 4 ประเภท คือ จังกอบ อากร สวย และฤชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จังกอบ หรือ จํากอบ เปนภาษีที่เรียกเก็บจากการชักสวนสินคา ที่นําเขามาจําหนายตามที่ไดอธิบายขางตน
2. อากร หมายถึง สวนที่เก็บจากผลประโยชนที่ราษฎรทํามาหาไดในการประกอบการตางๆเชน ทํานา ทําไร
ทําสวน ฯลฯ หรือการไดรับสิทธิจากรัฐบาลไปกระทําการ เชน ตมกลั่นสุรา เก็บของในปา จับปลาในน้ํา ฯลฯ เชน อากร
คานา อากรสวน อากรสุรา อากรคาน้ํา เปนตน การเก็บอากรอาจจัดเก็บเปนตัวเงินหรือเปนสิ่งของ ถือเปนภาษีที่จัดเก็บ
ตามหลักผลประโยชนที่ไดรับจากรัฐไมทางตรงก็ทางออม
3. สวย ความหมายของสวย สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงสันนิษฐานวา คําวา สวย
- สิ่งของที่รัฐบาลเรียกรองเอาจากเมืองที่อยูภายใตปกครอง หรืออยูในความคุมครองเปนคาตอบแทนการ
ปกครองหรือคุมครอง สวยตามความหมายนี้จึงมีลักษณะเปนเครื่องราชบรรณาการ
- เงินชวยราชการตามที่กําหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิไดรับราชการทหารเปนรายบุคคล เนื่องจาก
สังคมไทยแตด้งั เดิม มีระบบเกณฑแรงงานจากราษฎร โดยรัฐไมตองจายคาจาง แตจะใหความคุมครองทางกฎหมายเปน
การตอบแทน ทั้งนี้เดิมราษฎรที่ถูกเกณฑแรงงาน จะมาประจําการเปนเวลาปละ 6 เดือน โดยผูที่ไมมารับราชการเมื่อถึง
เวรของตน จะตองเสียสวยเรียกวา สวยแทนแรง เพื่อที่ราชการจะไดจางคนมาทํางานแทน สวยแทนแรง เพื่อที่ราชการจะ
ไดจางคนมาทํางานแทน สวยแทนแรงนี้ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปนเงินรัชชูปการในระยะตอมา ( รัชกาลที่ 6 )
- เงินที่ทางราชการกําหนดใหราษฎรรวมรับภาระในการกระทําบางอยาง เชน เกณฑใหชวยสรางปอมปราการ
เปนตน
- ทรัพยมรดกของผูมรณภาพซึ่งตองถูกริบเปนของหลวง อันเนื่องจากเกินกําลังของทายาทที่จะเอาไวใชสอย
เปนตน
4. ฤชา คือคาธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซึ่งไดรับประโยชนจากรัฐเปนการเฉพาะตัว เชน
ผูใดจะขอโฉนดตราสาร เพื่อมิใหผูอื่นบุกรุกแยงชิงที่เรือกสวนไรนา จักตองเสียฤชาแกรัฐ เปนตน ฤชาที่สําคัญไดแก
คาธรรมเนียม และคาปรับทางการศาล
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เมื่อพิจารณาตามลักษณะการจัดเก็บภาษีอากรขางตน จะเห็นวามีการจัดเก็บภาษีทั้งในรูปของการบังคับจัดเก็บ
จะไดรับประโยชนในทางออม คือ กรณีจังกอบและสวย สวนอีกกรณีหนึ่งคือในรูป ที่ผูถูกจัดเก็บจะไดรับผลประโยชน
จากรัฐโดยตรง คือ อากรและฤชา
ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการศึกษาคนควาถึงวิวัฒนาการในดานการบริหารงานจัดเก็บในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะ
พบวาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เปนชวงเวลาที่มีการปฏิรูประบบการปกครองแผนดินครั้งใหญ ทั้งใน
ดานการวางระเบียบทางการคลัง การสวยสาอากร ฯลฯ โดยพระองคไดทรงแบงการบริหารการปกครองออกเปน 4 สวน
เรียกวา จตุสดมภ โดยแตละสวนมีหนาที่ดังนี้
เวียง เรียกวา นครบาล มีหนาที่ราชการปกครองทองที่ และดูแลทุกขสุขของราษฎรพลเมือง
วัง
เรียกวา ธรรมธิกรณ มีหนาที่วาราชการศาลหลวง และวาราชการอรรถคดีในพระราชสํานัก
คลัง เรียกวา โกษาธิบดี มีหนาที่ราชการจัดการพระราชทรัพย เก็บสวยสาอากรซึ่งเปนผลประโยชนแผนดิน
นา
เรียกวา เกษตราธิบดี มีหนาที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ เรื่องนาและสวน การเพาะปลูกพืชพันธุ
ธัญญาหาร
ทั้งนี้โดยรูปแบบการบริหารงานฯของพระองคขางตน ไดถูกใชเปนแบบอยางรูปแบบการปกครองตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน
ที่มา http://www.rd.go.th/publish/3459.0.html
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234. ขอใดไมไดรวมอยูในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
ข. การทํางบประมาณแผนดิน
ค. การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง
ง. การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ
ตอบ ง. การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ
ก. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากรพิพัฒน เปนสํานักงาน
กลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความ
ควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปลี่ยน
แปลงของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารที่ทําการใหมใหเหมาะสม ขึ้นแทนที่ทําการศุลกากร ที่
เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากร
มีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการจัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิด
ความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต (http://www.customs.go.th/AboutCustoms/Historical.jsp)
ข. การทํางบประมาณแผนดิน
รัชกาลที่ ๕ พระองคทรงปฏิวัติระบบการคลังของประเทศ เลิกการใหหนวยราชการหาผลประโยชนมาบริหาร
หน ว ยราชการในความรั บ ผิ ด ชอบของตน เปลี่ ย นเป น การตั้ ง งบประมาณแผ น ดิ น โดยให ทุ ก หน ว ยราชการที่ มี
ผลประโยชนตองนําสงกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และเบิกเงินไปบริหารงานตามงบประมาณรายจายที่ไดรับ พระองค
ทรงแยกเงินพระคลังขางที่ ซึ่งใชสอยสวนพระองคออกจากเงินงบประมาณแผนดิน ทรงใชระบบพระราชทานเงินเดือน
ใหแกขาราชการแทนการไดรับผลประโยชนเกี่ยวกับสวนลดคาภาษีอากร หรือจากการเก็บคาธรรมเนียมฤชาตางๆ ทรง
เลิกระบบไพร หรือการเกณฑแรงงานประชาชนมารับราชการโดยไมไดรับคาตอบแทน ดวยการออกกฎหมายลักษณะ
เกณฑทหารแทน (http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/King/rat-kan-5.htm)
ค. การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเลิกใชเงินพดดวง และไดตราพระราชบัญญัติทองคํา ร.ศ. ๑๒๗ ใชทองคําเปน
มาตรฐานเงินตราแบบสากล โดยใหจายเงินตราตางประเทศทที่ใชมาตรฐานทองคําแทน มีการออกเหรียญ ๑๐ บาท
ทองคําตราครุฑ (http://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณสําคัญในรัชกาลที่_5)
ง. การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) มีแนวความคิดที่มีประโยชนตอการปกครองอยางยิ่ง 2
ประการ คือ
1) การศึกษาภาษาตางประเทศ พระองคทรงศึกษาภาษาอังกฤษอยางจริงจัง เพื่อจะไดใชเจรจากับประเทศ
มหาอํานาจ กับสงเสริมใหขาราชการไดศึกษาหาความรู ใหสามารถเขาใจภาษาตางประเทศ จะไดไมเสียเปรียบชาว
ตางประเทศ
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2) การบริหารราชการแผนดิน พระองคทรงจางผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาชวยราชการดานตาง ๆ เชน ครูฝก
ทหาร ครูสอนภาษาอังกฤษ ผูจัดการทาเรือ ผูอํานวยการศุลกากร เปนตน เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยมีความเจริญใน
ด า นต า ง ๆ ขณะเดี ย วกั น ก็ ฝ ก ให ข า ราชการไทย ได มี ค วามรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการต อ ไปด ว ย
(http://iam.hunsa.com/hihime6618/article/2503)
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235. ขอใดไมเกี่ยวของกับการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ก. ผูรั้ง
ข. จตุสดมภ

