ยุคสมัยทางประวัติศาสตร
การนับศักราชแบบไทย
ในอดีตประเทศไทยเคยใชศักราชแบบตางๆ ดังนี้
¾ มหาศักราช (ม.ศ.)
- เปนการนับแบบโบราณที่รับมาจากอินเดีย
- เริ่มใชในอินเดีย ภายหลังพุทธศักราช 621 ป
- เผยแพรเขามาสูสุวรรณภูมิผานทางพวกพราหมณและพอคา
- ในไทยพบการใช ม.ศ. มากในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและศิลาจารึกเกาๆ
¾ จุลศักราช (จ.ศ.)
- เปนการนับแบบศักราชที่รับมาจากพมา
- การนับจุลศักราชเริ่มนับหลังพุทธศักราช 1181 ป
- ในไทยพบในพงศาวดารลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน
¾ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
- เปนการนับศักราชที่ใชเฉพาะในไทย
- เริ่มนับ ร.ศ. 1 เมื่อป พ.ศ. 2325 ซึ่งเปนปที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร
- ไทยเริ่มใชการนับแบบ ร.ศ. ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เปลี่ยนไปใชการนับพุทธศักราชแทน
¾ พุทธศักราช (พ.ศ.)
- เปนการนับศักราชทางพระพุทธศาสนา
- ในไทยยึดหลักการนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว 1 ป (ในบางประเทศ) เชน พมา และ
ศรีลังกา นับปที่ปรินิพพานเปน พ.ศ. 1
- ในไทยมีการใช พ.ศ. มาตั้งแตสมัยพระนารายณ แตใชแพรหลายอยางเปนทางการในสมัยรัชกาลที่ 6
ตั้งแต พ.ศ. 2455
สังคมศึกษา (2) _______________________________
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การนับศักราชแบบสากล
¾

พระเจา”

คริสศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ นับเปนคริสตศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ A.D. 1
- “A.D.” ยอมาจากคําวา “Anno Domini” หมายถึง “In the year of the Lord” หรือ “ปแหง

- “B.C.” ซึ่งยอมาจากคําวา “Before Christ” (กอนพระเยซูประสูติ)
- การนับ ค.ศ. เลขปจะเพิ่มเรื่อยๆ เชน 1, 2, 3, ..., 200, ..., 1560, ..., 2010, ...
¾ ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนศักราชของศาสนาอิสลาม เริ่มนับ ฮ.ศ. 1 ในปที่พระนบี มูฮัมหมัดศาสดา
ของศาสนาหนีออกจากเมืองเมกกะหไปยังเมืองเมดินะ ตรงกับ 1123

หลักเกณฑการเทียบศักราช
ม.ศ. + 621
จ.ศ. + 1181
ร.ศ. + 2324
ค.ศ. + 543

=
=
=
=

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

พ.ศ. - 621
พ.ศ. - 1181
พ.ศ. - 2324
พ.ศ. - 543

ฮ.ศ. + 1122 = พ.ศ.

=
=
=
=

ม.ศ.
จ.ศ.
ร.ศ.
ค.ศ.

พ.ศ. - 1122 = ฮ.ศ.

หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทย แบงเปน 2 สมัย
1. สมัยกอนประวัติศาสตร หมายถึง ยังไมปรากฎหลักฐานเปนลายลักษณอักษร ไดแก
ยุค
1. หินเกา (700,000–10,000 ป)

ลักษณะเดน
พบเครื่องมือหินกรวดกะเทาะ
หยาบๆ

แหลงโบราณคดี

บานแมทะ บานดอนมูล (ลําปาง)
บานเกา (กาญจนบุรี)
เชียงแสน (เชียงราย)
2. หินกลาง (10,000 – 4,300 ป) ¾ พบเครื่องมือหินกะเทาะที่
¾ ถ้ําผี (แมฮองสอน)
ถ้ําไทรโยค (กาญจนบุรี)
ประณีตขึ้นและเล็กลง ภาชนะดิน
เผา (ผิวเกลี้ยง มีลายเชือกทาบ)
3. หินใหม (4,300 – 2,000 ป)
กระดูกสัตว
¾ บานเกา (กาญจนบุรี)
¾ รูจักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว
บานเชียง (อุดรธานี)
¾ พบเครื่องมือหินขัด (ผิวเรียบ
บานโนนนกทา (ขอนแกน)
มีดานคม อีกดานมน) พาชนะ
ดินเผาชนิดสามขา (คลายกับที่พบ
ในยุคหินใหมที่ตําบลลุงชานของจีน)
¾
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________________________________สังคมศึกษา (3)

ยุค
4. สําริด (3,500 – 2,500 ป)

5. เหล็ก (2,500 ป)

ลักษณะเดน

แหลงโบราณคดี

นําทองแดงมาผสมดีบุก = สําริด ¾ บานโคกพลับ (ราชบุรี)
พบเครื่องมือเครื่องใชสําริด
บานนาดี
บานเชียง (อุดรธานี)
เครื่องประดับ อาวุธ เชน ขวาน
มีด กลองสําริด กําไร แหวนสําริด
¾ รูจักถลุงเหล็ก พบเครื่องใชที่
แข็งแรงทนทานกวาสําริด
¾ พบเครื่องประดับที่ทําดวยแกว ¾ บานดอนตาเพชร (กาญจนบุรี)
บานกานเหลือง (อุบลราชธานี)
เชน ตุมหู ลูกปดที่บานดอนตา
อ.โนนสูง (นครราชสีมา)
เพชร (กาญจนบุรี) แสดงถึงความ
เจริญระดับสูงที่รูจักทําเครื่องใช
ในชวงกอนประวัติศาสตร
¾
¾

2. สมัยประวัติศาสตรของไทย
มีการคนพบศิลาจารึกที่แกที่สุด ที่ปราสาทเขานอย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จัดทํา
ขึ้นเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 1180 (พุทธศตวรรษที่ 12) จารึกเปนอักษรปลลวะของอินเดียโบราณ ซึ่งนัก
ประวัติศาสตรไทยใหความเห็นวาควรนับตั้งแตการประดิษฐตัวอักษรไทยของพอขุนรามคําแหง พ.ศ. 1826
ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 โดยแบงตามยุคประวัติศาสตร ไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. แบงตามอาณาจักรหรือราชธานี ไดแก สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร
2. แบงตามลักษณะการปกครอง แบงได 2 สมัย คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยและสมัย
ประชาธิปไตย
3. แบงตามแนวประวัติศาสตรสากล แบงได 3 สมัย
¾ สมัยโบราณ เริ่มกอนสมัยสุโขทัย จนสิ้นรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
¾ สมัยใหม หรือสมัยปรับปรุงประเทศ ตั้งแตรัชกาลที่ 4 เมื่อไทยเริ่มรับอารยธรรมตะวันตก
จนถึง พ.ศ. 2475
¾ สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน

ยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล
สมัยประวัติศาสตรของชาติตะวันตก เริ่มตนเมื่อชนชาวสุเมเรียน (Sumerian) ที่อาศัยอยูในชุมชนของตนที่
เรียกวา “ซูเมอร” (Sumer) แถบลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) หรือดินแดนเมโสโปเตเมีย
(Mesopotamia) ซึ่งเปนประเทศอิรักในปจจุบัน ไดประดิษฐตัวอักษรของตนขึ้นเพื่อใชบันทึกเรื่องราวตางๆ เมื่อ
ประมาณ 3,500 ปกอนคริสตศักราช ประวัติศาสตรของชาติตะวันตก แบงออกเปน 4 สมัย
1. สมัยโบราณ ประมาณ 3,500 ป กอนคริสตศักราช จนถึง ค.ศ. 476
2. สมัยกลาง อยูในชวงป ค.ศ. 476 - ค.ศ.1492
3. สมัยใหม เริ่มในป ค.ศ. 1492 - ค.ศ.1945
4. สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1945 จนถึงปจจุบัน (รวมสมัย)
สังคมศึกษา (4) _______________________________
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การเปรียบเทียบยุคสมัยระหวางประวัติศาสตรสากลกับไทย

ประวัติศาสตรสากล

ประวัติศาสตรไทย

สมัยโบราณ
¾ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
¾ อารยธรรมอียิปต
¾ อารยธรรมกรีก
¾ อารยธรรมโรมัน
สิ้นสุดสมัยโบราณเมื่อ ค.ศ. 476 (พ.ศ. 1019)
สมัยกลาง ค.ศ. 476-1492 (พ.ศ. 1019-2035)
¾ จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ จักรวรรดิไบเซนไทน สิ้นสุด ค.ศ. 1453 (พ.ศ. 1996)
¾ การสรางอาณาจักรคริสเตียน (Christendom)
¾ การปกครองในระบบฟวดัล (Feudalism)
¾ การฟนฟูเมืองและการคา
¾ การฟนฟูศิลปวิทยาการ
¾ การคนพบทวีปอเมริกา
โดยคริสโตเฟอร
โคลัมบัส ค.ศ. 1492
สมัยใหม ค.ศ. 1492-1945 (พ.ศ. 2035-2488)
¾ การสํารวจทางทะเล
¾ การปฏิวัติวิทยาศาสตร
¾ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
¾ การปฏิวัติฝรั่งเศส
¾ จักรวรรดินิยม
¾ สงครามโลกครั้งที่ 1-2 สิ้นสุดสมัยใหม ค.ศ.
1945 (พ.ศ. 2488)
สมัยปจจุบัน / รวมสมัย ค.ศ. 1945 (พ.ศ.
2488-ปจจุบัน)
¾ สงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 (พ.ศ. 24882534)
¾ ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย
¾ อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 7-14)
¾ อาณาจักรทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16)
¾ อาณาจักรโยนกเชียงแสน (พุทธศตวรรษที่ 12-19)
¾ อาณาจักรตามพรลิงค (พุทธศตวรรษที่ 13-18)
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สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792-1981)
สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031)

สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)
สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน)
¾ สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
¾ ยุคปรับปรุงประเทศ
¾ เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2488
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พ.ศ. 2489-ปจจุบัน)

¾

________________________________สังคมศึกษา (5)

วิธีการทางประวัติศาสตรและการศึกษาประวัติศาสตรสากล
วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method)
วิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) คือ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตรเพื่อใหไดความรูใหม
ที่เปนจริงโดยปราศจากอคติ โดยเริ่มตั้งแตการคนควาหาหลักฐาน การวิเคราะหหลักฐานหรือขอมูลและการ
นําเสนอขอมูลอยางมีเหตุผล เปนตน
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตั้งหัวขอที่จะศึกษา คือ การกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา เปนการกําหนดเปาหมายที่จะศึกษาให
ชัดเจน จะศึกษาเรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงตองศึกษา
2. การรวบรวมหลักฐาน คือ การสํารวจ รวบรวมหลักฐานในหัวขอที่ตนเองตองการศึกษา วามีมากนอย
เพียงใดทั้งหลักฐานชั้นตน (ปฐมภูมิ) และหลักฐานขั้นรอง (ทุติยภูมิ) หลักฐานชั้นตนมีความสําคัญมากกวาหลักฐาน
ชั้นรอง แตหลักฐานชั้นรองใหประโยชนในลักษณะเปนจุดเริ่มตนที่ดี
3. การวิเคราะหและประเมินคุณคาของหลักฐาน เรียกวา “วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร” มี 2 ลักษณะ
คือ
¾ การวิพากษหลักฐานภายนอก หรือการวิเคราะหและประเมินคุณคาภายนอก โดยวิเคราะหวาเปน
ของจริงหรือของปลอม เชน เปนบันทึกขอเขียนของบุคคลสําคัญผูนั้นจริงหรือไม
¾ การวิพากษหลักฐานภายใน หรือการวิเคราะหและประเมินคุณคาภายใน คือ การตรวจสอบเนื้อหา
ของหลักฐานวามีความนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด และจะใหขอมูลอะไรแกผูคนควาไดบาง โดยเนนตรวจสอบ
หลักฐานในดานเวลา สถานที่ และบุคคล
4. การเลือกสรรและจัดความสัมพันธของขอมูล คือ การตีความหมายจากหลักฐาน เปนชั้นที่นํา
หลักฐานมาวิเคราะหตีความหมาย ใหเขาใจวาหลักฐานนั้นบอกใหเราทราบขอมูลหรือเรื่องราวอะไร
5. การนําเสนอขอมูล หรือการสังเคราะหขอมูล คือ การนําเสนอขอมูล ที่ผานกระบวนการขางตนแลว
นํามาจัดระเบียบ โดยวิเคราะหเพื่อแยกแยะเปนประเด็นหรือหัวขอยอยๆ เพื่อวางโครงเรื่อง เรียบเรียง และ
นําเสนอ
หลักฐานทางประวัติศาสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตร คือ รองรอยการกระทําของมนุษยในอดีต เปนสิ่งที่นํามาใชเพื่อศึกษาคนควา
ความจริงในอดีต ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย แบงเปน 2 ลักษณะ
1. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณ
¾ จารึก เปนหลักฐานที่เกาแกที่สุดของประเทศไทยและถือเปนหลักฐานชั้นตน
¾ พงศาวดาร จดบันทึกเรื่องราวของกษัตริย ตามลําดับเหตุการณ เริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยา เชน
พงศาวดาร ฉบับกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ เขียนในสมเด็จพระนารายณ
¾ ตํานาน เปนเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลเลาตอกันมา เชน ตํานานสิงหนวัติ ฯลฯ
¾ จดหมายเหตุ มีลักษณะคลายพงศาวดาร แตจะบันทึกเพียงเหตุการณเดียว ผูบันทึกอยูใน
เหตุการณนั้น จัดเปนชั้นตนไดแก จดหมายเหตุหลวง จดหมายเหตุของชาวตางชาติ
¾ หนังสือราชการ หรือ เอกสารการปกครอง เชน ใบบอก ตราสาร หนังสือกระทรวง รายงานการ
ประชุม
สังคมศึกษา (6) _______________________________
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2. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่ไมเปนลายลักษณอักษร
¾ หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เปนผลงานที่เกิดจากความ
ศรัทธาที่มีผลตอศาสนา เชน ปราสาทหิน โบสถ วิหาร งานหลอปนพระพุทธรูป
¾ หลักฐานทางดานนาฎศิลป ดนตรี และเพลงพื้นบาน เปนศิลปวัฒนธรรมี่ถายทอดสืบทอดตอกัน
มาในอดีต เชน ลิเก ละครนอก
หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตก สมัยโบราณ
หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตก สมัยโบราณ มีดังนี้
1. หลักฐานประเภทลายลักษณอักษร เชน
¾ อักษรเฮียโรกลีฟก (Hieroglyphic) หรืออักษรภาพ ของชาวอียิปตโบราณ
¾ อักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) หรืออักษรรูปลิ่ม ของชาวสุเมเรียน
¾ ตัวอักษรที่ดัดแปลงจากตัวอักษรของอียิปตและสุเมเรียน ไดแก ตัวอักษรฟนิเซียน ตัวอักษรกรีก
และตัวอักษรโรมัน ซึ่งตอมาชาวโรมันไดพัฒนามาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabet)
2. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยกรีก ระยะแรกเรื่องราวความสัมพันธระหวางเทพเจากับมนุษย เชน มหากาพย
อีเลียต (Iliad) และโอดีสซี (Odyssey) ของโฮเมอร (Homer) และประวัติศาสตรสงครามเปอรเซีย (History of
Persian War) ของเฮโรโดตุล (Herodotus) เปนตน
3. งานเขียนประวัติศาสตรสมัยโรมัน คือ ลิวี (Livy) บรรยายความเจริญรุงเรืองของจักรวรรดิโรมัน ทํา
ใหคนรุนปจจุบันไดทราบถึงสภาพการเมืองการปกครองจักรวรรดิโรมัน
หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกสมัยกลาง
1. งานเขียนสะทอนถึงความศรัทธาที่มีตอคริสตศาสนา เกี่ยวของกับคริสตศาสนา เปนตน โดยใชภาษา
ลาติน (Latin) ผลงานที่มีชื่อเสียง คือ
¾ หนังสือชื่อ “เทวนคร” (The City of God) ของนักบุญออกุสติน (St. Augustine)
¾ หนังสือชื่อ “ประวัติศาสตรของพวกแฟรงก” (History of the Franks) แตงโดยบาทหลวงเกรกอรี
แหงเมืองตูร (Gregory of Tours)
2. งานเขียนประเภทบันทึกเหตุการณสําคัญ ที่เรียกวา แอนนัล (Annals) เริ่มมีขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษ
ที่ 9 โดยบาทหลวงเปนผูจดบันทึกเหตุการณสําคัญที่เกิดในแตละป มีลักษณะเปนขอเท็จจริงลวนๆ ไมมีการแสดง
ความคิดเห็นของผูจดบันทึกแตอยางไร จึงนับวาเปนหลักฐานชั้นตนที่มีคุณคา
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________________________________สังคมศึกษา (7)

วิวัฒนาการของประวัติศาสตรไทย
ถิ่นเดิมของชนชาติไทย
1. แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของชนชาติไทย
¾ แถบเทือกเขาอัลไต (จีนตอนบน) (ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, ขุนวิจิตรมาตรา)
ความรูใหม (ความนาเชื่อถือ : มีนอย)
- สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแถบเทือกเขาอัลไต
- หลักฐานเรื่องคําในภาษา มีความนาเชื่อถือนอยไป
¾ แถบมณฑลเสฉวน (จีนตอนกลาง) (แตเรียง เดอ ลากูเปอรี หลวงวิจิตรวาทการ พระยาอนุมานราชธน)
ความรูใหม (ความนาเชื่อถือ : มีนอย)
- การตีความเรื่องความคลายคลึงดานภาษาเปนเหตุผลที่มีน้ําหนักนอยเกินไป
- หลักฐานที่ยืนยันวาไมใชชนชาติไทย
¾ แถบมณฑลยูนนาน กวางสี และกวางตุง (จีนตอนใต) รวมถึงตอนบนของภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในเวียดนาม - ลาว - พมา - ไทย และรัฐอัสสัมในอินเดีย (อารซิบัล อาร คอลูน,
วิลเลี่ยม เจ เกดนีย)
ความรูใหม (ความนาเชื่อถือ : มีมาก)
- เปนที่ยอมรับมากกวาแนวคิดอื่น และปจจุบันก็พบกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทในแถบจีนตอนใต
มีจํานวนมาก (คนไทยจึงถือเปนชนกลุมยอยของชนชาติไทย)
- เรื่องอาณาจักรนานเจาใชถิ่นเดิมของคนไทหรือไม นาจะเปนไปไดวากษัตริยนานเจามีเชื้อสายไท
แตเรื่องมองโกลรุกรานไท ไมใชสาเหตุที่ทําใหคนไทตองอพยพลงใต แตคนไทไดอพยพมากอนหนานั้นแลว
¾ แถบคาบสมุทรมลายู และหมูเกาะอินโดนีเซีย รูธ เบเนดิท (Ruth Benedit), น.พ.ประเวศ วะสี,
น.พ.สมศักดิ์ พันธุสมบุญ
ความรูใหม (ความนาเชื่อถือ : มีนอย)
- หลักฐานยืนยันทฤษฎีนี้มีนอย และขัดแยงกับขอเท็จจริง เชน หลักการเคลื่อนยายทาง
วัฒนธรรม
¾ ในดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน (ศ.ชิน อยูดี, ศ.สุด แสงวิเชียร)
ความรูใหม (ความนาเชื่อถือ : มีนอย)
หลักฐานยืนยันทฤษฎีนี้มีนอย คนไทยนาจะอพยพมาภายหลัง
2. พัฒนาการจากแควนเปนอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
¾ สุวรรณภูมิ (พุทธศตวรรษที่ 3-6) สันนิษฐานวาเปนแควนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่พัฒนา
จากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรเปนเมืองสมัยประวัติศาสตร อินเดียเรียกดินแดนตะวันออกเฉียงใตวา สุวรรณภูมิ
หมายถึง แผนดินทองคํา

สังคมศึกษา (8) _______________________________
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ความเจริญทางอารยธรรม
- ศาสนา มีรูปเคารพในศาสนาพราหมณฮินดู และศาสนาพุทธ
- เศรษฐกิจ อินเดียนําเครื่องประดับหินและแกว โดยเฉพาะลูกปดมาคาขาย
¾ ฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 7, 8-10) ศูนยกลางอาจอยูที่ลุมแมน้ําเจาพระยา หรืออาจจะอยูทางใตของ
เขมรในปจจุบัน
ความเจริญทางอารยธรรม
- วัฒนธรรม คลายอินเดีย เชน พิธีฝงศพ ลูกปด ของที่ทําจากงาชาง
¾ ทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ศูนยกลางอาจอยูที่นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี ชื่อทวาราวดี
นามาจาก คําวา โถ-โล-โป-ติ สันนิษฐานวาชาวทวาราวดีนาจะเปนชาวมอญ (พบภาษามอญสวนใหญ) และเสื่อมลง
เมื่อขอมขยายอิทธิพลเขามา
ความเจริญทางอารยธรรม
- วัฒนธรรม รับวัฒนธรรมจากอินเดียแลวผสมผสานเปนเอกลักษณของตนเอง
- สังคมเศรษฐกิจ เนนการเกษตร มีการคาขายกับดินแดนอื่น เชน อินเดีย จีน เปอรเซีย
¾ ละโว (ลพบุรี) (พุทธศตวรรษที่ 12-17)
- ศูนยกลางอาจอยูแถบลุมแมน้ําลพบุรี สิ้นสุดเมื่อรวมเขากับแควนอโยธยา และใกลเคียงกับชวง
ที่อาณาจักรเขมรสิ้นสุดลง
ความเจริญทางอารยธรรม
- วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมทวาราวดีผสมกับวัฒนธรรมขอม
- การปกครอง ชวงแรกเนนเทวราชาและลัทธิอวตาร (อิทธิพลจากขอม) ชวงหลังเนนธรรมราชา
(อิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาท)
- ศาสนา ชวงแรกนับถือศาสนาพราหมณ ตอมานับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
- ศิลปะ (สถาปตยกรรม) นิยมสรางพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ รูปธรรมจักร (ประติมากรรม)
ภาพปูนปนแสดงวิถีชีวิตของคนในสังคม สรางพระปรางคสามยอด ปราสาทหินพิมาย บาราย หรือสระน้ําขนาด
ใหญ อโรคยศาลาหรือโรงพยาบาล ธรรมศาลาหรือที่พักผูแสวงบุญ
- ประติมากรรม พระพุทธรูปปางนาคปรก
¾ หริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ 17-19) ผูกอตั้ง คือ พระนางจามเทวี ธิดาเจาเมืองละโว ศูนยกลางอยู
ที่ลําพูน (บริเวณที่ลุมแมน้ําปง และวัง หรือแองที่ราบเชียงใหม ลําพูน) มีเมืองรอง คือ เมืองเขลางค (ลําปาง)
สิ้นสุดเมื่อรวมกับแควนโยนก แลวพัฒนามาเปนอาณาจักรลานนาในสมัยพระยามังราย (ศูนยกลางอยูที่เชียงใหม)
ความเจริญทางอารยธรรม
- ศาสนา นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทตามแบบลพบุรี
- ศิลปะ (สถาปตยกรรม) พระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน ศิลปะแบบลังกา
- ประติมากรรม เครื่องปนดินเผา
¾ ศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ศูนยกลางอาจอยูที่เมืองไชยา จ. สุราษฎรธานี หรือเมืองปาเล็มบัง
บนเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
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________________________________สังคมศึกษา (9)

ความเจริญทางอารยธรรม
- ศาสนา ชวงแรกนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตอมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน และชวง
หลังนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ
- ศิลปะ (สถาปตยกรรม) พระบรมธาตุไชยา (ประติมากรรม) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
พระพิมพดินดิบ
¾ ตามพรลิงค (นครศรีธรรมราช) (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ศูนยกลางอาจอยูนครศรีธรรมราช
ตอมาตกอยูใตอํานาจของสุโขทัย และสิ้นสุดเมื่อถูกรวมเขากับอยุธยา (มีฐานะเปนหัวเมืองชั้นเอก)
ความเจริญทางอารยธรรม
- ศาสนา เผยแผศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศไปยังสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหง
- ศิลปะ เปนเมืองทาเรือเชื่อมการคมนาคมฝงทะเลอันดามันและอาวไทย จุดแวะพักสินคา
¾ ลานนา (ภาคเหนือ) (พุทธศตวรรษที่ 19-125) พระยามังรายรวบรวมแควนโยนกและหริภุญชัย
(ลําพูน) และนครเขลางค (ลําปาง) แลวตั้งราชธานีใหม คือ นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม (เชียงใหม)
- ตกเปนประเทศราชของไทยสมัยธนบุรี และถูกรวมเขากับสยามในสมัย รัชกาลที่ 5
ความเจริญทางอารยธรรม
- ศาสนา รับศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (จากแควนหริภุญชัย สุโขทัย และพมา)
- ตัวอักษร มีตัวอักษรของตัวเอง “อักษรฝกขามและอักษรธรรม”
- เศรษฐกิจ ศูนยกลางการคาอยูที่เมืองเชียงใหม และเชียงแสน

สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 18)
สังคมสมัยสุโขทัย มีการแบงชนชั้นในสังคมออกเปน 2 ชนชั้น กลาวคือ
¾ ชนชั้นปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง
¾ ราษฎร คือ คนสวนใหญของประเทศ ประกอบดวย
- ไพรหรือไพรฟา มีหนาที่ปองกันประเทศยามศึกสงคราม
- ทาส คือ พวกขายตนเองแกนายเงิน หรือเชลยศึก
- คนตางชาติ คือ ชาวตางประเทศที่เขามาอยูในสุโขทัยไดรับการตอนรับอยางดี
- พระสงฆ ไดรับการยกยองวาเปนผูประพฤติดี
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของสุโขทัยไดชื่อวาเปนอูอารยธรรมของไทย
สถาปตยกรรม นิยมสรางเจดียซึ่งมี 3 แบบ
¾ เจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือดอกบัวตูม
¾ เจดียทรงกลม หรือทรงลังกา
¾ เจดียทรงเรือนธาตุ ซึ่งมีฐานเปนสถูปสี่เหลี่ยมแบบศรีวิชัย และตอนบนเปนเจดียทรงกลม
ประติมากรรม
¾ การสรางพระพุทธรูปสําริด
¾ การทําเครื่องเคลือบ ที่เรียกวา “สังคโลก”
วรรณกรรมที่สําคัญ
¾ ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 และหลักที่ 2 (พ.ศ. 1826) พอขุนรามคําแหงประดิษฐอักษรไทย
¾ หนังสือไตรภูมิพระรวง
สังคมศึกษา (10) ______________________________
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เศรษฐกิจ
¾ อาชีพที่สําคัญ คือ การเพาะปลูก การทําหัตถกรรม การคาขาย
¾ เงินตรา เงินที่ใช คือ เบี้ยหอย และเงินพดดวง
¾ การเก็บภาษีอากร ไมมีการเก็บภาษี
การปกครองของสุโขทัย มีลักษณะสําคัญ คือ
¾ การปกครองแบบพอปกครองลูก เนื่องจากอาณาจักรไมกวางขวาง ประชาชนนอย กษัตริยเปนผูนํา
ของชุมชน
¾ การปกครองแบบทหาร หนาที่พลเมืองตองรักษาความปลอดภัยของชาติ
¾ การปกครองแบบกระจายอํานาจ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนกลาง สุโขทัยจะเปนศูนยกลางการปกครองภายในราชอาณาจักร
2. สวนภูมิภาค แบงเปนหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และประเทศราช
กฎหมายและการศาล ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายของอินเดีย คือ คัมภีรพระธรรมนูญศาสตร ผสมกับ
ประเพณีไทยที่สําคัญ เชน กฎหมายมรดก กฎหมายที่ดิน
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1921-1962)
1. มีที่ตั้งอยูหางไกลจากทะเล
2. มีรูปแบบการปกครองแบบกระจายอํานาจดูแลไมทั่วถึง
3. การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา ทําใหถูกตัดขาดดานการคา

สมัยอยุธยา
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893
ยุทธศาสตร มีภูมิประเทศเปนเกาะ มีแมน้ํา 3 สาย ลอมรอบ คือ แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํา
เจาพระยา
เศรษฐกิจ
¾ เปนศูนยกลางการคมนาคม เพราะมีแมน้ํา 3 สาย
¾ พื้นดินอุดมสมบูรณเหมาะแกอาชีพการเกษตร
¾ ตั้งอยูใกลทะเล เรือเดินทะเลสามารถติดตอไดสะดวก
การปกครอง
¾ อยุธยามีอํานาจ 417 ป มีกษัตริย 34 พระองค 5 ราชวงศ คือ
1. ราชวงศอูทอง (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952)
2. ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931) และ (พ.ศ. 1952-2112)
3. ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 2112-2172)
4. ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2231)
5. ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310)
การปกครองแบงออกเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และประเทศราช
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เรียกวา “พระคัมภีรธรรมนูญศาสตร”
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010
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การคากับประเทศ
สินคาที่ตางประเทศตองการ ไดแก เครื่องเทศ ไมหอม ขาว ดีบุก พริกไทย น้ําตาล เขาสัตว ประเทศคูคา
ไดแก จีน ญี่ปุน อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน และฮอลันดา
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางรากฐานการปกครองของอยุธยาไว ดังนี้
¾ จัดการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
¾ แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน
¾ จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม
ซึ่งใชสืบมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5)
กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 เสียกรุงแกพมาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 เสียกรุงแกพมาครั้งที่ 2
เมื่อ พ.ศ. 2310 และเปนการสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยาวนานถึง 417 ป

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากการสูญเสียอาณาจักรอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) บุคคลสําคัญที่กูเอกราช คือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ซึ่งไดสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นบริเวณฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา เมื่อ พ.ศ. 2310 และครองราชยสมบัติถึง พ.ศ. 2325
เศรษฐกิจชวงแรก ตองพระราชทานทรัพยซื้อขาวเลี้ยงประชากร การคาไมเจริญ เนื่องจากเกรงภัยสงคราม
มีการปรับปรุงสถาปตยกรรมบาง และเกิดกบฏยึดอํานาจอางวาพระเจาตากสติฟนเฟอน และอัญเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกขึ้นครองราชย เปนปฐมกษัตริยราชวงศจักรี

สมัยกรุงรัตนโกสินทร
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ. 2325-2394)
การปกครอง
¾ รูปแบบการปกครองทั้งสวนกลางและภูมิภาค คลายกับกรุงศรีอยุธยา
¾ พยายามสรางบานเมืองใหมีความเจริญเชนเดียวกับอาณาจักรอยุธยา
¾ ปรับตัวเพื่อปองกันตนเองจากการคุกคามของชาติตะวันตก
กฎหมาย
รวบรวมและปรับปรุงกฎหมายตราสามดวง
พระพุทธศาสนา
¾ รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหชําระพระไตรปฎก เรียกวา “ฉบับทองใหญ” สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
¾ รัชกาลที่ 2 มีการแลกสมณทูตระหวางไทยกับลังกา
¾ รัชกาลที่ 3 สถาปนาธรรมยุติกนิกาย ปฏิสังขรณวัด รวม 53 วัด
เศรษฐกิจ
¾ รัชกาลที่ 1 เศรษฐกิจยังไมเจริญเทาที่ควรเนื่องจากการศึกการสงคราม
¾ รัชกาลที่ 2 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในปลายสมัย
¾ สมัยรัชกาลที่ 3 เศรษฐกิจเจริญรุงเรือง และไดทําสัญญาการคากับอังกฤษ เรียกวา “สัญญาเบอรนี”
พ.ศ. 2369
รายไดหลักจากการเก็บภาษี เชน ภาษีผานดาน การคาสําเภาหลวงกับตางประเทศ กําไรจากการผูกขาด
สังคมศึกษา (12) ______________________________
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โครงสรางชนชั้นของสังคม
แบงสมาชิกของสังคม เปนลําดับชนชั้นตามระบบศักดินา ไดแก พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง ไพร
ทาส พระสงฆ
¾ พระมหากษัตริย
กษัตริยทรงเปนที่เคารพรักสักการะของปวงชน รวมทั้งการนําเอาลัทธิเทวราชาจากขอม และศาสนา
พราหมณ-ฮินดู
มีผลทําใหพระมหากษัตริยเปรียบเสมือนสมมติเทพ
มีการเปลี่ยนแปลงกฎมณเฑียรบาล
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 12 ประการ
ทศพิธราชธรรม
1. การให (ทาน) พระราชทานทรัพยสิ่งของใหแก
ผูสมควรไดรับ
2. การละเวนจากทําบาป (ศีล) เวนจากการทําบาป
ทั้งกาย วาจา ใจ
3. การเสียสละ (บริจาค) เสียสละพระราชทรัพย
และความสุขเพื่อบานเมือง
4. ความออนโยน (มัทวะ) ปฏิบัติดวยความละมุนละไม
ไมถือพระองค
5. ความซื่อตรง (อาชวะ) ทรงซื่อตรงทุกกรณี
6. ความไมโกรธ (อโกธะ) ระงับอารมณโกรธ ไมวูวาม
7. ความหนักแนนมั่นคง (ตปะ) ปฏิบัติหนาที่ครบถวน
8. ความอดทน (ขันติ) อดทนตอความยากลําบาก
ในการแกปญหาบานเมือง
9. ความยุติธรรม (อวิโรธนะ) ยึดหลักประโยชนสุข
ของสวนรวม
10. ความไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) ไมเบียดเบียนให
ผูอื่นเดือดรอน

จักรวรรดิวัตร
1. รักษาทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ
2. อนุเคราะหขาราชบริพาร
3. อนุเคราะหพระญาติวงศานุวงศ
4. เกื้อกูลนักปราชญราชบัณฑิต
5.
6.
7.
8.

อนุเคราะหประชาชนในชนบทหางไกล
อนุเคราะหผูทรงศีล สมณะชีพราหมณ
อนุรักษสัตว มิใหสูญพันธุ
ประพฤติคุณธรรมเปนตัวอยางแกคนทั้งหลาย

9. เลี้ยงดูคนยากจนไมใหเบียดเบียนผูอื่น
10. ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของศาสนา
11. ไมไปในที่อันไมสมควรแกพระเจาแผนดิน
12. ไมโลภในลาภอันมิควรแกพระเจาแผนดิน

พระราชวงศหรือเจานาย
ยศของเจานาย มี 2 ประเภท คือ
1. สกุลยศ ไดรับตั้งแตเกิด สกุลยศในสมัยอยุธยาตอนตน ใชคําวา “เจา” เชน เจาอาย เจายี่
เจาสาม ตอมาสมัยพระเอกาทศรถ ไดปรากฏสกุลยศของเจานายมี 3 ชั้น คือ เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา
¾
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2. อิสริยยศ ไดรับพระราชทาน เนื่องจากรับใชราชการแผนดิน มักขึ้นตนดวยคําวา “พระ” เชน
พระราเมศวร พระบรมราชา สมัยสมเด็จพระนารายณ มี “เจาทรงกรม” เลิกใชในสมัยรัชกาลที่ 5
¾ ขุนนาง เปนชนสวนนอยในสังคม
ยศ หมายถึง ฐานะหรือบรรดาศักดิ์ เชน สมเด็จเจาพระยา เจาพระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น
ตําแหนง หมายถึง หนาที่ที่รับผิดชอบ เชน สมุหพระกลาโหม สมุหนายก เสนาบดี ปลัดทูลฉลอง
เจากรม
ราชทินนาม หมายถึง นามที่ไดรับพระราชทาน เชน มหาเสนายมราช จักรีศรีองครักษ พลเทพ
ศักดินา หมายถึง เครื่องกําหนดฐานะหรือความรับผิดชอบตองานราชการ โดยครอบครองที่นา
มากนอยตามศักดินา
¾ ไพร เปนพลเมืองสวนใหญของสังคมไทยทั้งชายและหญิง มีศักดินาระหวาง 10-25 ไร ตองขึ้น
สังกัดมูลนาย มิฉะนั้นจะไมไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
ประเภทของไพร
1. ไพรหลวง คือ ไพรที่สังกัดประจํากรม มีหนาที่เขาเวรรับราชการเขาเดือนออกเดือน (ปหนึ่ง
ทํางาน 6 เดือน)
2. ไพรสม คือ ไพรที่พระมหากษัตริยพระราชทานแกขุนนาง มีหนาที่ทํางานตามที่มูลนายสั่ง
3. ไพรสวย คือ ไพรสมและไพรหลวงที่สงของ (สวย) มาแทนการใชแรงงาน
การเลื่อนฐานะของไพร
1. มีความสามารถในการรบ
2. ไพรนําชางเผือกมาถวาย
3. ไพรเปดเผยการทุจริตของขุนนาง
4. ออกบวชและศึกษาพระธรรมจนจบเปรียญ แลวลาสิกขาบทมารับราชการ
สมัยตนรัตนโกสินทร มีการปรับปรุงระบบไพร ดังนี้
- รัชกาลที่ 1 เขาเดือนออก 2 เดือน (หนึ่งปทํางาน 4 เดือน)
- รัชกาลที่ 2 เขาเดือนออก 3 เดือน (หนึ่งปทํางาน 3 เดือน)
ไพรเลือกสังกัดมูลนายได
ไพรที่บวชเมื่อลาสิกขาบทใหรับราชการตามกรมได

สังคมศึกษา (14) ______________________________
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สมัยปฏิรูป รัชกาลที่ 4-7 (พ.ศ. 2394-2475)
1. การปกครอง
¾ สมัยรัชกาลที่ 4
- ทรงทําบานเมืองใหทันสมัย เพื่อมิใหมหาอํานาจตะวันตกใชเงื่อนไขความลาหลังดอยพัฒนา
เปนขออางใชกําลังเขายึดเปนเมืองขึ้น ดวยการใชพระบรมราโชบายเพื่อความอยูรอด คือ ยอมทําสนธิสัญญา
เสียเปรียบ เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวริง”
¾ สมัยรัชกาลที่ 5
- เสด็จประพาสตนเพื่อใหทราบสภาพความเปนอยูของราษฎร
- ตั้งสภาที่ปรึกษา ไดแก สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค
- เปลี่ยนโครงสรางระบอบการปกครองของประเทศใหม ไดแก
1. การบริหารราชการสวนกลาง ยกเลิกตําแหนงสมุหกลาโหมและสมุหนายก และจุสดมภ 4
โดยแบงหนวยราชการออกเปน 12 กระทรวง
2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค ยกเลิกหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวา และฐานะเมือง
ประเทศราชเปนแบบมณฑล ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย
3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น มีการเลือกตั้งผูใหญบานครั้งแรกที่บางปะอิน และจัดตั้ง
สุขาภิบาล 2 แหง คือ สุขาภิบาลกรุงเทพ และที่ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรปราการ
¾ สมัยรัชกาลที่ 6
- ทรงวางพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับ
2. จัดตั้งดุสิตธานี (พ.ศ. 2461)
3. ใหเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพ
¾ สมัยรัชกาลที่ 7
- เตรียมจัดการปกครองแบบเทศบาล
- เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายและการศาล
¾ รัชกาลที่ 4 ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (สนธิสัญญาเบาวริง) และการพิจารณาคดีแบบ
จารีตนครบาล
¾ รัชกาลที่ 5 จัดระเบียบการศาลแบบยุโรป เชน ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลแพง และศาลตางประเทศ มี
การรางประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2451)
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3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4-6
สมัยรัชกาลที่ 4
1. ใหขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝา
2. ออกประกาศรับฎีกาจากราษฎรเดือนละ 4 ครั้ง (ทุกวันโกน)
3. ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา
4. ประกาศยกเลิกการยิงกระสุน และอนุญาตใหราษฎรเขาเฝาในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน
5. ใหสิทธิอิสระแกสตรีสามัญชนในการเลือกคูครอง
6. บุตรและภรรยามีสิทธิไมยอมใหบิดาและสามีขายตนเองเปนทาส
7. จางชาวตางชาติมาสอนหนังสือแกพระราชโอรสและพระราชธิดา
8. สงนักเรียนไทยไปศึกษาตอตางประเทศ
9. ออกหนังสือทางราชการเลมแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2401 และยังคงมีอยูถึงปจจุบัน
เมื่อ พ.ศ. 2398 เรียกวา “สนธิสัญญาเบาวริง”
สมัยรัชกาลที่ 5
1. การเลิกไพร รัชกาลที่ 5 โปรดใหดําเนินมาตรการตางๆ จนนําไปสูการยกเลิกระบบไพร ดังนี้
1. พ.ศ. 2440 ไดโอนกรมพระสุรัสวดีขึ้นกับกระทรวงกลาโหม
2. การฟนฟูกรมทหารมา โดยใหเขาควบคุมกําลังคนแทนการใหมูลนายอื่นๆ ควบคุม ซึ่งโอนไพรสมที่
เจานายสิ้นพระชนมเขามาเปนทหาร และรับสมัครคนขอมือขาว (ไพรที่ไมสังกัดมูลนาย) เปนทหารกรมทหารหนา
ไดกลายเปนพื้นฐานสําหรับการจัดกองประทัพประจําการ
3. ไพรโยกยายไปที่ใดก็โดนยายทะเบียนสํามะโนครัว โดยขาราชการทองถิ่นคอยดูแลและเปนการ
ยกเลิกการควบคุมไพรผานมูลนายในที่สุด
4. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พ.ศ. 2443 โดยใหคาจางแกผูถูกเกณฑแรงงาน พ.ศ. 2444
มีการประกาศใหพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ เพื่อเปนกฎหมายแนนอนวาชายฉกรรจอายุ 18-60 ป ตอง
เสีย “คาราชการ” ไมเกินปละ 6 บาท
5. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนอายุ 18-60 ป
ตองเปนทหาร ผูผานการคัดเลือกตองเปนทหารประจําการ 2 ป และไดรับการฝกทหารแบบใหม กฎหมายฉบับนี้
เปนขั้นตอนสุดทายของการยกเลิกการควบคุมไพรแบบเดิมโดยปริยาย
2. การเลิกทาส
1. ลดหยอนคาตัวทาสที่เกิดตั้งแต พ.ศ. 2411 ทําใหในที่สุดก็พนจากความเปนทาสเมื่ออายุครบ 21 ป
2. เริ่มซื้อทาสปลดปลอยใหเปนอิสระ
3. ใหลดจํานวนบอนเบี้ย เพราะทรงเห็นวาการพนันเปนที่มาของการขายตัวเปนทาสดวย
4. ในป พ.ศ. 2448 จึงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสไดสําเร็จ
การเลิกระบบไพรและทาสมีผลทําใหเกิดแรงงานอิสระ และอํานาจทางการเมืองของกษัตริยมั่นคง
สังคมกาวหนาและทันสมัย
สมัยรัชกาลที่ 6
1. ทรงประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา บังคับเด็กไทยทุกคนตองจบการศึกษาอยางต่ํา ป.4
2. ทรงตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรก (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
สังคมศึกษา (16) ______________________________
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4. การจัดการศึกษา
สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มจัดการศึกษาอยางจริงจัง นําไปสูการศึกษาในระบบโรงเรียน
¾ ปจจัยผลักดันใหมีการจัดการศึกษา
1. การเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี
2. การเสด็จประพาสตางประเทศของรัชกาลที่ 5 ซึ่งทําใหพบเห็นความเจริญกาวหนาของตางชาติ
และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
3. ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถสมัยใหม
¾ การเริ่มตนจัดการศึกษา
พ.ศ. 2414 จัดตั้ง “โรงเรียนหลวง” ขึ้น แตอยูในวงศชนชั้นสูง
- ตอมา พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้น คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
- ตั้งโรงเรียนตามมณฑลตางๆ
- ตั้งกรมศึกษาธิการ ขึ้นใน พ.ศ. 2430 เพื่อดูแลการจัดตั้งโรงเรียน จัดทําแบบเรียนหลวงและ
การสอบไล
- จัดใหทุนเลาเรียนหลวง เพื่อสงคนที่มีการศึกษาดีไปศึกษาตอตางประเทศ
5. การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยภายหลัง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมืองการปกครองใน พ.ศ. 2475 สภาพสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน
1. มีการขยายการศึกษากวางขวาง ไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา ตามกําลังภูมิปญญาและทุนทรัพย
2. ระบบชนชั้นถูกยกเลิก
3. รัฐธรรมนูญไดกําหนดความเสมอภาคกันทางกฎหมาย
4. นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชในสังคมไทย เชน ดานการแตงกาย การรับประทานอาหาร การ
ดํารงชีวิตประจําวัน
5. อุดมการณสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยสมบูรณขึ้น
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุมชนชั้นกลาง มีบทบาทมากในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไดยึดหลัก 6 ประการ ไดแก
1. หลักเอกราช
2. หลักความมั่นคงภายใน
3. การบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎร หรือการเศรษฐกิจ
4. หลักสิทธิเสมอภาค
5. หลักเสรีภาพ
6. หลักการศึกษา
นโยบายสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
¾ การขยายการศึกษา
พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหประชาชนทุกคนไมจํากัดเพศ ชาติ
ศาสนา ไดรับการศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ
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พ.ศ. 2477 ไดเปดทําการสอนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองขึ้นใน
ลักษณะตลาดวิชา นอกเหนือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2478 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ทําใหทุกตําบลมีโรงเรียนและถือเปน
การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2486 ไดมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 3 แหง ไดแก
- มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
¾ ความเสมอภาคในสังคม
หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใชเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดรับความเสมอภาคในทาง
กฎหมายและเสรีภาพของประชาชนที่จะพูด เขียน ประชุม ทําใหสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย นอกจากนี้มีการประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศของขาราชการพลเรือน
¾ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1. เปลี่ยนแปลงการแตงกาย โดยหันมาสวมกางเกงและสวมเสื้อนอกผูกไทแบบตะวันตก
2. ยกเลิกพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา
3. ยกยองสถานภาพสตรีเทาเทียมบุรุษ
4. จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติ
5. ปรับปรุงวัฒนธรรมดานภาษาและหนังสือ
สังคมไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดปญหาภายในสังคมมากมาย โดยเฉพาะปญหาความสงบเรียบรอย
ภายในรัฐบาลแกไขปญหาพรอมกับรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย แบงออกไดดังนี้
1. อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย
2. วัฒนธรรมสมัยกอนสุโขทัย
3. วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร
4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475
5. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ
อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในวัฒนธรรมไทย
¾ อินเดีย
อารยธรรมอินเดียแพรสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสาเหตุมาจากการเดินทางของชาวอินเดียทั้งดาน
การติดตอคาขาย การแสวงโชค การเผยแผศาสนา อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีตอวัฒนธรรมไทย คือ
การเมืองการปกครอง ไดแก การปกครองระบอบกษัตริย เชน เทวราชา ธรรมราชา จักรพรรดิราช
ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนา
สังคมศึกษา (18) ______________________________
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ศาสนาและพิธีกรรม เปนแบบผสมผสานอยูในวัฒนธรรมไทยอยางแยกไมออก ถึงแมสวนใหญคนไทย
จะนับถือพุทธศาสนาแตศาสนาพราหมณก็มีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมตางๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีโสกันต พิธีมุรธาภิเษก และการเคารพบูชาองคเทพในศาสนาพราหมณ เปนตน
ภาษาและวรรณคดี ไดแก การใชภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย เชน บทสวดทางพระพุทธศาสนาหรือคําศัพทตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือภาษาสันสกฤต เชน กรีฑา หรรษา และวรรณคดี
เรื่องมหากาพยรามายณะ เปนตน
¾ จีน
จีนเปนแหลงอารยธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก จีนติดตอกับไทยเปนเวลานาน โดยเฉพาะการ ติดตอ
การคาในระบบบรรณาการ การที่คนจีนจํานวนมากเดินทางสูดินแดนไทยตอนปลายสมัยอยุธยาเปนตนมา ชาวจีน
ที่อพยพมาจํานวนไมนอยไมกลับจีน ชาวจีนที่เปนชายไดแตงงานกับหญิงไทย จึงมีการถายทอดวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ
ศิลปกรรม ในงานการกอสราง เชน โบสถ วิหาร ที่เรียกวา “แบบพระราชนิยม” ศิลปกรรมแบบจีน
เฟองฟู สมัยรัชกาลที่ 3 แบบพระราชนิยมนั้นเลิกใชชอฟา ใบระกา หางหงส แตนําเครื่องเคลือบดินเผา ถวยชาม
จีนมาเปนเครื่องประดับ เชน วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
ภาษาและวรรณกรรม
- ภาษาที่ใชปนอยูกับภาษาไทย เชน เซง ยี่หอ เจง
- วรรณกรรม ที่แปลและรูจักแพรหลายในสมัยรัชกาลที่ 1 คือ เรื่องสามกก
- ประเพณีและพิธีกรรม เชน พิธีไหวเจา พิธีกงเตก พิธีเชงเมง เปนตน
¾ ชาติตะวันตก
ชาติตะวันตกติดตอกับไทยสมัยอยุธยา ชาติแรก คือ โปรตุเกส ติดตอกับไทย เมื่อ พ.ศ. 2504 ในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชยระหวาง พ.ศ. 2034-2072)
วัตถุประสงคที่สําคัญของชาติตางๆ เหลานี้ก็เพื่อการคาและเผยแผศาสนาคริสต ตัวอยางเชน โปรตุเกส
ขายอาวุธปน กระสุนดินดํา การแตงเครื่องยศ การสรางปอมคาย เปนตน
ชาติตะวันตกที่เขามาติดตอกับไทย สมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดแก
- ชาติโปรตุเกส พ.ศ. 2329
- ชาติอังกฤษ พ.ศ. 2364 โดยผูสําเร็จราชการจากอินเดียไดสงจอหน ครอวฟอรด (John Crawford)
เปนทูตมาเจรจาและนําไปสูการทําสนธิสัญญากับชาติตางๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
วัฒนธรรมสมัยอยุธยา
¾ สถาปตยกรรม ไดแก ที่อยูอาศัย ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบเรือนเครื่องผูกหรือกระทอม กับ แบบ
เรือนเครื่องสับ เรือนปลูกสรางดวยไม
¾ ประติมากรรม เปนพระพุทธรูปสําริด พระพุทธรูปแบบอยุธยามี 2 รุน
- รุนที่1 เปนลักษณะผสมระหวางศิลปะทวาราวดีกับลพบุรี เรียกกันวา “รุนอูทอง” พระพักตร
เปนรูปสี่เหลี่ยม พระนาสิกคมสัน เสนพระเกศาละเอียดทํารัศมีเปนตอมกลมบาง พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ
- รุนที่2 “รุนอยุธยา” โดยนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องเยี่ยงกษัตริย มีมงกุฎและจีวรประดับ
อัญมณีหรูหรา
¾ จิตรกรรม เรื่องราวพุทธประวัติ ไดแก ทศชาติ
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วรรณกรรม เกี่ยวกับบุญ-กรรม เชน กาพยมหาชาติ นันโทปนันทสูตรคําหลวง มหาชาติคําหลวง
โองการแชงน้ํา และวรรณกรรมสดุดีความเกงกลาของพระมหากษัตริย เชน ลิลิตยวนพาย วรรณกรรมเพื่อความ
บันเทิง เชน ลิลิตพระลอ นิราศพระบาท วรรณกรรมคําสอน เชน ทศรถสอนพระราม พาลีสอนนอง วรรณกรรม
ตํารา เชน จินดามณี เปนตน สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนยุคทองของวรรณกรรม
¾ นาฏศิลปและดนตรี เรียกกันวา “หนัง” ทั้งหนังใหญและหนังตะลุง โขน ละครชาตรี ละครนอก
ละครใน หุน และใชดนตรีไทยทั้งเครื่องดีด สี ตี เปา ประกอบเรื่องที่แสดงมักเปนเรื่องรามเกียรติ์ สมุทรโฆษคําฉันท
พระรถเสน อนิรุทธคําฉันท เปนตน
วัฒนธรรมสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทร
¾ สมัยธนบุรี
ศิลปะตางๆ ในสมัยธนบุรียังคงดําเนินตามแบบอยุธยา เนื่องจากอยูในภาวะสงคราม ศิลปะสมัยนี้ แบง
ออก ดังนี้
สถาปตยกรรม ไดแก พระราชวังเดิม
จิตรกรรม ไดแก สมุดภาพไตรภูมิ
วรรณกรรม ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ ลิลิตเพชรมงกุฎ โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี อิเหนา คําฉันท
¾ สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
- รัชกาลที่ 1 ยุคฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ถูกทําลายตั้งแตเสียกรุงศรีอยุธยา
- สมัยรัชกาลที่ 2-3 เปนการฟนฟูและมีเอกลักษณเฉพาะตัว แตยังคงแบบสุโขทัย อยุธยา
ศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงเปนศิลปะที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ
สถาปตยกรรม ไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดอรุณราชวราราม (ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมแบบตนรัตนโกสินทรนิยมสรางเจดียแบบปรางค) เชน
พระปรางควัดอรุณราชวราราม พระปรางควัดระฆังโฆสิตาราม
รัชกาลที่ 3 รับอิทธิพลจากจีนมาผสมไทย เชน วัดราชโอรสาราม วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา
ประติมากรรม เปนศิลปะสืบทอดจากอยุธยา นิยมสรางพระพุทธรูปมีเครื่องทรงมากขึ้น หรือรับแบบ
มาจากสุโขทัย
จิตรกรรม เปนการวาดภาพประดับฝาผนัง โบสถ วิหาร ลักษณะรูปแบบและเทคนิคของอยุธยาเนน
ภาพมองจากที่สูง การใชสีมีหลากหลายมากทั้งสีแทและสีผสม นิยมใชสีทองคําเปลวเพื่อความหรูหรา สวนใหญ
เปนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ไตรภูมิพระรวง และชาดก เชน ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุวรรณาราม
และวัดเครือวัลยวรวิหาร
วรรณกรรม
เชน เรื่องสมบัติอมรินทร ของเจาพระยาพระคลัง (หน) นิราศสุพรรณของสุนทรภู
รัชกาลที่ 2 ทรงแตงเติมวรรณกรรมอยุธยาใหบริบูรณในรูปบทละครใชแสดง เชน บทละครรามเกียรติ์
อิเหนา เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน และการแปลวรรณกรรมตางแดน เชน สามกก ราชาธิราช เปนตน
¾
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การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย
1. การแผขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ผลจากการเขามาเผยแผศาสนาของมิชชันนารี กอใหเกิดการ
ปรับปรุงประเทศใหทันสมัยแบบตะวันตก
2. คนไทยจํานวนไมนอยเดินทางไปศึกษาในตะวันตก พบเห็นความกาวหนาของชาวตะวันตก และเห็นวา
วัฒนธรรมตะวันตกเหนือไทย
3. ผูปกครองไทยเห็นความจําเปนตองปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก
วัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงในดานศิลปกรรม ไดแก
¾ สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรม รับแบบตะวันตกมาใชในงานกอสรางอาคารบานเรือน โดยนํามาผสมผสานกับแบบดั้งเดิม
ของไทย เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตึกคณะอักษรศาสตร อนุสาวรียทหารอาสา หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ
เปนตน
ศิลปะกอสรางเลียนแบบตะวันตก ไดแก การสรางพระราชวัง เชน พระนครคีรี ที่เขาวัง จ. เพชรบุรี
พระราชวังสราญรมย
สมัยรัชกาลที่ 4 พระราชวังนิเวศนที่บานปน จ. เพชรบุรี
สมัยรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวโรภาสพิมาน ในพระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังสราญรมย
สมัยรัชกาลที่ 6 ไดแก พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
สมัยรัชกาลที่ 7 ไดแก พระราชวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ
¾ ประติมากรรม
ประติมากรรม ไดแก
- การสรางรูปปนเหมือนจริง เชน พระบรมรูปทรงมา พระบรมรูปพระมหาธีรราชเจา ฯลฯ
- การสรางพระพุทธรูปที่ใสเครื่องแบบเทวรูป เชน พระสยามเทวาธิราช พระสัมพุทธพรรณี
พระนิรันตราย ตลอดจนพระพุทธรูปพระประธานของวัดตางๆ
¾ จิตรกรรม
จิตรกรรม นิยมวาดภาพเหมือนจริง ภาพเขียน 2 มิติของไทยเปลี่ยนเปน 3 มิติแทน ตลอดจนภาพเขียน
ฝาผนังที่สําคัญจะเปนภาพแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และชีวิตประจําวันของชาวไทย เชน
ภาพพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพฝูงชนกําลังเดินทางไปนมัสการ
พระพุทธบาทซึ่งภาพเขียนเหลานี้เปนฝมือของพระภิกษุ “ขรัวอินโขง”
สมัยรัชกาลที่ 4 อิทธิพลศิลปะตะวันตกแพรเขาสูไทย ภาพเหมือนจริงที่มีการแรเงาหรือที่เรียกวา
“ทรรศนียวิสัย” ภาพที่ทานขรัวอินโขงเขียนภาพเหมือนภาพแรก คือ พระบรมสาทิสลักษณของรัชกาลที่ 4 ปจจุบัน
ประดิษฐานอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
¾ วรรณกรรม
สมัยรัชกาลที่ 4 งานเดนเรื่องแรก คือ นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย
สมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 5 เชน เรื่องไกลบาน พระราชพิธีสิบสองเดือน
นอกจากนี้มีการแปลวรรณกรรมจากตางประเทศ เชน เรื่องนิทราชาคริต ความพยาบาท นอกจากนี้มีงานเขียน
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ลักษณะวิจารณทางการเมืองและสังคม ไดแก ผลงานของเทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ ที่ปรากฏในหนังสือ
ตุลวิภาคพจนกิจศริพจนภาค
งานดานหนังสือพิมพ ดานขาว และวิชาการตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ดรุโณวาท
สมัยรัชกาลที่ 6 มีการแปลและการเขียนแบบรอยแกวแพรหลายมากยิ่งขึ้น สวนใหญเปนงานพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 เชน เวนิสวานิช โรมิโอ-จูเลียต พระราชนิพนธบทละครรํา เชน สาวิตรี มัทนะพาธา ตลอดจน
บทละครพูด เชน หัวใจนักรบ โพงพาง (มัทนะพาธา หรือตํานานดอกกุหลาบเปนบทละครพูดคําฉันทเรื่องแรก)
สมัยรัชกาลที่ 7 รูปแบบมีลักษณะเปนไทยมากขึ้น เปนยุคเรื่องสั้น เชน ปราบพยศ สงคราม
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายรุงเรืองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานการแตงกาย
รัชกาลที่ 4 ขุนนางสวมเสื้อเขาเฝา
รัชกาลที่ 5 ขาราชการแตงกายชุดขาราชการ หรือราชปะแตน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี
รัชกาลที่ 4
- ใหสิทธิแกผูหญิงในการเลือกคูครอง
- ใหชาวตางชาติรวมโตะเสวยอยางไมถือพระองค
รัชกาลที่ 5
- เลิกการหมอบคลานเขาเฝา
รัชกาลที่ 6
- สงเสริมใหชายมีภรรยาเดียว
- ใชคําวา นาง นางสาว นาย เด็กหญิง เด็กชาย นําหนาชื่อ
- ประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุล
- ใชนาฬิกาแทนการใชทุมหรือโมงแบบโบราณ
- ใชพุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานวิทยาการสมัยใหม
- คณะมิชชันนารี นําความรูแผนใหมเขามาเผยแพร เชน การแพทย เคมี ฟสิกส ฯลฯ
- ออกแบบตัวพิมพอักษรไทย และตีพิมพหนังสือไทย พรอมทั้งตั้งโรงพิมพในไทย
- จําหนายหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เชน บางกอกรีคอรเดอร คนไทยชั้นสูงไดมีโอกาสรับรู
ความกาวหนา
- การตั้งโรงเรียนของคณะมิชชันนารี กระตุนใหรัฐนําการศึกษาในระบบโรงเรียนมาใชแทนการศึกษา
ในครอบครัว วัง และวัด ตอมารัชกาลที่ 6 ไดเริ่มจัดการศึกษาภาคบังคับขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทยภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ แบงออกเปนชวงๆ ไดแก
¾ วัฒนธรรมไทยหลัง พ.ศ. 2475 แบงแนวคิดสําคัญ 2 ประการ
1. แนวคิดประชาธิปไตยหรืออุดมการณประชาธิปไตยที่คณะราษฎรมุงหวังจะสรางใหสําเร็จ
2. แนวคิดในการสรางชาติใหเปนมหาอํานาจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เรียกวา “นโยบายรัฐนิยม”
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นโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแก
- การเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปใหมเปนวันที่ 1 มกราคม ใน พ.ศ. 2484
- สงเสริมบทบาทและสถานภาพผูหญิงใหเทาเทียมชาย
- การใหประชาชนรูจักแบงเวลาทํางานและพักผอน
- ปรับปรุงการรับประทานอาหารใหเปนเวลา
¾ วัฒนธรรมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
หลังจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทํารัฐประหารใน พ.ศ. 2490 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมใน
พ.ศ. 2495 ควบคูกับสภาวัฒนธรรมแหงชาติที่มีมาตั้งแต พ.ศ. 2485 ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณขององคการ
สหประชาชาติที่จะสรางความเขาใจอันดีทางวัฒนธรรมระหวางชาติตางๆ
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ สังคม และผลของสงครามทําใหนักเขียนบางกลุมเสนอวรรณกรรมที่
ตองการใหมีการปรับปรุงสังคม ความคิดเรื่อง “ศิลปะเพื่อชีวิต”
¾ วัฒนธรรมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดยุบกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม
แหงชาติ เนื่องจากรัฐบาลเริ่มใหความสนใจและพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกวาสังคม และมีการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2504 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตแบบทุนนิยมตะวันตกมีอิทธิพลใน
สังคมไทยมากขึ้น วัฒนธรรมไทยเสื่อมลงทุกขณะ ตลอดจนการเขามาของทหารอเมริกันในสงครามเวียดนาม จึง
ทําใหรัฐบาลระยะหลังตองใหความสนใจฟนฟูศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
¾
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พัฒนาการของมนุษยทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาติตะวันออก
อารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีนและอินเดีย)
1. ศิลปวัฒนธรรมของจีน
“สมัยกอนประวัติศาสตร” ศูนยกลางความเจริญของจีน ระยะแรกอยูแถบลุมแมน้ําฮวงโห รองรอย
ความเจริญในยุคหินใหม คือ วัฒนธรรมยางเชา ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ภาชนะเครื่องปนดินเผา เขียนสีแดง ดํา
น้ําตาล และวัฒนธรรมยางเชา ซึ่งมีเครื่องปนดินเผาสีดําเปนจุดเดน และภาชนะเครื่องปนดินเผาชนิดสามขา
“สมัยประวัติศาสตรของจีน” เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศซาง (Shang Dynasty) เปนตนไป โดยแหลง
อารยธรรมความเจริญในสมัยราชวงศตางๆ อยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําหวงเหอ (ฮวงโห) และลุมแมน้ําแยงซีเกียง
(ภาคตะวันออกของจีน) สรุปได ดังนี้
1. ชาง (Shang Dynasty) ประมาณ 1766-1122 ป
- การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
- การประดิษฐตัวอักษร
- การทํานายโชคชะตา
- การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
- การประดิษฐตัวอักษร
- การทํานายโชคชะตา
2. โจว (Chou Dynasty) ประมาณ 1122-221 ป
- แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครอง
- เริ่มตนยุคศักดินาของจีน
- ความเจริญดานภูมิปญญา ไดถือกําเนิดลัทธิความ เชื่อทางศาสนา 2 ลัทธิ คือ ลัทธิขงจื๊อ และ
ลัทธิเตา
- ความเจริญทางวัตถุ รูจักหลอมเหล็กและนําเหล็กมา ใชทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ
3. จิ๋นหรือฉิน (Chin Dynasty) ประมาณ 221-206 ป
- สรางกําแพงเมืองจีน
- รวบรวมจีนใหเปนจักรวรรดิ ซึ่งแนวความคิดนิติธรรมนิยม คือ รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง และ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด ตอตานแนวคิดปราชญ
- สุสานซิวั่งตี่ แสดงถึงความยิ่งใหญของกองทัพ
4. ฮั่น (Han Dynasty) ประมาณ 206 ปกอน ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 221
- เปนยุคทองดานการคาของจีน ไดแก เสนทางสายไหม สินคาที่สําคัญ คือ ผาไหม คันฉอง
สําริด
- พระพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายและเจริญรุงเรืองในจีน
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- งานเขียนของซื่อหมาเจียน
- เครื่องเคลือบสีเขียวมะกอก
- สุสานราชวงศฮั่นทําดวยอิฐ มีประติกรรมขนาดใหญ
5. ถัง (Tang Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 618-907 ป
- ความเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนา ไดแก พุทธศิลป เชน พระพุทธรูป เจดีย วัด พระ
โพธิสัตว ภาพพุทธประวัติ
- การสงเสริมดานการศึกษา มีการสอบแขงขันเขาราชการหรือสอบจอหงวน
- วรรณกรรม เปนยุคทองของกวีนิพนธจีน (หลีปอ ตัวแทนของเตา)
- จิตรกรรม วาดภาพทิวทัศน (หวาง ไหว)
6. ซองหรือซง (Song, Sung Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 960-1279 ป
- ไมเดนทางดานการเมือง
- มีการประดิษฐดินปน
- ประดิษฐแทนพิมพกอนยุโรป 400 ป
- การผลิตภาชนะถวยกระเบื้องสีขาวและสีเขียวไขกามีอิทธิพลตอสังคโลกของสุโขทัย
- จิตรกรรม ภาพทิวทัศนที่สมบูรณ (กวอซี)
- เริ่มมีประเพณีและคานิยมรัดเทาสตรีชนชั้นสูงใหเล็ก
7. หยวนหรือหงวน (Yuan Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 1279-1368 ป
- เปนราชวงศตางชาติ คือ มองโกล
- มีความเขมแข็งในการปกครอง
- มีความเจริญในศิลปะการละคร โดยเฉพาะงิ้ว
- วรรณกรรมสามกก
- จิตรกรรมภาพมา
8. หมิงหรือเหม็ง (Ming Dynasty) ประมาณ ค.ศ. 1368-1644 ป
- เปนราชวงศของจีนอยางแทจริง
- อนุรักษศิลปะเลียนแบบราชวงศถังและซอง
- เครื่องเคลือบสีน้ําเงิน-ขาว ลายคราม
- วรรณกรรม นิยมภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน
- สถาปตยกรรม สรางพระราชวังกรุงปกกิ่ง หรือ “นครตองหาม”
9. ชิงหรือเช็ง (Ching Dynasty)ประมาณ ค.ศ. 1644-1912 ป
- เปนพวกแมนจู ขัดแยงกับพวกตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยม
- เครื่องเคลือบ ไดแก เบญจรงค
- จิตรกรรม 2 สํานัก คือ สํานักประเพณีนิยม กับ อัตนิยม
- วรรณกรรมความฝนในหอแดง สถาปตยกรรม มีการสรางพระราชวังฤดูรอนของซูสีไทเฮา
- ค.ศ. 1911 เปนยุคที่จีนเสื่อมถอยความเจริญ และถูกลมลางโดยพวกกกมินตั๋ง เปนระบบ
สาธารณรัฐ และถูกปฎิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสต ค.ศ. 1949 และเปนการปกครองแบบคอมมิวนิสต
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2. ศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย
แหลงอารยธรรมอินเดียโบราณที่เกาแก ไดแก อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (Indus Civilization) ใน
ประเทศปากีสถานในปจจุบัน มีความเจริญในชวงประมาณ 2500-1500 ปกอน ค.ศ. ความเจริญที่สําคัญ ดังนี้
1. ซากเมืองโบราณ 2 แหง คือ เมืองฮารับปา (Harappa) และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร (MohenjoDaro) เมืองทั้งสองตั้งอยูริมฝงแมน้ําสินธุมีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ มีตลาด เขตที่อยูอาศัย และศาสนสถาน
2. พวกทราวิท หรือดราวิเดียน (Dravidians) คือ กลุมชนที่รูจักใชโลหะ (ทองแดง) ทําเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ใชอิฐกอสรางบาน ทอผา เพาะปลูก สรางระบบการชลประทาน และการเขียนอักษรรูปภาพ
3. พวกอินโด-อารยัน (Indo-Aryans) เปนชนเผาเรรอนอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย
เขารุกรานอินเดียเมื่อประมาณ 1500 ปกอน ค.ศ. โดยขับไลพวกดราวิเดียนใหถอยรนลงไปทางตอนใต ชนชาติ
อารยันจึงกลายเปนผูสรางสรรคอารยธรรมใหแกอินเดียในเวลาตอมา
อารยธรรมอินเดียในยุคสมัยตางๆ สรุปได ดังนี้
1. สมัยพระเวท-มหากาพย (ประมาณ C. 5-6 B.C.) ระยะนี้ คือ อารยันไดสรางความเจริญ
บริเวณลุมน้ําสินธุ ไดสรางพื้นฐานความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
¾ คัมภีรพระเวท คือ คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของพวกอารยัน ไมใชผลงานของมนุษยแตเปนผลงาน
ของพราหมณ ไดฟงจากโอษฐของพระเจา แบงเปน 4 เลม คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอาถรรพเวท เปน
คัมภีรที่กําหนดวิถีการดํารงชีวิตของอารยัน และตลอดจนการบูชาเทพเจาหลายองค
ตอมามีการแตงคัมภีรพระเวทอีก คือ พราหมณะ อารัณยกะ และอุปนิษัท เพื่อขยายความ
พระเวท และเปนที่มาของธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และปรัชญาจํานวนมาก โดยเฉพาะคัมภีรอุปนิษัท จะสอน
เรื่องปรมาตมัน หรือความจริงที่เที่ยงแทเพียงประการเดียว วิญญาณมนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของปรมาตมันที่เวียน
วายตายเกิดไปตามกรรม
¾ ระบบวรรณะ เปนลักษณะเฉพาะของสังคมอินเดีย ที่แบงออกเปน 4 วรรณะตามหนาที่ คือ
พราหมณ (นักบวช) กษัตริย (นักรบ) แพศย (พอคา) และศูทร (ผูใชแรงงาน)
¾ มหากาพยรามายณะ และมหาภารตะ เปนวรรณคดีที่ยิ่งใหญของอินเดียโบราณเกี่ยวกับการ
ทําหนาที่ของมนุษยใหสมบูรณตามวรรณะตนเอง โดยเฉพาะมหาภารตะเปนเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณี
สถาบันทางสังคม และปรัชญา และการดํารงชีวิต ไดแก ตอนภควัทคีตา
2. สมัยมคธ-โมริยะ (ประมาณ C. 5-2 B.C.) ระยะนี้มีเหตุการณที่สําคัญ คือ
¾ เปนสมัยที่อินเดียรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จากเปนอาณาจักรตางๆ ในสมัยมคธ
จนถึงอาณาจักรวรรดิครั้งแรกของอินเดียในราชวงศโมริยะ และนําพระพุทธศาสนามาปกครองและเจริญสูงสุด
¾ วิทยาการ เชน ดาราศาสตร คณิตศาสตร การแพทย ภาษาศาสตร ฯลฯ
¾ วรรณคดี ที่สําคัญ คือ คัมภีรอรรถศาสตร การปกครอง และอํานาจของพระเจาแผนดิน
เปนหลักการสําคัญในการปกครอง
¾ พุทธศิลป เนื่องจากระยะนี้พุทธศาสนารุงเรืองในอินเดีย เชน เสาหินพระเจาอโศก (จารึก
ธรรมะที่เสา) สถูปที่สาญจิ
3. สมัยกุษาณะ–อันธระ (ประมาณ C. 2 B.C.–C. 4 A.D.) ราชวงศโมริยะเสื่อมลง ระยะนี้
อินเดียแบงออกเปน 2 พวก คือ ตอนเหนือ ไดแก กุษาณะ (ตางชาติ) ซึ่งมีความเจริญมากกวาตอนใต ไดแก อันธระ
โดยเฉพาะสมัยพระเจากนิษกะ
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¾