ค. ยกกระบัตร

ง. สมุหเทศาภิบาล

ตอบ ง. สมุหเทศาภิบาล
สมัยนี้เปนสมัยที่อาณาจักรอยุธยามีความมั่นคงเปนปกแผน และเริ่มเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ มีอํานาจทาง
การเมืองการปกครองเจริญรุงเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดมีการจัดระเบียบการปกครอง
เพิ่มเติมจากเดิมเพื่อใหเหมาะสม การปกครองสมยอยุธยาตอนกลาง มีดังนี้ คือ
๑.) การปกครองสวนกลาง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกลา ใหมีตําแหนงสมุหกลาโหม รับผิดชอบดานการทหาร มีหนาที่บังคัญชา
ตรวจตราการทหาร รวบรวมไพรพลและเสบียงเตรียมพรอมเมื่อมีศึก และสมุหนายก บังคับบัญชาขาราชการฝาย
พลเรือนและดูแลจตุสดมภ นอกจากนี้ยังไดทรงตั้งหนวยงานขึ้นจากเดิม ๔ กรม เปน ๖ กรม ที่เพิ่มขึ้นมาอีก ๒ กรม
คือ
๑.) กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษเปนสมุหนายก มีฐานะเปนอัครมหาเสนาบดี มีหนาที่ควบคุม
กิจการพลเรือนทั่วราชอาณาจักร
๒.) กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเปนสมุหพระกลาโหม มีฐานะเปนอัครมหาเสนาบดี มีหนาที่ควบคุมกิจการ
ทหารทั่วราชอาณาจักร
นอกจากนี้ใน ๔ กรมจตุสดมภที่มีอยูแลว ทรงใหมีการปรับปรุงเสียใหม โดยตั้งเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและ
รับผิดชอบในแตละกรม ดังนี้
กรมเวียง เปลี่ยนเปน นครบาล มีพระนครบาลเปนเสนาบดี มีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง
กรมวัง เปลี่ยนเปน ธรรมาธิกรณ มีพระธรรมาธิกรณเปนเสนาบดี มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับราชสํานัก
การพิพากษาคดีความ
กรมคลัง เปลี่ยนเปน โกษาธิบดี มีพระโกษาธิบดีเปนเสนาบดี มีหนาที่ดูแลรายรับรายจายและเก็บรักษาพระ
ราชทรัพย
กรมนา เปลี่ยนเปน เกษตราธิการ มีพระเกษตราธิการเปนเสนาบดี มีหนาที่ดูแลสงเสริมใหราษฎรทําไร ทํานา
เก็บขาวขึ้นฉางหลวง
อนึ่ง เนื่องจากในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงยายที่ประทับไปที่เมืองพิษณุโลก เปนเวลา ๒๕ ป
(พ.ศ. ๒๐๐๖ - ๒๐๓๑) หลังจากที่ทรงประทับอยูที่ราชธานีมา ตั้งแตครองราชยเปนเวลา ๑๕ ป (พ.ศ. ๑๙๙๑ ๒๐๐๖) ทําใหเมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองหลวงอยูระยะหนึ่งมีศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินอยูที่เมืองนี้โดย
ใหเมืองอยุธยามีฐานะเปนเมืองลูกหลวง กระทั่งมาถึงในรัชกาลตอมา คือในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ จึงได
ยายราชธานีกลับมาอยูที่กรุงศรีอยุธยาตามเดิม
๒.) การปกครองสวนภูมิภาค
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมด แลวจัดระบบใหมดังนี้
๑.) หัวเมืองชึ้นใน ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดานทั้ง ๔ ทิศที่เคยมีมา แลวเปลี่ยนเปนเมือง
ชั้นใน มีฐานะเปนเมืองจัตวา ผูปกครองเมืองเหลานี้เรียกวา ผูรั้ง พระมหากษัตริยจะเปนผูแตงตั้งขุนนางในกรุงศรี
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อยุธยาไปทําหนาที่ผูรั้งเมืองตองรับคําสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเทานั้น ไมมีอํานาจในการปกครองโดยตรง เมืองที่จัดให
เปนหัวเมืองชั้นใน ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี สมุทรสงคราม นครชัยศรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก
๒.) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เปนหัวเมืองที่อยูภายนอกราชธานีออกไป จัดเปนหัวเมืองชั้นตรี
โท เอก ตามขนาดและความสําคัญของหัวเมืองนั้น เมืองเหลานี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยูในการ
ปกครองจากราชธานีเทานั้น พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งพระราชวงศหรือขาราชการชั้นสูงเปนผูสําเร็จราชการเมือง ซึ่ง
มีอํานาจสิทธิ์ขาดในเมืองนั้น และมีกรมการพนักงานปกครองทุกอยางเชนในราชธานี
หัวเมืองชั้นเอก ไดแก เมืองพิษณุโลก นครศรีธรรมราช
หัวเมืองชั้นโท ไดแก เมืองสุโขทัย กําแพงเพชร
หัวเมืองชั้นตรี ไดแก พิจิตร พิชัย นครสวรรค ฉะเชิงเทรา พัทลุง รวมถึงเมืองขนาดเล็กอื่นๆ
๓.) หัวเมืองประเทศราช ยังใหมีการปกครองเหมือนเดิมมีแบบแผนขนบธรรมเนียมเปนของตนเองมีเจาเมือง
เปนคนในทองถิ่นนั้น สวนกลางจะไมเขาไปยุงเกี่ยวในดานการปกครอง เพียงแตตองมีหนาที่ตองสงตนไมเงิน ตนไมทอง
และเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาตามเวลาที่กําหนด และอาจเกณฑไพรพลและ
สิ่งของมาชวยราชการตามที่ราชธานีตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ลงไป
หัวเมืองประเทศราชในสมัยนั้น ไดแก เขมร ปตตานี มะละกา เชียงกราน ตะนาวศรี ทวาย
ที่มา http://www.sch.ac.th/Social%20Pathom%205/Lesson%207/Thai%20History/Lesson%202.html
พระราชบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่ของยุกระบัตรที่ตราขึ้นครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถือวาเปนเอกสาร
สําคัญทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับพัฒนาการดานการปกครองหัวเมืองของไทย และเปนหลักฐานวา
ในสมัย “ศรีอโยธยา”
ในประวัติศาสตรไทยนั้น เมืองหลวงมีอํานาจการปกครองหัวเมืองโดยตรงแลวทั้งในดานการแตงตั้งเจาเมือง
และการที่ราชสํานักสงเจาพนักงานกรมวังไปเปนกรมการเมืองดวยผูหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยุกระบัตรตองทํา
ตาม “พระราชประฏิบัติ” ดังนี้
1 รับทราบกิจราชการทั้งหลายที่พระเจาอยูหัวตรัสสั่งเจาเมือง
2 เมื่อเจาเมืองไปราชการสงคราม นายยุกรบัตรตองไปดวยเจาเมือง
3 รับทราบกิจของเจาเมืองทั้งที่เปนเรื่องราชการและเรื่องสําคัญอื่นทั้งปวง เชน สงคนไปนอกดานนอกทาง
(หมายถึง นอกเมืองที่ปกครอง) สงคนไปคาขายตางแดน และสง-รับ “สารพิไสย” (หนังสือติดตอ) กับผูใดก็ตาม
4 มีเอกสิทธิ์ที่เขาเมืองหลวงไปถวายบังคมพระเจาอยูหัวไดตลอดเวลา โดยเจาเมืองหามมิได
5 สอดสองดูแลเรื่องรองฟองของราษฎร ไมปลอยใหความบานความเมืองเนิ่นชา หากเรื่องติดขัดใหบอกแกเจา
เมือง
6 ในการประกอบพระราชพิธีเผาขาว ใหสอดสองเมื่อเจาเมืองนําไพรพลขาไททั้งหลายออกนอกเมืองไปเสกขาว
เผาขาว และเลี้ยงดูตามระบินเมือง
7 หามยุกระบัตรแทรกแซงราชการในอํานาจหนาที่ของตระทรวงการทุกหมู ยกเวนที่เปนอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
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8 เมื่อเจาเมืองและกรมการเมืองผูใดจะไปกระทํากิจ ณ ที่แหงใด ใหยุกระบัตรพิจารณาดูวา ผิดและชอบ ถา
เห็นวา ผิดใหปราม ถาปรามแลวไมฟงใหกราบบังคมทูลแดพระเจาอยูหัว
9 ใหสอดสองพิจารณาราชการตางๆ ของเมือง ถาเห็นวา ดําเนินการผิดก็ใหบอกแกเจาเมือง เพื่อชําระสะสางใหถูก
10 ใหยุกระบัตรดูผิดแลชอบงานณรงคสงคราม
11 ราษฎรรองฟองดวยเรื่องใด ใหยุกระบัตรพิจารณาใหถูกตามพระธรรมนูญ และหามเอาความธรรมาธิการ
และนครบาลมาพิจารณาเอง
12 ใหรับรองทุกขราษฎรและพิจารณาเรื่องรองทุกขของราษฎรโดยสัจโดยธรรม
ที่มา http://gotoknow.org/blog/thaikm/155814
การปกครองหัวเมืองหรือที่รูจักในปจจุบันวาเปนราชการสวนภูมิภาค นั้นไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมา
เปนระบบมณฑลหรือระบบเทศาภิบาลจริงจัง ตั้งแตป พ.ศ.2437 เปนตนมา กลาวคือ จากมณฑลแบงยอยออกมาเปน
เมือง เปนอําเภอ ตําบล หมูบาน โดยมีผูปกครองบังคับบัญชา เรียกวาสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง นายอําเภอ
กํานัน ผูใหญบาน ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ.2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดรวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเปนภาค โดยมีอุปราชเปน
ผูปกครอง มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีดวย กัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปกษใต ภาคอีสาน และภาคตะวันตก
สําหรับภาคกลางใหคงเปนมณฑลอยูอยางเดิม เรียกวามณฑลอยุธยา มีอุปราช ปกครองแทนสมุหเทศาภิบาล การ
ปกครองหัวเมืองแบบแบงเปนภาค และมีตําแหนงอุปราชเชนวานี้ ไดยกเลิก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่
7 โดยกลับไปใชในลักษณะเปนมณฑลอยางเดิม ในลักษณะที่มีจํานวนมากขึ้นจนถึงสูงสุดถึง 20 มณฑล และภายใน 10
ปตอมา คือกอน พ.ศ.2475 ไดยุบและยกเลิกหลายๆมณฑลลง เหลือเพียง 10 มณฑลเปนครั้งสุดทาย
ที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สมุหเทศาภิบาล
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236. การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยมี “ผูรั้ง” เปนผูชวยดูแลในการปกครอง ผูรั้งอาจ
เปรียบเทียบไดกับตําแหนงใดในปจจุบัน
ก. ผูวาราชการจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. รัฐมนตรี
ง. อธิบดี
ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด
แผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตกวางขวาง ถึงเวลาที่จะขยายอํานาจเมืองหลวง
ใหกวางขวางออกไป จึงตั้งหัวเมืองชั้นในขึ้น หัวเมืองชั้นในเหลานี้เรียกในครั้งนั้นวาเมืองนอย เรียกผูวาราชการเมืองวาผู
รั้ง (คือเหลาเมืองที่มากําหนดเปนเมืองจัตวาเมื่อภายหลัง) ลวนอยูรอบและใกลเมืองหลวง ใหเจากระทรวงในเมืองหลวง
บังคับบัญชาการกระทรวงของตนออกไปถึงหัวเมืองชั้นในเหลานั้นทุกเมือง เพราะฉะนั้นจึงไดกําหนดหนาที่เจากระทรวง
เบื้องตนแยกราชการเปนฝายทหาร พลเรือน สมุหกลาโหมบังคับการฝายทหาร ซึ่งคงตามแบบเดิมที่มีอยูแลว ไมไดแกไข
ในครั้งนั้น มหาดไทยวาฝายพลเรือน คือกระทรวงพลเรือนที่จัดตั้งขึ้นใหม จําแนกหนาที่อนุโลมตามแบบที่ปกครองใน
เมือง ยกขึ้นเปนกระทรวงจตุสดมภ เอาขุนเมืองเปนพระนครบาลวาการปกครองทองที่ ขุนวังเปนพระธรรมาธิกรณวาการ
ศาลและวาการในพระราชสํานักดวย เอาขุนคลังเปนพระโกษาธิบดีพนักงานรักษาพระราชทรัพยคือ วากระทรวงพระคลัง
(ภายหลังเมื่อพระเจาแผนดินทรงทําการคาขาย สินคาของหลวงตองสงเขามาเก็บที่คลังสินคา โกษาธิบดีจึงมีหนาที่ในการ
คาขายเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง และเพราะการคาขายกับชาวตางประเทศมาเปนการสําคัญขึ้นในชั้นหลัง โกษาธิบดีจึงเกี่ยว
แลวมากลายเปนกระทรวงสําหรับการตางประเทศ) ขุนนาเปนเกษตราธิบดีวาการไรนาเพาะปลูก และการเก็บสรรพากร
ขนอนตลาด
ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rattanakosin225&month=17-03-2007&group=2&gblog=16

- 61 -

237. การใหปลดปลอยทาสใหเปนไทยแกตัวเอง รัชกาลที่ 5 ทรงมีนโยบายที่จะชวยเหลือใหทาสสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางไร
ก. จัดสรรที่ทํากินใหตามความจําเปน
ข. ใหทํางานกับนายโดยใหไดรับเงินเดือน
ค. จัดการศึกษาเพื่อเปนชองทางหาเลี้ยงชีพไดตอไป ง. รัฐใหเงินชวยเหลือในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ตอบ ค. จัดการศึกษาเพื่อเปนชองทางหาเลี้ยงชีพไดตอไป
นโยบายในการเลิกทาส
นโยบายในการเลิกทาสลขของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงดําเนินการแบบคอยๆ เปนคอยๆไป
ภายใตความเห็นชอบสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน
๑. รัชกาลที่ ๕ ทรงนําเรื่องของทาสเขาประชุมสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน โดยทรงแจงพระประสงคที่ตองการ
ยกเลิกธรรมเนียมที่ลาสมัยไมยุติธรรม เพื่อสรางใหเกิดความเจริญแกบานเมือง และเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๒. สภาที่ปรกษาราชการแผนดินไดตราพระราชบัญญัติการกําหนดพิกัดเกษียณอายุลูกทาส ลูกไทประกาศใช
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๑๗
๓. ใน พ.ศ. ๒๔๒๐ เปนปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯมีอายุครบ ๒๔ พรรษา ไดทรงประกาศพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงบริจาคพระราชทรัพยชวยเหลือทาสที่ขายตัวเปนทาสนายเงินคนเดียวมาตั้งแตปพ.ศ.
๒๓๙๕ เปนทาสที่มีนายเงินคนเดียวถึง ๒๕ ปเปนคนดีจึงชวยใหพนจากการเปนทาส ทาสชาย ๑๖ คน ทาสหญิง ๒๐
คน ลูกทาสชาย ๕ คน ลูกทาสหญิง ๓ คน รวม ๔๔ คน
๔. ตั้งโรงเรียนเพื่อใหไดมีการศึกษาประกอบอาชีพไดตามตองการ
๕. ประกาศยกเลิกบอนเบี้ย ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ เพราะการพนันเปนการถวงความเจริญของบานเมือง และเปน
สาเหตุที่ทําใหขายตัวเปนทาส
๖. ตราพระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ และมีผล
บังคับใชในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ คือการลดคาตัวทาสเชลย ถาอายุถึง ๖๐ ปใหพนคาตัวเปนไท ทาสสินไถ
เมื่อายุครบ ๖๐ ป ใหพนจากคาตัวเปนไท สวนลูกทาสที่เกิดในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือหลังวันที่ ๑๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ใหพนคาตัวเปนไทและหามขายตัวเปนทาสอีก
๗. การดําเนินการเลิกทาสในมณฑลบูรพา ใหนายเงินลดคาตัวทาสลงเดือนละ ๔ บาท ไปจนหมดตัว และหาม
ขายตัวเปนทาสอีก
๘. ประกาศพระราชบัญญํติเลิกทาสในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๔๘ มีรายละเอียดดังนี้
๘.๑ หามมีทาสอีกในพระราชอาณาจักร
๘.๒ กําหนดใหลดคาตัวทาสเพื่อใหหลุดพนทาสเร็วขึ้น
๘.๓ หามซื้อขายทาส ผูใดฝาฝนมีโทษทางอาญ
ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/11/content/k5-8.html
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238. การใหรัฐวิสาหกิจเปนผูลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคเปนลักษณะการดําเนินการทางเศรษฐกิจแบบใด
ก. ทุนนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. ชาตินิยม
ง. สังคมนิยม
ตอบ ง. สังคมนิยม
รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศต า งๆในโลกจะมี ค วามแตกต า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ รู ป แบบการปกครอง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจของผูบริหารในแตละประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตางๆทั่วโลกสามารถแบงออกเปน 4 ระบบใหญๆดังนี้
• ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez-Faire or Capitalism)
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพแกภาคเอกชนใน การเลือกดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน สามารถเปนเจาของปจจัยการผลิต เศรษฐทรัพยตางๆที่ตนหามา
ได มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเลือกอุปโภคบริโภคสินคา และบริการตางๆ แตทวาเสรีภาพดังกลาว
จะตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย กลาวคือ การดําเนินการใดๆจะตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลอื่น
ใชระบบของการแขงขันโดยมีราคาและระบบตลาดเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไมเขาไป
เกี่ยวของในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะมีหนาที่เพียงการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและการปองกันประเทศ
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามที่ตนถนัด
กําไรและการมีระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนแรงจูงใจทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ
เอกชนจะทํางานอยางเต็มที่ เนื่องจากผลิตไดมากนอยเทาไรก็จะไดรับผล ตอบแทนหรือรายไดไปเทานั้น ภายใตระบบ
เศรษฐกิจระบบนี้จะมีการคิดคนสิ่งประดิษฐหรือเทคนิคใหมๆ อยูเสมอ ทําใหเกิดการพัฒนาอยูตลอดเวลา
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําอันเนื่องจากความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคลโดยพื้นฐาน ทําให
ความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ผูที่มีความสามารถสูงกวาจะเปนผูไดเปรียบผูที่ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจ
ในหลายๆกรณี ราคาหรือกลไกตลาดยังไมใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการจัดสรรทรัพยากร
ของระบบเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน สินคาและบริการที่มีลักษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติหรือสินคาและบริการ
สาธารณะ ซึ่งไดแก บริการดานสาธารณูปโภค (น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ) โครงสรางพื้นฐาน (ถนน เขื่อน สะพาน
ฯลฯ) จะเห็นไดวาสินคาและบริการดังกลาวสวนใหญจะตองใชเงินลงทุนมาก เทคโนโลยีที่ทันสมัย เสี่ยงกับภาวะการ
ขาดทุน เนื่องจากมีระยะการคืนทุนนาน ไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเอกชนไมคอยกลาลงทุนที่จะผลิต สงผลให
รัฐบาลตองเขามาดําเนินการแทน อันเนื่องจากสินคาและบริการเหลานี้เปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนตองการ จะ
เห็นไดวากรณีดังกลาวราคาไมสามารถเขามาทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรได
การใชระบบการแขงขันหรือกลไกราคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอยาง สิ้นเปลือง เชน ในบาง
ชวงที่มีการแขงขันกันสรางศูนยการคาเพราะคิดวาเปนกิจการที่ใหผลตอบแทนหรือกําไรดี ศูนยการคาเหลานี้เมื่อสราง
ขึ้นมามากเกินไปก็อาจไมมีผูซื้อมากพอ ทําใหประสบกับการขาดทุน กิจการตองลมเลิก เสียทุนที่ใชไปในกิจการนั้น เปน
การสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปอยางเปลาประโยชนและไมคุมคา เปนตน
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• ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต (Communism)
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตเปนระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะตรงกันขามกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
หรือทุนนิยม ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตรัฐบาลเปนเจาของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งปจจัยการผลิตทุกชนิด
เอกชนไมมีกรรมสิทธิ์ ตลอดจนเสรีภาพที่จะเลือกใช ปจจัยการผลิตได รัฐบาลเปนผูประกอบการและทําหนาที่จัดสรร
ทรัพยากรตางๆ หนวยธุรกิจและครัวเรือน จะผลิตและบริโภคตามคําสั่งของรัฐ กลไกราคาไมมีบทบาทในการแกไข
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกระทําโดยรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลจะเปนผูทําหนาที่
ตัดสินใจวา ทรัพยากรตางๆที่มีอยูควรจะนํามาผลิตสินคาและบริการอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร การตัดสินใจ
มักจะทําอยูในรูปของการวางแผนแบบบังคับจากสวนกลาง (central planning) โดยคํานึงถึงสวัสดิการ ของสังคม
สวนรวมเปนสําคัญ โดยสรุประบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมีลักษณะเดนอยูที่การรวมอํานาจทุกอยาง ไวที่สวนกลาง รัฐบาล
จะเปนผูวางแผนแตเพียงผูเดียว เอกชนมีหนาที่เพียงแตทําตามคําสั่งของทางการ เทานั้น
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต
จุดเดนของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตก็คือ เปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะ
และรายไดของบุคคลในสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทําการผลิตและ บริโภคตามคําสั่งของรัฐ ผลผลิตที่
ผลิตขึ้นมาจะถูกนําสงเขาสวนกลาง และรัฐจะเปนผูจัดสรรหรือแบงปน สินคาและบริการดังกลาวใหประชาชนแตละคน
อยางเทาเทียมกันโดยไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต
ประชาชนไมมีเสรีภาพที่จะผลิตหรือบริโภคอะไรไดตามใจ ถูกบังคับหรือสั่งการจากรัฐ
สินคามีคุณภาพไมดีเทาที่ควร เนื่องจากผูผลิตขาดแรงจูงใจ เพราะไมวาจะผลิตสินคาได มากนอยเพียงใด
คุณภาพเปนอยางไร ผูบริโภคก็ไมมีทางเลือกจะตองบริโภคตามการปนสวนที่รัฐจัดให
การใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถที่จะมีขาวสาร
สมบูรณในทุกๆเรื่อง เชน รัฐไมรูความตองการที่แทจริงของประชาชนทําใหผลิต สินคาที่ไมตรงกับความตองการ สงผล
ใหมีสินคาเหลือ (ไมเปนที่ตองการ) จะเห็นไดวาลักษณะดังกลาว กอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไปโดย
เปลาประโยชน เปนตน
• ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะใกลเคียงกับระบบเศรษฐกิจ แบบคอมมิวนิสต
ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะเปนผูครอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐาน ไวเกือบทั้งหมด และเปนผู
วางแผนเศรษฐกิจ กําหนดแนวทางการแกไขปญหาพื้นฐาน กิจการหลักที่มี ความสําคัญตอเศรษฐกิจสวนรวมของ
ประเทศ เชน ธุรกิจธนาคาร อุตสาหกรรมเหมืองแร ปาไม น้ํามัน กิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ฯลฯ
รัฐจะเปนผูเขามาดําเนินการเอง อยางไรก็ตาม รัฐยังใหเสรีภาพแกประชาชนบางพอสมควร เอกชนมีเสรีภาพและ
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพยสิน เชน สามารถทําธุรกิจคาขายขนาดยอมระหวางทองถิ่นใกลเคียง สามารถถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินทํากิน เพื่อการยังชีพ โดยสรุป ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกรัฐเปน
กลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ แตทวากลไกราคาพอจะมีบทบาทอยูบางในระบบเศรษฐกิจนี้
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ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปนระบบเศรษฐกิจที่มีสวนชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําทาง ฐานะและรายได
ของบุคคลเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต นอกจากนั้น ภายใตระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนมีเสรีภาพและมี
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพยสินบางพอสมควร
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เนื่องจากปจจัยการผลิตพื้นฐานอยูในการควบคุมของ รัฐบาลทําใหขาด
ความคลองตัว การผลิตถูกจํากัดเพราะตองผลิตตามที่รัฐกําหนด โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพการผลิต
เปนไปคอนขางลําบาก ทําใหการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ในลักษณะเดียวกับระบบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต
• ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมผสานระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม กลาวคือ ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งรัฐบาลและเอกชนตางมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิตมีทั้งสวนที่เปนของรัฐบาลและเอกชน ในสวนที่เปนแบบทุนนิยม คือ
เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางอยาง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตหรือบริโภค ใชระบบของการแขงขัน กลไกราคาเขา
มาทํ า หน า ที่ จั ด สรรทรั พ ยากร ส ว นที่ เ ป น แบบสั ง คมนิ ย ม คื อ รั ฐ บาลเข า มาควบคุ ม หรื อ เข า มาดํ า เนิ น กิ จ การที่ มี
ความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศ เชน กิจการสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมหลัก และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองมีการลงทุนมากเพราะหาเอกชนลงทุนไดยาก เนื่องจากเปนกิจการที่ตอง เสี่ยงกับการ