และหินยาน

การแยกนิกายในพุทธศาสนา มีการสังคายนาพุทธศาสนาและแยกเปน 2 นิกาย คือ มหายาน

พระพุทธรูป เปนการสรางพระพุทธรูปครั้งแรก เรียกวา “พระพุทธรูปแบบคันธาระ”
พระโพธิสัตว เปนคติความเชื่อเกี่ยวกับการเสวยชาติตอมาของพระพุทธเจา
4. สมัยคุปตะ (C. 4-6 A.D.) เปนระยะที่อินเดียพยายามฟนฟูความเปนอินเดียแท แบบสมัย
จักรวรรดิโมริยะ มีการนําเอาความเชื่อดั้งเดิมสมัยพระเวทมาปรับปรุงใหเขากับสภาพสังคมใหม (พัฒนาจากศาสนา
พราหมณมาเปนฮินดู) สมัยนี้อาจจะเรียกไดวาเปนยุคของ อารยธรรมฮินดู คือ
¾ สถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม คือ สถาปตยกรรมในถ้ํา ซึ่งมีการตกแตงดวย
จิตรกรรม และประติมากรรม โดยมีทั้งเรื่องในศาสนาพุทธ และฮินดู ที่มีชื่อเสียงมาก คือ ถ้ํา อชันตะ เอลลอรา
และเอเลฟนตา
¾ วรรณกรรม เปนยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต วรรณกรรม คือ บทละคร กวีเอก คือ กาลิทาส
ผูแตงเรื่อง ศกุนตลา
¾ พระพุทธรูป สมัยนี้แสดงความออนโยน สงบนิ่ง เปนความงามที่เปนอุดมคติแบบอินเดีย
(มิใชเหมือนจริงตามธรรมชาติ แบบกุษาณะ) เชน พระศกเปนกนหอย จีวรเหมือนผาเปยกน้ํา พระกรรณยาว
5. สมัยหลังคุปตะ-โมกุล (C. 6-16 A.D.) มีเหตุการณสําคัญในอินเดีย คือ การเขามาของ พวก
มุสลิมเชื้อสายอาหรับ เติรกยึดครองอินเดียทางตอนเหนือสวนหนึ่ง ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เดลฮี เรียกวา “สมัย
สุลตานแหงเดลฮี” การสรางสรรคทางศิลปวัฒนธรรมนั้นที่สําคัญ คือ การผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมฮินดู และ
มุสลิม เชน
¾ ศิลปะทมิฬ ปรากฏทางภาคตะวันออกเฉียงใต เปนศิลปะของพวกดราวิเดียน ลักษณะเดน
คือ แสดงความตื่นเตน การมีอํานาจ ความนากลัว สถาปตยกรรมจะมีหลังคาซอนกันเปนชั้นๆ
¾ ศิลปะอินเดียภาคเหนือและตะวันออก อยูในชวงเวลาใกลเคียงกับศิลปะทมิฬ และมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตมีความงามออนชอยกวา และหลังคาของสถาปตยกรรมเปนแบบโคงสูง ซึ่งสรางดวยการ
กออิฐเปนชั้นๆ
¾ ศิลปะแบบปาละและเสนะ สมัยราชวงศปาละเปนศิลปะของพุทธศาสนามหายานรุนสุดทาย
กอนที่จะถูกทําลายโดยพวกมุสลิม อยูทางภาคเหนือของอินเดีย โดยมีมหาวิทยาลัยนาลันทาอันรุงเรืองมาตั้งแต
สมัยคุปตะ เปนศูนยกลางทางศิลปวิทยาการ หลังจากนี้เปนตนไป ถือวาศาสนาพุทธหมดบทบาทในอินเดีย
(มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกพวกมุสลิมเผาทําลาย) สวนในราชวงศเสนะ ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูจะเปนศิลปะเนื่องใน
ศาสนาฮินดู
6. สมัยโมกุล (C. 16-18 A.D.) โมกุลเปนราชวงศสุดทายของอินเดียกอนที่จะตกอยูภายใต การ
ปกครองของอังกฤษ เปนราชวงศของพวกมุสลิม (แตเปนมุสลิมคนละพวกกับสมัยสุลตานแหงเดลฮี) มีการ
ผสมผสานระหวางศิลปะฮินดู และมุสลิมเขาดวยกัน (ความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมที่เดนของสมัยโมกุล
คือ สมัยพระเจาอัคบารมหาราช) ในบรรดาศิลปะวัฒนธรรมที่มีผลมาจากการผสมผสานนี้ ที่เดนๆ คือ
¾ สถาปตยกรรม คือ ทัชมาฮาล
¾ วรรณกรรมภาษาเปอรเชียผสมกับภาษาอินเดียกลายเปนภาษาอูรดู
¾
¾
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พัฒนาการของมนุษยทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
สมัยกอนประวัติศาสตร
ยุคหินเกา
ยุคหินเกา (Palaeclithic , Old Stone Age) 2.5 ลานป- 10,000 ป
1. ภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกา ในประเทศแทนซาเนีย เคนยา และยูกันดา
2. มนุษยปกกิ่ง, มนุษยขวา, มนุษยนีแอนเดอรทัล (Neandertal) ประเทศเยอรมนี และมนุษยโครมันยอง
(Cro Magnon) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมนุษยโครมันยอง เปนมนุษยยุคหินเการุนสุดทายที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย
ในปจจุบันมาก
3. ประเทศไทย เรียกชื่อเฉพาะวา “วัฒนธรรมฟงนอยเอียน” (Fingnoian Culture) พบหลักฐานเปน
เครื่องมือหินกะเทาะบริเวณใกลลําแมน้ําแควนอยและแควใหญ จ. กาญจนบุรี
¾ ดํารงชีวิตอยูดวยการลาสัตว จับปลา และหาของปา เรรอนไปตามแหลงอาหารแหงใหมและมัก
อาศัยอยูตามถ้ําและอยูใกลแหลงน้ํา
¾ นําหินมาทําอาวุธและเครื่องมือ เครื่องใชอยางหยาบๆ โดยนํามากะเทาะใหแหลมคม
เพื่อใชสําหรับตัด ขุด หรือเจาะ จึงเรียกวา “เครื่องมือหินกะเทาะ”
¾ รูจักใชไฟ เพื่อทําอาหาร ใหแสงสวาง และปองกันภัยจากสัตวตางๆ
¾ รูจักนําหนังสัตวมาทําเครื่องนุงหม
¾ มีภาษาพูด มีการฝงศพ และทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย สะทอนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
¾ มีการสรางสรรคงานศิลปะ เชน ภาพเขียนสีบนผนังถ้ําอัลตามิรา (Altamira) ประเทศสเปน และ
การแกะสลักหินเปนรูปคน เปนตน
¾ มีการแบงหนาที่การทํางานระหวางหญิงกับชาย เชน ฝายชายลาสัตว ทําอาวุธและเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ฝายหญิงทําหนาที่เลี้ยงดูลูก กอไฟ และเก็บหาของปา เปนตน
ยุคหินกลาง
ยุคหินกลาง (Mesolithic, Middle Stone Age) ประมาณ 8,000 ปกอนคริสตศักราช
1. วัฒนธรรมโฮบิเนียน (Hobinian Culture) ในประเทศเวียดนาม เปนตน
¾ รูจักการเพาะปลูกอยางงายๆ เลี้ยงสัตว และจับปลาดวยเครื่องมือคลายกับแห
¾ เครื่องมือเครื่องใชทําดวยหินกะเทาะมีความประณีตมากขึ้น
¾ มีการรวมกลุมเปนสังคมกลุมใหญ มีการตั้งถิ่นฐานนอกถ้ํามากขึ้น
¾ มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ โดยคนพบภาพเขียนสีบนผนังถ้ําหลายแหง มีทั้งภาพคนและสัตว
สะทอนถึงความเชื่อในเรื่องวิญญาณ
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ยุคหินใหม
ยุคหินใหม (Neolithic , New Stone Age) เกิดขึ้นประมาณ 4,000 ป กอนคริสตศักราชเปนยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดของยุคหิน บางทีเรียกวา “การปฏิวัติยุคหินใหม”
1. วัฒนธรรมยุคหินใหมพบทั่วไปในทุกภูมิภาคของโลก
¾ ทวีปยุโรป พบอนุสาวรียหิน “สโตนเฮนจ” (Stonehenge) ที่เมืองซอลสเบอรี (Salisbury) ใน
ประเทศอังกฤษ เปนสถาปตยกรรมทางศาสนา สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อใชประกอบพิธีกรรมบูชาดวงอาทิตยหรือ
สังเกตระยะเวลาความยาวของวัน
¾ ประเทศจีน มีแหลงวัฒนธรรมยางเชา (Yang Shaow) และวัฒนธรรมลุงชาน (Lung Shan)
ทางตอนเหนือของประเทศจีน มีการประดิษฐเครื่องปนดินเผา หมอดินเผาสามขา ฯลฯ มีการสรางบานดวยดินเหนียว
และอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบาน เปนตน
¾ ประเทศไทย พบที่บานเกา จ. กาญจนบุรี และบานเชียง จ. อุดรธานี
2. การดําเนินชีวิตของมนุษยยุคหินใหม
¾ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว มีการรวมตัวกันเปนชุมชน เกิดการจัดระเบียบเพื่อควบคุมสังคม มี
ผูนํา มีรูปแบบการปกครอง มีการแลกเปลี่ยนสินคาและความเจริญในดานตางๆ
¾ รูจักทําภาชนะเครื่องปนดินเผา เครื่องจักรสาน และทอผาเพื่อทําเครื่องนุงหม
¾ รูจักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนําเครื่องมือหินกะเทาะมาขัดและ
ฝนใหเรียบจนกลายเปน “เครื่องมือหินขัด”
ยุคโลหะ
ยุคโลหะ แบงเปน 3 ยุค
1. ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) มนุษยเริ่มนําโลหะทองแดงมาทําอาวุธ สิ่งของเครื่องใชและเครื่องประดับ
2. ยุคสําริด (Bronze Age) มนุษยรูจักนําทองแดงมาหลอมรวมกับดีบุกกลายเปนโลหะผสม (Alloid)
เรียกวา โลหะสําริด
3. ยุคเหล็ก (Iron Age) มนุษยรูจักนําเหล็กมาถลุงใตเหล็กบริสุทธิ์และนํามาใชทําอาวุธและเครื่องมือ
เครื่องใช
พัฒนาการความเจริญของมนุษยยุคโลหะ
1. ผูคนดํารงชีวิตดวยการเพาะเปลูกและเลี้ยงสัตว มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชนที่อยูใกลเคียง
2. สภาพสังคมมีความเจริญเปนสังคมเมือง บางแหงพัฒนาไปถึงขั้นเปนแหลงอารยธรรม (Urban
Civilization) เชน อารยธรรมของพวกสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย (ลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส ประเทศ
อิรักในปจจุบัน) มีการจัดระเบียบการปกครอง มีหัวหนาหรือผูนํา
วัฒนธรรมยุคโลหะที่สําคัญ
ความเจริญของมนุษยยุคโลหะ
1. เอเชียตะวันตก วัฒนธรรมยุคโลหะเกิดขึ้นในดินแดนลุมแมน้ําไทกริส–ยูเฟรติส เมื่อประมาณ 5,000 ป
กอนคริสตศักราช มีแหลงสําคัญอยูที่เมือง อัล อูเบอิก (Al Ubaic) ทางตอนใตของประเทศอิรักในปจจุบัน ตอมา
ชนชาติสุเมเรียน (Sumerian) ไดเขาครอบดินแดนแถบนี้และพัฒนาความเจริญเปนแหลงอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
เมื่อประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราช หรือเมื่อ 5,000 ปมาแลว ความเจริญของชนชาติสุเมเรียนที่สําคัญ คือ
¾ การทําภาชนะดินเผาดวยแปนหมุน และทําภาชนะดวยโลหะทองแดงและเงิน
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ใชแรยิปซั่มทําซีเมนตเชื่อมหิน
การกอสราง “ซิกกูแรต” (Ziggurat) ทําดวยดินเหนียวตากแหง ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ศูนยกลางของศิลปหัตถกรรม และโรงพยาบาล
2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรมยุคสําริดแหงแรกในดินแดนแถบนี้ คือ วัฒนธรรมดองซอน
(Dong Son Culture) บริเวณตอนใตของจีน มีอายุประมาณ 3,000 ปมาแลว เปนวัฒนธรรมยุคสําริด (ไมพบยุค
ทองแดง) ตอมาไดแพรเขาไปยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หลักฐานของวัฒนธรรมดองซอนที่ปรากฏในปจจุบัน คือ กลองมโหระทึก ทําดวยโลหะสําริด ผูคนดํารงชีพ
ดวยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และการคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนใกลเคียง
3. ยุคโลหะในประเทศไทย พบในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใชทองแดงทําปลายหัวหอกเปน
อาวุธ มีอายุประมาณ 4,000 ปมาแลว ซึ่งเกาแกกวาวัฒนธรรมดองซอน ตอมาในตอนปลายของยุคโลหะจึงเริ่มนํา
เหล็กมาใช ประมาณ 2,500 ปมาแลว แหลงวัฒนธรรมโลหะที่สําคัญในดินแดนประเทศไทย คือ
¾ ยุคโลหะทองแดงที่บานโนนนกทา อําเภอคูเวียง จ. ขอนแกน
¾ ยุคโลหะสําริดที่บานเชียง อําเภอหนองหาน จ. อุดรธานี
¾
¾

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร
สมัยประวัติศาสตรเริ่มตน ประมาณ 5000 ปมาแลว เปนสมัยที่มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปนสื่อ
แบงเปนสมัยตางๆ ดังนี้
1. สมัยโบราณ
สมัยโบราณ เริ่มตั้งแตมนุษยประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชจนถึงเมื่ออาณาจักรโรมันถูกอนารยชนเผาติวตอนิค
(Teutonic) ซึ่งเปนชนเผาเยอรมันทําลายสูญสิ้นไปใน ค.ศ. 0-476 (พ.ศ. 1019) ไดแก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อียิปต และกรีก-โรมัน
เมโสโปเตเมีย (3500-626 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส
¾ สภาพสังคม
ตั้งอยูระหวางแมน้ํา แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส หลายเผาพันธุสลับเปลี่ยนเขามาสรางสรรคอารยธรรม
ที่สําคัญประกอบดวย
1. สุเมเรียน
2. อัสซีเรียน
3. บาบิโลเนียน
4. เปอรเชียน
5. คาลเดียน
6. ฟเนเชียน
¾ ลักษณะงานศิลปะ
1. ประติมากรรมลอยตัว แกะสลักนูนสูงและนูนต่ํา (ชนชาติอัสซีเรียน)
2. สถาปตยกรรมมีลักษณะสูงคลายภูเขา
¾ ผลงาน
1. สถาปตยกรรม เรียกวา “ซิกกูแรต” (Ziggurat)
2. ทําปฏิทินทางจันทรคติ 1 ป มี 366 12 วัน (ชนเผาคาลเดียน)
3. อักษรลิ่ม หรือคูนิฟอรม (Cuneiform)
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4. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี
5. ภาพแกะสลักนูนต่ํา และใชประตูโคง หองสมุดเนวิเวห
6. สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (ชนเผาคาลเดียน)
อียิปต (3200-525 B.C.) อารยธรรมลุมแมน้ําไนล
¾ สภาพสังคม
1. เกษตรกรรม บริเวณลุมแมน้ํามีทะเลทรายลอมรอบทําใหมีเสถียรภาพ มีฟาโรหเปนกษัตริยกึ่ง
เทพและมนุษย
2. แบงเปน 3 ชนชั้น
- ชนชั้นสูง (พระ, ขุนนาง)
- ชนชั้นกลาง (พอคา, ชางฝมือ)
- ชนชั้นต่ํา (กสิกร, ทาส)
¾ ลักษณะงานศิลปะ
1. มีความมั่นคง ทึบตัน ทนทาน
2. มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาดวยการสรางสุสานไวเก็บศพ สําหรับฟาโรหจะสรางพีระมิดไว
เก็บศพ
¾ ผลงาน
1. สถาปตยกรรม คือ การสรางพีระมิด
2. วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร คือ พบวา π มีคาเทากับ 3.14
3. การแพทย
4. การชลประทาน
5. ศาสนานับถือเทพเจาหลายองค เทพเจาสําคัญ คือ สุริยเทพ (Re หรือ Ra) และเทพโอซิริส
ความเชื่อเรื่องอมตะของวิญญาณวาจะไมดับสูญ ความเชื่อนี้ทําใหเกิดการทํามัมมี่ เพื่อรักษารางผูตายไมใหเนาเปอย
6. อักษรศาสตร คือ เฮียโรกลิฟฟก (Hieroglyphic)
7. คัมภีรมรณะ (Book of the Dead) บนกระดาษปาปรุส
กรีก (600 BC-ค.ศ. 300) คาบสมุทรบอลขาน
¾ สภาพสังคม
1. ชาวกรีกไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร
2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก
3. ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูที่ “อะโครโปลิส” สังคม
กรีกมีความเจริญรุงเรืองทางการคามาก ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยูริมฝงทะเล
4. สังคมกรีกเจริญรุงเรืองมองโลกทัศนกวาง มีเหตุผล เรียกวา “มนุษยนิยม”
¾ ลักษณะงานศิลปะ
1. ศิลปะไดรับการยกยองวา งานคลาสสิก
2. สถาปตยกรรม สวนใหญทําดวยหินออน มีเสาเรียงแถว เรียบงาย
3. เนนเหตุผล และความสมบูรณของมนุษย
4. ประติมากรรมกรีก เนนสรีระรางกายมนุษย รูปเปลือย
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5. จิตรกรรมประเภทตกแตง บันไดและแจกันลวดลายที่เขียนเปนภาพสัตว เรขาคณิต รูปคน
6. วรรณกรรม มหากาพยอีเลียด และโอเดสซี ของโฮเมอร
7. ปรัญญา เชน โสคราตีส และอริสโตเติล
¾ ผลงาน แบงออกเปน 2 ยุค
1. ยุคเฮลเลนิค (ศูนยกลางอยูเอเธนส)
- สถาปตยกรรม หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก ไอโอนิค และโครินเธียน
- วิหารพารเธนอน
- ประติมากรรมเนนสรีระรางกายมนุษย (นักขวางจักร ไมรอน)
- วรรณกรรมมหากาพยอีเลียด และโอดิสซีของโฮเมอร
- ดานปรัชญา มีนักปราชญที่โดงดัง เชน โสเครติส เพลโต และอริสโตเติล
2. ยุคเฮลเลนิสติค (ผสมผสานศิลปะตะวันออก) ศูนยกลางอยูเมืองอเล็กซานเดอร นิยมความ
หรูหรา ฟุมเฟอย ซึ่งเปนผลมาจากพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชยกทัพไปตีอินเดีย
ยุคเฮเลนนิสติค เปนยุคที่กรีกเผยแพรวัฒนธรรมของตนไปยังตะวันออก สมัยพระเจาอเล็กซานเดอร แหงนครมาซิโดเนีย ไดขยายจักรวรรดิกรีกไปยังดินแดนซีเรีย ฟนิเซีย อียิปต บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร
และบริเวณลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะมีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะเปนแบบความงามที่หรูหรา โออา
ฉาบฉวย แสดงอารมณรุนแรง
โรมัน (100 B.C.-ค.ศ. 476) คาบสมุทรอิตาลี
¾ สภาพสังคม
1. สภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากกรีก และชาวอิทรัสคัน ซึ่งเปนชนพื้นเมือง
2. ระยะแรกปกครองแบบนครรัฐ ตอมาเปนแบบสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธิ์ชน เรียกวา
“ระบอบอภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครองแบบกษัตริย
3. ชาวโรมันเปนนักพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเปนของตน มุงสรางระเบียบวินัย ความ
แข็งแกรงและอํานาจ
¾ ลักษณะงานศิลปะ
1. ศิลปกรรมไดแนวคิดศิลปะจากชาวอิทรัสคัน และกรีก
2. เนนความใหญโต แข็งแรง คํานึงถึงประโยชนการใชสอย เพื่อแสดงถึงอํานาจ
3. ศิลปะพิเศษ คือ พัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยมุงถึงชีวิตความ
เปนอยูในปจจุบัน และชัยชนะ
¾ ผลงาน
1. สถาปตยกรรม ไดแก สนามกีฬาโคลอสเซียม
2. ประตูชัย เพื่ออนุสรณแหงชัยชนะมักเปนรูปโคง (Arch)
3. วรรณกรรม เรื่องอีเนียด งานเขียน ของ เวอรจิล
4. กฎหมายของซิเซโร
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2. สมัยกลาง (ค.ศ. 476-1492) หรือยุคมืด (Dark Age)
¾ สภาพทางสังคม
1. ลัทธิฟวดัล หรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซึ่งคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของที่ดิน (Lord)
กับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (Vassal) ที่ดินเปนพื้นฐานความผูกพัน ผูรับมอบที่ดินตองรับใชและมีความ
จงรักภักดีตอเจาของที่ดิน สังคมสมัยกลางประกอบดวยกลุมชน ดังนี้
- ชนชั้นปกครอง พระมหากษัตริย ขุนนาง อัศวิน ซึ่งเปนเจาของที่ดินมีชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย
- สามัญชน ชาวนาอิสระจะมีที่นาขนาดเล็ก และทาสติดที่ดิน (Serf)
- พระ มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในสังคม
2. ศาสนาคริสต การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ทําใหสังคมมีลักษณะกระจัดการกระจายเปน
ผลใหศาสนจักรมีอํานาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และจัดตั้งสันตะปาปาที่กรุงโรม ซึ่งมีอํานาจสูงสุด
มีการบัพพาชนียกรรม หรือขับไลคนออกจากศาสนจักร คนเหลานี้จะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการคุมครอง
จากกฎหมาย
¾ สภาพเศรษฐกิจ ระบบแมนเนอร (Manner)
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของสมัยกลางขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม ทรัพยากรที่สําคัญในสมัยนี้ คือ
ที่ดินและแรงงาน การผลิตจะผลิตใหเพียงพอตอความตองการในชุมชนของตน ทําใหไมมีการติดตอแลกเปลี่ยน
สินคากับชุมชนอื่นๆ
¾ สภาพการเมืองการปกครอง
1. ลักษณะการปกครองเปนลักษณะการปกครองที่ขึ้นอยูกับขอตกลง หรือพันธะระหวางเจาของ
ที่ดินกับผูรับมอบใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนผลใหบรรดาพวกขุนนางมีสิทธิที่บังคับบัญชาประชาชนทั่วไปได
2. ขุนนางในยุคกลาง มี 3 หนาที่ คือ เปนผูนําฝายทหาร เปนผูบริการการปกครอง และเปน
เจาของที่ดินเพื่อการเกษตร
¾ ศิลปกรรม
สะทอนความเชื่อในเรื่องศาสนา
1. ศิลปะไบแซนไทน (ศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก) จุดเดนของสถาปตยกรรมไบแซนไทน
คือ วิหารรูปโดม มีการประดับประดากระจกสีภายในวิหาร วิหารสําคัญ คือ วิหารเซนตโซเฟย
ประติมากรรม รูปบูชา เชน พระเยซู นักบุญ ซึ่งขาดสัดสวนที่เหมือนจริง สวนใหญเปนงาน
แกะสลักงาชาง
จิตรกรรม จุดเดนเปนเทคนิคการวาดภาพแบบเฟรสโก (Fresco) ที่วาดภาพขณะที่ปูน ฉาบ
ผนังยังเปยกอยู และใชเทคนิคแบบเทมเปอรา (Tempera) ซึ่งใชไขขาวผสมสีใหไดภาพที่คงทนถาวรดวย
จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโรมาเนสก คือ การสรางวิหาร มีแผนผังเปนรูปไมกางเขน มี
การใชประตูโคง หลังคาโคง เพดานโคง และเรียบงาย
2. ศิลปะโรมาเนสก (ศตวรรษที่ 11-12 ) สวนใหญเปนงานของพระ สรางขึ้นเพื่อสอนศาสนาจึง
เรียบงายกวาไบแซนไทน
ประติมากรรม ประเภทภาพนูน มีทั้งสลักดวยหินและโลหะ ประติมากรรมจะขาดลักษณะ
ธรรมชาติ รูปรางของคนสูงชะลูด และมีการบิดเบี้ยวกาย
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จิตรกรรม ผูกพันกับศาสนาดวยการวาดทั้งแบบธรรมดาและแบบเฟรสโก รูปที่วาดจะมี
ลักษณะแข็งทื่อไมเปนธรรมชาติ
3. ศิลปะแบบโกธิค เปนศิลปะหลุดจากอิทธิพลของศิลปะไบแซนไทและโรมาเนส (คริสตศตวรรษที่
12-ปลายศตวรรษที่ 15)
ประติมากรรม เปนเรื่องราวของคริสตศาสนา วิธีการสรางรูปจะลอยออกมาไมติดฝาผนัง รูป
คนมีอารมณ ความรูสึก เชน ผลงานสลักหินที่วิหารชารตส
จิตรกรรม เปนงานประดับกระจกสี การตกแตงจิตรกรรมบนบานกระจก
จุดเดนของสถาปตยกรรม แบบโกธิค คือ วิหารทางศาสนาจะใชประตูโคง เพดานโคง หลังคา
โคง ปลายแหลม ทําใหดูอาคารสูงสงา เชน วิหารโนตเตรอดามในปารีส วิหารชารตส ประเทศฝรั่งเศส
4. ศิลปะแบบอิสลาม
สถาปตยกรรม รูปโดม หอคอยรอบๆ สุเหรา
จิตรกรรม จะมีการเขียนลวดลายดอกไม ลายเรขาคณิต และตัวอักษร ศิลปะการทําพรม การ
เขียนลวดลายลงบนพรม ตลอดจนการทําเครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องทองเหลืองที่ลวดลายงดงาม
วรรณกรรม รุไบยาต (Rubaiyat) แตงโดย โอมาร คัยยาม, อาหรับราตรี
5. วรรณกรรม
คริสตศตวรรษที่ 6-10 เทวนคร ซึ่งในภาษาละติน โดยนักบุญออกัสติน เรื่องราวการสรางโลก
ตามทัศนะคริสตศาสนา
คริสตศตวรรษที่ 13-14 เกี่ยวกับมนุษยนิยม เชน ดิไวน คอเมดี ของตังเต นิทานแคนเทอรเบอรี่
ของ เจฟฟรีย โซเซอร
6. การศึกษา
- การศึกษาในวัดทางคริสตศาสนาจะเนนหนักดานเทวนิยม
- ตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลี ออกซฟอรดและเคมบริดจในอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส
- ดานไวยากรณ วาทศิลป ตรรกวิทยา เลขาคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร และดนตรี
3. สมัยใหม
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 ยุโรปไดมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก
1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องมาจากการคาขายที่เกิดขึ้นตามเมืองตางๆ คริสตศตวรรษที่
11 ระบบฟวดัลในชนบทเริ่มเสื่อมลง ขุนนางถูกลดบทบาท พอคาคนกลางมีอิทธิพลแทนที่
2. ความตองการแสวงหาความเปนอยูที่ดีขึ้น และหาความรูที่นอกเหนือไปจากโลกคริสตศาสนา ทํา
ใหผูคนเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตและความเชื่อของตน
3. พระมหากษัตริยเริ่มรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง เนื่องจากความเจริญทางดานการคาเปนผลให
เกิดชนชั้นกลาง เชน พอคา ผูประกอบอาชีพที่ใชความรู ไดแก แพทย นักกฎหมาย
4. ความกาวหนาในการพิมพหนังสือ เชน โยฮันน กูเตนเบิรก ชาวเยอรมันที่สามารถประดิษฐแทนพิมพ
ไดสําเร็จ ค.ศ. 1448 (พ.ศ. 1991)
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สมัยใหมชวงแรก (คริสตศตวรรษที่ 15-18)
¾ เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง
1. การฟนฟูวิทยาการ (Renaissance) (กรีกและโรมัน) เพราะความเสื่อมของคริสตศาสนา และการ
ขยายตัวของชนชั้นกลาง
2. การสํารวจและการคนพบดินแดนใหม สมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery)
3. การปฏิรูปศาสนา (C-16) การปฏิรูปภายในศาสนจักร และการปฏิรูปภายนอกศาสนจักรออกเปน
โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต
4. การปฏิวัติวิทยาศาสตรและยุคแหงเหตุผล (C-17-18) เกิดแนวปรัชญาสําคัญ 2 แนว
- ปรัชญามนุษยนิยม
- ปรัชญาธรรมชาตินิยม
¾ ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงแรก
1. สมัยฟนฟูวิทยาการ (เปนศิลปะคลาสสิก) โดยมีหลักการ เหตุผล ความคิดรูปแบบมากกวาอารมณ
สถาปตยกรรม
- การใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ เชน วิหารเซนตปเตอร ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล
ประติมากรรม
- เดวิด เปนรูปแกะสลักหินออนขนาดใหญเปลือยกาย
- รูปปเอตา ในวิหารเซนตปเตอรที่แสดงอารมณความรูสึกที่เศราโศกเหมือนมีชีวิตจริง
จิตรกรรม
- เสน แสง เงา ความตื้นลึกของภาพ ที่เรียกวา ภาพเปอรสเปกตีฟ จิตรกร คือ ลีโอนารโด
ดาวินชี ไดแก ภาพโมนา ลิซา และภาพอาหารมื้อสุดทาย
วรรณกรรม
- เซอร โทมัส มอร (ยูโทเปย)
- วิลเลี่ยม เชคสเปยร (โรมิโอและจูเลียต)
2. บารอคและโรโกโก (ค.ศ. 1600-1750 และ ค.ศ. 1700-1800) หมายถึง ศิลปะที่ตกแตงประดับ
ประดาจนเกินงามเพื่อเรียกรองความศรัทธาของศาสนากลับคืนมา
จิตรกรรม
- คารรัคซี่ (วาดภาพโทเบียส, มาดามปอมปาดูร)
สถาปตยกรรม
- เนนความหรูหรา ไดแก พระราชวังแวรซายด, พระราชวังลูฟวว
ดนตรี
- โยฮันน เซบาสเตียน บาค ชาวเยอรมัน
3. นีโอคลาสสิค คือ การใชแสง สี เงา น้ําหนัก ใหถูกตอง ไดสัดสวนตามความเปนจริง ไดแก ภาพ
การดื่มยาพิษของโซ คราตีส
สมัยใหมชวงหลัง (C-18-20)
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ตั้งแตครึ่งหลังคริสตศตวรรษ
ที่ 18 และไดแพรเขาสูภาคพื้นยุโรป และอเมริกา จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติศาสตรทําใหยุโรปกาวเขาสู
สมัยใหมอยางแทจริง สังคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนี้
¾ เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม คือ การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมกร
2. การเติบโตของแนวคิดเสรีนิยม
- การเคลื่อนไหวใหมีเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- การเรียกรองสิทธิเสมอภาคตางๆ ทําใหเกิดการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319)
- การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332)
3. การเติบโตของแนวคิดสังคมนิยม
- คารล มารกซ การปฏิวัติที่มีอุดมการณสังคมนิยม เชน การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 1917 (พ.ศ.
2460) และจีนใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492)
4. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การคนพบดินแดนใหมที่ชาวตะวันตกไมเคยรูจักมากอน เชน ทวีป
อเมริกาไดมีผลตอวิถีชีวิตของชาวตะวันตกไมนอย ในดานการบริโภค สงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในศตวรรษ
ที่ 18-19 การเติบโตดานอุตสาหกรรม
¾ ศิลปะวัฒนธรรมสมัยใหมชวงหลัง
1. แบบโรแมนติค ( เปนศิลปะที่เกิดจากความเบื่อหนายการใชเหตุผล ตอตานการใชเหตุผล)
สถาปตยกรรม
นิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ที่ใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel) ซึ่ง
ออกแบบ โดยอเล็กซานเดอรกุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรชาวฝรั่งเศส
ประติมากรรม
เนนเอารมณ ความรูสึกและความรักชาติ ปนรูปปนและอนุสาวรีย เชน “ประตูชัย” ที่ปารีสของ
ฟรองซัวส รูเต
จิตรกรรม
วาดภาพทิวทัศน ภาพคน สัตว ซึ่งแสดงอารมณ ความรูสึก ใชสีสันใหความสําคัญและเงา เชน
ภาพเรือกลไฟทามกลางพายุหิมะของโจเซฟ เทอรเนอร ภาพ Liberty Leading the People ของ ยูจีน เดอลา
ครัวซ
วรรณกรรม
เปนเรื่อง การเสียสละในความรักชาติ กวีนิพนธคนสําคัญ ไดแก วิลเลียม เวิรดสเวิธ
ละคร
ละครโรแมนติก เนนอารมณ ความรูสึก
ดนตรี
- คีตกวีคนแรก คือ ลุดวิก ฟาน บีโธเฟน
- กวีเปยโน ที่มีชื่อเสียง คือ เฟรดเดอริค, ฟรังซัวส โชแปง ผูถายทอดอารมณ ความรูสึก
ชาตินิยม ลงในเสียงดนตรี
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2. แบบสัจนิยม (เรียลลิสม หรือสังคมนิยม)
- แสดงความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เชน ชารล โรเบิรต ดารวิน (ค.ศ. 1809-1882) ไดเสนอ
ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการเลือกสรรตามธรรมชาติ
- นักทฤษฎีสังคม คือ คารล มารกซ ไดเสนอแนวทฤษฎีใหชนชั้นกรรมาชีพ ปฏิวัติลมลางระบบ
ทุนนิยม
ประติมากรรม
สัดสวนเหมือนจริง เชน รูปหลอสําริด ชื่อ “นักคิด” ของออกุสต โรแดง
จิตรกรรม
- กลุมแบบอิมเพรสชันนิสม เปนการวาดตามความรูสึกที่ประสาทสัมผัสเทานั้น การมองเห็นโดย
ฉับพลัน ใชสีสันและความสําคัญกับแสง ผลงานชั้นสําคัญ เชน ภาพ “ความประทับใจยามรุงอรุณ” ของโคลด
โมเนต ภาพ “ตอนบายวันอาทิตยที่เกาะลากรองแจตต” ของ จอรจ ปแอรเซอราต นอกจากนี้
- กลุมโพสตอิมเพรสชันนิสม ใหความสําคัญกับความลึกของภาพ และระยะไกล ใกล ใชสีสดใส
โดยวาดภาพจริง เชน ภาพ “คนกินมันฝรั่ง” ของวินเซนต แวนโกะ
วรรณกรรม
ผลงานของ ชารลส ดิกเคนส ที่ตองการปฏิรูปสังคมใหดีขึ้น จากเรื่อง “โอลิเวอร ทวิสต” ผลงาน
ของ เอมิล โซลา จากเรื่อง “พืชพันธุแหงการตอสู”
สมัยปจจุบัน (รวมสมัย) (1945-ปจจุบัน)
สมัยปจจุบันเริ่มตนในสมัยสงครามเย็น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนชวงที่มีการประจัญหนากันระหวาง
ลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งมีสหภาพโซเวียตเปนผูนํามีอิทธิพลเหนือยุโรปตะวันออก กับสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา มีอิทธิพล
เหนือยุโรปตะวันตก ทั้งสองมหาอํานาจแทรกแซงทางการเมืองในประเทศตางๆ แตไมมีสงครามระหวางกัน
โดยตรง เพราะตางเกรงกลัวหายนะจากอาวุธนิวเคลียรส สงครามเย็นเริ่มยุติลงสมัยประธานาธิบดีกอบาชอฟใน
ค.ศ. 1989 เมื่อกําแพงเบอรลินที่สหภาพโซเวียตเปนผูสรางเพื่อแบงเขตปกครองเยอรมันถูกทําลาย สงครามเย็น
ยุติอยางเด็ดขาดเมื่อสหภาพโซเวียตลมสลาย ในค.ศ. 1991
สถานการณในโลกรวมสมัย (contemporary) เปลี่ยนเปนความขัดแยงดานความคิดทางศาสนาและการ
ปราบปรามการกอการราย เชน ความขัดแยงในตะวันออกกลาง อิสลาเอล- ปาลเสลไตน เหตุการณที่สําคัญซึ่ง
สงผลกระทบไปทั่วโลก ไดแก สหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ 9/11 กับชาติมุสลิมในตะวันออกกลาง ไดแก อิรัก
อัฟกานิสถานและอิหราน เปนตน
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตย
กําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหม (คริสตศตวรรษที่ 17)
การกําเนิดประชาธิปไตยสมัยใหมมีปจจัยที่สําคัญ คือ
1. แบบอยางและอุดมคติที่มาจากสมัยฟนฟูวิทยาการ ทําใหสมัยลัทธิฟวดัลและอํานาจของศาสนจักรหมดไป
และหันไปศึกษาวรรณกรรม ปรัชญา แนวคิดตางๆ ของกรีก-โรมัน ถือวาเปนยุคคลาสสิก ประเด็นเกี่ยวกับการ
ปกครองประชาธิปไตย คือ แนวคิดมนุษยนิยม หมายถึง ทัศนคติที่ยึดถือคุณคา
2. การปฏิรูปศาสนา ทําใหเกิดแนวคิดการกลับไปสูดินแดนพระเจาไมจําเปนตองผานศาสนจักร หรือสันตะปาปา
หรือพิธีกรรม อํานาจของศาสนาจักรที่กรุงโรมถูกบั่นทอน ทําใหแนวคิดวาดวยรัฐธรรมนูญเขามาแทนที่เทวสิทธิ
3. ชนชั้นกลางกับการฟนตัวทางการคา และสังคมเมือง กลายเปนคนสวนใหญของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง

นักปรัชญาทางการเมือง (คริสตศตวรรษที่ 17-18)
คริสตศตวรรษที่ 18 เปนแหงภูมิธรรม ปญญาชนและนักคิดที่มีอิทธิพลตอประชาธิปไตย ไดแก
1. จอหน ล็อค (Jhon Locke )
- อิสระและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ทุกคนมีความเทาเทียมกัน
- รัฐเกิดขึ้นเนื่องจากความตกลงระหวางผูปกครองและประชาชน
- ผูปกครองผิดสัญญา ประชาชนมีสิทธิ์ในการตอตานหรือเปลี่ยนผูปกครองใหมได
2. มองเตสกิเออ (Montesquieu)
- การแบงแยกอํานาจทางการเมือง ออกเปน 3 สวน คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
- ระบอบกษัตริยไมเหมาะกับประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง
3. วอลแตร (voltaire)
- รัฐบาลที่ดีตองใหเสรีภาพและอิสระประชาชน และปกครองดวยเหตุผล
- เสรีภาพและอิสระภาพเปนมรดกของมนุษย
4. จองฌาค รุสโซ (Rousseau)
- การแสดงเจตจํานงของปจเจกชน ซึ่งรัฐบาลตองยอมรับ รัฐบาลอาจถูกเพิกถอนไดถาไมปฏิบัติตาม
- แตละคนมีเสรีในการแสดงเจตจํานงและตองไมกระทบตอเจตจํานงทั่วไป
- มีอิทธิพลตอการปฏิวัติฝรั่งเศส คําขวัญของการปฏิวัติ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ
5. โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes)
- สภาพธรรมชาติของมนุษยมีแตความวุนวาย และการทําสงคราม ดังนั้นตองมอบอํานาจทั้งหมดให
ผูปกครองมีอํานาจเด็ดขาด
- อํานาจของผูปกครองมาจากความยินยอมของประชาชน คือ ระบบกษัตริย
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พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก
1. อังกฤษ
- แมกนา คารตา (Magna Carta) ค.ศ. 1215 ในกฎบัตรแมกนา คารตา จํากัดสิทธิ์ขาดของ
กษัตริย ทําใหฐานะกษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมายตอไป และเปนการรวมตัวกันของรัฐสภา เพื่อเปนการ
ถวงดุลอํานาจของกษัตริยในเวลาตอมา
- ระบอบสาธารณรัฐภายใตการนําของ โอลิเวอร ครอมเวลส กษัตริยอังกฤษพยายามละเมิดกฎ
แมกนา คารตา ซึ่งนําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐสภา จนทําใหเกิดสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1640-1649)
ยังผลใหพระเจาชารลที่ 1 ถูกสําเร็จโทษ และเปลี่ยนระบอบการปกครองเปนสาธารณรัฐภายใตการนําของโอลิเวอร
ครอมเวลส จนถึง ค.ศ. 1660 จึงกลับมาเปนระบบกษัตริย
- การปฏิวัติอันรุงโรจน (The Glorious Revolution) ค.ศ. 1688 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง
อางอํานาจเทวสิทธิในการปกครองแบบรัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ และหนีออก
นอกประเทศ โดยไมมีการนองเลือด ยังผลใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดอยางถาวร ค.ศ. 1689 รัฐสภาได
ผานกฎหมาย พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of rights) วาดวยสิทธิ เสรีภาพ และอํานาจของรัฐสภาที่อยูเหนือ
กษัตริย
- ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร มีสภาขุนนาง (มาจากศาสนจักรโดยตําแหนงและสืบตระกูลขุนนาง) และสภาสามัญ (เลือกมาจาก
ประชาชน)
2. สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1783)
- การปฏิวัติในยุโรป
สงผลใหอาณานิคมอังกฤษในอเมริกาเหนือไมพอใจที่รัฐบาลอังกฤษตักตวง
ผลประโยชนดวยการเก็บภาษี จึงเรียกรองใหเมืองแมปลดปลอยตนเองดวยการปฏิวัติใน ค.ศ. 1776 ทําใหเกิด
สงคราม ประกาศอิสรภาพ 7 ป จึงไดรับเอกราชอยางแทจริง
- รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร ประกาศใชเมื่อ ค.ศ. 1788 แบง
อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มีพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ คือ เดโมแครต และรีพับบลิกัน
3. ฝรั่งเศส
- การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789) ไดแบบอยางจากอเมริกา และแนวคิดแบบภูมิธรรม ซึ่งฝรั่งเศส
ยังคงรักษาสถานภาพเดิม คือ กษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จึงเกิดการปฏิวัติลมลางพระเจาหลุยสที่
16 ขึ้น ใน ค.ศ. 1789
- ความไมมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย ปญหาภายในและสงครามกับประเทศภายนอก ทําให
การเมืองไมมั่นคง และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค.ศ. 1789-1870 มีรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ การปกครองจากกษัตริย
ภายใตรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และเผด็จการจนปจจุบัน มีการเลือกตั้งโดยตรง เนื่องจากมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1962
4. การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
- รัชกาลที่ 5 คํากราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผนดิน ร.ศ. 103
(พ.ศ. 2427)
- รัชกาลที่ 6 กบฏ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) การเตรียมวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
ไดแก ดุสิตธานี
- รัชกาลที่ 7 การเตรียมการปกครองประชาธิปไตย ทรงมีพระราชดําริพระราชทานรัฐธรรมนูญ
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วันที่ 24 มิถุนายน 2475
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010
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ยุคสมัยทางประวัติศาสตร
เหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาการ
ของมนุษยชาติ ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ) (ค.ศ. 1488)
การปฏิวัติวิทยาศาสตร (ศตวรรษที่ 16-18)
การปฎิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1760 - ปจจุบัน)
การปฎิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789)
การปฎิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917)
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918)
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939–1945)
สงครามเย็น (ค.ศ. 1945-1991)
การปฏิวัติเทคโนโลยี (เครื่องพิมพ)
¾ ค.ศ. 1488 โยฮันน กูเตนเบอรก (Johann Gutenburg) ประดิษฐแทนพิมพและตัวหลอพิมพโลหะ
เปนจุดเริ่มตนของการประดิษฐเครื่องพิมพและการพิมพหนังสือ
- การประดิษฐแทนพิมพและระบบพิมพแบบใชตัวเรียง โดยนําโลหะอัลลอย (Alloy) มาหลอเปน
ตัวอักษรมีขนาดเทากันทุกตัว เมื่อจะพิมพก็นํามาเรียงเปนคําหรือประโยค หนังสือที่จัดพิมพโดยวิธีนี้และรูจักกันดี
คือ “คัมภีรไบเบิลฉบับกูเตนเบิรก” (Gutenburg Bible) พิมพเมื่อ ค.ศ. 1454
- คริสตศตวรรษที่ 15 หนังสือประเภทตางๆ ไดพิมพออกมาจํานวนมาก ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ
“การปฏิวัติภูมิปญญา” ของชาติตะวันตกอยางแทจริง กูเตนเบิรกไดรับยกยองใหเปน “บิดาของการพิมพ”
¾ จีนเปนชาติแรกที่รูจักการพิมพสิ่งตีพิมพดวยหมึกบนแผนกระดาษ
- คริสตศตวรรษที่ 5ใชวิธีการพิมพที่คลายกับการประทับตรายาง คือ นําตรามาจิ้มหมึกแลว
ประทับลงบนแผนกระดาษ
- จีนเปนชาติแรกที่รูจักทํากระดาษขึ้นมาใช ตั้งแตป ค.ศ. 105
- คริสตศตวรรษที่ 8 ไดพัฒนามาเปนแมพิมพทําดวยแผนไมหรือบล็อกไม โดยแกะแผนไมเปน
ตัวหนังสือ รูปภาพ และลวดลายตางๆ และพิมพเปนหนังสือเลมแรก มีลักษณะเปนมวนกระดาษชื่อ “วัชรสูตร”
(Diamond Sutra) โดย วาง เซียะ (Wang Chich) เมื่อป ค.ศ. 868
- เทคนิคการพิมพบนแมพิมพแกะไมของจีนแพรหลายเขาไปในยุโรป เมื่อประมาณคริสตศตวรรษ
ที่ 13 แตไมเปนที่นิยมเพราะตองใชเวลามากในการประดิษฐแมพิมพแผนไม รวมทั้งเสียคาใชจายสูง
¾ ผลกระทบของการใชนวัตกรรมการพิมพ
1. การลดตนทุนผลิตหนังสือ
2. ความรูและวิทยาการแพรหลายอยางรวดเร็ว
3. การลดบทบาทความสําคัญของบาทหลวงและคริสตจักร
4. การเผยแพรความคิดมนุษยนิยม (Humanism) กลุมความคิดมนุษยนิยมตระหนักถึงความสามารถ
สังคมศึกษา (40) ______________________________
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และความสําคัญของมนุษยที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นแกสังคม และตองการชําระความคิดทางศาสนาให
บริสุทธิ์ งานเขียนของกลุมนักคิดมนุษยนิยม และมีอิทธิพลตอขบวนการปฏิรูปศาสนา
5. คริสตศตวรรษที่ 16 โดยมารติน ลูเธอร (Martin Luther)จัดพิมพจุลสารเผยแพรความคิดและขอ
เรียกรองใหคริสตจักรและพระสันตะปาปา (Pope) มีสํานักวาติกัน แกไขขอปฏิบัติใหถูกตองตามคัมภีรไบเบิล จน
ในที่สุดเกิดการแยกตัวตั้งเปนนิกายใหม เรียกวา “โปรเตสแตนท” (Protestent) ไมขึ้นตอคริสตจักรคาทอลิก
2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร(ศตวรรษที่ 16-18)
การปฏิวัติวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การตรวจสอบ และการ
ทดลองอยางมีหลักการและมีเหตุผล
¾ ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
1. การฟนฟูศิลปะวิทยาการ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการประดิษฐเครื่องพิมพ
3. การสํารวจทางทะเลและการติดตอกับโลกตะวันออก
¾ ความสําคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
1. ทําใหมนุษยเชื่อมั่นในสติปญญาและความสามารถของตน นําไปสูการแสวงหาความรูโดยไมมีสิ้นสุด
2. กอใหเกิดความรูและความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตางๆ โดยเนนศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ
3. ทําใหเกิดการคนควาทดลองและแสวงหาความรู การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ
4. ทําใหชาวตะวันตกมีทัศนคติเปนนักคิด ชอบสังเกต ชอบซักถาม ชอบคนควาทดลอง
¾ นักวิทยาศาสตร สําคัญ
1. กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล
2. เซอร ไอแซค นิวตัน กฎแรงดึงดูดของจักรวาลและกฎแหงความโนมถวง
3. โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหโดยโลกไมเปนศูนยกลางจักรวาล
4. เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม
5. ปโตรเลมี ศึกษาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล
¾ ผลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ในคริสตศตวรรษที่ 17
1. การปฏิวัติวิทยาศาสตรเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 18
2. ยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก
3. เกิด “ยุคภูมิธรรม” หรือ “ยุคแหงการรูแจง” เชื่อมั่นในเหตุผล ความสามารถ และภูมิปญญาของตน
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
¾ ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) (สมัยแหงพลังไอน้ํา)
- เทคโนโลยีที่ใชไมสลับซับซอน
- สวนมากเปนเครื่องจักรอุตสาหกรรมทอผา
- การทําอุตสาหกรรมเหล็ก เปนวัสดุพื้นฐานของการทําอุตสาหกรรมอื่นๆ จนไดชื่อวาการปฏิวัติ
ยุคเหล็ก
- สินคาที่ผลิตสวนมากตอบสนองความตองการของคนในทวีปยุโรป

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_______________________________สังคมศึกษา (41)

ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1860-1914) (สมัยแหงแกส น้ํามัน และไฟฟา)
- เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องจักร
- มีความเจริญดานอุตสาหกรรมมากขึ้น จนไดชื่อวา “การปฏิวัติยุคเหล็กกลา”
- มีระบบการลงทุนที่มีสถาบันการเงินเขามาควบคุมกิจกรรมในฐานะผูถือหุนรายใหญ
¾ ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1914-ปจจุบัน) (สมัยแหงอิเล็กทรอนิกส)
- ความกาวหนาทางวิทยาการที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากที่สุด
- การคนพบไฟฟาเปนผลใหการสื่อสารไดรับการพัฒนาใหกาวหนามากขึ้น
- เปนพื้นฐานสูการ “ปฏิวัติคอมพิวเตอร” ใน C.21
¾ สาเหตุที่อังกฤษเปนผูนําในการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1. มีระบบการเงินที่มั่นคง
2. มีวัตถุดิบที่จําเปนตออุตสาหกรรม ไดแก เหล็ก ถานหิน
3. มีประชากรเพิ่มขึ้นจากการปฏิวัติเกษตรกรรมทําใหมีแรงงานเพิ่มมากขึ้น
4. มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. มีตลาดการคากวางขวางเนื่องจากมีการลาอาณานิคม
6. มีการคมนาคมขนสงสะดวก
¾ ผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
การเมือง
1. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
2. บทบาททางการเมืองและการตอสูของกรรมกร
3. การสถาปนาอํานาจของชนชั้นกลาง
เศรษฐกิจ
1. เกิดชนชั้นกลาง และชนชั้นกรรมมาชีพ
2. เกิดระบบโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือน
3. เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา
สังคม
1. เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2. เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม
3. ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
4. ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ภูมิปญญา
1. ลัทธิเสรีนิยม โดย อดัม สมิธ แนวคิด “ใหมีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี โดยรัฐบาลเขา
ไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอยที่สุด”
2. ลัทธิสังคมนิยม โดย คารล มารก แนวคิด “ใหสังคมมีความเสมอภาค ลดความแตกตาง
ระหวางชนชั้น ใหคิดเห็นสวนรวมมากกวา”
¾
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4. การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789)
¾ สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
1. ปญหาทางเศรษฐกิจ ระหวาง ค.ศ. 1776–1781
2. ความเหลื่อมล้ําทางสังคม 3 ฐานันดร (Estates) ฐานันดรที่ 1 คือ พระและนักบวช ฐานันดรที่
2 คือ ขุนนางและชนชั้นสูง ฐานันดรที่ 3 คือ สามัญชน ชาวนาที่ยากจนและถูกขูดรีดภาษีอยางหนัก
3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
¾ จุดเริ่มตนของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
1. การเปดประชุมรัฐสภา
2. ความขัดแยงจากการประชุมสภาฐานันดร
3. ฐานันดรที่ 3 แยกตัวออกมาจัดตั้งสมัชชาแหงชาติ
4. เหตุการณบุกทลายคุกบาสตีย (Bastille) (วันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 )
5. ความสําคัญของการบุกทําลายคุกบาสตีย
¾ การยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชน
1. การเรียกรองของชาวนาในชนบท
2. การยกเลิกอภิสิทธิ์ขุนนางและชนชั้นสูง
- ยกเลิกระบบฟวดัล
- ระบบอภิสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของพวกขุนนาง
- ยกเลิกการจายภาษีบํารุงศาสนา
- กําหนดใหพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
3. การประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ขอ ไดแก “เสรีภาพ
เสมอภาค และภราดรภาพ”
¾ การเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัย “สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมัยที่ 1”
1. ฝรั่งเศสประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ
2. ปญหาความยุงยากของรัฐบาลใหมภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ เชน พระเจาหลุยสที่ 16
พยายามขอความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลียเพื่อใหไดพระราชอํานาจคืนมา และบรรดาขุนนางที่สูญเสีย
ผลประโยชนหรืออภิสิทธิ์ตางๆ พากันหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหาทางโคนลมรัฐบาล
3. การยกเลิกระบอบกษัตริย สภาคอนเวนชั่น (Convention) เปนสภาที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อทําหนาที่
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไดลงมติยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยและประกาศใหฝรั่งเศส เขาสู “สมัย
สาธารณรัฐ สมัยที่ 1” เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1792 และลงมติใหประหารชีวิตพระเจาหลุยสที่ 16 และ
ครอบครัวของพระองค ในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1793
5. การปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917)
การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 มี 2 เหตุการณ คือ
1. การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ เปนการปฏิวัติโคนลมการปกครองระบอบกษัตริย สงผลใหพระเจาซาร
นิโคลัสที่ 2 (Tsar Nicholas II) และราชวงศโรมานอฟ (Romanov) ตองลมสลาย
2. การปฏิวัติเดือนตุลาคม เปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยมผูนําพรรค
บอลเซวิก (Bolshevik) หรือพรรคคอมมิวนิสตของรัสเซีย
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สาเหตุของการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917
1. ความพายแพในสงครามโลก ครั้งที่ 1
2. ปญหาเศรษฐกิจและภาวะขาดแคลนอาหารภายในประเทศ
3. ความลมเหลวในการบริหารประเทศและความเสื่อมโทรมของการปกครองระบอบเกา
4. ความวุนวายภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากภาวะความขาดแคลนอาหารและน้ํามันเชื้อเพลิง
ในป ค.ศ. 1917 ถึงขั้นที่รัฐบาลตองใชวิธีปนสวนอาหารและควบคุมการใชเชื้อเพลิง ทําใหเกิดการชุมนุมประทวง
ตอตานรัฐบาลทั่วประเทศ และเกิดการจลาจลตามเมืองตางๆ
¾ การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1917
1. วันที่ 23–27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1917 เมื่อกรรมกรหญิงในกรุงเปโตรกราดไดจักชุมนุมเรียกรอง
ใหรัฐบาลยุติการเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และแกไขปญหาความอดอยากขาดแคลนอาหาร รัฐบาลไดใช
กําลังทหารและตํารวจปราบปรามฝูงชน
2. พระเจาซาร นิโคลัสที่ 2 ทรงสละราชบัลลังก ตามคําแนะนําของสภาดูมา (Duma) เมื่อวันที่ 1
มีนาคม ค.ศ. 1917 เหตุการณรายแรงดังกลาวจึงยุติลง เปนการสิ้นสุดการปกครองของราชวงศโรมานอฟและการ
ลมสลายของระบอบกษัตริยในประเทศรัสเซีย
¾ การปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917
1. ความลมเหลวของรัฐบาลเฉพาะกาลยังคงสนับสนุนในการแกไขปญหาของประเทศ พรรคบอลเซวิก (Bolshevik) จึงฉวยโอกาสปลุกระดมใหประชาชนตอตานการทําสงคราม
2. การกอกบฏของนายพลลาฟร คอรนีลอฟ (Lavr Kornilov) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1917 เพื่อ
โคนลมรัฐบาลเฉพาะกาลและจัดตั้งระบบเผด็จการทางทหารขึ้นแทน
แตถูกรัฐบาลปราบปรามลงไดโดยความ
ชวยเหลือของพรรคฝายซาย
3. วิกฤติทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเขารวมในสงคราม รัสเซียประสบปญหาหนี้สินจากการ
เขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรง อาหารและสินคาอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมี
ราคาสูง ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางหนัก
4. การเดินทางกลับเขาประเทศของผูนําการปฏิวัติ ซึ่งลี้ภัยการเมืองอยูนอกประเทศ เชน วลาดิมีร
ลินิน ( Vladiir Lenin ) และเลออน ทร็อตสกี (Leon Trotsky) ไดรวมกันวางแผนปฏิวัติโคนลมรัฐบาล และ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยม
¾ ความสําคัญของการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917
1. เดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ของพรรคบอลเซวิก ทําใหรัสเซียเปนตนแบบของการปฏิวัติสังคม
นิยมที่ประเทศอื่นๆ นํามาเปนแบบอยาง
2. การวางแผนพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียต
ทําใหรัสเซียกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมที่เขมแข็ง
6. สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1917-1918)
– วันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เยอรมนีบุกเบลเยียม
– วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เยอรมนียอมสงบศึกยุติสงคราม
– การลงนามในสัญญาสันติภาพ ฉบับที่สําคัญที่สุด คือ สนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles)
ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 เปนสนธิสัญญาที่บังคับใหเยอรมนีในฐานะชาติ
ผูแพตองยอมปฏิบติตามโดยไมมีขอโตแยง
¾
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– ประเทศคูสงคราม สงครามโลกครั้งที่ 1 มหาอํานาจ 2 คาย ไดแก
1. มหาอํานาจสัมพันธมิตร (Allied Powers) เรียกวา “กลุมสนธิสัญญาไตรภาคี” (Triple Entente)
ประกอบดวย อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย และอีก 23 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา
2. มหาอํานาจกลาง (Central Powers) เรียกวา “กลุมสนธิสัญญาพันธมิตรไตรภาคี” (Triple
Alliance) ประกอบดวย เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี และอิตาลี
¾ สาเหตุที่นําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 1
1. ลัทธิชาตินิยม
2. ลัทธิจักรวรรดินิยม
3. ลัทธินิยมทางทหาร
4. การขยายตัวของระบบพันธมิตรทางทหาร
¾ ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ และความสําคัญ
1. กรณีลอบปลงพระชนมเจาชายฟรานซิส เฟอรดินานด (Archduke Francis Fendinand) องค
รัชทายาทของจักรวรรดิออสเตรีย–ฮังการี ขณะเสด็จประพาสนครหลวงของแควนบอสเนีย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
ค.ศ. 1914 โดยคนรายที่ถือสัญชาติเซอรเบีย ทําใหรัฐบาลออสเตรีย ฮังการี ปกใจเชื่อวารัฐบาลเซอรเบียอยู
เบื้องหลัง
2. ความกาวหนาในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทางทหาร สงครามโลกครั้งที่ 1 แสดงถึง
ความกาวหนาในการประดิษฐอาวุธรายแรงตางๆ ของประเทศคูสงคราม เชน การนํารถถังมาใชเปนครั้งแรก การ
นําเครื่องบินรบติดอาวุธมาทําสงครามกลางอากาศเปนครั้งแรก และรวมทั้งการใชปนกล ปนใหญ และแกสพิษ
เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 1 มีผลทําใหจักรวรรดิที่ยิ่งใหญของ
ยุโรปหลายจักรวรรดิตองลมสลาย เชน จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย–ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน
(ตุรกี) เปนตน และทําใหเกิดประเทศใหมๆ อีกหลายประเทศ เชน โปแลนด ฮังการี และเซโกสโลวะเกีย ฯลฯ
4. การเกิดองคการสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ตึ้งขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพของโลก
7. สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ 1939-1945)
1. เริ่มวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939 เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด
- สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุนประกาศยอมแพ
2. ประเทศคูสงคราม แบงออกเปน 2 ฝาย ดังนี้
- กลุมประเทศพันธมิตร ชาติผูนําที่สําคัญ ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
รวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคตางๆ เขารวมสมทบดวยอีกจํานวนมาก
- กลุมประเทศฝายอักษะ ชาติผูนําที่สําคัญ ไดแก เยอรมนี ญี่ปุน และอิตาลี
3. ความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนสงครามที่เกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สงครามที่สราง
ความหายนะ เพราะการใชระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร (Atomic Bomb) โดยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ
¾ สาเหตุที่นําไปสูสงคราโลก ครั้งที่ 2
1. ความลมเหลวขององคการสันนิบาตชาติ
2. การเติบโตของลัทธินิยมทางทหาร
3. ความไมเปนธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพ
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4. การแขงขันทางเศรษฐกิจ
5. ความขัดแยงในอุดมการณทางการเมือง
- ลัทธิทางทหาร ไดแก ฮิตเลอร ผูนําลัทธินาซี (Nazism) ของเยอรมนี
- มุสโสลินี ผูนําลัทธิฟาสตซิสม (Facism) ของอิตาลี
- ใหความสําคัญกับลัทธิชาตินิยม ความเขมแข็งทางทหาร และอํานาจของผูนํา
¾ ชนวนของสงครามโลก ครั้งที่ 2
1. กรณีเยอรมนีบุกโปแลนด วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939 ทําใหอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสนับสนุน
โปแลนด ประกาศสงครามกับเยอรมนีทันที
2. สงครามขยายตัวในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เมื่อญี่ปุนซึ่งเปนพันธมิตรของเยอรมนีได
โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อาวเพิรล หมูเกาะฮาวาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ทําใหสหรัฐอเมริกา
ประกาศเขารวมสงครามเปนฝายเดียวกับชาติพันธมิตรอยางเปนทางการ
¾ ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2
1. ความหายนะจากภัยสงคราม
2. การเกิดสงครามเย็น (Cold War) ภายหลังเมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ในป ค.ศ. 1945
การแขงขันกันขยายอํานาจและอิทธิพลระหวางสหรัฐอเมริกาชาติผูนําของโลกเสรีประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียต
ประเทศผูนําคายคอมมิวนิสต ทําใหโลกเกิดภาวะ “สงครามเย็น” หรือสงครามอุดมการณซึ่งคอยๆ แพรขยาย
ขอบเขตจากยุโรปไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกในเวลาตอมา
3. การแบงแยกดุลอํานาจทางการเมืองในยุโรป เพราะการแขงขันอํานาจระหวางชาติมหาอํานาจ
สองคายซึ่งมีอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน
4. การกอตั้งองคการสหประชาชาติ (United Naitons) กอนที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติลง
ประเทศมหาอํานาจของโลก เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ไดรวมลงนามใน “กฎบัตร
แอตแลนติก” (Atlantic Charter) ในป ค.ศ. 1941 จึงตั้งองคการสหประชาชาติ (UN)
8. สงครามเย็น (Cold War) (ค.ศ. 1945-1991)
สงครามเย็น เปนความแตกตางของอุดมการณทางการเมืองระหวางมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกา
เปนผูนําฝายอุดมการณเสรีประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา เปนผูนําอุดมการณคอมมิวนิสตทําให
โลกตกอยูภายใตภาวะตึงเครียด
เหตุการณสําคัญ

ชวงผอนคลาย
ความตึงเครียด

ชวงการเผชิญหนา
¾
¾
¾
¾
¾
¾

วิกฤติการณเบอรลิน
สงครามเวียดนาม
กําแพงเบอรลินเปน
สัญลักษณของสงคราม
วิกฤติการณคิวบา
สงครามเกาหลี

ขั้วอํานาจ
ไดแก
สหรัฐอเมริกา
และ
สหภาพโซเวียต
¾ สมัยประธานาธิบดีนิก
สันทําใหอเมริกาลด
บทบาทลงดวยการ
ประกาศ “ลัทธินิกสัน”
¾

ชวงสงครามตัวแทน

ชวงสิ้นสุด
สงคราม

รัสเซียบุกอัฟกานิสถาน ¾ โซเวียตลมสลาย
จึงเกิดความตึงเครียดกลับมา ¾ เกิด “เครือรัฐ
อีกครั้ง
เอกราช” (CIS)
¾ เกิดโครงการ STAR
WAR สมัยโรนัลด เรแกน
¾
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ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 1)
คําชี้แจง : ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สราง และทําเพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด
1) ยุคหินเกา
2) ยุคสําริด
3) ยุคเหล็ก
4) ยุคโลหะ
2. ขอใดเปนจุดเริ่มตนยุคประวัติศาสตร
1) รูจักใชไฟ
2) รูจักการเพาะปลูก 3) รูจักตั้งถิ่นฐาน
4) รูจักบันทึกขอความ
3. หลักฐานทางประวัติศาสตรในขอใดไมจัดวาเปนหลักฐานชั้นตน
1) พระพุทธรูป
2) พระไตรปฎก
3) จดหมายเหตุวันวลิต
4) เครื่องปนดินเผาบานเชียง
4. วิธีการในขอใดที่เปนการนําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรใหเปนเรื่องราว
1) การคนควาและการตีความ
2) การวิเคราะหและการสังเคราะห
3) การตีความและการสังเคราะห
4) การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
5. ขอใดจัดลําดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตไดอยางถูกตอง
1) พงศาวดาร ตํานาน ประวัติศาสตร
2) ตํานาน ประวัติศาสตร พงศาวดาร
3) ตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร
4) พงศาวดาร ประวัติศาสตร ตํานาน
6. “สุวรรณภูมิ” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใด
1) เอเชียใต
2) เอเชียตะวันออก
3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต
4) เอเชียตะวันออกเฉียงใต
7. ขอใดเปนมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ที่ถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกยุคปจจุบัน
1) ระบอบประชาธิปไตย
2) ระบบรัฐธรรมนูญ
3) ระบบกฎหมาย
4) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
8. สงครามครูเสด กอใหเกิดผลดีตอสังคมโลกในดานใด
1) ศาสนาคริสตเผยแผเขามาในทวีปเอเชีย
2) ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผเขาไปในทวีปยุโรป
3) ทําใหเกิดการผสมกลมกลืนระหวางเชื้อชาติมากขึ้น
4) ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาระหวางโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
9. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร
1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ
2) การขยายตัวทางการคา
3) ความตองการสินคาอุตสาหกรรม
4) การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
10. สถาปตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานกอสรางใด
1) พระราชวังเวสทมินสเตอร
2) พระราชวังแวรซายส
3) มหาวิหารเซนตปเตอร
4) มหาวิหารเซนตปอล
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11. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด
1) ทวารวดี
2) สุโขทัย
3) เชียงแสน
4) อยุธยา
12. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยแบบดั้งเดิมเปนอยางไร
1) ครูถายทอดใหศิษยเปนหมูคณะตามชุมชนตางๆ 2) ครูนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตในการสอน
3) ครูรับสอนเฉพาะศิษยที่เปนคนทองถิ่นเดียวกัน 4) ครูผูมีความชํานาญสอนศิษยแบบตัวตอตัว
13. ระบบศักดินาสงผลตอสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตนอยางไร
1) เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
2) เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย
3) เกิดการแบงอํานาจการปกครอง
4) เกิดระบบการควบคุมการใชแรงงาน
14. ขอใดเปนคุณูปการของหมอบรัดเลยที่มีตอสังคมไทย
1) การบุกเบิกสิ่งพิมพ และการออกหนังสือพิมพภาษาไทย
2) การนําพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคูกับยาแผนปจจุบัน
3) การสอนหนังสือควบคูไปกับการเผยแผศาสนาคริสต
4) การเปดโรงพยาบาลรักษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม
15. การปลูกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
3) จอมพลถนอม กิตติขจร
4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท
16. นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสมัยรัชกาลที่ 7 คือขอใด
1) ลดคาเงินบาท
2) ปลดขาราชการออก
3) กูเงินจากตางประเทศ
4) สงเสริมการใชสินคาไทย
17. ขอใดเปนเครื่องมือเครื่องใชที่แสดงใหเห็นการสรางสรรคอันเปนเอกลักษณเฉพาะของมนุษยยุคหินใหมได
ชัดเจนที่สุด
1) ขวานหินขัด
2) เครื่องดนตรีสําริด
3) ภาชนะเครื่องปนดินเผา
4) การใชกระดูกสัตว เขาสัตวเปนอาวุธ
18. ขอใดเปนจุดเริ่มตนของยุคโลหะ
1) การหลอมดีบุก
2) การหลอมทองแดง
3) การหลอมเหล็ก
4) การหลอมสําริด
19. ถาในปจจุบันประเทศไทยยังใชระบบศักราชแบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ปพุทธศักราช 2550 จะตรงกับ
รัตนโกสินทรศกใด
1) ร.ศ. 224
2) ร.ศ. 225
3) ร.ศ. 226
4) ร.ศ. 227
20. ถาตองการวิจัยเรื่อง “เรือกับวิถีชีวิตชาวเล” จะตองใชวิธีการทางประวัติศาสตรในขั้นตอนใด เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณ
1) การตั้งประเด็นคําถามเรื่องราวที่อยากรู
2) การคนหาและรวบรวมหลักฐาน
3) การวิพากษและตีความหลักฐาน
4) การสรุปขอเท็จจริง
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21. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของจดหมายเหตุ
1) เปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับศาสนา
2) เปนบันทึกจากการบอกเลาตอๆ กันมา
3) เปนขอมูลที่ปราศจากความคิดเห็นของผูบันทึก 4) เปนบันทึกที่มีเรื่องของเวลาเขามาเกี่ยวของ
22. การศึกษาประวัติศาสตรแหลงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุตองศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรขอใด
1) คัมภีรพระเวท
2) เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา
3) มหากาพยรามายณะและมหาภารตะ
4) เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช
23. ภูมิภาคใดไดรับอิทธิพลดานการเมืองการปกครองของอารยธรรมอินเดีย
1) เอเชียกลาง
2) เอเชียตะวันออก
3) เอเชียตะวันตกเฉียงใต
4) เอเชียตะวันออกเฉียงใต
24. ขอใดไมเกี่ยวของกับการฟนฟูศิลปวิทยา
1) การยกยองความสามารถของมนุษย
2) การเนนความเปนปจเจกชน
3) การรื้อฟนความเชื่อทางศาสนา
4) การคืนกลับมาของอารยธรรมกรีก
25. สมัยสุโขทัยสามารถเทียบกับสมัยประวัติศาสตรสากลในขอใด
1) สมัยแหงการคนพบและสํารวจ
2) สมัยแหงสงครามเพโลพอนนีเซียน
3) สมัยจักรวรรดิโรมันตะวันตกลมสลาย
4) สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงโรมัน
26. ประวัติศาสตรยุโรปตะวันตกรวมสมัยเริ่มตนเมื่อใด
1) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3) ภายหลังสงครามเย็น
4) ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต
27. ความตกลงเชนเกนเกี่ยวของกับเรื่องใดในกลุมสหภาพยุโรป
1) การขอวีซาเขาประเทศ
2) การไมจํากัดปริมาณสินคานําเขา
3) การใหบริการดานสถาบันการเงินขามชาติ
4) การเคลื่อนยายสินคาโดยไมตองผานศุลกากร
28. “ไพร” ในสังคมอยุธยามีฐานะใกลเคียงกับบุคคลกลุมใดในปจจุบัน
1) แรงงานรับจาง
2) สามัญชน
3) ทหารเกณฑ
4) กระฎมพี
29. ปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับตางชาติเรื่องใดที่รัฐตองตัดสินใจใชวิธีการทางทหารในการแกปญหา
1) กรณีหัวเมืองมลายูกับอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 5
2) วิกฤตการณ ร.ศ. 112 กับฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่ 5
3) ญี่ปุนเคลื่อนกองทัพเขาไทยชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
4) กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
30. วัตถุประสงคที่แทจริงของการกอตั้งขบวนการเสรีไทยในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับขอใด
1) เพื่อตอสูกับกองทัพญี่ปุน
2) เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ
3) เพื่อแสดงตนเปนฝายพันธมิตร
4) เพื่อชวยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
31. ขรัวอินโขง มีผลงานเดนดานใด
1) การประดิษฐลายปูนปน
2) การวาดภาพ 3 มิติ
3) การแกะสลักบานประตูพระอุโบสถ
4) การปนพระพุทธรูป
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32. บุคคลใดมีบทบาทสําคัญในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาเบาวริง
1) ดร.ฟรานซิส บี. แซร
2) ดร.แดน บีช บรัดเลย
3) วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด
4) สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ
33. กิจกรรมใดที่ถือวาเปนการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย
1) การประดิษฐคันไถ
2) การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก
3) การใชเครื่องจักรในระบบการผลิต
4) การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชดวยโลหะ
34. พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตรยอมรับวามีขอมูลถูกตองที่สุด
1) ฉบับบริติชมิวเซียม
2) ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
3) ฉบับสมเด็จพระพนรัตน
4) ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
35. ขอใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร
1) การคนหาขอมูล และรวบรวมหลักฐาน
2) การตั้งคําถาม และกําหนดประเด็นของการศึกษา
3) การอธิบายที่มีเหตุผล และมีคําตอบที่ชัดเจน
4) การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธของขอมูล
36. สถาปตยกรรมกรีกที่ไดรับการยกยองมากที่สุดเปนสถาปตยกรรมประเภทใด
1) วิหารหินออน
2) โรงมหรสพขนาดใหญ
3) โบสถรูปแปดเหลี่ยม
4) พระราชวังที่มีขนาดใหญ
37. วรรณกรรมอินเดียที่ชาวยุโรปรูจักในยุคแรกเขียนเปนภาษาใด
1) อาหรับ
2) อังกฤษ
3) เปอรเซีย
4) สันสกฤต
38. ดินแดนสวนใดของโลกตะวันออกที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษที่ 8-13
1) จีน
2) อินเดีย
3) เอเชียตะวันออกเฉียงใต
4) เอเชียตะวันตกเฉียงใต
39. ภายหลังการปฏิวัติโคนลมราชวงศชิง จีนไดเปลี่ยนการปกครองไปสูระบอบใด
1) ระบอบสังคมนิยม
2) ระบอบเผด็จการทางทหาร
3) ระบอบคอมมิวนิสต
4) ระบอบประชาธิปไตย
40. โครงสรางการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญา
คนใด
1) รุสโซ
2) วอลแตร
3) จอหน ล็อก
4) มองเตสกิเออ
41. ประเทศคูใดมีความขัดแยงกันเนื่องจากประเด็นทางศาสนา
1) เกาหลีกับญี่ปุน
2) สเปนกับโปรตุเกส 3) ฝรั่งเศสกับเยอรมนี 4) อินเดียกับปากีสถาน
42. สงครามโลกครั้งที่ 2 แตกตางจากสงครามโลกครั้งที่ 1 อยางชัดเจนในประเด็นใด
1) การเขารวมสงครามของสหรัฐอเมริกา
2) การที่สหภาพโซเวียตไมไดเขารวมสงคราม
3) การขยายพื้นที่ของสมรภูมิและความรายแรงของอาวุธ
4) การยุติความขัดแยงและจัดตั้งองคการระหวางประเทศ
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43. ขอใดคือความหมายที่แทจริงของสงครามเย็น
1) การแบงกลุมประเทศพันธมิตร และกลุมประเทศอักษะ
2) การตอสูระหวางอุดมการณประชาธิปไตยกับอุดมการณคอมมิวนิสต
3) การตอสูและแขงขันในการสรางอาวุธนิวเคลียรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
4) การแบงกลุมประเทศผูฝกใฝสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศผูฝกใฝสหภาพโซเวียต
44.
“การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางฝรั่งใหระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได
การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ําเอาไวก็เอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”
คํากลาวนี้แสดงวิสัยทัศนของพระองคใด
1) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
3) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
4) พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
45. พระราชนิพนธเรื่องไตรภูมิพระรวง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดใดเปนหลัก
1) พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ
2) พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน
3) พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ
4) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
46. ขอใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตรไทยในปจจุบันไมยอมรับ
1) อยูทางตอนใตของประเทศไทย
2) อยูบริเวณเทือกเขาอัลไต
3) อยูบริเวณตอนใตของจีน
4) อยูบริเวณประเทศไทยปจจุบัน
47. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย ใครเปนผูมีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญ
1) พระมหากษัตริย
2) เจานายและขุนนาง
3) นายทหารสัญญาบัตร
4) ชนชั้นกลางและปญญาชน
48. ขอใดเปนลักษณะการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา
1) เปนการผูกขาดโดยพระคลังสินคา
2) เปนการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง
3) เปนการคาเสรีโดยไมกีดกันชาวตางชาติ
4) เปนการคาเสรีภายใตการควบคุมของขุนนาง
49. ชนชาติใดที่เขาสูสมัยประวัติศาสตรในโลกตะวันตกเปนกลุมแรก
1) ชาวอียิปต
2) ชาวสุเมเรียน
3) ชาวเปอรเซียน
4) ชาวบาบิโลเนียน
50. หลักฐานประเภทใดที่ทําใหการศึกษาเรื่องอาณาจักรตางๆ ในดินแดนประเทศไทยนาเชื่อถือมากที่สุด
1) ตํานาน
2) จารึก
3) เอกสารจีน
4) จดหมายเหตุ
51. ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด
1) ศาสนา
2) กลุมชาติพันธุ
3) การประกอบอาชีพ 4) สภาพภูมิศาสตร
52. นักมนุษยนิยมเปนผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด
1) Romantic
2) Realistic
3) Reformation
4) Renaissance
53. เมืองหลวงใดที่มีอายุใกลเคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด
1) ปกกิ่ง
2) ปารีส
3) ลอนดอน
4) วอชิงตัน ดี.ซี.