ขาดทุนหรือไมคุมกับการลงทุน แตกิจการเหลานี้จําเปนตองมีเพราะเปนปจจัยพื้นฐานตอการดํารงชีพ เชน ไฟฟา
น้ําประปา การขนสง และคมนาคม เหตุที่รัฐบาลเขามาดําเนินการในกิจการดังกลาวก็เพื่อขจัดปญหาในเรื่องการผูกขาด
หรือเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นถาปลอยใหเอกชนทําการแขงขัน โดยสรุปแลวระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเปน
ระบบเศรษฐกิจที่มกี ารใชทั้งระบบกลไกราคา หรือระบบตลาดควบคูไปกับระบบกลไกรัฐในการจัดสรรทรัพยากร
ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
เปนระบบเศรษฐกิจที่คอนขางมีความคลองตัว กลาวคือ มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการจัดสรร
ทรั พ ยากรของระบบ กิ จการใดที่ กลไกราคาสามารถทําหนาที่ไ ดอย า งมีป ระสิทธิภาพ รั ฐก็จะปลอ ยใหเอกชนเป น
ผูดําเนินการ (ใชระบบของการแขงขัน) แตถากิจการใดที่กลไกราคาไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพรัฐก็จะเขา
มาดําเนินการแทน จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสาน กลาวคือ รวมขอดีของทั้งระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขาไวดวยกัน อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจดังกลาวก็มีขอเสียดวยเชนกัน
ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
การมี กํ า ไรและระบบกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น อาจก อ ให เ กิ ด ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางฐานะ และรายได
เชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
การที่รัฐสามารถเขามาแทรกแซงตลาดโดยใชกลไกรัฐอาจกอใหเกิด
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเกิดการบิดเบือน การใชทรัพยากรของระบบ เศรษฐกิจเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
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ปญหาเอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มที่เนื่องจากไมแนใจในสถานการณทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลซึ่ง
มีความผันผวนและแปรเปลี่ยนไดงาย อาจทําใหเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง
ไมตอเนื่อง
ที่มา http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4942
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239. เหตุใดวิชาเศรษฐศาสตรจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย
ก. มนุษยมีความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ข. มนุษยมีรายไดจํากัด แตมีความตองการสินคาที่ไมจํากัด
ค. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด มนุษยจึงตองจัดสรรการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
ง. ปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน มีการคาขายแบบเสรี มนุษยจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
ตอบ ค. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด มนุษยจึงตองจัดสรรการใชทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
เศรษฐศาสตรหมายถึง เปนการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัด อยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลิต
สินคาและบริการตางๆเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษยซึ่งมีอยูไมจํากัด
โดยธรรมชาติมนุษยมีความตองการตลอดเวลา และไมมีที่สิ้นสุด แตจํานวนสินคาและบริการมีจํากัด ทําให
เกิดความไมสมดุลระหวางสินคา บริการและความตองการ จึงเกิดการเลือกที่จะตองตอบสนองความตองการ ในการ
เลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหหมดโอกาสที่จะทําสิ่งอื่นไปโดยปริยาย เราเรียกวาสูญเสียโอกาส
จึงกลาววาเมื่อตัดสินใจ
เลือกจะเกิดตนทุนเกิดขึ้นพรอมกันเราเรียกวาตนทุนคาเสียโอกาส ดังนั้นการที่จะเลือกเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดมี
ตนทุนต่ําสุด
สรุปไดวา
1. ความตองการมีไมจํากัด (unlimited wants)
2. ทรัพยากรมีจํากัด (scarcity resources) ทําใหเกิดความขาดแคลน
3. จึงเกิดการเลือก (choice)
4. เมื่อเกิดการเลือกสิ่งที่ตามมาคืออะไร
ที่มา http://www.mwit.ac.th/~t2060102/bea_eco.doc
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240. กฎของอุปทานคือขอใด
ก. เมื่อปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ข. เมื่อปจจัยที่ใชในการผลิตสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ค. เมื่อราคาสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ง. เมื่อรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาจะเพิ่มขึ้น
ตอบ ค. เมื่อราคาสินคาชนิดหนึ่งสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น
ในทางเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน (อังกฤษ: Supply and Demand) เปนแบบจําลองพื้นฐานที่อธิบาย
ความสัมพันธของผูซื้อและผูขายสินคาในตลาดที่มีการแขงขัน โดยถือวาอุปสงคและอุปทาน เปนตัวแปรที่กําหนด
ปริมาณและราคาของสินคาแตละชนิดในตลาด
โดยทั่วไป อุปสงค (อังกฤษ: demand) หมายถึง ความตองการและความสามารถในการซื้อสินคาและบริการ
ในขณะที่อุปทาน (supply) หมายถึง สินคาหรือบริการที่พรอมจะขายในตลาดเพื่อตอบสนองความตองการซื้อ
กฎอุปสงค (Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) เปนหลักการที่อธิบายความสัมพันธ
ระหวางราคาและปริมาณความตองการซื้อหรือขาย โดยกฎอุปสงคระบุวา ปริมาณความตองการซื้อสินคา หรือเรียกวา
ปริมาณอุปสงค (quantity demanded) มีความสัมพันธในทางลบกับราคา เมื่อปจจัยอื่นๆ ที่มีผลนั้นคงที่ กลาวคือ
เมื่อราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะตองการซื้อสินคานั้นนอยลง กฎอุปทานระบุวา ปริมาณสินคาที่ตองการ
ขาย หรือปริมาณอุปทาน (quantity supplied) มีความสัมพันธในทางบวกกับราคา เมื่อปจจัยอื่นๆ ที่มีผลนั้นคงที่
กลาวคือเมื่อราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูขายมีแนวโนมที่จะตองการขายสินคามากขึ้น
กฎอุปสงคและอุปทาน มักนําเสนอออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเสน โดยใหแกนตั้งเปนราคา และแกนนอน
เปนปริมาณสินคา เสนอุปสงคมักเขียนออกมาเปนเสนลาดลง และเสนอุปทานเปนเสนชันขึ้น แมวาโดยทั่วไปเสนกราฟ
อุปทานจะมีลักษณะชันขึ้น อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่เสนกราฟอุปทานไมเปนไปตามลักษณะดังกลาว ตัวอยางของ
ขอยกเวนนี้ไดแก เสนกราฟอุปทานของแรงงานที่มีลักษณะของการโนมกลับ กลาวคือ เมื่ออัตราคาแรงเพิ่มขึ้น คนงาน
คนหนึ่งก็พรอมจะทํางานเปนจํานวนชั่วโมงที่มากขึ้น แตเมื่ออัตราคาแรงขึ้นถึงจุดที่สูงมากๆ คนงานอาจพบกับเลือก
ทํางานนอยลงและใชเวลาวางมากขึ้น[4] การวกกลับของเสนกราฟอุปทานยังปรากฏในตลาดอื่นดวย เชนในตลาดน้ํามัน
ประเทศที่สงออกน้ํามันหลายประเทศลดการผลิตน้ํามันหลังจากราคาพุงสูงขึ้นในวิกฤตการณน้ํามันปพ.ศ. 2520[5]
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/อุปสงคและอุปทาน
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241. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่จะกําหนดวาในขณะใดขณะหนึ่งสังคมควรจะผลิตสินคาตางๆ จํานวนเทาใดในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก. กลไกราคา
ข. กําไรของผูผลิต
ค. ความพอใจของผูบริโภค
ง. นโยบายของภาครัฐและเอกชน
ตอบ ก. กลไกราคา
กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ
1. กลไกราคา หมายถึง ภาวการณเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของ
อุปสงคและอุปทาน เมื่อผูผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ดังนั้น
จะเห็นไดวาราคาสินคาและบริการเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดอุปสงคและอุปทาน ตลอดจนเปนกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนราคาใหเขาสูจุดดุลยภาพ เชน เมื่อราคาสินคาและบริการเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแลวความตองการซื้อหรือ
อุปสงคก็จะลดลง แตอุปทานของสินคาและบริการจะเพิ่มขึ้น เปนตน
กลไกราคาจะพบไดในทุกตลาด ยกเวน ตลาดแบบผูกขาด เพราะกลไกราคาจะเกิดไดเฉพาะตลาดที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะของตลาดเสรีหรือประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม หรือ
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเทานั้น โดยระบบเศรษฐกิจเหลานี้จะมีกลไกราคาเปนตัวกําหนดวาจะผลิตสินคาปริมาณเทาใด
และราคาเทาใด
การกําหนดราคาสินคาและบริการในทางเศรษฐกิจ กําหนดไว 2 วิธี คือ
1. ใหกลไกราคาเปนเครื่องมือในการกําหนดราคาสินคาและบริการ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของ
อุปสงคและอุปทาน
2. รัฐบาลกําหนดราคาสินคาและบริการดวยการควบคุมและแทรกแซงราคาสินคาและบริการดวยวิธีกําหนด
ราคาเมื่อสินคาที่จําเปนขาดตลาด เพื่อชวยเหลือผูบริโภค , การประกันราคาขั้นต่ําเพื่อชวยเหลือผูผลิต , การพยุงราคา
สินคาไมใหตกต่ํามากเกินไป เพื่อชวยเหลือผูผลิตหรือผูขายไมใหขาดทุน
2. อุปสงค (Demand) หมายถึง ปริมาณความตองการซื้อสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภคที่
เต็มใจจะซื้อและซื้อหามาได ณ ระดับราคาตางๆที่ตลาดกําหนดให กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีความตองการที่จะซื้อสินคา
และบริการนั้นแลว ก็จะสามารถมีกําลังซื้อสินคานั้นได แตถาผูบริโภคไมสามารถที่จะซื้อหรือไมมีกําลังซื้อ ก็จะไมถือวา
เปนอุปสงคตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร
2.1 กฎของอุปสงค (Law of Demand) หมายถึง ผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการในราคา
ต่ํา(ราคาถูก) ในปริมาณมากกวาซื้อสินคาในราคาสูง(ราคาแพง)
2.2 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงค
การที่ผูบริโภคจะทําการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเปนจํานวนเทาใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ดังนี้
1. ราคาสินคาและบริการ(ตามกฎของอุปสงค)
2. รายไดของผูบริโภค
3. รสนิยมของผูบริโภค
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4. สมัยนิยม
5. การโฆษณาและเทคนิคการตลาด
6. ราคาสินคาหรือบริการอื่นๆที่ตองใชรวมกันหรือแทนกันได
7. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผูบริโภค
8. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผูบริโภค
9. พฤติกรรมของผูบริโภค เชน ฤดูกาล การศึกษา
10. ภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นๆ
3. อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการที่ผูขายหรือผูผลิตยินดีขายหรือผลิตใหแกผูซื้อ ณ
ระดับราคาตางๆตามที่ตลาดกําหนดให กลาวคือ เมื่อราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตก็ยินดีที่จะเสนอขาย
มากขึ้น แตถาราคาสินคาชนิดนั้นลดลงปริมาณของอุปทานก็จะลดลงตามไปดวย
3.1 กฎของอุปทาน (Law of Supply) หมายถึง ผูผลิตมีความตองการเสนอขายสินคาและบริการในราคา
สินคาและบริการที่สูง(ราคาแพง) ในปริมาณมากกวาราคาสินคาและบริการที่ต่ํา(ราคาถูก)
3.2 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทาน
การที่ผูผลิตจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูซื้อมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ดังนี้
1. ราคาสินคาและบริการในขณะนั้นๆ (กฎของอุปทาน)
2. ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง (วัตถุดิบ)
3. เทคโนโลยีการผลิตที่นํามาใช
4. ฤดูกาล
5. สภาวะของตลาดและภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
6. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาสินคาและบริการของผูผลิต (การเกิดกําไร)
7. จํานวนผูผลิตที่เปนคูแขง (ราคาสินคาและบริการชนิดเดียวกันที่มีการแขงขันกัน)
4. ดุลยภาพ (Equilibrium)
กลไกราคาทํางานโดยไดรับอิทธิพลจากทั้งผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งเราจะสังเกตเห็นไดวา ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง
ถาปริมาณความตองการหรือปริมาณอุปสงคตอสินคาในตลาดมีมากเกินกวาปริมาณสินคาที่ผูผลิตจะยินดีขายให ราคา
สินคาก็มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนของสินคา แตถาปริมาณสินคาที่ผูผลิตประสงคจะขายให
ผูบริโภค หรือปริมาณอุปทานของสินคามีมากกวาปริมาณสินคาที่ผูบริโภคประสงคจะซื้อ ราคาสินคานั้นก็จะมีแนวโนม
ลดต่ําลง เมื่อปริมาณอุปสงคและปริมาณอุปทานเทากัน ราคาสินคาจึงจะอยูนิ่ง หรือที่เรียกวา มีเสถียรภาพไมปรับขึ้น
ลงอีก ยกเวนวา จะมีปจจัยอื่นๆที่ทําใหตลาดตองเปลี่ยนแปลงไป
ที่มา http://tc.mengrai.ac.th/angkana/sara3_files/page2_files/2.htm

- 70 -

สรุป
การทํางานของกลไกราคาจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยที่รัฐบาลไมจําเปนตองเปนผูตัดสินใจแทนผูอื่น เพราะการแขงขันระหวางผูซื้อและผูขาย จะทําใหสินคามีราคาที่
สะทอนความขาดแคลนของสินคาหรือ ทรัพยากรนั้นๆ ผูซื้อยอมทราบดีถึงความตองการที่แทจริงของตน เชนเดียวกับ
ผูผลิตก็ยอมทราบดีกวาผูอื่นวาตนทุนการผลิตของตนเองเปนอยางไร และสมควรตอบสนองความตองการสินคาใน
ทองตลาดอยางไร
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242. ปจจัยใดไมมผี ลกระทบโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ก. การบริโภคของครัวเรือน
ข. การชําระหนี้ตางประเทศ
ค. การลงทุนของหนวยธุรกิจ
ง. การใชจายในการซื้อสินคาและบริการของรัฐ
ตอบ ข. การชําระหนี้ตางประเทศ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) หมายถึง มูลคาตลาดของสินคา
และบริการขั้นสุดทายที่ถูกผลิตภายในประเทศในชวงเวลาหนึ่งๆ โดยไมคํานึงวาผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาดวยทรัพยากร
ของชาติใด ซึ่งถูกคิดคนโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตรชาวรัสเซีย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสามารถ
ใชเปนตัวบงชี้ถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ
การวัดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สามารถวัดได 2 วิธี ไดแก
1. การวัดรายจาย (Expenditure Approach) ที่จายใหสินคาและบริการขั้นสุดทาย
GDP = รายจายเพื่อบริโภค + รายจายเพื่อการลงทุน + รายจายของรัฐบาล + รายจายสุทธิของตางประเทศที่
ซื้อสินคาผลิตในประเทศ
หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports)
2. การวัดรายได (Resource Cost - Income Approach) ที่ไดจากการขายสินคาและบริการขั้นสุดทาย
GDP = คาจางและเงินเดือนลูกจาง + รายไดเจาของธุรกิจสวนตัว + กําไรของบริษัท(รายไดผูถือหุน) +
ดอกเบี้ย(รายไดเจาหนี้) + คาเชา(รายไดเจาของสินทรัพย) + ภาษีธุรกิจทางออม + คาเสื่อมราคา + รายไดสุทธิของคน
ตางชาติในประเทศ
หมายเหตุ: ภาษีทางออมคือภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาหรือบริการโดยผูที่มีหนาที่ชําระภาษีโดยตรง(ผูเสียภาษี
คนแรก) สามารถผลักภาระภาษีไปใหบุคคลอื่นได เชน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม
เนื่องจากวิธีการวัด GDP ดวยรายจายเปนวิธีที่พื้นฐานที่สุดในการวัดและเขาใจ GDP ดังนั้น จะอธิบายตัว
แปรในสมการที่คํานวณ GDP ดวยการวัดรายจายเทานั้น ดังตอไปนี้
GDP = C + I + G + NE
Consumption (C) หมายถึง การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) ซึ่งรวมคาใชจายสวนบุคคล
แทบทั้งหมดเชน อาหาร คาเชา คายา แตไมรวมการซื้อบานหลังใหม
Investment (I) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในสินคาทุน เชน การกอสรางเหมืองแรใหม การซื้อซอฟตแวร
การซื้ออุปกรณเครื่องจักรสําหรับโรงงาน เปนตน การใชจายโดยครัวเรือนเพื่อซื้อบานหลังใหมถูกรวมไวในการลงทุน
เชนกัน ทวา การซื้อผลิตภัณฑทางการเงินเชน การซื้อหุนสามัญหรือหุนกู ไมถูกจัดวาเปนการลงทุนแตเปนการออม
(Saving) จึงไมถูกรวมใน GDP เพราะเปนเพียงการสับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเทานั้น ซึ่งเงินนั้นไมไดถูกแปลงให
กลายเปนสิ นคาหรือบริการ จึงไมเป นส วนหนึ่ง ของเศรษฐกิจที่แ ทจ ริง และถู ก จั ดใหเปนรายจายประเภทเงิ นโอน
(Transfer payment)
หมายเหตุ: คาใชจายดอกเบี้ยสุทธิของภาคการเงินเทานั้นที่ถูกมองวาเปนการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม จึงถูก
รวมไวใน GDP
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Government Spending (G) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใชซื้อสินคาและบริการขั้นสุดทาย ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือนของขาราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และคาใชจายลงทุนของรัฐ แตไมรวมรายจายประเภทโอนเงิน
อยางเชน สวัสดิการสังคมหรือผลประโยชนจากการวางงาน
Net Exports (NE) หมายถึง การสงออกสุทธิ หรือการสงออก(X) ลบดวยการนําเขา (M) นั่นเอง ที่ตองลบ
การนําเขาเพราะตัวเลขการบริโภคสินคาและบริการที่ถูกนําเขามาบริโภคจะถูกรวมไวใน C, I, และ G แลว
สิ่งที่ไมนับรวมใน GDP
• ไมนับสินคากอนสินคาขั้นสุดทาย (intermediate goods) เพราะจะทําใหเกิดการนับซ้ํา
• ไมนับการซื้อขายสินคามือสอง เพราะไมไดเปนการเพิ่มผลผลิตปจจุบัน แตนับคาคอมมิชชั่นจากการขาย
เพราะเปนการใหบริการในชวงเวลาปจจุบัน
• ไมนับรายการทางการเงินและการโอนเงิน เชน การซื้อขายหุน นาโอนเงินใหหลาน เพราะไมเปนการผลิต
ขอจํากัดของ GDP
• ไมนับการผลิตที่ไมกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนในตลาด เชน ในอดีตทํากับขาวทานเองในบาน จึงไมถูกนับ
รวม แตปจจุบันเนื่องจากไลฟสไตลเปลี่ยนไปทําใหตองทานขาวนอกบาน จึงถูกนับรวม ซึ่งทําใหการเปรียบเทียบ GDP
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันใหมีความหมายลดลง
• ไมรวมผลผลิตที่ไมถูกรายงาน (underground economy) เชน เปนการคาขายที่เปนเงินสดโดยไมมีการ
แจงใหทางการรับทราบ เชน บอยรับทิปเปนเงินสด คนงานทํางานโดยรับเงินสดเพื่อเลี่ยงภาษี
• ไมรวมการพักผอนและตนทุนมนุษย GDP สนใจแตผลผลิต ไมใสใจวาคนทํางานหนักหรือนานขนาดไหน
ในการสรางผลผลิต
• ไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพสินคาและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑใหมๆ
• ไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบที่เกิดจากการผลิต บริโภค และการกระทําดานลบของคนและธรรมชาติ
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
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243. เงินจํานวนใดไมรวมอยูในงบประมาณรายรับของรัฐบาล
ก. คาสัมปทานจากการเก็บรังนก
ข. เงินรายไดจากการไฟฟาฝายผลิต
ค. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
ง. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
ตอบ ค. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
งบประมาณรายรับของรัฐบาลไทย หมายถึง รายไดตางๆ ที่รัฐบาลสามารถจัดหามาไดจากแหลงที่สําคัญๆ และ
มาจากการกูยืมเงินของรัฐบาล เพื่อนําเงินไปใชจายในโครงการตางๆ
รายรับของรัฐบาลประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ รายไดและเงินกู มีรายละเอียดดังนี้
1. รายได : รายไดของรัฐบาล หมายถึง รายไดที่นําสงคลังในแตละปงบประมาณซึ่งประกอบดวย รายไดจาก
ภาษีอากร รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่น ๆ ดังนี้
1. รายไดจากภาษีอากร
2. รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ การขายหลักทรัพยและทรัพยสินตาง ๆ ของราชการ เชน ที่ดินและ
สิ่งกอสราง รถยนต หนังสือราชการ และคาธรรมเนียมการใหบริการ เปนตน
3. รายไดจากรัฐพาณิชย หมายถึง รายไดจากผลกําไรขององคกรรัฐบาล หนวยธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ เชน
โรงงาน ยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และเงินปนผลจากบริษัทที่รัฐบาลถือหุน
4. รายไดอื่น หมายถึง คาแสตมป คาฤชา คาปรับตาง ๆ
2. เงินกู หมายถึง เงินที่รัฐบาลกูจากเอกชนและสถาบันการเงินในประเทศหรือตางประเทศ เชน กูจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินของเอกชน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยใช
วิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตราสารอื่น ๆ หรือทําสัญญากู อยางไรก็ตามการกูเงินของรัฐบาลจะกอใหเกิดหนี้
สาธารณะขึ้น
3. เงินคงคลัง หมายถึง เงินที่เหลือจากการใชจายในปกอนๆ ซึ่งรัฐบาลเก็บสะสมไว ในปที่รายจายสูงเกินกวา
รายไดและรัฐบาลไมตองการกอหนี้เพิ่มขึ้นสามารถนําออกมาใช ทั้งนี้ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ที่มา http://learners.in.th/blog/wann3/215243
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244. องคการการคาโลก (WTO) ตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาการคาระดับนานาชาติในเรื่องใด
ก. การคาที่ไมเปนธรรม ข. การกีดกันทางการคา ค. การอุดหนุนทางการคา ง. การทุมตลาดทางการคา
ตอบ ข. การกีดกันทางการคา
องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) มีพัฒนาการมาจากแกตต (General Agreement
on Tariff and Trade : GATT) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมีองคกรสูงสุดในการตัดสินใจ คือ ที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมทุก ๆ 2 ป การประชุมครั้งแรกมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร
เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2539 ครั้งที่2 มีขึ้น ณ นครเจนีวาประเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2541
การประชุมครั้งที่ 3 มีขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และการประชุมครั้งที่ 4 จะมีขึ้น ณ
เมืองโดฮา ประเทศการตา ระหวางวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2544 ปจจุบัน WTO มีสมาชิกทั้งสิ้น 140 ประเทศ องคการ
การคาโลก (World Trade Organization : WTO)วัตถุประสงคของ WTO
- เปนเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา และมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนให
การคามีความเสรียิ่งขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม
- สรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการยุติขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ
- เปนกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคาของประเทศสมาชิก
หลักการสําคัญของ WTO
- กําหนดใหใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศโดยไมเลือกประติบัติ (Non-Discrimination) คือ ใหการปฏิบัติ
ตอสินคาจากทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน (Most-favoured Nation Treatment : MFN) กลาวคือ แตละประเทศจะตอง
เรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือคาธรรมเนียม หรือใชมาตรการใดๆ กับสินคาที่นําเขาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เทาเทียมกันทุก
ประเทศ และปฏิบัติตอสินคานําเขา เทาเทียมกับสินคาภายในประเทศ (National Treatment) ไมวาจะเปนการเก็บภาษี
ภายใน หรือการกําหนดกฎระเบียบตางๆ
- การกําหนดและบังคับใชมาตรการทางการคาจะตองมีความโปรงใส (transparency)โดยประเทศสมาชิกจะตอง
พิมพเผยแพรกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการคาตอสาธารณชน และแจงให ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทราบเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ
- คุมครองผูผลิตภายในดวยภาษีศุลกากรเทานั้น (tariff-only protection) โดยหลักการแลว WTO หามใช
มาตรการจํากัดการนําเขาทุก ชนิด ยกเวนบางกรณีที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ WTO
- มีสิทธิ์ใชขอยกเวนในกรณีฉุกเฉินและจําเปน (necessary exceptions and emergency action)ประเทศ
สมาชิกสามารถใชมาตรการคุมกันชั่วคราวในกรณีที่มีการนําเขามากผิดปกติ และสามารถจํากัดการนําเขา เพื่อจุดประสงคใน
การแกไขการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หรือในกรณีที่เปนขอยกเวนทั่วไป เชน เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว
และพืช เพื่อศีลธรรมอันดี และเพื่อความมั่นคงภายใน เปนตน
- สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม (fair competition) ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโตการทุม
ตลาด และการอุดหนุนสินคานําเขาได หากมีการไตสวนตามกฎเกณฑของ WTO แลวพบวา ประเทศผูสงออกมีการทุมตลาด
หรือใหการอุดหนุนจริง และกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน นอกจากนี้ ยังหามไมใหประเทศสมาชิกอุดหนุน
การผลิต และการสงออกจนบิดเบือนกลไกตลาด
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- ใหมีการรวมกลุมทางการคาเพื่อลดภาษีระหวางกันได หากมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการคา
(no trade blocs) ประเทศสมาชิกสามารถตกลงรวมกลุม เพื่อวัตถุประสงคที่จะขยายการคาระหวางกัน แตมี
เงื่อนไขวาการรวมกลุมตองไมมีจุดประสงค เพื่อกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุม และเมื่อรวมกลุมกันแลวตองไม
กระทบตอผลประโยชนเดิมของประเทศนอกกลุม
- มีกระบวนการยุติขอพิพาททางการคา (trade dispute settlement mechanism) เมื่อมีกรณีขอขัดแยงทาง
การคา ใหหารือเพื่อหาทางยุติขอพิพาท หากไมสามารถหาขอสรุปได ใหนําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติขอพิพาทของ WTO โดย
การยื่นเรื่องตอองคกรระงับขอพิพาท (dispute settlement body: DSB) ของ WTO เพื่อจัดตั้งคณะลูกขุนขึ้นพิจารณา
กรณีดังกลาว และรายงานผลใหประเทศสมาชิกอื่นรวมกันพิจารณา บังคับใหเปนไปตามผลของคณะลูกขุน หากไมปฏิบัติตาม
คําตัดสิน ประเทศผูเสียหายสามารถทําการตอบโตทางการคาได
- ใหสิทธิพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี (special and differential treatment :
S&D) ผอนผันใหประเทศกําลังพัฒนาจํากัดการนําเขาได หากมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพ
ดุลการชําระเงิน และใหโอกาสประเทศพัฒนาแลวใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) แกประเทศกําลังพัฒนาได แมจะขัดกับ
หลัก MFN ก็ตาม
ปจจุบัน WTO มีประเทศสมาชิกทั้งสิน 140 ประเทศ มีประเทศที่อยูระหวางกระบวนการเขาเปนสมาชิกอีก 28
ประเทศ ที่สําคัญอาทิ จีน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เนปาล เปนตน
ที่มา http://learners.in.th/blog/ss-econ/196421
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245. วัตถุประสงคสวนหนึ่งในการกอตั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศคือขอใด
ก. เพื่อรักษาคาเสมอภาคของเงินใหคงที่
ข. เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกเปนอัตราคงที่
ค. เพื่อสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดเพิ่มการสงสินคาออกและลดการนําเขา
ง. เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก
ตอบ ง. เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศสมาชิก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International Monetary Fund - IMF) เปนองคการระหวางประเทศที่
กอตั้งขึ้นพรอมกับธนาคารระหวางประเทศเพื่อการฟนฟูและการพัฒนา ( International Bank for Reconstruction
and Development - IBRD) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1944 ตามกรรมสารสุดทายของที่สหประชาชาติ 44 ประเทศที่
เมืองเบรตตัน วูดส มลรัฐนิวแฮมพเชียร ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สงครามโลกทางยุโรปยังคงรุนแรงอยู และ
IMF เริ่มเปดดําเนินการในเดือนมีนาคมปค.ศ.1947 โดยมีสํานักงานใหมตั้งอยู ณ นครวอชิงตัน ดี.ซี.
กองทุนการเงินระหวางประเทศมีฐานะเปนทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ มีหนาที่รักษาเสถียรภาพทางการ
เงินโดยสงเสริมความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศ และอํานวยความสะดวกในการขยายตัวทางการคาเพื่อกอใหเกิดการ
จางงานเพิ่มขึ้น และสงเสริมภาวะเศรษฐกิจที่ดีในประเทศสมาชิก ปจจุบันมีรัฐที่เปนสมาชิกจํานวน 182 ประเทศ
สมาชิกผูกอตั้ง ( Original Members ) ของกองทุนประกอบดวยประเทศที่เขารวมในการประชุมที่เบรตตัน วูดส
จํานวน 39 ประเทศ (จากบรรดา 44 ประเทศที่เขาประชุม) ที่ยอมรับความตกลงจัดตั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เพื่อดูแลใหสมาชิกมีระบบแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพและมีระบบการชําระเงินระหวางประเทศสมาชิกอยางเปน
ระบบ โดยหลีกเลี่ยงการมีขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราหรือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เพื่ออํานวยความสะดวกใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยางสมดุล ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดการจางวาน
รายไดและพัฒนาการทางการผลิตในระดับสูง รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูของประเทศสมาชิกทุกประเทศ
เพื่อใหความสนับสนุนดานการเงินแกประเทศสมาชิกในอันที่จะปรับปรุงฐานะดุลการชําระเงินใหดีขึ้น เพื่อที่จะ
ไมตองใชมาตรการตาง ๆ ซึ่งจะกอผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศนั้นและตอประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยรวม เชน การ
ตั้งขอจํากัดทางการคาและการชําระเงิน เปนตน
เพื่อจัดตั้งระบบการเงินระหวางประเทศใหหลากหลายในหมูประเทศสมาชิก และยกเลิกในการยกเลิกขอจํากัด
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศอันเปนอุปสรรคตอการขยายตัว และการเติบโตของการคาโลก
เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศไมใหผันผวนและอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิกใหอยู
ในระเบียบและหลีกเลี่ยงการแขงขันกันลดคาของเงิน
เพื่อลดการขาดดุลชําระเงินระหวางประเทศของสมาชิกดวยการจัดตั้งกองทุนชั่วคราวสํารองสําหรับประเทศ
สมาชิก เพื่อใหโอกาสในการปรับระดับของดุลการชําระเงินระหวางประเทศที่สูญเสียไป และเพื่อจะไดไมหันไปใช
มาตรการที่บั่นทอน และทําลายความมั่นคงของชาติและนานาชาติ
ที่มา http://www.mwit.ac.th/~vachii/words/s40106_49/IMF.doc
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246. องคการใดมีเปาหมายหลักในการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ก. ILO
ข. NATO
ค. OPEC