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_______________________________สังคมศึกษา (51)

54. ขอใดไมใชคุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปชวงคริสตศตวรรษที่ 16-17
1) เปนผูรักความอิสระเสรี
2) เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
3) เปนผูบุกเบิกความรูทางวิทยาศาสตร
4) เปนผูที่ตองการความเสมอภาค
55. เหตุใดการตอสูเพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใตจึงเปนไปดวยความยากลําบาก
1) กลุมผูนําในการตอสูขาดเอกภาพ
2) สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาและปาทึบ
3) อํานาจในการปกครองตกอยูในมือของกลุมชนชั้นสูง
4) การตอตานของกลุมผูที่มีทาสไวในครอบครอง
56. การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1823 เพื่อวัตถุประสงคใด
1) ตอตานการใชแรงงานทาส
2) สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝงตะวันตก
3) หามประเทศในยุโรปเขามาแสวงหาผลประโยชน
4) สงเสริมใหชาวอเมริกันออกไปทําธุรกิจในตางแดน
57. กิจกรรมใดนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง
1) การผลิตเหล็กกลา
2) การใชเครื่องจักรไอน้ํา
3) การประดิษฐเครื่องปนดาย
4) การวางสายโทรเลขขามทวีป
58. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
1) เกิดความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง
2) ทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
3) ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อยางเปนทางการ
4) ฝรั่งเศสเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ
59. ประเทศใดไมไดเกิดจากการลมสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหวาง ค.ศ. 1991-1995
1) โครเอเชีย
2) บัลแกเรีย
3) มาซิโดเนีย
4) สโลวีเนีย
60. การแขงขันกีฬาโอลิมปกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจาองคใด
1) ซูส (Zeus)
2) อพอลโล (Apollo) 3) เฮอรเมส (Hermes) 4) โพซายดอน (Poseidon)
61. พระราชกรณียกิจใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิบัติกอนพระราชกรณียกิจอื่นหลังจาก
ขึ้นครองราชย
1) เสด็จประพาสตน
2) ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
3) เสด็จพระราชดําเนินตางประเทศ
4) ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน
62. การที่พระมหากษัตริยไทยทรงมีฐานะเปนสมมติเทพ เปนคติความเชื่อใด
1) พราหมณ-ฮินดู
2) พุทธศาสนาแบบเถรวาท
3) พุทธศาสนาแบบมหายาน
4) คติดั้งเดิม
63. ระบบใดที่สะทอนใหเห็นวากําลังคนเปนทรัพยากรสําคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ
1) ระบบไพร
2) ระบบขุนนาง
3) ระบบอุปถัมภ
4) ระบบศักดินา
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64. การที่อัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและฝายใต ทั้งฝายพลเรือน
และทหารเกิดขึ้นในสมัยใด
1) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2) สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง
3) สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
4) สมัยสมเด็จพระเพทราชา
65. ขอใดไมไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
1) การปฏิรูปการศึกษา
2) การจัดตั้งกระทรวง
3) การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย
4) การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
66. ประเทศไทยไดเผชิญปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรงเปนครั้งแรกในชวงเวลาใด
1) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3) หลังวิกฤตการณ ร.ศ. 112
4) หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง
67. พระราชบัญญัติวาดวยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใชเปนครั้งแรกในสมัยที่ใครเปนนายกรัฐมนตรี
1) พระยามโนปกรณนิติธาดา
2) พระยาพหลพลพยุหเสนา
3) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
4) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
68. หากตองการชมปราสาทหินที่สรางตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน ทานจะไปที่ใด
1) ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย
2) ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3) ปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
4) ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร
69. ที่กลาววาศิลาจารึกสุโขทัย เปนหลักฐานปฐมภูมิที่มีคุณคา เพราะเหตุผลขอใด
1) เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุด
2) เปนบันทึกลายลักษณอักษรที่คงทนถาวร
3) เปนบันทึกเหตุการณที่เกิดจากความประสงคของพระมหากษัตริยในยุคนั้น
4) เปนหลักฐานประวัติศาสตรที่มีความสมบูรณไมตองคนควาจากหลักฐานอื่นๆ อีก
70. สมชายและสมหญิงใชขอมูลเดียวกันในการเขียนรายงานประวัติศาสตรเรื่องทาวสุรนารี ผลปรากฏวางาน
ของสมชายมีคุณคามากกวางานของสมหญิง เพราะเหตุใด
1) การตั้งสมมติฐาน 2) การคัดเลือกขอมูล 3) การวิเคราะหขอมูล 4) การตรวจสอบขอมูล
71. ในยุคคลาสสิก จักรพรรดิโรมันสามารถสรางสังคมนานาชาติภายใตกฎหมายเดียวกันโดยใชภาษาใดรวมกัน
1) ภาษากรีก
2) ภาษาละติน
3) ภาษาฮีบรู
4) ภาษาเฮลเลนิก
72. เพราะเหตุใดจึงกลาววา แมกนา คารตา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก
1) เพราะระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
2) เพราะระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3) เพราะระบุถึงกลไกในการปกครองประเทศ
4) เพราะระบุถึงอํานาจอธิปไตยที่มาจากมวลชน
73. ขอใดไมใชลักษณะความโดดเดนของสมัยกลาง
1) การกอตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก
2) การจัดการศึกษาดานศิลปศาสตรอยางมีระบบ
3) การมีระบบฝกงานเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
4) การใหสิทธิเสมอภาคแกประชาชน
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74. เหตุการณในประวัติศาสตรตอไปนี้
ก. การปฏิวัติวิทยาศาสตร
ข. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
ค. การปฏิรูปสมัยเมจิ
ง. สงครามฝน
ขอใดจัดเรียงลําดับเหตุการณกอนหลังไดถูกตอง
1) ก., ค., ง. และ ข.
2) ข., ก., ง. และ ค.
3) ง., ก., ค. และ ข.
4) ก., ข., ค. และ ง.
75. ขอใดไมใชสาเหตุของการลาอาณานิคม
1) ความตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาด
2) ความตองการสรางความยิ่งใหญของชาติจักรวรรดินิยม
3) ความขัดแยงในอุดมการณทางเศรษฐกิจและการเมือง
4) ความเชื่อของพวกจักรวรรดินิยมในเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว”
76. ปจจัยขอใดทําใหการเรียกรองเอกราชของอินเดียประสบผลสําเร็จ
1) การรวมพลังชาตินิยมชาวฮินดู
2) การตอสูอยางสงบโดยยึดหลักอหิงสา
3) การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ
4) ความรวมมือกันระหวางชาวฮินดูและมุสลิม
77. การถายทอดผลงานดานจิตรกรรมแนวสัจนิยมในคริสตศตวรรษที่ 19 จิตรกรมีวัตถุประสงคสําคัญในขอใด
1) เพื่อสะทอนชีวิตในสังคมอุตสาหกรรม
2) เพื่อสงเสริมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
3) เพื่อสะทอนความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) เพื่อสะทอนบทบาทของศาสนจักรที่มีอิทธิพลตอสังคม
78. เกณฑใดที่ถือวาเปนชวงเวลาแหงการสิ้นสุดของประวัติศาสตรสากลสมัยใหม
1) การสิ้นสุดของสมัยจักรวรรดินิยม
2) การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1
3) การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2
4) การสิ้นสุดของสงครามเย็น
79. แนวคําสอนของขงจื๊อเนนความสําคัญในเรื่องใด
1) วิถีแหงธรรมชาติ
2) การบูชาบรรพบุรุษ
3) ความสัมพันธของคนในสังคม
4) ระเบียบแบบแผนการปกครอง
80. กุศโลบายทางการเมืองใดที่พระมหากษัตริยสุโขทัยทรงใชในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเปนปกแผน
ของอาณาจักร
1) การควบคุมกําลังคนใหเปนหมวดหมู
2) การสรางความสัมพันธในระบบเครือญาติ
3) การสถาปนารูปแบบการปกครองตามระบบศักดินา
4) การสงพระโอรสไปปกครองหัวเมืองประเทศราช
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81. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร
1) กระจายอํานาจและแบงแยกหนาที่
2) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและแบงแยกหนาที่
3) รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและรวมหนาที่
4) กระจายอํานาจและจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชา
82. การเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาทํางานในประเทศสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 ทําใหไทยไดรับ
ประโยชนสูงสุดในเรื่องใด
1) การเรียนรูวิทยาการสมัยใหม
2) การเรียนรูระบบการคากับประเทศตะวันตก
3) การแกไขปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 4) การรอดพนจากการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
83. เย็นเปนลูกทาสที่เกิดใหม และไดรับอิสรภาพโดยสมบูรณตามกฎหมายใน พ.ศ. 2432 แสดงวาเย็นเกิดในปใด
1) ปที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติ
2) ปที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติทาส
3) ปที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร
4) ปที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย
84. อุบัติเหตุการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี ที่โรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1986
สงผลตอสังคมโลกอยางไร
1) การเสนอแผนการใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศตางๆ
2) การลงนามของประเทศมหาอํานาจในการจํากัดอาวุธนิวเคลียร
3) การลงมติใหสหประชาชาติเขาตรวจสอบการใชนิวเคลียรของประเทศสมาชิก
4) การตื่นตัวของนานาประเทศในการปฏิรูปเทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร
85. การวิเคราะหตามวิธีการทางประวัติศาสตร มีลักษณะอยางไร
1) สรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นวาคืออะไร
2) การเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นตามขอมูลที่มีอยู
3) การจัดเรียงลําดับเวลากอนหลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น
4) การหาความสัมพันธของขอมูลที่ผานการตีความอยางมีเหตุผล
86. นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงสมัยที่ประเทศไทยตองเขาสูสงคราม
มหาเอเชียบูรพา รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวคิดในการนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐมาใช เปนเพราะเหตุใด
1) เตรียมตัวใหพรอมกับสถานการณของโลกในขณะนั้น
2) ตองการขัดขวางการครอบงําทางเศรษฐกิจของหมูชนชั้นศักดินา
3) เพื่อสกัดกั้นการเขามาครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวตางชาติ
4) ตองการตอบแทนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับผูคุมกําลังหนวยทหาร
87. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
บานเมืองจนประสบผลสําเร็จเทียบไดกับพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยพระองคใด
1) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2) สมเด็จพระนารายณมหาราช
3) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
88. เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมลุมแมน้ําอื่นๆ เรื่องที่อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุไมมีหลักฐานชัดเจนคือเรื่องใด
1) การวางผังเมือง
2) การจัดระเบียบการปกครอง
3) การมีบันทึกที่เปนลายลักษณอักษร
4) การแยกแยะอาชีพของพลเมือง
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_______________________________สังคมศึกษา (55)

89. การใชกระดาษเงินหรือธนบัตรแทนโลหะ เปนภูมิปญญาที่ชาติใดเริ่มใชกอน
1) จีน
2) อินเดีย
3) เปอรเซีย
4) อียิปต
90. ความแตกตางของการที่ปากีสถานแยกออกจากอินเดียกับบังคลาเทศแยกออกจากปากีสถานคือเรื่องใด
ตามลําดับ
1) ศาสนากับเศรษฐกิจ
2) เศรษฐกิจกับการปกครอง
3) การปกครองกับศาสนา
4) ศาสนากับการปกครอง
91. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มมีความสําคัญตอโลกตะวันตกในเรื่องใด
1) เมื่อจักรวรรดิโรมันตองการทองคําจากสุวรรณภูมิ
2) เมื่อโปรตุเกสแสวงหาเสนทางเดินเรือไปหมูเกาะเครื่องเทศ
3) เมื่อโปรตุเกสกับสเปนแบงเขตสํารวจทางทะเล
4) เมื่อชาติตะวันตกพากันเขามายึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
92. ขอใดไมอยูในขอบขายวัตถุประสงคของการกอตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN)
1) การรวมมือกันกําจัดหรือยับยั้งโรคระบาด
2) การรวมมือกันทางทหารปราบปรามชนกลุมนอย
3) การรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรี
4) การรวมมือกันดานวิชาการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา
93. เหตุการณในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีความสัมพันธกับประเด็นที่สําคัญในทางการเมืองไทยในลักษณะใด
1) การเรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย
2) การดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่มิไดมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3) การเดินทางกลับคืนสูประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เปนเผด็จการ
4) การกอความวุนวายทางการเมืองของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
94. เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนกาวหนาอยางรวดเร็วตั้งแตชวงเวลาใดและโดยนโยบายใด
1) ปลายทศวรรษ 1950 กาวกระโดดไปขางหนา 2) ตนทศวรรษ 1960 จัดตั้งคอมมูน
3) ปลายทศวรรษ 1970 เปดประเทศ
4) ตนทศวรรษ 1990 สี่ทันสมัย
95. การเรียกสมัยแหงการคนพบ (Age of Discovery) ที่เริ่มปลายคริสตศตวรรษที่ 15 นั้น เกิดจากเหตุผลใด
1) การพบแหลงแรเงิน และทองคําจากกินี แอฟริกา
2) การพบอารยธรรมแอซเตค (Aztec) และ อินคา (Inca) ในทวีปอเมริกาใต
3) การพบเสนทางเดินเรือไปยังทวีปอเมริกา และทวีปเอเชียโดยไมผานทะเลเมดิเตอรเรเนียน
4) การพบหลักฐานความรุงโรจนของอารยธรรมกรีก-โรมันที่คนในยุคกลางปดบัง
96. ขอใดไมใชลักษณะเดนของสังคมยุโรปในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
1) การเผยแพรความคิดของนักมนุษยนิยมคริสเตียน
2) การศึกษาผลงานและความคิดของสมัยกรีก-โรมัน
3) ชนชั้นกลางมีบทบาทในทางสังคมและเศรษฐกิจ
4) คริสตศาสนามีบทบาทสูงตอความคิดและการดําเนินชีวิตของชาวตะวันตก
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97. ขอใดที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนของศิลปะในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
1) ศิลปนยังตกอยูใตอํานาจและอิทธิพลของคริสตศาสนา
2) กิลดยังมีอิทธิพลในการควบคุมงานของศิลปนในแขนงตางๆ
3) งานศิลปะมีลักษณะที่เปนธรรมชาติ เนนความสวยงามละเอียดออน
4) ความสามารถของศิลปนในการลอกเลียนงานศิลปะของกรีก-โรมัน
98 ขอใดไมเกี่ยวของกับการลมสลายของสหภาพโซเวียต และการยุติของสงครามเย็น
1) การพังทลายกําแพงเบอรลิน
2) การใชนโยบายเปด-ปรับของมีฮาอิล กอรบาชอฟ
3) การหันสูระบอบประชาธิปไตยของประเทศยุโรปตะวันออก
4) การใชหลักการอยูรวมกันโดยสันติของนีกีตา ครุชชอฟ
99. ใน ค.ศ. 2006 อดีตประธานาธิบดีฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดําเนินคดีในขอหากระทําอาชญากรรม
ตอมนุษยชาติจากกรณีใด
1) การเขายึดครอบครองคูเวต และสังหารพลเมือง
2) การปราบปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮทางภาคใต
3) การปราบปรามชนกลุมนอยชาวเคิรตทางภาคเหนือ
4) การกวาดลางชาวมุสลิมนิกายซุนนีชานกรุงแบกแดด
100. ขอใดคือปญหาและอุปสรรคขององคการสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพโลกในปจจุบัน
1) สหรัฐอเมริกามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานเพื่อรักษาสันติภาพของโลก
2) ความรวมมือและความชวยเหลือจากประเทศสมาชิกที่มีฐานะมั่นคงลดนอยลง
3) องคการระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ มีบทบาทมากขึ้นในการประสานความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อรักษาสันติภาพ
4) ขอบขายการดําเนินงานรักษาสันติภาพขององคการสหประชาชาติกวางขวางและมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
101. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่เปนลายลักษณอักษรขอใดมีคุณคาทางประวัติศาสตรนอย
1) ศิลาจารึก
2) หนังสือราชการ
3) เอกสารสวนบุคคล 4) ตํานาน
102. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกอใหเกิดผลที่สําคัญอยางไร
1) ทําใหสถาบันขุนนางมีอํานาจเขมแข็งมากขึ้น
2) ทําใหเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบอยครั้ง
3) ทําใหกลุมเจานายมีอํานาจตอรองผลประโยชนกับกลุมขุนนางมากยิ่งขึ้น
4) ทําใหเกิดความขัดแยงกับอาณาจักรเพื่อนบานของอาณาจักรอยุธยาที่อยูโดยรอบ
103. ภายหลังไทยทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 แลว กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของไทยอยางไร
1) ไทยตองยกเลิกระบบผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคากับสินคาบางประเภท
2) มีการปรับปรุงภาษีสินคาขาเขาบางประเภทเปนรอยละ 3
3) เงินตราไดเขามามีความสําคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม
4) ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและทรัพยสินเงินตราเริ่มลดนอยลง
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104. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองการปกครองที่มี
แนวคิดที่จะใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเองมากที่สุดไดแกเรื่องใด
1) การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน
2) การจัดตั้งเสนาบดีสภา กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก
3) การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
4) การจัดตั้งสุขาภิบาล
105. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กอนหนาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
รัชกาลที่ 7 ทรงมีแนวพระราชดําริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอยางไร
1) ทรงริเริ่มใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนหลักในการปกครองประเทศ
2) มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ. 2474
3) โปรดใหมีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบริเวณพระราชวังดุสิต
4) ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน
106. อินเดียกับจีนในปจจุบันมีลักษณะสําคัญคลายคลึงกันหลายประการ ยกเวนขอใด
1) ความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว
2) มรดกทางอารยธรรมยังมีความสําคัญ
3) มีประชากรมากเกิน 1,000 ลานคน
4) มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง
107. บุคคลสําคัญผูใดที่ไมเคยเดินทางตามเสนทางสายไหม
1) เจิ้งเหอ
2) พระถังซําจั๋ง
3) เจ็งกีสขาน
4) มารโค โปโล
108. หลังจากอาเซียนกอตั้งมาครบ 40 ป เมื่อ พ.ศ. 2550 เรื่องใดที่เพิ่งเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรก
1) ขยายความรวมมือใหครอบคลุมทุกดาน
2) การประกาศใชกฎบัตรอาเซียน
3) คนไทยเปนเลขาธิการของอาเซียน
4) การประณามประเทศสมาชิกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
109. สงครามครูเสดเกี่ยวของกับเรื่องใด
1) อิสราเอลขับไลพวกปาเลสไตนออกจากเยรูซาเล็ม
2) ผูนับถือคริสตศาสนาพยายามยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืน
3) หลายประเทศในทวีปยุโรปโจมตีตะวันออกกลางเพื่อเปดเสนทางคาขาย
4) พวกเติรกเขายึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปล
110. เหตุการณความวุนวายทางการเมืองในอิรักทําใหผูคนวิตกวาวัตถุโบราณล้ําคาคงสูญหายจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะ
ดินแดนที่เปนอิรักปจจุบันเคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรใด
1) คารเธจ
2) ฟนิเชีย
3) ไมซิเนียน
4) บาบิโลเนีย
111. ขอใดมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง
1) นิโคลัส โคเปอรนิคัส - ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาล
2) เรอเน เดสการตส - กฎแรงดึงดูดของจักรวาล
3) เซอรไอแซก นิวตัน - ประดิษฐกลองโทรทรรศน
4) กาลิเลโอ กาลิเลอิ - การใชหลักเรขาคณิตในการพิสูจนความจริง
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112. เหตุใดการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 จึงไดชื่อวาเปนเหตุการณสําคัญของโลกตะวันตก
1) เพราะเปนการปฏิวัติทางการเมืองครั้งแรกที่ลมลางระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย
2) เพราะเปนการปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของยุโรป
3) เพราะเปนการปฏิวัติที่วางรากฐานหลักการดานสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค
4) เพราะเปนการปฏิวัติที่ทําลายระบบชนชั้น และเปดโอกาสใหประชาชนหันไปมีสวนรวมในการปกครอง
113. ขอใดเปนลักษณะเดนของลัทธิจักรวรรดินิยมในปลายคริสตศตวรรษที่ 19
1) การยึดครองเมืองทาสําคัญๆ และจัดตั้งสถานีการคา
2) การเขาควบคุมทางการเมือง และยึดครองอํานาจอธิปไตย
3) การเผยแผคริสตศาสนานิกายตางๆ และการผูกขาดดานการคา
4) การครอบงําและเขาปกครองดินแดนตางๆ รวมทั้งการประสมประสานนโยบายดานเศรษฐกิจและการเมือง
114. วัตถุประสงคสําคัญที่สุดขององคการสันนิบาตชาติ และสหประชาชาติคือขอใด
1) การสรางสันติภาพและการปองกันการใชอาวุธปรมาณู
2) การรักษาสันติภาพของโลก และการใชหลักการประกันความมั่นคงรวมกันในการแกไขขอพิพาทระหวางประเทศ
3) การหาแนวทางรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความรวมมือระหวางชาติ
4) การจัดตั้งองคการรักษาสันติภาพของโลก และเสริมสรางความมั่นคงของนานาประเทศ
115. การลมสลายของสหภาพโซเวียต และระบบคอมมิวนิสตในยุโรป ค.ศ. 1991 มีความสําคัญอยางไร
1) ทําใหระบบการเมืองแบบสองขั้วอํานาจสิ้นสุดลง
2) ทําใหเยอรมนีรวมตัวกันเปนประเทศเดียวกันไดสําเร็จ
3) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสนเขตแดนของยุโรปและสหภาพยุโรปมีบทบาทสําคัญขึ้น
4) ทําใหสงครามเย็นสิ้นสุดลง ยุโรปมีความเขมแข็งทางการเมือง และเปนประชาธิปไตยมากขึ้น
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104. 4)
114. 2)

5. 3)
15. 1)
25. 1)
35. 2)
45. 1)
55. 2)
65. 4)
75. 3)
85. )
95. 3)
105. 1)
115. 4)
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6. 4)
16. 2)
26. 2)
36. 1)
46. 2)
56. 3)
66. 1)
76. 2)
86. 3)
96. 4)
106. 1)

7. 3)
17. 3)
27. 1)
37. 3)
47. 2)
57. 1)
67. 3)
77. 1)
87. 2)
97. 4)
107. 1)

8. 4)
18. 2)
28. 2)
38. 4)
48. 1)
58. 3)
68. 2)
78. 3)
88. 3)
98. 4)
108. 2)

9. 1)
19. 3)
29. 2)
39. 4)
49. 2)
59. 2)
69. 2)
79. 2)
89. 1)
99. 2)
109. 2)

10. 2)
20. 2)
30. 3)
40. 4)
50. 2)
60. 1)
70. 3)
80. 2)
90. 4)
100. 1)
110. 4)

_______________________________สังคมศึกษา (59)

ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 2)
คําชี้แจง : ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด
1) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
2) ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน
3) ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน
4) สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น
2. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมี
ลักษณะที่สําคัญอยางไร
1) รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกที่สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย
2) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเทาที่จําเปน
3) รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอํานาจ
4) การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองหลวงเทานั้น
3. การเมืองการปกครองของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2480-2514 มีลักษณะอยางไร
1) ฝายการเมืองบริหารตามระบอบประชาธิปไตย 2) ฝายทหารมีบทบาทในระบบอํานาจนิยม
3) ขาราชการพลเรือนควบคุมการบริหารราชการ 4) กลุมนักธุรกิจการเมืองมีบทบาทบริหารประเทศ
4. ลักษณะเดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใตคืออะไร
1) เปนภูมิภาคซึ่งมีวัฒนธรรมของตนเองอันหลากหลาย
2) เปนศูนยกลางการคาเครื่องเทศที่สําคัญที่สุดของโลก
3) เปนภูมิภาคที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลักจากภายนอก
4) เปนภูมิภาคของความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ
5. ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีพื้นฐานมาจากปจจัยใดมากที่สุด
1) การสงเสริมการศึกษา
2) จรรยาวิชาชีพของคนงานญี่ปุน
3) การบริหารการลงทุนของบรรษัทเงินทุนที่เรียกวาไซบัตสึ
4) การที่ญี่ปุนไมตองใชงบการปองกันประเทศมาก
6. เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกจึงกอความทุกขยากใหแกกรรมกร
1) รัฐบาลบีบบังคับใหผูใชแรงงานทํางานหลายชั่วโมงตอวัน
2) นายจางไมอนุญาตใหเด็กทํางานในโรงงานเดียวกับบิดามารดา
3) รัฐบาลไมมีมาตรการควบคุมนายจางใหปฏิบัติตอลูกจางอยางเปนธรรม
4) รัฐบาลกําหนดอัตราคาจางต่ําเพื่อลดตนทุนการผลิตสินคา
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7. ขอใดไมใชขอเสนอแนะของนักปรัชญาการเมืองฝรั่งเศสกอนการปฏิวัติ ค.ศ. 1789
1) การปกครองโดยกษัตริยทรงภูมิธรรม
2) การสรางระบบสังคมที่มีความเสมอภาคกันมากขึ้น
3) การใหเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
4) การสรางฝรั่งเศสใหยิ่งใหญเหมือนครั้งสมัยพระเจาหลุยสที่ 14
8. คําแถลง 14 ประการของประธานาธิบดีวูดโรว วิลสันมีความสําคัญอยางไรในประวัติศาสตรโลก
1) เปนแนวทางในการเจรจาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
2) เปนหลักปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาในดานความสัมพันธกับสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
3) เปนพื้นฐานของการกอตั้งสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
4) เปนนโยบายที่ทําใหสหรัฐอเมริกากาวมาสูความเปนมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
9. สงครามโลกครั้งที่ 2 สงผลตอโลกตะวันออกโดยตรงในขอใด
1) การเกิดสมาคมซีโต
2) การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน
3) การเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุน
4) การสิ้นสุดยุคอาณานิคม
10. การทําลายกําแพงเบอรลิน ใน ค.ศ. 1989 แสดงใหเห็นเรื่องอะไร
1) ชัยชนะของเยอรมนีตะวันตกตอเยอรมนีตะวันออก
2) เปนการใชนโยบายผอนคลายความตึงเครียดของประเทศมหาอํานาจ
3) การขยายตัวของลัทธินาซีใหมในเยอรมนี
4) การสิ้นสุดลงของสงครามเย็น
11. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการเสริมความมั่นคงใหแกสถาบันกษัตริยในตอนตนรัชกาลที่ 5 คือขอใด
1) การเริ่มจัดทํางบประมาณแผนดิน
2) การยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากร
3) การจายเงินเดือนแกขาราชการ
4) การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
12. เหตุการณใดที่ทําใหบางประเทศคืนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหไทย
1) รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศในยุโรป
2) การเจรจาของสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ
3) ไทยยอมเสียดินแดนบางสวนใหแกอังกฤษและฝรั่งเศส
4) รัชกาลที่ 6 สงทหารเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 1
13. วิกฤติการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กอใหเกิดผลดานการเมืองที่สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด
1) กลุมอาชีพตางๆ เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิประโยชนและเสรีภาพ
2) มีการเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญใหม
3) ทําใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517
4) ทหารและกองทัพลดบทบาทการเขามาเกี่ยวของกับการเมืองจนถึงปจจุบัน
14. อาเซียน + 3 คือประเทศใด
1) ติมอร จีน ญี่ปุน
2) จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
3) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
4) จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_______________________________สังคมศึกษา (61)

15. สาเหตุสําคัญของปญหาติมอรตะวันออกตรงกับขอใด
1) การตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมของชาวติมอรตะวันออก
2) ความขัดแยงระหวางประชากรตางศาสนา
3) ประธานาธิบดีซูการโนไดฝนมติสหประชาชาติเขายึดครองเกาะนั้น
4) อินโดนีเซียปราบปรามผูนําชาวติมอรตะวันออกอยางรุนแรง
16. การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเกี่ยวของกับสถานการณใด
1) เติ้ง เสี่ยวผิง รณรงคตอตานวัฒนธรรมตะวันตก
2) ดร. ซุน ยัดเซน รณรงคตอตานราชวงศชิง ซึ่งมิใชชาวจีน
3) เหมา เจอตุง รณรงคตอตานพวกปญญาชน
4) กลุมเยาวชนเรดการดรณรงคตอตานจารีตศักดินา
17. นับแตไดรับเอกราชเปนตนมา ศรีลังกาตองเผชิญกับปญหาภายในที่สําคัญที่สุดเรื่องใด
1) ความยากจน
2) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
3) การตอสูเรียกรองเอกราชของชาวทมิฬ
4) ความขัดแยงระหวางผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม
18. ขอใดไมใชมรดกทางวัฒนธรรมของกรีกที่ถายทอดสูชาติตางๆ ในโลกตะวันตก
1) ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา
2) ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม
3) ความคิดเรื่องมนุษยนิยม
4) แนวคิดแบบประชาธิปไตย
19. การวิพากษวิจารณและการแสดงออกของมารติน ลูเธอรในคริสตศตวรรษที่ 16 มีความสําคัญอยางไร
1) เปนการทาทายอํานาจของคริสตจักรที่เปนผูนําทางปญญา
2) เปนการเปดโปงการประพฤติมิชอบในราชสํานัก
3) เปนการตอตานอํานาจของผูปกครองรัฐเยอรมัน
4) เปนการโจมตีการใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอยของชนชั้นขุนนาง
20. มองเตสกิเออร, วอลแตร, ชอง ชาคส รุสโซ และจอหน ลอค มีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องใด
1) การแยกใชอํานาจอธิปไตย
2) การใหความสําคัญแกสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3) การสรางความยุติธรรมในรัฐ
4) การยึดมั่นในความเสมอภาคทางชนชั้น
21. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลวสังคมไทยเปนอยางไร
1) คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมายเดียวกัน
2) คณะราษฎรเปนกลุมบุคคลที่มีอํานาจมากตามรัฐธรรมนูญ
3) สตรีไทยยังไมมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2
4) พระภิกษุสงฆมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรจนถึง พ.ศ. 2500
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22. สาเหตุใดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี
1) แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผูนําประเทศ
2) เพื่อรวมมือกับประเทศญี่ปุนในการทําสงครามมหาเอเชียบูรพา
3) โลกตะวันตกกําลังบอนทําลายวัฒนธรรมของชาติไทย
4) เศรษฐกิจโลกกําลังตกต่ําอยางรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก
23. ความแตกตางที่ชัดเจนที่สุดระหวางสังคมตะวันออกและตะวันตกคือเรื่องใด
1) สังคมตะวันออกเปนสังคมเสรีนิยม
2) สังคมตะวันออกเปนสังคมฟุงเฟอและวัตถุนิยม
3) สังคมตะวันออกรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกไดงาย
4) สังคมตะวันออกเนนพัฒนาการทางดานจิตวิญญาณและศาสนา
24. ปญหาที่สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศจีนและอินเดียในยุคใหมคืออะไร
1) การเมืองภายในขาดเสถียรภาพ
2) ปญหาชนกลุมนอย
3) ปญหาประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
4) ปญหาความสัมพันธกับเพื่อนบาน
25. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1) เกิดลัทธิทางเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม
2) เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
3) เกิดปญหาคนวางงานจํานวนมาก
4) เกิดการผลิตแบบพึ่งพาตนเองของแตละประเทศ
26. โทมัส ฮอบส นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษมีความคิดที่แตกตางจากจอหน ลอคและรุสโซ ในเรื่องใด
1) เชื่อในเทวสิทธิ์ของกษัตริย
2) เชื่อในการปกครองระบอบกษัตริย
3) เชื่อในระบอบประชาธิปไตย
4) เชื่อในการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
27. ขอใดมีความสัมพันธกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามากที่สุด
1) เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน
2) เปนรัฐธรรมนูญ ซึ่งยึดถือแนวคิดของจอรจ วอชิงตันเปนพื้นฐาน
3) เปนรัฐธรรมนูญที่ระบุใหความสําคัญแกรัฐบาลกลางมากกวารัฐบาลมลรัฐ
4) เปนรัฐธรรมนูญที่รวมอํานาจของนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการไวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี
ประธานาธิบดี เปนผูใชอํานาจ
28. ขอใดเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1
1) ยุโรปเริ่มสูญเสียสถานภาพการเปนผูนําโลก
2) เลโอ ตอลสตอย เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง "สงครามและสันติภาพ" จนไดรางวัลโนเบล
3) สหรัฐอเมริกาเขามามีสวนสําคัญในการรักษาสันติภาพของโลก
4) เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริยและถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ
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29. ในทัศนะของจีน การที่อังกฤษคืนเกาะฮองกงแกสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1997 ถือวามีความสําคัญ
อยางไร
1) จีนสามารถใชฮองกงเปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญ
2) เปนการสิ้นสุดการแตกแยกภายในของจีน
3) เปนการสิ้นสุดลงการสูญเสียเกียรติภูมิของจีนในยุคจักรวรรดินิยม
4) เปนการทดลองการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบ
30. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสามัญชนในโครงสรางชนชั้นของสังคมไทยดั้งเดิม
1) สตรีตองรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว
2) ผูที่บวชเปนพระภิกษุถาสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น
3) ชายฉกรรจตองถูกเกณฑแรงงานเพื่อเปนทหารหรือชวยงานราชการอื่นๆ
4) สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกําเนิดและสืบทอดตอไปถึงบุตร
31. สาเหตุใดทําใหการคาขาวของไทยเติบโตขึ้นอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 4
1) ชาวนาไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ
2) ไทยเปดประเทศใหมีการคาขายโดยเสรี
3) มีการขยายพื้นที่การทํานาอยางมาก
4) ไทยตองปฏิบัติตามสนธิสัญญากับตางประเทศ
32. การปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เกิดจากสาเหตุใดนอยที่สุด
1) ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร
2) เหตุการณวุนวายภายในประเทศ
3) โครงสรางการปกครองเดิมลาสมัย
4) การคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก
33. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิดประโยชนสูงสุด
1) กําหนดเกณฑการเขาเรียนหนังสือสําหรับเด็กไทย
2) ยกเลิกการเกณฑแรงงานเปลี่ยนเปนระบบเกณฑทหาร
3) สงเสริมความรูสึกชาตินิยมผานทางงานวรรณกรรม
4) สนับสนุนบทบาทและความสําคัญของกลุมเสือปา
34. ปญหาเศรษฐกิจการคลังที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 7 เกิดจากสาเหตุสําคัญที่สุดในขอใด
1) ขาราชการมีจํานวนมากเกินไป
2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
3) รัฐบาลใชจายอยางฟุมเฟอย
4) งบประมาณดานการปองกันประเทศสูงเกินไป
35. สํานักความคิดใดของจีนที่ใหความสําคัญตอบทบาทชนชั้นปญญาชนมากที่สุด
1) สํานักนิติธรรมนิยม 2) สํานักขงจื๊อ
3) สํานักเตา
4) สํานักมอจื๊อ
36. ขอใดเปนปจจัยที่ชัดเจนที่ทําใหญี่ปุนสามารถสรางตนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเร็วมาก แมจะเปนฝาย
พายแพ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม
1) ชาวญี่ปุนมีจรรยาบรรณในการทํางานที่ดี
2) ญี่ปุนมีพื้นฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ดี
3) ชาวญี่ปุนมีความรูสึกชาตินิยมอยางรุนแรง
4) ญี่ปุนใชงบประมาณดานการปองกันประเทศนอย
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37. ระบบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลมสลายเพราะเหตุใด
1) การตอสูของกลุมชาตินิยมในแตละประเทศ
2) การยึดครองของญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
3) การเขามาไกลเกลี่ยขององคการสหประชาชาติ
4) การมอบเอกราชใหโดยสันติของประเทศเจาอาณานิคม
38. เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงถอนตัวจากสงครามเวียดนาม
1) สหรัฐอเมริกาใชยุทธวิธีที่ผิด
2) ประชาชนอเมริกันถอนการสนับสนุน
3) ประชาชนเวียดนามยอมรับอุดมการณสังคมนิยมมากกวา
4) สหรัฐอเมริกาไมตองการสนับสนุนรัฐบาลทหารเวียดนาม
39. ผลงานศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการคลายคลึงกับสมัยคลาสสิกอยางไร
1) แสดงความเชื่อทางศาสนาคริสต
2) เปนองคประกอบในการบูชาเทพเจา
3) เนนการใชสีเจิดจาเพื่อลดความเครงขรึม
4) สะทอนความเหมือนจริงตามธรรมชาติ
40. การปฏิวัติอันรุงโรจนของประเทศอังกฤษ หมายถึงเหตุการณในขอใด
1) การลมสถาบันกษัตริย
2) การลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
3) การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุงเรือง
4) การเปลี่ยนจากระบบฟวดัลเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย
41. ความคิดของจอหน ลอค ตอตานประเด็นใดมากที่สุด
1) การยึดถือเทวสิทธิ์แหงกษัตริย
2) การจํากัดอํานาจผูปกครอง
3) การมีรัฐบาลที่ใหเสรีภาพแกประชาชน
4) การใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
42. อะไรคือปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสหภาพโซเวียตลมสลาย
1) การแกงแยงอํานาจในหมูผูนําของสหภาพโซเวียต
2) การเรียกรองประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต
3) วิกฤติการณทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต
4) การเรียกรองเอกราชของรัฐตางๆ ในสหภาพโซเวียต
43. ขอใดมิใชการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง
1) การขุดคลองขยายพื้นที่การเพาะปลูก
2) การมีโอกาสเปนเจาของที่ดินของสามัญชน
3) การเคลื่อนยายแรงงานจากหัวเมืองเขาสูเมืองหลวง
4) การตั้งโรงสีขาวและโรงเลื่อยจักรริมแมน้ําเจาพระยา
44. “อภิรัฐมนตรีสภา” ตั้งขึ้นในสมัยใดและดวยเหตุผลใด
1) รัชกาลที่ 5 ทรงตองการสรางกลุมคนหนุมเพื่อถวงดุลอํานาจกับกลุมสยามเกา
2) รัชกาลที่ 5 ทรงตองการที่ปรึกษาในการบริหารบานเมือง
3) รัชกาลที่ 6 ทรงตองการฝกใหขุนนางรุนใหมรูจักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4) รัชกาลที่ 7 ทรงตองการผูเชี่ยวชาญมารวมบริหารราชการ
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45. นโยบาย “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 คือขอใด
1) การปลูกฝงเรื่องคานิยมของคนไทย
2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางประการของคนไทย
3) การรณรงคใหประชาชนเลื่อมใสเชื่อฟงผูนํา
4) การสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมแบบตะวันตก
46. คําสอนของศาสนาหรือลัทธิใดใหความสําคัญแกแนวความคิดเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และความกตัญูมาก
เปนพิเศษ
1) พราหมณ
2) ขงจื๊อ
3) พุทธ
4) อิสลาม
47. นับแตสมัยเมอิจิเปนตนมา การปฏิรูปดานใดของญี่ปุนไดมีสวนสําคัญที่สุดที่ทําใหญี่ปุนมีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมประเทศตะวันตก
1) การปฏิรูปดานการศึกษา และเทคโนโลยี
2) การปฏิรูปดานการเมือง และการปกครอง
3) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และการคลัง
4) การปฏิรูปดานการทหาร และการตางประเทศ
48. การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดฮองกงและมาเกากลับคืน มีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางไร
1) ถือวาเปนการสิ้นสุดลงของยุคจักรวรรดินิยม
2) จีนไดผลประโยชนในทางเศรษฐกิจอยางมาก
3) ดินแดนทั้งสองตองตกอยูภายใตระบอบสังคมนิยม
4) ธุรกิจของชาติตะวันตกตางถอนตัวออกจากดินแดนทั้งสอง
49. ปญหาที่อินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตางประสบอยูเหมือนกัน และมีรากฐานมาจากประวัติศาสตรคือ
เรื่องใด
1) การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
2) ความขัดแยงทางศาสนาและเชื้อชาติ
3) การเรียกรองอิสรภาพของชนกลุมนอย
4) ความพยายามแบงแยกดินแดนของกลุมมุสลิม
50. ขอใดคือผลของการปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ
1) เปนการเริ่มตนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยในอังกฤษ
2) เปนการเริ่มตนการปกครองแบบมีสภาขุนนางและสภาสามัญ
3) เปนการประกาศวาการบริหารประเทศของกษัตริยตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
4) เปนการยอมรับสถานะที่เทาเทียมกันระหวางนิกายแองกลิคันและนิกายโรมันคาทอลิก
51. นักวิทยาศาสตรคูใดมีผลงานเกี่ยวเนื่องกันมากที่สุด
1) โจฮัน เคปเลอร กับ กาลิเลโอ กาลิเลอี
2) กาลิเลโอ กาลิเลอี กับ เรอเน เดสการต
3) เรอเน เดสการต กับ ไอแซค นิวตัน
4) ไอแซค นิวตัน กับ ฟรานซิส เบคอน
52. เหตุการณใดมีความสัมพันธกับขอความตอไปนี้
“มนุษยทั้งปวงยอมเสมอกันโดยกําเนิด และพระผูสรางไดมอบสิทธิบางประการอันจะโอนใหแกบุคคลอื่น
มิได ในบรรดาสิทธิเหลานี้คือ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข”
1) การปฏิวัติในอังกฤษ ค.ศ. 1688
2) การปฏิวัติในอเมริกา ค.ศ. 1776
3) การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
4) การปฏิวัติในรุสเซีย ค.ศ. 1917
53. จิตสํานึกทางวัฒนธรรมและความรูสึกชาตินิยมของชาวเอเชียและแอฟริกาในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20
สวนใหญ เปนผลมาจากเรื่องใด
1) ลัทธิเผด็จการ
2) ลัทธิสังคมนิยม
3) ลัทธิจักรวรรดินิยม 4) ลัทธิพาณิชยนิยม
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54. ขอความใดไมถูกตอง
1) ปญหาความขัดแยงไมจําเปนตองเกิดจากความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม
2) ความขัดแยงระหวางประเทศที่สําคัญหลายกรณีเกิดจากความแตกตางทางศาสนา
3) ความขัดแยงทางการเมืองที่สําคัญเกิดจากการยึดมั่นในอุดมการณ
4) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดจากความแตกตางทางเชื้อชาติ
55. เหตุผลใดสําคัญที่สุด ที่ทําใหเกิดความแตกตางทางความเชื่อใน “บริเวณวัฒนธรรม” ที่แตกตางกัน
1) สภาพภูมิศาสตร
2) เชื้อชาติ เผาพันธุ
3) รูปแบบทางเศรษฐกิจ
4) การสั่งสมความรูจากบรรพบุรุษ
56. ความขัดแยงทางความเชื่อและคานิยมกอใหเกิดผลอยางไร
1) ทําใหคนยอมรับเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น
2) มีการประสานประโยชนตอกันหลังจากเกิดความขัดแยง
3) กระทบตอความมั่นคงของชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
4) มีความหลากหลายทางความคิดและไดแนวคิดใหมๆ อยูเสมอ
57. ผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม
คือ ขอใด
1) เกิดปญหาความยากจนในชนบท
2) เกิดการยายถิ่นของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง
3) เกิดวิถีชีวิตแบบสมัยใหมซอนขึ้นในวิถีชีวิตแบบเกา
4) เกิดชองวางในการกระจายรายไดระหวางคนรวยกับคนจน
58. เมืองที่รายลอมราชธานีถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงลงเปนหัวเมืองชั้นใน ในสมัยใด
1) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง)
2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3) สมเด็จพระนารายณมหาราช
4) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
59. เพราะเหตุใดพอคาชาวตะวันตกจึงไมพอใจกับสภาพการคาของไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง
1) มีการคาผูกขาดโดยพระคลังสินคา
2) มีการเก็บภาษีขาเขาในอัตราสูง
3) ไทยไมเขาใจธรรมเนียมการคาของชาวตะวันตก
4) ไทยใหสิทธิพิเศษทางการคาแกชาวตะวันออกมากกวาชาวตะวันตก
60. การเปลี่ยนแปลงดานใดตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมาที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญชาที่สุด
1) ดานสังคม
2) ดานเศรษฐกิจ
3) ดานวัฒนธรรม
4) ดานการปกครอง
61. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
1) ความวุนวายภายในประเทศ
2) ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร
3) ภัยคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก
4) โครงสรางการปกครองลาสมัย
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62. ไทยถูกเรียกรองใหดําเนินการอยางไร หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
1) บริจาคขาวจํานวนหนึ่งแกอังกฤษ
2) เสียเงินคาปฏิกรรมสงครามใหฝายสัมพันธมิตร
3) ยอมใหบริษัทตางชาติเขามาควบคุมธุรกิจภายใน
4) สงทหารไปรวมรบในสงครามเกาหลี
63. ระบบราชการจีนโบราณตั้งแตสมัยราชวงศฮั่นเปนตนมามีลักษณะพิเศษอยางไร
1) เปนระบบที่ยึดถือคุณธรรมเปนหลัก
2) เปนระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติแหงสวรรค
3) เปนระบบที่ใชการสอบวัดความรูหลายระดับ 4) เปนระบบที่อาศัยชาติวุฒิและวัยวุฒิ
64. แมกนาคารตา ซึ่งกลาวกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสําคัญในเรื่องใด
1) มนุษยทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเทาเทียมกัน
2) ประชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา
3) อํานาจการปกครองแบงเปน 3 สวนเพื่อคุมครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
4) อํานาจของกษัตริยมีขอบเขตจํากัด ตองคํานึงถึงบทบาทของรัฐสภาดวย
65. “ไมเสียภาษี ถาไมมีผูแทน” เปนการประทวงเรียกรองความเปนธรรมที่เกี่ยวของกับเหตุการณในขอใด
1) การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
2) การปฏิวัติของเลนินในรัสเซีย
3) การปฏิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ
4) การปฏิวัติเพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกา
66. ขอใดไมใชผลของสงครามโลกครั้งที่ 2
1) ประเทศในยุโรปทั้งผูแพและผูชนะตางไดรับความเสียหายอยางหนัก
2) อาณานิคมสวนใหญประสบความสําเร็จในการเรียกรองเอกราช
3) ดุลอํานาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศในยุโรปมาเปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
4) สหรัฐอเมริกาเปนประเทศเดียวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
67. องคการระหวางประเทศองคการใดที่คนไทยไดรับเลือกเปนผูบริหารสูงสุด
1) องคการการคาโลก 2) องคการอนามัยโลก 3) องคการยูเนสโก
4) องคการยูนิเซฟ
68. สงครามเกาหลีมีความคลายคลึงกับสงครามเวียดนามในประเด็นใด
1) การมีบทบาทของสหประชาชาติ
2) ความยืดเยื้อของสงคราม
3) การเปนสวนหนึ่งของสงครามเย็น
4) การแบงประเทศหลังสงครามยุติ
69. การไดเอกราชของติมอรตะวันออกสงผลกระทบที่สําคัญที่สุดในขอใด
1) ออสเตรเลียมีอิทธิพลมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) ประธานาธิบดีซูฮารโตถูกโคนอํานาจลง
3) อินโดนีเซียประสบปญหาความมั่นคงภายใน
4) ประเทศในกลุมอาเซียนเกิดความคิดเห็นไมลงรอยกัน
70. สาเหตุสําคัญที่สุดซึ่งทําใหความสัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถานไมราบรื่น คือขอใด
1) ความขัดแยงทางศาสนา
2) ปญหาดินแดนแคชเมียร
3) ตางฝายตางมีมหาอํานาจสนับสนุน
4) การแขงขันกันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
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71. แนวคิดและผลงานของใครที่ทําใหมนุษยมีความเขาใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น และเปนจุดเริ่มตน
ของการศึกษาดานพันธุวิศวกรรมศาสตร
1) ชารลส ดารวิน และ หลุยส ปาสเตอร
2) เกรเกอร เมนเดล และ เอ็ดเวิรด เจนเนอร
3) ชารลส ดารวิน และ เกรเกอร เมนเดล
4) เอ็ดเวิรด เจนเนอร และ หลุยส ปาสเตอร
72. การเปลี่ยนแปลงในดานใดที่เกิดขึ้นหลังสุด
1) ทาสกลายเปนเสรีชน
2) ไพรเปลี่ยนแปลงเปนสามัญชน
3) เด็กทุกคนตองเรียนหนังสือ
4) ชายไทยตองถูกเกณฑทหาร
73. ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคลายคลึงกันอยางไร
1) ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปตามระบบอุปถัมภ
2) ขุนนางมีอํานาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง
3) ฐานะของทาสจะผูกติดกับที่ดินโดยไมอาจเปลี่ยนแปลงได
4) พระมหากษัตริยทรงเปนเจาชีวิต และจอมทัพผูมีอํานาจสูงสุด
74. จุดมุงหมายใดมีความสําคัญที่สุดตอการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
1) เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
2) เพื่อแกปญหาการกบฏที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตางๆ
3) เพื่อวางรากฐานการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน
4) เพื่อสรางความสมดุลระหวางอํานาจการปกครองของฝายทหารและพลเรือน
75. ผูนําจีนที่เริ่มใชนโยบายสี่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประเทศคือใคร
1) เหมา เจอตุง
2) เจียง เจอหมิน
3) จาว จื่อหยาง
4) เติ้ง เสี่ยวผิง
76. ขอใดคือปญหาสําคัญของรัฐบาลพมาในสายตาของประเทศตะวันตก ซึ่งพยายามกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยูในปจจุบัน
1) รัฐบาลพมาขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2) พมาปกครองดวยรัฐบาลเผด็จการทหาร และมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3) พมามีปญหาการเมืองภายในประเทศระหวางชนกลุมนอยตางๆ ที่ยังสูรบกันอยู
4) พมาตองการโดดเดี่ยว ไมตองการมีความสัมพันธกับประเทศตะวันตก
77. การที่ประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับเอกราชมีสาเหตุสําคัญจากเหตุการณใด
1) สงครามโลกครั้งที่ 2
2) ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตจีน
3) ฝรั่งเศสพายแพเวียดนามที่เดียนเบียนฟู
4) หลักการการกําหนดอนาคตของตนเองของประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน
78. การกอกบฏของพวกพยัคฆทมิฬอีแลมในศรีลังกาเกิดจากสาเหตุใด
1) ความขัดแยงระหวางชนชั้น
2) ความขัดแยงระหวางพรรคการเมือง
3) ความขัดแยงทางเชื้อชาติและศาสนา
4) ความขัดแยงดานอุดมการณเสรีนิยมและสังคมนิยม
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79. แนวคิดใดของขบวนการฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) เปนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย
1) สัจนิยม
2) เสรีนิยม
3) ชาตินิยม
4) มนุษยนิยม
80. สิ่งประดิษฐของใครที่ทําใหวิทยาการใหมๆ แพรกระจายอยางกวางขวาง
1) ฟรานซิส เบคอน
2) นิโคลัส โคเปอรนิคัส 3) โจฮัน กูเตนเบิรก 4) จอหน แม็กอาดัม
81. นักปรัชญาการเมืองสมัยใหมคนใดเปนผูริเริ่มเสนอแนวคิดที่วาอิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย
1) วอลแตร
2) จอหน ลอค
3) มองเตสกิเออร
4) ฌอง ฌาคส รุสโซ
82. ขอใดไมใชจุดประสงคในการปกครองประเทศของกษัตริยที่ทรงภูมิธรรม (Enlightened despot) ในยุโรป
คริสตศตวรรษที่ 18
1) เพื่อผูรับใชรัฐและประชาชน
2) เพื่อใหอํานาจอธิปไตยแกประชาชน
3) เพื่อใหพลเมืองมีความอยูดีกินดี
4) เพื่อใหเสรีภาพแกพลเมืองในดานตางๆ
83. ขอใดคือผลสําคัญที่สุดของการลมสลายของสหภาพโซเวียต
1) การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก
2) การสิ้นสุดของระบบสังคมนิยม
3) การทําลายกําแพงเบอรลิน
4) การยุติสงครามเย็น
84. ปญหาสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในดานใดที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 เปนตนมา
1) การกระจายรายไดใหทั่วถึง
2) การลงทุนจากตางชาติ
3) การเคลื่อนยายแรงงานจากชนบท
4) การยกเวนภาษีสินคาเพื่อการสงออก
85. ขอใดมีสวนนอยที่สุดในการกอใหเกิดความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางภูมิภาคตางๆ
1) การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจแตกตางกัน
2) การมีสภาพทางภูมิศาสตรแตกตางกัน
3) การมีรูปรางหนาตาผิวพรรณแตกตางกัน
4) การมีความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน
86. ขอใดไมใชหนาที่หลักขององคการการคาโลก
1) แกไขขอพิพาททางการคา เปนเวทีเจรจาตอรองในปญหาการคาระหวางกัน
2) ปองกันการกีดกันทางการคา แสวงหาความรวมมือและพัฒนาการคาของโลก
3) เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของทุกชาติไมใหเอาเปรียบทางการคา
4) สงเสริมการคาเสรี และรักษาความเปนธรรมในระบบการคาของโลก
87. ขอใดมิใชลักษณะดั้งเดิมของสังคมไทย
1) นับถือผีและธรรมชาติ
2) ยึดมั่นในระบบครอบครัว
3) เคารพและยกยองคนรวย
4) ชวยเหลือกันดวยแรงงาน
88. ขอใดไมใชสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1) การรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
2) การผนึกกําลังเพื่อปราบปรามอาณาจักรสุโขทัย
3) การแบงแยกหนาที่ระหวางฝายทหารและพลเรือน
4) การถวงดุลอํานาจกับกลุมเจานายและกลุมขุนนาง
สังคมศึกษา (70) ______________________________
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89. สินคาสําคัญในการคาระหวางไทยกับชาติตะวันตกในสมัยอยุธยาคืออะไร
1) ของปาไทยและสินคาญี่ปุน
2) ของปาไทยและสินคาจีน
3) ขาวไทยและสินคาจีน
4) ขาวไทยและสินคาญี่ปุน
90. “สมุดปกเหลือง” ที่พิมพขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 ไมนานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1) อุดมการณของคณะราษฎร
2) แถลงการณโจมตีคณะราษฎร
3) นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
4) เคาโครงเศรษฐกิจ
91. เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนที่ไทยจะเขารวมรบเปนฝายญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2
1) การรณรงคเพื่อ “รัฐนิยม” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
2) การเรียกรองดินแดนเขมรสวนในคืนจากฝรั่งเศส
3) การกอตั้งขบวนการเสรีไทย
4) การสรางทางรถไฟสายมรณะ
92. ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 แตสามารถพัฒนาประเทศกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดเพราะเหตุใด
1) ญี่ปุนมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี
2) ญี่ปุนเปนนักลอกเลียนแบบที่เกง
3) ญี่ปุนใชงบประมาณดานการทหารนอยมาก
4) ญี่ปุนเปลี่ยนมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
93. ไทยสงทหารไปรวมรักษาความสงบในดินแดนติมอรตะวันออกดวยเหตุผลใด
1) เปนไปตามขอตกลงทางทหารระหวางไทยกับอินโดนีเซีย
2) เปนไปตามขอตกลงทางทหารของกลุมประเทศอาเซียน
3) เปนการรวมมือระหวางประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก
4) เปนการรวมมือกับกองกําลังขององคการสหประชาชาติ
94. ฟลิปปนสแตกตางจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุดในขอใด
1) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต
2) มีปญหาทางการเมืองเกี่ยวกับชนกลุมนอย
3) มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกาวหนาที่สุด
4) มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย
95. คณะกรรมการฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐหรือสลอก (SLORC) เกี่ยวของกับประเทศใด
1) พมา
2) ลาว
3) เวียดนาม
4) กัมพูชา
96. ผลสําคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุนตอรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือขอใด
1) รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ําลงในสายตาของมหาอํานาจ
2) ทําใหญี่ปุนขยายอํานาจเขาไปในเกาหลีและจีน
3) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวเอเชีย
4) ญี่ปุนกลายเปนแบบอยางในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย
97. ขอใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สําคัญของสมัยกลางที่มีผลตอโลกตะวันตกในระยะยาว
1) การสํารวจทางทะเล
2) การปฏิวัติทางการคา
3) การเกิดมหาวิทยาลัย
4) การเกิดความคิดภูมิธรรม
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98. ผลงานศิลปะของลิโอนารโด ดาวินชี และไมเคิลแอนเจโล ใชความรูดานใดมากที่สุด
1) กลศาสตร
2) คณิตศาสตร
3) ดาราศาสตร
4) กายวิภาคศาสตร
99. การกําหนดใหวันที่ 14 กรกฎาคม เปนวันชาติฝรั่งเศส เปนการรําลึกถึงเหตุการณใด
1) การประกาศยกเลิกอภิสิทธิ์ของชนชั้นขุนนาง
2) การที่ชาวปารีสบุกทําลายสถานจองจํานักโทษการเมือง
3) การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากวางเวนมารอยกวาป
4) การที่นักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและลมเลิกระบอบกษัตริย
100. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในตนคริสตศตวรรษที่ 19 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานจากเครื่องจักร
ไอน้ํา และถานหินมาเปนพลังงานชนิดใด
1) พลังงานไฟฟา กาซธรรมชาติ และน้ํามัน
2) พลังงานไฟฟา กาซชีวภาพ และน้ํามัน
3) พลังงานน้ํามัน กาซธรรมชาติ และพลังงานลม 4) พลังงานไฟฟา กาซชีวภาพ และพลังงานลม
101. ขอใดคือคุณลักษณะของบุคคลผูไดรับการยกยองในสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ
1) มีการศึกษาและรอบรูในสาขาวิชาตางๆ
2) มีความสามารถเปนเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร
3) นําวิชาทางศาสนามาใชใหเกิดประโยชนทางโลก 4) อุทิศตนและเสียสละเพื่อมนุษยชาติ
102. ขอใดคือความคาดหวังของสังคมจาก “กษัตริยผูทรงภูมิธรรม”
1) เปนผูควบคุมสังคมใหสงบสุขโดยการใชอํานาจเด็ดขาด
2) เปนผูมีความรู ความสามารถ และเฉลียวฉลาด
3) เปนผูใหเสรีภาพ และความเสมอภาคแกประชาชน
4) เปนผูปกครองประเทศภายใตรัฐธรรมนูญ
103. ขอใดไมเกี่ยวของกับการสื่อสารคมนาคม
1) ระบบเพนนีโพสต
2) สิ่งประดิษฐของแซมวล มอรส
3) สิ่งประดิษฐของอเลกซานเดอร เกรแฮม เบลล 4) สิ่งประดิษฐของริชารด อารคไรท
104. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ไดรับแรงบันดาลใจดานสิทธิมนุษยชนจากการเคลื่อนไหวในประเทศใด
1) กรีซ
2) อังกฤษ
3) เยอรมนี
4) สหรัฐอเมริกา
105. ขอใดคือสาระสําคัญของสนธิสัญญาแมสทริชต (Maastricht Treaty)
1) การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการเงิน
2) การรวมมือกันทางการเมือง การทหาร และความมั่นคง
3) การดําเนินนโยบายตางประเทศรวมกัน
4) การรวมกันบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
106. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหมนุษยพัฒนาเทคโนโลยี
1) ตองการเอาชนะธรรมชาติ
2) ตองการแสวงหาความรู
3) ตองการชีวิตที่สะดวกสบาย
4) ตองการความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
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107. ความเจริญทางเทคโนโลยีมีผลตอการสาธารณสุขของประเทศไทย ยกเวนขอใด
1) อัตราเกิดมีแนวโนมลดลง
2) อัตราการตายของมารดาและทารกลดลง
3) การบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงและราคาถูกลง
4) ผูปวยจากโรคที่สืบเนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนพิษมีมากขึ้น
108. การปฏิวัติวิทยาศาสตรสงผลกระทบที่สําคัญตอมนุษยอยางไร
1) มนุษยมีความเชื่อมั่นวาสามารถเอาชนะธรรมชาติได
2) มนุษยเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข
3) มนุษยมีความเชื่อมั่นในความสามารถสูงสุดของตน
4) มนุษยสามารถคนพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
109. ผลของนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับของไทยคือขอใด
1) เพิ่มคุณภาพประชากร
2) ยุติการใชแรงงานเด็ก
3) ลดการยายถิ่นฐานจากชนบทสูเมือง
4) สรางความเสมอภาคในสังคม
110. เหตุการณใดเปนผลที่เกิดจากการแขงขันเพื่อแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1) การขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต
2) การเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
3) การลมสลายของระบบสังคมนิยม
4) การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
111. แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของไทยที่สําคัญคืออะไร
1) ใหความสําคัญภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม
2) ใหความสําคัญเกี่ยวกับความกาวหนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3) ใหความสําคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐบาล
4) ใหความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
112. ขอใดเปนความรวมมือทางดานความมั่นคง
1) ESCAP
2) UNESCO
3) NATO
4) APEC
113. การแกไขความขัดแยงวิธีใดรุนแรงที่สุด
1) การใชมาตรการเอ็มบารโก
2) การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ
3) การเรียกผูแทนทางการทูตกลับประเทศ
4) การฟองศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
114. ขอใดไมใชปจจัยที่สงเสริมใหกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่เจริญมั่งคั่งเปนระยะเวลายาวนาน
1) กษัตริยอยุธยาทุกพระองคทรงพระปรีชาสามารถ
2) อยุธยาเปนเมืองทานานาชาติและศูนยกลางการคา
3) นโยบายขันติธรรมและเอื้อเฟอตอชนตางชาติ
4) อยุธยามีชัยภูมิที่เหมาะสมดานยุทธศาสตร
115. ขอใดไมไดรวมอยูในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
1) การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
2) การทํางบประมาณแผนดิน
3) การใชเงินตราตางประเทศเปนเงินทุนสํารอง 4) การจางผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาชวยราชการ
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116. สนธิสัญญาเบาวริงมีผลตอเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอยางไร
1) ขาวมีราคาแพงเพราะขาดแคลน
2) อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยมีมาแตเดิมเริ่มถูกทําลาย
3) ทุนสําหรับการผลิตตกอยูในมือของขุนนางโดยสิ้นเชิง
4) มีการขยายพื้นที่ปลูกขาวสําหรับการสงออกอยางกวางขวางทั่วราชอาณาจักร
117. คําขวัญ “เชื่อผูนําชาติพนภัย” มีจุดมุงหมายใด
1) เพื่อกระตุนใหคนไทยรวมมือตอตานกองทัพญี่ปุน
2) เพื่อกระตุนใหคนไทยรวมมือตอตานคอมมิวนิสต
3) เพื่อใหคนไทยเทิดทูนสถาบันกษัตริย
4) เพื่อใหคนไทยทําตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
118. ลัทธิขงจื๊อไดมอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดเรื่องใดแกคนจีน
1) การใหความสําคัญในเรื่องความกตัญูตอบรรพบุรุษ
2) การใหความสําคัญแกประวัติศาสตรจีน
3) การใหความสําคัญแกระบบราชการ
4) การใหความสําคัญแกศิลปศาสตร 4 สาขา
119. ชัยชนะของญี่ปุนเหนือรัสเซียใน ค.ศ. 1905 มีความสําคัญดานใดมากที่สุด
1) ญี่ปุนไดยึดครองดินแดนรัสเซียบางสวน
2) ญี่ปุนไดรับการยอมรับวาเปนชาติมหาอํานาจของโลก
3) ชาติตะวันตกยอมใหญี่ปุนแกไขสนธิสัญญาไมเสมอภาค
4) ญี่ปุนกลายเปนแรงดลใจแกชาติเอเชียวามีความสามารถเทาเทียมชาติตะวันตก
120. ชาติในเอเชียกลุมใดที่ประสบปญหาชนกลุมนอยรุนแรงที่สุดในปจจุบัน
1) ฟลิปปนส มาเลเซีย ศรีลังกา
2) อินโดนีเซีย พมา ปากีสถาน
3) พมา ศรีลังกา ฟลิปปนส
4) อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทย
121. ปญหาแคชเมียรเกิดจากประเด็นขัดแยงเรื่องใด
1) อินเดียไมยอมปลดปลอยใหแคชเมียรเปนรัฐอิสระ
2) ปากีสถานใหการสนับสนุนผูตองการแบงแยกดินแดน
3) เปนผลจากความขัดแยงดานศาสนา
4) เปนผลจากกรณีพิพาทการปกปนเขตแดน
122. ทําไมผูปกครองประเทศในยุโรปสวนหนึ่งไมแสดงการตอตานหรือพยายามยับยั้งการปฏิรูปศาสนา
1) ตองการทําศาสนาใหบริสุทธิ์ขึ้น
2) ตองการแสดงการมีขันติธรรมทางศาสนา
3) ตองการพนจากอิทธิพลของสันตะปาปา
4) ตองการปฏิรูปศาสนาใหสอดคลองกับความเชื่อแบบใหม

สังคมศึกษา (74) ______________________________
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123. ขอใดไมใชแนวคิดที่ทําใหโลกตะวันตกกาวเขาสูสมัยใหมในคริสตศตวรรษที่ 16
1) การเนนความสําคัญของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล
2) การตอสูเพื่อความเสมอภาคของคนทุกระดับในสังคม
3) การแสวงหาความเจริญกาวหนาทางวัตถุ
4) การตอตานการครอบงําของศาสนจักร
124. เหตุการณใดมีประเด็นเรื่องเสรีภาพเปนพลังผลักดันนอยที่สุด
1) การปฏิรูปศาสนาในเยอรมนี
2) การรางรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
3) การจัดตั้งอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา
4) การออกสํารวจเสนทางเดินเรือของโปรตุเกสและสเปน
125. การปฏิวัติฝรั่งเศสเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญในประวัติศาสตรยุโรปในประเด็นใด
1) การเปลี่ยนผานจากระบอบเกาสูระบอบใหม
2) การสิ้นสุดยุคศักดินาสวามิภักดิ์
3) การปรากฏของการใชการปฏิวัติในการแกไขปญหาการปกครอง
4) การสามารถแยกศาสนจักรและอาณาจักรออกจากกันโดยสมบูรณ
126. สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตยุติความเปนปฏิปกษตอกันหลังเหตุการณใด
1) การลมสลายของสหภาพโซเวียต
2) การคุกคามของลัทธิกอการรายขามชาติ
3) การลงนามในสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตร
4) การเริ่มใชนโยบายเปเรสทรอยกาและกลาสนอสตของสหภาพโซเวียต
127. ความขัดแยงระหวางประเทศในขอใดเปนความขัดแยงของอุดมการณทางการเมือง
1) อาหรับ - อิสราเอล
2) อินเดีย – ปากีสถาน
3) อิรัก - อิหราน
4) เกาหลีเหนือ - เกาหลีใต
128. ลัทธิบูชาตัวบุคคลนําไปสูการเกิดระบอบการเมืองใด
1) สังคมนิยม
2) ประชาธิปไตย
3) คอมมิวนิสต
4) เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม
129. เหตุการณใดไมใชปจจัยที่นําไปสูการสิ้นสุดของสงครามเย็น
1) การเดินทางหลบหนีของพลเมืองในเยอรมนีตะวันออกมาสูเยอรมนีตะวันตก
2) การประกาศรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
3) การประกาศใชนโยบายกลาสนอสตและเปเรสทรอยกาของมิคาอิล กอรบาชอฟ
4) การเปลี่ยนผูปกครองของสหภาพโซเวียตจากมิคาอิล กอรบาชอฟ เปนบอริส เยลตซิน
130. ขอใดเปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
1) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และการปองกันประเทศ
2) การฟนฟูเศรษฐกิจการคา และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
3) การทําสงครามตอบโตขาศึก และการขยายอํานาจ
4) การขยายอํานาจ และการฟนฟูเศรษฐกิจการคา
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131. การยกเลิกระบบไพรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
1) ระบบไพรเปนอุปสรรคตอการยกเลิกระบบทาส
2) ระบบไพรเปนอุปสรรคที่สําคัญในการปรับปรุงประเทศ
3) มหาอํานาจตะวันตกบีบบังคับใหไทยยกเลิกระบบไพร
4) พระมหากษัตริยและพระราชวงศไมสามารถควบคุมไพรได
132. นโยบายเศรษฐกิจไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี มีลักษณะที่สําคัญอยางไร
1) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
2) คุมครองอุตสาหกรรมของคนไทย
3) กีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
4) ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสําหรับคนยากจน
133. ขอใดไมใชความรวมมือทางทหารที่ไทยมีตอองคการสหประชาชาติ
1) สงกองกําลังเขารวมรบในสงครามเกาหลี
2) สงกองกําลังเขารวมรบในสงครามเวียดนาม
3) สงกองกําลังเขารักษาความสงบในติมอรตะวันออก
4) สงแพทยสนามเขารักษาการในสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก
134. วรรณกรรมเรื่องรามายณะ เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1) การตอสูระหวางศาสนา
2) การตอสูระหวางวรรณะ
3) การตอสูระหวางชนชั้น
4) การตอสูระหวางความดีความชั่ว
135. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู
สมัยใหม
1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ
2) การปฏิรูปศาสนา
3) การสํารวจคนพบดินแดนใหม
4) การปฏิวัติอุตสาหกรรม
136. เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเปนประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1) มีทรัพยากรน้ํามันในอาณานิคม
2) มีระบอบการปกครองที่เอื้อตอการลงทุน
3) ไมมีขอจํากัดดานแรงงาน
4) มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม
137. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในขอใด
1) ฝรั่งเศสเปนประเทศประชาธิปไตยอยางเต็มที่
2) เกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวฝรั่งเศส
3) พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
4) มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อยางเปนทางการในฝรั่งเศส
138. วัตถุประสงคของการปฏิวัติในโลกตะวันตกชวงคริสตศตวรรษที่ 18 ตรงกับขอใดมากที่สุด
1) เพื่อใหประชาชนมีเสรีภาพ
2) เพื่อยกเลิกลัทธิพาณิชยนิยม
3) เพื่อใหประชาชนเลือกนับถือศาสนาได
4) เพื่อแกไขระบบการเลื่อนชั้นในสังคม
139. เหตุการณใดที่ถือวาเปนการสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น
1) การลมสลายของสหภาพโซเวียต
2) การทําลายกําแพงเบอรลิน
3) การทําสนธิสัญญาจํากัดอาวุธทางยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
4) การเปดสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
สังคมศึกษา (76) ______________________________
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140. ในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแยงทางอุดมการณเปนความขัดแยง
ระหวางแนวคิดใด
1) ประชาธิปไตย กับ รัฐสวัสดิการ
2) ศาสนา กับ วิทยาศาสตร
3) เสรีนิยม กับ เผด็จการ
4) จักรวรรดินิยม กับ ชาตินิยม
141. ขอใดคือสาเหตุที่ผลักดันใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา
2) เพื่อผลิตสินคาที่มีมาตรฐานเดียวกัน
3) เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน
4) เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคที่มีจํานวนมากขึ้น
142. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776
1) เพื่อยุติการยอมรับความเปนประมุขของกษัตริยอังกฤษ
2) เพื่อยุติบทบาทของรัฐสภาอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
3) เพื่อยุติการบังคับใชกฎหมายอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา
4) เพื่อยุติความขัดแยงระหวางชาวอาณานิคมทางเหนือและทางใต

เฉลย (ชุดที่ 2)
1. 3)
11. 4)
21. 1)
31. 2)
41. 1)
51. 1)
61. 2)
71. 3)
81. 2)
91. 1)
101. 1)
111. 4)
121. 3)
131. 2)
141. 4)

2. 2)
12. 4)
22. 1)
32. 2)
42. 3)
52. 2)
62. 1)
72. 3)
82. 2)
92. 3)
102. 3)
112. 3)
122. 4)
132. 1)
142. 4)

3. 2)
13. 1)
23. 4)
33. 1)
43. 4)
53. 3)
63. 1)
73. 1)
83. 4)
93. 4)
103. 4)
113. 3)
123. 2)
133. 2)

4. 3)
14. 4)
24. 3)
34. 2)
44. 4)
54. 4)
64. 3)
74. 1)
84. 4)
94. 1)
104. 4)
114. 1)
124. 4)
134. 4)

5. 4)
15. 4)
25. 2)
35. 2)
45. 3)
55. )
65. 4)
75. 4)
85. 3)
95. 1)
105. 1)
115. 4)
125. 1)
135. 4)
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6. 3)
16. 3)
26. 2)
36. 4)
46. 2)
56. 4)
66. 4)
76. 2)
86. 3)
96. 3)
106. 3)
116. 4)
126. 1)
136. 2)

7. 4)
17. )
27. 1)
37. 1)
47. 1)
57. 2)
67. 1)
77. 1)
87. 3)
97. 3)
107. 3)
117. 4)
127. 4)
137. 4)

8. 1)
18. 1)
28. 3)
38. 1)
48. 1)
58. 3)
68. 3)
78. 3)
88. 2)
98. 4)
108. 3)
118. 1)
128. 4)
138. 1)

9. 4)
19. 1)
29. 1)
39. 4)
49. 2)
59. 2)
69. 3)
79. 4)
89. 2)
99. 2)
109. 1)
119. 4)
129. 4)
139. 1)

10. 4)
20. 2)
30. 4)
40. 2)
50. 3)
60. 1)
70. 2)
80. 3)
90. 4)
100. 1)
110. 2)
120. 3)
130. 1)
140. 3)

_______________________________สังคมศึกษา (77)

ตัวอยางขอสอบ (ชุดที่ 3)
คําชี้แจง : ใหเลือกคําตอบมากกวา 1 คําตอบ
1. ขอใดกลาวเกี่ยวกับมหาศักราช (ม.ศ.) ถูกตอง
1) เปนการนับแบบโบราณที่รับมาจากพมา
2) เริ่มใชในอินเดีย ภายหลังพุทธศักราช 621 ป
3) เผยแพรเขามาสูสุวรรณภูมิผานทางพวกพราหมณและพอคา
4) ในไทยพบการใช ม.ศ. มากในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและศิลาจารึกเกาๆ
2. แบงสมัยประวัติศาสตรของไทยแบบสากล ขอใดกลาวถูกตอง
1) สมัยโบราณ เริ่มกอนสมัยสุโขทัย จนสิ้นรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
2) สมัยกลาง เริ่มตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 จนถึงรัชกาลที่ 1
3) สมัยใหม หรือสมัยปรับปรุงประเทศ ตั้งแตรัชกาลที่ 4 เมื่อไทยเริ่มรับอารยธรรมตะวันตก จนถึง พ.ศ. 2475
4) สมัยปจจุบัน เริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน
3. ขอใดสัมพันธกันถูกตอง
1) ชนเผาสุเมเรียน (Sumerian) อาศัยแถบลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) ยูเฟรติส (Euphrates) หรือดินแดน
เมโสโปเตเมีย
2) อารยธรรมศรีวิชัย ศูนยกลางอาจอยูที่เมืองไชยา จ. สุราษฎรธานี หรือเมืองปาเล็มบัง บนเกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย
3) อารยธรรมกรีก ตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรบอลขานไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากอียิปตและเอเชียไมเนอร
ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนสเปนศูนยกลาง ศูนยกลางนครรัฐอยูที่ “อะโครโปลิส”
4) อารยธรรมโรมัน คาบสมุทรอิตาลีสภาพสังคมไดรับอิทธิพลจากอียิปตและชาวเอเชียไมเนอร ซึ่งเปน
ชนพื้นเมืองปกครองสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธิ์ชน เรียกวา “ระบอบ อภิชนาธิปไตย” ตอมาปกครอง
แบบกษัตริย
4. ขอใดกลาวไมถูกตอง
1) ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ซึ่งคนในสังคมมีความสัมพันธแบบเจาของที่ดิน (Lord) กับผูรับมอบใหถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (Vassal) ที่ดินเปนพื้นฐานความผูกพัน
2) การสูญสลายของอาณาจักรโรมัน ยังผลใหศาสนจักรหมดอํานาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3) การบัพพาชนียกรรม หรือพิธีกรรมของศาสนจักร คนเหลานี้จะถูกตัดออกจากสังคมและไมไดรับการ
คุมครองจากกฎหมาย
4) ระบบแมนเนอร (Manner) เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสมัยใหมชวงแรกขึ้นอยูกับการเกษตรกรรม
ทรัพยากรที่สําคัญในสมัยนี้ คือ ที่ดินและแรงงาน
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5. ขอใดเปนเหตุการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหมชวงแรก
1) การฟนฟูวิทยาการ (Renaissance) (กรีกและโรมัน) เพราะความเสื่อมของคริสตศาสนา และการขยายตัว
ของชนชั้นกลาง
2) การปฏิรูปศาสนา ในศาสนจักร เปน โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต
3) การใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ เชน วิหารเซนตปเตอร
ผลงานของ โดนาโต บรามันเต และไมเคิล แองเจโล
4) การกอสรางนิยมแบบโกธิค เชน พระราชวังเวสทมินสเตอร ที่ใชเหล็กและกระจก เชน หอไอเฟล (Eiffel)
6. พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก ขอใดกลาวผิด
1) แมกนา คารตา ค.ศ. 1688 จัดเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก จํากัดสิทธิ์ขาดของกษัตริย ทําใหฐานะ
กษัตริยอังกฤษไมอยูเหนือกฎหมาย
2) การปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ. 1215 ระบบกษัตริยกลับมาอีกครั้ง อางอํานาจเทวสิทธิในการปกครองแบบ
รัฐสภา ประชาชนจึงตอตานจนกษัตริยตองสละราชสมบัติ
3) พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ (Bill of rights) ค.ศ. 1689 วาดวยสิทธิ เสรีภาพ และอํานาจของรัฐสภาที่
อยูเหนือกษัตริย
4) ประชาธิปไตยอังกฤษปจจุบัน หัวหนารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร
7. นักวิทยาศาสตรบุคคลใดกลาวถูกตอง
1) กาลิเลโอ ใชกลองโทรทรรศนยืนยันความถูกตองของระบบสุริยะจักรวาล
2) โยฮันเนส เคปเลอร คนพบวงโคจรของดาวเคราะหโดยโลกเปนศูนยกลางจักรวาล
3) เรอเน เดสการต บิดาแหงเรขาคณิตวิเคราะหสมัยใหม
4) ปโตรเลมี ศึกษาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล
8. ขอใดกลาวถึงประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี
1) เปนประมวลกฎหมายของพวกอัสซีเรียน
2) เปนประมวลกฎหมายที่เกาแกที่สุดในโลก
3) เปนมรดกทางอารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย
4) มีลักษณะเปนกฎหมายตาตอตา ฟนตอฟน ขาตอขา
9. สาเหตุสําคัญใดที่นําไปสูการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
1) ความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชน
2) การดุลยภาพขาราชการ
3) สถานะการคลังของประเทศและการแกปญหา
4) การไดรับแนวคิดจากตะวันตกของพระราชวงศ
10. ขอความใดที่กลาวอธิบายความหมาย “หลัก 6 ประการ” ของคณะราษฎรไดถูกตอง
1) หลักเอกราช
2) หลักการบํารุงความสมบูรณของราษฎร
3) หลักการสรางอุดมการณประชาธิปไตย
4) หลักความมั่นคงภายใน
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เฉลย (ชุดที่ 3)
1. 2), 3), 4)
6. 1), 2), 4)

2. 1), 3), 4)
7. 1), 3)

3. 1), 2), 3)
8. 2), 3), 4)

4. 2), 3), 4)
9. 1), 2), 3)
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5. 1), 2), 3)
10. 1), 2), 4)

สรุปสาระเศรษฐศาสตร
ความหมายของเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร หมายถึง “วิธีการที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยในการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมา
ผลิตเปนสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีอยูไมจํากัดในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด”
พฤติกรรม
ของมนุษย

เลือกใช

ทรัพยากร
มีจํากัด

กระบวน
การผลิต

สินคาและ ตอบสนอง ความตองการของ
บริการ
มนุษยไมจํากัด

ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร
1. เศรษฐศาสตรมีสวนเกี่ยวของกับตัวบุคคล เศรษฐศาสตรเปนเรื่องเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกคน
ตั้งแตตื่นตอนเชาจนถึงเขานอน เชน ปญหาการเลือกใชสินคา ปญหาการบริโภค ปญหาการวางงาน ปญหาคาจาง
แรงงาน เงินเดือน ปญหาการหารายไดใหเพียงพอกับรายจาย ปญหาเงินฝดเงินเฟอ ปญหาราคาสินคา และ
ตองการผูที่มีความเขาใจ เพื่อหาแนวทางแกไขที่ดีและถูกตอง วิชาเศรษฐศาสตรชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจ
ปญหาเหลานี้ไดดีกวาผูที่ไมมีความรูในทางเศรษฐศาสตร
2. เศรษฐศาสตรมีสวนเกี่ยวของกับประชาชนของประเทศ การเรียนรูหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
ชวยใหผูเรียนเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ เขาใจบทบาทและหนาที่ของหนวยตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ
เชน ครัวเรือน ธุรกิจ และองคการรัฐบาล ซึ่งความเขาใจในบทบาทและหนาที่นี้ชวยใหเขาใจในนโยบายและ
แนวทางที่ทุกคนตองปฏิบัติ เพื่อใหทุกฝายไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มีประโยชนมากที่สุดทั้งแกสวนตัวและสวนรวม
3. เศรษฐศาสตรมีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารงาน ผูบริหารงานไมวาจะเปนระดับยอย เชน หนวยธุรกิจ
หรือจะเปนระดับใหญ เชน ผูบริหารประเทศควรมีความรูและความเขาใจในทางเศรษฐศาสตร เพราะเหตุการณที่
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