ง. APEC

ตอบ ง. APEC
องคการแรงงานระหวางประเทศ-ไอแอลโอ (International Labour Organization-ILO)
องคการไอแอลโอ ตั้งขึ้นตั้งแตยังไมมีองคการสหประชาชาติ คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) เปนองคการ
ชํานัญเฉพาะเรื่อง องคการแรกที่เขาอยูในเครือสหประชาชาติ คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) องคการนี้มีอายุได
๗๗ ป ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในบรรดารัฐสมาชิกสหประชาชาติที่นับวาเปนผูริเริ่มกอตั้ง มีประเทศไทยรวมอยูดวย ประเทศ
อื่นในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน และนิวซีแลนด
ภารกิจหลักของ ไอแอลโอ คือชวยเหลือผูใชแรงงานทั่วโลกใหไดรับความยุติธรรมจากสังคม ใหมีชีวิต และ
สภาพการทํางานที่ดีขึ้น ผลงานขององคการทําใหไดรับรางวัลโนเบล เพื่อสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. ๑๙๖๙)
ทั้งนี้โดยที่องคการยึดมั่นในหลักการที่วา สันติสุขแหงโลกจะเกิดขึ้นไดและมีความตอเนื่องมั่นคงก็ดวยการที่มีความ
ยุติธรรมในสังคม มีฐานรากคือ ความเคารพในสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี มีสภาพการทํางานซึ่งเกื้อกูล
ความผาสุกของผูใชแรงงาน การมีโอกาสทํางานและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการปฏิบัติงานของไอแอลโอ คือ จัดใหมีการเจรจารวมของผูเกี่ยวของสามฝาย ไดแก ฝายรัฐบาล
ฝายนายจาง และฝายแรงงาน ในกรณีที่มีความขัดแยงและพยายามแกไขปญหารวมกันโดยมีมติเปนเอกฉันท ภารกิจ
ขององคการนี้ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกมีความหลากหลายและยุงยาก เพราะประเทศตางๆ มีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกัน ทั้งในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสราง รายไดและสวัสดิการสังคม การพาณิชย การลงทุน
แรงงาน ปญหาดานสังคมและแรงงาน ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศที่เริ่มเขาสูยุค
อุตสาหกรรม ก็ไดนํามาซึ่งปญหาใหมๆ อีกมากมาย
ไอแอลโอ จัดลําดับเรื่องสําคัญรีบดวนไวสามประการ คือ
๑) การจัดใหมีงานทําและขจัดความยากจน
๒) การคุมครองผูใชแรงงาน
๓) สงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิแหงมนุษยชน
ในขอแรกไอแอลโอ ชวยเหลือประเทศตางๆ ในการฝกอบรมผูใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพ ในขอที่สอง ไอแอล
โอ ชวยประเทศตางๆ ใหเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัย และใหตระหนักถึงภัย
ที่เกิดจากการทํางานในโรงงาน ในขอที่สามไอแอลโอชวยเหลือในการออกกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และอุตสาหกรรม
สัมพันธระหวางแรงงานกับนายจาง สนับสนุนองคการของผูใชแรงงาน ไดกําหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งชวย
ในการสรางเสริมประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิมนุษยชน
องคการไอแอลโอ มีสํานักงานภูมิภาคและสํานักงานประจําประเทศหลายแหงในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ใหความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการ จัดการฝกอบรม ทําการศึกษาวิจัย เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพระหวางรัฐบาล แรงงานและนายจาง
ในระดับประเทศ สํานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ตูไปรษณีย ๑๗๕๙ กรุงเทพมหานคร
๑๐๕๐๑โทรศัพท (๖๖๒) ๒๘๒-๙๑๖๔, ๒๘๘-๑๗๑๐,๒๘๘-๑๗๕๕ โทรสาร (๖๖๒) ๒๘๑-๑๔๙๖
ที่มา http://guru.sanook.com/search/องคการแรงงานระหวางประเทศ-ไอแอลโอ_(International_Labour_Organization-ILO)
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องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือ นาโต
(NATO) เปนองคกรระหวางประเทศเพื่อความรวมมือในการรักษาความสงบ กอตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949) ปจจุบันประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ
ประเทศสมาชิกกอตั้งประกอบดวย ประเทศเบลเยียม แคนาดา เดนมารก ฝรั่งเศส ไอซแลนด อิตาลี ลักเซ
มเบิรก เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา. โดยตอมาในป พ.ศ. 2495 (ค.ศ.
1952) กรีซและตุรกีไดเขารวมเปนสมาชิก ในขณะที่ประเทศเยอรมนีเขารวมเปนสมาชิกในป พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)
ตอมา มีประเทศโครเอเชียและ แอลบาเนีย มาเปนสมาชิกในวันที่ 8 เมษายน 2008 มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงบรัสเซลส
ประเทศเบลเยี่ยม
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ
โอเปก (องคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการสงออก) หรือ OPEC (Organization of the
Petroleum Exporting Countries)
โอเปก เปนองคกรรวมของรัฐบาลระหวางประเทศที่มีความถาวร เริ่มกอตั้งขึ้นในการประชุมที่กรุงแบกแดด
ประเทศอิรัก เมื่อวันที่10-14 กันยายน 2503 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก (1) อิหราน (2) อิรัก (3) คูเวต (4)
ซาอุดิอาระเบีย และ (5) เวเนซูเอลา ตอมา มีสมาชิกอีก 8 ประเทศ มาเพิ่มเติม ไดแก (1) ประเทศกาตา (2504) (2)
อินโดนีเซีย (2505) (3) ลิเบีย (2505) (4) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต (2510) (5) แอลจีเรีย (2512) (6) ไนจีเรีย (2514) (7)
เอกวาดอร (2516-2535) (8) กาบอง (2518-2537) ในชวง 5 ป แรก โอเปกมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ตอมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 จึงยายที่ทําการไปอยูที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
จุดประสงคในการตั้งโอเปก
เพื่อเปนตัวกลางประสานงานดานนโยบายน้ํามันระหวางประเทศผูผลิตน้ํามัน ในการรักษาระดับราคาใหมีความ
เปนธรรม และสรางความมั่นคงใหแกประเทศผูผลิตปโตรเลียม กอใหเกิดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ สรางเศรษฐกิจ
และรักษาระดับความสม่ําเสมอในการผลิตปโตรเลียม เพื่อใหเพียงพอในการปอนเขาสูตลาดโลก โดยผูผลิตจะไดรับ
ผลตอบแทนที่เปนธรรม ในการไดรับการคืนทุนที่ไดลงไปในอุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม
ที่มา http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81_:_OPEC/
ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปก) (Asia-Pacific Economic Cooperation :
APEC) เปนกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
เอเปคกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค มุงเนนความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ภูมิภาค และผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝาย รอบอุรุกวัย ประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกัน เอเปคก็ตองการถวงดุล
อํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรป อีกดวย
ปจจุบัน เอเปคมีสมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ) ประกอบดวยมหาอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุน รวมทั้งสมาชิกอาเซียน
และประเทศในอเมริกาเหนือและใต
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก
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247. การศึกษาในขอใดไมสามารถใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม
ก. การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของชาวอุดรธานี ข. พื้นที่น้ําทวมบริเวณจังหวัดนครนายก
ค. แหลงโบราณสถานแหงใหมบริเวณทุงกุลารองไห ง. แหลงแรทองคําในถ้ําเขาลิเจีย
ตอบ ง. แหลงแรทองคําในถ้ําเขาลิเจีย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)
GIS (Geographic Information System) หรือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร “…เปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิง พื้นที่ (Spatial Context) โดยขอมูลลักษณะตางๆในพื้นที่ที่ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้นๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดตามตองการ"*
ขบวนการในการวิเคราะหขอมูลใน GIS แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. Manual Approach เปนการนําขอมูลในรูปแผนที่หรือลายเสนตางๆถายลงบนแผนใส แลวนํามาซอนทับกัน ที่
เรียกวา “overlay techniques” ในแตละปจจัย เพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ แตวิธีการนี้มีขอจํากัด ในเรื่องของจํานวนแผนใส
ที่จะนํามาซอนทับกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะหดวยสายตา (Eye Interpretation) จะกระทําไดในจํานวนของ
แผนใสที่คอนขางจํากัด และจําเปนตองใชเนื้อที่และวัสดุในการเก็บ ขอมูลคอนขางมาก
2. Computer Assisted Approach เปนการวิเคราะหขอมูลในรูปของตัวเลขหรือดิจิตอล (digital) โดยการเปลี่ยน
รูปแบบของขอมูลแผนที่หรือลายเสนใหอยูในรูปของตัวเลขแลวทําการซอนทับกันโดยการนําหลักคณิตศาสตรและตรรกศาสตรเขา
มาชวย วิธีการนี้จะชวยใหลดเนื้อที่ในการเก็บขอมูลลงและสามารถเรียกแสดงหรือทําการวิเคราะหไดโดยงาย
หัวใจที่สําคัญของระบบ GIS คือ ขอมูลดานเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งจะถูกนําเขาระบบดวยการแปลงใหอยูในรูปของ
Vector โดยเครื่องมือนําเขา Digitizer ซึ่งขอมูลจะมีความสัมพันธกันในเชิงตําแหนงเชนเดียวกับที่อยูในแผนที่ การจัดเก็บขอมูล
ในลักษณะ Vector มีขอดีในแงการประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บ และการขยายภาพใหใหญบนจอภาพโดยยังแสดงความคมชัด
เหมือนเดิม การเก็บขอมูลในเชิงพื้นที่สามารถออกแบการจัดเก็บตามประโยชนการใชสอย โดยแบงเปนชั้น (Layer) ตาง ๅ เชน
ถนน, แมน้ํา, ลักษณะชั้นดิน, ลักษณะชั้นบรรยากาศ ฯลฯ เมื่อตองการทําการวิเคราะหขอมูล ผูใชสามารถที่จะเลือกขอมูลเชิงพื้นที่
ชั้นตางๆที่ตองการมาซอนทับกัน (Overlay) โดยกําหนดเงื่อนไขที่ตองการเขาไปในระบบ ระบบ GIS จะแสดงพื้นที่หรือจุดที่ตั้ง
ของสถานที่ที่ผูใชตองการ บนหนาจอคอมพิวเตอรซึ่งจะแสดงดวยความเขมของสีที่แตกตางกัน ทําใหผูใชสามารถเขาใจไดงาย
นอกจากระบบ GIS จะจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ เชนแผนที่แสดงการใชที่ดิน ฯลฯ แลวระบบยังสามารถจัดเก็บขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่
โดยใหมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ขอมูลแสดงคุณลักษณะตางๆ (Attribute Data) เชน ขอมูลดานประชากร, ขอมูล
รายละเอียดลูกคา เปนตน ซึ่งการจัดเก็บขอมูลทั้งหมดจะอยูในรูปฐานขอมูลเดียว (Relational Database) ทําใหการจัดเก็บ
ขอมูลไมซ้ําซอน และงายตอการเรียกใชขอมูลนั้นๆ
โดยสรุปแลว ขอมูลในระบบ GIS ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. Graphic หรือ Spatial Data (ขอมูลเชิงภาพ) แบงลักษณะของ graphic ไดเปน feature 3 ประเภท คือ
- Point feature 1 (จุด) ใชอางอิงถึงตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตางๆ ในแผนที่ เชน ที่ตั้งของบอน้ํา ที่ตั้งของเสาไฟ
- Line feature (เสน) เปนจุดของชุดที่เรียกตอกัน โดยใชแทนลักษณะที่เปนเสน เชน แมน้ํา, ถนน
- Polygon feature (พื้นที่รอบรูปปด) เปนเสนรอบรูปปด ใชแทนลักษณะที่เปน หรือพื้นที่ เชน พื้นที่ปา ขอบเขตการปกครอง :
ประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล
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2. Non graphic หรือ Assrobite Data เปนขอมูลบอกคุณลักษณะตางๆของ feature เชน ชื่อถนน ความกวางของ
ถนน
สวนประกอบของระบบ GIS มีดังนี้
1. ฮารดแวร (Hard ware) : คอมพิวเตอร ใชเก็บประมวลผลและแสดงผลขอมูลแผนที่
2. ซอรฟแวร (GIS Soft ware) ควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ สามารถสรางความสัมพันธระหวางขอมูลที่เปน
graphic และ attribute สามารถเพิ่มเติม แกไขขอมูล และเรียกดึงขอมูลมาใชไดงาย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งมีความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูล และแสดงผลขอมูลในรูปที่เขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง หรือ แผนที่
3. ขอมูลนําเขา (Data) ขอมูลเหลานี้อาจอยูในรูปของแผนที่ เลข (Digital Map Data) หรือไดจากขอมูลหรือไฟล
(file) จากงานสํารวจภาคสนาม (ground survey) หรือขอมูลนี้ไดจากโปรแกรมอื่น รวมทั้งขอมูลที่ไดจากภาพถายดาวเทียมและ
ภาพถายทางอากาศ
4. ขั้นตอนการทํางาน (procedure) ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมขอมูล นําเขา แกไข วิเคราะห และแสดงผลขอมูล
5. บุคลากร (Staff และ Expertise) จะตองเปนบุคลากรที่มีความรูในระบบ GIS
สาเหตุที่ทําใหระบบ GIS ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะระบบ GIS มีขอไดเปรียบมากกวาการใชแผนที่ในเรื่อง
การจัดเก็บขอมูลในเชิงพื้นที่ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมถึงการรวมขอมูลในเชิงพื้นที่ทั้งหมดใหใหอยูในลักษณะฐานขอมูลเดียว ซึ่งทํา
ใหมีประโยชนในแงการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของระยะเวลา และตนทุนในการจัดทํา
ตัวอยางจะเห็นไดจากเมื่อผูบริหารทําการวางแผนดานพื้นที่ ระบบ GIS ชวยในการวิเคราะหพื้นที่ในหลายรูปแบบสําหรับแผนงานที่
ตางๆ กัน เพื่อตอบคําถาม (what-if question) และ ชวยในการผลิตเอกสารอางอิงไดในขณะที่การทําวิเคราะหแบบดั้งเดิมตองใช
ระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูง ดังนั้นระบบ GIS จึงไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจในดานการ
บริหารสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
* ตัดตอนจาก สุระ พัฒนเกียรติ, หลักเบื้องตน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัดตอนจาก Magazine "Toward Intelligent banking"
รีโมทเซ็นซิง (Remote Sensing)
การวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองรูถึงขอมูลขอเท็จจริงของ
ทรัพยากรธรรมชาติในสภาวการณปจจุบัน รีโมทเซนซิงเปนวิทยาการดานหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการสํารวจขอมูลที่ใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอยางประหยัดและรวดเร็วอันเปนประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนแกปญหาในการ
จัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอม
รีโมทเซนซิง หมายถึง การบันทึกหรือการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เปาหมายดวยอุปกรณบันทึกขอมูล
(sensor) โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุนั้นๆ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3
ลักษณะ คือ ชวงคลื่น (spectral) รูปทรงสัณฐาน (spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (temporal) ของสิ่งตางๆ บน
พื้นผิวโลก
ระบบรีโมทเซนซิง ถาแบงตามแหลงกําเนิดพลังงานที่กอใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี 2 กลุมใหญ คือ
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1. Passive remote sensing เปนระบบที่ใชกันกวางขวางตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน โดยมีแหลง พลังงานที่เกิดตาม
ธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงาน ระบบนี้จะรับและบันทึกขอมูลได สวนใหญในเวลากลางวัน และมีขอจํากัดดาน
ภาวะอากาศ ไมสามารถรับขอมูลไดในฤดูฝน หรือเมื่อมีเมฆ หมอก ฝน
2. Active remote sensing เปนระบบที่แหลงพลังงานเกิดจากการสรางขึ้นในตัวของเครื่องมือสํารวจ เชน ชวงคลื่น
ไมโครเวฟที่สรางในระบบเรดาห แลวสงพลังงานนั้นไปยังพื้นที่เปาหมาย ระบบนี้ สามารถทําการรับและบันทึกขอมูล ไดโดยไมมี
ขอจํากัดดานเวลา หรือ ดานสภาวะภูมิอากาศ คือสามารถรับสงสัญญาณไดทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังสามารถทะลุผานกลุม
เมฆ หมอก ฝนไดในทุกฤดูกาล
ในชวงแรกระบบ passive remote sensing ไดรับการพัฒนามากอน และยังคงใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน สวน
ระบบ active remote sensing มีการพัฒนาจากวงการทหาร แลวจึงเผยแพรเทคโนโลยีนี้ตอกิจการพลเรือนในชวงหลัง การ
สํารวจในดานนี้ไดรับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในเขตรอนที่มีปญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยูเปนประจํา
การวิเคราะหขอมูล (data analysis)ภาพถายดาวเทียม ประกอบดวยวิธีการ ดังตอไปนี้
1) การวิเคราะหขอมูลดวยสายตา (visual interpretation) เปนการแปลตีความจากลักษณะองคประกอบของภาพ โดย
อาศัยการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ไดแก สี (color, shade, tone) เงา (shadow) รูปทรง (fron) ขนาดของวัตถุ (size)
รูปแบบ (pattern) ลวดลายหรือ ลักษณะเฉพาะ (texture) และองคประกอบทางพื้นที่ (spatial components) ซึ่งเปนหลักการ
ตีความ เชนเดียวกับการแปลภาพถายทางอากาศ
2) การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร (digital analysis and image processing) เปนการตีความ คนหาขอมูล
สวนที่ตองการ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรและสถิติ ซึ่งการที่มีขอมูลจํานวนมาก จึงไมสะดวกที่จะทําการคํานวณดวยมือได
ดังนั้นจึงมีการนําคอมพิวเตอรมาใช ชวยใหรวดเร็วในการประมวลผล มีวิธีการแปลหรือจําแนกประเภทขอมูลได 2 วิธีหลัก คือ
• การแปลแบบกํากับดูแล (supervised classification) หมายถึง การที่ผูแปล เปนผูกําหนดตัวอยางของประเภท
ขอมูลใหแกคอมพิวเตอร โดยใชการเลือกพื้นที่ตัวอยาง (traning areas) จากความรูดานตางๆเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา รวมทั้งจากการ
สํารวจภาคสนาม
• การแปลแบบไมกํากับดูแล (unsupervised classification) เปนวิธีการที่ผูแปลกําหนดใหคอมพิวเตอรแปลขอมูล
เอง โดยใชหลักการทางสถิติ เพียงแตผูแปลกําหนดจํานวน ประเภทขอมูล (classes) ใหแกเครื่อง โดยไมตองเลือกพื้นที่ตัวอยาง
ให ผลลัพธจากการแปลจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ กอนนําไปใชงานโดยการเปรียบเทียบกับสภาพจริง
หรือขอมูลที่นาเชื่อถือได โดยวิธีการทางสถิติ
คุณสมบัติของภาพจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
• การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง (Synoptic view) ภาพจากดาวเทียมภาพหนึ่งๆ ครอบคลุมพื้นที่กวางทําใหได
ขอมูลในลักษณะตอเนื่องในระยะเวลาบันทึกภาพสั้นๆ สามารถศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ในบริเวณกวางขวางตอเนื่องในเวลา
เดียวกันทั้นภาพ เชน ภาพจาก LANDSAT MSS และ TM หนึ่งภาพคลุมพื้นที่ 185X185 ตร.กม. หรือ 34,225 ตร.กม. ภาพ
จาก SPOT คลุมพื้นที่ 3,600 ตร.กม. เปนตน
• การบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีระบบกลองสแกนเนอร ที่บันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น
ในบริเวณเดียวกัน ทั้งในชวงคลื่นที่เห็นไดดวยตาเปลา และชวงคลื่นนอกเหนือสายตามนุษย ทําใหแยกวัตถุตางๆ บนพื้นผิวโลกได
อยางชัดเจน เชน ระบบ TM มี 7 ชวงคลื่น เปนตน