______________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (81)

เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจตางๆ จําเปนตองอาศัยความรูทางเศรษฐศาสตรไปวิเคราะห หรือใชประกอบการกระทํา
นั้นๆ การมีความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหสามารถแปลขาวสารหรือขอมูลทางเศรษฐกิจ ทางการผลิต ทางการ
จําหนาย และทางการบริโภคไดดียิ่งขึ้นอันจะมีประโยชนแกการบริหารงานตางๆ
4. เศรษฐศาสตรมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนของประเทศ ความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหสามารถ
รักษาประโยชนของประเทศได เพราะการดําเนินงานของประเทศในหลายๆ ดาน เชน ทางดานการคาระหวาง
ประเทศการลงทุนจากตางประเทศ การจัดตั้งกฎขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตางประเทศอันไดแกการตั้ง
กําแพงภาษี การใชทรัพยากรธรรมชาติ การใหสัมปทานและการสงเสริมกิจกรรมบางอยาง จําเปนที่ฝายบริหาร
ระดับสูงตองมีความรูทางดานเศรษฐศาสตรเปนพื้นฐานบาง เพื่อที่จะชวยใหมีการตัดสินใจและการวินิจฉัยสิ่งตางๆ
ไดดียิ่งขึ้นอันจะเปนประโยชนแกการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น
5. เศรษฐศาสตรมีสวนชวยใหประเทศมีความมั่นคง การบริหารทรัพยากร จะตองบริหารดวยความรอบคอบ
และดวยความรูที่ไดจากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร ยอมนํามาซึ่งความมั่งคั่งและชวยเสริมสรางความมั่นคงใหแก
ประเทศ เพราะถารูจักวิธีใช วิธีการจัดสรรที่ดิน ทรัพยากรนั้นถาจะมีอยูใหใชไปไดนานยิ่งขึ้น และทําให
ประเทศชาติมีความมั่นคงไมตองพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นโดยไมจําเปน
ประโยชนของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร
1. ในฐานะผูบริโภค ทําใหผูบริโภคฉลาดซึ่งหมายความวา
1.1 รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการบริโภคและใชในทางที่ดีที่สุดที่กอใหเกิดประโยชนหรือ
ความพึงพอใจแกตนสูงสุด
1.2 สามารถจําแนกชนิดของสินคาหรือบริการที่มีประโยชนและสามารถใชบําบัดความตองการของตน
และคนในครอบครัวไดดวยราคาที่ประหยัดที่สุด
1.3 สามารถประมาณการคาใชจาย และการกําหนดแผนการบริโภคการออมและการ กระทํากิจกรรม
อื่นๆ ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.4 สามารถคาดคะเนสถานการณทางเศรษฐกิจ เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา และบริการ
ไดถูกตองหรือมีเหตุผล
2. ในฐานะผูผลิตและเปนเจาของปจจัยการผลิต ทําใหเปนผูผลิตที่มีความสามารถ ซึ่งหมายความวา การ
ผลิตสินคาและบริการเพื่อใหไดกําไรสูงสุดและนอกจากนี้ยังทําให
2.1 มีความสํานึกอยูเสมอวา ทรัพยากรบางอยางที่นํามาใชผลิตสินคาและบริการตางๆ นั้นมีอยูจํากัด
ดังนั้นจึงควรจะใชใหเปนประโยชน หรือผลตอบแทนสูงสุด
2.2 สามารถจัดสรรหรือแจกจายสินคาและบริการที่ผลิตไดนั้นไปยังผูที่สมควรไดรับ สินคานั้นมากที่สุด
และตามความตองการของบุคคลเหลานั้น
2.3 สามารถคาดคะเนความตองการของผูบริโภคในสินคาที่ตนผลิตดวย
2.4 สามารถประหยัดคาใชจายหรือลดตนทุนการผลิต ตลอดจนสามารถแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ได
อันจะมีผลทําใหการดําเนินธุรกิจของตนเปนไปดวยดี
3. ในฐานะผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเปนผูที่มีความรูและชวยให ตัดสินใจไดถูกตอง
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําให
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3.1 เขาใจปญหาทางเศรษฐกิจได เพื่อจะไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายและการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
ใหมีประสิทธิภาพและความเสมอภาค ตลอดจนเปนประโยชนแกประเทศดียิ่งขึ้น
3.2 สามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ ตามความจําเปนและความตองการของประชาชน
และของประเทศ
3.3 สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบริการแกทุกๆ ฝาย อยางทั่วถึงเทาที่จะสามารถทําได
3.4 สามารถวางนโยบายในการดําเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อประเทศ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
และเงินตางประเทศ การจางงาน การกระจายรายได และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสรางความมั่นคงและ
ความมั่นคงใหแกประเทศไดดียิ่งขึ้น
ขอบขายและแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro Economics) เปนการศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหนวย
เล็กๆ ยอยๆ ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และธุรกิจ ที่ใดที่หนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ทั้งในดานการ
ผลิต การบริโภค และการตลาด เชน การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการ การกําหนดราคา การ
จายคาตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิต เปนตน
2. เศรษฐศาสตรมหภาค (Macro Economics) เปนการศึกษาถึงเรื่องใหญๆ ในลักษณะมวลรวมทั้งสังคม
หรือทั้งประเทศ เชน ระดับรายไดของคนทั้งประเทศ สถาบันการเงิน รายรับรายจายของรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การที่แตละสังคมจะนําปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางจํากัด และมีความขาดแคลนไปใชใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ทุกสังคม ทุกประเทศ โดยแตละปญหาจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกันดังนี้
1.1 ปญหาวาจะผลิตอะไร จํานวนเทาใด จากความขาดแคลนปจจัยการผลิตที่ทําใหแตละสังคมไมสามารถ
ผลิตสินคาทุกชนิดที่ทุกคนปรารถนาแตละสังคมจึงตองตัดสินใจวา จะผลิตสินคาชนิดใดบาง แตละชนิดควรผลิต
มากนอยเพียงใด เชน จะผลิตอาหารจํานวนมากและผลิตเสื้อผาจํานวนนอยหรือไม หรือจะผลิตสินคาเพื่อการบริโภค
ในปนี้โดยอาจไมมีการผลิตอีกในปหนาหรือไม เปนตน นอกจากนี้แตละสังคมยังตองคํานึงถึงดวยวาในการนําปจจัย
การผลิตตางๆ มาใชในการผลิตนั้นจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ เชน น้ํา ปาไม อากาศ และอื่นๆ อยางไร
1.2 ปญหาวาควรจัดการผลิตอยางไรการผลิตสินคาแตละชนิดอาจมีการผลิตหลายวิธี เชน การเพาะปลูก
เกษตรกรอาจใชแรงงานหรือเครื่องจักรเปนปจจัยสําคัญ หรือใชรวมกันทั้งแรงงานและเครื่องจักร เปนตน การ
ผลิตสินคาและบริการของแตละสังคม จึงควรหาวิธีที่ประหยัดปจจัยการผลิตที่สุดและไดผลผลิตมากที่สุด หรือทํา
ใหผลผลิตมากที่สุดโดยเสียตนทุนต่ําที่สุด ซึ่งเปนการหาเทคนิคหรือวิธีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อใหใชปจจัยการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ สวนการที่แตละสังคมจะเนนการใชปจจัยการผลิตประเภทใดเปนปจจัยสําคัญ ควรพิจารณาวา
ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของปจจัยการผลิตที่หามาไดหรือมีอยูเปนอยางไร เชน ถาเปนสังคมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ
มีประชากรมากก็ควรผลิตสินคาชนิดที่ใชที่ดินและแรงงานเปนปจจัยสําคัญ เปนตน
1.3 ปญหาวาสินคาที่ผลิตขึ้นมา ควรใหกับใคร หรือเพื่อใคร ปญหาการกระจายหรือการแบงปนผลผลิต
เปนปญหาสําคัญที่ทุกสังคมจะตองตัดสินใจวาจะนําสินคาและบริการที่ผลิตไดใหกับใครภายใตหลักเกณฑใด เชน
จะใหกับเจาของหรือผูมีสวนรวมในการผลิต ตามเกณฑความสามารถในการผลิต คือ ผลิตมากไดมาก ผลิตนอยได
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นอย ไมผลิตเลยก็ไมไดเลย หรือจะใหตามเกณฑความจําเปนโดยบุคคลนั้นอาจมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมในการผลิต
เปนตน ซึ่งแตละแนวทางจะมีขอดีขอเสียแตกตางกัน กลาวคือ ถาจะใหตามความสามารถในการผลิตทําใหเกิด
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมากขึ้นแตถาจะใหกับบุคคลที่มีความจําเปนตองบริโภคโดยไมมีสวนรวมในการผลิต
ก็จะทําใหบุคคลที่ทํางานหนักขาดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งสงผลใหผลผลิตของสังคมลดลงได แตละสังคมจึงควร
หาวิธีการที่ทําใหทั้งผูมีสวนรวมในการผลิตไดรับผลผลิตไปตามความสามารถที่มีอยู และใหผูดอยโอกาส ขาด
ความสามารถในการผลิตมีมาตรฐานการครองชีพตามสมควรดวย
ความหมายและขอบขายของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ คือ การศึกษามีความสัมพันธในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมและการดํารงชีพของมนุษย มนุษย
ไดดําเนินอาชีพอยางไรในบริเวณตางๆ ของโลก มนุษยไดพยายามใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเปนประโยชนในการ
ดํารงชีพอยางไร และยิ่งไปกวานั้นจะศึกษาถึงปญหาของการครองชีพของมนุษย การแกปญหา และความพยายาม
ในการแกปญหาของการครองชีพ
ขอบขายของภูมิศาสตรเศรษฐกิจจึงคลุมเรื่อง ทรัพยากร วิธีการดํารงชีพของมนุษย ประชากร และปญหา
ประชากร ผลิตผลทางเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคาขาย และการคมนาคมขนสง
บทบาทของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจชวยคลี่คลายปญหาตางๆ หลายประการ ไดแก
1. มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบาง ที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน
2. มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดําเนินอยูที่ไหนบางในปจจุบัน
3. ทําไม จึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินอยู
4. เมื่อไร จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
5. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไดอยางไร
ประโยชนของภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
1. ชวยใหมนุษยในสวนตางๆ ของโลกเขาใจถึงความแตกตางของกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษยใน
แตละสวนของโลกได
2. ชวยใหมนุษยเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน การนําทรัพยากรมาใชในการผลิต
และการสงวนทรัพยากร เปนตน
3. ชวยใหเขาใจในการพึ่งพาอาศัยกันมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน เพราะในแตละภูมิภาคของโลก
จะมีผลผลิตทางดานเศรษฐกิจแตกตางกันซึ่งการพึ่งพาอาศัยกันลักษณะนี้ไดกลายเปนการคาระหวางประเทศอยาง
กวางขวางและสลับซับซอนยิ่งขึ้น
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับภูมิศาสตรเศรษฐกิจ จึงอาจกลาวไดวาไมสามารถแยกวิชาเศรษฐศาสตร
ออกจากวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ เนื่องจากวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจมีความสําคัญตอวิชาเศรษฐศาสตรอยางมาก
กลาวคือ
1. ภูมิศาสตรเศรษฐกิจชวยตอบปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 5 ประการ คือ อะไร (What) อยางไร
(How) เพื่อใคร (For Whom) ที่ไหน (Where) และเมื่อไร (When)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (84) ______________
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2. ภูมิศาสตรเศรษฐกิจจะชวยใหการศึกษาเศรษฐศาสตรงายขึ้น ทําใหเขาใจลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่นตางๆ และทราบถึงแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
หนวยเศรษฐกิจ
ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั่วไปจะมีหนวยเศรษฐกิจดําเนินการอยางเปนระบบ และมีความสัมพันธกัน
หนวยเศรษฐกิจที่สําคัญ มีดังนี้
1. หนวยครัวเรือน หมายถึง ครัวเรือนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งองคกรที่ไมหวังผลกําไรตางๆ เชน
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน หนวยครัวเรือนจะทําหนาที่เปนแหลงอุปทาน ปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก แรงงาน
ที่ดิน ทุน และผูประกอบการ ใหกับหนวยธุรกิจเพื่อนําเขาไปเขากระบวนการผลิตสินคาและบริการตางๆ หนวย
ครัวเรือนจะไดรับรายไดจากการขายปจจัยการผลิตในรูปของคาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร ซึ่งรวมแลวเรียกวา
รายไดประชาชาติ (National Income) ซึ่งหมายถึงรายไดรวมที่เจาของปจจัยการผลิตตางๆ ไดรับมาจากตลาด
ปจจัยการผลิตสูหนวยครัวเรือนหนวยครัวเรือนนี้จะทําหนาที่สองหนาที่อยูในระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ ในฐานะของ
การเปนผูซื้อสินคาและบริการจากผูผลิตครัวเรือนจะทําหนาที่ผูบริโภคและในขณะเดียวกัน ในฐานะของการเปนผู
ครอบครองปจจัยการผลิตที่ผูผลิตสามารถนําไปใชในการผลิตได ครัวเรือนก็จะทําหนาที่เปนเจาของปจจัยการผลิต
ไปพรอมๆ กัน
2. หนวยธุรกิจ หมายถึง หนวยผลิตทั้งหมดที่เอกชนเปนเจาของและทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการตางๆ
ทั้งที่เปนเจาของกิจการคนเดียว หางหุนสวน และบริษัท โดยหนวยธุรกิจทําหนาที่รวบรวมปจจัยการผลิตตางๆ
จากหนวยครัวเรือนเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาและบริการตางๆ ในตลาดผลผลิต รายไดของหนวยธุรกิจจะอยูในรูปของ
ผลิตภัณฑประชาชาติ (Gross National Product : GNP) ซึ่งหมายถึง มูลคาทั้งหมดของสินคาและบริการขั้น
สุดทายที่ผลิตขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจที่ขายในตลาดผลผลิต และรายไดดังกลาวจะนําไปจายเปนคาตอบแทนปจจัย
การผลิต ซึ่งหมายถึงคาใชจายหนวยผลิตจายเปนคาตอบแทนใหกับปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก แรงงาน ที่ดิน ทุน
และผูประกอบการ ในรูปของคาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร ผานตลาดปจจัยการผลิตใหกับหนวยครัวเรือน
ดังกลาว
3. หนวยรัฐบาล หมายถึงหนวยรัฐบาลทั้งหมดทั้งในสวนของรัฐบาลกลาง จังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน โดยหนวยรัฐบาลจะทําหนาที่ควบคุมทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาลรวมถึง
ดูแลการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหเปนไปในทางที่สอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศโดยมี
รายรับจากการเก็บภาษี ซึ่งจะมีผลตอการใชจายในการบริโภคและการออมของหนวยครัวเรือน กลาวคือ ถารัฐบาล
เก็บภาษีในอัตราที่สูงจะทําใหหนวยครัวเรือนมีความสามารถในการบริโภคและการออมลดลง แตจะทําใหรัฐบาลมี
ความสามารถในการใชจายสูงขึ้น และนอกจากรัฐบาลจะมีแหลงเงินไดจากการเก็บภาษีแลว รัฐบาลยังอาจจะกูยืม
เงินจากตลาดเงินเพื่อนําไปเปนคาใชจายของรัฐบาล ซึ่งหมายถึง การซื้อสินคาและบริการตางๆ ของหนวยรัฐบาล
จากตลาดผลผลิต
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ปญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน คือ ปญหาที่วาจะผลิตอะไรและบริการอะไร ผลิตอยางไรและผลิตอะไร เพื่อใคร
ปญหาเหลานี้ เปนความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่สามารถแกไขไดเองโดยอัตโนมัติดวยกลไกตลาด ขณะที่ในสังคมมี
ประชากรจํานวนมาก เราจะรูไดอยางไรวาพวกเขาเหลานั้นตองการสินคาและบริการและตองการจํานวนเทาไร
สิ่งเหลานี้จึงเปนคําถามวาระบบตลาดทํางานกันอยางไร
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กลไกราคาหรือกลไกตลาด
กลไกราคาหรือกลไกตลาด หมายถึงการที่ราคาสินคาในตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอุปสงค หรือ
ปริมาณความตองการในการเสนอซื้อและอุปทานหรือปริมาณความตองการในการเสนอขาย เชน ถาปริมาณการ
เสนอขายน้ํามันปโตรเลียมในตลาดมีนอย แตความตองการในการใชน้ํามันปโตรเลียมมีมาก ก็จะสงผลปริมาณ
น้ํามันปโตรเลียมในตลาดขาดแคลนทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมสูงขึ้น หรือชาวไรออยตางพากันผลิตออยออกสู
ตลาดพรอมๆ กันทําใหปริมาณความตองการออยใหแกโรงงานน้ําตาลทรายมีมาก แตปริมาณความตองการซื้อ
ออยเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลมีเทาเดิมหรือนอยลง ปริมาณออยที่มีอยูในตลาดก็จะลนตลาด ออยจะเหลือเกิน
จากความตองการ สงผลใหราคาออยลดต่ําลง
อุปสงค (Demand)
อุปสงค หมายถึง ปริมาณความตองการในการซื้อสินคาและบริการที่บริโภคเต็มใจจะซื้อและมีความสามารถ
ซื้อได ณ ระดับราคาที่ตางกันในตลาดขณะใดขณะหนึ่ง
อุปสงคประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ความตองการซื้อ ความเต็มใจที่จะซื้อ และ
ความสามารถที่จะซื้อ หรืออํานาจซื้อ ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ไมถือวาเปนอุปสงค เชน สมชาย
จะซื้อเสื้อใหมเพราะถูกใจแบบและสี แตเงินไมพอตองรอสิ้นเดือน ลักษณะนี้ไมถือเปนอุปสงค เพราะขาดอํานาจซื้อ
แตถาสมศรีซื้อรถยนตใหม เงินสดไมพอเลยตองจายดาวนบางสวนที่เหลือตองผอนสง ลักษณะนี้ถือเปนอุปสงค
เพราะมีองคประกอบครบถวนทั้งหมด
กฎของอุปสงค สรุปไดวา
ถาราคาสินคาสูง อุปสงคหรือความตองการซื้อจะต่ํา
แตถาราคาสินคาต่ํา อุปสงคหรือปริมาณความตองการซื้อจะสูงขึ้น
เสนอุปสงค จึงมีลักษณะลาดจากบนซายไปยังดานลางขวา ซึ่งแสดงวา เมื่อสินคาราคาสูงปริมาณเสนอซื้อ
จะนอยหรือลดลง แตเมื่อราคาต่ํา ปริมาณเสนอซื้อจะมากหรือเพิ่มขึ้นตามกฎแหงอุปสงค
ตัวอยาง อุปสงคในการซื้อสมของนายศรราม
ราคาสมตอกิโลกรัม
(บาท)
40
35
30
25
20

ปริมาณความตองการซื้อสม
(กิโลกรัม)
1
2
3
4
5

จากตัวอยางจะเห็นวา ถาสมกิโลกรัมละ 40 บาท นายศรรามจะซื้อไปเพียง 1 กิโลกรัม แตถาราคาลดลง
มาปริมาณการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งราคาสมกิโลกรัมละ 20 บาท นายสมชายจะซื้อไปถึง 5 กิโลกรัม ซึ่ง
เปนไปตามกฎอุปสงค
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (86) ______________
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ปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปสงค
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดอุปสงค พอแยกไดดังนี้
1. ราคาสินคาและบริการที่ตองการจะซื้อ
2. รายไดของผูบริโภค ถารายไดเพิ่มขึ้นจะใชจายเพื่อการซื้อสินคาและบริการตางๆ ไดคลองมือมากขึ้น
แตถารายไดลดลงก็จะใชจายเฉพาะในสิ่งที่จําเปนหรือใชจายนอยลง
3. รสนิยม ความชอบของแตละบุคคลจะมีผลตออุปสงค เพราะถาถูกรสนิยมแมราคาสูงเพียงใดก็จะ
พยายามซื้อมาบริโภคใหได
4. ราคาชนิดสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สินคาที่ใชประกอบกัน
5. ขนาดของประชากร ถาจํานวนประชากรมากความตองการสินคาจะเพิ่มขึ้นดวย
6. การกระจายรายไดของประชากร ทําใหอํานาจการซื้อเพิ่มขึ้นดวย
7. ฤดูกาล การซื้อสินคาในชวงฤดูกาลทําใหราคาสินคาลดลง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคหรือปริมาณ
ความตองการนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามระดับของรายได และระดับของราคา
อุปทาน (Supply)
อุปทาน หมายถึง ปริมาณความตองการเสนอขายสินคาและบริการที่ผูผลิตพรอมที่จะผลิตออกขายใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันของตลาด อุปทานประกอบดวย ความตองการที่จะเสนอขาย ความ
พรอมและความสามารถที่จะเสนอขาย ผูผลิตจะมีความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิดนั้นจึงจะ
เกิดอุปทานขึ้น
กฎของอุปทาน สรุปไดวา
ถาราคาสินคาสูง อุปทานหรือปริมาณความตองการเสนอขายจะสูงขึ้น
แตถาราคาสินคาต่ํา อุปทานหรือปริมาณความตองการเสนอขายจะต่ําลง
เสนอุปทานของสินคาทั่วไป จึงมีลักษณะลาดจากลางซายไปยังดานบนขวา ซึ่งแสดงวา อุปทานจะผันแปร
ไปในทิศทางเดียวกับราคาสินคา เมื่อสินคาราคาสูง ปริมาณความตองการเสนอขายจะสูงหรือเพิ่มขึ้น แตเมื่อราคาต่ํา
ปริมาณความตองการเสนอขายจะนอยหรือลดลงตามกฏแหงอุปทาน
ตัวอยาง
อุปทานในการเสนอขายสมของเจาของสวนจังหวัดเชียงใหมอุปทานในการเสนอขายสมของ
เจาของสวนจังหวัดเชียงใหม
ราคา
(บาทตอกิโลกรัม)
30
25
20
15
10

ปริมาณความตองการเสนอขาย
(กิโลกรัม)
100
80
60
40
20
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จากตัวอยางจะเห็นวา ถาระดับราคาสมสูงขึ้น จะทําใหปริมาณการเสนอขายมากขึ้น คือ ถาปริมาณสม
ราคากิโลกรัมละ 30 บาท เจาของสวนตองการเสนอขาย 100 กิโลกรัม แตเมื่อราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 10
บาท จะเสนอขายเพียง 20 กิโลกรัม ซึ่งเปนไปตามกฎอุปทาน
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดอุปทาน
อุปทานจะถูกกําหนดดวยปจจัยหลายประการ ดังนี้
1. ราคาสินคาที่เสนอขาย
2. ราคาปจจัยการผลิต ซึ่งจะสงผลตอกําไรหรือขาดทุน ถาราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น กําไรของผูผลิตก็จะ
ลดลง จึงทําใหปริมาณการขายลดลงไปดวย
3. เทคนิคการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต ซึ่งจะชวยใหลดตนทุนการผลิตไดมาก
4. การเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาที่ใชแทนกันไดในสินคาประเภทหรือชนิดเดียวกัน แตตางยี่หอในตลาด
ถาสินคาใดลดราคาจะมีผลกระทบตออุปทานของสินคา
5. การคาดคะเนราคาสินคาถาผูผลิตคาดวาสินคาตนในอนาคตราคาจะสูงขึ้นในอนาคตผูผลิตก็จะลด
ปริมาณการผลิต เพื่อสํารองปจจัยการผลิตไวในอนาคต
6. จํานวนผูผลิต หรือผูขาย หากมีผูผลิตจํานวนมากจะทําใหอุปทานสินคาชนิดนั้นมากขึ้นไปดวย
7. การเก็บภาษีของรัฐบาลมีผลกระทบตออุปทาน
ถาภาษีนั้นผูผลิตสามารถผลักภาระใหผูบริโภคได
อุปทานจะเทาเดิม แตถาไมสามารถผลักภาระใหผูบริโภคได อุปทานจะลดลง
จุดดุลยภาพ
เนื่องจากปริมาณซื้อและปริมาณขายมิไดเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ปริมาณซื้อกับราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม แตปริมาณขายกับราคาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันจึงมีการปรับ
ราคาและปริมาณซื้อ ปริมาณขายในทิศทางเดียวกัน เรียกวา ราคาดุลยภาพ และจุดดุลยภาพ
ราคาดุลยภาพ คือ ราคาของสินคาในระดับที่ปริมาณเสนอขายเทากับปริมาณเสนอซื้อ
ปริมาณดุลยภาพ คือ ปริมาณสินคาที่ตกลงซื้อขาย ณ ระดับราคาดุลยภาพ
จุดดุลยภาพ หมายถึง จุดที่ผูผลิตกับผูบริโภคพอใจจะซื้อขายสินคาและบริการในปริมาณและราคาที่ตรงกัน
ในระบบตลาด
หากปริมาณความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมากกวา
ปริมาณความตองการเสนอซื้อ จะทําใหสินคาเหลือหรือสินคาลนตลาด มีผลใหราคาสินคาชนิดนั้นลดลง เรียกวา
อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) แตถาปริมาณความตองการในการเสนอซื้อสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งมี
มากกวาปริมาณความตองการเสนอขาย จะทําใหสินคาขาดแคลนหรือสินคาขาดตลาด มีผลใหราคาสินคาชนิดนั้นสูง
เรียกวา อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (88) ______________
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ตารางแสดง อุปสงคและอุปทานของมะมวงในตลาดแหงหนึ่ง
ราคามะมวง
ตอกิโลกรัม (บาท)
5
4
3
2
1

ปริมาณความ
ตองการของผูบริโภค
(กิโลกรัม)
10
20
30
40
50

ปริมาณความตอง
การขายของผูผลิต
(กิโลกรัม)
50
40
30
20
10

จากตารางแสดงอุปสงคอุปทาน จะเห็นวา เมื่อราคามะมวง กิโลกรัมละ 1 บาท จะมีอุปสงคเทากับ 50
กิโลกรัม แตอุปทานมีเพียง 10 กิโลกรัม จึงเกิดอุปสงคสวนเกินเทากับ 40 กิโลกรัม แตถาราคาอยูที่ระดับ 4 บาท
จะทําใหอุปสงคมีเพียง 20 กิโลกรัม ในขณะที่อุปทานมีถึง 40 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดอุปทานสวนเกินเทากับ 20
กิโลกรัม ดังนั้นราคาดุลยภาพที่ผูซื้อและผูขายพึงพอใจที่จะทําการซื้อขายกัน คือ ระดับราคากิโลกรัมละ 3 บาท
และปริมาณดุลยภาพ คือ 30 กิโลกรัม
อุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) หมายถึง ปริมาณความตองการในการเสนอซื้อสินคาหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมากกวาปริมาณความตองการเสนอขาย จะทําใหสินคาขาดแคลนหรือสินคาขาดตลาด มีผลใหราคา
สินคาชนิดนั้นสูงขึ้น อุปสงคสวนเกินจึงเปนภาวะที่ต่ํากวาดุลยภาพและเปนสาเหตุของภาวะเงินเฟอ
อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) หมายถึง ปริมาณความตองการในการเสนอขายสินคาหรือบริการชนิด
ใดชนิดหนึ่งมีมากกวาปริมาณความตองการเสนอซื้อ จะทําใหสินคาเหลือ หรือสินคาลนตลาด มีผลใหราคาสินคา
ชนิดนั้นลดลง อุปทานสวนเกินจึงเปนภาวะที่สูงกวาดุลยภาพและเปนสาเหตุของภาวะเงินฝด

ตลาด
ตลาด ในทางเศรษฐศาสตร มีความหมาย 2 ลักษณะ คือ
ตลาด หมายถึง สถานที่ในการซื้อขายสินคาและบริการ ระหวางผูซื้อกับผูขาย เชน ตลาดปากคลองตลาด
ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดสะพานใหม ดอนเมือง เปนตน
ตลาด หมายถึง การตกลงติดตอซื้อขายสินคาและบริการระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งอาจติดตอซื้อขายทาง
โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ จดหมาย เปนตน เชน ตลาดสินคาการเกษตร ตลาดสินคาอุตสาหกรรม ตลาดระหวาง
ประเทศ เปนตน
ตลาดนอกจากจะเปนที่รวมของผูซื้อผูขายแลวยังมีหนาที่ทําใหเกิดความตองการในการเสนอซื้อ และความ
ตองการในการเสนอขายของสินคาและบริการอีกดวย กลาวคือ ตลาดจะทําหนาที่จัดหาสินคาและบริการใหแก
ผูบริโภค และเก็บสินคาเพื่อรอการจําหนายพรอมทั้งจําหนายสินคาและบริการไปยังผูบริโภค กําหนดมาตรฐานสินคา
และการขนสงสินคาเขาออกจากตลาด เปนตน
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______________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (89)

ตลาดจึงมีหนาที่หลายประการ พอสรุปไดดังนี้
1. การจัดหาสินคา คือ การการจัดหาสินคาและบริการเพื่อจําหนายใหแกลูกคา โดยทั่วไปตลาดจะมีสินคา
ทุกชนิดไวสนองความตองการของผูซื้อ ผูมีหนาที่จัดหาสินคา คือ นักธุรกิจ ผูประกอบการ ผูคาสง ผูคาปลีก
พอคาคนกลาง เปนตน โดยประมาณการดานความตองการการเสนอซื้อของผูบริโภคและความตองการเสนอขาย
ของผูผลิต ใหเหมาะกับสภาพการณของตลาด
2. การเก็บสินคา การเก็บสินคาไวเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคนั้นมีเหตุผล 2 ประการ คือ เก็บรักษาไวเพื่อ
รอเวลาในการจําหนายใหไดราคาดี และเก็บรักษาไวเพื่อใหมีคุณภาพเหมาะสมแกการบริโภค เชน เมื่อถึงฤดูกาลที่
ทุเรียนออกมาขายในตลาดมากๆ ราคาทุเรียนจะถูก ตลาดจึงทําหนาที่เก็บทุเรียนไวแลวทยอยออกมาขายเมื่อพน
ฤดูกาลไปแลวจะทําใหไดราคาสูงขึ้นหรือการเก็บสุราถาเก็บไวนานๆ จะทําใหรสชาตินารับประทานมากขึ้น เปนตน
3. การขายสินคาและบริการ เปนหนาที่หลักสําคัญอีกอยางหนึ่งของตลาดในการขายสินคารวมทั้งการ
ชักจูงใหผูซื้อสินคามากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาและบริการใหสูงขึ้นและมีกําไรมากขึ้นดวย
4. การกําหนดมาตรฐานสินคา ทําหนาที่การคัดแยกคุณภาพ คุณสมบัติ รูปแบบ และประเภทสินคาชนิด
เดียวกันไวดวยกันเพื่อเตรียมจําหนายใหแกผูซื้ออยางสะดวกสบาย
5. การขนสง ตลาดทําหนาที่ขนสงสินคาจากโรงงานหรือแหลงผลิตออกสูตลาดถึงมือผูบริโภค
6. การปองกันการเสี่ยงภัย เมื่อตลาดมีสินคาไวเพื่อการจําหนาย หนาที่ที่ตามมา คือ การปองกันภัยที่จะ
เกิดกับสินคา เชน อัคคีภัย อุทกภัย สินคาสูญหาย โจรกรรม เปนตน ซึ่งในการปองกันการเสี่ยงภัยเหลานี้ ผูผลิต
มักใชวิธีการปองกันที่หลากหลาย เชน การทําประกันภัย การสรางโกดัง ฯลฯ
7. การเงิน เงินจะเขามามีบทบาททุกขั้นตอนของตลาด นับตั้งแต การขนสง การเก็บรักษาสินคา การจัด
มาตรฐานสินคา จนกระทั่งสินคาถึงมือผูบริโภค เพราะทุกขั้นตอนตองอาศัยเงินมาใชสอยเปนทุนหมุนเวียน เพื่อให
หนาที่ตางๆ ของตลาดดําเนินไปอยางบรรลุผลดี
ประเภทของตลาด จําแนกลักษณะตลาดออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดแขงขันอยางสมบูรณ หรือตลาดเสรี เปนตลาดที่มีผูซื้อขายเปนจํานวน
มากและสินคามีลักษณะไมแตกตางกันทั้งคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นตลาดแขงขันสมบูรณจึงมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีผูซื้อขายจํานวนมาก ระดับสินคาในตลาดถูกกําหนดโดยกลไกราคาหรือกลไกตลาด ซึ่งราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการเสนอซื้อและความตองการเสนอขายสินคาที่มีอยูในตลาดขณะนั้น
- ผูผลิตมีอิสระในการเขาออกจากตลาดไดอยางเสรี เชน ถาตลาดมีสินคานอย ราคาสินคาก็จะสูง
สามารถขายไดกําไรมากจึงเปนเหตุจูงใจใหผูผลิตรายใหมเขามาผลิตแขงขันกันมากขึ้น แตถาปริมาณสินคาในตลาด
มีมาก ทําใหสินคาราคาถูก ผูผลิตจะมีกําไรนอยหรือขาดทุน ทําใหผูผลิตหยุดการผลิตหรือออกจากตลาดไปในที่สุด
- ผูซื้อผูขายมีความรอบรูในหนวยธุรกิจ ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณสินคาและบริการพรอมทั้งการ
เคลื่อนไหวในระดับราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลง
- ลักษณะสินคาและบริการทั้งคุณภาพและปริมาณมีลักษณะเหมือนๆ กัน โดยสวนใหญเปนสินคา
ประเภทเกษตรกรรม เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย เปนตน
ดังนั้นสินคาในตลาดแขงขันสมบูรณจึงไมเนนการโฆษณา
- การเคลื่อนยายสินคาและบริการเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ถาขนสงสินคาจากแหลงผลิต
ไปถึงมือผูบริโภคไดรวดเร็ว ก็จะทําใหราคาสินคาไมตางกันมากนัก
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (90) ______________
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2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ
1. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดประเภทนี้คลายคลึงกับตลาดแขงขันสมบูรณ กลาวคือ มีลักษณะ
สําคัญไดแก มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก ทั้งผูซื้อและผูขายตางมีอิสระเต็มที่ในการวางนโยบายการขายและการ
ซื้อของตนเองโดยไมกระทบกระเทือนคนอื่น แตสินคาที่ประเภทเดียวกันมีลักษณะอยางเดียวกัน แตมีหลายตรา
หลายยี่หอ การบรรจุหีบหอ การโฆษณาตางกันเปนเหตุใหผูซื้อชอบหรือไมชอบหรือพึงพอใจในสินคายี่หอหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทําใหผูขายกําหนดราคาสินคาของตนไดทั้งๆ ที่ตองแขงขันกับผูขายรายอื่นๆ โดยสวนใหญเปนสินคาที่
ตองใชในชีวิตประจําวัน เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ ตลอดจนบริการตางๆ เชน รานตัดผม
รานอาหาร สถานีบริการน้ํามัน หางสรรพสินคา ฯลฯ ดังนั้นสินคาแตละชนิดใชแทนกันไดอยางสมบูรณ ผูบริโภค
จะเห็นวายี่หอนี้แพงก็จะหันไปซื้ออีกยี่หอหนึ่ง ราคาของสินคาจึงแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาหรือธุรกิจ
ที่ดําเนินอยู
2. ตลาดที่มีผูขายนอยราย ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายเพียงไมกี่รายและผูขายแตละรายจะเสนอขาย
สินคาเปนจํานวนมากเมื่อเทียบเทียบกับปริมาณสินคาทั้งหมดในตลาด ถาหากผูขายรายใดเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
นโยบายการผลิตหรือการขายก็จะกระทบกระเทือนตอผูผลิตรายอื่นๆ เชน ผูจําหนายโทรศัพทมือถือในประเทศไทย
มีเพียงไมกี่ราย ผูขายแตละบริษัทจะตองวางนโยบายของตนใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทอื่น เพื่อที่จะ
ดําเนินการคารวมกันอยางราบรื่นและผูขายทุกรายตางมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาและปริมาณสินคาในตลาด ถา
บริษัทใดเปลี่ยนนโยบายการขายยอมมีผลกระทบกระเทือนตอสินคาชนิดนั้นๆ ทั้งหมด เชน บริษัทใดบริษัทหนึ่งลด
ราคา สินคาของคูแขงก็จะลดราคาดวยเพื่อรักษาระดับการขายเอาไว
3. ตลาดผูกขาด ตลาดประเภทนี้จะมีผูขายเพียงรายเดียวทําใหผูขายมีอิทธิพลเหนือราคาและปริมาณ
อยางสมบูรณในการที่เพิ่มหรือลดราคาและควบคุมจํานวนขายทั้งหมด สวนมากจะเปนธุรกิจขนาดใหญที่ใชเงิน
ลงทุนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน กิจการไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย โรงงานยาสูบ กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจตลาด

ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง สถาบันทางเศรษฐกิจที่เกิดจากหนวยเศรษฐกิจเล็กๆ มากมายหลายหนวย
รวมตัวกัน มีการปฏิบัติภายใตระเบียบ กฎเกณฑ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่คลายคลึงกัน ใชเปนแบบแผนให
สถาบันทางเศรษฐกิจไดถือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของตนที่เกิดขึ้น
ระบบเศรษฐกิจจะเปนเสมือนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในสังคมหรือประเทศนั้นๆ เชน กําหนด
วาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ปริมาณมากนอยเทาไร และกระจายหรือจําแนกแจกจายสินคาและบริการที่ผลิต
ขึ้นอยางไร เปนตน แตเนื่องจากสังคมและประเทศตางๆ มีรูปแบบของการปกครอง การเมือง จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันไป ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกนี้จึงมีลักษณะแตกตางกันไปมากบาง นอยบาง
แลวแตวาประเทศใดจะนําระบบเศรษฐกิจมาประยุกตและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการปกครอง การเมือง
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมในแตละประเทศ
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______________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (91)

หนาที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
โดยปกตินั้นระบบเศรษฐกิจทุกระบบในโลกนี้ ไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม จะมีหนาที่สําคัญที่ตองทําในฐาน
สวนหนึ่งของสังคม ดังนี้
1. การจัดหาสินคาและบริการ ซึ่งเปนความตองการขั้นมูลฐานของสมาชิกในสังคมอยางนอยก็เปนสิ่งที่
ประชาชนตองมีตองใช
2. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ จะตองมีกรรมวิธีการผลิตและการวิภาค (แจกจายสิ่งที่ผลิตออกไป) ที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเทาที่จะทําได
3. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ มีหนาที่ในการจัดใหสมาชิกในสังคมไดทํางานในอาชีพที่ตนถนัดเพื่อใหมีความสามารถ
ในทางการผลิตสูง
4. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบ จะพยายามกระจายรายไดไปยังสวนตางๆ ของสังคมใหดีที่สุด ระบบเศรษฐกิจ
ที่คนจํานวนนอยไดประโยชนจากการผลิต มีรายไดสูงและฟุมเฟอย มีชีวิตแตกตางไปจากคนสวนใหญในสังคม
อยางมากมาย จะเรียกวาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีความชอบธรรมหาไดไม
5. ระบบเศรษฐกิจทุกระบบจะตองจัดหาวิธีการผลิตใหมๆ มีวิทยาการและการคนคิดประดิษฐสรางสรรค
ชวยใหระบบเศรษฐกิจนั้นๆ สามารถเพิ่มผลผลิตและมีประสิทธิภาพสูงอยูเสมอ
การแบงประเภทของระบบเศรษฐกิจ
ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดยึดถือแนวทางใหญๆ สองแนวทางในการกําหนดรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ คือ
1. ยึดถือวิธีการและกลไกทางเศรษฐกิจ เชน กลไกราคา กลไกตลาด
2. ยึดถือลัทธิเศรษฐกิจการเมือง เชน ระบบทุนนิยม ระบบผสม ระบบสังคมนิยม และระบบคอมมิวนิสต
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ผูกพันกับระบอบการเมืองการปกครองของแตละประเทศนั้นๆ อีกดวย และการ
แบงประเภทของระบบเศรษฐกิจมี ดังนี้
1. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ระบบเศรษฐกิจตลาด
มีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1) เอกชนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต
2) เอกชนดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรี
3) ราคาเปนกลไกในการปรับตัวแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
4) กําไรเปนสิ่งจูงใจในการประกอบการและการคนควาสิ่งใหมๆ
5) รัฐบาลไมแขงขันกับธุรกิจเอกชน แตเปนผูสนับสนุน สรางบรรยากาศ เอื้ออํานวยแกเอกชน และไม
สรางอุปสรรคใดๆ ตอการเติบโตของธุรกิจ
2. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หรือระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน มีลักษณะสําคัญดังนี้ คือ
1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญรัฐเปนเจาของและรัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตเปนผูกําหนดวา
อะไรจะถูกผลิต และจะผลิตอยางไร
2) เอกชนมีทรัพยสินสวนตัว ถือกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย
3) เอกชนมีอิสระในการประกอบอาชีพในธุรกิจขนาดยอมและเสรีภาพในการเลือกสินคาและบริการ
4) รัฐเขาแทรกแซงการกําหนดราคาสินคาและบริการ
5) รัฐจัดระบบประกันสังคม การจางงาน สวัสดิการโดยทั่วไป
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (92) ______________
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3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต
ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต หรือระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนเต็มที่ มีลักษณะสําคัญ คือ
1) รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตทรัพยากรทุกชนิดในประเทศ
2) รัฐเปนผูกําหนดในการจัดสรรทรัพยากรทั้งดานการผลิต การจําหนาย และการกระจายสินคา
3) ประชาชนในประเทศไมมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐกําหนดจากสวนกลาง
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมและสังคมนิยมเขาดวยกัน โดยระบบนี้ใชกลไกตลาด หรือระบบราคาในการแกปญหาเศรษฐกิจตางๆ
รวมทั้งอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได โดยลักษณะสําคัญประกอบดวย
1) รัฐบาลเปนเจาของปจจัยการผลิต และการผลิตพื้นฐานบางชนิด โดยเอกชนเปนเจาของปจจัยการ
ผลิต และการผลิตได
2) รัฐเขาแทรกแซงกลไกการตลาดบางกรณี เพื่อสวัสดิการของประชาชน
3) ระบบตลาด ระบบราคา ยังมีบทบาทในการแกไขปญหาเศรษฐกิจพื้นฐานโดยเฉพาะในสวนที่รัฐไม
เขามาควบคุม ประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้น เพราะยังมีการแขงขันเกิดขึ้นในระบบ

ระบบเศรษฐกิจใหม
ระบบเศรษฐกิจใหม (New Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจ
เรียกดวยคําที่ห ลากหลาย เชน เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy) เศรษฐกิจดิจิตอล
(E-Commerce) เศรษฐกิจไซเบอรสเปซ (Cyberspace Economy) เปนตน ซึ่งทุกคําลวนสื่อความหมายของ
คําวา เศรษฐกิจใหม (New Economy) ทั้งสิ้น หรืออาจจะเรียกวา โลกอินเตอรเน็ต ก็ไดอยางไรก็ตาม โลกอินเตอรเน็ตไดขยายศักยภาพในทางเศรษฐกิจไปทุกสวนของโลก สงผลใหเกิดการติดตอคาขายระหวางคนทั้งโลก
ดวยความรวดเร็วและมีศักยภาพสูงยิ่งโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหความสําคัญของรัฐประเทศ
(Nation State) คอยๆ ลดบทบาทลงเรื่อยๆ ขณะที่โลกยุคใหมจะมีลักษณะเปนโลกที่รัฐประเทศไมมีพรมแดนอีก
ตอไป การแขงขันทางเศรษฐกิจขามชาติกลายเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนารัฐหลายรัฐตองพัฒนาไปเปนรัฐ
ตลาด (Market State) รวมทั้งประเทศไทย อาจกลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจใหมไดเกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน
เปนระบบเศรษฐกิจที่ตองอาศัยความรวดเร็วความยืดหยุนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม ที่มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีโลหะและวัสดุมาใชในกระบวนการผลิต การคา การบริการ และการ
สื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ท วี ค วามเข ม ข น มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ความก า วหน า ของธุ ร กิ จ
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-Commerce) ควบคูไปกับกติกาการคาระหวางประเทศที่มีแนวโนมเปนอุปสรรคตอการสงออกของประเทศ
ตางๆ สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการทําการคามีความหลากหลาย อาทิเชน โทรศัพท โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน
ระบบอีดีไอ เปนตน แตสื่อที่มีบทบาทสูงสุดในปจจุบัน ไดแก ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เนื่องจากเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตอสื่อสารและคนหาแลกเปลี่ยนขอมูลทางการคา
ที่ตองการไดตลอดเวลาไมวาจะเปนการสื่อสารทางการคาโดยใช ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail :
E-mail) การสืบคนขอมูลทางการคาผานเครือขายเชื่อมโยงทางอินเตอรเน็ต (World Wide Web : WWW.)
หรือการถายโอนขอมูลเพื่อใชประโยชนทางการคา
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______________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (93)

ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) หมายถึงการดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย
สินคาและบริการผานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบการทําธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบในการทําธุรกิจ 4
รูปแบบ ดังนี้
1) ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) หมายถึง ธุรกิจที่มุงเนนการใหบริการแก
ผูประกอบการดวยกัน โดยอาจผูประกอบการในระดับเดียวกัน หรือตางระดับกันก็ได เชน ผูผลิตกับผูผลิต ผูผลิต
กับผูสงออก ผูผลิตกับผูนําเขา ผูผลิตกับผูคาสงและคาปลีก เปนตน
2) ธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer : B2C) หมายถึง ธุรกิจที่มุงเนนการบริการกับลูกคาหรือ
ผูบริโภค เชน การขยายสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน
3) ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B2G) หมายถึง ธุรกิจการบริหารการคาของ
ตางประเทศ เพื่อเนนการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาล
4) ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumers to Consumer : C2C) หมายถึง ธุรกิจระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค
ซึ่งเปนการคารายยอย เชน การขายของเกาใหกับบุคคลอื่นๆ ผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน

สหกรณ
ประวัติสหกรณในประเทศไทย
การสหกรณในประเทศไทย
มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก
เมื่อประเทศไทยไดเริ่มมีการติดตอคาขายกับ
ตางประเทศ มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็คอยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบ
เพื่อเลี้ยงตัวเองมาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา ความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึง
มีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไมมีทุนรอนของตนเองก็หันไปกูยืมเงินจากบุคคลอื่นทําใหตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูก
เอาเปรียบจากพอคานายทุนทุกวิถีทางอีกดวย ชาวนาจึงตกเปนฝายเสียเปรียบอยูตลอดเวลา ทํานาไดขาวเทาใด
ก็ตองขายใชหนี้เกือบหมด นอกจากนี้การทํานายังคงมีผลผลิตที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ถาปไหน
ผลผลิตเสียหายก็จะทําใหหนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ จนลูกหนี้บางรายตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาใหแกเจาหนี้
และกลายเปนผูเชานา หรือเรรอนไมมีที่ดินทํากินไปในที่สุดจากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น
ทําใหทางราชการคิดหาวิธีชวยเหลือ ดวยการจัดหาเงินทุน มาใหกูและคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ําความคิดนี้ไดเริ่มขึ้น
ในปลายรัชกาลที่ 5 โดยกําหนดวิธีการที่จะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู ความคิดนี้
จึงระงับไป
วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปจจุบัน คือ
กระทรวงการคลัง ไดเชิญเซอรเบอรนารด ฮันเตอร หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศอินเดียเขามาสํารวจ
หาลูทางชวยเหลือชาวนาไดเสนอวาควรจัดตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ” ดําเนินการใหกูยืมแกราษฎร โดยมีที่ดิน
และหลักทรัพยอื่นเปนหลักประกันเพื่อปองกันมิใหชาวนาที่กูยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน สวนการควบคุมเงินกู
และการเรียกเก็บเงินกู ทานไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมที่เรียกวา “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้” (Cooperative Society)
โดยมีหลักการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งคํานี้พระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณไดทรงบัญญัติศัพท
เปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” จึงกลาวไดวาประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสหกรณขึ้นในป พ.ศ. 2457
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (94) ______________
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แตก็ยังมิไดดําเนินการอยางไร จนกระทั่งในป 2458 ไดมีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณเปนกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ ประกอบดวยสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการสหกรณ
การจัดตั้งสวนราชการสหกรณเพื่อจะใหมีเจาหนาที่ดําเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณขึ้นและพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ขณะนั้นไดทรงพิจารณาเลือก
แบบอยางสหกรณเครดิตที่จัดกันอยูในตางประเทศหลายแบบ ในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟไฟเซนและทรงยืนยันไว
ในรายงานสหกรณฉบับแรกวา “เมื่อไดพิจารณาละเอียดแลวไดตกลงเลือกสหกรณชนิดที่เรียกวา ไรฟไฟเซน ซึ่ง
เกิดขึ้นในเยอรมันกอน และซึ่งมุงหมายที่จะอุปถัมภคนจน ผูประกอบกสิกรรมยอมๆ เห็นวาเปนสหกรณชนิดที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย” จากการที่พระองคทานทรงเปนผูบุกเบิกริเริ่มงานสหกรณขึ้นในประเทศไทย
บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณจึงถือวาพระองคทรงเปน “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” สําหรับรูปแบบของ
ไรฟไฟเซน ก็คือ สหกรณเพื่อการกูยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะไดมีความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหสะดวกแกการ
ควบคุมทองที่ที่ไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งสหกรณ คือ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเปนจังหวัด ที่มีผูคนไมหนาแนน
และเปนราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจากทางใต จึงตองการชวยเหลือผูอพยพซึ่งประกอบอาชีพการเกษตร ใหตั้งตัวได
รวมทั้งเพื่อเปนการชักจูงราษฎรในจังหวัดอื่นทีมีผูคนหนาแนนใหอพยพมาในจังหวัดนี้ และเขาทําประโยชนในที่ดิน
อยางเต็มที่ ตอมากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ จึงไดทดลองจัดตั้งสหกรณหาทุนขึ้น ณ ทองที่อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกเปนแหงแรกใชชื่อวา “สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2459 มีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก นับเปนการเริ่มตนแหง
การสหกรณในประเทศไทยอยางสมบูรณ

ประเภทของสหกรณ
สหกรณการเกษตร
เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา เลี้ยงสัตว ทําไร ทําสวน ฯลฯ สหกรณการเกษตรนี้ได
วิวัฒนาการมาจากสหกรณหาทุนเดิมรวมกับสหกรณประเภทตางๆ
ที่มีความเกี่ยวของกับการเกษตรในทองถิ่น
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน สหกรณขายขาว สหกรณบํารุงที่ดินและอื่นๆ มาเปนสหกรณการเกษตร มี
วัตถุประสงคหลายอยางครอบคลุมครบวงจรการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก โดยดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะของการบริการ
สหกรณนิคม
เปนสหกรณสําหรับผูที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตไมมีที่ดินทํากินหรือมีนอยไมพอประกอบ
อาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินที่เสื่อมสภาพจากปาสงวนแลว ใหราษฎรเขาถือครองประกอบอาชีพ ในสมัยแรกที่
มีการจัดตั้งสหกรณนิคม
สมาชิกสหกรณจะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรนั้นแตปรากฏวามีสมาชิก
จํานวนมากที่ไมรักษาที่ดินนั้นไว นําไปขายตอใหผูอื่น ทําใหมีการบุกรุกปาสงวนเพิ่มขึ้นอีก ประกอบกับเปน
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสหกรณในที่ดินพระราชทานตามโครงการ
ในพระราชดําริ ไมมีการใหกรรมสิทธิ์แตสมาชิกทุกคนจะไดรับสิทธิครอบครองและสามารถตกทอดเปนมรดกถึง
ลูกหลานได ตราบใดที่ยังประสงคจะทํามาหากินอยูในพื้นที่ของสหกรณหากไมมีทายาทที่จะรับชวงมรดก ก็ใหที่ดินนั้น
ตกเปนของสหกรณ เพื่อรับบุคคลที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขามาทํากินได เราเรียกการจัดสหกรณ
ชนิดนี้วา สหกรณการเชาที่ดิน
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สหกรณรานคา
เปนสหกรณสําหรับผูบริโภคทั่วไป
โดยการจัดจําหนายสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในครอบครัว
ใหแกสมาชิกมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายในครอบครัว สหกรณรานคา หรือรานสหกรณนี้ถือวาเปนตนแบบของ
สหกรณทั่วโลก ทั้งนี้เพราะสหกรณแหงแรกของโลกที่ดําเนินการประสบความสําเร็จเปนสหกรณที่จําหนายสินคา
เครื่องบริโภคของประเทศอังกฤษซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่สามารถใชเปนหลักการสหกรณสากลในประเทศตางๆ ทั่วโลกได
สหกรณประมง
เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพประมงโดยเฉพาะ ทั้งอาชีพประมงน้ําจืดและประมงทะเล มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความรูทางดานวิชาการ และดําเนินธุรกิจเพื่อสงเสริมอาชีพประมงทั้งการจําหนายสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
และอุปกรณประมง
สหกรณออมทรัพย
เปนสหกรณสําหรับผูที่มีรายไดประจําโดยทั่วไปที่ตองการพึ่งตนเองดวยการออมทรัพยเปนประจํา และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยการใหกูยืมเมื่อเกิดความจําเปน
สหกรณออมทรัพยตั้งขึ้นทั่วไปในสถานที่ราชการ
สําหรับขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร และในรัฐวิสาหกิจ โรงงาน บริษัท สถานศึกษา หรือในชุมชนตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยในโรงงาน และบริษัทตางๆ นอกจากจะชวยใหพนักงานมีการออมทรัพยเพื่อตนเอง
สหกรณบริการ
เปนสหกรณสําหรับผูที่ตองการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ ตองการดํารงชีพตามแนวทางสหกรณ และ
มีประเภทของ อาชีพนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว สหกรณบริการจึงมีหลายรูปแบบ เชน สหกรณไฟฟาดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกระแสไฟฟา และจัดใหมีการบํารุงรักษารวมกัน สหกรณเคหสถาน ดําเนินการใหไดมาซึ่งบานที่อยูอาศัย
หรือที่ดิน และสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ สหกรณผูเดินรถรับจางสหกรณแท็กซี่ สหกรณผลิตภัณฑไมแกะสลัก เปนตน
สหกรณทั้ง 6 ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และ
ดําเนินการตามหลักการสหกรณสากล 6 ประการ โดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางแหงความ
รวมมือกันระหวางสหกรณทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ มีกรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการ
สงเสริมและดูแลการดําเนินงานของสหกรณ มีกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการตรวจตรากิจการ
สหกรณ ดวยการตรวจบัญชีทุกสหกรณ เพื่อใหสมาชิกไดทราบถึงฐานะของสหกรณของตน มีสํานักงานนายทะเบียน
สหกรณเปนหนวยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนสหกรณ และสั่งเลิกสหกรณ
วิธีดําเนินการจัดตั้งสหกรณ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวมกลุมบุคคล บุคคลที่จะรวมกลุมกันตั้งสหกรณตองมีลักษณะ ดังนี้
1.1 เปนบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแลว
1.2 มีจํานวนบุคคลมากกวา 10 คนขึ้นไป
1.3 บุคคลที่มารวมกัน ควรมีอาชีพอยางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือมีปญหาความเดือดรอนทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม และตองการรวมมือกันแกไขปญหานั้น โดยทํากิจการเพื่อมุงใหไดประโยชนรวมกัน
1.4 ทุกคนตองสมัครใจรวมกันลงทุนดวยวิธีการถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน
1.5 ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมาย และกติกา (ขอบังคับ) ที่พวกตนกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
ดวยความเสียสละ มีวินัย และซื่อสัตยสุจริต
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (96) ______________
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ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดตั้งสหกรณ เมื่อเกิดกลุมบุคคลแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 กลุมประชุมกันเพื่อเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จํานวนไมนอยกวา 10 คน เปนผูแทนกลุม เรียกวา
“คณะผูจัดตั้งสหกรณ”
2.2 คณะผูจัดตั้งสหกรณ ตองไปดําเนินการ คือ
(1) พิจารณากําหนดวัตถุประสงควาสหกรณที่จัดตั้งขึ้นจะทําอะไรใหเปนประโยชนตอสมาชิกบาง และ
สหกรณประเภทใดจะทําสหกรณใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคนั้น
(2) จัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณอันแสดงใหเหนวาเปนประโยชนแก
สมาชิกตามที่กําหนดในวัตถุประสงค
(3) จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ ซึ่งตองประกอบดวยชื่อ ที่อยู ลายมือชื่อ
และจํานวนหุนที่จะถือ
(4) จัดทํารางขอบังคับสหกรณ (ขอบังคับสหกรณ คือ ขอตกลงรวมกันอันเปนสัญญาวาสมาชิกทุกคน
ตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด สมาชิกคนหนึ่งคนใดกระทําหรือละเวนกระทําโดยมิชอบไมได ขอบังคับฉบับตัวอยาง
ขอไดที่สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกแหง)
2.3 คณะผูจัดตั้งสหกรณจัดการประชุมบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีเพื่อใหรับทราบการกําหนดวัตถุประสงค
ประเภทของสหกรณ แผนการประกอบกิจการ และรวมกันพิจารณาแกไขปรับปรุงรางขอบังคับ เพื่อตกลงกัน
กําหนดใหเปนขอบังคับสหกรณ
ขั้นตอนที่ 3 ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ เมื่อคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนินการเตรียมการจัดตั้งสหกรณแลว
ตองจัดทําเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งตอนายทะเบียนสหกรณ โดยยื่นเอกสารที่สํานักงานสหกรณจังหวัด
แหงทองที่ เอกสารประกอบขอจดทะเบียนมีดังนี้
3.1 คําขอจดทะเบียน ซึ่งตองมีลายมือชื่อของคณะผูจัดตั้งสหกรณครบทุกคน จํานวน 1 ฉบับ
3.2 สําเนารายงานการประชุมกลุม บุคคลที่ประสงคจะจัดตั้งสหกรณที่มีเรื่องการเลือกบุคคลเปนคณะผู
จัดตั้งสหกรณ จํานวน 2 ชุด (การประชุมใน 2.1)
3.3 แผนดําเนินการธุรกิจเพื่อกิจกรรมของสหกรณ จํานวน 2 ชุด
3.4 บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งประธานจะเปนสมาชิกสหกรณ ที่ประกอบดวย ชื่อ ที่อยู ลายมือชื่อ และจํานวน
หุนที่จะถือ จํานวน 2 ชุด
3.5 ขอบังคับที่จัดทําเปนเลมแลว จํานวน 4 ฉบับ
3.6 สําเนารายงานการประชุมบุคคลผูซึ่งจะเปนสมาชิก ที่มีเรื่องรับทราบการกําหนดวัตถุประสงคและ
ประเภทของสหกรณ การกําหนดแผนดําเนินธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ และการพิจารณากําหนดขอบังคับของ
สหกรณ (การประชุมใน 2.3)
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการหลังจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
4.1 สหกรณที่จดทะเบียนแลวมีสถานภาพเปนนิติบุคคล
4.2 บุคคลตามบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิก มีสถานภาพเปนสมาชิกที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
และตองชําระคาหุนเต็มจํานวนที่จะถือตามบัญชีใหแกสหกรณ
4.3 คณะผูจัดตั้งสหกรณตองมีอํานาจหนาที่เสมือนเปนคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณตามที่กําหนด
ในขอบังคับ
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4.4 คณะผูจัดตั้งสหกรณ ดําเนินกิจการสหกรณไดตามที่กําหนดในขอบังคับ
4.5 คณะผูจัดตั้งสหกรณตองจัดประชุมสมาชิกสหกรณเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
นับแตวันจดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
4.6 คณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ใหกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
4.7 สหกรณที่ไดรับจดทะเบียนแลวตองเริ่มดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับกับสหกรณ
ภายใน 1 ป นับแตวันจดทะเบียน หากไมเริ่มดําเนินการภายในเวลาดังกลาว นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิก
สหกรณได

เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา
อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจที่หลากหลายและไมชัดเจน ถึงความหมายและหลัก
แนวคิดที่แทจริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทําหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่ตองการจะอธิบาย
ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาฯ ที่มุงเนนความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ ตลอดจนไดอธิบาย
คํานิยามของความพอเพียง ที่ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ภายใต
เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ํา แนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง มีหลักพิจารณา ดังนี้
กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (98) ______________
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3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรม
เปนพื้นฐาน กลาวคือ
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม ความรู และ
เทคโนโลยี
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การเงิน การธนาคาร และการคลัง
การเงิน
และบริการ

ความหมายและประเภทของเงิน
1. เงินหรือเงินตรา (Money) หมายถึง สิ่งที่สังคมยอบรับใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา

2. ประเภทของเงิน เงินที่ใชอยูในสังคมมนุษยจะปรากฏในรูปรางตางๆ กัน 3 ลักษณะ คือ ธนบัตร
เหรียญกษาปณ และเช็ค (รวมทั้งเอกสารการเงินอื่นๆ)
หนาที่ของเงิน
เงินตราในระบบเศรษฐกิจมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
1. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ เปนหนาที่ของเงินที่สําคัญที่สุด ในอดีตมนุษย
ใชวิธีแลกเปลี่ยนโดยใชสินคาแลกสินคา แตในปจจุบันใชเงินตราสะดวกกวา เพราะพกติดตัวไดงาย
2. เปนมาตรฐานวัดมูลคาของสินคา การเก็บรักษาทรัพยสินสิ่งของหรือสินคาตางๆ อาจจะ
เสื่อมสภาพไดตามกาลเวลา แตถาเก็บรักษาในรูปของธนบัตรหรือเงินตราจะไมเนาเสียหรือเสื่อมมูลคา
3. เปนเครื่องเก็บรักษามูลคาของสินคา เชน ขาวสาร 1 ถัง ราคาถังละ 250 บาท ตั๋วชมภาพยนตร
1 ที่นั่ง/1 รอบ ราคา 100 บาท เปนตน
4. เปนมาตรฐานการชําระหนี้ในภายหนา การชําระหนี้ในเวลาที่ตางกัน เชน ชําระเปนงวดๆ รายเดือน
โดยกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระไวแนนอน
ปริมาณเงินและการหมุนเวียนของเงิน
1. ปริมาณเงิน หรืออุปทานของเงิน (Money Supply) คือ ปริมาณของเงินตราทั้งหมด ไดแก
ธนบัตร เหรียญกษาปณ และเงินฝากในบัญชีเผื่อเรียก (กระแสรายวัน) ซึ่งใชหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
(ทั้งนี้ จะไมนับเงินตราทั้งหมดที่อยูในระบบธนาคารและคลังของรัฐบาล เพราะยังไมไดนําออกมาใช
หมุนเวียน)
2. การหมุนเวียนของปริมาณเงิน ปริมาณเงินที่หมุนเวียนภายในประเทศมีความสัมพันธกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก การหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนมากหรือนอยเกินไป จะเกิดภาวะทาง
การเงินที่ไมปกติ 2 กรณี ดังนี้
(1) ปริมาณเงินตราหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนมาก (มีอํานาจซื้อสูง) มีแนวโนมวาราคาสินคา
จะสูงขึ้น เรียกวา ภาวะเงินเฟอ
(2) ปริมาณเงินตราหมุนเวียนอยูในมือของประชาชนนอย (มีการใชจายนอย) มีแนวโนมวาราคา
สินคาจะลดต่ําลง เรียกวา ภาวะเงินฝด สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ
สภาพคลอง
เงินเปน “สินทรัพย” อยางหนึ่งที่มี “สภาพคลอง” โดยเฉพาะเงินที่เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ
มีสภาพคลองมากที่สุด เพราะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาชนิดตางๆ ไดงายและรวดเร็ว โดยไมมีตนทุนหรือ
คาใชจายในการแลกเปลี่ยน อธิบายความหมายได ดังนี้
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1. สินทรัพย คือ สิ่งที่มีมูลคา และเปนสวนหนึ่งในความมั่งคั่งของมนุษย เชน ที่ดิน แหวนเพชร
อาคารพาณิชย หุนสวนในบริษัท ฯลฯ
2. สภาพคลอง คือ ความสะดวกในการนําสินทรัพยไปแลกเปลี่ยนเปนเงินไดอยางคลองตัว โดยไมมี
ตนทุนหรือคาใชจายในการแลกเปลี่ยนมากนัก

การธนาคาร
สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน จําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย และธนาคารเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
(1) ธนาคารพาณิชย เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร
ทหารไทย ฯลฯ
(2) ธนาคารเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) ฯลฯ
2. สถาบันการเงินอื่นๆ ที่มิใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิแอร
บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย โรงรับจํานํา และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
ธนาคารพาณิชย
1. ความสําคัญของธนาคารพาณิชย เปนแหลงเงินออมที่ใหญที่สุดของประเทศ มีฐานะเปนบริษัท
มหาชน ซึ่งอนุญาตใหประชาชนทั่วไปถือหุนได โดยซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ
2. ฐานะของธนาคารพาณิชย สวนใหญเปนสถาบันการเงินของเอกชน (ยกเวนธนาคารกรุงไทย เปน
รัฐวิสาหกิจ)โดยอยูในความควบคุมกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในปจจุบัน มีธนาคารพาณิชย
ของคนไทย 13 แหง และธนาคารตางประเทศที่เขามาตั้งสาขาในประเทศไทยอีกจํานวนหนึ่ง
หนาที่ของธนาคารพาณิชย
1. รับฝากเงินจากประชาชน และจายดอกเบี้ยตอบแทนใหแกผูฝาก
2. การใหสินเชื่อหรือการใหเครดิต โดยผูกูจะตองจายดอกเบี้ยใหธนาคารตามอัตราที่กําหนดรูปแบบ
การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมี 3 ลักษณะ คือ
(1) การใหกู
(2) การเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) หรือที่เรียกวา “กู OD”
(3) การซื้อลดตั๋วเงิน
3. รับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
4. บริการพิเศษอื่นๆ เชน รับชําระคาไฟฟา คาโทรศัพท การโอนเงิน ขายเช็คเดินทาง และเช็ค
ของขวัญ และใหเชาตูนิรภัยเพื่อเก็บรักษาของมีคาของลูกคา เปนตน
ธนาคารเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
ธนาคารที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ และมีฐานะเปนธนาคารของรัฐ มีดังนี้
1. ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการออมทรัพยของเยาวชน และระดมเงินฝากจากประชาชน
เพื่อใหรัฐกูไปใชพัฒนาประเทศ โดยวิธีจําหนายสลากออมสิน
ในปจจุบันไดปลอยสินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชน เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ทําธุรกิจขนาดเล็กของประชาชนผูมีรายไดนอย
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2. ธนาคารอาคารสงเคราะห ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการรับฝากเงินและใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รับฝากเงินและใหสินเชื่อแกเกษตรกร
เพื่อนําไปลงทุนประกอบอาชีพเกษตรและทําธุรกิจการเกษตร
4. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ใหสินเชื่อแกนักธุรกิจที่ประกอบ
กิจการดานการสงออกและนําเขา
สถาบันการเงินอื่นๆ ที่มิใชธนาคาร
สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร สวนใหญเปนของเอกชน ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ดังนี้
1. บริษัทเงินทุน (Finance Company) รับฝากเงินและใหกูเงินแกบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารพาณิชย ทั้งนี้จะรับฝากเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงิน มิใชสมุดบัญชีเงินฝาก
2. บริษัทหลักทรัพย (Securities Company) เปนนายหนา (หรือโบรกเกอร) รับซื้อขายหลักทรัพย
(หุน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. บริษัทเครดิตฟองซิแอร (Credit Foncier) ใหกูยืมเงินโดยมี “อสังหาริมทรัพย” เชน บานและ
ที่ดิน เปนหลักทรัพยค้ําประกัน (รับจํานองอสังหาริมทรัพย) หรือรับซื้ออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝาก
4. บริษัทประกันภัย (Insurance) รับประกันวินาศภัย (ความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสิน) และประกันชีวิต (การเจ็บปวยและการเสียชีวิต) จากบุคคลทั่วไป ซึ่งจะตองจายเบี้ยประกันเปนรายปใหแกบริษัท ตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว เมื่อเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จึงจะชดใชใหตามสัญญา
5. โรงรับจํานํา (Pawn Shop) ใหกูเงินแกผูกูรายยอย ซึ่งจะตองนําสิ่งของมีคามาค้ําประกันหรือ
จํานําไว โดยทั่วไปจะใหกูยืมในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท โรงรับจํานํามีทั้งของเอกชนและของรัฐ เฉพาะของรัฐ
เรียกวา “สถานธนานุเคราะห” (กรมประชาสงเคราะห) และ “สถานธนานุบาล” (สังกัดเทศบาล)
6. สหกรณออมทรัพย (Saving Cooperatives) รับฝากเงินและใหกูเงินในหมูสมาชิก โดยระดมเงิน
จากการขายหุนและการฝากเงินรายเดือนของสมาชิก เพื่อนํามาจัดสรรใหสมาชิกกูยืม เมื่อสิ้นปจะนําผลกําไรมา
จัดสรรเปนเงินปนผลใหแกสมาชิก ตามสัดสวนการถือหุนและการใชบริการ (กูเงิน) จากสหกรณฯ
7. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจ ทําหนาที่เปนศูนยกลางและซื้อขายหลักทรัพย
(หุน) ของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทมหาชน) โดยวิธีประมูลราคาซื้อและขาย ประชาชนที่ตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จะตองสมัครเปนสมาชิกของบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนเปนนายหนา (โบรกเกอร) และซื้อขายหุนตางๆ
ผานบริษัทนายหนาเหลานี้ ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ คือ เงินปนผลประจําป หรือขายเอากําไรเมื่อราคาหุนขึ้นสูง

การคลัง
ความหมายของการคลัง
การคลัง คือ การจัดหารายไดและการใชจายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดการ
เกี่ยวกับหนี้สินของรัฐบาล ขอบขายเรื่องของการคลังจึงเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากร การกูเงินของรัฐ และ
การจัดทํางบประมาณแผนดิน เปนตน
1. ความสําคัญของการคลัง
ความสามารถในดานการบริหารและการดําเนินนโยบายการคลังที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล จะเกิด
ผลดีตอประชาชนและสังคมประเทศชาติ 2 ประการ ดังนี้
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1.1 ความสําเร็จในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ เชน ความยากจน การกระจาย
รายไดที่ไมเปนธรรม และการขาดดุลการคา ฯลฯ
1.2 ความเจริญกาวหนาของประเทศในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การสาธารณสุข และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งความอยูดีกินดีของประชาชนโดยสวนรวม เปนตน
2. งบประมาณแผนดิน
2.1 ความหมายของงบประมาณแผนดิน (Government Budget) คือ แผนทางการเงินของ
รัฐบาลที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายการรับและรายการจาย เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน ในระยะเวลา 1 ป
2.2 ลักษณะของงบประมาณแผนดิน ประกอบดวยงบประมาณ 2 รายการ คือ งบรายรับและ
งบรายจาย
2.3 ระยะเวลาของปงบประมาณ ปงบประมาณจะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม จนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายนของป พ.ศ. ถัดไป (ใชลวงหนา 3 เดือน) ตัวอยางเชน
ปงบประมาณ 2553 คือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
3. ประเภทของงบประมาณแผนดิน
การจัดทํางบประมาณแผนดินของรัฐบาลในแตละป จะเกิดลักษณะงบประมาณแบบหนึ่งแบบใดใน
3 ประเภท ดังตอไปนี้
3.1 งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ กําหนดใหรายรับสูงกวารายจายเกิดในชวง
เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง จนมีแนวโนมวาราคาสินคาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (เงินเฟอ) จึงจําเปนตองลดการใชจาย
ภาครัฐบาล และเก็บภาษีอากรจากภาคเอกชนใหมากขึ้น เพื่อลดความสามารถในการใชจายของประชาชนและ
ภาคธุรกิจตางๆ ลง รายรับจึงสูงกวารายจาย
3.2 งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) คือ กําหนดใหรายรับนอยกวารายจาย เกิดในชวงที่
เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง จึงตั้งงบรายจายใหสูงกวารายรับ เพื่อกระตุนการจางงาน การผลิตสินคา และบริการ
ใหมากขึ้น เปนการอัดฉีดเขาระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจะกําหนดมาตรการตางๆ ในการเก็บภาษีอากรใหนอยลง เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการใชจายเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ
ปใดที่รัฐบาลจัดทํา “งบประมาณขาดดุล” มีความหมายวารัฐบาลตองการกระตุนให
เศรษฐกิจขยายตัว ไมซบเซา แตเมื่อรายรับนอยกวารายจาย รัฐบาลจึงตองกูเงินมาชดเชยการขาดดุลนั้นเพื่อใหมี
เงินมาใชจายในการบริหารประเทศตามยอดรายจายที่กําหนดไว
3.3 งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ กําหนดใหรายรับเทากับรายจาย ในปใดที่
รัฐบาลเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในภาวะที่เหมาะสม ไมจําเปนตองปรับคาใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจ
ใหเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะจัดทํางบประมาณประเภทสมดุล
4. การจัดทํางบประมาณของรัฐบาล
ระบบการจัดทํางบประมาณแผนดิน จะตองมีทั้งงบรายรับและงบรายจาย ดังนี้
4.1 รายไดของรัฐบาล มีแหลงที่มา ดังนี้
(1) ภาษีอากร ประกอบดวยภาษีทางตรงและภาษีทางออม
(2) รายไดจากรัฐพาณิชย หรือรัฐวิสาหกิจ
(3) รายไดจากการใหสัมปทานสาธารณสมบัติ หรือการขยายสิ่งของและบริการของรัฐ
(4) รายไดอื่นๆ ไดแก คาปรับ คาแสตมป และเงินคงคลัง
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4.2 รายจายของรัฐบาล ยอดงบรายจายของรัฐบาลอาจจําแนกในลักษณะตางๆ ไดดังนี้
(1) จําแนกเปนหมวดการใชจายประเภทตางๆ เชน เงินเดือน คาตอบแทน คาที่ดิน สิ่งกอสราง
และเงินอุดหนุน
(2) จําแนกตามลักษณะงาน เชน การบริหารทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ
และอื่นๆ
(3) จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ มี 2 ชนิด คือ รายจายลงทุนและรายจายประจํา
(4) จําแนกเปนกระทรวง ประกอบดวย 19 กระทรวง และ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี และยังมี
หนวยราชการอิสระอื่นๆ อีก เชน สํานักเลขาธิการพระราชวัง ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ
รายไดของรัฐบาล รายไดของรัฐบาลจากแหลงตางๆ มีดังนี้
1. ภาษีอากร เปนรายไดหลักของประเทศ ประมาณกวารอยละ 70 ของรายไดทั้งหมดไดมา
จากภาษีอากรประเภทตางๆ ดังนี้
(1) ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผูเสียตองจายใหรัฐโดยตรง ไมอาจผลักภาระใหผูอื่นรับภาระ
ภาษีแทนตนได ภาษีทางตรง ไดแก
- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เก็บจากบุคคลที่มีรายได เชน เงินเดือน คาจาง ฯลฯ
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล เก็บจากหางรานบริษัททั่วไป
- ภาษีมรดก และภาษีทรัพยสิน (ยังไมมีในประเทศไทยทั้งสองชนิด)
อัตราภาษีทางตรงในประเทศไทยจะเปน “อัตรากาวหนา” หมายถึง ผูมีรายไดมาก
จะตองจายภาษีมาก ผูมีรายไดนอยจะจายนอย (อัตราภาษี รอยละ 5-37 ของรายไดสุทธิ)
(2) ภาษีทางออม คือ ภาษีที่ผูเสียสามารถผลักภาระไปใหบุคคลอื่นเสียแทนตนได
ในแตละปรัฐจะเก็บภาษีทางออมไดสูงกวาภาษีทางตรง ภาษีทางออมที่สําคัญในประเทศไทย คือ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เปนภาษีการคา เรียกเก็บจากผูประกอบการที่จําหนาย
สินคาหรือใหบริการทางธุรกิจตางๆ แกลูกคา ทั้งนี้ผูประกอบการจะผลักภาระใหผูบริโภคจายแทน
- ภาษีสรรพสามิต เก็บจากผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ไมจําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน สุรา น้ําอัดลม บุหรี่ เครื่องสําอาง และน้ําหอม รวมทั้งรถยนต น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซิเมนต และเครื่องใชไฟฟา
เปนตน
- ภาษีศุลกากร เก็บจากสินคาเขาและสินคาออก
- ภาษีลักษณะอนุญาต เชน คาออกใบอนุญาตคนตางดาว ใบอนุญาตมีอาวุธปน
2. รายไดจากรัฐพาณิชย (หรือรัฐวิสาหกิจ) ไดแก รายไดจากการดําเนินกิจการของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โรงงานยาสูบ ธนาคารแหงประเทศไทย การไฟฟาฯ และการประปา ฯลฯ
3. รายไดจากการใหสัมปทานสาธารณสมบัติ
(หรือการขายสิ่งของและบริการของรัฐ)
และเงินคงคลังหรือเงินคืน (เมื่อถึงสิ้นปงบประมาณ หนวยงานของรัฐแหงใดใชงบประมาณไมหมดจะตองสงคืนคลัง)
รายจายของรัฐบาล
งบประมาณรายจายของรัฐบาลในแตละป เปนงบที่จัดสรรใหกระทรวงตางๆ นําไปใชจายเพื่อ
พัฒนาประเทศ ดังตัวอยางงบประมาณรายจาย ประจําป 2547 มียอดรวม 1,028,000 ลานบาท จําแนกตาม
ลักษณะเศรษฐกิจได ดังนี้
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1. รายจายลงทุน เปนรายจายเพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายจายในดาน
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง มียอดรวม 220,888.8 ลานบาท
2. รายจายประจํา เปนรายจายเพื่อใชในการบริหารงานประจํา เชน เงินเดือนขาราชการ
คาจาง และการจัดซื้อบริการและสิ่งของ มียอดรวม 772,955.8 ลานบาท
3. รายจายชําระคืนเงินกู จํานวน 34,155.4 ลานบาท
หนี้สาธารณะ
1. หนี้สาธารณะ (Public Debt) หมายถึง หนี้สินของรัฐบาล ทั้งการกูยืมโดยตรงและการ
ค้ําประกันเงินกูใหแกหนวยราชการตางๆ ของรัฐบาล ทั้งแหลงเงินกูภายในประเทศและตางประเทศ
2. ความสําคัญของหนี้สาธารณะ เงินกูเปนสวนหนึ่งของรายรับภาครัฐบาล ในกรณี
ประเทศกําลังพัฒนาที่จัดงบประมาณแผนดินในลักษณะของ “งบประมาณขาดดุล” เนื่องจากรัฐบาลเก็บภาษีอากร
ไดนอย แตมีความจําเปนตองเรงพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค ดังนั้นจึง
จําเปนตองกูเงินหรือกอหนี้สาธารณะ
3. แหลงเงินกูของรัฐบาล มีที่มาจาก 2 แหลง ดังนี้
(1) แหลงเงินกูภายในประเทศ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารพาณิชยตางๆ
(2) แหลงเงินกูจากตางประเทศ ไดแก ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน และตลาดเงินอื่นๆ
บทบาทของรัฐบาลในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจหรือความไมเสมอภาคในการกระจายรายได เปนสาเหตุ
ของความยากจนซึ่งกระทบตอประชากรสวนใหญของประเทศ จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลจะตองดําเนินการแกไข
โดยใชนโยบายสําคัญ 2 ประการ คือ
1. นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กลวิธีที่รัฐบาลใชดําเนินนโยบายการคลังเพื่อแกไขปญหา
คือ มาตรการทางดานภาษี และการใชจายของรัฐบาล
2. นโยบายการเงิน (Monetary Policy) มาตรการทางการเงินของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหา
คือ การควบคุมอุปทานของเงินในตลาด ควบคุมอัตราดอกเบี้ย และควบคุมการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
นโยบายการคลัง
นโยบายการคลัง หมายถึง มาตรการตางๆ ของรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการคลังมีความสําคัญตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนี้
1. การแกไขปญหาเงินเฟอ
ภาวะเงินเฟอ (Inflation) คือ ภาวะที่ราคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอน รัฐบาลจะใชนโยบายการคลังแกไขปญหา ดังนี้
(1) ลดคาใชจายภาครัฐในกิจการดานตางๆ
และเพิ่มอัตราภาษีอากรทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อใหปริมาณเงินในตลาดลดลง (จัดทํางบประมาณเกินดุล)
(2) ลดภาษีอากรใหกับสินคาประเภททุนและอุปกรณการผลิตตางๆ เชน เครื่องจักร และ
น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อลดตนทุนการผลิตสินคาใหต่ําลง ทําใหราคาสินคาลดลง
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2. การแกไขปญหาเงินฝด
ภาวะเงินฝด (Deflation) คือ ภาวะที่ราคาสินคาและบริการลดต่ําลงเรื่อยๆ สาเหตุ
ประการหนึ่งเกิดจากประชาชนใชจายเงินนอยลงแตเก็บออมมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจซบเซา การขยายตัวของการ
ลงทุนลดลงและสงผลกระทบตอปญหาการวางงาน นโยบายการคลังของรัฐบาลในการแกไขปญหา คือ
(1) ลดอัตราภาษีอากร เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจใชจายซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น
(2) เพิ่มรายจายภาครัฐบาล เชน งบพัฒนาในโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ
3. การแกไขปญหาการวางงาน
นโยบายการคลังของรัฐบาล เพื่อแกไขปญหาการวางงาน คือ
(1) ลดอัตราภาษีอากร เพื่อสนับสนุนใหภาคธุรกิจขยายการลงทุน และจางงานเพิ่มขึ้น
(2) เพิ่มรายจายภาครัฐบาล โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาดานสาธารณูปโภคตางๆ เชน
ถนน ประปา ไฟฟา ฯลฯ เพื่อใหคนมีงานทําและมีรายได
4. การแกไขปญหาความไมเสมอภาคในการกระจายรายได
นโยบายดานการคลัง เพื่อแกไขปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได มีดังนี้
(1) มาตรการดานภาษีอากร ไดแก ปรับอัตราภาษีในอัตรากาวหนาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ผูมี
รายไดสูงจะตองจายภาษีใหสูงขึ้น ลดหลั่นตามระดับรายได รวมทั้งจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพยสิน เพื่อนํา
รายไดมาพัฒนาประเทศและชวยเหลือคนยากจนในดานตางๆ
(2) เพิ่มรายจายภาครัฐบาล โดยเพิ่มงบประมาณรายจายดานสวัสดิการและสงเคราะหผูมี
รายไดนอย เชน การรักษาพยาบาล การฝกอาชีพ และพัฒนาชนบท เปนตน
5. การแกไขปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน
นโยบายการคลังของรัฐบาล เพื่อแกไขปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน คือ
ใชมาตรการดานภาษีอากร โดยไมขัดแยงกับขอตกลงระหวางประเทศ ดังนี้
(1) เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสินคาเขาจากตางประเทศใหสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการนําเขา
(2) ลดอัตราภาษีศุลกากรสินคาออกใหต่ําลง เพื่อสงเสริมการสงออก
ประเภทของนโยบายการคลัง
นโยบายการคลังของรัฐบาล จําแนกได 2 ลักษณะ ดังนี้
1. นโยบายการคลังแบบขยายตัว คือ เพิ่มงบประมาณรายจายและลดภาษี (ทําใหเกิดงบประมาณ
แบบขาดดุล) เปนการสงเสริมการจางงานและการใชจายของภาคเอกชน รวมทั้งทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
รัฐบาลจะใชนโยบายนี้เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัว
2. นโยบายการคลังแบบหดตัว คือ ลดงบประมาณรายจายและเพิ่มภาษี (ทําใหเกิดงบประมาณ
เกินดุล) เพื่อลดการใชจายของภาคเอกชนใหนอยลงและปองกันมิใหเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจะใชนโยบายการ
คลังแบบหดตัว เมื่อเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูงเกินไป
เครื่องมือของนโยบายการคลัง
เครื่องมือที่รัฐบาลใชเพื่อดําเนินนโยบายการคลัง มี 3 ประการ ดังนี้
1. มาตรการดานภาษีอากร หรือรายไดของรัฐบาล
2. มาตรการดานงบประมาณรายจาย หรือรายจายของรัฐบาล
3. มาตรการดานหนี้สาธารณะ หรือการกูเงินของรัฐบาล
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นโยบายการเงิน
นโยบายการเงิน หมายถึง มาตรการทางการเงินตางๆ ที่รัฐบาลใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั่วไปธนาคารแหงประเทศไทย (ในนามของรัฐบาล) เปนผูรับผิดชอบดูแลดาน
นโยบายการเงินของประเทศ โดยใชมาตรการตามนโยบายการเงิน ดังตอไปนี้
1. ควบคุมอุปทานของเงิน อุปทานของเงิน (Money Supply) คือ ปริมาณแหงเงินตราที่
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถาหมุนเวียนในปริมาณที่มากเกินไปอาจเกิดภาวะเงินเฟอได จึงตองควบคุมโดยใชวิธี
จํากัดการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย หรือปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงขึ้น เปนตน
2. ควบคุมอัตราดอกเบี้ย โดยควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ทั้งเงินฝากและ
เงินกูใหอยูในสภาพเหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ มิใหสูงหรือต่ําจนเกินไป
3. ควบคุมมิใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อมากเกินไป เชน จําหนายพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อนําเงินสดจากธนาคารพาณิชยมาเก็บไวในคลังของรัฐ เปนตน

เศรษฐกิจระหวางประเทศการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศ
ความหมายของการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศ (International Trade) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินคาขามแดนของแตละประเทศ
ทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ทําใหเกิดการสงออก (Export) และการนําเขา (Import) รวมทั้ง “ดุลการคา”
(Balance of Trade) ระหวางประเทศ
สาเหตุของการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเพราะแตละประเทศมีความแตกตางกัน ดังนี้
1. ความแตกตางทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําใหแตละประเทศมี
ผลผลิตทางการเกษตรไมเหมือนกัน จึงเกิดการซื้อขายเปลี่ยนกัน
2. ความแตกตางในทรัพยากรธรรมชาติ แตละประเทศมีความอุดมสมบูรณในวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ
ไมเหมือนกัน เชน น้ํามันเชื้อเพลิงและแรธาตุตางๆ ประเทศที่มีไมมีจึงตองซื้อจากประเทศที่มี
3. ความแตกตางในทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิตสินคาตามความสามารถและความถนัดของแตละ
ประเทศ ดังตัวอยางของประเทศอุตสาหกรรม ทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพและตนทุนการผลิตไมสูงจนเกินไป การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันจึงเหมาะสมมากกวาที่จะผลิตเอง
4. รสนิยมในการบริโภคสินคา
สินคาบางชนิดไดรับความนิยมในหมูผูบริโภคกลุมเล็กๆ
เชน
เครื่องประดับอัญมณี น้ําหอม เสื้อผาสําเร็จรูปราคาแพง ฯลฯ แตไมมีการผลิตภายในประเทศของตนจึงตองนําเขา
จากตางประเทศ
ประโยชนของการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
1. ชวยลดปญหาขาดแคลนสินคาบางชนิดที่ไมสามารถผลิตภายในประเทศได เชน ตูบริการเงินดวน
(ATM) ของธนาคารพาณิชย เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ฯลฯ
2. มีสินคาสนองความตองการของประชาชนผูบริโภคและมีใหเลือกอยางมากมาย เชน โทรศัพทมือถือ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหสูงขึ้น
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3. เกิดการจางงานและการขยายตัวในการผลิตเพื่อการสงออก ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ทําใหผูคนมีงานทํา และเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
4. เกิดการถายโอนความรูทางเทคโนโลยี จากการใชสินคาประเภทเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากตางประเทศ ทําใหผูใชไดรับความรูและนําไปสูการประยุกตดัดแปลงเพื่อผลิตเปนของตนเองไดในอนาคต
5. ประหยัดทรัพยากรในการผลิต การผลิตสินคาตามความสามารถและความถนัดของแตละประเทศ
เปนการประหยัดวัตถุดิบและตนทุนการผลิต ประเทศผูซื้อจะไดสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูกกวาที่จะผลิตเอง
6. เกิดทักษะหรือความชํานาญในการผลิต
การผลิตสินคาเพื่อการสงออกตามความถนัดของแตละ
ประเภท ทําใหสินคาไดรับการยอมรับในตลาดโลก จึงเกิดแรงจูงใจในการผลิตมากขึ้น มีการพัฒนาความรูและ
ทักษะความชํานาญใหสูงขึ้น เปนประโยชนตอประเทศผูผลิตโดยตรง
7. มีรายไดเขาประเทศ การคาระหวางประเทศทําใหรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีศุลกากร (สินคาขาเขา
และขาออก) ภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ตลอดจนการไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศ
ในแตละปจะทําใหรัฐมีเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น
นโยบายการคาระหวางประเทศ
การดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศในปจจุบัน มี 2 ลักษณะ คือ
1. นโยบายการคาเสรี (Free Trade Policy)
2. นโยบายการคาแบบคุมกัน (Protectionism)
นโยบายการคาเสรี
1. ลักษณะสําคัญ ประเทศที่ใชนโยบายการคาเสรีจะสงเสริมใหประเทศคูคานําสินคาเขามาขายในประเทศ
ของตนไดอยางเสรี โดยไมมีเงื่อนไข ขอจํากัด หรือการกีดกันทางการคาใดๆ ไมมีการเก็บภาษี (หรือเก็บภาษีอัตราต่ํา)
และไมมีการใหสิทธิพิเศษทางการคาแกประเทศใดๆ
2. สภาพการในปจจุบัน ไมมีประเทศใดมีนโยบายการคาเสรีอยางชันเจน เพราะจะเกิดปญหาขาด
ดุลการคา โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจะเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแลว
ยกเวนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน เขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA) และสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเทศมีขอตกลงทวิภาคีระหวางกัน (FTA : Free Trade Area) เชน ไทยกับออสเตรเลีย
หรือไทยกับจีน จะมีลักษณะนี้อยูในระดับหนึ่ง
3. สาเหตุที่ประเทศตางๆ ปฏิเสธการใชนโยบายการคาเสรี สรุปได 2 ประการ คือ
(1) เกิดปญหาการเสียเปรียบดุลการคา โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมจะเสียเปรียบประเทศอุตสาหกรรม
อยางมาก
(2) เกิดการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากไมมีการเก็บภาษีศุลกากรสินคาเขา รวมทั้ง
คาธรรมเนียมตางๆ ทําใหประเทศคูคาตองขาดแคลนรายไดจากภาษีอากรในรูปของเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก
เมื่อรายไดสวนนี้ขาดหายไปจึงสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
นโยบายการคาแบบคุมกัน
1. ลักษณะสําคัญ เปนนโยบายการคาที่มุงสนับสนุนการผลิตภายในประเทศ โดยรัฐบาลจะใชมาตรการ
สงเสริมการสงออกและกีดกันการนําเขา โดยสรางเงื่อนไขขอจํากัดตางๆ เพื่อกีดกันสินคาจากตางประเทศไมใหเขา
มาตีตลาดหรือเปนคูแขงกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ
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2. เครื่องมือที่ใชในดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน มีดังนี้
(1) ตั้งกําแพงภาษี (Tariff wall) โดยกําหนดอัตราภาษีสินคาเขาใหสูงกวาปกติ
(2) จํากัดปริมาณการนําเขาสินคาจากตางประเทศ (Quota) เพื่อคุมครองผูผลิตภายในประเทศ หรือ
แกไขภาวะการเสียเปรียบในดุลการคา
(3) จํากัดปริมาณการนําเขา การสงออก เพื่อปองกันการขาดแคลนภายในประเทศหรือลดอุปทานของ
สินคาชนิดนั้นในตลาดโลกเพื่อบีบใหมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ดังเชน การลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของกลุมประเทศ
โอเปก (OPEC) เปนตน
(4) การใหการอุดหนุนผูผลิตและผูสงออก เชน ยกเวนภาษีการสงออกลดภาษีนําเขา วัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต ฯลฯ เพื่อชวยใหสินคาที่สงออกในตลาดโลกมีราคาถูก
(5) กําหนดมาตรฐานในคุณภาพของสินคานําเขาใหสูง
เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
ภายในประเทศ และกีดกันสินคาเขาจากตางประเทศ เชน เนื้อสัตวแชแข็ง ผักและผลไม ฯลฯ
3. วัตถุประสงคของการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน
(1) เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(2) เพื่อปองกันและแกไขปญหาการขาดดุลการคา
(3) เพื่อปองกันการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ
นโยบายการคากับตางประเทศของไทย
ในปจจุบัน เศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกอยางแนนแฟนทั้งการสงออกการนําเขา
สรุปนโยบายการคากับตางประเทศของไทยได ดังนี้
1. ใชนโยบายการคาแบบคุมกัน (Protective Trade Policy) แตมีมาตรการกีดกันหรือมีขอจํากัดทาง
การคาคอนขางแผวเบาไมเขมงวดมากนัก การนําเขาหรือสงออกสวนใหญจึงเปนไปอยางเสรี
2. ใหเอกชนเปนผูดําเนินการคากับตางประเทศ โดยจัดตั้งเปนบริษัทนําเขาและสงออก รัฐจะไมเขาไป
แขงขันกับภาคเอกชน แตกลับใหความชวยเหลือสนับสนุน เชน ขยายตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น เปนตน
3. ใชระบบภาษีศุลกากรสองระบบ ดังนี้
(1) ภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเดียว คือ เรียกเก็บภาษีสินคานําเขาชนิดเดียวกันจากทุกประเทศในอัตรา
เดียวกัน สวนใหญเปนสินคาที่ฟุมเฟอย เชน รถยนตนั่งสวนบุคคล ขนาด 2,000 ซี.ซี. ขึ้นไป จะเก็บในอัตรารอยละ
210 จากทุกยี่หอและทุกประเทศที่นําเขาโดยเทาเทียมกัน เปนตน
(2) ภาษีศุลกากรพิกัดอัตราชอน คือ เก็บภาษีสินคานําเขาชนิดเดียวกันจากแตละประเทศในอัตราที่
ไมเทากัน เชน ประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN) จะเก็บไมเกินรอยละ 5 ตามขอตกลง แตถาเปนประเทศนอกกลุม
จะเก็บในอัตราที่สูงกวา เปนตน
4. มีการควบคุมการนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยจะตองขออนุญาตทางราชการกอนที่จะนําเขา
หรือมีการตั้งกําแพงภาษีสินคาใหสูง เพื่อสกัดกั้นมิใหใครบริโภคชื้อสินคาชนิดนั้นๆ มากเกินไป ไดแก อาวุธปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง สุรา ยาสูบ เครื่องวิทยุคมนาคม ฯลฯ
ดุลการคากับตางประเทศของไทย
สภาพดุลการคากับตางประเทศของไทยในปจจุบัน อยูในฐานะเกินดุลหรือไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศ
อยางตอเนื่อง 6 ป ติดตอกัน สรุปไดดังนี้
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ตาราง แสดงมูลคาการสงออกและการนําเขา และดุลการคาของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550
ป พ.ศ.
มูลคาการสงออก
มูลคาการนําเขา
พ.ศ. 2545
2,923.9
2,774.8
พ.ศ. 2546
3,325.6
3,138.8
พ.ศ. 2547
3,873.7
3,801.1
พ.ศ. 2548
4,438.7
4,754.0
พ.ศ. 2549
4,937.4
4,942.9
พ.ศ. 2550
5,241.9
4,870.2
หนวย : ลานบาท
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย

ดุลการคา
149.1
186.3
72.6
-315.3
-5.5
371.7

โครงสรางสินคาออกของประเทศไทย
1. การสงออก ตั้งแต พ.ศ. 2548-2550 มูลคาการสงออกสินคาไทยขยายตัวสูงขึ้นโดยลําดับสินคาออกที่
สําคัญใน 10 อันดับแรกสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม สินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
(1) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ
(2) รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ
(3) แผงวงจรไฟฟา
(4) ยางพารา
(5) อัญมณี และเครื่องประดับ
2. ปจจัยที่ทําใหมูลคาการสงออกของสินคาไทยเพิ่มสูงขึ้น คือ
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา (กลุมอาเซียนและจีน)
(2) อุปสงคในสินคาการเกษตรในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
(3) การขยายตัวของตลาดสินคาอุตสาหกรรม
โครงสรางสินคาเขาของประเทศไทย
1. การนําเขา ตั้งแต พ.ศ. 2548-2550 มูลคาการนําเขาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน สินคาที่มีมูลคาการ
นําเขาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
(1) น้ํามันดิบ
(2) เครื่องจักรกล และสวนประกอบ
(3) เคมีภัณฑ
(4) แผงวงจรไฟฟา
(5) เครื่องจักรไฟฟา และสวนประกอบ
2. ปจจัยที่ทําใหมูลคาการนําเขาสินคาจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น
(1) การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม
(2) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (110) _____________
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ประเทศคูคาที่สําคัญของไทย
ในปจจุบัน ประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
(EU) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศที่ไทยไดเปรียบดุลการคามากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศที่ไทยขาดดุลการคามากเปนอันดับ 1 คือ ญี่ปุน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทยกับอาเซียน
กลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ไดรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแต พ.ศ. 2535
เปนตนมา ในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกประเทศหนึ่งไดใหความรวมมือตามขอตกลง ดังนี้
1. ขอตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เรื่องการลดภาษีศุลกากร คือ ใหประเทศสมาชิกลด
อัตราภาษีศุลกากรสินคาขาเขาจากประเทศสมาชิกดวยกันในอัตรา รอยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ป (พ.ศ. 2536-2546)
2. การพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันตามขอตกลงของกลุมอาเซียน มีทั้งความรวมมือในดานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การคลังและการธนาคาร และการคมนาคมและขนสง เปนตน

การเงินระหวางประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
1. อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปรียบเทียบคาหรือราคาเงินตราสกุลหนึ่งกับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง
เนื่องดวยแตละประเทศตางก็มีเงินตราสกุลทองถิ่นของตน เมื่อมีการคาขายติดตอระหวางกันจึงจําเปนตองเทียบ
คาของเงินตราทองถิ่นกับเงินตราสกุลหลัก
2. อัตราแลกเปลี่ยนมีทั้งอัตราซื้อและอัตราขาย
เนื่องจากธนาคารพาณิชยที่ใหบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ จะไดผลกําไรจากสวนตางของราคาซื้อกับราคาขาย (อัตราซื้อจะมีราคาต่ํากวาอัตราขาย)
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีมูลคาเปนเทาไรเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศ ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในเงินตราตางประเทศ
(เงินดอลลารสหรัฐฯ) ที่มีอยูในขณะนั้น สรุปไดดังนี้
1. อุปสงคของเงินตราตางประเทศ คือ ปริมาณการซื้อเงินสกุลตางประเทศ (ดอลลารสหรัฐฯ) ของ
ประชาชนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในระดับอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ กัน
(1) หลักการสําคัญ คือ อุปสงคที่มีตอเงินตราตางประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกับขามกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเสมอ ถาการปรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําใหราคาเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น จะใหอุปสงคในเงินตรา
ตางประเทศลดต่ําลง (สินคาแพง อุปสงคของผูบริโภคจะต่ํา) ดังตัวอยางเชน
อัตราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 40 บาท
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 45 บาท
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 50 บาท

อุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของคนไทย
25 ลานดอลลารสหรัฐฯ
22 ลานดอลลารสหรัฐฯ
20 ลานดอลลารสหรัฐฯ

(2) สรุปสาระสําคัญ การปรับอัตราแลกเปลี่ยนดังตัวอยางขางตน จะทําใหราคาสินคานําเขาจาก
ตางประเทศมีราคาแพงขึ้น (เมื่อคิดเปนเงินบาท และสมมติใหสินคานําเขามีราคาชิ้นละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ) เปน
ผลใหปริมาณการนําเขาลดลง ความตองการใชเงินตราตางประเทศหรืออุปสงคในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของพอคา
ไทยก็จะลดลงดวย
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2. อุปทานของเงินตราตางประเทศ คือ ปริมาณเงินตราตางประเทศที่มีผูนํามาเสนอขายในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ในระดับอัตราแลกเปลี่ยนตางๆ กัน
(1) หลักการสําคัญ คือ อุปทานของเงินตางประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เสมอ ถาการปรับอัตราแลกเปลี่ยนทําใหราคาเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหอุปทานในเงินตราตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นดวย
(เพราะไดกําไรจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน) ดังตัวอยางสมมติดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
อุปทานในเงินดอลลารสหรัฐฯ ของคนไทย
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 40 บาท
75 ลานดอลลารสหรัฐฯ
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 45 บาท
100 ลานดอลลารสหรัฐฯ
1 ดอลลารสหรัฐฯ = 50 บาท
125 ลานดอลลารสหรัฐฯ
(2) สรุปสาระสําคัญ การปรับอัตราแลกเปลี่ยนดังตัวอยางสมมติขางตน จะทําใหราคาสินคาไทยที่
สงออกไปตางมีราคาถูกลง (เมื่อคิดเปนเงินบาท และสมมติใหสินคาสงออกมีราคาชิ้นละ 1 บาท ทําใหเงิน 1
ดอลลารสหรัฐฯ ซื้อสินคาไทยไดจํานวนมากขึ้นกวาเดิม) ทําใหการสงออกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นปริมาณเงินดอลลาร
สหรัฐฯ (มูลคาการสงออก) ที่ประเทศไทยไดรับก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน
(3) เมื่อปริมาณดอลลารสหรัฐฯ มีจํานวนมากในตลาดการเงิน อุปทานของเงินดอลลารที่มีผูนํา
ออกขายก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวย เพราะจะไดกําไรจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน เชน เงิน 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ
อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 45 บาท แลกไดเปนเงิน 4,500 ลานบาท แตถาในอัตราแลกเปลี่ยนใหม เทากับ 50 บาท จะ
สามารถแลกเปนเงินไทยไดถึง 5,000 ลานบาท เปนตน
3. อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ เปนอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม “อุปสงคของเงินตราตางประเทศ” เทากับ
“อุปทานของเงินตราตางประเทศ” หรือจํานวนเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่มีผูซื้อเทากับปริมาณเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่มี
ผูเสนอขายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลทองถิ่น
เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางประเทศ เชน เงิน 37.90 บาท เทากับ 100 เยน เปนตน ตามทฤษฎีระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนจําแนกไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ
1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate)
เปนระบบที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเสรีเพราะรัฐบาลจะควบคุมไว โดยกําหนดอัตราไวคงที่ไว
กับเงินสกุลหนึ่ง เชน ดอลลารสหรัฐฯ หรือปอนดสเตอริง ฯลฯ “คาคงที่” ที่กําหนดขึ้น เรียกวา “คาเสมอภาค”
โดยรัฐบาลจะเปนผูปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นวาเหมาะสม
2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate)
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวขึ้นลงไดโดยเสรี
เปลี่ยนแปลงไดตามอุปสงคและอุปทานของ
เงินตราตางประเทศ โดยรัฐจะไมเขาไปแทรกแซง หรือแทรกแซงแตนอยเทาที่จําเปน ในปจจุบันระบบนี้ยังจําแนก
ไดเปน 2 ระบบยอยๆ ดังนี้
(1) ระบบลอยตัวเสรี เปนระบบที่ปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปตามกลไกตลาดมากที่สุด (อุปสงค
และอุปทานของเงินตราตางประเทศ) อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รัฐบาลจะไมเขามาควบคุม
แตธนาคารกลางอาจจะเขาแทรกแซงไดบางเล็กนอย
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(2) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ มีลักษณะเหมือนกันระบบลอยตัวเสรี แตธนาคารกลาง (ธนาคาร
แหงชาติ) จะเขาแทรกแซงตลาดใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ ซึ่งในปจจุบันประเทศสวนใหญใชระบบนี้ (รวมทั้ง
ประเทศไทย) เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหมีเสถียรภาพ
ดุลการชําระเงิน
1. ดุลการชําระเงิน หรือดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (Balance of Payment) คือ บัญชีหรือ
รายการที่แสดงรายรับและรายจายทางการเงินของประเทศ ที่เกิดจากการติดตอทางการเงินกับตางประเทศใน
ระยะเวลา 1 ป (เฉพาะเงินตราตางประเทศ)
2. การทําธุรกรรมกับตางประเทศทําใหเกิด “ดุลการชําระเงิน” ประเทศไทยติดตอทางการเงินกับ
ตางประเทศในกรณีตางๆ เชน การคา การลงทุน การกูเงิน การชําระดอกเบี้ยเงินกู และการบริการ (การขนสง
และการทองเที่ยว) เปนตน ซึ่งมีทั้งรายรับและรายจาย
ดังนั้นจึงตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจายที่เปนเงินตราตางประเทศไวทุกป เพื่อใหทราบฐานะ
ทางการเงินของประเทศวามีรายรับหรือรายจายมากหรือนอยเพียงไร เรียกวา “ดุลการชําระเงิน”
3. ลักษณะที่แสดงในบัญชีดุลการชําระเงิน มี 3 ลักษณะ คือ
ประเภทดุลการชําระเงิน
1. ดุลการชําระเงินเกินดุล
2. ดุลการชําระเงินสมดุล
3. ดุลการชําระเงินขาดดุล

ลักษณะ (เงินตราตางประเทศ)
รายรับ มากกวา รายจาย
รายรับ เทากับ รายจาย
รายรับ นอยกวา รายจาย

ความสําคัญ
ทุนสํารองฯ เพิ่มขึ้น
ทุนสํารองฯ คงที่
ทุนสํารองฯ ลดลง

รายการที่แสดงในบัญชีดุลการชําระเงิน
บัญชีดุลการชําระเงิน ประกอบดวย 3 บัญชี ดังนี้
1. บัญชีเดินสะพัด คือ บัญชีที่แสดงรายรับกับรายจายของประเทศเกี่ยวกับ
(1) ดุลการคา (มูลคาสินคาออกและมูลคาสินคาเขา)
(2) ดุลบริการ (คาขนสง คาสื่อสาร คาประกันภัย คาลิขสิทธิ์ และการทองเที่ยว)
(3) เงินโอน (เงินบริจาค หรือเงินชวยเหลือตางๆ)
(4) รายได (คาจาง เงินเดือน และสวัสดิการ)
2. บัญชีเงินทุน คือ บัญชีแสดงรายรับและรายจายเกี่ยวกับการลงทุน (เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ) เชน การ
กูเงินขามชาติ การลงทุนโดยตรง และการลงทุนในหลักทรัพย
3. บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
ทุนสํารองระหวางประเทศ
1. ทุนสํารองระหวางประเทศ (International Reserve) คือ สินทรัพยสินของประเทศ ในรูปของ
เงินตราสกุลตางประเทศและทองคําแทง ซึ่งธนาคาร (ธนาคารแหงประเทศไทย) เปนผูถือครองไว เชน ประเทศ
ไทยมีทุนสํารอง 87.4 พันลานดอลลารสหรัฐ เมื่อสิ้น พ.ศ. 2550 เปนตน
2. ความสําคัญของทุนสํารองฯ จะนํามาใชเพื่อชดเชยการขาดดุลการชําระเงิน หรือใหเปนเครื่องมือ
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ประเทศใดมีทุนสํารอง เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
แสดงถึงฐานะความมั่นคงทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_____________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (113)

ความสัมพันธระหวาง “ทุนสํารองฯ” กับ “ดุลการชําระเงิน”
การจัดทําบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศ จะตองปรับยอดบัญชีใหสมดุลอยูเสมอ โดยใชตัวเลขจากบัญชี
ทุนสํารอง ดังนี้
1. กรณีดุลการชําระเงินขาดดุล ในปใดที่ประเทศไทยประสบปญหา “ขาดดุลการชําระเงิน” ในปนั้น
จะตองปรับถอนตัวเลขจาก “ทุนสํารอง” ออกมาเทากับยอดที่ขาดดุล
ตัวอยางเชน ป พ.ศ. 2542 ขาดดุลการชําระเงิน คิดเปนเงินบาทได -299,210 ลานบาท จึงตองปรับ
ถอนจากบัญชีทุนสํารองฯ เปนมูลคา 299,210 ลานบาท เพื่อใหตัวเลขดุลการชําระเขาสูภาวะสมดุล ดังนั้น
ประเทศใดที่ประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินตอเนื่องกันหลายๆ ป จะทําใหทุนสํารองฯ รอยหรอ และเปน
อันตรายตอเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยางใหญหลวง
2. กรณีดุลการชําระเงินเกินดุล ในปใดที่ประเทศไทยมีสภาพดุลการชําระ “เกินดุล” จะตองนํายอดเงินที่
เกินดุลไปใสในบัญชีทุนสํารองฯ ทําใหทุนสํารองฯ มีตัวเลขเพิ่มสุข ขณะที่ดุลการชําระเงินเขาสูภาวะสมดุลในที่สุด
ตัวอยางเชน ป พ.ศ. 2544 ดุลการชําระเงินเกินดุล คิดเปนเงินบาทได 172,695 ลานบาท จึงนํายอดที่เกินดุล
172,695 ลานบาท ไปใสบัญชีทุนสํารองฯ ทําใหยอดจากบัญชีทุนสํารองฯ เพิ่มสูงขึ้น
ดุลการคา
1. ดุลการคา (Balance of Trade) หมายถึง การเปรียบเทียมมูลคาสินคาออกกับมูลคาสินคาเขาของ
ประเทศในระยะเวลา 1 ป ดุลการคาเปนรายการหนึ่งที่ปรากฏใน “บัญชีเดินสะพัด” ของ “บัญชีดุลการชําระเงิน” เทานั้น
2. ความแตกตางระหวาง “ดุลการคา” กับ “ดุลการชําระเงิน” มีดังนี้
(1) ดุลการคา จะแสดงรายการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศเพียงอยางเดียว
(2) ดุลการชําระเงิน แสดงรายการรายรับและรายจายที่เกิดจากการติดตอทางการเงินกับตางประเทศ
ทุกรายการ เชน การคา การกูเงิน การลงทุน รายไดจากการทองเที่ยว เงินโอน ฯลฯ
3. ประเทศที่ประสบปญหาขาดดุลการคา แตดุลการชําระเงินอาจเกินดุลก็ได เนื่องจากมีรายรับในดานอื่นๆ
เขามามาก โดยเฉพาะรายไดจากการทองเที่ยวและการลงทุนจากตางประเทศ
4. ประเภทของดุลการคา มี 3 ลักษณะ ดังนี้
ประเภทดุลการคา
1. ดุลการคาเกินดุล
2. ดุลการคาสมดุล
3. ดุลการคาขาดดุล

ลักษณะสําคัญ
มูลคาสินคาออก มากกวา มูลคาสินคาเขา
มูลคาสินคาออก เทากับ มูลคาสินคาเขา
มูลคาสินคาออก นอยกวา มูลคาสินคาเขา

การลงทุนระหวางประเทศ
ประเภทของการลงทุนระหวางประเทศ
การลงทุนระหวางประเทศ (International Investment) จําแนกได 2 ประเภท ดังนี้
1. การลงทุนโดยตรง คือ การลงทุนในการผลิตสินคาและบริการโดยตรง มีการนําเงินตราตางประเทศเขามา
ลงทุนในธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ เชน กิจการน้ํามัน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร
และหางสรรพสินคา เปนตน
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ผูลงทุนสวนใหญมีฐานะเปน “บรรษัทขามชาติ” ซึ่งมีบริษัทแมหรือสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศของตน
และมีบริษัทลูกหรือสาขากระจายอยูในประเทศตางๆ ทั้งนี้เจาของทุนยังคงมีอํานาจในการบริหารกิจการของตน
มีลักษณะเปนการลงทุนในระยะยาว ซึ่งกอใหเกิดการจางงานโดยแรงงานเจาของประเทศ จึงถือวาเปนการลงทุน
ในภาคการผลิตหรือภาคที่แทจริง (Real Sector)
2. การลงทุนโดยออม หรือการลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง การลงทุนโดยนักลงทุนตางประเทศ
ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาหรือสถาบันการเงิน นําเงินทุนหรือเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดการเงินของ
ประเทศนั้นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน การฝากธนาคาร ใหกูยืมเงิน ซื้อขายหลักทรัพย (หุน) ในตลาดหลักทรัพย ฯลฯ
เพื่อแสวงหากําไรซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในระยะสั้น
ปจจัยที่กอใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศ
1. ปจจัยที่เกิดจากประเทศเจาของทุน มีดังนี้
(1) ตองการลดตนทุนการผลิต โดยโยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่มีคาจางแรงงานต่ํา
มีวัตถุดิบมาก และไมเขมงวดในการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม เปนตน
(2) ตองการขยายตลาดและสรางอํานาจผูกขาดทางการตลาด
โดยตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้นๆ
เพื่อใหสินคาของตนครอบครองตลาดแตเพียงผูเดียว และเกิดผลกําไรตอเนื่องยาวนาน
2. ปจจัยที่เกิดจากประเทศผูรับทุน มีดังนี้
(1) มีความอุดมสมบูรณในทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ
(2) มีแรงงานราคาถูก เนื่องจากปญหาการวางงานและการเพิ่มของประชากรวัยทํางาน
(3) เปนตลาดสินคาที่ใหญ เพราะมีประชากรผูบริโภคจํานวนมาก
(4) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
(5) ประชาชนไมตอตานการลงทุนจากตางประเทศ
ประโยชนของการลงทุนระหวางประเทศ
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปดรับการลงทุนจากตางประเทศ จะไดรับประโยชนทางออม ดังนี้
1. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เอกชนไดขยายกิจการในดานตางๆ เกิดการจางงาน
ประชาชนมีงานทํา มีรายไดประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น และประเทศมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
2. ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เพราะมีการจางงาน มีรายได และมีสินคาตอบสนองความ
ตองการในการดํารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น
3. การเพิ่มมูลคาในทรัพยากรและวัตถุดิบของทองถิ่น
โดยใชวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรใน
ทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูผลิตและเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตางชาติที่เขามาลงทุน ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว
ผลกระทบของการลงทุนระหวางประเทศ
การลงทุนระหวางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงเปนผลดีทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การจางงาน แตอาจเกิดผลกระทบหรือผลเสียตอประเทศกําลังพัฒนาหลายประการ สรุปไดดังนี้
1. การแขงขันกับผูประกอบการเจาของประเทศอยางไมเปนธรรม เนื่องจากบริษัทตางชาติเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ มีกําลังทุนและเทคโนโลยีเหนือกวา จึงสามารถแยงชิงลูกคาจากผูประกอบการทองถิ่นไดโดยงาย และ
ยังไดรับสิทธิพิเศษดานตางๆ จากทางราชการอีกดวย
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2. การแยงแหลงเงินทุนจากนักลงทุนเจาของประเทศ โดยบริษัทตางชาติจะกูเงินจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศบางสวน ไมไดนําเขาเงินทุนจากตางประเทศทั้งหมด จึงเปนการปดกั้นโอกาสการขยายตัวของ
นักลงทุนเจาของประเทศ
3. การปดบังการถายโอนเทคโนโลยีระดับสูง โดยทั่วไปบริษัทตางชาติจะถายทอดเฉพาะเทคโนโลยีระดับต่ํา
หรือการใชเครื่องจักรเครื่องมือขั้นพื้นฐานใหแกแรงงานทองถิ่นเทานั้น
4. การจางงาน ไมเกิดการจางงานมากนัก เพราะนักลงทุนตางชาตินิยมใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีการ
ผลิตมากกวา
5. การขาดดุลการคา การลงทุนของบริษัทตางชาติทําใหเกิดการนําเขาสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักร
น้ํามันเชื้อเพลิง และวัตถุดิบในการการผลิตจํานวนมาก จึงไมไดชวยแกไขปญหาการขาดดุลการคาตามที่คาดหวัง
ไดมากนัก
6. การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางสิ้นเปลือง และเกิดปญหามลพิษของสิ่งแวดลอม เชน
แหลงน้ําในแมน้ําลําคลองและมลพิษของอากาศ เปนตน
การลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทย
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติ เพื่อใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
การจางงาน จึงจัดตั้งหนวยงานเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน” (Board of Investment) เพื่อ
ทําหนาที่ดังกลาว การลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ
1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) โดยนักลงทุนชาวตางประเทศเขามาลงทุนทําธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการบริการตางๆ โดยตรง เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถาบันการเงิน ฯลฯ
2. การลงทุนทางออม (Indirect Investment) นักลงทุนตางชาติจะไมเขามาดําเนินการโดยตรง แตจะ
ใชวิธีลงทุนโดยการใหกูเงินหรือเขาซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย

องคการทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ลักษณะความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในปจจุบันมีความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก โดยมีรูปแบบความรวมมือ 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การรวมกลุมแบบการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ลักษณะสําคัญ คือ ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรสินคาขาเขาจากประเทศสมาชิกหรือหรือจัดเก็บในอัตราต่ํา รวมทั้งลดเงื่อนไขขอจํากัดที่เปนอุปสรรคทาง
การคาระหวางประเทศสมาชิก ไดแก
(1) เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
(2) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตา (North American Free Trade Area: NAFTA)
(3) กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)
2. การรวมกลุมแบบสหภาพศุลกากร (Customs Union) มีลักษณะเหมือนกับเขตการคาเสรี แตความ
รวมมือที่เพิ่มขึ้นมาก คือ และประเทศสมาชิกจะกําหนดอัตราภาษีสินคาขาเขาจากประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกัน
3. การรวมกลุมแบบตลาดรวม (Common Market) มีลักษณะเหมือนกับการรวมกลุมสองแบบแรกที่
กลาวมาขางตน แตที่เพิ่มขึ้นมา คือ กําหนดใหสินคาประเภททุนและปจจัยการผลิตตางๆ เชน แรงงาน เครื่องจักร
เทคโนโลยี และนักลงทุน ฯลฯ เคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศสมาชิกโดยเสรี
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4. การรวมกลุมแบบสหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) มีลักษณะเหมือนกับการรวมกลุมในสาม
แบบแรก แตที่เพิ่มขึ้นมา คือ ประเทศสมาชิกจะกําหนดนโยบายทางการเงิน การคลังและการขนสงระหวางประเทศ
ใหเปนแบบเดียวกัน ในปจจุบันสหภาพยุโรป (European Union) กําลังดําเนินการเขาสูรูปแบบนี้แตยังไมสมบูรณ
องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การรวมกลุมจัดตั้งองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เฉพาะที่สําคัญ มีดังนี้
1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
2. ธนาคารโลก (IBRD)
3. องคการการคาโลก (WTO)
4. สหภาพยุโรป (EU)
5. เอเปก (APEC)
6. โอเปก (OPEC)
7. กลุมอาเซียน (ASEAN) และเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
กองทุนการเงินระหวางประเทศ
1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เปนองคกรหนึ่งใน
สังกัดองคการสหประชาชาติ (UN) มีประเทศสมาชิกมากกวา 154 ประเทศ
2. หนาที่หลักของ IMF คือ ใหความชวยเหลือประเทศสมาชิก ดังนี้
(1) รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(2) สงเสริมใหการคาระหวางประเทศมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอ
(3) ใหประเทศสมาชิกกูเงินเมื่อเกิดปญหาขาดดุลการชําระเงิน
3. ประเทศไทยกูเงินจาก IMF ครั้งสําคัญเมื่อ พ.ศ. 2541 เพื่อแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการ
ขาดดุลการชําระเงิน และขาดแคลนเงินตราตางประเทศ
ธนาคารโลก
1. ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and
Development: IBRD) หรือธนาคารโลก (World Bank) เปนองคกรในสังกัดองคการสหประชาชาติ (UN) มี
ประเทศสมาชิกมากกวา 154 ประเทศ
2. หนาที่หลักของธนาคารโลก คือ ใหประเทศกําลังพัฒนากูเงินไปใชจายเพื่อพัฒนาประเทศในดานตางๆ
เชน การศึกษา การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม และการสาธารณูปโภคตางๆ ยกเวนการกูเพื่อนําไปใช
พัฒนาดานความมั่นคง (ซื้ออาวุธและกิจการทหาร)
3. ประเทศไทยกูเงินจากธนาคารโลก เพื่อนําไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน การสรางถนน เขื่อน
กิจการไฟฟา ประปา และมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค เปนตน
องคการการคาโลก
1. องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปนองคการในสังกัดองคการ
สหประชาชาติ (UN) มีหนาที่การสงเสริมการคาระหวางประเทศใหเปนไปโดยเสรี กําจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ
ทางดานการคาใหเกิดความเปนธรรมแกประเทศสมาชิก ในปจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกวา 147 ประเทศ
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2. หนาที่หลักขององคการการคาโลก (WTO) มีดังนี้
(1) ระงับกรณีพิพาทหรือขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศสมาชิก
(2) สนับสนุนนโยบายการคาเสรี เพื่อใหประเทศสมาชิกยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ เชน
การตั้งกําแพงภาษี การเขมงวดในคุณภาพสินคาและการทุมตลาด เปนตน
(3) คุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิก
3. ผลประโยชนของไทยกับองคการการคาโลก สิ่งที่ไทยเรียกรองจากที่ประชุม WTO คือ
(1) สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา เชน สิทธิในการผลิตยารักษาโรคราคาถูกสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนา การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographic Indication: GI) ซึ่งไทยประสงคใหสินคา
ไทย 2 ชนิด ไดรับการคุมครอง ไดแก ไหมไทยและขาวหอมมะลิ
(2) ขอพิพาททางการคาที่ไทยยกขึ้นฟองรอง คือ กรณีสหภาพยุโรป (EU) ใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี
ศุลกากร (GSP) ในสินคานําเขาปลาทูนา (Tuna) แกประเทศในทวีปแอฟริกาและหมูเกาะในทะเลแคริบเบียนบาง
ประเทศทําใหภาษีนําเขาปลาทูนาจากประเทศเหลานั้นเปน 0 ในขณะที่ไทยตองจายสูงถึงรอยละ 24 ซึ่งไมเปนธรรม
ตอไทย นอกจากนี้ยังมีขอพิพาทอื่นๆ เชน เรื่องน้ําตาลและไกหมักเกลือ เปนตน
สหภาพยุโรป
1. สหภาพยุโรป (European Union: EU) เปนการรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ของทวีปยุโรปในปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ ดังนี้
(1) ประเทศสมาชิกเดิมมี 15 ชาติ ไดแก เบลเยียม เดนมารก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี กรีซ ไอรแลนด
ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร โปตุเกส สเปน ออสเตรีย ฟนแลนด และสวีเดน
(2) ประเทศสมาชิกใหมมี 10 ชาติ (เขาเปนสมาชิก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) ไดแก สาธารณรัฐเช็ก
ไซปรัส มอลตา เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย สโลวาเกีย โปแลนด ฮังการี และสโลวีเนีย
2. องคประกอบของสหภาพยุโรป ประกอบดวย 3 สหภาพยอย ไดแก
(1) สหภาพเศรษฐกิจยุโรป (EEU)
(2) สหภาพการเงินยุโรป (EMU)
(3) สหภาพการเมืองยุโรป (EPU)
3. วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) มีดังนี้
(1) เพื่อสงเสริมความรวมมือในหมูประเทศสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหเปนหนึ่งเดียว
(2) เพื่อยกระดับการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในยุโรปใหสูงขึ้น
(3) เพื่อกําจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน และกําหนดใหใชเงินตราสกุลเดียวกัน คือ เงินยูโร
(EURO) เพื่อใหการเงินเปนระบบเดียวกันและใชเปนสื่อกลางในการคาระหวางประเทศสมาชิก
4. ความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) คือ สหภาพยุโรปเปนตลาด
สงออกที่สําคัญอันดับที่ 3 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (พ.ศ. 2546) สินคาไทยที่สงเขาไปในตลาด
EU ไดแก ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไกสดแชแข็ง กุงสดแชแข็ง คอมพิวเตอรและชิ้นสวน แผงวงจรไฟฟาและ
เสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน
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เอเปก
1. เอเปก หรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 21 เขต
เศรษฐกิจ ไดชื่อวาเปนกลุมเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด มีจํานวนประชากรโดยรวมมากกวากลุมเศรษฐกิจใดๆ
2. ประเทศสมาชิกของกลุมเอเปก ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีเลีย นิวซีแลนด จีน ญี่ปุน
เกาหลีใต มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน ฮองกง ไตหวัน ชิลี รัสเซีย เม็กซิโก ปาปวนิวกินี
เวียตนาม เปรู และประเทศไทย รวม 21 เขตเศรษฐกิจ
3. วัตถุประสงค คือ มุงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิกภายในกลุม ลดอุปสรรคหรือขอจํากัด
ทางการคาเสรีระหวางกันใหเหลือนอยที่สุด ลดภาษีศุลกากรสินคาเขาใหต่ําลง และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในดานตางๆ เชน การเงินและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฯลฯ
โอเปก
กลุมประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก (Organization of Petroleum Exporting Countries:
OPEC) เปนการรวมกลุมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคตางๆ ที่มีน้ํามันปโตรเลียมเปนสินคาออกในปจจุบัน มี
ประเทศสมาชิก 11 ชาติ
1. ประเทศสมาชิกเปนกลุมโอเปก ในปจจุบันมี 11 ประเทศ ไดแก อิหราน อิรัก คูเวต กาตาร
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ลิเบีย แอลจีเรีย ไนจีเรีย เวเนซูเอลา และอินโดนีเซีย
2. วัตถุประสงคของกลุมโอเปก คือ รวมมือกันกําหนดราคาและจํากัดปริมาณการผลิตน้ํามันของ
กลุมประเทศสมาชิก ปองกันไมใหอุปทานของน้ํามันในตลาดโลกมีสูงเกินไปจนทําใหราคาน้ํามันตกได
อาเซียน
1. สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South–East Asia Nations:
ASEAN) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในปจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไน เวียตนาม ลาว พมาและกัมพูชา
2. วัตถุประสงคของกลุมอาเซียน สรุปไดดังนี้
(1) เพื่อรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก เชน
การคา การประกอบอาชีพ การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี เปนตน
(2) เพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(3) เพื่อสงเสริมความรวมมือจากประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในการพัฒนาการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา การศึกษา และการคมนาคม เปนตน
3. ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน มีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) จัดตั้ง “เขตการคาเสรีอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตสินคาของประเทศสมาชิกใหแขงขันในตลาดโลกได และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ทั้งนี้
มีขอตกลงใหลดภาษีศุลกากรสินคาขาเขาระหวางกันใหเหลือในอัตรารอยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ป (พ.ศ. 2536-2546)
(2) โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน โดยสนับสนุนใหแตละประเทศผลิตสินคาอุตสาหกรรมตามความถนัด
ประเทศผูผลิตจะไดรับลดหยอนภาษีอากรในการสงออกไปยังประเทศสมาชิก เชน ไทยทําเหมืองแรโพแทช
ที่อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และอินโดนีเซียผลิตปุยยูเรีย เปนตน
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ตัวอยางขอสอบ
1. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งหมด
1) พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุน
2) พมา ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน
3) มาเลเซีย สิงคโปร ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
4) มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ติมอรตะวันออก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
2. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1) ความไมสมดุลระหวางความตองการกับจํานวนทรัพยากร
2) การที่รัฐบาลเขาแทรกแทรงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน
3) การที่รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความยากจนของประชากรได
4) ความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
3. ขอใดเปนไปตามกฎอุปสงค
1) แดงซื้อหนังสือ เพราะตองใชเรียน
2) ดําซื้อเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส
3) เขียวซื้อกระเปา 2 ใบ เพราะรานขายลดราคา 4) เหลืองซื้อโทรศัพทใหม เพราะทันสมัยกวาของเดิม
4. ขอใดไมใชสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
1) สิทธิไดรับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเปนจริง
2) สิทธิจะไดรับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
3) สิทธิในการจําหนายสินคาที่มีความปลอดภัยไดโดยเสรี
4) สิทธิในการเลือกซื้อสินคาบริการตามความสมัครใจและเปนธรรม
5. สิ่งที่ผูผลิตควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกในการผลิตสินคาคือขอใด
1) ตนทุน
2) ผูบริโภค
3) กําไรสูงสุด
4) การแทรกแซงของรัฐบาล
6. ขอใดทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินขึ้น
1) ปริมาณการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น
2) ผูบริโภคมีความตองการสินคาเพิ่มขึ้น
3) จํานวนผูผลิตสินคาลดลง
4) ราคาสินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ
7. ขอดีของการเปนผูผลิตในตลาดผูกขาดคือขอใด
1) สามารถกําหนดราคาและปริมาณขายเพื่อใหคนไดรับกําไรสูงสุดได
2) สามารถลดคาใชจายในการโฆษณาสินคา จึงทําใหเสียตนทุนต่ํา
3) สามารถผลิตสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตนตองการ
4) สามารถทําการผลิตขนาดใหญ เพื่อลดตนทุนการผลิต
8. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปจจุบันจัดอยูในระดับใด
1) ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
2) พัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
3) อาศัยชิ้นสวนของตางประเทศนํามาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
4) รับเทคโนโลยีจากตางประเทศนํามาใชโดยตรง
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9. นโยบายใดจะทําใหประเทศมีศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศไดมากที่สุด
1) การใชนโยบายการคาคุมกันการผลิต
2) การระดมเงินออมเพื่อการลงทุน
3) การชําระหนี้ตางประเทศกอนกําหนด
4) การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สถาบันการเงินในขอใดไมไดใหบริการทางการเงินแกบุคคลทั่วไป
1) ธนาคารกลาง
2) ธนาคารอาคารสงเคราะห
3) บริษัทหลักทรัพย
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
11. ขอใดเปนนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
1) การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
2) การขายหลักทรัพยของธนาคารกลาง
3) การจํากัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
4) การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
12. ขอใดไมใชเหตุผลที่ทําใหรัฐบาลกอหนี้สาธารณะ
1) เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
2) เพื่อใชจายในกรณีงบประมาณขาดดุล
3) เพื่อสรางความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
4) เพื่อใชจายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
13. ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝด มาตรการขอใดไมสามารถนํามาใชแกปญหาทางเศรษฐกิจได
1) ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย
2) รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
3) ธนาคารพาณิชยลดการปลอยสินเชื่อ
4) ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
14. ขอใดเปนรายการที่แสดงอยูในบัญชีเดินสะพัด
1) ดุลการคา ดุลบริจาค ดุลการชําระเงิน
2) ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการคา
3) ดุลการชําระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน
4) ดุลการคา ดุลเงินทุน ดุลบริจาค
15. การประชุมอาเซม (ASEM) เปนการประชุมระหวางผูนําจากภูมิภาคใด
1) เอเชีย และยุโรป
2) ยุโรป และอเมริกา
3) อเมริกา และเอเชีย
4) เอเชีย ยุโรป และอเมริกา
16. ปญหาขอใดเปนปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
1) การเลือกผลิตสินคาและบริการ ตนทุนการผลิต และการขาดแคลนเงินทุน
2) คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินคาและบริการ และตนทุนการผลิต
3) การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน และการเลือกวิธีการผลิต
4) การเลือกผลิตสินคาและบริการ การเลือกวิธีการผลิต และการกระจายสินคาและบริการ
17. ขอใดเปนความไดเปรียบของระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบอื่น
1) บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
2) รัฐบาลและเอกชนตางรวมกันจัดสวัสดิการตามความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
3) รัฐบาลและเอกชนตางมีบทบาทในการคาและการลงทุนไดทัดเทียมกัน
4) รัฐบาลและเอกชนสามารถใชกลไกราคาเปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ
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18. ขอใดแสดงวาเงินทําหนาที่ในการวัดมูลคา
1) สุธีเขียนเช็คสวนตัวซื้อนาฬิกาขอมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
2) พิศาลซื้อโทรทัศน 1 เครื่อง โดยการผอนชําระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท
3) แอนมีเงินแค 20 บาท ซื้อขาวสารไดไมถึง 1 กิโลกรัม
4) สรชัยนําธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรชนิดราคา 50 บาทได 2 ใบ
19. สภาพการณใดบงบอกวาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1) ประชาชนมีรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น
2) อํานาจซื้อของเงินที่อยูในมือของประชาชนลดลง
3) สินคาและบริการตางๆ มีราคาสูงขึ้น
4) เงินจํานวนเทาเดิมไมสามารถซื้อสินคาและบริการตามที่ตองการได
20. การดําเนินการในขอใดชวยแกไขปญหาเงินเฟอได
1) ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
2) ลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย
3) เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย
4) ผอนคลายการกํากับแผนการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
21. ปจจัยสําคัญที่ทําใหสัดสวนสินคาอุตสาหกรรมในสินคาสงออกของไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายประการยกเวนขอใด
1) มูลคาผลิตผลการเกษตรมีแนวโนมต่ําลง
2) แรงงานไทยมีทักษะความชํานาญในการผลิตมากขึ้น
3) มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตมากขึ้น
4) มีการพัฒนาผลิตผลอุตสาหกรรมใหมๆเพื่อการสงออก
22. ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากเขียวแสดงวาผลิตภัณฑนั้นผานการประเมินใด
1) มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร
2) มาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดลอม
3) มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร
4) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
23. การกระทําของบุคคลใดยึดหลักการสรางภูมิคุมกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) นอยจัดสรรรายจายใหสมดุลกับรายได
2) หนอยซื้อรถจักรยานยนตมาใชภาวะที่น้ํามันมีราคาแพง
3) นกใชจายเงินเดือนที่ไดรับอยางรอบคอบโดยการออมไวสวนหนึ่ง
4) นิดซื้อสินคาและบริการเฉพาะที่ตองการเทานั้น
24. สถาบันการเงินใดใชหลักประชาธิปไตยควบคุมการบริหารงาน
1) ธนาคารพาณิชย
2) บริษัทประกันชีวิต 3) กองทุนประกันสังคม 4) สหกรณออมทรัพย
25. การเปลี่ยนแปลงของสินคาในขอใดเปนไปตามกฎของอุปทาน
1) ผลิตผลผักลดลงมาก เพราะอุทกภัยทําใหสวนผักเสียหาย ราคาผักจึงสูงขึ้น
2) ราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้น พอคาจึงสั่งน้ํามันปาลมจากตางประเทศเขามาขายมากขึ้น
3) ยอดจําหนายน้ําสมคั้นสูงขึ้น เพราะมีผูนิยมบริโภคเพิ่มขึ้น
4) บานจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (122) _____________
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26. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
1) จํานวนผูซื้อเทากับจํานวนผูขาย
2) ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
3) อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย
4) ผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดตามจํานวนที่ตองการ
27. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏวาชาวไรออยเดือดรอน จึงทําใหรัฐบาลจําเปนตองเขาชวยเหลือโดยกําหนด
ราคาประกัน ขอใดกลาวไดถูกตอง
1) โรงงานน้ําตาลจะซื้อออยไดในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ
2) รัฐบาลจะตองรับซื้อออยสวนเกินจากชาวไรออย
3) โรงงานน้ําตาลจะรวมตัวกันตอรองราคารับซื้อออยในราคาตลาด
4) ชาวไรออยจะตองจัดสรรโควตาขายใหโรงงานน้ําตาล
28. ขอใดกลาวถึงวัตถุประสงคในการบริหารรายไดและรายจายของภาคเอกชนและภาครัฐบาลไดถูกตองที่สุด
1) ภาคเอกชนเนนประสิทธิภาพในการใชจาย ภาครัฐบาลเนนการแสวงหารายไดมาใชจาย
2) ภาคเอกชนเนนการแสวงหาผลกําไร ภาครัฐบาลเนนประโยชนสวนรวม
3) ภาคเอกชนเนนการประหยัดรายจาย ภาครัฐบาลเนนประสิทธิภาพในการใชจาย
4) ภาคเอกชนเนนประโยชนที่จะไดรับ ภาครัฐบาลเนนประโยชนของรัฐบาล
29. ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอยางไร
1) เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มเงินคงคลัง
2) ชะลอการปลอยสินเชื่อ เพื่อลดหนี้ของประชาชน
3) ใชจายใหมากขึ้น เพื่อกระตุนการผลิต
4) กูยืมนอยลง เพื่อลดภาระงบประมาณ
30. ขอใดถือวาเปนมาตรการของนโยบายการคาเสรี
1) เก็บภาษีขาเขาในอัตราต่ํา
2) ใหเงินอุดหนุนผูผลิตในประเทศ
3) ไมเก็บภาษีสินคาที่สงไปขายประเทศยากจน
4) ใหนําสินคาจากประเทศตางๆ ไดทุกชนิด
31. การที่ประเทศมีดุลการชําระขาดดุล จะทําใหเกิดผลอยางไร
1) การลงทุนตางประเทศลดลง
2) ทุนสํารองระหวางประเทศลดลง
3) ดุลการคาขาดดุลเพิ่มขึ้น
4) ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น
32. องคการระหวางประเทศในขอใดมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
1) องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชียและแปซิฟก
2) ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา
3) กองทุนการเงินระหวางประเทศ
4) องคการการคาโลก
33. การตัดสินใจในขอใดไมเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1) จะปลูกขาวหรือจะปลูกถั่ว
2) จะปกผาดวยมือหรือดวยเครื่องจักร
3) จะขุดสระน้ําตอนหนาแลงหรือหนาฝน
4) จะสรางบานจัดสรรแบบมาตรฐานราคาต่ําหรือแบบหรูราคาสูง
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34. ในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารจะตองเปรียบเทียบปจจัยในขอใด
1) ราคาของทรัพยากรที่ใชกับราคาตลาดของผลผลิต
2) ทรัพยากรที่มีอยูกับความตองการใช
3) ตนทุนที่ประหยัดไดกับกําไรที่เพิ่มขึ้น
4) ผลไดที่คาดวาจะไดรับกับตนทุนคาเสียโอกาส
35. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในภาคอตุสาหกรรม ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาใดในปจจุบันเพราะเหตุใด
1) ดุลการชําระเงินขาดดุล เพราะตองใชเงินตราตางประเทศมากขึ้นในการนําเขาเทคโนโลยี
2) มลพิษทางอากาศและทางน้ํา เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินคาอุตสาหกรรมมากขึ้น
3) ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
4) ผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมมีราคาสูง เพราะผูผลิตมีอํานาจผูกขาดในการกําหนดราคามากขึ้น
36. เมื่อเปรียบเทียบระหวางธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท สินทรัพยใดมีสภาพคลอง
สูงกวา เพราะเหตุใด
1) ธนบัตร เพราะนําไปแลกกับสิ่งอื่นๆไดทันที
2) ธนบัตร เพราะเปนสิ่งที่คนทั่วไปตองการ
3) สรอยทองคํา เพราะมีมูลคาสูงกวา 1,000 บาท
4) สรอยทองคํา เพราะสามารถนําไปขายตอไดรวดเร็ว
37. ถาคาดวาอัตราเงินเฟอจะสูงขึ้นตอไปอีก ธนาคารกลางจะตองดําเนินมาตรการใด เพื่อชะลอเงินเฟอ
1) ขึ้นอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารพาณิชย
2) ขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย
3) ลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง
4) ลดอัตราคาจางขั้นต่ํา
38. ขอใดไมใชวิธีการหาเงินมาใชจายในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณแบบขาดดุล
1) การนําเงินคงคลังออกมาใช
2) การกูยืมจากตางประเทศ
3) การออกพันธบัตรขายประชาชน
4) การเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
39. หลักการสหกรณกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกันในเรื่องใด
1) การบริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุด
2) การทํากิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
3) การรวมมือรวมใจกันในสังคมระดับทองถิ่น
4) การยึดแนวทางการพึงพาตนเอง
40. การเกษตรทฤษฎีใหมขึ้นตนมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อแกปญหาใดใหเกษตรกร
1) การสูญเสียที่ดินทํากิน
2) การพึ่งพาระบบน้ําตามธรรมชาติ
3) การขาดการรวมพลังกันในรูปกลุม
4) การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนอยเกินไป
41. ผูใดทําหนาที่เปนหนวยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร
1) นายเกงตัดแผนหนังอยูในโรงงานผลิตรองเทาไดรับคาตอบแทนวันละ 250 บาท
2) นายกลาตกกุงปลามาทําอาหารทุกวัน ทําใหไมตองเสียเงินซื้อกุงปลาอยางนอยวันละ 30 บาท
3) นายโชคแบงหองพักใหเพื่อนคนงานเชาโดยคิดคาเชาเพียงวันละ 80 บาท
4) นายสุขใชกลวยน้ําวาในสวนมาทําเปนกลวยทอดขายหนาบานไดรายไดวันละ 200 บาท
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (124) _____________
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42. ขอใดเปนจุดมุงหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2) ทําใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
3) การทุจริตคอรรัปชันในการบริหารจัดการ
4) สรางแรงจูงใจใหประชาชนทํางานเพื่อผลประโยชนของชาติ
43. ในการพิจารณากฎของอุปสงคสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง กําหนดใหปจจัยเปลี่ยนแปลงได
1) ราคาของสินคาชนิดนั้น
2) รายไดของผูซื้อสินคาชนิดนั้น
3) การคาดคะเนราคาสินคาในอนาคต
4) รสนิยมของผูบริโภคสินคาชนิดนั้น
44. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกําหนดราคาขั้นสูงของน้ํามันถั่วเหลืองในตลาด
1) เพราะไมตองการใหมีการใชถั่วเหลืองมากเกินไป จนทําใหถั่วเหลืองมีราคาสูงกวาราคาที่สมดุล
2) เพราะไมตองการใหผูผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากําไร โดยการตั้งราคาขายสูง
3) เพราะตองการใหผูบริโภคซื้อถั่วเหลือในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ
4) เพราะตองการใหผูบริโภคซื้อน้ํามันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ
45. ประเทศไทยนําเขาสินคาใดมากที่สุดในจํานวนสินคา 4 ชนิด
1) ปุยและยาปราบศัตรูพืช
2) คอมพิวเตอรและอุปกรณ
3) รถจักรยานยนตและสวนประกอบ
4) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
46. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหหลายประเทศใชนโยบายการคาแบบคุมกัน
1) สินคาเขามีมูลคาสินคาออกมาก
2) ตลาดสินคาออกขยายตัวในอัตราต่ํา
3) ผูผลิตตางประเทศคาขายเอาเปรียบผูผลิตในประเทศ
4) รัฐบาลตั้งการเพิ่มรายไดจากการเก็บภาษีสินคาเขา
47. ขอใดแสดงวาดุลการชําระเงินเกินดุล
1) ดุลบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาสุทธิเปนบวก
2) ดุลบัญชีเดินสะพัดมีคาต่ํากวาดุลบัญชีทุน
3) ดุลบัญชีเดินสะพัดรวมดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายไดผลสุทธิเปนบวก
4) ดุลบัญชีเดินสะพัดลบบัญชีทุนเคลื่อนยาย มีคาสูงกวาดุลบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ
48. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายประเทศเขารวมกลุมทางเศรษฐกิจ
1) ปริมาณการคาระหวางประเทศของโลกเพิ่มในอัตราสูง
2) ประเทศที่เคยเปนประเทศสังคมนิยมหันมาทําการคาระหวางประเทศมากขึ้น
3) การแขงขันทางการคาระหวางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น
4) องคการการคาโลกมีนโยบายใหการสนับสนุน
49. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศของไทยที่ใชในปจจุบันคือระบบใดและเปลี่ยนมากจากระบบใด ตามลําดับ
1) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่ผูกคากับกลุมเงินสกุลอื่นๆ
2) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ ระบบที่ผูกคากับกลุมเงินสกุลอื่น
3) ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ ระบบที่มีความยืดหยุนจํากัด
4) ระบบลอยตัวเสรี ระบบที่มีความยืดหยุนจํากัด
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50. ขอความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาพ
1) ปนี้โรงสีนายกุยรับซื้อขาวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ต่ํากวาที่รัฐบาลรับจํานํา
2) รานคาขายทองคําแทงในราคาที่สูงกวาเมื่อเดือนที่แลวรอยละ 5
3) สินคาออกของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 10
4) ผลผลิตเงาะปนี้เพิ่มขึ้นมาก ทําใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัม 5 บาท
51. วิชาเศรษฐศาสตรเปนศาสตรในสาขาใด เพราะเหตุใด
1) สังคมศาสตร เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
2) วิทยาศาสตรประยุกต เพราะสามารถใชปรากฎการณที่เกิดขึ้นจริงได
3) ศึกษาศาสตร เพราะไมตองการใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
4) ตรรกศาสตร เพราะผลการศึกษาตองสอดคลองกับหลักเหตุและผล
52. ปญหาขอใดไมไดเกิดจากการที่ผูผลิตใชทรัพยากรการผลิตอยางไรประสิทธิภาพ
1) สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
2) ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป
3) ตนทุนทางสังคมสูงเกินไป
4) คุณภาพของสินคาต่ํากวามาตรฐาน
53. ปริมาณเงินในความหมายกวางไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใดมากที่สุด
1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรและสหกรณออมทรัพย
2) ธนาคารออมสินและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
3) ธนาคารอาคารสงเคราะหและบริษัทประกันภัย
4) ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
54. รัฐบาลตองจัดทํางบประมาณแผนดินลักษณะใดในการดําเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว
1) กําหนดรายรับเทากับรายจาย
2) กําหนดรายไดเทากับรายจาย
3) กําหนดรายจายต่ํากวารายรับ
4) กําหนดรายจายต่ํากวารายได
55. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณเริ่มขึ้นในประเทศใดเปนประเทศแรก
1) อังกฤษ
2) เยอรมนี
3) สวีเดน
4) รัสเซีย
56. สหกรณประเภทใดเปดกวางใหผูประกอบอาชีพใดก็ไดเขาเปนสมาชิก
1) สหกรณนิคม
2) สหกรณรานคา
3) สหกรณบริการ
4) สหกรณออมทรัพย
57. ผูใดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
1) นายเจียมลดรายจายไดมาก เพราะงดการดื่มสุราตามคําแนะนําของแพทยประจําตัว
2) นายจิตทําสัญญาที่ใหไวกับบุตร โดยหาเงินมาซื้อรถยนตใหเปนรางวัล
3) นายสุขใชเวลาวางวันอาทิตยทํางานเปนพนักงานเสิรฟอาหารเพื่อหารายไดพิเศษมาเลี้ยงครอบครัว
4) นางแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียวเพื่อจะไดเกิดความชํานาญในการ
ปลูกพืชชนิดนั้น
58. การแขงขันกันอยางรุนแรงในการผลิตสินคาและบริการขายในตลาด จะทําใหเกิดผลเสียที่สําคัญขอใด
1) มีการผลิตสินคาและบริการมากเกินความจําเปน ทําใหเกิดการบริโภคที่ฟุมเฟอย
2) มีการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตแทนแรงงานมากขึ้น ทําใหนายจางสามารถลดคาจางใหต่ําลง
3) มีการใชปจจัยการผลิตมาก ทําใหประเทศตองประสบปญหาการขาดแคลนปจจัยการผลิต
4) มีผูผลิตจํานวนนอยที่สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ทําใหเขามีอํานาจการผูกขาดสูงขึ้น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (126) _____________
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59. การที่ผูบริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินคา เกิดจากอิทธิพลของขอใดมากที่สุด
1) การไดรับแจกสินคาตัวอยาง
2) การสาธิตวิธีการใชสินคา
3) การแนะนําของเพื่อน
4) การโฆษณาผานสื่อตางๆ
60. ขอใดไมใชสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2541
1) การไดซื้อสินคาในราคาที่เปนธรรม
2) การไดรับคาชดเชยความเสียหาย
3) การไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการ
4) การไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอง
61. ขอใดไมใชลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1) มีการวางแผนเศรษฐกิจ
2) เปนเจาของปจจัยการผลิตทุกชนิด
3) ออกกฎหมายหามการผูกขาดการผลิต
4) จํากัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค
62. การกําหนดคาจางในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปจจัยในขอใด
1) ผูผลิตที่ตองการรับแรงงานเขาทํางานและจํานวนแรงงานที่ตองการจาง
2) จํานวนคนวางงานและคุณสมบัติของผูสมัครเขาทํางาน
3) การเลือกทํางานของแรงงานและตําแหนงงานวาง
4) ความตองการจางงานและจํานวนแรงงานที่ตองการทํางาน
63. การที่กระเทียมจากประเทศจีนทะลักเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก จะทําใหตลาดกระเทียมในประเทศไทย
เปลี่ยนไปอยางไร
1) ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น 2) ราคาดุลยภาพคงเดิม ปริมาณดุลยภาพลดลง
3) ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น 4) ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง
64. นายวิทยซื้อกระเปาถือสตรีจากพอคาในอิตาลีเปนมูลคา 1 ลานบาท เพื่อนํามาขายในประเทศรายการ
ดังกลาวของบันทึกในบัญชีใดของดุลการชําระเงิน
1) บัญชีการเงิน
2) บัญชีรายได
3) บัญชีเงินโอน
4) บัญชีเดินสะพัด
65. วิธีการใดสงเสริมการคาระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1) เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก
2) รวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรี
3) ยกเลิกโควตาสินคาออกและสินคาเขา
4) ลดมาตรฐานคุณภาพสินคาเขาและสินคาออก
66. สินคาหรือบริการใดจัดวาเปนสินคาสาธารณะ
1) รถโดยสารระหวางจังหวัด
2) สถานสงเคราะหผูสูงอายุ
3) มหาวิทยาลัยของรัฐ
4) การปองกันประเทศ
67. เงินที่รัฐบาลไดรับจากการออกตั๋วเงินเปนองคประกอบของขอใด
1) รายได
2) รายรับ
3) เงินคงคลัง
4) เงินกูระยะยาว
68. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด “อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศเปนฉบับแรก
1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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69. เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ ขอใด
1) ประชาชนทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข สมัครสมานสามัคคี
2) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นตามสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ
3) ประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบรูหนาที่ตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ
4) ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานครองชีพที่ดี คือ การอยูดีกินดี
70. ขอใดแสดงวาประเทศตางๆ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1) การยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น
2) ประสบความสําเร็จในการแกปญหาการเงิน การคลัง
3) การพัฒนาสังคมและยกระดับมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น
4) อัตราของคนยากจนลดลงจากประชากรทั้งประเทศ
71. สหภาพยุโรปใหสิทธิพิเศษทางศุลกากรกับสินคาประเทศไทย เกี่ยวของกับลักษณะในขอใดมากที่สุด
1) ประเทศไทยใชนโยบายการคาเสรีเฉพาะสินคาที่สงไปขายในสหภาพยุโรปเทานั้น
2) สินคาจากประเทศไทยมีราคาสูงขึ้น เพราะไมไดหักภาษีมูลคาเพิ่มเบื้องตน
3) สหภาพยุโรปไมไดใชนโยบายการคาเสรีกับประเทศไทย
4) ประเทศไทยทํา FTA กับอาเซียนและสหภาพยุโรป
72. เมื่อคาเงินบาทมีความแข็งคาขึ้น เราควรพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยางไร
1) สงสินคาราคาถูกตีตลาดคูแขง
2) ซื้อดอลลารไวเก็งกําไร
3) เพิ่มราคาสินคาสงออกมากขึ้น
4) สั่งซื้อสินคาทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
73. เกณฑในขอใดที่แสดงวาเงินมีเสถียรภาพ
1) มีคาคงที่ เปลี่ยนแปลงเล็กนอย
2) มีคาเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคของตลาด
3) ใชเปนเงินทุนสํารองระหวางประเทศ
4) แลกเปนเงินตราตางระเทศไดกําไรมากกวาขาดทุน
74. ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว รัฐบาลควรมีนโยบายการคลังอยางไรที่จะเกิดประโยชนตอประเทศ
1) จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางออม
2) ตั้งงบประมาณขาดดุล
3) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู
4) เพิ่มงบดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหสูงขึ้น
75. ขอใดไมใชนโยบายการเงินที่ใชเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
1) การควบคุมอุปทานของเงิน
2) ควบคุมการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
3) ควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
4) ควบคุมปริมาณของหนี้สาธารณะ
76. ขอใดคือแนวทางในการแกปญหาอุปทานสวนเกินไดเหมาะสมที่สุด
1) เพิ่มราคาสินคาใหสมดุลกับภาวะเงินเฟอ
2) ลดราคาสินคาลงจนถึงราคาดุลยภาพ
3) ลดราคาสินคาสลับการขึ้นราคาสินคา
4) เพิ่มราคาสินคาเทากับราคาทุน
77. ขอใดไมใชคุณคาของสหกรณ
1) ความเปนประชาธิปไตย
2) การพึ่งตนเองและเอื้ออาทรตอผูอื่น
3) ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
4) ผลกําไรเปนจุดมุงหมายสูงสุด
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78. กรณีถาสมเขียวหวานกับสมโอเปนผลไมที่ใชแทนกันได ในชวงเทศกาลตรุษจีน ถาสมโอมีราคาแพงกวา
สมเขียวหวาน 2 เทา จะเกิดสภาพใด
1) ความตองการสมโอสูงขึ้น
2) ความตองการสมเขียวหวานจะต่ํา
3) ความตองการสมเขียวหวานสูงขึ้น
4) ปริมาณสมโอและเขียงหวานอยูในราคาดุลยภาพ
79. ขอใดตอไปนี้จัดเปนตลาดผูกขาดทั้งหมด
1) การไฟฟาสวนภูมิภาค โรงงานยาสูบ รถไฟฟามหานคร
2) การประปาสวนภูมิภาค รานทองเยาวราช รานคาขายของชํา
3) ปมน้ํามัน รถไฟฟา BTS การเคหะฯ
4) สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัทปโตเลียมแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
80. เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการอยางไร
1) ดําเนินชีวิตอยูอยางพอเพียงไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
2) ใชทรัพยากรของตนเองผลิตใหไดกําไรมากที่สุด
3) ผลิตเอง ใชเอง ไมพึ่งพาใคร
4) กูเงินเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม ขยายบอปลาและปลูกพืช

เฉลย
1.
11.
21.
31.
41.
51.
61.
71.

2)
1)
1)
2)
4)
1)
3)
3)
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52.
62.
72.

1)
3)
2)
3)
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4)
4)
4)

3.
13.
23.
33.
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73.

3)
3)
3)
3)
1)
4)
3)
3)

4.
14.
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54.
64.
74.