- 82 -

• การบันทึกภาพบริเวณเดิม (Repetitive coverage) ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือลงใต และ
กลับมายังจุดเดิมในเวลาทองถิ่นอยางสม่ําเสมอและในชวงเวลาที่แนนอน เชน LANDSAT ทุก ๆ 16 วัน MOS ทุกๆ 17 วัน
เปนตน ทําใหไดขอมูลบริเวณเดียวกันหลายๆ ชวงเวลาที่ทันสมัยสามารถเปรียบเทียบและติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ บน
พื้นผิวโลกไดเปนอยางดี และมีโอกาสที่จะไดขอมูลไมมีเมฆปกคลุม
• การใหรายละเอียดหลายระดับ ภาพจากดาวเทียมใหรายละเอียดหลายระดับ มีผลดีในการเลือกนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาดานตางๆ ตามวัตถุประสงค เชน ภาพจากดาวเทียม SPOT ระบบ PLA มีรายละเอียด 10 ม. สามารถศึกษาตัวเมือง
เสนทางคมนาคมระดับหมูบาน ภาพสีระบบ MLA มีรายละเอียด 20 ม. ศึกษาการบุกรุกพื้นที่ปาไมเฉพาะจุดเล็กๆ และแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก และภาพระบบ TM รายละเอียด 30 ม. ศึกษาสภาพการใชที่ดินระดับจังหวัด เปนตน
• ภาพจากดาวเทียมสามารถใหภาพสีผสม (False color composite) ไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่
ตองการขยายรายละเอียดเฉพาะเรื่องใหเดนชัดเจน สามารถจําแนกหรือมีสีแตกตางจากสิ่งแวดลอม
• การเนนคุณภาพของภาพ (Image enhancement) ภาพจากดาวเทียมตนฉบับสามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพใหมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนคาความเขม ระดับสีเทา เพื่อเนนขอมูลที่ตองการศึกษาใหเดนชัดขึ้น
ตัดตอนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2538, "จากหวง
อวกาศสูพื้นแผนดินไทยฉบับยอ", โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
ตัดตอนจาก ศุทธินี ดนตรี, 2542, "ความรูพื้นฐานดานการสํารวจระยะไกล"
ที่มา