4)
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4)
4)
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4)
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5.
15.
25.
35.
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55.
65.
75.
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2)

7.
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4)

8.
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19.
29.
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59.
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สรุปสาระภูมิศาสตร
แผนที่
ความหมาย องคประกอบและประโยชนของแผนที่
แผนที่ คือ อุปกรณที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกและสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกทั้ง ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ที่ราบ เปนตน และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน ถนน เขื่อน ทางรถไฟ อาคาร
บานเรือน เปนตน
ความสําคัญของแผนที่ มีความสําคัญตอวิชาสังคมศึกษามาก เพราะเปนสิ่งที่จะชวยใหนักเรียน เขาใจ
เนื้อหาที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
ชนิดของแผนที่ สามารถแบงออกไดหลายชนิดหลายลักษณะดังนี้
1. แบงตามรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ ไดแก แผนที่ลายเสน แผนที่ภาพถาย
2. แบงตามลักษณะการผลิต ไดแก
2.1 แผนที่ภูมิประเทศ - แสดงลักษณะภูมิประเทศ เชน ภูเขา แมน้ํา
2.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง เชน แผนที่รัฐกิจ-แสดงประเทศ เมืองสําคัญ, แผนที่เศรษฐกิจแสดงเขต
เกษตรกรรม การประมง ปาไม
2.3 แผนที่เลม (Atlas) ประกอบดวย แผนที่หลายๆ ชนิด
2.4 แผนที่กิจการพิเศษ เชน แผนที่เดินอากาศ แผนที่เดินเรือ
ประโยชนของแผนที่
1. ใชในชีวิตประจําวัน
2. นําไปเปนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
3. นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. นําไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยว
5. นําไปเปนขอมูลในการสรางสาธารณูปโภค
6. ลักษณะภูมิประเทศ เชน ภูเขา แมน้ํา เพื่อใหเห็นความแตกตางของลักษณะภูมิประเทศ
7. ใชประโยชนในกิจการทหาร ฯลฯ
องคประกอบของแผนที่ ที่สําคัญไดแก
1. มาตราสวน คือ อัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงมาตราสวนที่นิยม
ใชกัน ไดแก
ก. มาตราสวนคําพูด เชน 1 นิ้วตอ 10 ไมล, 1 เซนติเมตรตอ 10 กิโลเมตร
ข. มาตราสวนแบบตัวเลข เชน 1: 10000
ค. มาตราสวนแบบเสนตรงหรือไมบรรทัด
2. สัญลักษณ คือ เครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตางๆ ตามที่ตองแสดงไวในแผนที่ เพื่อประหยัดเนื้อที่ และทําให
ดูทําความเขาใจแผนที่ไดงายขึ้น
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3. ทิศทาง ในแผนที่จะมีภาพลูกศรหรือเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ แตถาไมมีก็จะเปนที่เขาใจโดยทั่วไปวา
ดานบนของแผนที่ คือ ทิศเหนือ
4. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดควรมีขอบระวาง หรือกรอบแผนที่ซึ่งชวยใหดูเรียบรอยและเปนการกําหนด
ขอบเขตของแผนที่ดวย เพื่อใหเปนที่แสดงตัว เลขบอกคาละติจูด ลองจิจูด
5. เสนโครงแผนที่ คือ ระบบการเขียนเสนขนานละติจูด และเสนเมอริเดียนลงในแผนที่ เพื่อใหแผนที่
นั้นๆ มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
6. ชื่อแผนที่ เปนสิ่งจําเปนที่จะตองมี เพื่อใหทราบวาเปนแผนที่เรื่องใด แสดงอะไร เชน แผนที่ประเทศ
ไทยแสดงเขตจังหวัด
7. อื่นๆ เชน บันทึกตางๆ ซึ่งเปนขอความที่ชี้แจงใหเห็นถึงพื้นฐานในการทําแผนที่นั้น ไดแก บันทึก
เกี่ยวกับเสนโครงแผนที่, ชื่อระวางแผนที่ เสนชั้นความสูง ฯลฯ
ระบบอางอิงบนผิวโลก ระบบอางอิงบนพื้นผิวโลกจะใชเสนละติจูดและเสนลองจิจูดในการอางอิงตําแหนง
บนผิวโลก คือ บริเวณเสน 2 เสนนี้ตัดกัน เรียกวา “พิกัดภูมิศาสตร” เพื่อตองการหาตําแหนงไดถูกตอง
ละติจูด คือ คาของมุมที่วัดในแนวเหนือ-ใต โดยมีจุดวัดที่ตําแหนงศูนยกลางของโลกบอกตําแหนงเปน
องศา เสนสมมุติที่ลากผานจุดตางๆ ที่มีคาละติจูดเดียวกัน เรียกวา เสนขนานหรือเสนขนานละติจูด
ลองจิจูด คือ คาของมุมที่วัดจากศูนยกลางของโลก โดยเริ่มจากตําแหนง 0° ที่เสนเมอริเดียนปฐม แลววัด
ไปทางตะวันออก 180° และทางตะวันตก 180° รวมทั้งหมด 360° เสนสมมุติที่ลากผาน จุดตางๆ ที่มีคาลองจิจูด
เดียวกัน เรียกวา เสนเมอริเดียน โดยเสนเมอริเดียน 0° ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผาน
ทวีปแอฟริกาไปขั้วโลกใต สวนเสนเมอริเดียน 180° จะอยูตรงขามเสน เมอริเดียน 0° อยู ในมหาสมุทรแปซิฟก
ระบบวันเวลาของโลก การคํานวณหาวันและเวลาทองถิ่นของตําบลตางๆ นั้นสามารถกระทําไดโดยอาศัย
เสนเมอริเดียน เสนเมอริเดียนที่สําคัญที่ใชในการคํานวณ คือ เมอริเดียนเริ่มแรก 0° (Prime Meridian) ลากผาน
ตําบลกรีนิชใกลกรุงลอนดอน ที่นี่จะมีนาฬิกาชนิดหนึ่ง เรียกวา นาฬิกาโครโนมิเตอร (Chonometer) เวลาที่
ปรากฏบนเสนนี้ เรียกวา เวลาสากล หรือเวลามาตรฐานกรีนิช (G.M.T.ยอมาจาก Greenwich Mean Time)
โดยกําหนดให เสนเมอริเดียนทุก 15° เวลาตางกัน 1 ชั่วโมง
การคํานวณเวลาสากล
เสนเมอริเดียน 1 องศา เทากับ 4 นาที
เสนเมอริเดียน 15 องศา เทากับ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
เสนเขตวันสากล (International Date Line) คือ เมริเดียน 180° ลากผานในมหาสมุทรแปซิฟก โดยผู
เดินทางจากซีกโลกตะวันออกไปซีกโลกตะวันตก จะตองลดลง 1 วัน และผูเดินทางจาก ซีกโลกตะวันตกไปซีกโลก
ตะวันออก ก็จะตองเพิ่มขึ้น 1 วัน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System นิยมยอวา GIS) คือ กระบวนการ
ทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ (spatial data) ดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการกําหนดขอมูลเชิงบรรยาย
(attribute data) และสารสนเทศ เชน ที่อยู บานเลขที่ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ตําแหนง
เสนรุง เสนแวง ในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูล องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวน
ใหญๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร (hardware) โปรแกรม (software) ขั้นตอนการทํางาน (methods) ขอมูล
(data) และบุคลากร (people) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้
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1. อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตางๆ เชน
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่นๆ เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิต
ผลลัพธของการทํางาน
2. โปรแกรม (Software) คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่ง
ประกอบดวยฟงกชั่น การทํางานและเครื่องมือที่จําเปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, จัดการระบบ
ฐานขอมูล, เรียกคน, วิเคราะห และจําลองภาพ
3. ขอมูล (Data) คือ ขอมูลตางๆ ที่จะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลโดยไดรับ
การดูแลจากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาจากบุคลากร
4. บุคลากร (Peopleware) คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขาขอมูล
ชางเทคนิค ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซึ่งตองใชขอมูลในการตัดสินใจ
บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลที่มีอยูมากมายมหาศาลนั้น
ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน (Process) คือ วิธีการที่องคกรนั้นๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดย
แตละ ระบบแตละองคกรยอยมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหา
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับของหนวยงาน
ประโยชนที่ไดจากการใช GIS
1. สามารถผสมผสานขอมูลหลายรูปแบบ (กราฟฟก ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ) จากแหลงตางๆ ในการ
วิเคราะห นอกจากนี้ยังสามารถทําการปรับเปลี่ยนมาตราสวน เสนโครงแผนที่ การเชื่อมตอระวางของแผนที่ และ
การผสมผสานขอมูลสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ได
2. เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. การประมวลและวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สามารถเชื่อมโยง ขอมูลดานสังคม
เศรษฐกิจ การซอนทับของขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Overlay)
4. สามารถสรางแบบจําลอง (Model) ทดสอบและเปรียบเทียบทางเลือกกอนที่จะมีการนําเสนอยุทธวิธีใน
การปฏิบัติจริง
5. การปรับปรุงแกไขขอมูลใหทันสมัยไดงาย
6. สามารถจัดการกับระบบฐานขอมูลขนาดใหญได
การสัมผัสขอมูลระยะไกล (Remote Sensing)
ในอดีตที่ผานมาเทคโนโลยีภาพถายทางอากาศ (Aerial Photograph) และทางภาพถายดาวเทียม
(Satellite Imagery) เปนคําที่ใชแยกจากกัน ตอมาไดมีการกําหนดศัพทใหรวมใชเรียกคําทั้งสองรวมกัน ตลอด
จนถึงเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลซึ่งไดจากตัวรับสัญญาณระยะไกล Remote Sensing หมายถึง การ
วิเคราะหคุณลักษณะของวัตถุตางๆ โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุโดยตรง อาศัยพลังงานแมเหล็กไฟฟา ที่สะทอน
หรือแผออกจากวัตถุเปนตนกําเนิดของขอมูลรีโมทเซนซิง อยางไรก็ดีตัวกลางอื่นๆ เชน ความโนมถวง หรือ
สนามแมเหล็ก ก็อาจนํามาใชในการสํารวจจากระยะไกลไดเชนกัน เครื่องมือที่ใชวัดคาพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่
สะทอนหรือแผออกจากวัตถุ เรียกวา “รีโมทเซนซิง” หรือ “เครื่องรับรู (เซนเซอร)” คําวารีโมทเซนซิ่ง (Remote
Sensing) เปนประโยคที่ประกอบขึ้นมาจากการรวม 2 คํา ซึ่งแยกออกไดดังนี้ คือ Remote = ระยะไกล
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Sensing = การรับรู จากการรวมคํา2 คําเขาดวยกันคําวา “Remote Sensing” จึงหมายถึง“การสัมผัสขอมูล
ระยะไกล”โดยมีนิยามความหมายนี้ไดกลาวไววา เปนการสํารวจตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยที่มิไดสัมผัส
กับสิ่งเหลานั้นเลยดังนั้นคําวา “Remote Sensing” จึงมีความหมายที่นิยมเรียกอยางหนึ่งวา การสํารวจจาก
ระยะไกล โดยความหมายรวม รีโมทเซนซิ่ง จึงจัดเปนวิทยาศาสตรและศิลปะการไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่
หรือปรากฏการณจากเครื่องมือบันทึกขอมูล โดยปราศจากการเขาไปสัมผัสวัตถุเปาหมาย ทั้งนี้อาศัยคุณสมบัติ
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูลใน 3 ลักษณะ คือ
1. คลื่นรังสี (Spectral)
2. รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial)
3. การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Temporal) ปจจุบันขอมูลดานนี้ไดนํามาใชในการศึกษาและวิจัยอยาง
แพรหลาย เพราะใหผลประโยชนหลายประการ อาทิเชน ประหยัดเวลา คาใชจายในการสํารวจเก็บขอมูล ความ
ถูกตอง และรวดเร็วทันตอเหตุการณ

สภาพแวดลอมทางกายภาพของโลก
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยูในสวนตางๆ ของโลก เปนสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย ในแตละทวีปและเขตภูมิอากาศตางๆวิถีชีวิตของมนุษยจึงมีความแตกตาง เชน ในเขตที่ราบจะเปนที่ตั้ง
เมือง พื้นที่เกษตรกรรม ในเขตชายฝงทะเลจะเปนที่ตั้งทาเรือ ชุมชนประมง อูตอเรือ สวนในเขตที่สูงและภูเขาเปน
พื้นที่ปาไม มีการปลูกชา กาแฟ และทําเหมืองแร
ความหมายของ “ภูมิประเทศ”
ภูมิประเทศ (Landforms) หมายถึง ลักษณะสูงๆ ต่ําๆ ของพื้นผิวเปลือกโลก ซึ่งมีสวนประกอบ 2 สวน คือ
1. สวนที่เปนทวีป มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 29 ของเปลือกโลกทั้งหมด
2. สวนที่เปนทะเลและมหาสมุทร มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 71 ของเปลือกโลกทั้งหมด
สาเหตุที่ทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในสวนที่เปนทวีป เกิดจากตัวกระทําทางธรรมชาติ 2 ประเภท คือ
1. พลังภายในเปลือกโลก เชน พลังความรอน ภูเขาไฟ และแผนดินไหว เปนตัวกระทําทางธรรมชาติทําให
เปลือกโลกเคลื่อนไหวบีบอัดจนเกิดเปนภูเขา เทือกเขา และที่ราบสูง
2. พลังภายนอกเปลือกโลก ไดแก กระแสน้ํา คลื่น ฝน กระแสลม และธารน้ําแข็ง เปนตัวกระทําทาง
ธรรมชาติที่ทําใหเกิดการสึกกรอนหรือทับถมจนเกิดเปนลักษณะภูมิประเทศแบบตางๆ เชน ยอดภูเขา หินปูนที่
เวาแหวง ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา แมน้ําลําธาร ฯลฯ
ลักษณะภูมิประเทศของโลกประกอบดวย
1. ที่ราบ (Plain) หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่มีโครงสรางราบเรียบ หรืออาจมีลักษณะลูกคลื่นมีเนิน
เขาเตี้ยๆ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 150 เมตร
ประเภทของที่ราบ แบงตามลักษณะการเกิด มี 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ที่ราบที่เกิดจากการทับถม เปนที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนวัตถุตัวการธรรมชาติ เชน
กระแสน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง พัดพามามีตะกอนวัตถุหลายชนิด ไดแก
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- ที่ราบริมฝงแมน้ํา ตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถม เปนดินบริเวณสองฝงแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ
ที่เหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก ที่ราบดินตะกอน ที่ราบน้ําทวมถึง ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา เชน ที่ราบ
ลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย และที่ราบลุมแมน้ําคงคาในประเทศอินเดีย
- ที่ราบชายฝงทะเล ซึ่งเกิดจากคลื่นและกระแสลมพัดพาเศษวัสดุจากทะเล เชน ทราย โคลน
หรือตะกอนดิน เขามาทับถมจมบริเวณชายฝงทะเลชั่วนาตาป ดังตัวอยางที่ราบชายฝงทะเลในประเทศเนเธอรแลนด
และเบลเยียม
- ที่ราบดินลมหอบ หรือที่ราบดินเลิสส เกิดจากกระแสลมพัดพาฝุน ทรายมาทับถม เชน ที่ราบ
ดินลมหอบบริเวณตอนกลางของจีน และที่ราบเขตทุงหญาแปมปสในอารเจนตินา
1.2 ที่ราบที่เกิดจากการสึกกรอน เปนที่ราบที่เกิดจากการกระทําของตัวกลางธรรมชาติ เชน ลม ฝน
แมน้ํา และธารน้ําแข็งที่พัดพาผิวหนาดินไปทําใหพื้นที่ที่เคยสูงมากอนกลับกลายเปนพื้นที่ราบ
1.3 ที่ราบโครงสรางเปลือกโลกต่ํา เปนที่ราบที่เกิดจากสาเหตุโครงสรางของเปลือกโลกบริเวณนั้นต่ํา
อยูแลวโดยธรรมชาติ เชน ที่ราบใหญในสหรัฐอเมริกา และที่ราบต่ํารัสเซียในไซบีเรียของประเทศรัสเซีย
2. ที่ราบสูง (Plateaus) หมายถึง ที่ราบที่ตั้งอยูบนภูเขาหรือเชิงเขา มีบริเวณกวางและพื้นที่ราบเรียบ
โดยพื้นที่สวนใหญยกระดับสูงจากผิวโลกโดยรอบตั้งแต 300 เมตรขึ้นไปประเภทที่ราบสูงมี 3 ประเภท
2.1 ที่ราบสูงเชิงเขา เปนที่ราบสูงที่ดานหนึ่งขนาบดวยเทือกเขา และอีกดานหนึ่งอยูติดกับทะเลหรือ
มหาสมุทร เชน ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ในอารเจนตินา
2.2 ที่ราบสูงระหวางภูเขา เปนที่ราบสูงที่มีเทือกเขาขนาบไวทั้งสองดานหรือสามดาน เชน ที่ราบสูง
ทิเบต, ที่ราบสูงมองโกเลีย ในทวีปเอเชีย และที่ราบสูงเกรตเบซิน ในสหรัฐอเมริกา
2.3 ที่ราบสูงในทวีป หรือที่ราบสูงรูปโตะ เปนที่ราบสูงที่มีทะเลหรือที่ราบลอมรอบเปนขอบ ทําใหยก
ตัวขึ้นสูงกวาบริเวณโดยรอบอยางเห็นชัดเจน เกิดเปนลักษณะเหมือนรูปโตะ เชน ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย และ
ที่ราบสูงในคาบสมุทรอาหรับ
3. เนินเขา (Hills) คือ พื้นที่ที่มีลักษณะเปนเนินสูงขึ้นจากบริเวณโดยรอบ แตมีความสูงไมมากเหมือน
ภูเขา โดยทั่วไปมีความตางระดับในทองถิ่นประมาณ 150 – 600 เมตร เนินเขามีการเกิด 2 ประเภท
3.1 เนินเขาที่เกิดจากโครงสรางภูมิประเทศ การเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเปลือกโลกทําใหโกงตัวขึ้น
3.2 เนินเขาที่เกิดจากการกรัดกรอนพังทลาย โดยตัวการกระทําทางธรรมชาติ เชน ลม ฝน และ
อุณหภูมิของอากาศ
4. ภูเขา (Mountains) หมายถึง ภูมิประเทศที่มีลักษณะสูงขึ้นไปจากบริเวณโดยรอบ คลายเนินเขาแตมี
ความสูงมากกวาตั้งแต 600 เมตรขึ้นไป เชน ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม และเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
ซึ่งภูเขาจําแนกตามลักษณะการเกิด 4 ประเภท คือ
4.1 ภูเขาที่เกิดจากการคดโคงของหิน เกิดจากเปลือกโลกถูกแรงกดดันภายในทําใหยกระดับสูงขึ้นเปน
ชั้นหินโคงและกลายเปนภูเขา มักพบในบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวและชั้นหินยังไมคงที่ เชน เทือกเขา
หิมาลัย ในทวีปเอเชีย
4.2 ภูเขาบล็อก เกิดจากการยุบตัว หักตัว หรือเลื่อนระดับของหินเปลือกโลกทําใหดานที่ยกตัวขึ้น
กลายเปนภูเขาและมีหนาผาสูงชัน สวนบริเวณที่ยุบต่ําลงจะกลายเปนแองหรือหุบเขาทรุด เชน ภูเขาแบล็กฟอรเรสต
ในเยอรมันนี
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4.3 ภูเขาไฟ เกิดจากการปะทุของหินหนืด ภายใตเปลือกโลกดันตัวจนโผลพนเปลือกโลกเปนหินหลอมเหลว
รวมตัวซอนจนสูงกลายเปนภูเขารูปกรวย เชน ภูเขาไฟอากุง ในอินโดนีเซีย ภูเขาไฟฟูจิยามา ประเทศญี่ปุน
4.4 ภูเขาที่เหลือจากการสึกกรอน เกิดในบริเวณที่ราบสูงที่มีการสึกกรอนแตยังคงเหลือสวนที่แข็งแกรง
ไมสึกกรอน มีลักษณะเปนเทือกเขาและหุบเขาสลับกัน เชน ภูเขาในเขตที่ราบสูงของสก็อตแลนด

ภูมิอากาศ
ความหมายของ “ภูมิอากาศ”
ภูมิอากาศ (Climates) หมายถึง สภาวะอากาศของทองถิ่นหรือภูมิภาคแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนลักษณะที่
เกิดขึ้นเปนประจําของทองถิ่นแหงนี้ในรอบปหรือในแตละฤดูกาล เชน ภาคใตของประเทศไทยมีภูมิอากาศรอนชื้น และ
มีฝนตกชุก เปนตน
องคประกอบของภูมิอากาศ สิ่งที่ประกอบขึ้นมาเปน “ภูมิอากาศ” ของในแตละทองถิ่น มีดังนั้น
1. อุณหภูมิของอากาศ เทอรโมมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิของอากาศ มีหนวยวัด 2 แบบ คือ
(1) แบบองศาเซลเซียส (C) มีจุดเยือกแข็ง 0 องศา และจุดเดือด 100 องศา
(2) แบบองศาฟาเรนไฮต (F) มีจุดเยือกแข็ง 32 องศา และจุดเดือด 212 องศา
2. ฝน เปนหยาดน้ําฟาที่เกิดจากการรวมตัวของละอองน้ํา และยังรวมถึงหยาดน้ําฟาอื่นๆ ที่คลาย
ฝน ไดแก หิมะ ลูกเห็บ และฝนน้ําแข็ง
3. ลม คือ อากาศที่มีการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะเกิดลมพัดเมื่อบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกันมีความกดอากาศ
แตกตางกัน จากพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงจะไหลเขาแทนที่พื้นที่ที่ความกดอากาศต่ํา สรุปการเคลื่อนที่ของอากาศ
ที่ทําใหเกิดลม มีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
(1) อากาศรอน มีอุณหภูมิสูง น้ําหนักเบาจะลอยตัวขึ้นสูง เรียกวา ความกดอากาศต่ํา เมื่อลอยตัว
ขึ้นสูงทําใหบริเวณพื้นผิวดินเกิดชองวาง
(2) อากาศเย็น มีอุณหภูมิต่ํา น้ําหนักมากจะลดตัวต่ําลง เรียกวา ความกดอากาศสูงจะไหลถายเท
แทนที่ชองวางในบริเวณใกลเคียง ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ เรียกวา “ลม” เครื่องมือที่ใชวัดความเร็วของ
ลม เรียกวา แอนนิโมมิเตอร (Cup Anemometer) และเครื่องมือที่ใชวัดทิศทางของลม เรียกวา “ศรลม”
4. ความชื้นของอากาศ เปนไอน้ําในอากาศที่ระเหยจากน้ําบนผิวโลกขึ้นไปสูเบื้องบน ความชื้นของ
อากาศจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ถาอากาศรอนจะรับไอน้ําไดมาก สภาวะอากาศที่ไมสามารถรับไอน้ําได
อีกแลว เรียกวา “สภาวะอากาศอิ่มตัว”
5. แสงแดด พื้นที่ภูมิภาคใดหรือทองถิ่นใดจะไดรับแสงแดดจากดวงอาทิตยมากหรือนอยเพียงใด ยอม
ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ
(1) ตําแหนงที่ตั้งบนพื้นผิวโลก ตั้งแตละติจูด 0 ถึง 90 องศาเหนือและใต บริเวณเขตศูนยสูตรจะ
ไดรับปริมาณแสงแดดมากที่สุด
(2) เมฆที่ลอยตัวอยูบนทองฟา ถาพื้นที่ใดมีทองฟาโปรงไมมีเมฆปกคลุม พื้นที่นั้นจะไดรับแสงแดด
ในปริมาณมาก
6. ทัศนวิสัย หมายถึง สภาวะอากาศบริเวณพื้นผิวโลกที่ทําใหมนุษยสามารถมองเห็นสิ่งที่อยูขางหนา
ไดอยางชัดเจนใกลหรือไกลเพียงใด เชน
(1) อากาศมีทัศนวิสัยดี สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนไกลกวา 10 กิโลเมตร
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(2) อากาศมีทัศนวิสัยดี มองเห็นชัดไมเกิน 1 กิโลเมตร ถือวาทัศนวิสัยของอากาศเลวมาก การนํา
เครื่องบินลงจอดจะเกิดอันตรายได
ปรากฏการณของภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของโลกที่ปรากฏในทองถิ่นหรือภูมิภาคตางๆ นอกเหนือจากอธิบายในองคประกอบของ
ภูมิอากาศแลว ยังมีลักษณะสําคัญที่เปนปรากฏการณของภูมิอากาศอีกหลายลักษณะ ดังนี้
1. ลมมรสุม เปนลมประจําที่เกิดจากความแตกตางในอุณหภูมิของพื้นดินกับพื้นน้ํา หรืออุณหภูมิระหวาง
ภาคพื้นทวีปกับภาคพื้นน้ํามหาสมุทร ลมมรสุมที่พัดผานประเทศไทย ไดแก
(1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน ทําใหเกิดฝนตก
(2) ลมมรสุม ตะวั นออกเฉี ยงเหนือ พัด มาจากแหลง ความกดอากาศสูงทางตอนกลางของจีนเขาสู
ประเทศไทย ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ทําใหเกิดฤดูหนาว
2. พายุหมุน เปนลมพายุที่พัดหมุนเขาหาศูนยกลาง ซึ่งมีความกดอากาศต่ําดวยความเร็วสูงมากมีเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 100–1,000 กิโลเมตร ทําใหเกิดฝนตกหนักและสรางความเสียหายแกพื้นที่ที่พัดผาน
ตอไปนี้เปนชื่อของ “พายุหมุนเขตรอน” มีชื่อเฉพาะตามแหลงกําเนิด ดังนี้
(1) พายุใตฝุน (Typhoon) เกิดในทะเลจีนใต แบงตามระดับความเร็วของลมได 3 ระดับ จากเบาไปสู
หนัก ไดแก พายุดีเปรสชัน (Depression), พายุโซนรอน (Tropical Storm) และพายุไตฝุน (Typhoon)
(2) พายุไซโคลน (Cyclone) เกิดในอาวเบงกอลและทะเลอาหรับ
(3) พายุเฮอริเคน (Hurricane) เกิดในทะเลแคริบเบียนและอาวเม็กซิโก
(4) พายุทอรนาโด (Tornado) เกิดในสหรัฐอเมริกา
ความหมายของ “ปรากฏการณทางภูมิศาสตร”
ปรากฏการณทางภูมิศาสตร หมายถึง สภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลกและบรรยากาศที่หอหุมโลก
โดยสภาวการณนั้นมีอิทธิพลและผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางตรงหรือทางออม เชน การเกิดพายุหมุน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกรอน ฯลฯ
1. แพะเมืองผี
ลักษณะสําคัญ แพะเมืองผีเปนพื้นดินที่พังยุบตัวลงไปจนเปนแองแผนดินคลายกระทะหงายมีแทงดิน
คลายเสาหรือ โคกรูปร างคล ายดอกเห็ดหรือรั งจอมปลวกกระจายอยู ทั่วไป ตั้ง อยูในพื้นที่ ตําบลน้ําชํา อํ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร
กระบวนการเกิด แพะเมืองผีเปนปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการกระทํา
ของแรงน้ําไหล หรือการกัดเซาะของน้ําฝน จะกัดเซาะจนเนินดินบริเวณนั้นสึกกรอนในแนวดิ่งหรือแนวตั้งจึงมี
รูปรางคลายเสาดิน
เนื่องจากเปลือกโลกบริเวณที่ตั้งแพะเมืองผีเปนตะกอนที่ยังไมจับตัวแข็งเปนชั้นหิน แตเกิดจากการทับถม
ของตะกอนดินเหนียวสลับกับชั้นกรวดทรายและมีดินลูกรังแทรกตัวอยู ดังนั้นจึงเกิดการสึกกรอนไดงายโดยตัวกระทํา
ที่สําคัญ คือ น้ําฝน รวมทั้งปจจัยประกอบอื่นๆ เชน กระแสลม แสงแดด ฯลฯ ปรากฏการณทางภูมิศาสตรที่มี
ลักษณะเดียวกับแพะเมืองผี ได แก เสาดิน (ฮอมจอม) อํ าเภอนานอย จังหวั ดนาน และโปงยุ บ อํ าเภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรี
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2. วนอุทยานเขากระโดง
ลักษณะสําคัญ วนอุทยานเขากระโดงเปนปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการ
กระทําของภูเขาไฟ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร
วนอุทยานเขากระโดง ประกอบดวยพื้นที่ของเนินเขา 2 ลูก คือ เขากระโดงและเขาใหญ ซึ่งเกิดจาก
การกระทําของภูเขาไฟในอดีต จึงพบหินลาวา (Lava) ประเภทหินบะซอลต (Basalt) กระจายอยูทั่วไป เฉพาะ
เขากระโดงจะพบปากปลองภูเขาไฟหรือชองปะทุของลาวา ไดแปรสภาพเปนแองน้ําหรือทะเลสาบขนาดเล็ก
กระบวนการเกิด สันนิษฐานวาหินหนืดหรือหินหลอมละลายและกาซรอนภายใตเปลือกโลกถูกกดดันให
ไหลขึ้นมาตามรอยราวของเปลือกโลก จนเกิดการทับถมเปนเนินเขาและมีสภาพเปนซากภูเขาไฟที่สิ้นพลังแลวใน
ป จ จุ บั น ปรากฏการณ ท างภู มิ ศ าสตร ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ วนอุ ท ยานเขากระโดง ได แ ก เขาพนมรุ ง และ
ภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย, เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย และปลองภูเขาไฟที่แมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนตน
3. เสาเฉลียง (เขตอุทยานแหงชาติผาแตม)
เสาเฉลียง ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติผาแตม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากการ
กระทํารวมกันของอุณหภูมิ กระแสลม การกัดเซาะของน้ํา มีลักษณะเปนแทงหินรูปดอกเห็ดขนาดใหญหลาย
แทง มีความสูงประมาณ 5–7 เมตร สวนใหญเปนหินทราย
กระบวนการเกิด เสาเฉลียงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทราย ซึ่งตองใชเวลานานนับลานๆ ป
โดยตั วกระทํ ารวมกั นของอุ ณหภู มิของอากาศ ทั้ งอากาศร อนในเวลากลางวั นและอากาศเย็นในเวลากลางคื น
เปนสาเหตุที่ทําใหหินเกิดรอยแตกแยก ตอมาเกิดการกัดเซาะของน้ําและการพัดพาของกระแสลม จนกลายเปน
เสาเฉลียงหรือแทงหินรูปดอกเห็ดในที่สุด
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรที่มีลักษณะเดียวกับเสาเฉลียง คือ ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร และอุทยาน
แหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ เปนตน
4. น้ําคางแข็ง
น้ําคา งแข็ง (Frost) เปน ปรากฏการณ ทางภู มิศ าสตรเ กี่ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงในบรรยากาศของ
พื้นผิวโลก มีลักษณะเปนเกร็ดน้ําแข็งขาวๆ จับตัวตามใบไมใบหญา และวัตถุอื่นๆ ที่อยูใกลกับพื้นดิน จะพบในชวง
ฤดูหนาวบริเวณยอดดอยสูงๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหลงที่พบ น้ําคางแข็งที่พบในภาคเหนือ เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน มีชื่อภาษา
ถิ่นวา “เหมยขาบ” สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงสําคัญที่พบ คือ ภูกระดึง จังหวัดเลย เรียกวา “แมคะนิ้ง”
กระบวนการเกิด น้ําคางแข็งเกิดได 2 ลักษณะ คือ
(1) การเกิดโดยตรง เกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศใกลผิวโลกลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็ง (ต่ํากวา 0
องศาเซลเซียส) ทําใหไอน้ําในอากาศจับตัวแข็งเปนเกร็ดน้ําแข็ง และตกลงมาเกาะตามใบไมใบหญาบริเวณเหนือ
พื้นดิน
(2) การเกิดโดยออม เกิดเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง โดยมีปริมาณความชื้นสัมพัทธบริเวณ
ใกลพื้นดินสูง ทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะอยูตามใบไมใบหญา และเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ําเทากับ
จุดเยือกแข็ง น้ําคางที่เกาะตามใบไมใบหญาก็จะแข็งตัวเปนเกร็ดน้ําแข็ง
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5. ลูกเห็บ
ลูกเห็บ (Hail) เปนปรากฏการณทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีลักษณะ
เปนกอนน้ําแข็งขนาดเล็กคลายรูปกรวยหรือหัวหอม จะตกลงมาพรอมกับการเกิดพายุฝนฟาคะนองถาลูกเห็บมี
ขนาดใหญอาจทําอันตรายตอบานเรือน หรือพืชผักผลไมได
แหลงที่พบ ลูกเห็บมักตกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากที่สุด โดยเฉพาะในเดือนเมษายนซึ่งมีพายุฝนฟา
คะนอง กระบวนการเกิด ลูกเห็บจะเกิดเมื่อเมฆฝน ที่เรียกวา “คิวมูโลนิมบัส” (Cumulonimbus Cloud) กอตัวขึ้น
และลอยตัวอยางรวดเร็วขึ้นสูบรรยากาศชั้นบนที่มีอุณหภูมิของอากาศต่ํากวาจุดเยือกแข็ง ทําใหเม็ดฝนแข็งตัว
กลายเปนกอนน้ําแข็งและตกลงมาพรอมๆ กับพายุฝน
6. แผนดินไหว
แผนดิน ไหว (Earthquakes) เปนปรากฏการณ ทางภูมิ ศาสตรที่เปลื อกโลกเกิด การเคลื่อนไหวหรื อ
สั่นสะเทือน โดยเกิดจากการเคลื่อนตัวและแรงกดดันของเปลือกโลก รวมทั้งการระเบิดของภูเขาไฟ
กระบวนการเกิด สาเหตุการเกิดแผนดินไหวมี 2 ประการ คือ
(1) เกิดโดยธรรมชาติ ไดแก การเคลื่อนตัวหรือการเลื่อนตัวของเปลือกโลก และการระเบิดของภูเขาไฟ
เนื่องจากภายใตเปลือกโลกมีพลังความรอนสะสมตัวอยูและมีแรงกดดัน
(2) เกิดโดยการกระทําของมนุษย ไดแก การสรางอางเก็บน้ําไวบนแนวรอยเลื่อนของแผนเปลือ ก
โลก การทําเหมืองขุดในระดับลึก การทดลองการระเบิดใตดิน การเก็บขยะนิวเคลียรไวใตดินทําใหเกิดการแผ
กัมมันตรังสี ลวนเปนสาเหตุทําใหมวลหินเปลี่ยนแปรสภาพและเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกได เครื่องมือที่ใช
ตรวจวั ด แรงสั่ น สะเทื อ นของแผ น ดิ น ไหว เรี ย กว า ไซสโมกราฟ (Seismograph) โดยมี ห น ว ยวั ด เป น มาตรา
“ริคเตอร” (Richter) การวัดระดับความรุนแรงของแผนดินไหว โดยทั่วไประดับความสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ตั้งแต 7.0 มาตราริคเตอรขั้นไป เปนการสั่นไหวที่รุนแรง อาคารสิ่งกอสรางไดรับความเสียหายมาก แผนดินอาจมี
รอยแตกแยก เครื่องเรือนและวัตถุตางๆ ที่อยูบนพื้นจะถูกเหวี่ยงกระเด็น แตสภาพความเสียหายของแผนดินไหว
ในแตล ะพื้ นที่ จะแตกต างกัน ไปตามสภาพแวดล อม เชน โครงสร างทางธรณีวิ ทยา มาตรฐานในการก อสราง
อาคาร ระยะเวลาที่เกิด และความหนาแนนของประชากร โดยพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนจะมีจํานวนผูคนเสียชีวิต
มากกวาพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง
ผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว มีดังนี้
(1) ผลกระทบโดยตรง ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
(2) ผลกระทบโดยออม จะเกิดเฉพาะพื้นที่ที่อยูใกลชายฝงทะเลและมีศูนยกลางการเกิดของแผนดินไหว
ในมหาสมุทร โดยเกิดคลื่นยักษ ในภาษาญี่ปุน เรียกวา “สึนามิ” (Tsunami) ทําใหระดับน้ําในทะเลสูงกวาปกติและ
เกิดน้ําทวมอยางฉับพลันในเมืองชายฝงทะเล ทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย
สถิติแผนดินไหวของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูนอกแนวแผนดินไหวของโลกจึงไดรับ
ผลกระทบไมมากนัก จากการตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาพบวาขนาดของแผนดินไหวที่เคยเกิดในประเทศไทย
สวนใหญเปนระดับเล็กหรือปานกลาง (เฉลี่ยประมาณ 6.0 ริคเตอร) แผนดินไหวของประเทศไทยที่มีระดับความ
รุนแรงสูงสุดเทาที่เคยวัดได เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มีศูนยกลางการสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดนาน วัดได
6.5 ริคเตอร แตไมมีการบันทึกความเสียหายไว
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สาเหตุของปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
1. สภาพปญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดปญหาวิกฤติ ไดแก ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา
(2) ปญหาวิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ
- ความเสื่อมโทรมในดานปริมาณ โดยมีความอุดมสมบูรณลดนอยลงจนเกิดภาวะขาดแคลนหรือ
ใกลจะสิ้นสูญ เชน น้ํามันปโตรเลียม และสัตวปาบางชนิด
- ความเสื่อมโทรมในดานคุณภาพ เชน ดินจืดเร็วเพราะขาดแรธาตุอาหารในดินและน้ําจากแมน้ํา
ลําคลองเนาเสีย เปนตน
2. สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา คือ การเพิ่มของจํานวนประชากร ประมาณวาอีก 25 ปขางหนาประเทศ
ไทยจะมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 72 ลานคน ทําใหปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดสภาพ
เสื่อมโทรมและรอยหรอลงอยางรวดเร็ว

วิกฤตการณทรัพยากรปาไมในประเทศไทย
ปญหาทรัพยากรปาไมของประเทศไทยในปจจุบัน มีสาระสําคัญดังนี้
1. การสูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวนมาก มีการบุกรุกทําลายปาจนความอุดมสมบูรณของปาลดต่ําลงและ
เกิดผลกระทบตอความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตจะพบวา
(1) พื้นที่ปาไมในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2453 มีประมาณ 225 ลานไร หรือรอยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ
(2) พื้นที่ปาไมในปจจุบัน พ.ศ. 2541 มีเหลือประมาณ 81.0 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2. สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ปาไม อาจกลาวไดวามีสาเหตุพื้นฐานเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
อยางรวดเร็ว สรุปไดดังนี้
(1) การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า ของราษฎร เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ทํา ไร เ ลื่ อ นลอย สรา งบ า นเรื อ น และ
ครอบครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอยางถาวร
(2) การเกิดไฟไหมปา
(3) การลักลอบตัดไมทําลายปาของนายทุน เพื่อนําไมแปรรูปไปจําหนาย
(4) การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุทางออมทําใหตองสูญเสียพื้นที่ปาไม
เชน การสงเสริมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกทําใหตองตัดถนน
สรางเขื่อนอางเก็บน้ํา และมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น
3. ผลกระทบของปญหาวิกฤติทรัพยากรปาไม
(1) ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไมลดลงมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ดังนี้
- การพังทลายของหนาดิน จากการกระทําของฝนและน้ําจากภูเขา ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ
- เกิดน้ําทวมฉับพลัน เพราะน้ําปาไหลลงมายังพื้นราบไดอยางรวดเร็ว
- พื้นที่ขาดความชุมชื้น เกิดความรอนและแหงแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล
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(2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองนําเขาไมทอนและไมแปรรูปจากตางประเทศเพื่อนํามาใช
ภายในประเทศปละมากๆ เชน ใน พ.ศ. 2544 มีปริมาณนําเขามากกวา 1.8 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา
15,200 ลานบาท เปนตน
การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทย
ปาชายเลนเปนปาไมอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณคายิ่งตอมนุษย เปนแหลงอาหาร แหลงรายได และชวยรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงทะเล พบในบริเวณชายฝงทะเลของภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก
สรุปปญหาของชายเลนในประเทศไทยได ดังนี้
1. การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนอยางรวดเร็ว จากเดิมเมื่อ พ.ศ. 2504 มีอยูประมาณ 2.3 ลานไร แตใน
ปจจุบันคงเหลืออยูไมถึง 1 ลานไร โดยภาคกลางมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด ในขณะที่ภาคใตดานชายฝงทะเล
อันดามันยังคงสภาพความอุดมสมบูรณชายเลนไวไดมากที่สุด
2. ผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน ชาวบานจะถางปาชายเลนเพื่อใชเปนแหลงเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา โดยเฉพาะทํานาเลี้ยงกุงกุลาดํา และนําไมโกงกางไปทําฟนทําถาน เปนตน
การสูญเสียพื้นที่ปาชายเลนเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจและระบบนิเวศ ดังนี้
(1) ทําลายแหลงแพรพันธุและแหลงอนุบาลตัวออนของปลาและสัตวน้ําโดยธรรมชาติ ทําใหความอุดมสมบูรณ
ของแหลงประมงทางทะเลในนานน้ําของไทยลดลง เทากับสูญเสียแหลงอาหาร และแหลงรายไดของประชาชน
(2) เกิดการพังทลายของหนาดินจากการกัดเซาะของน้ําทะเล
เนื่องจากปาชายเลนเปนแนวกันชนโดย
ธรรมชาติ

การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ความหมายของการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนคําที่มีรากฐานมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการใชหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด
รูจักถนอมในการใช เพื่อใหมีไวใชอยางยาวนานจนถึงคนรุนหลัง
1.2 การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอมนั้นดวยประสิทธิภาพลง หรือกระทบกระเทือนตอคนรุนหลัง
2. การอนุรักษทรัพยากรดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งใน
ดานการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว การสรางบานเรือนทื่อยูอาศัย และกิจการทองเที่ยว เปนตน มีดังนี้
2.1 ปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแผก เพื่อชวยบรรเทาการกัดเซาะของกระแสลมและฝน
2.2 บํารุงรักษาคุณภาพของดิน โดยใสปุยและเพิ่มแรธาตุอาหารในดิน
2.3 ใชประโยชนจากที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน โดยกําหนดโซนหรือเขตพื้นที่ทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ เชน พื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณกําหนดใหเปนเขตเพาะปลูก เปนตน
2.4 ควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน เชน สรางเขื่อนริมคลองและแมน้ํา เพื่อปองกันมีใหน้ํา
และคลื่นกัดเซาะตลิ่งพัง เปนตน
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3. การอนุรักษทรัพยากรน้ํา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางดําเนินการ คือ
3.1 ควบคุมและรักษาคุณภาพของแหลงตนน้ําลําธาร
โดยรักษาผืนปาบริเวณภูเขาสูงใหสมดุล
สมบูรณตอไป
3.2 รักษาคุณภาพของแมน้ํา ลําคลอง ซึ่งเปนแหลงน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา หรือใชในการอุปโภค
และบริโภค โดยไมทิ้งขยะของเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
4. การอนุรักษทรัพยากรปาไม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีหลักการสําคัญ ดังนี้
4.1 กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติ
เพื่อเปนแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมของ
ประเทศในระยะยาว เชน กําหนดจํานวนพื้นที่ปลูกปาในแตละป โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
หรือกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมของประเทศอยางนอยใหมีรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เปนตน
4.2 ดําเนินการอนุรักษพื้นที่ปาไมของประเทศ โดยสนับสนุนใหเจาหนาที่ของรัฐประสานความรวมมือ
กับประชาชนในพื้นที่ ใหราษฎรมีสวนรวมรักษาผืนปาในทองถิ่นของตน ทั้งการปลูกปาเพิ่มเติม การบํารุงรักษา
และการปองกันการลักลอบตัดทําลาย เปนตน
5. การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แรธาตุมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก มีการนํามาใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ แนวทางการอนุรักษแรธาตุควรดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการใชทรัพยากรแรธาตุของประเทศ เพื่อใหนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
และประโยชนอยางคุมคา
(2) สงเสริมการสํารวจพื้นที่หาแหลงแรธาตุใหมๆ เพิ่มเติม
(3) สงเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อนนําแรธาตุชนิดตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางคุมคา
โดยเนนในรูปของผลิตภัณฑหรือสินคาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ กับการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสาระสําคัญ ดังนี้
6.1 เนนการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดแก
(1) การจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ลุมน้ําและฟนฟูคุณภาพ
ของชายฝงและทะเล
(2) อนุรักษพื้นที่ปา และจัดการแกไขปญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม
6.2 เนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้อประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
6.4 รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยลดปญหามลพิษ เพื่อใหเมืองและชุมชนนาอยู ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และลดตนทุนทางเศรษฐกิจในการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
1. ความหมายของ “สภาวะแวดลอมเปนพิษ”
1.1 สภาวะแวดลอมเปนพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจของมนุษย เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษของเสียง เปนตน โดยสวนใหญมีสาเหตุเกิดจาก
การกระทําของมนุษย
1.2 มลพิษ หมายถึง สภาพของสิ่งแวดลอมที่ไมนาพึงพอใจ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเกิดความ
เสียหายตอมนุษยได เชน มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล มลพิษทางกลิ่น และสารมลพิษในดิน เปนตน
2. สถานการณของปญหามลพิษในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
จากการสํารวจปญหามลพิษของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย เมื่อปพ.ศ. 2544 สรุปไดดังนี้
2.1 ประเทศที่ประสบปญหามลพิษรุนแรงที่สุดในทวีปเอเชีย 3 อันดับแรก ไดแก อินเดีย จีน และ
เวียดนาม ตามลําดับ โดยมลพิษทางอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุด
2.2 ประเทศที่ประสบปญหามลพิษนอยที่สุด ไดแก สิงคโปร รองลงมา คือ ญี่ปุนและมาเลเซีย
2.3 ประเภทมลพิษในประเทศไทย ปญหาหรือวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของไทยจัดอยูในอันดับที่
7 ของทวีปเอเชีย สวนใหญเปนปญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางบิน มลพิษทาง
เสียง และมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล
3. สภาพมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ หรืออากาศเปนพิษ หมายถึง สภาพของอากาศไมบริสุทธิ์มีมวลสารเจือปนอยูมาก
เชน แกสคารบอนมอนอกไซด แกสคารบอนไดออกไซด เขมาควัน ฝุน และละอองตะกั่ว ฯลฯ
สถานการณของปญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
3.1 เมืองใหญประสบปญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ สวนในตางจังหวัด คือ เขตเทศบาลนครเชียงใหม บริเวณที่พบมากเปนพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจร
หนาแนน หรือบริเวณใกลโรงงานอุตสาหกรรม
3.2 สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศ ดังนี้
(1) ควันพิษจากทอไอเสียรถยนต และโรงงานอุตสาหกรรม
(2) ควันที่เกิดจากการเผาขยะ และใบไมใบหญาในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งไฟไหมปา
(3) ฝุนละอองจากการกอสรางอาคารสูง ถนน และสาธารณูปโภคอื่นๆ
3.3 ปญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุเกิดจากการเพิ่มของจํานวนรถยนตและ
ยานพาหนะตางๆ อยางรวดเร็วมาก ไอเสียที่เกิดจากยานพาหนะประกอบดวยสารมลพิษตางๆ เชน แกสไฮโดรคารบอน
และแกสคารบอนไดออกไซด นอกจากนี้ยังมีฝุนละอองและสารตะกั่วในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนอีกดวย
3.4 ปญหามลพิษทางอากาศของเชียงใหมและเมืองใหญทางภาคเหนือ
(1) เขตเทศบาลนครเชียงใหม สภาพมลพิษทางอากาศมีสาเหตุเกิดจากปญหาการจราจร และ
กอสรางอาคารสูงและสิ่งกอสรางตางๆ สวนในฤดูแลงมีปญหาฝุนละอองคอนขางสูง เกิดจากการเผาขยะในยาน
ชุมชน เผาใบไมใบหญาและเศษวัสดุทางการเกษตร และไฟไหมปา เปนตน
(2) พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนโรงงานไฟฟาพลังถานหิน จึงเกิด
ปญหาหามลพิษจากฝุนละอองและสารซัลเฟอร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (142) _____________

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

3.5 คามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยมีสานพิษปะปนในอากาไดไมเกิน ดังนี้
(1) แกสคารบอนไดออกไซด คามาตรฐานคุณภาพอากาศ คือ อากาศที่มนุษยหายใจเขาไปจะมี
แกสคารบอนไดออกไซดไมเกิน 50 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยอยูในบริเวณนั้น 1 ชั่วโมง
(2) สารตะกั่ว กําหนดใหมีสารตะกั่วอยูในมวลอากาศไดไมเกิน 0.01 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร
สําหรับคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง/วัน
3.6 ผลกระทบของปญหามลพิษทางอากาศ โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากการรับสารพิษเขาไปสะสมใน
รางกายที่มีคนปวยมากที่สุด คือ โรคภูมิแพจากระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ควันดําจากทอไอเสียรถยนตจะทํา
ใหเกิดโรคมะเร็งในปอด หรือแกสคารบอนมอนอกไซด จะทําใหโลหิตรับออกซิเจนไดนอยลง จึงเกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะจนหมดสติและอาจเสียชีวิตได
4. สภาพมลพิษทางน้ํา
มลพิษทางน้ํา คือ สภาพของน้ําเสียหรือน้ําที่มีเชื้อโรคเจือปนอยู โดยถูกปลอยทิ้งลงมาปะปนกับแหลง
น้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา คูคลอง ฯลฯ ในปริมาณที่มากเพียงพอจะทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติเนาเสียตามไป
ดวย โดยมากจะพบในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
4.1 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา คือ ทิ้งน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลอง โดยไมกําจัด
สิ่งเจือปนออกกอน โดยมีที่มาจากแหลงตางๆ ดังนี้
1) อาคารบานเรือนและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา คูคลอง
น้ําเสียจะเกิดจากครัวเรือนมากที่สุด รองลงมา ไดแก ตลาดสด ศูนยการคา อาคารพาณิชย และสถานบันเทิงตางๆ
โดยไมผานกระบวนการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2) โรงงานอุตสาหกรรม แมจะมีกฎหมายบังคับใหผูประกอบการตองนําน้ําเสียผานกระบวนการ
บําบัดกอนทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ แตในความเปนจริงมีผูประกอบการบางรายเห็นแกตัวฝาฝนไมยอมปฏิบัติ
ตามเพราะตองลงทุนสูง หรือเจาหนาที่ของรัฐควบคุมดูแลไมทั่วถึง
แมน้ําที่มีปญหาน้ําเนาเสียในชวงฤดูแลงและมีระดับความรุนแรงมากที่สุด คือ แมน้ําทาจีน
รองลงมา ไดแก แมน้ําแมกลอง และแมน้ําบางปะกง เนื่องมาจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูสองฝงแมน้ํา
ดังกลาวจํานวนมาก
3) การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว น้ําเสียเกิดจากมูลของสัตวจากฟารมเลี้ยงสุกร และน้ําเสียจากนาขาว
เมื่อถูกระบายลงสูแมน้ําลําคลองจะทําใหน้ําในแมน้ําเนาเสียได เปนปญหาที่พบในทองถิ่นชนบท
4) การใชสารเคมีในการเพาะปลูก เชน ใชปุยวิทยาศาสตรหรือปุยเคมี การฉีดยาฆาหญาหรือพน
ยาปราบศัตรูพืช ทําใหเกิดสารเคมีตกคางตามพื้นดินในไรนา และเมื่อเกิดฝนตกจะถูกชะลางลงสูแมน้ําลําคลอง
ตามกระบวนการทางธรรมชาติ เกิดปญหาน้ําเนาเสียมีกลิ่นเหม็นและสัตวน้ําตายตามมา
4.2 ผลกระทบของปญหามลพิษทางน้ํา
การเกิดปญหามลพิษทางน้ําจะสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
สรุปไดดังนี้
1) ผลกระทบทางตรง ผูคนที่ตั้งบานเรือนอยูริมแมน้ําลําคลองไมสามารถใชประโยชนจากน้ําใน
การอุปโภคและบริโภคได รวมทั้งผูประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังริมแมน้ํา และชาวสวนผลไม เปนตน
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2) ผลกระทบทางออม การบริโภคพืชผักผลไมและสัตวน้ําที่มีสารพิษปนเปอน ยอมเปนอันตราย
ตอสุขภาพรางกาย และพบวาคลองบางแหงในกรุงเทพมหานครในชวงฤดูแลงจะมีกลิ่นเหม็นของแกสไฮโดรเจนซัลไฟต
สรางความเดือดรอนรําคาญแกผูคนที่มีบานพักอาศัยอยูริมคลอง เปนตน
5. สภาพของมลพิษทางกลิ่น
ปญหามลพิษทางกลิ่นในประเทศไทย ไดแก กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม และกลิ่นเหม็นจากกอง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ ซึ่งสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยูใกลและไดสัมผัสกับกลิ่น
เหลานั้น
5.1 มลพิษทางกลิ่นจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนตัวอยางของนิคม
อุตสาหกรรมทําใหโรงเรียนบางแหงจําเปนตองยายออกไปในที่สุด ปญหามลพิษดังกลาว คือ
1) ปญหากลิ่นเหม็นอันไมพึงประสงค ในชวงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกป เปน
เวลาประมาณ 1 เดือน จะมีลมทะเลพัดเขาสูฝงผานเขตนิคมอุตสาหกรรมและนํากลิ่นเหม็นเขาสูชุมชน เชน กลิ่น
กํามะถัน กลิ่นไมขีดไฟ และกลิ่นเนาเหม็นอื่นๆ ประชาชนเกิดอาการเจ็บปวยจํานวนมาก
2) ปญหามลพิษทางน้ําและอากาศ เสื้อผาสีขาวที่ตากไวและน้ําฝนที่รองไวไมสามารถใชบริโภค
ไดเพราะมีเขมาควันสีดําปะปนอยู ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของผูคนเปนอยางยิ่ง
6. สภาพของมลพิษทางเสียง
มลพิษทางเสียง หรือเสียงเปนพิษ หมายถึง เสียงไมพึงประสงคหรือเสียงที่ดังเกินขีดความสามารถที่
โสตประสาทของมนุษยจะรับไดในสภาพปกติ โดยทั่วไปเสียงที่มีความดังเกินกวา 70 เดซิเบล เอ หรือ db (A) ขึ้น
ไป จะเปนอันตรายตอระบบการไดยินจนอาจทําใหหูพิการได
6.1 แหลงที่มาของมลพิษทางเสียง
เสียงดังเกินปกติจนเกิดปญหามลพิษทางเสียง มีแหลงที่มา 2 แหลง ดังนี้
1) เสียงจากยานพาหนะ ไดแก ทอไอเสียรถจักรยานยนต เครื่องยนตจากเรือหางยาว และ
เครื่องบิน เปนตน
2) เสียงจากสถานประกอบการ ไดแก เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม โรงมหรสพ
การแสดงดนตรีกลางแจง และสถานบันเทิงในยามค่ําคืน เปนตน
3) เสียงจากอาคารบานเรือน นับตั้งแตการใชเครื่องไฟฟาตางๆ เชน เครื่องดูดฝุน เครื่องตัดหญา
เครื่องเสียง โทรทัศน และเสียงจากการกอสราง เปนตน
6.2 ผลกระทบจากปญหามลพิษทางเสียง
การไดรับฟงเสียงดังมากๆ จะเกิดอันตรายและสงผลกระทบตอมนุษย ดังนี้
1) อันตรายตอระบบการไดยิน ถาไดฟงเสียงดังมากๆ ติดตอกันเปนเวลานานๆ จะเกิดภาวะหูตึงถาวร
2) อันตรายตอสุขภาพจิต เกิดความเครียด อารมณไมแจมใส หงุดหงิดงาย และขาดสมาธิใน
การทํางาน
3) อันตรายตอรางกาย เกิดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมากกวาปกติ ทําใหเปนโรค
กระเพาะอาหาร หรือทําใหความดันของโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเกิด
โรคหัวใจ เปนตน
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6.3 เกณฑมาตรฐานของระดับเสียง
ในปจจุบันการวัดระดับความดังของเสียงจะใชเครื่องกรองความถี่ (Filter) เขาชวยเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงในการวัดมากขึ้น โดยมีหนวยวัดเปน เดซิเบล เอ หรือ db (A) ทั้งนี้ ระดับเสียงเทาใด
จึงเหมาะสมกับมนุษย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไวเปนเกณฑดังนี้
1) ระดับเสียงที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ คือ ระดับเสียงสูงกวา 70 เดซิเบล เอ เฉลี่ยใน
เวลาที่ไดรับฟง 24 ชั่วโมง เสียงที่ดังเกินกําหนดดังกลาวสวนใหญเปนเสียงจากเรือหางยาวในแมน้ําเจาพระยา
รถจักรยานยนต เครื่องบิน และเสียงจากการกอสราง
2) ระดับเสียงที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ คือ ระดับเสียงต่ํากวา 70 เดซิเบล เอ เฉลี่ยในเวลาที่
ไดรับฟง 24 ชั่วโมง
7. สภาพของสารมลพิษในประเทศไทย
7.1 ความหมายของ “สารมลพิษ” หมายถึง สารที่กอใหเกิดผลกระทบตอมนุษย สัตว พืช และ
สภาพแวดลอมตางๆ ไดแก
(1) สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว เชน ยาฆาหญา ยาฉีดพนปองกันโรคพืช และดีดีที
กําจัดยุง เปนตน
(2) สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส เปนตน
7.2 ผลกระทบของสารมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1) มีพิษตกคางในสิ่งแวดลอม เชน ดิน น้ํา และผลผลิตทางการเกษตรตางๆ เชน ผัก ผลไม
เนื้อสัตว ฯลฯ เมื่อคนบริโภคเขาไปจะสะสมสารมลพิษในรางกายและเกิดอันตรายได
(2) ถายทอดไปสูคนโดยระบบ “หวงโซอาหาร” กลาวคือ สารพิษที่ปนเปอนอยูในแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติตางๆ จะสะสมตัวอยูในพืช ตอมาไดถายทอดจากพืชไปสูสัตวโดยการกินเปนอาหารและจากสัตวไปสู
มนุษยในฐานะผูบริโภคขั้นสุดทาย ทําใหมนุษยไดรับสารพิษในที่สุด
8. สารตะกั่ว สารมลพิษที่สําคัญในประเทศไทย
สถานการณที่เกี่ยวของสารตะกั่วในประเทศไทย มีดังนี้
8.1 สารตะกั่วเปนสารมลพิษที่อันตรายที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการนํามาใชอยางกวางขวาง
จนทําใหเกิดการปนเปอนของสารตะกั่วในสิ่งแวดลอมและขาวของเครื่องใชตางๆ ทั่วไป เชน ใชสีที่มีสารตะกั่วมา
ประกอบอาหาร การทําเครื่องสําอาง ภาชนะพลาสติกที่ไมไดมาตรฐาน และการบริโภคน้ําที่มีสารตะกั่วเจือปนเขา
ไปโดยตรง เปนตน
8.2 ผลกระทบจากการไดรับสารตะกั่ว มีดังนี้
(1) หญิงมีครรภที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวของกับสารตะกั่ว สงผลกระทบตอเด็กทารก
ทําใหเปนโรคพิษสารตะกั่วตั้งแตอยูในครรภมารดา
(2) เด็กที่อยูใกลโรงงานผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับสารตะกั่ว อาจสงผลใหสติปญญามีพัฒนาการ
ชาลง เกิดอาการชักจนเสียชีวิต หรือพิการทางสมองได
(3) กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่ว เปนกลุมคนที่ปจจัยเสี่ยงตอการรับสารพิษเปนอยาง
มาก โดยผานพาหะตางๆ ทั้งการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง
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8.3 กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่ว
1. การรับสารตะกั่วเขสูรางกาย กลุมคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสารตะกั่วโดยตรง จะรับสาร
ตะกั่วเขาสูรางกายโดยวิธีการ ดังนี้
(1) การหายใจ โดยสูดฝุน ควัน และไอระเหยของสารตะกั่วเขาไปรางกาย
(2) ทางปาก เชน รับประทานอาหารในโรงงานที่มีสารตะกั่วปนเปอนอยูในอากาศ
(3) ทางผิวหนัง โดยเฉพาะผูทํางานกับน้ํามันเบนชิน เชน เด็กปมน้ํามัน
2. อาชีพที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับสารตะกั่ว มีดังนี้
(1) คนงานในเหมืองแรตะกั่ว ชางบัดกรี และคนงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่
(2) คนงานในโรงเรียนอุตสาหกรรมทําแกว ชางเรียงพิมพ และทํากระปอง
(3) คนงานลางและซอมถังเก็บน้ํามัน คนงานทําสี และคนงานชุบโลหะ ฯลฯ
9. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
9.1 ความหมายของขยะและสิ่งปฏิกูล
1) “ขยะและสิ่งปฏิกูล” หมายถึง วัตถุใดๆ ที่ไมมีผูตองการใชแลว เชน เศษกระดาษ เศษอาหาร
มูลสัตว และซากสัตว รวมทั้งสิ่งของวัตถุอื่นๆ ที่มีผูนํามาทิ้ง
2) “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง ของเสียที่ขับออกจากรางกายของมนุษยตามธรรมชาติ และรวมถึงขยะ
มูลฝอยจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รานคาตางๆ ฯลฯ
9.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย
1) การเพิ่มของจํานวนประชากร ทั้งผูคนที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในเขตเมือง และบรรดานักทองเที่ยว
ตางๆ ทําใหเกิดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในแตละวันเปนจํานวนมาก
2) คุณภาพของประชากร ผูคนสวนใหญขาดวินัยและจิตสํานักในการรักษาความสะอาดของบาน
3) พฤติกรรมบริโภคนิยมของผูคนในสังคมเมือง มีการใชจายเพื่อการกินการอยูในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4) การเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ ในแตละวันยังขาดประสิทธิภาพมักเก็บไมทัน
เพราะขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณ ยานพาหนะ บุคลากร และสถานที่ ฯลฯ
5) การแยกชนิดและประเภทของขยะ เนื่องจากประชาชนไมสนใจคัดแยกขยะเปยกและขยะแหง
หรือที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ทําใหเกิดความลาชาในการกําจัดหรือเผาทําลาย
6) มีขยะที่เกิดจากวัตถุที่ยอยสลายยากเพิ่มมากขึ้น เชน โฟม ขวดน้ําพลาสติก และกระปองเครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งเปนขยะที่กําจัดไดยากและมักพบเห็นในที่สาธารณะทั่วไป
9.3 ผลกระทบของปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
1) ทําใหบานเมืองสกปรก
2) เปนแหลงเพาะพันธุสัตวที่เปนพาหะนําโรค
3) ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
9.4 การคัดแยกประเภทขยะ
กรุงเทพมหานครไดจัดประเภทขยะตามชุมชน โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) ขยะพิษ ควรแยกออกมาจากขยะอื่นๆ กอน เชน ถานไฟฉาย กระปองสารเคมี กระปองยาฆาแมลง ฯลฯ
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2) ขยะเศษอาหาร นําไปทําเปนปุยหมักได
3) ขยะที่นํากลับมาใชใหม ไดแก กระดาษ พลาสติก แกว เหล็ก โลหะตางๆ
9.5 วิธีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
กรุงเทพมหานครและเทศบาลตางๆ ทั่วประเทศ ใชวิธีกําจัดขยะ 3 วิธี ไดแก การเผา การฝง
การกลบ และนําไปทําปุยหมัก

แนวทางแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
1. สรุปแนวทางปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในประเทศไทย
ปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปจจุบัน มีแนวทางปองกันและแกไขเพื่อควบคุม
และลดปญหา ดังนี้
1.1 การเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชน เพื่อใหเขาใจถึงสภาพการณที่เปนปญหาและ
สาเหตุของปญหา โดยกระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน และใหความรวมมือ
ตอกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.2 การใชมาตรการทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการตางๆ อยางเครงครัด มีการ
รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงจุดมุงหมายของกฎหมายและนําไปปฏิบัติได ไมหลีกเลี่ยงหรือฝาฝน
1.3 การกําหนดเขตการใชที่ดินหรือวางผังเมือง เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหการดูแลรักษามีประสิทธิภาพ และเพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของชุมชน เชน กําหนดเขตที่อยูอาศัย เขตเกษตรกรรม เขตธุรกิจการคา และเขตอุตสาหกรรม เปนตน
2. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศ
ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง แนวทางปองกันและแกไขปญหาจึงมี
ลักษณะสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมเมืองโดยตรง มีดังนี้
2.1 ตรวจสอบ ตรวจรับ และหามใชรถยนตที่มีปญหาควันดํา
2.2 แกไขปญหาจราจรคับคั่งในพื้นที่มีปญหารุนแรงและในชั่วโมงเรงดวน เพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศ
2.3 จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพของอากาศในบริเวณพื้นถนนที่มีปญหาจราจรแออัด เพื่อตรวจวัด
คุณภาพของอากาศ และหาทางแกไขอยางตอเนื่อง
2.4 ตรวจวัดความเขมขนของสารมลพิษตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย เชน สารตะกั่ว ฝุนละออง และแกส
คารบอนไดออกไซด ฯลฯ เพื่อหาทางปองกันและแกไขตอไป
2.5 ตรวจสอบ เพื่อกระตุนใหโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการปองกันมิใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ
และมลพิษดานอื่นๆ โดยเครงครัด และใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษผูประกอบการที่ฝาฝน
3. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางน้ํา
ปญหามลพิษทางน้ําเกิดจากสาเหตุสําคัญหลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว
การพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเมือง เปนตน แนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหามีดังนี้
3.1 ควบคุมการเพิ่มของจํานวนประชากรในเมือง หรือใชมาตรการทางออมสกัดกั้นมิใหเกิดการอพยพ
ของผูคนในชนบทเขามาในเมือง เพื่อลดปญหาน้ําทิ้งหรือน้ําเสียจากแหลงชุมชนตางๆ
3.2 ตรวจสอบ กระบวนการกําจัดน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดทํา
บอบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งน้ําลงแมน้ํา และใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษผูฝาฝน เปนตน
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3.3 ใชมาตรการทางภาษี หรือเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียจากผูประกอบการภาคธุรกิจบริการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปลอยน้ําทิ้งน้ําเสียลงตามแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อนําเงินมาใชปองกันและแกไขตอไป
3.4 กําหนดมาตรการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อปองกันมิใหครัวเรือนและชุมชนทิ้งน้ําใชแลวลง
คูคลองทันที เพราะจะทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําได แตจะทําทอระบายน้ําที่รวบรวมน้ําใชแลวจากชุมชนเขาสู
โรงบําบัดน้ําเสียกอน
3.5 จัดใหมีโครงการอนุรักษแมน้ําคูคลอง โดยตรวจสอบคุณภาพของน้ําในแมน้ําสายหลักของประเทศ
อยางสม่ําเสมอ เชน แมน้ําเจาพระยา ทาจีน และแมกลอง ดําเนินการปองกันและแกไขมิใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย
โดยรณรงคใหประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนรวมมือกัน
3.6 รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด และมีสวนรวมรักษาคุณภาพของ
แหลงน้ําในชุมชนหรือทองถิ่นของตน
3.7 จัดทําแผนแมบทของรัฐ เพื่อวางแผนการบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดย
เนนการใชประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
4. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง
ผูคนที่ประสบปญหามลพิษทางเสียงเปนเวลานานๆ จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตและโสตประสาท
การไดยินอาจพิการได แนวทางปองกันและแกไข ควรดําเนินการดังนี้
4.1 วางผังเมืองเพื่อกําหนดพื้นที่หรือแบงโซนใหชัดเจน เชน เขตที่พักอาศัย เขตธุรกิจบันเทิง เขต
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อปองกันปญหาเสียงดังสรางความรําคาญใหแกผูอื่น
4.2 กําหนดชวงเวลาทํางาน เพื่อมิใหใชเสียงดังสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น เชน สถานบันเทิง
ยามราตรี โรงงานไมแปรรูป และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
4.3 ใชมาตรการทางกฎหมาย โดยตรวจจับผูใชรถจักรยานยนตที่ปรับแตงมิใหเสียงดังเกินปกติ
4.4 ตรวจสอบกระตุนใหเจาของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
หาวิธีลดความดังของเสียงจากการ
ทํางานของเครื่องจักรกล
4.5 ใหความรูแกผูใชแรงงาน เพื่อใหหลีกเลี่ยงการทํางานในสถานที่ที่มีเสียงดังติดตอกันเปนเวลานานๆ
5. แนวทางปองกันและแกไขมลพิษจากขยะมูลฝอย
ปญหามลพิษจากขยะมูลฝอย สาเหตุเกิดจากปริมาณของขยะมูลฝอยในแตละวันมีจํานวนมากโดยเฉพาะใน
ชุมชนที่มีประชากรหนาแนน ทําใหเกิดปญหาขยะตกคางในบริเวณสถานที่ตางๆ สงกลิ่นเหม็นและเกิดทัศนียภาพที่
ไมนาดู แนวทางปองกันและแกไข ควรดําเนินการดังนี้
5.1 จัดระบบการเก็บใหมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปเปนหนาที่ของเทศบาล เชน จัดจางพนักงาน และ
จัดซื้อรถยนตบรรทุกและอุปกรณตางๆ ใหมีเพียงพอและจัดเก็บไมใหเหลือตกคาง
5.2 จัดหาสถานที่กําจัดขยะใหเหมาะสม
โดยอยูหางไกลจากชุมชนเพื่อไมใหเกิดปญหามลพิษของ
สิ่งแวดลอม โดยทั่วไปจะใชวิธีกําจัดขยะ 3 วิธี ไดแก นําเขาเตาเผา ฝงกลบ และเขาโรงงานทําปุยหมัก
5.3 แยกประเภทขยะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทําลาย เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะที่
ยอยสลายไดยาก และขยะมีพิษเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เปนตน
5.4 การนํากลับมาใชใหม (Recycle) ขยะบางชนิดทําลายหรือยอยสลายไดยาก เชน ขวดพลาสติก
ขวดแกว กระดาษหนังสือพิมพ และโลหะตางๆ จึงควรสงเขาโรงงานแปรรูปใหเปนของใหมและนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง
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วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก
1. ปญหาวิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก
ปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน แบงไดเปน 3 ปญหา
ใหญๆ ดังนี้
1.1 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ไดแก ดิน น้ํา
ปาไม สัตวปา และแรธาตุตางๆ
1.2 ปญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษตางๆ ของสิ่งแวดลอม เชน น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษ มลพิษ
ของเสียง และมลพิษจากขยะมูลฝอย เปนตน
1.3 ปญหาที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ เชน ฝนทิ้งชวง ภัยจากความแหงแลง อุทกภัย
วาตภัย และภาวะโลกรอนมีอุณหภูมิสูง เปนตน
2. สาเหตุที่ทําใหโลกเกิดวิกฤตดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาเหตุพื้นฐานของปญหาวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบัน คือ
2.1 การเพิ่มของจํานวนประชากรโลก
ในปจจุบัน ประชากรโลกมีประมาณ 6,314 ลานคน (พ.ศ. 2546) จึงเปนสาเหตุโดยตรงทําใหเกิด
การสูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว และเกิดมลพิษของสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมา สรุปไดดังนี้
(1) อัตราการเพิ่มของประชากร ประเทศที่พัฒนาแลวมีอัตราการเพิ่มของประชากรคอนขางต่ํา
เฉลี่ยรอยละ 0.1 ตอป สวนประเทศที่กําลังพัฒนามีอัตราการเพิ่มของประชากรอยูในเกณฑสูงเฉลี่ยรอยละ 1.5 ตอป
(2) การเพิ่มของจํานวนประชากรในชนบท ทําใหผูคนในชนบทอพยพเขามาหางานทําในเมือง เกิด
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว และยิ่งมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ยิ่ง
สงผลใหเกิดปญหามลพิษของสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมา
(3) การเพิ่มของจํานวนประชากรสงผลใหเกิดการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาใชประโยชน
สนองความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อนํามาใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม เชน พื้นที่ปา
ลุมแมน้ําอะเมซอน (Amazon) ในทวีปอเมริกาใต ซึ่งทําใหทั่วโลกหวั่นวิตกวาจะเปนการสูญเสียพื้นที่ปอดของโลก
2.2 ผลกระทบจากการใชวิทยาการและเทคโนโลยี
ในปจจุบัน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตดานตางๆ อยางกวางขวางทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ แตถานําเทคโนโลยีไปใชอยางไมเหมาะสม อาจสงผลกระทบทําใหเกิดการ
สูญเสียความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดังเชน
(1) การสํารวจ ขุดเจาะ หรือขนสงน้ํามันดิบจากแหลงขุดเจาะในทะเลโดยทางเรือบรรทุกน้ํามัน
อาจเกิดอุบัติเหตุทําใหน้ํามันรั่วไหล มีคราบน้ํามันปนเปอนบริเวณพื้นผิวน้ํา เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในทะเล และ
ทําใหระบบนิเวศของทองทะเลตองเสียความสมดุลไป
(2) การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําขนาดใหญ ทําใหสูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวนมาก
(3) การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยางหนาแนน ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เสียง และแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ เปนตน
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3. สรุปวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก
3.1 วิกฤตการดานทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีดังนี้
(1) การตัดไมทําลายปา และการสูญเสียพื้นที่ปาไม
(2) ความเสื่อมโทรมของดิน และการชะลางพังทลายของดิน
(3) การขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด
3.2 วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของโลก
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน และชั้นโอโซนถูกทําลาย)
(2) มลพิษทางอากาศ
(3) หมอกควัน และฝนกรด
(4) ปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect)
(5) ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino)
(6) การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม
(7) การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี
4. วิกฤตการณเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา และการสูญเสียพื้นที่ปาไม
ปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณปาไมของโลก สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
4.1 การสูญเสียพื้นที่ปาไมของโลก ในปจจุบัน มีการสํารวจพบวามีการทําลายปาไมในภูมิภาคตางๆ ของ
โลกเฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนพื้นที่ปาไมในเขตรอนและเกิดในประเทศกําลังพัฒนา เชน
อินโดนีเซีย พมา และเนปาล ฯลฯ พื้นที่ปาไมของโลกยังคงเหลืออยูในปจจุบัน มีประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่โลก
ทั้งหมดที่เปนพื้นดิน แตมีแนวโนมวาจะลดลงเรื่อยๆ และไมสามารถปลูกปาทดแทนใหทันได
4.2 สาเหตุของวิกฤตการณการตัดไมทําลายปาในภูมิภาคตางๆ ของโลก มีดังนี้
(1) ความตองการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เนื่องจากการเพิ่มของจํานวนประชากร
ทําใหเกิดการบุกรุกผืนที่ปาเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก
(2) ความตอ งการใช ไม เ พื่ อประโยชน ทางเศรษฐกิจ อื่ น ๆ เช น นํา ไม แปรรู ปไปสรา งที่ อยู อ าศั ย
เครื่องเรือน และอุปกรณเครื่องใชตางๆ
(3) การพัฒนาความเจริญในดานการชลประทานและคมนาคม มีการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา และ
ตัดถนน ทําใหปาไมถูกโคนทําลายจํานวนมาก
4.3 ผลกระทบของวิกฤตการณการตัดไมทําลายปา
การสูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวนมากทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศทางธรรมชาติ เชน ทําลาย
แหลงตนน้ําลําธาร เกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน น้ําปาจากภูเขาไหลลงมาทวมที่ราบไดงาย ฝนไมตกตอง
ตามฤดูกาล และสูญเสียแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา เปนตน
5. วิกฤตการณเกี่ยวกับทรัพยากรดิน
ปญหาเกี่ยวกับวิกฤตการณทรัพยากรดินของโลก มี 2 ประการ คือ
5.1 ความเสื่อมโทรมของดิน
สภาพดินที่เสื่อมโทรมที่เกิดในภูมิภาคตางๆ ของโลก หมายถึง สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณไม
เหมาะที่จะนํามาใชเปนพื้นที่เพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรมอื่นๆ มีความแหงแลง ขาดแรธาตุอาหารในดิน โดยมี
สาเหตุมาจากการนําทรัพยากรดินไปใชประโยชนไมถูกตองและเหมาะสม เชน
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(1) การขุดตักหนาดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณไปถมพื้นที่ที่มีการกอสรางอาคารบานเรือน
บานจัดสรร หรือเขตโรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่นอื่นๆ
(2) การใชที่ดินผิดประเภท โดยขยายชุมชนเมืองและแหลงอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่สีเขียว ซึ่งเปน
แหลงเกษตรกรรมที่มีดินอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจากมลพิษของ
สิ่งแวดลอมจากชุมชนเมือง จึงทําใหดินเสื่อมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรลดปริมาณลง
5.2 การชะลางและการพังทลายของทรัพยากรดิน
ปญหาการชะลางและพังทลายของดิน เปนปญหาใหญของประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะประเทศ
ในทวี ป แอฟริ ก าและประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของโลก เนื่ อ งจากขาดความรู ค วามเข า ใจ
ขาดงบประมาณ และเทคโนโลยีในการปองกันและแกไข
(1) สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการชะลางและพังทลายของดิน มี 2 กรณี ดังนี้
- ตัวกระทําทางธรรมชาติ เชน ฝน ธารน้ําแข็ง หิมะละลาย กระแสลม และคลื่นจากแมน้ํา
ลําคลอง พัดพาผิวหนาดินที่มีแรธาตุอาหารในดินไปจนหมด ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ
- การกระทําของมนุษย เชน ตัดไมทําลายปาและขยายพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหหนาดินถูกตัว
กระทําทางธรรมชาติ เชน ฝน น้ําปา ฯลฯ ชะลางผิวหนาดินไปจนหมด
(2) ผลกระทบของปญหา การชะลางและการพังทลายของดิน ทําใหพื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตลดปริมาณลง เกษตรกรตองเสียคาใชจายซื้อปุยบํารุงดินมากขึ้น และรัฐตองใชจายงบประมาณใน
การปองกันและแกไขปญหาเปนจํานวนมาก
6. วิกฤตการณเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด
ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของมนุษ ยและสิ่งมีชีวิต ในอนาคตโลกจะ
ประสบปญหาขาดแคลนน้ํากินน้ําใช จนอาจถึงขั้นทําสงครามแยงชิงน้ําจืดก็เปนได ปญหาวิกฤติการณขาดแคลน
ทรัพยากรน้ํา สรุปไดดังนี้
6.1 ปริมาณน้ําในโลก พื้นผิวโลกประมาณรอยละ 71 เปนพื้นน้ํา ไดแก ทะเล มหาสมุทร น้ําในโลกสวน
ใหญประมาณรอยละ 97 จึงเปนน้ําเค็ม สวนที่เหลืออีกรอยละ 3 เปนน้ําจืด
แหลงน้ําจืดในโลก ประเภทน้ําบนผิวดิน ประมาณน้ํากวารอยละ 50 เปนแหลงน้ําจากทะเลสาบน้ําจืด
รองลงมาเปนน้ําในรูปความชื้นของดิน ไอน้ําในอากาศ และน้ําจากแมน้ําลําธาร นอกจากนั้นยังมีแหลงน้ําจืดใตดิน
แหลงน้ําจืดจากทุงน้ําแข็งและธารน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก
6.2 ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําจืด มีสาเหตุดังนี้
(1) การเพิ่ม ของจํ านวนประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศกํ าลั งพั ฒนาสว นใหญ อยู ในเขตร อ น
มีความตองการใชน้ําจืดเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคในปริมาณสูง
(2) การทําลายแหลงตนน้ําลําธารหรือแหลงตนน้ําจืด โดยตัดไมทําลายปาบริเวณภูเขา
(3) การทําลายคุณภาพของแหลงน้ําจืด เกิดจากการปลอยน้ําเสียจากแหลงตนกําเนิดน้ําเสีย 2
ประเภท คือ
- แหลงน้ําทิ้งน้ําเสียจากยานชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา ฯลฯ ถูกปลอยลงสู
แมน้ํา ลําคลอง โดยมิไดผานระบบการบําบัดน้ําเสียกอน
- แหลงน้ําเสียจากภาคเกษตรกรรม ไดแก น้ําเสียจากหญาเนาในไรนา มีสารเคมีจากปุยและ
ยาฆาแมลงตกคางในน้ํา เมื่อถูกปลอยลงสูแมน้ําลําคลองจึงเกิดปญหามลพิษในแหลงน้ํา
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7. วิกฤตการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ปญหาวิกฤติการณเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนไปมี 2 กรณี คือ ภาวะโลกรอนหรือมี
อุณหภูมิสูงขึ้น และปญหาชั้นโอโซนของโลกถูกทําลาย
7.1 ปญหาอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น หรือที่เรียกวา “ภาวะโลกรอน”
(1) สภาพปญหา นับตั้งแตป พ.ศ. 2531 โลกเริ่มประสบภาวะอากาศรอนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตจํานวนนับหมื่นคน เชน เกิด
วิกฤติคลื่นความรอนในประเทศตางๆ ในยุโรป เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ระดับอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส
(2) สาเหตุของปญหา โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น เพราะมีการเผาไหมเชื้อเพลิงจากถานหิน
น้ํามัน และกาซธรรมชาติในปริมาณที่สูง ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดและแกสอื่นๆ จากการเผาไหมลอยตัว
รวมกันในชั้นของบรรยากาศ (บางทีเรียกรวมๆ กันวา “กาซเรือนกระจก”)
เมื่อชั้นของบรรยากาศมีปริมาณของกาซดังกลาวสะสมตัวอยูมาก และมีคุณสมบัติดูดซับความ
รอนไดดี สงผลใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยที่แผยังมาพื้นผิวโลกสะทอนกลับขึ้นไปยังชั้นของบรรยากาศได
นอยลง ทําใหอุณหภูมิบริเวณผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น เรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect)
(3) ผลกระทบของปญหาอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือภาวะโลกรอน มีดังนี้
- ผูคนเจ็บปวย เกิดปญหาดานสุขภาพ โดยเฉพาะคนชราอาจเสียชีวิตได
- ระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรจะสูงกวาระดับปกติ เพราะเกิดจากการละลายตัวของภูเขา
น้ําแข็งที่เกาะกรีนแลนดและบริเวณขั้วโลก ทําใหเกาะบางเกาะถูกน้ําทวมจมหายไป
- การเพิ่มสู งขึ้น ของระดั บน้ําทะเลจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝง ทะเล เช น พื้น ที่
ปาชายเลนลดลงเพราะถูกน้ําทะเลกัดเซาะ ทําใหแหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําลดลงดวย
- น้ําเค็มจากทะเลจะไหลเขาไปผสมกับน้ําจืดตามแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ตางๆ เกิดผลเสียหายตอพื้นที่เพาะปลูก
- อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีการระเหยของน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติบน
พื้นทวีปมากขึ้น เกิดพื้นที่แหงแลงและขาดแคลนน้ําจืดในการอุปโภคและบริโภค
7.2 ชั้นโอโซนของโลกถูกทําลาย
(1) สภาพปญหา มีการนําสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือสาร CFC (Chlorofluoro Carbon) มา
ใชในอุตสาหกรรมตางๆ อยางกวางขวาง ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น โฟม พลาสติก และสเปรยบรรจุ
กระปองตางๆ ในปหนึ่งๆ โลกจะปลอยสาร CFC สูบรรยากาศไมนอยกวา 5-8 แสนตัน
เมื่อสาร CFC ลอยขึ้นสูบรรยากาศไปรวมตัวอยูในชั้นโอโซน (Ozone Layer) อยูหางจาก
พื้นผิวโลกประมาณ 20 ไมล เปนชั้นบรรยากาศที่มีกาซออกซิเจนเกิดขึ้นตามธรรมชาติและหอหุมโลกอยู สาร CFC
จะไปทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย ทําใหความหนาของชั้นโอโซนลดลง และเปนผลให
รังสียูวีแผมายังพื้นโลกไดมากขึ้น
(2) ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น กับ โลก ทํ าใหผิว โลกได รับ รัง สีอุล ตราไวโอเลตเข มข นกว าปกติแ ละเกิ ด
อันตรายตอมนุษยได เชน เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังเกรียมไหม หรือทําลายเยื่อตา ฯลฯ
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8. วิกฤตการณเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ปญหาวิกฤตเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศหรืออากาศเปนพิษของโลก ไดแก ควัน ฝุนละออง และแกสพิษ
ในอากาศ ซึ่งเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต มีสาระสําคัญ ดังนี้
8.1 สภาพปญหา มลพิษทางอากาศเปนปญหาใหญของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ดังเชน
สหรัฐอเมริกาไดชื่อวา เปนประเทศที่ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซดมี
ปริมาณถึงรอยละ 36 ของโลก
8.2 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ มีดังนี้
(1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
(2) แก ส พิ ษ หรื อ ไอเสี ย จากรถยนต รถประจํ าทาง และรถจั ก รยานยนต ฯลฯ โดยเฉพาะแก ส
คารบอนไดออกไซด เปนอันตรายตอมนุษยอยางมาก
(3) สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ที่ใชในอุตสาหกรรมบางประเภทจะเปนตัวการทําลายความ
เขมขนของชั้นโอโซน ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตยสองมายังพื้นผิวโลกมากขึ้น
8.3 ผลกระทบของปญหามลพิษทางอากาศ มีดังนี้
(1) แกสพิษและควันพิษเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย โดยสะสมอยูในปอดและอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย ทําใหรางกายออนแอและเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย
(2) สาร CFC เปนสาเหตุทําใหรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทําอันตรายตอผิวหนังของมนุษย ผิวหนัง
อักเสบ และเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได เปนตน
9. วิกฤตการณเกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด
หมอกควันและฝนกรด เปนมลพิษของสิ่งแวดลอมอีกประเภทหนึ่งที่เปนอันตรายตอมนุษย สรุปไดดังนี้
9.1 หมอกควัน
ปญหาหมอกควัน คือ มลพิษที่เกิดจากการรวมตัวผสมผสานระหวางหมอกตามธรรมชาติกับหมอก
ควันที่มาจากทอไอเสียของรถยนต มักจะเกิดระดับใกลพื้นดินในเมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนนและมียานพาหนะ
คับคั่ง เมื่อสูดดมเขาไปมากๆ จะเจ็บปวย เชน หายใจติดขัด ดวงตาคันและอักเสบ ฯลฯ
9.2 ฝนกรด
(1) มลพิษของสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา “ฝนกรด” เกิดจากควันพิษหรือแกสซัลเฟอรไดออกไซดที่
ปล อ ยออกมาจากรถยนต แ ละโรงงานอุต สาหกรรม เมื่ อลอยขึ้น สู บ รรยายจะเปลี่ ย นรู ป เปน กรดซั ล ฟู ริก และ
ไนตริก จนกระทั่งผสมผสานกับฝนหรือหิมะจึงกลายสภาพเปน “ฝนกรด” ในที่สุด
(2) อันตรายจากฝนกรด มีดังนี้
- เมื่อไหลลงสูแมน้ํา ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร จะทําใหเกิดการสะสมตัวของกรดที่เปน
สารพิษในน้ําและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ทําลายคุณภาพของน้ํา ทําลายอาหารของสัตวน้ํา แหลงที่อยูอาศัยของ
สัตวน้ํา และแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา ฯลฯ
- เมื่อตกลงสูพื้นดิน จะกัดกรอนแรธาตุอาหารในดิน ทําใหดินลดความอุดมสมบูรณ และ
ทําลายใบพืชใหไดรับความเสียหาย
- เมื่อตกลงมาบริเวณสิ่ง กอสรางที่เป นหิน ปูน เช น รูป ปน สะพาน ฯลฯ จะทําใหเกิ ดการ
สึกกรอนได
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010
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10. ปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Effect)
วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของโลก ที่เรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” เปนเรื่องเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ดูเนื้อหาสรุปขอ 7 ของบทนี้ ไดแก ภาวะโลกรอนและบรรยากาศชั้นโอโซนถูก
ทําลาย)
10.1 ความหมายของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนภาวะที่โลกรอนหรือมี
อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่หอหุมผิวโลกอยูจะยอมใหแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต (UV)
จากดวงอาทิตยผานไปยังผิวโลกไดบางสวน และเก็บความรอนอีกสวนหนึ่งไวทําใหอุณหภูมิชั้นบรรยากาศของโลก
เพิ่มสูงขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอน
10.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก มีดังนี้
(1) มนุษยเปนผูกระทําใหเกิด “กาซเรือนกระจก” แกสคารบอนไดออกไซดและแกสมีเทน โดย
การตัดไมทําลายปาและการเผาไหมของถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ
(2) กาซเรือนกระจกเปนตัวการทําใหชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น โดยกอตัวขึ้นใน
ชั้นบรรยากาศที่หอหุมโลก และเก็บกักความรอนจากรังสีอัลตราไวโอเลตไวบริเวณใกลพื้นโลก อีกทั้งยังทําใหความ
รอนที่แผรังสีจากพื้นโลกระบายสูบรรยากาศชั้นสูงๆ ไมไดอีกดวย ทําใหโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น หรือเกิดภาวะโลกรอน
(3) ชั้นบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกทําลาย เพราะการใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารนี้จะไปทําลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซนโดยลดความเขมหรือความ
หนาของชั้นโอโซนใหนอยลง เปนผลใหรังสีอัลตราไวโอเลตแผมายังโลกไดมากขึ้นโลกจึงรอนขึ้นเรื่อยๆ
10.3 ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจก เมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดอันตราย
ตอโลกมนุษยและสิ่งมีชีวิตในระยะยาว สรุปไดดังนี้
(1) ผลกระทบตอสัตวและสิ่งมีชีวิตตางๆ เชน สัตวปาจะลดการแพรพันธุ หรือเกิดโรคระบาด
ทําใหสัตวปาบางชนิดสูญพันธุ น้ําในดินจะระเหยมากขึ้น ความชุมชื้นในดินลดลง ตนไมเหี่ยวเฉา และเผชิญกับภัยแลง
(2) ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เชน เชื้อมาลาเรียแพรระบาด แมลงวันที่เปนพาหะ
นําโรคในเขตรอนจะแพรพันธุอยางรวดเร็ว
(3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก เชน การขยายตัวของพื้นที่แหงแลง หรือเขต
ทะเลทรายมีมากขึ้น
11. ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino)
11.1 ความหมายของ “ปรากฏการณเอลนิโญ” เปนสภาพความแปรปรวนของลมฟาอากาศที่เกิดขึ้นใน
มหาสมุทรแปซิฟกทางซีกโลกใต ประมาณเดือนธันวาคม ซึ่งเปนชวงเวลาที่ซีกโลกใตเปนฤดูรอน
ลักษณะความแปรปรวนดังกลาว ไดแก อุณหภูมิบนพื้นผิวน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกโลกใต
เพิ่มสูงขึ้น ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแหงแลง บางพื้นที่มีฝนตกหนักจนทวม และดินแดนบางแหงกลับมีอุณหภูมิ
ของอากาศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สภาพความผันผวนของอากาศดังกลาวไมอาจคาดการณไดลวงหนาวาจะเกิดขึ้นที่ใด
และมีลักษณะอยางไร
11.2 ดินแดนที่ไดรับผลกระทบจากปรากฏการณเอลนิโญ ไดแก ภาคใตของสหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู
บริเวณชายฝง (มหาสมุทรแปซิฟก) ดานตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย หมูเกาะอินโดนีเซีย และประเทศตางๆ ใน
เอเชียใต
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11.3 ชื่อเรียกตามสถานที่เกิดของเอลนิโญ อาจพบชื่อเรียกเปนอยางอื่นของเอลนิโญ ดังนี้
(1) ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเสนศูนยสูตร หมูเกาะประเทศอินโดนีเซีย
(2) เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟก ทางซีกโลกใต
11.4 ผลกระทบของปรากฏการณเอลนิโญที่มีตอโลก
(1) ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เชน เกาะบางแหงในประเทสอินโดนีเซียที่เคยมีฝนตกชุก
กลับกลายเปนพื้นที่อับฝนแหงแลงและเกิดไฟไหมปา รวมทั้งอุณหภูมิในภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น เปนตน
(2) อุณหภูมิของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น และพื้นที่ของกระแสน้ําอุนในมหาสมุทร
แปซิฟกขยายกวางมากขึ้น ทําใหสัตวน้ําที่ปรับตัวไมทันจะตายจํานวนมากและสงผลกระทบตอแหลงอาหารของสัตว
(3) ภัยธรรมชาติ เอลนิโญทําใหเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่เคยแหงแลงจนเกิดน้ําทวมฉับพลัน สูญเสีย
ทั้งชีวิตผูคนและทรัพยสิน และบางที่กลับเกิดความแหงแลงอยางหนัก
(4) อุณหภูมิของนานน้ําในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น เคยมีปรากฏวาอุณหภูมิเหนือผิวน้ําของมหาสมุทร
แปซิฟกในแถบเสนศูนยสูตรเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทําใหเกิดพายุฝนกระหน่ําอยางรุนแรงในประเทศชิลี
เกิดฝนตกหนักจนมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
(5) พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชอาหารที่มีอายุสั้นตาม ฤดูกาล เชน
ขาว ขาวโพด ขาวสาลี ฯลฯ เนื่องจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฝนทิ้งชวง หรือน้ําทวม
(6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของนานน้ํา ยอมสงผลกระทบตอสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมงของมนุษย
12. การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม
12.1 สาเหตุการเกิดวิกฤตการณสิ่งแวดลอมจากการละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวมเปน
ผลกระทบของ “ปรากฏการณเรือนกระจก” ซึ่งทําใหโลกรอนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสาเหตุทําให
ธารน้ําแข็ง บริเวณขั้วโลกละลายตัวอยางรวดเร็วกวาปกติ
12.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อธารน้ําแข็งในแถบขั้วโลกใตและขั้วโลกเหนือละลายตัวจากการภาวะโลกรอน
กอใหเกิดผลกระทบตอโลก ดังนี้
(1) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น เกิดน้ําทวมชายฝงทะเล ชายหาด เกาะ ฯลฯ ทําใหมนุษยสูญเสียพื้นที่
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชน แหลงทองเที่ยว แหลงที่อยูอาศัย เปนตน
(2) เกิดน้ําทวมใหญอยางฉับพลัน ภาวะโลกรอนจะทําใหหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยและภูเขาน้ําแข็ง
ในแถบเอเชียใตละลาย เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทะเลสาบและเกิดน้ําทวมใหญในอินเดีย จีน เนปาล ฯลฯ ซึ่ง
ปญหานี้เคยเกิดในทวีปยุโรปมาแลว เมื่อป พ.ศ. 2545 มีผูคนเสียชีวิตจํานวนมาก
(3) พื้นที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม มนุษยสูญเสียแหลงอาหาร และเกิดผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ
(4) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ทําใหนกเพนกวิน
หมีขั้วโลก และแมวน้ํา ตองอพยพไปหาที่อยูและแหลงอาหารใหม
(5) การตั้งถิ่นฐานและวิธีการดําเนินชีวิตของชนเผาในแถบขั้วโลกตองเปลี่ยนแปลงไป
ไดแก
ชนเผาเอสกิโม (Eskimo) ในทวีปอเมริกาเหนือ และชนเผาแลปป (Lappes) ในทวีปยุโรป
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(6) เกิดภัยธรรมชาติจากหิมะถลม ดังเหตุการณที่เกิดทางภาคใตของรัสเซีย เมื่อ พ.ศ. 2454 เมื่อ
ธารน้ําแข็งในเขตเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ละลาย ทําใหชั้นกอนน้ําแข็งบนเทือกเขาเกิดรอยราวยาวนับรอย
กิโลเมตร ทําใหตนไมและหิมะถลมลงมาทับบานเรือนผูคนและมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
(7) แผนที่โลกและลักษณะทางภูมิศาสตรของทวีปตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเกิดน้ําทวม
เชน พื้นที่ชายฝงทะเล เกาะ และทะเลสาบ
13. การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี
13.1 ขยะเทคโนโลยี หมายถึง ซากสินคาอิเล็กทรอนิกสที่เสียหรือหมดอายุใชงานแลวจากประเทศ
อุตสาหกรรม ไดแก จอคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องใชไฟฟาตางๆ โดยขนสงทางเรือและลักลอบ
นํามาทิ้งในประเทศในทวีปเอเชีย เนื่องจากเสียคาใชจายถูกกวาการกําจัดขยะพิษดังกลาวในประเทศของตนเอง
13.2 ผลกระทบจากปญหาขยะเทคโนโลยี มีการถอดอะไหล ชิ้นสวนหรือโลหะเพื่อนํากลับไปใชใหม แต
ซากที่เหลือจะปลอยทิ้งไวเปนกองขยะ ซึ่งมีสารพิษตกคางและเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและสุขภาพรางกาย
ของมนุษยโดยตรง เชน สารปรอท สารแคดเมี่ยม และสารตะกั่ว เปนตน

การแกไขวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก
ดังนี้

1. บทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโลก
องคการสหประชาชาติ (UN) เปนผูริเริ่มแกไขปญหาวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมของโลก สรุปสาระสําคัญ

1.1 ปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอมของโลกที่สหประชาชาติใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ปญหาการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอภาวะขาดแคลนอาหาร ปญหาดานพลังงาน ปญหา
การเพิ่มของจํานวนประชากร และปญหามลพิษภาวะของสิ่งแวดลอมตางๆ
1.2 การประชุมสหประชาชาติเรื่อง “สิ่งแวดลอมของมนุษย” ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน ป 2515
เปนจุดเริ่มตนของความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของโลกที่ประชุมกําหนดใหวันที่ 5
มิถุนายนของทุกปเปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” (World Environment Day)
1.3 ผลการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย พ.ศ. 2515 ทําใหทั่วโลกตื่นตัวและใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ไดเกิดองคกรสําคัญในสหประชาชาติที่เกี่ยวของ เชน องคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกลุมองคกรอิสระของภาคเอกชน คือ กลุมกรีนพีช (Green Peace) เปนตน
2. การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) เพื่อแกไขปญหาวิกฤติการณสิ่งแวดลอม
2.1 การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 1992) พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ
บราซิล เปนการประชุมที่สหประชาชาติจัดขึ้นเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม มีการกําหนดแผนแกไขปญหาเพื่อใหประเทศ
สมาชิกนําไปปฏิบัติ เรียกวา “แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
2.2 การประชุม “เอิรตซัมมิต” (Earth Summit 2002) พ.ศ. 2545 ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก ประเทศ
แอฟริกาใต เปนการประชุมเพื่อสานตอความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและปญหาปรากฏการณเรือนกระจก
3.1 “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Green House Effect) เปนปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมที่องคกร
สหประชาชาติสังเกตพบเปนเวลานานกวา 50 ปมาแลว เกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นสูชั้นบรรยากาศ
โดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิดในประเทศที่พัฒนาแลวเปนสวนใหญ
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3.2 ผลของปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศของโลก เชน เกิด
ภาวะโลกรอน อุณหภูมิของผิวโลกและระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น สภาพลมฟาอากาศแปรปรวนไปจากเดิม เชน เกิด
น้ําทวม ฝนแลง และคลื่นความรอนปกคลุม เปนตน
ปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกลาว จะเกิดผลกระทบตอประเทศที่กําลังพัฒนา
มากที่สุด เชน ทําใหผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอนไดรับความเสียหาย ขาดแคลนอาหาร และเกิดการระบาด
ของไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย เปนตน
4. ขอตกลงหรือพิธีสารเกียวโต
4.1 “พิธีสารเกียวโต” เปนขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม
ของโลกที่เกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก จากการประชุมรวมกันของชาติอุตสาหกรรมทั่วโลก 55 ประเทศ ณ
กรุงเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุน เมื่อ พ.ศ. 2540
4.2 สาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต คือ มุงใหประเทศอุตสาหกรรมลดการปลอยแกสเรือนกระจก
หรือลดอัตราการเผาไหมของแกสคารบอนไดออกไซดใหนอยลง จนถึงระดับที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ของโลก
4.3 ความลมเหลวของพิธีสารเกียวโต สหรัฐอเมริกาเปนชาติเดียวที่ปฏิเสธการใหสัตยาบันในพิธีสาร
เกียวโต เนื่องจากเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ปลอยแกสคารบอนไดออกไซดจํานวนมากที่สุด ประมาณรอยละ 36
ของโลก โดยอางวาไมเกิดผลดีตอการประกอบอุตสาหกรรมของตน
5. กฎหมายระหวางประเทศในการแกไขวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน มีกฎหมายระหวางประเทศที่นานาชาติไดประชุมกําหนดขอตกลงรวมกันเพื่อวางมาตรการ
แกไขปญหาวิกฤติการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก ดังนี้
5.1 อนุสัญญาไซเตส (CITES) เปนขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เพื่อปองกันมิใหมีการคาสัตวปา
และพันธุพืชที่หายากและใกลจะสูญพันธุ
5.2 อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอลทรีออล (Montreal Protocol) เปน
ขอตกลงระหวางประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาโอโซนของโลกถูกทําลาย
5.3 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนขอตกลง
ระหวางประเทศเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และแกไขปญหาภาวะโลกรอน
5.4 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่ออนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ปองกันการตัดไมทําลายปาที่นําไปสูการทําลาย
ระบบนิเวศและสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
5.5 อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อปองกันการถายเทกาก
ของเสียอันตรายหรือสารเคมีเปนพิษ จากประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวไปสูประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งกอใหเกิด
การกระจายมลพิษและเปนอันตรายตอประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา
6. อนุสัญญาไซเตส
อนุสัญญาไซเตส (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) หรืออนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับชนิดสัตวปาและพืชที่ใกลจะสูญพันธุ เปน
ผลจากการประชุมนานาชาติที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
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6.1 วัตถุประสงคของอนุสัญญาไซเตส คือ ควบคุมการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับสัตวปาและพืชปาที่ใกล
จะสูญพันธุ เพื่อปองกันมิใหมีการนําสัตวปาหรือพืชปามาใชประโยชนในทางการคาจนเปนเหตุใหสูญพันธุไปจากโลกได
6.2 มาตรการดําเนินการ เชน ออกใบอนุญาตในการนําเขาและสงออก หรือจัดทําบัญชีรายชื่อชนิด
ของสัตวปาหรือพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ เพื่อหามสงออกหรือนําเขาระหวางประเทศ เปนตน
6.3 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 150 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย)
7. อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล
อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) และพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เกิดจาก
การประชุมนานาชาติที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในป พ.ศ. 2528 และการประชุมที่เมืองมอนทรี
ออล ประเทศแคนาดา ในป พ.ศ. 2530 โดยสหประชาชาติเปนผูดําเนินการ
7.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาชั้นโอโซนของโลกถูกทําลาย ซึ่งเกิด
จากการใชสารทําลายชั้นโอโซนในวงการอุตสาหกรรม เชน สาร CFC สารฮาลอน (Halon) และสารเมทิลโบรไมด
เปนตน ขอตกลงนี้ประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกการใชสารดังกลาวใหหมดสิ้นภายในเวลากําหนด (ประเทศไทย
กําหนดภายใน ป พ.ศ. 2553)
7.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 176 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย)
8. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: The United National
Framework Convention on Climate Change) เกิดจากสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล
8.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
กระทําของมนุษย มิใหมากจนถึงระดับที่เกิดอันตรายตอชั้นบรรยากาศของโลก
8.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ มี 184 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย)
9. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC: The Biological Diversity Convention) เปน
ผลการประชุมวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งสหประชาชาติเปนผูจัดดําเนินการ ณ กรุงริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. 2535
9.1 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศ เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนที่ไดจากพันธุกรรม
อนุสัญญาฯ นี้มุงปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปา ที่นําไปสูการทําลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมของโลก ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
9.2 ประเทศที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯนี้ มี 178 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย)
9.3 การดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาฯ ไดแก จัดทํานโยบายอนุรักษและใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน จัดตั้งและอนุรักษเขตอุทยานแหงชาติ และโครงการพัฒนาปาชุมชน เปนตน
10. อนุสัญญาบาเซิล หรืออนุสัญญาวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตราย
ขามแดน (The Control of Transboundary movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Convention or Basel Convention)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (158) _____________

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

10.1 ความเปนมา อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) เกิดจากความคิดริเริ่มของสหประชาชาติที่
จะแกไขปญหาการถายเทกากของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวไปสูประเทศที่กําลังพัฒนา
ประเทศสมาชิกรวมลงนามรับหลักการในการประชุมที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2532
10.2 วัตถุประสงค เปนขอตกลงระหวางประเทศเพื่อควบคุมการขนสงสารเคมีอันตรายขามพรมแดน
และควบคุมการกําจัดกากของเสียอันตรายโดยผลักดันจากประเทศอื่นๆ อยางผิดกฎหมาย เพื่อปองกันมิใหเกิด
อันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ หากมีการขนสงโดยผิดกฎหมาย โดยแจงความเท็จ หรื อปกปด ซอนเรน หรือปฏิบัติไ ม
ถูกตองตามสัญญา จะตองนํากลับหรือถูกสงกลับไปยังประเทศผูสงออก หรือถาหากมีอุบัติภัยเกิดจากการรั่วไหล
จากกากของเสียอันตรายดังกลาวจนเกิดผลเสียหายตอสภาพแวดลอม ผูกระทําผิด (ภาคเอกชน) จะตองชดใช
คาเสียหายใหแกประเทศนั้นๆ
1. องคกรภาครัฐในสวนกลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องค ก รภาครั ฐ หรื อ หน ว ยงานของทางราชการที่ มี บ ทบาทในการบริ ห ารและจั ด การเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยตรง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจและหนาที่หลัก คือ การสงวนอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และจัดการใหนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในที่นี้จะกลาวสรุปเฉพาะหนวยราชการในสังกัดที่สําคัญ ดังนี้
(1) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนาที่หลัก คือ จัดทํานโยบาย
และแผนงานเกี่ ย วกั บการอนุรั ก ษ การบริ หาร และการจั ด การในทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอ มของ
ประเทศ ตลอดจนประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศในเรื่องดังกลาว
(2) กรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ควบคุมปญหามลพิษของประเทศโดยตรง
โดยตรวจสอบคุณ ภาพของสิ่ งแวดลอม และควบคุมมลพิษ จากแหลงกํ าเนิด กําหนดมาตรการในการควบคุ ม
ปองกันและแกไข เชน ระงับเหตุที่อาจทําใหเกิดอันตรายจากสภาพมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปอนสารพิษตางๆ เปนตน
(3) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหนาที่สําคัญ ดังนี้
- ส ง เสริ ม เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ และให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารและความรู เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมของประเทศ
- สง เสริ มการมี สว นร ว มของประชาชนในการสงวน บํ ารุง รั กษา และใช ป ระโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีไปจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยจัดตั้ง
“ศูนยเทคโนโลยีสะอาด” ใหเปนแบบอยาง
(4) กรมทรัพยากรน้ํา เปนหนวยงานหลักในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
โดยตรง นั บ ตั้ งแต เสนอนโยบาย จั ด ทํา แผนแม บท และกํ าหนดมาตรการเกี่ ยวกั บ การอนุ รั กษ ฟ นฟู การใช
ประโยชนและการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําของประเทศ โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวม
(5) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนหนวยงานหลักในการบริหาร และจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศโดยตรง เชน เสนอนโยบายและแผนงานในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพของน้ําบาดาลเพื่อนําไปใชประโยชน เปนตน
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(6) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
- อนุรักษและคุมครองรักษาปาไม สัตวปา และพันธุพืชใหอยูในสภาพสมบูรณ มีความสมดุล
ทางธรรมชาติ และมีการนําไปใชอยางยั่งยืน และเกิดประโยชนสูงสุด
- ควบคุม ดูแล และปองกันการบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา ปองกันไฟไหมปาและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอระบบนิเวศนในพื้นที่ปาได
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา พันธุพืช และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(7) กรมทรัพยากรธรณี มีหนาที่โดยตรงในการบริหารและจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
ทั้งการสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายที่วาดวยแรธาตุตางๆ
(8) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีหนาที่ในการบริหาร จัดการ อนุรักษ ฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหมีใชอยางยั่งยืน รวมทั้งศึกษา วิจัย เกี่ยวกับพืชและสัตวทะเล
ที่หายากใกลสูญพันธุ
1.2 กระทรวงอุ ต สาหกรรม หน ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม คื อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนน
ในดานความปลอดภัย สุขอนามัย การประหยัดพลังงาน และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม
2. องคการภาครัฐในสวนภูมิภาคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขาราชการและหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค ที่ทําหนาที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535) มีดังนี้
2.1 ผูวาราชการจังหวัด มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด กํากับดูแลเจา
พนักงานในทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อแกไขปญหามลพิษ
2.2 นายอําเภอ เปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามกฎหมาย
2.3 สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาค เป น หน ว ยงานย อ ยในสํ า นั ก นโยบายและแผนฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสํานักงาน 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม สงขลา ขอนแกน และชลบุรี มีหนาที่
ประเมินสถานการณดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานงานในการแกไขปญหารวมกับภาคเอกชน
และหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. องคกรสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 องคกรสวนทองถิ่นที่กฎหมายใหอํานาจหนาที่ดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมภายใน
ทองถิ่นของตน ไดแก องคการบริหารราชการสวนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.),
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
3.2 อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมในฐานะเจาพนักงานสวนทองถิ่น เชน
จัดทําแผนกําจัดมลพิษในทองถิ่นของตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียในทองถิ่นของตน
และยังมีอํานาจบังคับใชตามกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมอีกหลายฉบับ
4. องคกรภาคเอกชน และองคกรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักการสําคัญของ “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535” การ
มีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนปจจัยในความสําเร็จของงาน ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับบทบาทขององคการ
ภาคเอกชนและองคกรประชาชนเปนอยางมาก
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4.1 องคกรภาคเอกชน หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่มีความคิด ความ
สนใจ หรือมีอุดมการณที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการ
จดทะเบียนเปนองคกรที่ถูกตองตามกฎหมาย
4.2 องคกรประชาชน หมายถึง องคกรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนในหมูบานหรือใน
ท อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น ของตนร ว มกั น ส ว นใหญ ไ ม ไ ด
จดทะเบียนเปนองคกรดานพิทักษสิ่งแวดลอมตามกฎหมายดังกลาวขางตน
5. บทบาทขององคกรภาคเอกชนในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรภาคเอกชนที่สําคัญและมีบทบาทเปนที่รูจักกันดี มีดังนี้
5.1 มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
(1) ความเปนมา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยความคิดริเริ่มของนายแพทยบุญสง เลขะกุล ไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชน และองคกรธุรกิจภาคเอกชน
(2) วั ต ถุ ป ระสงค คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเน น การอนุ รั ก ษ ร ะบบ
ธรรมชาติใหคงไวซึ่งความหลากหลายของพรรณพืชและพรรณสัตวเพื่อใหเกิดภาวะความสมดุลของธรรมชาติ
(3) บทบาทและการดําเนินงานเฉพาะที่สําคัญ คือ
- จัดทําโครงการสํารวจทางนิเวศวิทยาปาไมและสัตวปา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก
- เขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาแผงมา
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร (พ.ศ. 2537–2545)
5.2 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
(1) ความเปนมา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533 โดยความรวมมือของนักวิชาการและบุคคลสําคัญที่มี
ชื่อเสียงในสังคมในขณะนั้นหลายคน เชน ศจ.นพ. ประเวศ วะสี, ศจ.ดร. เสนห จามาริก และ ศจ.ดร. ระพี สาคริก เปนตน
ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของนายสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหนาเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งไดอุทิศชีวิตของตนเพื่อกระตุนจิตสํานึกของผูคนในสังคมใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษธรรมชาติ ผืนปา และสัตวปา
(2) วัตถุประสงคของมูลนิธิฯ สอดคลองกับปณิธานของนายสืบ นาคะเสถียร
(3) บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงคการอนุรักษผืนปาและสัตวปาอยางตอเนื่อง
โดยเนนพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และสถานีวิจัยสัตวปาเขา
นางรํา เปนตน
5.3 สมาคมสรางสรรคไทย
(1) ความเปนมา แตแรกกอตั้งเปน “ ชมรมสรางสรรคไทย ” เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยความคิด
ริเริ่มของคุณหญิงชดชอย โสภณพานิช เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ดีของสังคม เนนความสะอาดปราศจากขยะ ซึ่ง
คนไทยในสมัยนั้นรูจักกันในนามของ “โครงการตาวิเศษ”
(2) วัตถุประสงค ในป พ.ศ. 2536 ไดจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนคุมครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และหนวยงาน
ตางๆ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม
(3) บทบาทและการดําเนินงาน มีกิจกรรมรณรงค โฆษณา ประชาสัมพันธ ทางสื่อในรูปแบบ
ตางๆ ในเรื่องการรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง การสรางกับดักไขมัน การปลูกตนไมในชุมชน การทิ้งขยะ
ใหเปนที่เปนทาง การคัดแยกขยะ และการประหยัดน้ํา เปนตน
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_____________ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (161)

5.4 สมาคมหยาดฝน
(1) ความเปนมา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538 โดยความคิดริเริ่มของนางพิศิษฐ ชาญเสนาะ
(2) วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการพัฒนาชนบท การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน สงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยเฉพาะ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝง ปาชายเลน การประมงพื้นบาน โดยการสงเสริมพัฒนาการ
อาชีพ ควบคูกับการอนุรักษ
(3) บทบาทและการดําเนินงาน ไดแก โครงการอนุรักษเตาทะเลและพะยูน โครงการปลูกปาชายเลน และโครงการอนุรักษหญาทะเลและปะการัง ในเขตชายฝงทะเลจังหวัดตรัง เปนตน
5.5 มูลนิธิเพื่อนชาง
(1) ความเปนมา กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของนางสาวโซไรดา ซาลวาลา
(2) วัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือชางใหมีความเปนอยูที่ดี เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สถานการณของชางในประเทศไทย และชวยเหลือผูมีอาชีพเกี่ยวของกับชาง
(3) บทบาทและการดําเนินงาน เชน ผลักดันใหมีการออกระเบียบหามนําชางเขามาเดินเรรอนหา
กินตามทองถนนในเขตกรุงเทพมหานคร แกไขปญหาการทรมานชาง ทําทะเบียนประวัติชาง กอสรางโรงพยาบาล
ชางแหงแรกของโลกที่จังหวัดลําปาง และรักษาพยาบาลชางที่เจ็บปวย เปนตน
6. บทบาทขององคกรประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 องคกรประชาชน เปนการรวมตัวของราษฎรในตําบล หมูบาน หรือทองถิ่น เพื่อรวมกันดูแล
รักษา อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน การอนุรักษปาตนน้ําลําธาร
การจัดการและใชประโยชนจากปาชุมชน แหลงน้ําตามธรรมชาติ และที่ดินทํากิน เปนตน
6.2 ตัวอยางขององคกรประชาชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหว เชน องคกรสมัชชาคนจนภาคอีสาน,
กลุมสมาพันธเกษตรกรฝายราษีไศล, กลุมสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน, คณะกรรมการเครือขายลุมแมน้ํามูล,
สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต และชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเมืองกาญจนบุรี เปนตน
7. องคกรตางประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
องคกรเอกชนอิสระ (NGO: Non Government Organization) จากตางประเทศที่เขามามีบทบาทใน
การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ที่รูจักกันดีมี 2 องคกร คือ
7.1 องคกรเอกชนอิสระกรีนพีช (Green Peace)
7.2 องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wild Fund for Nature : WWF)
8. องคกรเอกชนอิสระกรีนพืช (Green Peace)
8.1 ความเปนมา กลุมกรี นพีช เปนองค กรเอกชนอิสระจัดตั้ง ขึ้นในป พ.ศ. 2514 มีลักษณะเป น
องค ก รสากลระหว า งประเทศที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มโลก รณรงค ใ ห ค นทั่ ว โลกร ว มกั น อนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.2 วัตถุประสงค เพื่อฟนฟูสิ่งมีชีวิตในโลกใหมีความเขมแข็ง ดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
8.3 ที่ตั้งสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด และมีสํานักงานสาขายอย
กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก 41 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทยดวย)
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8.4 ทุนการดําเนินงาน เปนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานโดยไมหวังผลกําไร และไมไดรับการ
สนับสนุนดานการเงินจากภาครัฐ แตจะรับความชวยเหลือจากกลุมเอกชนและดอกผลจากกองทุนเทานั้น
8.5 บทบาทของกลุมกรีนพีชในประเทศไทย มีกิจกรรมรณรงคในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ยับยั้งการเคลื่อนบานกากสารพิษกากกัมมันตภาพรังสีขามพรมแดน
(2) ตอตานการจัดสรางเตาเผาขยะที่ไมไดมาตรฐาน เพื่อปองกันมิใหเกิดมลภาวะจากการปลอย
สารไดออกซิน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่ปนเปอนในอากาศ
(3) ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงจากถานหิน ซึ่งไดชื่อวาเปน “พลังงานสกปรก” แตสนับสนุนให
แทนที่ดวย “พลังงานสะอาด” เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม และกาซชีวภาพ เพื่อแกไขปญหา “ภาวะโลกรอน”
(4) ตอตานการใชพันธุพืชที่ผานกระบวนการตัดแตงทางพันธุกรรมมาปลูกในพื้นที่ประเทศไทย
9. องคกรกองทุนสัตวปาโลก (World Wide Fund for Nature : WWF)
9.1 ความเปนมา “กองทุนสัตวโลก” เปนองคกรเอกชนอิสระ กอตั้งขึ้นโดยกลุมบุคคลที่สนใจในดาน
การอนุรักษสัตวปา เมื่อป พ.ศ. 2504 ในประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนประเทศที่ตั้งของสํานักงานใหญของ
องคกรฯ ในปจจุบัน
9.2 บทบาทและการดําเนินงาน กองทุนสัตวปาโลกไดดําเนินงานในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวขอกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวา 12,000 โครงการใน 153 ประเทศทั่วโลก ในปจจุบันได
ประกาศใหผืนปา 200 แหงทั่วโลกเปนพื้นที่ปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งตองปองกันและรักษาไว
9.3 โครงการเรงดวนสําคัญที่ไดรณรงคพรอมกันทั่วโลก เชน โครงการปาเพื่อชีวิต, โครงการคืน
ชีวิตใหแหลงน้ํา, โครงการอนุรักษทะเลและมหาสมุทร และโครงการอนุรักษพืชและสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุ เปนตน
9.4 บทบาทของกองทุนสัตวปาโลกในประเทศไทย มีการจัดตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยขึ้นที่
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีกิจกรรมรณรงคในเรื่องตางๆ เชน โครงการอนุรักษ
แมน้ําโขง, โครงการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําและชายฝงทะเล และโครงการรณรงคเพื่อการไมคาสัตวปาและพืชปาที่ผิด
กฎหมาย เปนตน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สาระสําคัญของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับนี้ สรุปไดดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ สนับสนุนใหประชาชน และองคกรของภาคเอกชน เขามา
มีสวนรวมจัดการสิ่งแวดลอม โดยกําหนดสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการชวยกันดูแลรักษาและคุมครอง
สิ่งแวดลอม ถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกที่มีการรับรองบทบาทของเอกชนไวอยางชัดเจน
ประการสําคัญ กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่นําหลักการสากลที่วา “ผูใดกอใหเกิดภาวะมลพิษ
ผูนั้นตองรับผิดชอบคาเสียคาใชจาย” มาใชเปนครั้งแรกอีกดวย
1.2 สิทธิและหนาที่ของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน
(1) การรับทราบขอมูลและขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม
(2) การไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับภัยอันตรายจากการแพรกระจายของ
มลพิษตางๆ จากโครงการที่ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ
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1.3 การดําเนินการควบคุมและปองกันมลพิษ หมายถึง มลพิษตางๆ ไดแก มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสียง และมลพิษทางน้ํา เปนตน
1.4 การกําหนดความผิดและโทษ ดังกรณีตัวอยางดังตอไปนี้
(1) ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเขาไปทําลายหรือทําให
เกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ หรือกอใหเกิดมลพิษตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษตามมาตรฐานที่กําหนด จะตองมีโทษปรับ
ไมเกิน 5,000 บาท หรือผูใดฝาฝนไมยินยอมใหตรวจยานพาหนะ มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วัตถุประสงคของ “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535” คื อ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและอนามั ย ของประชาชน โดยมี บ างส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม ดังนี้
2.1 การสรางความเดือดรอนใหแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงในดานสิ่งแวดลอม ใหถือวาเปน
“เหตุรําคาญ” (มาตรา 25) ไดแก
(1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือสถานที่อื่นๆ มีสภาพสกปรก มีกลิ่นเหม็นหรือมี
ละอองสารเปนพิษหรือเนา หรือเปนที่เพาะพันธุของพาหนะนําโรคตางๆ
(2) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุน เขมา เถา ฯลฯ
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
(3) การเลี้ย งสั ตว ใ นสถานที่ หรื อโดยวิ ธีใ ด หรื อ มีจํ านวนเกิ นสมควร จะเป นเหตุใ หเ กิด ความ
เดือดรอนรําคาญ หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) อาคารที่อยูอาศัยของคนหรือสัตว หรือสถานประกอบการใดๆ ไมมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ควบคุมสารพิษ หรือมีแตไมควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารพิษ จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
2.2 การระงับและปองกันการกอเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามหรือระงับมิใหผูใด
กอเหตุรําคาญ ทั้งในสถานที่เอกชนและสถานที่สาธารณะ ถาผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติตาม จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1
เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ เนนควบคุมการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนมิใหกระทําการใดๆ
ทําใหเกิดความสกปรกและไมเปนระเบียบของบานเมือง หรือเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
3.1 หามผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะในที่สาธารณะ ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
3.2 หามผูใดเท ปลอย หรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในน้ํา
ผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
3.3 หามผูใดบวนหรือถมน้ํ าลาย สั่งน้ํ ามูก ทิ้ง หรือเทสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นโดยสาร
รวมทั้งทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตางๆ ผูใดฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
4. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้เพื่อสงวนรักษาสัตวน้ํา
4.1 หามบุคคลใดเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใดๆ ใหสัตวน้ํา
ไดรับอันตราย หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ
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4.2 หามบุคคลใดใชประแสไฟฟาทําการประมง หรือระเบิดในที่จับสัตวน้ํา ผูใดฝาฝนมีโทษจําคุกตั้งแต
6 เดือน-5 ป หรือปรับตั้งแต 10,000-100,000 บาท
5. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ ปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ปาสงวนและการตัดไมทําลายปา โดยมีสาระสําคัญ ไดแก
5.1 หามบุคคลใดยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน หรืออยูอาศัยในที่ดิน หรือกระทําการอื่นใด
อันเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมโทรมในสภาพปาสงวนแหงชาติ
5.2 ผูใดฝาฝน มีโทษปรับตั้งแต 5,000-50,000 บาท หรือจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
6. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ มุงใหความคุมครองสัตวปา มิใหสูญพันธุหรือลดปริมาณลง
จนเกิดผลกระทบตอความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาระสําคัญที่ควรทราบ มีดังนี้
6.1 หามผูใดลา หรือมีไวในครอบครอง หรือคา สัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง ทั้งในสภาพที่
สัตวยังมีชีวิตอยูหรือซากของสัตว เวนแตเปนการกระทําโดยทางราชการ เพื่อประโยชนในการศึกษาและวิจัยทางวิชาการ
หรือเพาะพันธุในกิจการสวนสัตวสาธารณะ ซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุก
ไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6.2 หามผูใดเพาะพันธุสัตวปาสงวน และสัตวปาคุมครอง เวนแตเปนการกระทําเพื่อประโยชนใน
กิจการสัตวสาธารณะ ซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6.3 ในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา ทั้งสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครอง หรือมิใช
รวมทั้งหามเก็บ และหามทําอันตรายตอรังของสัตวปา เวนแตกระทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ โดยไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี ผูใดฝาฝน มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. วันสิ่งแวดลอมโลก
7.1 วันสิ่ งแวดลอ มโลก องค การสหประชาชาติ (UN) กํ าหนดให วัน ที่ 5 มิถุ นายนของทุ กป เป น
วันสิ่งแวดลอมโลก (Earth Day) เพื่อใหมนุษยชาติตระหนักถึงปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปญหา
สิ่งแวดลอมของโลก ซึ่งผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต
7.2 วั น สิ่ ง แวดล อ มไทย ประเทศไทยกํ า หนดให วั น ที่ 5 ธั น วาคมของทุ ก ป ซึ่ ง เป น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “วันสิ่งแวดลอมไทย” เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ
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ตัวอยางขอสอบ
1. หมูบาน 2 แหง อยูหางกัน 8 กิโลเมตร ใหหาระยะทางระหวางหมูบานดังกลาวในแผนที่มาตราสวน 1 : 25,000
1) 8 เซนติเมตร
2) 16 เซนติเมตร
3) 24 เซนติเมตร
4) 32 เซนติเมตร
2. หากมีการแขงขันเทนนิสที่สหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ผูเขาชมในประเทศไทย
จะตองเปดโทรทัศนเพื่อรับชมการถายทอดสดดังกลาวในเวลาใด
1) 9.00 น.
2) 10.00 น.
3) 11.00 น.
4) 23.00 น.
3. การวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ 1,000 ไร ควรใชประโยชนจากเครื่องมือใด
1) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก(GPS)
2) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)
3) ภาพถายดาวเทียม
4) ภาพถายทางอากาศ
4. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับพายุแคทรินาที่สรางความเสียหายอยางมาก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2548
1) เปนพายุไตฝุนที่กอตัวในทะเลจีนใต ขึ้นฝงใกลกรุงฮานอย
2) เปนพายุโซนรอนที่กอตัวในมหาสมุทรแปรซิฟก ขึ้นฝงในประเทศเม็กซิโก
3) เปนพายุไซโคลนที่กอตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึ้นฝงใกลเมืองโกลกาตา
4) เปนพายุเฮอรริเคนที่กอตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นฝงใกลเมืองนิวออรลีนส
5. เพราะเหตุใดที่ราบสูงโคราชจึงไมจัดอยูในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอยางแทจริง
1) มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงดานเดียว
2) มีความสูงเฉลี่ย 150–180 เมตร
3) ไมมีภูเขาลอมรอบ
4) มีขนาดเล็ก
6. ขอใดไมใชผลกระทบอันเกิดจากที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูที่ละติจูด 5° 37′ ถึง 20 27′ เหนือ
1) ทําใหมีอากาศรอน
2) ทําใหรับอิทธิพลของลมมรสุม
3) ทําใหทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน
4) ทําใหอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไมตางกันมากนัก
7. เมื่อพิจารณาในเชิงภูมิศาสตรวัฒนธรรม ประชาชนในทวีปใดมีความคลายคลึงกันมากที่สุด
1) ทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกา
2) ทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาใต
3) ทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกา
4) ทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาใต
8. ขอใดเปนการใชประโยชนจากหินแปร
1) การผลิตครกหิน
2) การแกะสลักหินออน
3) การถมที่ดวยกรวดทราย
4) การกอสรางอาคารดวยหินปูน
9. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรขอใดที่มีผลกระบวนการเกิดคลายคลึงกัน
1) เสาดิน - แพะเมืองผี
2) โปงยุบ – เขากระโดง
3) เสาเฉลียง – ผาแตม
4) ภูผาเทิบ – แกงตะนะ
10. อิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศที่แหงแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอใหเกิดพิธีกรรมใด
1) บุญขาวจี่
2) บุญบั้งไฟ
3) บุญกุมขาวใหญ
4) บุญแหปราสาทผึ้ง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (166) _____________
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11. ปรากฎการณใดเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนขอตกลงและผูกมัดตามกฎหมายในระดับโลก
1) ปรากฏการณเอลนิโญ
2) ปรากฏการณลานิญา
3) ปรากฏการณเรือนกระจก
4) ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ
12. โครงการแกมลิงเปนโครงการแกปญหาน้ําในดานใด
1) การขาดแคลนน้ํา 2) การเกิดน้ําเนาเสีย 3) การพัฒนาแหลงน้ํา 4) การเกิดน้ําทวมรุนแรง
13. องคกรใดในสหประชาชาติทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงานใหมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับองคกรตางๆ
1) WFP
2) UNEP
3) UNDP
4) UNEPA
14. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ควรใชวิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1) การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา
2) การสงวน การอนุรักษ และการพัฒนา
3) การปองกัน การแกไข และการอนุรักษ
4) การสงวน การปองกัน และการอนุรักษ
15. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมพุทธศักราช 2535 กําหนดใหโครงการพัฒนาขนาด
ใหญตองดําเนินการในขอใด
1) วางแผนโครงการอยางรอบคอบ
2) วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
4) ประเมินโครงการแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
16. ปาไมประเภทใดอยูในเขตภูเขาสูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลและเปนแหลงตนน้ําลําธาร
1) ปาพรุ
2) ปาดิบเขา
3) ปาสนเขา
4) ปาเบญจพรรณ
17. ขอใดไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติทั่วโลก
1) ละติจูด
2) ลองจิจูด
3) ปริมาณน้ําฝน
4) ระดับความสูงของพื้นที่
18. น้ําจืดบนผิวดินในโลกสวนใหญอยูในลักษณะใด
1) น้ําในทะเลสาบ
2) น้ําที่พืชดูดซึมไว
3) น้ําในแมน้ําลําธาร 4) น้ําในรูปความชื้นในดิน
19. มวลอากาศรอนชื้นจากทะเลจีนใตเคลื่อนที่ผานประเทศไทยมาปะทะกับมวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน
อยางรวดเร็วจะทําใหเกิดลักษณะอากาศอยางไร
1) ทองฟาแจมใส ลมพัดแรง
2) ทองฟามืด มีฝนตกเล็กนอย
3) อากาศแปรปรวน มีฝนตกมาก
4) อากาศอบอาว ทองฟามีดครึ้มตลอดวัน
20. ในแผนที่ภูมิประเทศมาตรสวน 1 : 500,000 วัดความยาวของแมน้ําปงได 4 เซนติเมตร และแมน้ําเจาพระยา
ได 2 เซนติเมตร ความยาวของแมน้ําทั้งสองรวมกันเปนเทาใดในพื้นที่จริง
1) 30 กิโลเมตร
2) 40 กิโลเมตร
3) 50 กิโลเมตร
4) 60 กิโลเมตร
21. ขอใดไมควรใช Remote Sensing ในการสํารวจ
1) นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
2) อุบัติเหตุทางรถยนตจังหวัดนครราชสีมา
3) แหลงแรทองคําจังหวัดพิจิตร
4) แผนดินถลมที่จังหวัดอุตรดิตถ
22. ถาตองการศึกษาวาประเทศไทยมีเมืองโบราณจํานวนเทาใด และกระจายอยูในภาคใดบาง ทานควรเลือก
เครื่องมือประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
1) ภาพถายทางอากาศ
2) ภาพถายดาวเทียม
3) แผนที่ภูมิประเทศและการสํารวจภาคสนาม
4) แผนที่ประวัติศาสตรและฐานขอมูลทางโบราณคดี
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23. บริเวณใดในภาคกลางที่ไดรับการกําหนดใหเปนพื้นที่ผืนปามรดกโลก
1) เขตภูเขาดานตะวันออก
2) เขตที่ราบเชิงเขาตอนกลาง
3) เขตที่ดอนและเขาโดดตอนกลาง
4) เขตภูเขาและลาดเขาตะวันตก
24. การทอดผาปาขยะเปนความพยายามของชุมชนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับหลักการในขอใด
มากที่สุด
1) reuse
2) repair
3) reduce
4) recycle
25. นักเรียนจะมีสวนรวมในการแกปญหาเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองไดมากที่สุดอยางไร
1) เปนสมาชิกของธนาคารขยะ
2) ทิ้งหลอดไฟฟาเสียแลวในถังขยะสีฟา
3) แนะใหเพื่อนในชุมชนนําขยะมาใชประโยชน
4) คัดแยกขยะตามประเภทของขยะกอนนําไปทิ้ง
26. โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอใดชวยแกปญหาใหประชากรในเขตที่ราบลุม
แมน้ําไดมากที่สุด
1) โครงการแกมลิง
2) โครงการแกลงดิน 3) โครงการฝายทดน้ํา 4) โครงการปลูกหญาแฝก
27. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนตอนลางมีน้ําเนาเสียอยางรุนแรงและตอเนื่อง
1) การปนเปอนในน้ําของสารเคมีจากพื้นที่เกษตรกรรมและอาคารบานเรือน
2) การปลอยน้ําเสียลงแมน้ําจากอาคารบานเรือนและโรงงาน
3) การปลอยน้ําทิ้งจากอาคารบานเรือนและฟารมเลี้ยงสุกร
4) การปลอยน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและโรงงาน
28. การที่รัฐบาลไทยสงลิงอุรังอุตังกลับคืนไปใหประเทศอินโดนีเซียเปนการปฏิบัติตามขอตกลงใด
1) อนุสัญญาเวียนนา 2) พิธีสารมอนทรีออล 3) อนุสัญญาไซเตส
4) พิธีสารเกียวโต
29. ขอใดไมใชสาเหตุโดยตรงของการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก
1) การทับถมของขยะมูลฝอย
2) การถางปาเปนบริเวณกวาง
3) การสลายตัวของปุยเคมีประเภทในเตรต
4) การยอยสลายของมูลสัตว
30. บุคคลใดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด
1) นายชมใชสมุนไพรรักษาโรค
2) นายคงใสปุยคอกในนาขาว
3) นายจันทรปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนรายไดเสริม 4) นายแสนผลิตไขเค็มดวยสูตรของคุณยาย
31. ทุงมะขามหยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทอยางไรในการจัดการน้ําชวงฤดูฝน พ.ศ. 2549
1) เปนพื้นที่รับน้ําเพื่อชะลอน้ําไหลไปทวมกรุงเทพมหานคร
2) เปนที่ลุมน้ําขังที่ตองระบายออกเพื่อปองกันน้ําทวมตัวจังหวัด
3) เปนแนวกั้นน้ําเพื่อไมใหแมน้ําเจาพระยาไหลลนตลิ่ง
4) เปนที่กันไวเพื่อสรางอางเก็บน้ําในโครงการเจาพระยาตอนลาง
32. นายดําไดรับเงินคาตอบแทนจากเทศบาลกรณีที่โรงงานกําจัดขยะสรางมลพิษทางอากาศบริเวณบานนายดํา
แสดงวานายดําไดรับการคุมครองตามกฎหมายใด
1) พระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535
2) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพุทธศักราช 2522
3) พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช 2535
4) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมพุทธศักราช 2535
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33. หนวยงานใดควรเปนผูรับผิดชอบในการจายคาชดเชยแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากเสียง
เครื่องบินขึ้นลงสนามบินสุวรรณภูมิ
1) กระทรวงคมนาคม
2) กระทรวงมหาดไทย
3) บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
4) ทาอากาศยานกรุงเทพ
34. “ที่ราบสูงซึ่งอยูระหวางที่ราบและมีขอบชัน” หมายถึงที่ราบสูงใด
1) ที่ราบสูงทิเบต ในประเทศจีน
2) ที่ราบสูงเดกกัน ในประเทศอินเดีย
3) ที่ราบสูงอนาโตเลีย ในประเทศตุรกี
3) ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ในประเทศอารเจนตินา
35. ขอใดเรียงลําดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดไดถูกตอง
1) ปามรสุม ไมพุม ปาสน ทุนดรา
2) ไมพุม ปามรสุม ทุนดา ปาสน
3) ปาสน ทุนดรา ไมพุม ปามรสุม
4) ทุนดรา ปาสน ปามรสุม ไมพุม
36. ภูกระดึงในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใด
1) แอนดีส ในประเทศชิลี
2) ร็อกกี ในสหรัฐอเมริกา
3) แบล็กฟอเรสต ในประเทศเยอรมนี
4) เกรตดิไวดิง ในประเทศออสเตรเลีย
37. ความสัมพันธในขอใดไมถูกตอง
1) psychrometer ความชื้นสัมพัทธและจุดน้ําคางในอากาศ
2) stereoscope ภาพสามมิติ
3) anemometer ความเร็วลม
4) hygrometer ความกดอากาศ
38. เครื่องมือในขอใดสามารถใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2520
กับ พ.ศ. 2550 ไดดีที่สุด
1) แผนที่ภูมิประเทศ
2) แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ภาพถายทางอากาศ
4) ภาพถายจากดาวเทียม
39. ขอใดไมใชสาเหตุหลักของวิกฤติการณสิ่งแวดลอม
1) การลดลงของระดับน้ําทะเล
2) ความแออัดของประชากร
3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
40. ขอใดไมใชปญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ําใตดิน
1) แผนดินทรุด
2) ขาดแคลนน้ําบาดาล
3) น้ําเค็มจากทะเลจะไหลซึมเขามาแทนที่
4) ดินเปลี่ยนสภาพเปนเลน
41. สถาบันทรัพยากรโลกระบุวาประเทศใด ปลอยแกสพิษในอากาศมากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปจจุบัน
1) จีน
2) อินเดีย
3) รัชเซีย
4) สหรัฐอเมริกา
42. เหตุการณดินถลมที่ตําบลกระทูน อําเภอพิบูน และที่หมูบานคีรีวงศ อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นําไปสูมาตรการอนุรักษในขอใด
1) การประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
2) การประกาศยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ. 2532
3) การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
4) การเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2537
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43. Polluter Pay Principle เปนหลักการเชิงเศรษฐศาสตรที่นํามาใชเพื่ออะไร
1) การจัดการสิ่งแวดลอม
2) การปองกันภัยสาธารณภัย
3) การกําหนดอัตราคาน้ํา
4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
44. การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เกี่ยวของกับอะไร
1) การนําเทคโนโลยีมาใชในการเพาะปลูก
2) การรณรงคปลูกปาอยางกวางขวาง
3) การผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4) การผลิตสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ
45. การเลือกตัดตนไม เฉพาะขนาดที่เหมาะสมทั้งในปาธรรมชาติและในปาสัมปทานตรงกับคํากลาวใด
1) กินน้ําเผื่อแลง
2) เก็บเบี้ยใตถุนราน
3) นกนอยทํารังแตพอตัว
4) เลือกนักมักไดแร
46. การจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครทําไดอยางไร
1) กระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินใหผูถือครองไดมีสวนรับผิดชอบในการใชที่ดิน
2) วิเคราะหผลกระทบจากการใชที่ดินในโครงการตางๆ
3) กําหนดพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับคุณภาพของดิน
4) วางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ
47. การบําบัดน้ําเสียเพื่อนําไปใชประโยชนตรงกับหลักการใด
1) reuse
2) refill
3) reduce
4) recycle
48. The Vienna Convention เกี่ยวของกับเรื่องใด
1) การปองกันชั้นโอโซน
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) การคาสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
49. การผลิตครกหินควรตั้งอยูในแหลงหินประเภทใด
1) แกรนิต
2) ฟวไลต
3) บะซอลต
4) ควอรตไซด
50. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนที่เขาสูประเทศไทย
1) ไมเคยกอตัวในอาวไทย
2) หากกอตัวในอาวเบงกอลจะมาไมถึงประเทศไทย
3) มีแหลงกําเนิดในทะเลจีนใตมากกวาในทะเลอันดามัน
4) หากกอตัวในอาวตังเกี๋ยจะสงผลตอสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
51. เหตุใดเขตที่ราบลุมในออสเตรเลียสวนใหญจึงนํามาใชในการเลี้ยงปศุสัตว
1) เพราะแหงแลงเกินกวาจะใชเพาะปลูกได
2) เพราะเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ
3) เพราะรัฐบาลไดเงินสนับสนุน
4) เพราะดินมีสารอาหารนอย
52. เขตภูมิลักษณที่เปนทิวเขาและที่ราบระหวางภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย
1) ภาคใต
2) ภาคเหนือ
3) ภาคตะวันตก
4) ภาคตะวันออก
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53. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเสนวันที่
1) เวลาของเมืองที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของเสนวันที่จะชากวาที่กรีนิช
2) เวลาของเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเสนวันที่จะเร็วกวาที่กรีนนิช
3) เวลาของเมืองที่ตั้งอยูทางทิศใตของเสนวันที่จะชากวาที่กรีนิช
4) เวลาของเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเสนวันที่จะเร็วกวาที่กรีนิช
54. ขอใดไมใชประโยชนของรีโมตเซนซิง
1) การพยากรณอากาศ
2) การสํารวจการใชที่ดิน
3) การเตือนภัยจากธรรมชาติ
4) การทําแบบจําลองความสูงเชิงเลข
55. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับไซโครมิเตอร
1) เปนเครื่องมือสําหรับวัดความชื้นสัมพัทธเทานั้น
2) ประกอบดวยเทอรมอมิเตอรแบบตุมแหงและตุมเปยก
3) เทอรมอมิเตอรตุมเปยกมีอุณหภูมิสูงกวาเทอรมอมิเตอรตุมแหง
4) อุณหภูมิเทอรมอมิเตอรตุมแหงกับตุมเปยกจะเทากันเมื่อมีการระเหยของน้ําอยางรวดเร็ว
56. ขอใดไมใชแผนที่เฉพาะเรื่อง
1) แผนที่การใชที่ดิน
2) แผนที่แสดงความลาดชัน
3) แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ
4) แผนที่ภูมิประเทศ
57. วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากที่สุด คือขอใด
1) การขาดแคลนน้ําจืด
2) การสูญเสียปาไมและสัตวปา
3) การลดลงของปริมาณแรธาตุ
4) การชะลางและการพังทลายของดิน
58. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ทานจะมีสวนแกไขปญหาวิกฤตการณดานทรัพยากรปาไมไดดีที่สุดอยางไร
1) ปลูกปาทดแทน
2) ปองกันการเกิดไฟปา
3) ผลักดันใหมีการออกกฎหมายอนุรักษปาชุมชน 4) ชวยกันรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน
59. องคการสหประชาชาติมีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมอยางไร
1) ผลักดันใหมีการกอตั้งองคการปกปองสิ่งแวดลอมในหลายประเทศ
2) จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษยซึ่งนําไปสูการกอตั้ง UNEP
3) เปนแกนนําในการรางพิธีสารเกียวโตเพื่อจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก
4) จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อคนควาวิจัยการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
60. ผูที่เขาไปทําลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุง
จะตองระวางโทษอยางไรตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
1) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3) จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
61. ขอใดไมใชวิธีการจัดการคุณภาพดิน
1) การปรับปรุงบํารุงดิน
2) การปลูกพืชหลากชนิด
3) การปองกันการพังทลายของดิน
4) การวิเคราะหผลกระทบจากการใชดิน
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62. ขอใดไมใชการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม
1) สวนผักผลไมในแองแมอาย
2) พุน้ํารอนสันกําแพง
3) ปราสาทหินพิมาย
4) วัดถ้ํากลองเพล
63. ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม พื้นที่ทําการเกษตรตองมีน้ําใชในฤดูแลงประมาณเทาใดตอไร
1) 1,000 ลูกบาศกเมตร
2) 2,000 ลูกบาศกเมตร
3) 3,000 ลูกบาศกเมตร
4) 4,000 ลูกบาศกเมตร
64. ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวของกับอนุสัญญาฉบับใด
1) CITES
2) Kyoto Protocol
3) UNFCCC
4) Ramsar
65. การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมทําไดหลายวิธี ยกเวนขอใด
1) การหลีกเลี่ยงไมใชสินคาที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
2) การลางรถยนตดวยการตักน้ําใสถังแทนการใชน้ําจากสายยาง
3) การเลือกใชไฟฟาใหเหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
4) การใชหนังสือพิมพหอเศษอาหารกอนนําไปทิ้งในถังขยะสีเขียว
66. Agenda 21 เปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานดานใด
1) การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3) การประหยัดพลังงาน
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
67. การพัฒนาที่จะกอใหเกิดผลที่ยั่งยืนยาวนาน หมายถึงขอใด
1) การพัฒนาที่ไมกอใหเกิดคานิยมที่ฟุมเฟอย
2) การพัฒนาที่ลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ
3) การพัฒนาที่มีการฟนฟูสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง
4) การพัฒนาที่ไมกอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกคุณภาพสิ่งแวดลอม
68. องคการเอกชนใหญที่สุดที่เฝาระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกคือองคการใด
1) Greenpeace International
2) World Wide Fund for Nature
3) Global Environmental Facility
4) United Nations Environment Programme
69. ใหนักเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนระหวางซีกโลกเหนือ ใต และตะวันออก
ข. เทือกเขาแดนลาวเปนเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหวางไทยกับพมา
ค. บริเวณอูขาวอูน้ําที่สําคัญของภาคกลาง ไดแก บริเวณภาคกลางตอนบน
ง. แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
จ. บริเวณอาวไทยมีการคมนาคมขนสงทางเรือโดยมีทาเรือที่สําคัญ ไดแก ทาเรือคลองเตย ทาเรือ
แหลมฉบัง
ขอใดไมถูกตอง
1) ขอ ก., ข. และ ค.
2) ขอ ก., ค. และ จ.
3) ขอ ก., ค. และ ง.
4) ขอ ข., ค และ ง.
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70. ลักษณะภูมิประเทศในขอใดที่เกิดจากรอยเลื่อนทรุดตัวของเปลือกโลก
1) อาวคุมกระเบน อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด
2) กุมลักษณ แมน้ําโคงตวัด
3) บึงบอระเพ็ด กวานพะเยา
4) ละลุ แพะเมืองผี
71. ในชวงเปลี่ยนฤดูกาล สภาพภูมิอากาศจะมีลักษณะอยางไร
1) ฝนตกพรําๆ ตลอดเวลา
2) มีอากาศหนาว หมอกหนาในตอนเชา
3) เกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
4) อากาศรอนจัด และแหงแลงหนาวเย็น
72. จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณนําฝนสูงเพราะอิทธิพลจากขอใด
1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
2) พายุโซนรอน และดีเปรสชั่น
3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
4) ลมตะวันออกเฉียงใต
73. ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเกิดขึ้นจากปจจัยภูมิศาสตรขอใด
1) การเคลื่อนตัวบีบอัดยกตัวสูงขึ้น
2) การเลื่อนทรุดตัวของเปลือกโลก
3) การงอกของสันดอนทรายบริเวณปากแมน้ํา
4) การทับถมของโคลนตะกอนที่น้ําพัดพา
74. ปจจุบันพื้นที่ปาไมของไทยลดลงอยางมาก สงผลใหสภาพแวดลอมเสียสมดุลมีสาเหตุหลายประการขอใดไมใช
1) การเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลบา และโคลนถลม
2) เกิดแผนดินถลม เมื่อมีฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน
3) การเพิ่มขึ้นของตะกอนดินทองน้ําทําใหลําน้ําตื้นเขิน
4) น้ําทะเลหนุนทําใหน้ําจืดในลําน้ําที่จะผลักดันน้ําเค็มมีปริมาณสูงขึ้น
75. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนขอตกลงระหวางประเทศ
วาดวยเรื่องใด
1) ความรวมมือแกไขปญหาภัยแลงและฝนตกทิ้งชวง
2) ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
3) การควบคุมการคาสัตวปาและพันธุพืชที่ใกลสูญพันธุ
4) การปองกันมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศกําลังพัฒนา
76. วิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมของโลกขอใดที่มีสาเหตุจากปรากฏการณเรือนกระจก
1) ปรากฏการณลานิญา
2) ภัยแลงและฝนทิ้งชวง
3) การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม
4) อุณหภูมิของอากาศลดต่ําลงทุกพื้นที่
77. ขอใดคือวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากมนุษยทําลายสภาพแวดลอม
1) ภูเขาไฟระเบิด
2) เอลนิโญ
3) สึนามิ
4) แผนดินไหว
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78. บุคคลใดตอไปนี้ปฏิบัติตนไดดีที่สุดเมื่อเกิดปญหาภัยแลง
1) ไชยานําถุงทรายมาสรางคันกั้นน้ํา
2) อาภาภรณหลบอยูใตโตะเมื่ออาคารมีการสั่นไหว
3) ยิ่งยงปลูกตนไมบริเวณตนน้ําลําธาร และพืชคลุมดินเพื่อไมใหชะลางหนาดิน
4) ลูกนกรีบวิ่งเมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยใกลชายฝง
79. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูรอน ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใหระมัดระวัง โดยเจาหนาที่ประจําสถานีตรวจอากาศตองสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใดมากที่สุด
1) เครื่องแอนนิโมมิเตอร (Anemometer)
2) เครื่องวัดน้ําฝน (Rain Gauge)
3) บารอมิเตอร (Barometer)
4) เครื่องไฮโกรมิเตอร (Hygrometer)
80. รีโมทเซนซิง(Remote Sensing) เปนระบบการทํางานที่ตองอาศัยปจจัยสําคัญขอใด
1) การสะทอนของรังสีอัตราไวโอเลต
2) ความเร็วของแสง
3) คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อ
4) ความหนาแนนของมวลอากาศ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (174) _____________
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ถอดรหัสลับ...วิชาสังคม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ปนี้ อ.ชัย ไดรับมอบหมายใหมาสรุปเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (O-NET) ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม ซึ่งทั้งสองสาระนี้มีเนื้อหามาก และขอสอบก็ออกเจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้นดวย ฉะนั้นนองๆ
นักเรียนก็ตองขยันอานทบทวนเนื้อหาและฝกทําแบบทดสอบประกอบไปดวย และถายามใดนองๆ ทอใจ อ.ชัย
มีคําสอนใจที่ไวใชเตือนตัวเองเสมอมาฝากนองๆ วา “ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” (Where
there’s a will there’s a way.) และ “ไมมีสิ่งใดเปนไปไมได ถาใจคิดจะทํา” (Nothing is impossible
to a willing heart.) สุดทายนี้ อ.ชัย ก็ขออวยพรใหนองๆ สอบไดคณะดังที่ตั้งความหวังไวนะครับ และที่สําคัญตอง
ขอขอบคุณโครงการแบรนดซัมเมอรแคมปและบัณฑิตแนะแนวที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
ของเด็กไทย และไดทําโครงการดีๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและนักเรียนมาตอเนื่องนับเปนปที่ 21 แลวนะครับ