http://www.arts.chula.ac.th/~geography/Geo_Know.htm
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248. เมื่อพิจารณาการแบงภูมิภาคของโลกตามอุณหภูมิ ประเทศไทยควรจัดอยูในเขตใด
ก. เขตศูนยสูตร
ข. เขตรอน
ค. เขตฝน
ง. เขตมรสุม
ตอบ ข. เขตรอน
เราแบงเขตภูมิอากาศของโลกของโลกไดอยางไร ?
การแบงเขตภูมิอากาศทําไดหลายวิธีโดยอาศัยองคประกอบของอากาศทางดานตางๆ เชน อุณหภูมิ หยาดน้ําฟา
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ แนวปะทะของมวลอากาศ และลักษณะดิน โดยการแบงเขตภูมิอากาศของโลกจะเนนเฉพาะ
บนภาคพื้นดินเทานั้น เนื่องจากบนพื้นน้ําความแตกตางของอุณหภูมิมีไมมากนัก การแบงเขตภูมิอากาศของโลกสามารถ
จําแนกไดจาก
การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยอุณหภูมิ เปนการแบงเขตภูมิอากาศที่อาศัยอุณภูมิเปนเกณฑ มีวิวัฒนาการมา
จากวิธีการแบงเขตภูมิ อากาศของชาวกรีกโบราณ แบงออกไดเปน 3 เขต ไดแก
• เขตภูมิอากาศรอน (Tropic Zone) อยูในเขตละติจูดต่ํา ระหวางละติจูด ที่ 23 องศาเหนือ ถึง 23 องศา
ใต มีอุณหภูมิเฉลี่ยแตละเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส เปนเขตที่มีอากาศรอนตลอดป ไมมีฤดูหนาว ลักษณะพืช
พรรณธรรมชาติเปนปาดงดิบ (Rainforest)
• เขตภูมิอากาศอบอุน (Temperate Zone) อยูในเขตละติจูดกลางระหวางเขตรอนและเขตหนาว มี
อุณหภูมิของอากาศเดือนที่หนาวที่สุดเฉลี่ยต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส แตสูงกวา –3 องศาเซลเซียส เปนบริเวณที่มีฤดู
หนาวและฤดูรอนแตกตางกันอยางเห็นไดชัด พืชพรรณธรรมชาติเปนปาสน (Boreal Forest)
• เขตภูมิอากาศหนาว (Polar Zone) อยูในเขตละติจูดตั้งแต 66 องศาเหนือ และใต ไปยังขั้วโลก เปนเขต
ภูมิอากาศที่ไมมีฤดูรอน อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยแตละเดือนต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส พืชพรรณธรรมชาดติเปนแบบท
รุนดรา(Tundra)
ประเทศไทยจึงจัดอยูในเขตภูมิอากาศรอน เนื่องจากพิกัดภูมิศาสตรของประเทศไทย คือ ใตสุดละติจูด 5
องศา เหนือสุดละติจูด 20 องศาเหนือ
อยางไรก็ตามการจําแนกเขตภูมิอากาศโดยอาศัยอุณหภูมิเพียงอยางเดียวยังไมสามารถแสดงถึงความแตกตาง
ระหวางพื้นที่ที่เปนบริเวณทะเลทราย และบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศชุมชื้นได และไมไดพิจารณาถึงความใกลไกลจากทะเล
แตอยางใด จึงตองมีการอาศัยเกณฑอื่นในการจําแนกอีกคือ
การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดน้ําฟา การแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดน้ําฟา เนื่องจากมีการ
พิจารณาวาหยาดน้ําฟามี ความสําคัญตอพืชพรรณ การระบายน้ํา ความชื้น ปริมาณน้ําผิวดินและปริมาณน้ําใตดินเปน
อยางมาก จึงพิจารณาถึงปริมาณหยาดน้ําฟา ซึ่งไดแก ปริมาณน้ําฝน หรือหิมะที่ตกลงมาเปนเกณฑในการพิจารณา โดย
โทมัส เอ. แบลร แบงออกเปนดังนี้ เขตภูมิอากาศแหงแลง (Arid Zone) ไดแกบริเวณพื้นที่ซึ่งมีหยาดน้ํา ฟาเล็กนอย
คือ 0 – 250 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศกึ่งแหงแลง (Semi - arid Zone) ไดแกบริเวณพื้นที่ซึ่ง มีหยาดน้ําฟาตก
เบาบาง ระหวาง 250 – 500 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศกึ่งชุมชื้น (Subhumid Zone) ไดแกบริเวณพื้นที่ซึ่งมี หยาด
น้ําฟาตกปานกลาง ระหวาง 500 – 1,000 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศชุมชื้น (Humid Zone) ไดแกบริเวณพื้นที่ซึ่งมี
หยาดน้ํา ฟาตกหนักระหวาง 1,000 – 2,000 มิลลิเมตรตอป เขตภูมิอากาศชุมชื้นมาก (Very Wet) ไดแกบริเวณพื้นที่
ซึ่งมีหยาด น้ําฟาตกหนักมาก ตั้งแต 2,000 มิลลิเมตรตอป อยางไรก็ตามการจําแนกเขตภูมิอากาศโดยอาศัยหยาดน้ําฟา
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เปนเกณฑยังมีขอจํากัดไดแก การจัดเขตอากาศหนาวแบบขั้วโลกไวรวมกับเขตทะเลทรายซึ่งมีปริมาณหยาดน้ําฟาตกลง
มาในอัตราที่ใกลเคียงกัน แตเขตอากาศหนาวอัตราการระเหยจะมีนอยกวาอากาศแบบทะเลทรายซึ่งยังมิไดคํานึงถึง
อุณหภูมิซึ่งเปนตัวการที่มีผลตออัตราการระเหย ดวยเชนกัน
การแบงเขตภูมิอากาศโดยใชพืชพรรณธรรมชาติ ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ สามารถนํามาเปนองคประกอบ
ในการพิ จ ารณาการจํ า แนก ประเภทของภู มิ อ ากาศได โดยพื ช พรรณธรรมชาติ แ ต ล ะชนิ ด จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
องคประกอบของภูมิอากาศ ซึ่งทําใหพืชพรรณเจริญเติบโต และสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะภูมิอากาศได เชน พืช
ตระกูลเดียวกันจะขึ้นรวมกันอยูอยางหนาแนนในลักษณะอากาศอยางเดียวกัน ดังนั้น บลูเมนสต็อค (Blumenstock)
และธอรนธเวต (Thornthwaite) จึงแบงเขตภูมิอากาศโดยอาศัยพืชพรรณธรรมชาติเปนเกณฑ และแบงเขตภูมิอากาศ
ออกเปน 11 เขต ไดแก เขตภูมิอากาศแบบปาศูนยสูตร เขตภูมิอากาศแบบปามรสุม เขตภูมิอากาศแบบปาละเมาะ เขต
ภูมิอากาศแบบปาเมดิเตอรเรเนียน เขตภูมิอากาศแบบปาไมใบกวาง เขตภูมิอากาศแบบปาสน เขตภูมิอากาศแบบทุง
หญาสะวันนา เขตภูมิอากาศแบบทุงหญาแพรี่ เขตภูมิอากาศแบบทุงหญาสเต็ปป เขตภูมิอากาศแบบทุงหญา
ทะเลทราย และเขตภูมิอากาศแบบทรุนดราและขั้วโลก อยางไรก็ตามการแบงเขตภูมิอากาศโดยใชพืชพรรณธรรมชาติ
เปนเกณฑนี้ยังมีขอจํากัดใน ดานการบอกลักษณะอากาศทั่วๆ ไป ในเขตภูมิอากาศนั้นๆ ไดเฉพาะในสภาพปจจุบัน
เทานั้น แตยังไมสามารถบอกไดถึงสภาพภูมิอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได
การแบงเขตภูมิอากาศโดยใชมวลอากาศและแนวปะทะมวลอากาศ การแบงเขตภูมิอากาศประเภทนี้จะใช
แหลงกําเนิดและแนวปะทะของมวลอากาศเปนเกณฑ โดยจะนําเอาจุดกําเนิดการเคลื่อนที่และแนวปะทะของมวลอากาศ
เปนเกณฑในการพิจารณา โดยไมไดคํานึงวาที่ตั้งแหลงกําเนิดวาจะอยูบนภาคพื้นดินหรือพื้นน้ํา แหลงกําเนิดของมวล
อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ ความชื้ น และลม โดยจําแนกเขต
ภูมิอากาศออกเปน 3 กลุมใหญ คือ ภูมิอากาศในเขตละติจูดต่ํา เปนแหลงกําเนิดของมวลอากาศเขตรอนและรองความ
กดอากาศต่ําแถบศูนยสูตร บริเวณละติจูดที่ 23 องศาเหนือ ถึง 23 องศาใต อยูภายใตอิทธิพลของเขตความกดอากาศ
สูงกึ่งโซนรอนแถบละติจูดมาเปนมวลอากาศอุนลักษณะอากาศจมตัว และมีมวลอากาศขั้วโลกซึ่งเปนมวลอากาศเย็นแผ
ลงมาปกคลุมเปนครั้งคราว ภูมิอากาศในเขตละติจูดกลาง เปนเขตที่มีการปะทะกันของมวลอากาศอุนเขต รอนและมวล
อากาศเย็นขั้วโลก ทําใหเกิดแนวปะทะมวลอากาศขึ้นตลอด ทําใหเขตนี้มักเกิดพายุซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปยังทิศ
ตะวันออกตามอิทธพลของลมประจําฝายตะวันตก และยังกอใหเกิดพายุไซโคลนดวย ภูมิอากาศในเขตละติจูดสูง เปน
เขตที่เกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นแถบ ขั้วโลก และมวลอากาศอารกติก โดยมวลอากาศขั้วโลกมีจุดกําเนิดอยูที่
ตอนกลางของประเทศแคนาดาและไซบีเรีย แตจะไมปรากฏทางซีกโลกใต เนื่องจากซีกโลกใตไมมีพื้นดิน และจะเกิด
แนวปะทะอากาศตามแนวละติจูดที่ 60 – 70 องศาเหนือ และใต เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนที่มาจากขั้วโลก และ
มวลอากาศอุนที่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงมาจากตําแหนงละติจูดที่ต่ํากวา จึงทําใหเกิดแนวปะทะมวลอากาศอารกติก หรือ แนว
ปะทะมวลอากาศแอนตารกติก อันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหในแนวละติจูดที่ 60–70 องศาเหนือ และใต เปนแนวความ
กดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลกเกิดขึ้น จากเขตภูมิอากาศทั้งสามแบบขางตน สามารถแบงยอยออกเปนอีก 14 เขตภูมิอากาศ คือ
เขตภูมิอากาศชื้นแถบศูนยสูตร เขตภูมิอากาศชายฝงทะเลที่ลมสินคาพัดเขาฝง เขตภูมิอากาศทะเลทรายเขตรอน เขต
ภูมิอ ากาศทะเลทรายชายฝง ตะวัน ตก เขตภูมิ อากาศร อ นที่มีฤ ดู ฝ นสลั บกับฤดู แ ลง เขตภูมิอ ากาศอบอุนชื้ น เขต
ภูมิอากาศชายฝงตะวันตก เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน เขตภูมิอากาศทะเลทรายและสเต็ปปในเขตละติจูดกลาง
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เขตภูมิอากาศชุมชื้นภาคพื้นทวีป เขตภูมิอากาศภาคพื้นทวีปกึ่งขั้วโลก เขตภูมิอากาศชายฝงกึ่งขั้วโลก เขตภูมิอากาศ
แบบทรุนดรา และเขตภูมิอากาศแบบทุงน้ําแข็ง
ที่มา

http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/geology/4/index_ch_4-3.htm
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249. เขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศไทยอยูในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันตก

ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอบ ค. ภาคตะวันตก
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร ตั้งอยูบนแมน้ําแควใหญ ที่บานเจาเณรตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดศึกษา และสํารวจอยางจริงจัง ตั้งแต พ.ศ. 2508
และเริ่มกอสรางตั้งแต พ.ศ. 2516 จนกระทั้งแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523 และใชประโยชนอยูใน ปจจุบันนี้การกอสรางใน
ระยะแรกนั้น ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียง 3 เครื่องขนาดกําลังผลิตเครื่องละ 120,000 กิโลวัตต การกอสรางระยะที่
2 กฟผ.ไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ํา ระบบสูบน้ํากลับไดขนาดกําลังผลิต
เครื่องละ 180,000 กิโลวัตต อีก 2 เครื่องเพื่อรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ โดยเครื่องที่ 4
ติดตั้งแลวเสร็จและจายไฟฟาไดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเครื่องที่5 ติดตั้งแลวเสร็จและจายไฟฟาไดใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งทําใหเขื่อนศรีนครินทรมีกําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 320,000 กิโลวัตตนับเปนเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
ที่มีกําลังผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย
ที่มา http://snr.egat.com/chronology.htm
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250. ขอใดไมใชแหลงพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยสงเสริมใหใชในการแกไขปญหาวิกฤติน้ํามัน
ก. ถานหิน
ข. กาซชีวภาพ
ค. กาซโซฮอลล
ง. พลังงานแสงอาทิตย
ตอบ

ก. ถานหิน
********************
ขอบคุณที่เขารวมกิจกรรม
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