ศาสนากับสังคม
1. ศาสนากับลัทธิแตกตางกันอยางไร
- ศาสนาเปนไปเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยทั่วไป / สวนลัทธิเปนไปเพื่อประโยชนสุขของบุคคล
เฉพาะกลุม.
- คําสอนของศาสนามีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ เปนที่สักการบูชาของศาสนิกชน / สวนคําสอนของลัทธิไมมี
ลักษณะศักดิ์สิทธิ์.
- ศาสนาตองมีคําสอนเกี่ยวกับศีลธรรมเปนหลัก / สวนลัทธิไมมีหลักการที่ตองมีคําสอนเกี่ยวกับ
ศีลธรรมโดยตรง.
- ศาสนาตองมีพิธีกรรม / สวนลัทธิอาจไมมีพิธีกรรมก็ได.
- ศาสนาตองมีคําสอนเกี่ยวกับจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหนา ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม / สวนลัทธิเนนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตในปจจุบันและอนาคต อันสัมพันธกับรูปธรรมเทานั้น.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (176) ____________
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- ศาสนามีศาสดาเปนผูนําสัจธรรมมาบอกชาวโลก หรือนําคําสั่งสอนของพระเจามาบอกชาวโลก /
สวนลัทธินั้นเจาลัทธิประกาศเพียงหลักการของตนซึ่งเปนทัศนะสวนตัว.
2. ศาสนามีองคประกอบสําคัญอะไรบาง
- องคประกอบสําคัญของศาสนา ไดแก ศาสดา คัมภีรศาสนา นักบวช ศาสนสถาน พิธีกรรม.
- บางศาสนามีองคประกอบไมครบ เชน ชินโตและฮินดูไมมีศาสดาผูกอตั้งศาสนา อิสลามและขงจื๊อ
ไมมีนักบวช.
3. ศาสนามีกี่ประเภท
1. ถาแบงตามภูมิศาสตร
1) ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก เชน ยิว โซโรอัสเตอร คริสต อิสลาม.
2) ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก เชน ชินโต เตา ขงจื๊อ.
3) ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต เชน พราหมณ-ฮินดู เชน (นิครนถ) พุทธ ซิกข.
2. ถาแบงตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจา
1) เทวนิยม (Theism) ศาสนาที่นับถือพระเจา
- เอกเทวนิยม (Monotheism) เชน ยิว คริสต อิสลาม โซโรอัสเตอร ซิกข.
- พหุเทวนิยม (Polytheism) เชน ชินโต ขงจื๊อ พราหมณ-ฮินดู ในระยะแรก.
2) อเทวนิยม (Atheism) ศาสนาที่ไมเชื่อเรื่องพระเจาสรางโลก แตสอนใหเชื่อในกฎแหงกรรม
เชน พุทธ เชน.
4. ศาสนาอื่นๆ ที่ควรรูมีอะไรอีกบาง
- ศาสนายิว เกิดในปาเลสไตน พระเจา คือ พระยะโฮวาห ศาสดา คือ โมเสส คัมภีรสําคัญ คือ
ทัลมุดโทราห และคัมภีรไบเบิลเดิม.
- ศาสนาโซโรอัสเตอรหรือปารซี เกิดในเปอรเซีย (อิหราน) เปนลัทธิบูชาไฟ พระเจา คือ พระอาหุรมัสดา
ศาสดา คือ โซโรอัสเตอร คัมภีรสําคัญ คือ อเวสตา.
- ศาสนาเชน (นิครนถนาฏบุตร) เกิดในอินเดีย ศาสดา คือ พระมหาวีระ คัมภีร คือ อังคะหรืออาคม.
- ศาสนาซิกข เกิดในอินเดีย ไมมีพระเจา ศาสดา คือ คุรานัก คัมภีร คือ คันถะ มีสัญลักษณเปน
รูปดาบไขว.
- ศาสนาชินโต เกิดในญี่ปุน มีพระเจามากมาย ไมปรากฏศาสดา คัมภีรสําคัญ คือ โคยิ-กิ และ
นิฮอง-งิ.
- ศาสนาเตา เกิดในจีน ไมมีพระเจา ศาสดา คือ เลาจื๊อ คัมภีร คือ เตาเตเกง.
- ศาสนาขงจื๊อ เกิดในจีน ไมมีพระเจา ศาสดา คือ ขงจื๊อ คัมภีร คือ เกงทั้ง 5 และชูทั้ง 5.
5. ศาสดาพยากรณ (Prophet) คืออะไร
- (หรือศาสดาประกาศก) คือ บุคคลที่เปนคนกลางระหวางพระเจากับมนุษย เปนผูนําคําสั่ง คําสอน
ความประสงคใดก็ตามมาแจงแกมนุษย ศาสดาพยากรณมีอยูในศาสนาประเภทเทวนิยม ไดแก ยูดาย คริสต
อิสลาม.
- 1) ศาสนายูดาย มีศาสดาพยากรณคนสําคัญ คือ โมเสส
2) ศาสนาคริสต รับรองศาสดาพยากรณของศาสนายูดายทั้งหมด อีกทั้งเพิ่มยอหน ผูใหศีลจุม
(John the Baptist)
3) ศาสนาอิสลาม รับรองศาสดาพยากรณของศาสนายูดายและศาสนาคริสต และเพิ่มทานนบีมุฮัมมัด
ซึ่งมาภายหลัง.
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พระพุทธศาสนา
6. ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาพิจารณาไดจากเรื่องใด
- 1) ถือสงฆเปนใหญในกิจการทั้งปวง
2) ยึดหลักพระธรรมวินัยเปนหลักสูงสุดของหมูคณะ
3) เนนความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ (เสรีภาพในพระพุทธศาสนา = วิมุตติ)
4) เคารพเสียงสวนใหญหรือมติมหาชน
5) ถือประโยชนสูงของประชาชนเปนที่ตั้ง.
7. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการที่สอดคลองกันในเรื่องใด
- 1) เกิดจากความอยากรูความจริงที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณทางธรรมชาติ
2) ศรัทธาในกฎเกณฑของธรรมชาติ
3) เชื่อมั่นในศักยภาพทางปญญาของมนุษย
4) มีทั้งหลักการบริสุทธิ์และหลักการประยุกต
5) เนนหลักเหตุผล
6) มนุษย คือ ผลิตผลของธรรมชาติ ไมใชผลงานสรางสรรคของพระเจา.
8. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการที่แตกตางกันในเรื่องใด
- มุงศึกษาความจริงของธรรมชาติ : พระพุทธศาสนามุงศึกษาความจริงของธรรมชาติดานในของ
มนุษยเปนหลัก / วิทยาศาสตรมุงศึกษาความจริงของธรรมชาติดานนอกของมนุษยเปนหลัก.
- รูกฎธรรมชาติ : พระพุทธศาสนาเนนปรับจิตใจคน สอนใหคนควบคุมภายในจิตใจตนเอง แค
ความสามารถของวิทยาศาสตรที่ควบคุมธรรมชาติได ไมอาจทําใหเกิดความสงบสุขในโลกได / วิทยาศาสตรเนน
ปรับธรรมชาติ มุงการควบคุมธรรมชาติภายนอก.
- รูจักธรรมชาติเหมือนกัน แตปฏิบัติตอธรรมชาติไมเหมือนกัน : พระพุทธศาสนารูจักธรรมชาติของ
มนุษยแลวพยายามแกไขธรรมชาติของมนุษยใหเปนคนดีมีคุณธรรม ไมตกอยูภายใตกิเลส และไมคิดวาตนเปนนาย
เหนือธรรมชาติ ไมทํารายธรรมชาติ / สวนวิทยาศาสตรรูจักธรรมชาติของมนุษยแลวพยายามหาประโยชนจาก
ธรรมชาติของมนุษย และคิดวาตนเปนนายเหนือธรรมชาติ พยายามเอาชนะธรรมชาติ.
- ใหความสําคัญกับความรูตางกัน : พระพุทธศาสนายอมรับความรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย รวมทั้งใจดวย / สวนวิทยาศาสตรจะยอมรับความรูวามีอยูจริงเฉพาะความรูที่ไดจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทานั้น วิทยาศาสตรไมยอมรับความรูที่เกิดจากใจ เชน พระพุทธศาสนายอมรับวามีเทวดา
แตวิทยาศาสตรไมยอมรับเพราะพิสูจนไมได.
- มุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ : พระพุทธศาสนานําเสนอความจริงเพื่อใหมนุษยอยูรวมกันอยาง
สันติสุข ความจริงที่ไมมีประโยชนตอสันติสุขของมนุษย ถึงแมจะรูแตก็จะไมนํามาเผยแผ เปรียบเสมือนใบไมในกํามือ
เดียวที่เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยอยางแทจริง / วิทยาศาสตรคนพบความจริงแลวนํามาเผยแพร ใครจะนํา
ความจริงนั้นไปประยุกตใชในทางดีหรือราย วิทยาศาสตรจะไมใหความสนใจ.
9. วิธีคิดตามนัยพระพุทธศาสนาและวิธีคิดตามนัยวิทยาศาสตรมีความแตกตางกันในเรื่องใด
- พระพุทธศาสนามุงศึกษากฎธรรมชาติในสวนของกรรมนิยามและจิตนิยาม (กรรมนิยาม =
พฤติกรรมของคน, จิตนิยาม = กระบวนการทํางานของจิต) / สวนวิทยาศาสตรมุงศึกษากฎธรรมชาติในสวนของ
อุตุนิยามและพีชนิยาม.
- พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาเรื่องเชิงนามธรรมดวย เชน เรื่องเทวดา นรกสวรรค บุญบาป /
สวนวิทยาศาสตรเนนการศึกษาเรื่องเชิงวัตถุเพียงอยางเดียว.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (178) ____________
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- พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาเพื่อใหเขาใจปรากฏการณตามความเปนจริงโดยเนนดานจิตใจ
/
สวนวิทยาศาสตรเนนการศึกษาเพื่อใหเขาใจปรากฏการณตามความเปนจริงโดยเนนดานวัตถุ.
- พระพุทธศาสนาเนนการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อจะนํามาแกปญหาชีวิตไดจริง
เปนประโยชนตอ
มนุษยชาติเทานั้น / สวนวิทยาศาสตรเนนศึกษาเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการแกปญหาชีวิตก็มี.
10. เพราะเหตุใดพระพุทธเจาไดรับการยกยองใหเปนพระบรมศาสดา
- 1) ทรงบําเพ็ญบารมีมาหลายภพชาติอยางตอเนื่อง 2) ทรงมีพระปณิธานที่มั่นคง
3) ทรงเปนผูที่มีความใฝเรียนรูอยางยิ่งยวด
4) ทรงมีความอุทิศตนอยางยอดเยี่ยม
5) ทรงมีความไมสันโดษในกุศลธรรมอยางยอดเยี่ยม.
11. ศรัทธาและปญญาในพระพุทธศาสนาสัมพันธกันอยางไร
- ศรัทธาในพระพุทธศาสนาตองเปนศรัทธาที่มีปญญาคอยกํากับควบคุมอยูดวย เชน ในหลักคําสอน
หมวด พละ 5 (ธรรมอันเปนกําลัง) ประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หรือในอริยทรัพย 7 (ทรัพย
ภายในอันประเสริฐ) ประกอบดวย ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา.
- ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 ประการ คือ
1) กรรมศรัทธา เชื่อวากฎแหงกรรมมีจริง
2) วิบากศรัทธา เชื่อวาผลของกรรมมีจริง
3) กัมมัสสกตาศรัทธา เชื่อวาทุกคนมีกรรมเปนของตน
4) ตถาคตโพธิศรัทธา เชื่อในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ปญญา แปลวา ความรูรอบ ความ
รูเทาทันโลกและชีวิต ปญญาในพระพุทธศาสนาตองเปนปญญาที่มาคูกันกับความดีงาม ก็คือ ความรูคูคุณธรรม.
12. หลักธรรมที่สําคัญในพุทธศาสนามีอะไรบาง
- ธรรมที่ควรกําหนดรู (ทุกข) p ขันธ 5 : นามรูป / โลกธรรม 8 / จิต เจตสิก.
- ธรรมที่ควรละเวน (สมุทัย) p หลักกรรม : นิยาม 5 / วิตก 3 / กรรมนิยาม (กรรม 12) / มิจฉา
วณิชชา / นิวรณ 5 / ปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมนิยาม / อุปาทาน 4 / วัฏฏะ 3 / ปปญจธรรม 3.
- ธรรมที่ควรบรรลุ (นิโรธ) p นิพพาน : ภาวนา 4 / วิมุตติ 5.
- ธรรมที่ควรเจริญหรือลงมือปฏิบัติ (มรรค) p พระสัทธรรม 3 / ปญญาวุฒิธรรม 4 / พละ 5 /
อุบาสกธรรม 5 / มงคล 38 / อปริหานิยธรรม 7 / ปาปณิกธรรม 3 / ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 / โภคอาทิยะ 5
/ อริยวัฑฒิ 5 / อธิปไตย 3 / สาราณียธรรม 6 / ทศพิธราชธรรม / วิปสสนาญาณ 9.
13. หลักธรรมใดที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัททั่วไปมากที่สุด
- อนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 อนุปุพพีกถาเปนหลักธรรมวาดวยเรื่อง ทาน ศีล สวรรค โทษของกาม
และการออกบวช พระองคทรงสั่งสอนแกคนทั่วไปเพื่อขัดเกลาจิตใจในเบื้องตน แลวตอมาจึงทรงสอนธรรมขั้น
สูงสุด คือ อริยสัจ 4 ผูฟงจะไดบรรลุเปนพระอริยบุคคล (ผูประเสริฐ) ซึ่งมี 4 จําพวกตามลําดับ คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต.
14. หลักธรรมใดบางที่มักนํามาออกสอบบอยๆ
- ขันธ 5 / ไตรลักษณ / กรรม / ทุกข / มรรคมีองค 8
- ขันธ 5 : องคประกอบของชีวิต 5 ประการ
1) รูป รางกายอันประกอบดวยธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 2) เวทนา ความรูสึกเปนสุข ทุกข เปนกลาง
3) สัญญา ความจําไดหมายรู
4) สังขาร สภาพปรุงแตงจิตใหคิดดี คิดชั่ว หรือเปนกลาง (สิ่งที่ปรุงแตงจิต ไดแก คานิยม ความ
สนใจ) สังขารเปนผลรวมของวิญญาณ เวทนา และสัญญา, สังขารถือเปนขั้นตอนที่กอใหเกิดพฤติกรรมทั้งดีและชั่ว
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (179)

5) วิญญาณ การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 6 ที่เรียกวา อายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
สรุปขันธ 5 มีเพียงองคประกอบหลักสองอยาง คือ รูปกับนาม ขันธ 5 เปนหลักธรรมที่มี
ความสําคัญดังนี้ 1) ทําใหรูวาชีวิตเกิดจากองคประกอบ 5 ประการที่ตางก็อิงอาศัยกัน รวมเปนรางกายและจิตใจ
2) ทําใหรูวาตัวตนที่แทของเรานั้นไมมี 3) เมื่อตัวตนที่แทจริงของเราไมมี เราจึงไมควรยึดติดถือมั่นในขันธ 5.
- ไตรลักษณ : ลักษณะทั่วไป 3 ประการของสิ่งทั้งปวง
1) อนิจจัง ความไมเที่ยง เชนคํากลาวที่วา “ทานไมสามารถลงอาบน้ําในแมน้ําสายเดียวกันไดถึง
สองครั้ง” เพราะกระแสน้ํายอมไหลไปตลอดเวลา ถึงแมจะเปนที่เดียวกัน แตก็เปนกระแสน้ําใหมที่ไหลอยูอยาง
ตอเนื่อง
2) ทุกขัง สภาพที่ทนอยูไดยาก
3) อนัตตา ความไมมีรูปราง ความไมใชตัวตนที่แทจริง อนัตตาเปนหลักคําสอนเฉพาะใน
พระพุทธศาสนา.
- กรรม : การกระทําทางกาย วาจา และใจที่มีเจตนา.
- ทุกข : แปลวา ทนไดยาก ทุกขในอริยสัจ 4 หมายถึง ความทุกขทางกายและใจ เปนทุกขของ
สิ่งมีชีวิตเทานั้นเนื่องจากความยึดมั่นในเบญจขันธ สวนทุกขในไตรลักษณมีความหมายกวางกวาทุกขในอริยสัจ 4
ซึ่งหมายถึง สภาพที่ทนอยูไดยาก เปนทุกขของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตที่ไมสามารถดํารงอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป
เพราะตองเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปตามเหตุปจจัย.
- มรรคมีองค 8 : หรือทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา
15. หลักธรรมใดบางที่เคยออกสอบแลว แตอาจนํามาออกซ้ําไดอีก
- อปริหานิยธรรม 7 : ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม แตเปนไปเพื่อความเจริญโดยฝายเดียว
(หลักธรรมหมวดนี้ เดิมพระพุทธเจาตรัสสอนกษัตริยวัชชี) อปริหานิยธรรมเปนหลักธรรมสําหรับนักปกครอง
นักบริหารที่ดี
มีลักษณะสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และยังมีขอบัญญัติหนึ่งที่ใหมีการปกปองคุมครองใหเกียรติแกสตรีดวย.
- อธิปไตย : อธิปไตย แปลวา ความเปนใหญ ภาวะที่ถือวาเปนใหญ ไดแก
1) อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ
2) โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ
3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ
ถาเทียบหลักอธิปไตยกับหลักการปกครองนั้น อัตตาธิปไตยเทียบไดกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ที่ผูนํามีอํานาจเด็ดขาด สวนโลกาธิปไตยเทียบไดกับระบอบประชาธิปไตยที่ผูนําถือเสียงของประชาชนเปนใหญ
ธรรมาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่ผูนําถือธรรมเปนใหญ.
- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) : ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน เปน
หลักธรรมที่วางเปาหมายของชีวิตในระดับตนหรือระดับพื้นฐาน
1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร
2) อารักขสัมปทา เก็บออมทรัพย
3) กัลยาณมิตตตา คบมิตรดี
4) สมชีวิตา ใชทรัพยเปน (หรือเรียกวา หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ) หลักธรรมที่มีความสัมพันธ
กับทิฏฐธัมมิกัตถะ มีดังนี้ อารักขสัมปทา กับ โภคอาทิยะ 5 (ประโยชนที่ไดจากโภคทรัพย), กัลยาณมิตตตา กับ
อริยวัฑฒิ 5 (หลักความเจริญของอารยชน).
- สติปฏฐาน : การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง ไดแก
1) กายานุปสสนา เชน วิธีอานาปานสติ การกําหนดอิริยาบถ การสรางสัมปชัญญะ
2) เวทนานุปสสนา เชน ขณะนั่งนานๆ ถามีอาการเจ็บ ปวด เมื่อยก็ใหรูทันเวทนาหรือความรูสึกนั้นๆ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (180) ____________
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3) จิตตานุปสสนา เชน ขณะนี้จิตเราเปนอยางไร มีความรัก โลภ โกรธ หรือหลง ใหรูทันวาจิต
เชนนั้นๆ กําลังเกิดขึ้น
4) ธัมมานุปสสนา เชน รูแจงในอริยสัจ ขันธ นิวรณ อายตนะ โพชฌงค.
- นิยาม 5 : กฎธรรมชาติ
1) อุตุนิยาม กฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
2) พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับการสืบพันธุ
3) จิตตนิยาม กฎเกี่ยวกับการทํางานของจิต
4) กรรมนิยม กฎเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยหรือที่เรียกกันวา กฎแหงกรรม
5) ธรรมนิยาม กฎเกี่ยวกับความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลตอกัน ธรรมนิยามถือเปนกฎใหญที่
ครอบคลุมกฎธรรมชาติทุกกฎ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา กฎอิทัปปจยตา.
- สังคหวัตถุ 4 : หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูอื่นไวได การสงเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลและ
ประสานหมูชนใหเกิดความสามัคคี ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
(สรุปก็คือ โอบออมอารี-วจีไพเราะ-สงเคราะหชุมชน-วางตนพอดี).
- พรหมวิหาร 4 : ธรรมของผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา.
- การสงเคราะหบุตร : ประเภทของบุตร ไดแก อภิชาตบุตร อนุชาตบุตร อภิชาตบุตร การสงเคราะห
บุตรจนไดเปนอภิชาตบุตรและอนุชาตบุตร ถือวาเปนอุดมมงคลเพราะนําความสุขและความภูมิใจมาสูวงศตระกูล.
- ภพ-ภูมิ : ภพ คือ โลกอันเปนที่อยูของสัตว ภูมิ คือ ชั้นแหงจิต ระดับจิตใจ ภพ-ภูมิเกี่ยวของกับ
กฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิดบงชี้ถึงสถานที่เกิด คือ ภพ-ภูมิ ของผูตายและผูเกิดดวย ความเชื่อเรื่องกรรม
และผลแหงกรรมทําใหเชื่อเรื่องโลกหนา คือ ภพ-ภูมิ ดวย.
16. หลักธรรมใดบางที่เก็งวาจะออกสอบในปนี้
- สาราณียธรรม ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน มีความสามัคคีกัน
1) เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา
2) เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา
3) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา
4) สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช
5) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา
6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได.
- สันโดษ : สันโดษ แปลวา ความยินดี ความพอใจ
1) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ตนหามาได สันโดษขอนี้มุงกําจัดความโลภ ทําใหมีความสุขกับสิ่งที่
ตนมีอยู
2) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกําลังความสามารถของตน สันโดษขอนี้มุงกําจัดความหลงตนเอง ทํา
ใหรูจักประมาณตนตามความเปนจริง
3) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามฐานะความเปนอยูของตน สันโดษขอนี้ทําใหรูจักวางตนให
เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม ดังนั้นสันโดษจึงเปนหลักธรรมที่ใชควบคุมใจในการแสวงหาปจจัยดํารงชีวิต คือ
ใหรูจักตน รูจักกําลัง รูจักฐานะตน ตัวอยางบุคคลผูมีสันโดษในทางพระพุทธศาสนา เชน มหาตมะ คานธี.
- โกศล : โกศล แปลวา ความฉลาด
1) อายโกศล ความฉลาดในความเจริญ
2) อปายโกศล ความฉลาดในความเสื่อม
3) อุปายโกศล ความฉลาดในอุบายหรือวิธีการ ก็คือ รูครบวงจร คือ ความรูจักวิธีการละเหตุแหง
ความเสื่อมและสรางเหตุแหงความเจริญ.
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- นิวรณ 5 : สิ่งที่ขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี
1) กามฉันทะ ความพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
2) พยาบาท การคิดปองรายผูอื่น
3) ถีนมิทธะ ความหดหู เซื่องซึม เหงาหงอย เหมอลอย
4) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รําคาญใจ กระวนกระวายใจ รอนรุมกลุมใจ
5) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย.
- โลกบาลธรรม : แปลวา ธรรมคุมครองโลก
1) หิริ ความละอายใจตอการทําความชั่ว
2) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป.
- โลกธรรม 8 : ธรรมที่มีประจําโลก แบงเปน ฝายที่นาปรารถนา (อิฏฐารมณ) ไดแก สุข มีลาภ มียศ
สรรเสริญ ฝายที่ไมนาปรารถนา (อนิฏฐารมณ) ไดแก ทุกข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา.
- วัฏฏะ 3 : วงจรแหงการเวียนวายตายเกิด
1) กิเลสหรือกิเลสวัฏ ประกอบดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
2) กรรมหรือกรรมวัฏ การกระทํา
3) วิบากหรือวิบากวัฏ ผลแหงกรรม.
17. หลักธรรมใดบางที่ควรรูเพิ่ม (อยาประมาท)
- วิตก 3 : วิตก แปลวา ความนึกคิด
1) กุศลวิตก ความนึกคิดในทางที่ดีงาม ไดแก เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก
2) อกุศลวิตก ความนึกคิดในทางไมดี ไดแก กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก.
- ภาวนา 4 : ภาวนา แปลวา การทําใหเกิดขึ้นใหมีขึ้น การพัฒนา การฝกอบรมจิต ภาวนา 4 จึงเปน
การพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาไปพรอมกัน ซึ่งแบงเปน กายภาวนา สีลภาวนา
จิตตภาวนา ปญญาภาวนา.
- พระสัทธรรม 3 : ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี เพื่อพัฒนาตนใหเปนคนดีสมบูรณ
1) ปริยัติ คําสอนที่ตองเลาเรียน ไดแก พระไตรปฎก
2) ปฏิบัติ คําสอนที่ตองลงมือปฏิบัติ ไดแก ไตรสิกขา
3) ปฏิเวธ ผลที่ไดจากการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล นิพพาน.
- พละ 5 : แปลวา ธรรมที่ทําใหมีกําลัง ไดแก สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา พละ 5 ประการนี้
จะตองปฏิบัติใหไดสมดุลกันเสมอ สัทธาตองพอดีกับปญญา วิริยะตองพอดีกับสมาธิ สติควบคุมทั้งสัทธา วิริยะ
สมาธิ และปญญา.
- ปญญา : ความรูรอบ ความรูเทาทันโลกและชีวิต วิธีพัฒนาปญญา ไดแก
1) สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการฟง
2) จินตามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิด
3) ภาวนามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝกตามหลักสติปฏฐาน 4 ใน
ขั้นวิปสสนากรรมฐาน.
- อริยวัฑฒิ 5 : หลักความเจริญของอารยชน ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา.
- โภคอาทิยะ 5 : ประโยชนที่ไดจากโภคทรัพย
1) ใชเลี้ยงตัว เลี้ยงบิดามารดา บุตรภรรยา และคนในปกครองใหเปนสุข
2) ใชบํารุงมิตรสหายและผูรวมงานของตนใหเปนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (182) ____________
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3) ใชปองกันภยันตราย
4) ทําพลี 5 อยาง
5) อุปถัมภบํารุงสมณะชีพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ.
- พลี 5 เปนสวนหนึ่งในหลักธรรม “โภคอาทิยะ 5”
1) ญาติพลี สงเคราะหญาติ
2) อติถิพลี ตอนรับแขก
3) ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ
4) ราชพลี บํารุงราชการ เชน เสียภาษี
5) เทวตาพลี ทําบุญเพื่อบูชาสิ่งที่ตนนับถือ.
- ปาปณิกธรรม : ธรรมของผูคาขาย.
- นาถกรณธรรม : ธรรมที่ทําใหพึ่งตนเองได.
- โพธิปกขิยธรรม : ธรรมที่เกื้อหนุนใหตรัสรู มี 37 ประการ คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4
อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และมรรคมีองค 8.
18. หลักธรรมใดที่สัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ไดแก สันโดษ (ความพอใจ) / สมชีวิตา (ความพอดี) / อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (การพึ่งตนเอง) /
มัตตัญุตา (รูจักประมาณตน) / ธัมมัญุตา อัตถัญุตา (รูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต) / มัชฌิมาปฏิปทา
(ทางสายกลาง) / อโลภ (ความไมโลภมาก).
19. หลักธรรมใดที่เกี่ยวกับการเมืองและสันติภาพ
- การเปนสมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ : สัปปุริสธรรม 7 กุศลกรรม 10
- การเปนสมาชิกที่ดีของสังคม : พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4
- การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน : นาถกรณธรรม 10 สาราณียธรรม 6
- การเปนสมาชิกที่ดีของรัฐ : อธิปไตย 3 อปริหานิยธรรม 7.
20. อริยสัจ 4 มีความสําคัญอยางไร
- สิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรู เรียกวา อริยสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญดังนี้
1) เปนหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงคนพบเปนคนแรก
2) ถือเปนหลักธรรมสําคัญที่สุด เพราะเปนพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลาย เปนแกนกลางของ
หลักธรรมคําสอนทั้งหมด เพราะหลักธรรมทั้งหมดสรุปรวมลงในอริยสัจไดทั้งหมด
3) เปนหลักแสดงถึงความเปนเหตุและผล
4) เปนหลักธรรมที่ทรงสอนมากที่สุด
5) เปนหลักสัจธรรมและจริยธรรมที่สมบูรณแบบที่สุด คือ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ครบถวน.
21. กฎแหงกรรมคืออะไร
- กฎแหงกรรมในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา “กรรมนิยาม” เปนกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําและ
ผลของการกระทํา ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วา “หวานพืชเชนใด ไดผลเชนนั้น ผูทําดียอมไดดี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว”.
กรรมแบงออกเปน 12 อยาง ดังนี้
- กรรมแบงตามกาลเวลาที่ใหผล
1) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมใหผลทันตาเห็นหรือในชาตินี้
2) อุปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนา
3) อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอๆ ไป
4) อโหสิกรรม กรรมที่ไมมีโอกาสใหผลหรือกรรมที่ใหผลเสร็จแลว.
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- กรรมแบงตามหนาที่ที่ใหผล
1) ชนกกรรม กรรมนําไปเกิด
2) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน
3) อุปปฬกกรรม กรรมบีบบังคับ
4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน.
- กรรมแบงตามหนักเบา
1) ครุกรรม กรรมหนัก
2) พหุลกรรมหรืออาจิณกรรม กรรมเคยชิน
3) อาสันนกรรม กรรมใกลตาย
4) กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา.
22. ตามหลักพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกขไดอยางไร
- จะดับทุกขไดตองปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค 8 ดังนี้
1) สัมมาวาจา เจรจาชอบ
2) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
ศีล
3) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
4) สัมมาวายามะ เพียรชอบ
5) สัมมาสติ ระลึกชอบ
สมาธิ
6) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
7) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ
ปญญา
8) สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ
- คําที่ออกสอบบอย ไดแก
1) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ เชน เห็นวาบุญ-บาปมีจริง กรรมดี-ชั่วมีจริง
2) สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ เชน คิดไมพยาบาท คิดไมเบียดเบียน
3) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความไมประมาท เชน มีสติรูเทาทันเบญจขันธ ระลึกในสติปฏฐาน
4 กาย เวทนา จิต ธรรม
4) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เชน มีจิตไมฟุงซาน มีจิตแนวแนมั่นคง.
23. ไตรสิกขาคืออะไร
- กระบวนการฝกอบรมตน 3 ขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนขอปฏิบัติที่จัดลงในมรรคมีองค 8
ไดดังนี้
1) ศีล : สัมมาวาจา-สัมมากัมมันตะ-สัมมาอาชีวะ
2) สมาธิ : สัมมาวายามะ-สัมมาสติ-สัมมาสมาธิ
3) ปญญา : สัมมาทิฐิ-สัมมาสังกัปปะ.
- สรุปก็คือ ศีล (สะอาด) ตรงกับ ละชั่ว , สมาธิ (สงบ) ตรงกับ ทําดี , ปญญา (สวาง) ตรงกับ ทําจิต
ใหผองใส.
24. โยนิโสมนสิการจัดอยูในหลักธรรมใด
- จัดอยูในปญญาวุฒิธรรม 4 คือ ธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา ไดแก
1) สัปปุริสสังเสวะ คบหาคนดี
2) สัทธัมมัสสวนะ ใสใจศึกษาเลาเรียน
3) โยนิโสมนสิการ คิดโดยแยบคาย ศึกษาหาเหตุผลโดยถูกวิธี เปนความคิดเพื่อกําจัดอวิชชาและตัณหา
4) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามหลัก.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (184) ____________
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25. พระพุทธเจาเปรียบประเภทของคนเสมือนบัวกี่เหลา
- บัว 3 เหลา (บัวเหนือน้ํา บัวเสมอน้ํา บัวที่จมอยูในน้ํา) ตอมาพระอรรถกาจารยไดเพิ่มบัวเหลาที่ 4
เขามาเพื่อใหสอดคลองกับการจัดบุคคลออกเปน 4 ประเภท คือ
1) อุคฆฏิตัญู บัวเหนือน้ําและพรอมจะบานเมื่อตองแสงแดด เปนพวกฉลาดมาก
2) วิปจิตัญู บัวเสมอน้ําพรอมที่จะบานในวันถัดไป เปนพวกฉลาดปานกลาง
3) เนยยะ บัวกลางน้ําพรอมที่จะบานในวันตอๆไป เปนพวกพอแนะนําได
4) ปทปรมะ บัวใตโคลนตม เปนพวกโงเขลาเบาปญญา
- ขอสังเกตตามที่พระพุทธเจาตรัสสอนธรรม ไมมีบัวเหลาที่ 4 แสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ
ที่จะตรัสรูไดเหมือนกันหมด แลวแตวาใครจะตรัสรูไดยากหรืองายเทานั้น.
26. มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) คืออะไร
- เปนทางที่จะนําไปสูความจริงไดอยางตรงจุด นําไปสูเปาหมายที่พึงประสงคได ไมใชทางที่อยูตรงกลาง
ระหวางทางซายหรือทางขวา และไมใชทางปฏิบัติที่สุดโตง 2 ทาง คือ การหมกมุนอยูในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค)
และการทรมานตนใหลําบาก (อัตตกิลมถานุโยค) ในเชิงปฏิบัติทางสายกลาง ก็คือ มรรคมีองค 8 ซึ่งสามารถสรุป
ลงในไตรสิกขา ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา.
27. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมีสาระสําคัญอยางไร
- เปนพระสูตรวาดวยการหมุนกงลอธรรมหรือพระสูตรแหงการขยายธรรมจักร มีสาระสําคัญที่วาดวย
1) ทางสุดโตง 2 สายที่ไมควรดําเนิน
2) มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค 8 เปนทางสายกลางที่นําไปสูการพนทุกข
3) อริยสัจ 4.
28. อนันตลักขณสูตรมีสาระสําคัญอยางไร
- มีหลักการสําคัญ คือ ใหพิจารณาเรื่องขันธ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) วาไมเที่ยง
เปนทุกขและเปนอนัตตา จึงไมควรยึดถือวานั่นเปนของเราหรือนี่เปนตัวตนของเรา เมื่อพระปญจวัคคียไดฟงธรรมนี้
ก็บรรลุเปนพระอรหันตพรอมกัน.
29. ปฏิจจสมุปบาท (ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด) คืออะไร
- สภาพที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดมีขึ้น ดังหลักการที่วา “เมื่อ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับไปดวย”
ปฏิจจสมุปบาทมีองคประกอบ 12 ประการที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนี้ อวิชชา ↔ สังขาร ↔ วิญญาณ ↔
นามรูป ↔ สฬายตนะ ↔ ผัสสะ ↔ เวทนา ↔ ตัณหา ↔ อุปาทาน ↔ ภพ ↔ ชาติ ↔ ชรามรณะ.
- องคประกอบทั้ง 12 ประการนี้แยกออกเปน 3 พวกตามหนาที่ในวงจรการเวียนวายตายเกิด
เรียกวา วัฏฏะ 3 (ไตรวัฏ) คือ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ และวิบากวัฏ (ปฏิจจสมุปบาท มีคําที่ใชแทนได เชน อิทัปปจจยตา
ธรรมนิยาม ปจจยาการ อริยสัจ หรืออาจเรียกวา กฎของจักรวาล Cosmic Law).
30. โอวาทปาติโมกขคืออะไร
- พระโอวาทที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระสาวกในวันมาฆบูชา มีสาระสําคัญ คือ
1) ละเวนความชั่วทั้งปวง
2) ทําความดีใหถึงพรอม
3) ทําจิตใจตนเองใหสะอาดบริสุทธิ์ ทั้งสามขอนี้ตรงกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
โอวาทปาติโมกขถือเปนธรรมนูญของพระพุทธศาสนา เพื่อใหพระสงฆยึดถือเปนกรอบในการประกาศพระพุทธศาสนา.
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_____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (185)

31. วันมาฆบูชามีความสําคัญอยางไร
- ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ถือเปนวันธรรม พระองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข คือ ทรงประกาศ
หลักใหญหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา มีเหตุการณสําคัญ คือ
1) วันจาตุรงคสันนิบาต
2) วันปลงพระชนมายุสังขาร ชาวพุทธถือวาวันมาฆบูชาเปนวันแหงความบริสุทธิ์.
32. วันวิสาขบูชามีความสําคัญอยางไร
- ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ถือเปนวันพุทธ พระองคประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน การตรัสรู
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจาถือเปนเหตุการณสําคัญที่สุด เพราะอาศัยการตรัสรูและพระกรุณา
คุณของพระองค ชาวโลกจึงไดแสงสวาง คือ ปญญาจากพระองค ชาวพุทธถือวาวันวิสาขบูชาเปนวันแหง
ความสําเร็จของพระพุทธเจา.
- ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ไดมีการรื้อฟนการประกอบพระราชพิธี
วันวิสาขบูชาขึ้นใหมจนเปนประเพณีปฏิบัติตอมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันองคการสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชา
เปนวันสากลของโลก.
33. วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอยางไร
- ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ถือเปนวันสงฆ มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น ดังนี้
1) เปนวันแรกที่ทรงประกาศพระศาสนา คือ เผยแผธรรมเปนครั้งแรก
2) เปนวันแรกที่ทรงแสดงปฐมเทศนาที่ชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
3) เกิดพระอริยสงฆรูปแรก
4) มีพระรัตนตรัยครบจึงถือเปนวันประดิษฐานพระพุทธศาสนา
5) พราหมณโกณฑัญญะไดดวงตามเห็นธรรมและกราบทูลขออุปสมบทเปนสงฆรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธถือวาวันอาสาฬหบูชาเปนวันแหงการบูชาเพื่อนอมระลึกถึงเหตุการณในวันเพ็ญเดือน 8.
34. หลักธรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชามีหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก วันประสูติ-กตัญูกตเวที วันตรัสรู-อริยสัจ 4
วันปรินิพพาน-อัปปมาทธรรม (ความไมประมาท) อื่นๆ เชน ขันธ 5 ปฏิจจสมุปบาท.
- วันมาฆบูชา (วันจาตุรงคสันนิบาต) ไดแก โอวาท 3 อิทธิบาท 4.
- วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิง) ไดแก อัปปมาทธรรม ไตรลักษณ.
- วันอาสาฬหบูชา (วันแสดงปฐมเทศนา) ไดแก มัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค 8.
35. วันเทโวโรหณะมีความสําคัญอยางไร
- ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน เปนวันที่พระองคเสด็จลงจากสวรรค
ชั้นดาวดึงสหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ในวันนี้พระองคทรงเนรมิตใหเทวดา มนุษย และสัตวนรกได
มองเห็นกันทั่วทั้ง 3 โลก วันนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันพระเจาเปดโลก”.
36. วันมหาปวารณาคือวันอะไร
- วันที่พระสงฆจะประชุมพรอมกันในพระอุโบสถแลวรวมกันทําพิธี “ปวารณา” คือ แตละรูปจะเปด
โอกาสใหวากลาวตักเตือนกันไดซึ่งทํากันในวันออกพรรษา กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษา ก็คือ การ
ตักบาตรเทโว ซึ่งนิยมทํากันหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งเรียกวาวัน “เทโวรหณะ”.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (186) ____________
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37. การตักบาตรน้ําผึ้งเกี่ยวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
- วันสารท คือ วันทําบุญกลางปตามประเพณีไทยซึ่งยังอยูในชวงฤดูเขาพรรษา เปนการทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ในเทศกาลวันสารทไทยมีประเพณีที่ทํากันเฉพาะบางแหงเทานั้น คือ การ
ตักบาตรน้ําผึ้ง (ที่สมุทรสาคร) โดยถือคติตอนที่พระพุทธเจาเสด็จประทับจําพรรษาอยูในปารักขิตวันพระองคเดียว มีชาง
ปาริเลยยกะกับลิงเปนผูคอยถวายอุปฏฐาก โดยชางคอยถวายน้ําฉันน้ําใช สวนลิงคอยหาผลไมและน้ําผึ้งรวงมาถวาย.
38. ทศพิธราชธรรม 10 มีอะไรบาง
- 1) ทาน การให
2) ศีล การประพฤติที่ดีงาม
3) ปริจจาคะ การเสียสละ
4) อาชชวะ ความซื่อตรง
5) มัททวะ ความสุภาพ ออนโยน 6) ตบะ ไมหมกมุนในความสุขสําราญจนลืมหนาที่
7) อักโกธะ ไมโกรธ
8) อวิหิงสา ไมเบียดเบียนกดขี่ขมเหงผูอยูใตปกครอง
9) ขันติ อดทนอดกลั้น
10) อวิโรธนะ วางตนเปนกลาง.
39. เปรียบเทียบสวนประกอบของพระพุทธศาสนากับสวนประกอบของตนไม
- การบวช ↔ ลําตน / ลาภสักการะ สรรเสริญ ↔ กิ่งใบของตนไม / การมีศีลบริสุทธิ์ ↔ สะเก็ด
ของตนไม / การมีสมาธิอยางสมบูรณ ↔ เปลือกตนไม / ความเห็นดวยญาณ ↔ กระพี้ของตนไม / ความหลุด
พนจากกิเลสโดยเด็ดขาด ↔ แกนของตนไม.
40. นิกายเถรวาทและนิกายอาจาริยวาทมีลักษณะแตกตางกันอยางไร
- เถรวาทมุงปฏิบัติตามอรหันตมรรคเพื่อจะบรรลุเปนพระอรหันต / สวนอาจาริยาวาทมุงปฏิบัติตาม
ทางโพธิมรรค ยังไมปรารถนาความหลุดพน จนกวาจะชวยใหสัตวอื่นพนทุกขกอน
- เถรวาทมุงรักษาพระธรรมวินัยหรือศีลทั้ง 227 ขออยางเครงครัด / สวนอาจาริยวาทมุงรักษาธรรม
มากกวาวินัย เพิ่มวินัยของพระโพธิสัตว แสดงภาวการณปฏิบัติธรรมอีก 58 ขอ
- เถรวาทปฏิเสธหลักตรีกาย (ธรรมกาย-นิรมาณกาย-สัมโภคกาย) / สวนอาจาริยวาทแสดงลัทธิตรีกาย
รับวาพระพุทธเจามีพระกายเปนสาม คือ ธรรมกาย-นิรมาณกาย-สัมโภคกาย
- เถรวาทไมรับวาพระพุทธภาวะมีอยูในสรรพสัตว / สวนอาจาริยวาทยืนยันพุทธภาวะมีอยูในสัตวไม
เลือกหนา แมแตเดรัจฉาน
- เถรวาทสอนวาบุคคลจะตรัสรูไดดวยอรหันตมรรคทางเดียวเทานั้น คือ ศีล-สมาธิ-ปญญา / สวน
อาจาริยวาทสอนวาบุคคลจะตรัสรูได โดยวิธีดังนี้
1. การศึกษาจากคัมภีร (ปริยัติ)
2. การบําเพ็ญทางใจ (ปฏิบัติ)
3. ศรัทธาตอพระพุทธเจา (ภักดี)
41. พระไตรปฎกมีสาระสําคัญอะไรที่นารูบาง
- ในสมัยพุทธกาลยังไมมีพระไตรปฎก แตมีคําสอนที่เรียกวา พระธรรมวินัย หลังจากพุทธปรินิพพาน
ได 3 เดือน ไดมีการทําสังคายนาครั้งที่ 1 แลวจัดระเบียบพระธรรมวินัยเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการจดจํา
เรียกวา พระไตรปฎก แตยังคงใชวิธีการทองจํา ตอมาเมื่อมีการทําสังคายนาครั้งที่ 5 ที่ศรีลังกา จึงไดมีการจารึก
พระธรรมคําสั่งสอนเปนลายลักษณอักษรภาษาบาลี.
- ในประเทศไทยไดมีการชําระพระไตรปฎกหลายครั้ง เชน สมัยรัชกาลที่ 1 มีการชําระพระไตรปฎก
มีชื่อวา “พระไตรปฎกฉบับทอง” สมัยรัชกาลที่ 5 มีการชําระพระไตรปฎกและพิมพเปนอักษรไทย มีชื่อวา
“พระไตรปฎกฉบับตราแผนดินหรือฉบับพิมพ” ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่มีการพิมพพระไตรปฎกเปนอักษรไทย สมัย
รัชกาลที่ 7 มีการชําระพระไตรปฎก มีชื่อวา “พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ”.
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- พระไตรปฎกจึงเปนคัมภีรที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธศาสนา แบงเปน
1) พระวินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีล
2) สุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาที่มีรายละเอียด เชน บุคคล สถานที่ เหตุการณประกอบ
ใหรูวาแสดงแกใคร ที่ไหน ปรารภอะไร
3) อภิธรรมปฎก วาดวยหลักธรรมลวนๆ.
42. พุทธศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภท
- 1) กุศลพิธี เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธีเวียนเทียน พิธีสวดมนตไหวพระ
- 2) บุญพิธี งานมงคล เชน ทําบุญเลี้ยงพระ ทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญวันเกิด และงานอวมงคล
เชน ทําบุญในงานศพ ทําบุญอัฐิของบรรพบุรษ
- 3) ทานพิธี เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายภัตตาหาร พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผาปา
- 4) ปกิณกพิธี เชน พิธีทําบุญในวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีการกราบพระรัตนตรัย พิธีอาราธนาศีล อาราธนาธรรม พิธีประเคนปจจัยแกพระสงฆ.
43. การทอดกฐินเปนการทําบุญที่แปลกกวาการทําบุญวิธีอื่นอยางไร
- 1) กฐินจํากัดประเภททาน คือ ตองถวายเปนสังฆทานอยางเดียวเทานั้น จะถวายเจาะจงที่เรียกวา
ปาฏิบุคลิกทาน ไมได.
- 2) กฐินจํากัดเวลา คือ มีกําหนดหลังออกพรรษาแลว 1 เดือน คือ ตั้งแตแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง
ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 พนจากนี้ไปจะถวายไมได (แตผาปาถวายไดตลอดทั้งป)
- 3) กฐินจํากัดงาน คือ พระที่รับตองตัดเย็บยอมและครองใหเสร็จภายในวันนั้น.
- 4) กฐินจํากัดผูรับ คือ พระที่รับกฐินตองเปนพระที่จําพรรษาวัดนั้น พรรษาไมขาดและตองมี
จํานวนไมนอยกวา 5 รูป ตองลงรับกฐินโดยพรอมเพรียงกันทั้งวัด.
- 5) กฐินจํากัดของถวาย คือ ตองถวายเปนผาจีวร (ผาหมคลุม) หรือสบง (ผานุง) หรือสังฆาฏิ
(ผาหมกันหนาว หรือใชพาดบา) ผืนใดผืนหนึ่งจึงจะเปนกฐิน ถาถวายของอื่นไมเปนกฐิน.
- 6) กฐินจํากัดคราว คือ วัดๆ หนึ่งรับกฐินไดครั้งเดียวใน 1 ป.
- 7) ทานอยางอื่นไดอานิสงสเฉพาะผูให สวนทอดกฐินไดอานิสงสทั้งผูใหและผูรับ คือ พระผู
อนุโมทนากฐินก็ไดรับอานิสงสกฐินดวย.
- 8) ทานอยางอื่น ทายกทูลขอใหพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับได เชน การถวายผาอาบน้ําฝน ก็เพราะนางวิสาขาไดทูลขอเพื่อถวาย จึงทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับผาอาบน้ําฝนได แตเรื่องกฐินนี้
พระพุทธเจาทรงอนุญาตเอง ไมมีใครขอจึงนับวาเปนพระพุทธประสงคโดยแท.
- 9) กรานกฐิน คือ การที่สงฆตัดเย็บจีวรแลวมอบใหสงฆผูไมมีจีวรหรือจีวรเกาชํารุดไดครองจีวร
ดังกลาว.
44. งานทําบุญอัฐิมีขอควรปฏิบัติอยางไร
- 1) การอาราธนาพระสงฆจะใชคําวา “อาราธนาสวดพระพุทธมนต” แทนคํา “อาราธนาเจริญพระพุทธมนต”.
- 2) นิยมนิมนตพระสงฆ 8 รูปหรือ 10 รูปตามศรัทธา.
- 3) ไมตองตั้งขันน้ํามนต แตเตรียมสายโยง (ดาย) หรือภูษาโยง (ผา) ไว.
- 4) นิยมนําอัฐิ (กระดูก) หรือรูปภาพผูตายมาตั้งในพิธี เพื่อประกอบพิธีสวดบังสุกุล.
- 5) การโยงสายโยงตองไมโยงสูงกวาพระพุทธรูปที่ตั้งไวในพิธี และไมต่ําลาดลงมาติดพื้นหรือกั้นทางเดิน.
- 6) การทอดผาบังสุกุลใหวางขวางสายโยงหรือภูษาโยง และหามขามสายโยงหรือภูษาโยงเปนอันขาด.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (188) ____________
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45. การบรรพชาและอุปสมบทในปจจุบันมีกี่วิธี
- การบรรพชาใชเรียกการบวชเปนสามเณร สวนอุปสมบทใชเรียกการบวชเปนภิกษุ ปจจุบันวิธี
อุปสมบทเหลือ 2 วิธีเทานั้น คือ
1) ติสรณคมนูปสัมปทา ใชบวชเปนสามเณร
2) ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา ใชบวชเปนภิกษุ.
46. ศัพททางพระพุทธศาสนาที่นาใจมีอะไรบาง
- วาสนา : ความเคยชิน พฤติกรรมที่กระทําจนเคยชินติดเปนนิสัย วาสนานี้เกิดขึ้นไดทั้งทางกาย
วาจา และใจ เชน คําพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินตวมเตี้ยม.
- บารมี : คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด.
- ปญญา : ความรูรอบ ความรูเทาทันโลกและชีวิต.
- วิมุตติ : ความหลุดพน เปนความหลุดพนจากกิเลสอันเปนเหตุใหเกิดทุกข (ความพนทุกข) วิมุตติ
สัมพันธกับคําวา “นิโรธ” ความดับ เปนการดับกิเลสที่เกิดรากเหงาแหงความชั่วที่เรียกวา อกุศลมูล 3 ไดแก โลภ
โกรธ หลง เพราะการดับกิเลสได ก็คือ การหลุดพนจากกิเลสนั่นเอง.
- อามิสปฏิสันถาร : การตอนรับดวยสิ่งของที่ควรให.
- ธรรมปฏิสันถาร : การตอนรับดวยธรรม โดยวิธีการประนมมือ การไหว การทักทายปราศรัยดวย
ถอยคําที่ไพเราะออนหวาน มีประโยชน การสนทนาธรรมะ.
- การบริหารจิต : การใชสติควบคุมจิตใหรูทันสิ่งนั้นๆ จนเกิดสมาธิ
- การเจริญปญญา : การใชจิตที่เปนสมาธิพิจารณาสิ่งนั้นๆ จนเกิดปญญา รูเทาทันตามความเปนจริง
ของสิ่งนั้นๆ.
- ปรโตโฆสะ : การพึ่งผูอื่น ความรูที่ไดรับมาจากผูอื่นหรือสิ่งอื่น เชน เพื่อน ครู สื่อสิ่งพิมพ รวมทั้ง
สถานการณที่เปนแรงดลใจใหเกิดความใฝเรียนรู.
- เยภุยยสิกา : การตัดสินโดยถือเอาเสียงขางมากเปนขอยุติ.
- เจตสิก : สภาวะที่ประกอบกับจิต สิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับจิต เชน โลภ โกรธ หลง ศรัทธา (วิญญาณ
เปนจิต, เวทนา สัญญา สังขาร เปนเจตสิกหรืออาการของจิต).
- อุปาทาน : ความยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจกิเลส.
- สมถะ : ความสงบจิต การฝกฝนจิตใหสงบเปนสมาธิ (ไมใช แปลวา ความมักนอย เรียบงาย ไม
ทะเยอทะยาน)
- ฌาน (อานวา ชาน) : การเพงอารมณจนจิตแนวแนเปนสมาธิ.
- ญาณ (อานวา ยาน) : ความรูที่เกิดขึ้นภายในจิต ปรีชาญาณหยั่งรู.
47. พุทธศาสนสุภาษิตที่จะออกสอบมีอะไรบาง
- จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตที่ฝกดีแลว นําสุขมาให)
- น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ (บัณฑิตยอมไมแสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ) คําวา “ไมแสดงอาการขึ้นๆ
ลงๆ” หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลายทั้งในยามสุขหรือในยามทุกข
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต (คนที่ไมถูกนินทา ไมมีในโลก) ดังโคลงบทนี้
“หามเพลิงไวอยาให มีควัน
หามสุริยะแสงจันทร สองไซร
หามอายุใหหัน
คืนเลา
หามดั่งนี้ไวได
จึงหามนินทา”
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- โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ (ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข)
- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ (คนขยันเอาการเอางาน กระทําการเหมาะสม ยอมหาทรัพยได)
- วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา (เกิดเปนคนควรพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ)
ตรงกับสุภาษิตที่วา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น, ฝนทั่งใหเปนเข็ม, น้ําหยดลงหิน หินมันยังกรอน.
- สนฺตุฏฐิ ปรมํ ธนํ (ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง)
- อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก (การเปนหนี้เปนทุกขในโลก)
- ราชา มุขํ มนุสฺสานํ (พระราชาเปนประมุขของประชาชน)
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร (สติเปนเครื่องตื่นในโลก)
- นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ (สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี)
48. สรุปเรื่องสําคัญในพุทธประวัติ
- การบําเพ็ญบารมี
1) พระเตมียใบ เนกขัมมบารมี
2) พระมหาชนก วิริยบารมี
3) พระสุวรรณสาม เมตตาบารมี
4) พระเนมิราช อธิษฐานบารมี
5) พระมโหสถ ปญญาบารมี
6) พระภูริทัตต ศีลบารมี
7) พระจันทกุมาร ขันติบารมี
8) พระนารทะ อุเบกขาบารมี
9) พระวิทูรบัณฑิต สัจจบารมี
10) พระเวสสันดร ทานบารมี.
- ในปฐมยาม พระองคทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทําใหทรงระลึกชาติตางๆ ได / ในมัชฌิมยาม
ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ ทําใหทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว / ในปจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ
ทําใหตัดกิเลสทั้งปวง สําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทรงตรัสรูปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ 4.
- ดวงตาเห็นธรรม หมายถึง ความเขาใจหลักความจริงที่วา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งปวงลวนมีความดับเปนธรรมดา”
- เมื่อปญจวัคคียไดดวงตาเห็นธรรมครบทั้งหมดแลว พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมชื่อ อนันตลักขณสูตร
ทําใหพระปญจวัคคียทั้ง 5 สําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมด.
- พระพุทธเจาทรงประสบความสําเร็จในการกอตั้งพระพุทธศาสนาที่แควนมคธเปนแหงแรก.
49. พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยาง
- พระสารีบุตร (อัครสาวกเบื้องขวา ผูมีปญญาเปนเลิศและเชิดชูความกตัญู)
- พระมหาโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบื้องซาย ผูไดรับการยกยองวามีฤทธิ์เหนือใคร)
- พระอานนท (พหูสูตผูทรงจําพระธรรมวินัย)
- พระองคุลิมาล (เปนตัวอยางบุคคลประเภท ตนคด ปลายตรง หรือ มืดมา สวางไป)
- พระกิสาโคตมีเถรี (สอนวา ความตายเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต)
- พระปฏาจาราเถรี (ภิกษุณีผูเปนเลิศทางทรงพระวินัย)
- นางจูฬสุภัททา (อุบาสิกาผูมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย สตรีนักเผยแผพระพุทธศาสนาชั้นนํา)
- นางมัลลิกาเทวี (สอนวา เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร)
- นายสุมนมาลาการ (อุบาสกผูสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจา)
- พระเจาพิมพิสาร (ผูสรางวัดแหงแรกถวายไวในพระพุทธศาสนา)
- สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ผูวางรากฐานการศึกษาของคณะสงฆไทย)
- พระธรรมโกศาจารย : พุทธทาสภิกขุ (ผูที่ไดรับยกยองวาเปนเสมือนเสนาบดีแหงกองทัพธรรมใน
ยุคกึ่งพุทธกาล ผูเชื่อวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ)
- พระธรรมโกศาจารย : ปญญานันทภิกขุ (ผูไดชื่อวาเปนนักเผยแผธรรมที่ดี)
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- พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
- ดร.เอ็มเบดการ (ผูตอสูกับระบบวรรณะในอินเดีย)
- อนาคาริก ธัมมปาละ (ผูเรียกรองขอสิทธิครอบครองสังเวชนียสถานใหเปนสมบัติแกชาวพุทธทั่วโลก)

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
1. ศาสนาพราหมณมีประวัติความเปนมาโดยยออยางไร
- ศาสนาพราหมณเปนศาสนาดั้งเดิมของชาวอารยัน ไมมีองคศาสดาผูกอตั้งศาสนา เปนศาสนาที่
กอตั้งขึ้นจากลัทธิบูชาธรรมชาติ ชาวอารยันยกยองธรรมชาติวาเปนเทพเจา มีการเซนสรวงบูชาและสวดออนวอน
เพื่อใหเทพเจาคุมครอง และยึดถือเรื่องวรรณะ.
- ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีความเชื่อในเรื่องพระเจาสรางโลก
และเชื่อวาโลกตองประกอบดวย
พราหมณ-คัมภีรพระเวท-วรรณะ ศาสนาพราหมณ-ฮินดูแบงได 3 ยุค คือ
1) ยุคพระเวท
2) ยุคมหากาพยและทรรศนะทั้งหก
3) ยุคฮินดู.
2. ศาสนาฮินดูมีวิวัฒนาการมาอยางไร
- 1) เปลี่ยนจากนับถือเทพเจาหลายองค (พหุเทวนิยม) มาเปนนับถือเทพเจาสูงสุดเพียงองคเดียว
(เอกเทวนิยม) คือ พระพรหม.
- 2) เชื่อวาดวงวิญญาณเปนอนัตตะ คือ ไมมีที่สิ้นสุด เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ จนกวาจะ
เขาไปรวมอยูกับปฐมวิญญาณ คือ มหาพรหม.
- 3) กรรมกําหนดชะตาชีวิต เชื่อวาชีวิตเปนไปตามกรรมที่เกิดจากการกระทําในชาติปางกอน และ
กรรมนี้ทําใหตองเวียนวายตายเกิด ตางจากสมัยพระเวทที่เชื่อวามีธรรมชาติหรือเทพเจาคอยควบคุมใหผลเปนไป
ตามวิบากกรรมของแตละคน.
- 4) สังสารวัฏ การหลุดพนจากสังสารวัฏมีวิธีเดียว คือ การเขาสูปาเพื่อแสวงหาสัจธรรม.
3. ตรีมูรติ ในศาสนาพราหมณ-ฮินดูหมายถึงอะไร
- เทพเจาแทจริงมีเพียงหนึ่งเดียว แตแบงออกเปน 3 ภาค คือ
1) พระพรหม ผูสรางโลกและจักรวาล มีพระชายาชื่อพระสุรัสวดี
2) พระวิษณุหรือพระนารายณ ผูรักษาคุมครองโลก มีพระชายาชื่อพระลักษมีเทวี
3) พระศิวะหรือพระอิศวร ผูทําลายโลกและสรางโลกใหม มีพระชายาชื่อพระอุมาเทวี.
4. คําวา “โอม” หมายถึงอะไร
- โอม เปนรูปสระประสมของสระอะ สระอุ และอนุสวาร (นฤคหิตใชแทน ม.) โอม หมายถึง พระเจา
ทั้ง 3 คือ พระวิษณุ พระศิวะ พระพรหม ตัวอักษร อ = พระวิษณุ อุ = พระศิวะ อนุสวาร (แทน ม) = พระพรหม.
5. คัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณมีอะไรบาง
- 1) ฤคเวท เปนคัมภีรที่เกาแกที่สุด วาดวยบทสวดสรรเสริญออนวอนเทพเจา
2) ยชุรเวท เปนคูมือพราหมณในการทําพิธีบูชายัญ
3) สามเวท ใชสวดในพิธีถวายน้ําโสมแดพระอินทร
4) อาถรรพเวท เปนมนตรคาถาอาคมเกี่ยวกับไสยศาสตรสําหรับพิธีแกเสนียดจัญไร.
6. คัมภีรใดที่แสดงถึงลัทธิอวตารในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
- 1) คัมภีรอิติสาหะ วาดวยวีรกรรมของวีรบุรุษ ไดแก มหากาพยรามายณะ และมหากาพยมหาภารตะ
2) คัมภีรปุราณะ (เปรียบเสมือนสารานุกรม เปนที่รวมความรูตางๆ ของชาวฮินดูโบราณ) วาดวย
ตรีมูรติ การสรางโลก-ทําลายโลก-สรางโลกใหม และกําเนิดของเทพเจา การครองโลกของพระมนู ประวัติ
สุริยวงศและจันทรวงศ.
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7. มหากาพยรามายณะและมหากาพยมหาภารตะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
- 1) มหากาพยรามายณะ หรือรามเกียรติ์ กลาวถึงพระวิษณุอวตารลงมาเปนพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ
2) มหากาพยมหาภารตะ กลาวถึงสงครามระหวางกษัตริยเการพกับปาณฑพซึ่งเปนพระญาติกัน
โดยพระวิษณุอวตารลงมาเปนพระกฤษณะ ทําหนาที่เปนนายสารถีขับรถศึกใหอรชุน.
8. หลักธรรมที่สําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง
- หลักอาศรม 4 / หลักปุรุษารถะ / หลักปรมาตมัน ชีวาตมัน / หลักโมกษะ./ หลักปรัชญาภควัทคีตา
/ หลักธรรม 10 ประการ.
9. หลักอาศรม 4 คืออะไร
- เปนขั้นตอนของชีวิตหรือทางปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตใหสูงขึ้น ไดแก พรหมจารี p คฤหัสถ p
วานปรัสถ p สันยาสี
1) พรหมจารี วัยเลาเรียน เด็กชายทุกวรรณะ ยกเวนวรรณะศูทร ตองเขาพิธีอุปนยสันสการหรือ
พิธีรับศิษยเขาสูสํานัก โดยมีการคลองดายศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกวา ยัญชโยปวีต จากอาจารย
2) คฤหัสถ วัยครองเรือน
3) วานปรัสถ วัยปฏิบัติธรรมในปา
4) สันยาสี วัยออกบวชเพื่อจุดหมายปลายทางของชีวิต คือ โมกษะ.
10. หลักปุรุษารถะ คืออะไร
- เปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ไดแก อรรถะ p กามะ p ธรรม p โมกษะ
1) อรรถะ การแสวงหาทรัพยสินหรือสรางฐานะทางเศรษฐกิจ
2) กามะ การแสวงหาความสุขทางโลกตามแนวทางของหลักธรรม
3) ธรรม การถึงพรอมดวยคุณธรรมศีลธรรม
4) โมกษะ อิสรภาพทางวิญญาณ เปนอุดมคติในชีวิต.
- เมื่อเทียบหลักปุรุษารถะกับหลักอาศรม 4 ไดดังนี้ อรรถะ กามะ สัมพันธกับชวงชีวิตขั้นคฤหัสถ,
ธรรม สัมพันธกับชวงชีวิตขั้นวานปรัสถ, โมกษะสัมพันธกับชวงชีวิตขั้นสันยาสี.
11. หลักปรมาตมัน ชีวาตมัน โมกษะ มีความเชื่อและความสัมพันธกันอยางไร
- ปรมาตมัน (หรือเรียกวา พรหมัน ปฐมวิญญาณ อาตมันสากล ปุรุษะ) เปนวิญญาณที่เกิดขึ้นเอง
เปนอมตะ มองไมเห็นดวยตา เปนที่เกิดของอาตมัน สวนชีวาตมัน (หรือเรียกวา อาตมัน) เปนวิญญาณยอยที่
ออกมาจากปฐมวิญญาณและมีการเวียนวายตายเกิด.
- สาเหตุที่ทําใหชีวาตมันตองเวียนวายตายเกิด ก็คือ อวิชชาหรืออวิทยา อันไดแก ความไมรูแจงใน
ธรรมชาติอันแทจริงของตนเองและปรมาตมัน อวิทยาและกรรมทําใหชีวาตมันตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร
เมื่อใดขจัดอวิทยาใหหมดไปจึงจะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดและบรรลุโมกษะ โดยชีวาตมันเขารวมเปนหนึ่ง
เดียวกับปรมาตมันตลอดไป.
12. หลักโมกษะ คืออะไร
- โมกษะ แปลวา การหลุดพน ซึ่งหมายถึง การที่วิญญาณยอยหลุดพนจากสังสารวัฏแหงการเวียนวายตายเกิด หรือการที่วิญญาณยอยเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับกับพระเจา หรือการที่ชีวาตมันเขาไปรวมกับปรมาตมัน
โมกษะถือเปนจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ-ฮินดู.
- สวนวิธีที่จะใหถึงการหลุดพน ก็คือ การปฏิบัติตามหลักอาศรม 4 และมรรค 4 ไดแก
1) กรรมมรรค ทางแหงกรรม
2) ภักติมรรค ทางแหงความภักดีในพระเจา
3) ชญานมรรค ทางแหงปญญารูแจง
4) ราชมรรค ทางแหงการฝกฝนจิต.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (192) ____________
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13. หลักปรัชญาภควัทคีตา คืออะไร
- เปนคําสอนที่พระเจาประทานแกมนุษยเพื่อชี้ทางใหเขาถึงพระเจา คัมภีรภควัทคีตาเปนสวนหนึ่ง
ของมหากาพยมหาภารตะ เปนคัมภีรวาดวยศาสนวิทยาและปรัชญา ถือเปนยอดของวรรณคดีและเปนหัวใจของ
ปรัชญาฮินดู ภควัทคีตาสอนวาหนทางไปสูโมกษะมีหลายทาง แตถือวาหนทางแหงความภักดี (ภักติมรรค) นั้นดี
ที่สุด เพราะผูที่อุทิศตนแกพระเจา พระเจาจะชวยใหบรรลุโมกษะ.
14. หลักธรรม 10 ประการในพระธรรมศาสตรของศาสนาฮินดูมีอะไรบาง
- 1) ธฤติ ความมั่นคง ความกลา ความพากเพียรพยายาม เพื่อใหไดรับความสําเร็จและพอใจในสิ่งที่
ตนมีอยู
2) กษมา ความอดทนอดกลั้น และมีความเมตตากรุณา
3) ทมะ การรูจักขมใจ ไมปลอยใหจิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณไดงาย มีสติอยูเสมอ
4) อัสเตยะ การไมลักขโมย
5) เศาจะ การทําตนใหบริสุทธิ์ทั้งรางกายและจิตใจ
6) อินทรียนิครหะ การระงับอินทรีย 10 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ เทา ทวารหนัก ทวารเบา
และลําคอ ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง ใหอยูในขอบเขต
7) ธี การมีปญญา
8) วิทยา ความรูทางปรัชญา
9) สัตยะ การแสดงความซื่อสัตยตอกันและกัน
10) อโกธะ ความไมโกรธ การรูจักขมใจใหสงบ.
15. พิธีกรรมในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง
- 1) พิธีสังสการ เปนพิธีประจําบาน พิธีกรรมที่ทําใหบริสุทธิ์แกบุคคลในวรรณะพราหมณ กษัตริย
แพศยเทานั้น การทําพิธีตองอาศัยพราหมณนักบวชเปนผูทํา
2) พิธีศราทธ เปนพิธีทําบุญแกญาติผูลวงลับไปแลว โดยทําขาวปณฑะหรือขาวสุกเพื่ออุทิศแก
บรรพบุรุษ
3) พิธีบูชาเทวดา.
16. นิกายในศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีอะไรบาง
- 1) นิกายพรหม นับถือพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด
2) นิกายไวษณพ นับถือพระวิษณุเปนใหญ เชื่อในลัทธิอวตาร
3) นิกายไศวะ นับถือพระศิวะเปนใหญ มีสัญลักษณพิเศษคือรูปศิวลึงค
4) นิกายศักติหรือลัทธิบูชาเทวี นับถือชายาหรือมเหสีของพระเปนเจา เชน พระอุมาเทวี.
17. ศัพทในศาสนพราหมณ-ฮินดูที่นาใจมีอะไรบาง
- คัมภีรศรุติ : คัมภีรที่เกิดจากการรับฟงมาจากพระเจาโดยตรง ที่สําคัญคือคัมภีรพระเวท.
- คัมภีรสมฤติ : คัมภีรที่มนุษยสรางขึ้นเอง เชน คัมภีรพระธรรมศาสตร คัมภีรอิติหาสะ.
- คัมภีรอุปนิษัท : คัมภีรปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องอาตมัน การเวียนวายตายเกิด พระเจา โลก มนุษย.
- คัมภีรธรรมศาสตร : คัมภีรวาดวยหลักกฎหมายจารีตประเพณีและสิทธิหนาที่ของคนในสังคมฮินดู.
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ศาสนาคริสต
1. สรุปเรื่องสําคัญในศาสนาคริสต
- ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่สืบเนื่องมาจากศาสนายูดายหรือยิว มีกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน.
- พระเจาไดมอบ “บัญญัติ 10 ประการ” ใหแกโมเสส เพื่อประกาศเผยแผแกชาวยิวใหถือเปนหลัก
ปฏิบัติ บัญญัติ 10 ประการนี้ถือเปนคําสอนสําคัญของศาสนายูดายและคริสต.
- ตอนแรกชาวยิวเชื่อวาพระเยซูเปนพระเมสสิอาห (Messiah)
- พระเจาสงพระเยซู (พระบุตร) ใหอวตารลงมาเกิดเปนมนุษยเพื่อชวยไถบาปใหแกมวลมนุษย.
พระเยซูจึงเปนพระเมสสิอาหหรือพระผูไถบาป.
- การที่พระเยซูถูกประหารชีวิตโดยการตรึงไมกางเขน เหตุการณนี้แสดงถึงความรักความเมตตาที่
พระเยซูมีตอมนุษย โดยพระองคยอมแมกระทั่งเสียสละชีวิตเพื่อไถบาปใหแกมวลมนุษย.
- เปนศาสนาแหงความรัก เปนความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย มนุษยทุกคนลวนเปนบุตรของ
พระเจา จึงควรรักกันเหมือนพี่นอง.
- คริสตศักราชเริ่มนับตั้งแตปประสูติของพระเยซู วันอีสเตอร (Easter) เปนวันฉลองการฟนคืนชีพ
ของพระเยซู ของขวัญที่นิยมมอบใหกันวันนี้ คือ ไข ซึ่งถือเปนสัญลักษณแหงการเกิด.
2. หลักธรรมที่สําคัญในศาสนาคริสตมีอะไรบาง
- บาปกําเนิด / ความรัก / ตรีเอกานุภาพ / บัญญัติ 10 ประการ / อาณาจักรพระเจา.
3. บาปกําเนิด (Original Sin) คืออะไร
- เนื่องจากบรรพบุรุพของมนุษย (อาดัมกับอีฟ) ไดทําความผิดไว ความผิดหรือบาปนี้จึงตกทอดมาแก
มนุษยทุกคน บาปนี้เรียกวา บาปกําเนิด มนุษยจะหลุดพนจากบาปนี้ไดโดยทําตามคําสอนของพระเจาและมีศรัทธา
ในพระเยซูวาจะทรงชวยมนุษยได.
- และตามคติของศาสนาคริสต มนุษยเปนผูมีจิตใจออนแอจึงเปนเหตุใหมนุษยจะทําความชั่วไดงาย
มนุษยจึงตองพึ่งพระบารมีของพระเจาและพระเยซูเพื่อชวยใหมีจิตใจหนักแนน และพระเจาไดใหเสรีภาพในการ
ตัดสินใจในการกระทําแกมนุษย เพื่อใหมนุษยรูคาความดีความชั่วดวยตนเอง.
4. ความรัก (Agape อานวา อา-กา-เป) ในศาสนาคริสตคืออะไร
- “ความรัก” ในศาสนาคริสต คือ ความเมตตากรุณา เสียสละ และใหอภัย (ไมใชความรักที่
ประกอบดวยตัณหา ความรักชนิดนี้ตรงกับคําวา เมตตา กรุณา มุทิตา ในทางพระพุทธศาสนา) ความรักถือเปน
หลักคําสอนที่เปนหัวใจของศาสนาคริสต เชน คําสอนที่วา “จงรักพระเจาอยางสุดใจ สุดความคิด และสุดกําลัง
และจงรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตัวเอง” สอนวาใหรักพระเจา ตนเอง และเพื่อนบาน เพื่อนบานในที่นี้ ก็คือ
มวลมนุษยชาติ.
- “เหมือนกับที่ฝนตกและแดดออกเหนือคนดีและคนชั่วเหมือนกัน” สอนใหเรารักคนโดยไมเลือกหนา.
- “ถาผูใดตบแกมขวาของทาน ใหหันแกมซายใหเขาตบดวย” สอนใหเราตอบแทนความชั่วดวยความดี
อดทนตอความผิดพลาดของผูอื่น และไมมองคนในแงราย.
5. ตรีเอกานุภาพ (Trinity) คืออะไร
- พระเจามีองคเดียวแตแบงเปน 3 บุคคล คือ
1) พระบิดา พระผูสรางโลกและสรรพสิ่ง
2) พระบุตร พระเยซูคริสต
3) พระจิต พระผูมาปรากฏอยูในจิตวิญญาณของมนุษยเพื่อเกื้อหนุนใหมนุษยมีคุณธรรมความดี.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (194) ____________
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6. บัญญัติ 10 ประการ มีอะไรบาง
- 1) จงนมัสการพระเจาแตเพียงพระองคเดียว 2) อยาออกนามพระเจาโดยไมสมเหตุ
3) จงนับถือวันพระเจาเปนวันศักดิ์สิทธิ์
4) จงนับถือบิดามารดา
5) อยาฆาคน
6) อยาผิดประเวณี
7) อยาลักทรัพย
8) อยานินทาวารายผูอื่น
9) อยาคิดมิชอบ
10) อยามีความโลภในสิ่งของของผูอื่น.
- นอกจากบัญญัติ 10 ประการแลว ยังมีคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญของพระเยซู เชน
“อยากลาวโทษเขา เพื่อเขาจะไดไมกลาวโทษทาน”
“จงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนกับที่เราตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา”
“ถามือขางขวาของทานหลงผิด จงตัดทิ้งเสีย เพราะเสียอวัยวะอันหนึ่งก็ดีกวาตัวของทานจะตอง
ทิ้งในนรก”
“บุคคลผูใดมีใจบริสุทธิ์ก็เปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา”.
7. คัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสตแบงออกเปนกี่ภาค
- 2 ภาค คือ
1) พันธสัญญาเดิม (Old Testament) เปนคัมภีรของศาสนายิว และชาวคริสตก็ยอมรับวาเปน
สวนหนึ่งของคัมภีรในศาสนาของตนดวย มีเนื้อหาวาดวยประวัติความเปนมาของชนชาติยิว เริ่มตั้งแตพระเจา
สรางโลกจนถึงสมัยกอนพระเยซูประสูติ
2) พันธสัญญาใหม (New Testament) เริ่มตั้งแตพระเยซูประสูติ พูดถึงชีวิตและคําสอนของ
พระองค ภาคนี้ชาวยิวไมยอมรับวาเปนคัมภีรในศาสนาของตน เพราะไมยอมรับวาพระเยซูเปนบุตรของพระเจา.
8. ศาสนาคริสตมีนิกายสําคัญอะไรบาง
- 3 นิกาย คือ
1) นิกายโรมันคาทอลิก
2) นิกายออรทอด็อกซ
3) โปรเตสแตนต
- นิกายโรมันคาทอลิก :
1) พระสันตะปาปาเปนประมุขของศาสนจักร
2) ยึดถือคําสอนของนักบุญเปโตร (ปเตอร) อัครสาวกของพระเยซู เพราะพระองคประทานอํานาจ
นี้ไวให ชาวคริสตจึงยกยองใหนักบุญปเตอรเปนหัวหนาผูสืบศาสนา
3) นักบวชหามแตงงาน
4) ยกยองพระแมมารี โยเซฟ และนับถือบูชานักบุญ
5) เชื่อเรื่องแดนชําระบาป
6) นับถือศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ขอ
7) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ กางเขนที่มีรูปพระเยซูทรงถูกตรึง.
- นิกายออรทอด็อกซ :
1) ไมขึ้นตอศาสนจักรและพระสันตะปาปาแหงโรม
2) ไมนับถือบูชานักบุญ
3) ไมเชื่อเรื่องแดนชําระบาป
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4) หามประดิษฐรูปเคารพบูชา 3 มิติ เชน รูปปน รูปแกะสลัก
5) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ ภาพเขียน 2 มิติ เปนภาพแบนประดับโมเสกที่เรียกวา รูปไอคอนส
(Icons) แปลวา รูปจําลอง.
- นิกายโปรเตสแตนต :
1) ถือวาพระคัมภีรเปนสิ่งสูงสุด ไมขึ้นตอตอศาสนจักรและพระสันตะปาปาแหงโรม
2) ไมเชื่อวาพระสันตะปาปาและบาทหลวงมีอํานาจในการอภัยบาป
3) ไมมีนักบวช มีแตผูสอนศาสนา
4) ไมยกยองบูชาพระแมมารี โยเซฟ และนักบุญ
5) ไมเชื่อเรื่องแดนชําระบาป
6) นับถือศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 ขอ คือ ศีลลางบาป และศีลมหาสนิท
7) สัญลักษณของนิกายนี้ คือ กางเขนที่ไมมีรูปพระเยซูทรงถูกตรึง.
9. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ (Sacraments) มีอะไรบาง
- 1) ศีลลางบาป (หรือศีลบัพติศมา ศีลจุม) เปนพิธีแรกที่ผูจะเปนคริสตศาสนิกชนจะตองรับ พิธี
ศีลลางบาปเปนศีลสําคัญที่สุด เมื่อรับศีลลางบาปแลวจึงจะมีสิทธิ์รับศีลอื่นๆ ตอไปได ศีลลางบาปรับเพียงหนเดียว
ไมตองมีการรับซ้ําอีก.
- 2) ศีลกําลัง เพื่อเปนการยืนยันวาตนยอมรับนับถือคริสตศาสนาจริง.
- 3) ศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซู ศีลมหาสนิทเปนพิธีสําคัญที่สุดของพิธี
มิสซา คือ พิธีระลึกถึงวันที่พระเยซูเสวยพระกระยาหารครั้งสุดทายรวมกับอัครสาวก ชาวคริสตจะกินขนมปงและ
ดื่มเหลาองุนที่บาทหลวงสงให เพื่อระลึกถึงการที่พระเยซูทรงสละพระวรกายและพระโลหิตเพื่อมนุษย ซึ่งแสดง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา.
- 4) ศีลแกบาป (หรือศีลสารภาพบาป) เพื่อเปนการเริ่มตนทําความดีหลังจากการยอมรับความ
ผิดพลาด.
- 5) ศีลเจิมคนไข เพื่อใหผูปวยนั้นไดชําระโทษบาปที่ติดคางอยูใหหมดสิ้นไปและมีกําลังใจอดทนตอ
ความทุกข.
- 6) ศีลบวช (ศีลอนุกรม)
- 7) ศีลสมรส เปนพิธีศักดิ์สิทธิ์เพราะทําตอพระพักตรของพระเจา ผูที่รับศีลสมรสจะหยารางกัน
ไมไดและหามสมรสใหมขณะที่สามีภรรยายังมีชีวิตอยู.

ศาสนาอิสลาม
1. อิสลาม แปลวาอะไร
- แปลวา สันติหรือนอบนอม ยอมจํานนโดยสิ้นเชิง หมายถึง การนอบนอมตนตอพระอัลลอฮฺแตองค
เดียวโดยสิ้นเชิง.
2. สรุปเรื่องสําคัญในศาสนาอิสลาม
- เปนศาสนาที่เชื่อวาพระเจาเปนผูสราง มนุษยเปนเพียงผูที่นําคําสอนมาเผยแผเทานั้น ศาสนา
อิสลามจึงไมใชศาสนาที่นบีมูฮัมมัดคิดคนขึ้นเอง พระเปนเจาของศาสนายิว คริสต อิสลามเปนพระเจาองคเดียวกัน.
- เปนศาสนาที่ไมมีนักบวช มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกันหมด จึงไมไดแบงแยกแนว
ปฏิบัติระหวางศาสนิกชนกับนักบวช อิหมามเปนเพียงผูนําในการนมัสการพระเจา มิใชพระที่ทําหนาที่เปนคนกลาง
ระหวางพระเจากับมนุษย.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (196) ____________
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- ศาสนาอิสลามเปนธรรมนูญแหงชีวิต (Code of Life) คือ การดําเนินชีวิตของมุสลิมตองเปนไป
ตามขอปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม.
- อิสลามไมเปนเพียงศาสนา แตยังเปนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม.
- ฮิจญเราะหศักราช เปนปที่นบีมูฮัมมัดอพยพจากเมกกะไปที่เมืองมะดีนะฮ.
3. คัมภีรที่สําคัญของศาสนาอิสลามคืออะไร
- อัลกุรอานเปนคัมภีรที่สําคัญที่สุดที่พระเจาประทานใหแกมนุษย สวนบันทึกคําสอนของทานนบีมุฮัมมัด
เรียกวา “อัล- ฮะดีษ”.
4. หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาอิสลามมีอะไรบาง
- หลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ
5. หลักศรัทธา 6 ประการมีอะไรบาง
- 1) ศรัทธาในพระอัลลอฮฺ หามมิใหมุสลิมสักการบูชาสิ่งใดนอกจากพระอัลลอฮฺ เพราะถือเปนการ
ตั้งภาคเสมอกับพระเจา.
- 2) ศรัทธาในเทวทูต (มลาอีกะห) ผูรับใชพระเจา เปนวิญญาณที่มองไมเห็น เชน ญิบรออีล
ทําหนาที่นําโองการจากพระเจามาใหแกศาสดา อิสรออีลทําหนาที่ถอดวิญญาณมนุษย รกิบ-อติ๊ด ทําหนาที่บันทึก
ความดีชั่วของมนุษย มุงกัร-นกีร ทําหนาที่สัมภาษณผูตายที่หลุมฝงศพ.
- 3) ศรัทธาในคัมภีร มี 4 คัมภีรที่สําคัญ คือ คัมภีรเตารอด ประทานใหแกนบีมูซา (โมเสส), คัมภีร
ซะบูร ประทานใหแกนบีดาวูด, คัมภีรอินญีล ประทานใหแกนบีอีซา (พระเยซู), คัมภีรอัลกุรอาน ประทานใหแก
มุฮัมมัด ถือวาเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุด.
- 4) ศรัทธาในศาสนทูต เปนมนุษยธรรมดาที่นําคําสอนของพระเจามาประกาศแกมนุษย ศาสนทูตมี
ทั้งหมด 25 ทาน ทานแรก คือ นบีอาดัม ทานสุดทาย คือ นบีมุฮัมมัด.
- 5) ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมตองเชื่อวาโลกนี้เปนโลกทดลอง เปนโลกที่ไมจีรังยั่งยืน สักวันหนึ่ง
จะถึงกาลอวสาน วันสิ้นโลกนั้นเรียกวา วันอาคีเราะห ก็คือ วันพิพากษา แลวทุกชีวิตจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหลังจาก
ถูกพิพากษา เรียกวันนี้วา วันกียะมะห ซึ่งพระเจาจะตอบแทนความดีชั่วใหแกวิญญาณของทุกคนอยางยุติธรรม.
- 6) ศรัทธาตอกฎสาวะของพระเจา เปนลิขิตที่พระเจาไดกําหนดใหแกมนุษยชาติ มุสลิมเชื่อวาเมื่อ
ตนไดเลือกทําสิ่งที่ดีที่สุดแลว ก็ตองศรัทธาตอพระอัลลอฮฺวาจะใหความยุติธรรมแกตน ไมวาสิ่งที่เกิดกับตนนั้นจะ
สมหวังหรือผิดหวังก็ตาม.
6. หลักปฏิบัติ 5 ประการมีอะไรบาง
- 1) การปฏิญาณตน เปนหัวใจของศาสนาอิสลาม คือ การยอมรับวามีพระเจาองคเดียว.
- 2) การละหมาด การแสดงความเคารพตอพระเจาทั้งทางรางกายและจิตใจ การละหมาดชวย
ขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์ ชวยใหจิตใจหนักแนน ฝกฝนใหเปนคนตรงตอเวลาฝกความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบ
วินัย ฝกความอดทน และเอาชนะใจตนเอง.
- 3) การถือศีลอด (อัศ-ศิยาม) เปนการฝกฝนทั้งรางกายและจิตใจใหมีความสํารวม อดทนและ
เสียสละ ใหเห็นอกเห็นใจมนุษยผูยากไร.
- 4) การบริจาคซะกาต เพื่อเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาด ลดความตระหนี่ความเห็นแกตัวลง
ลดชองวางทางชนชั้น และใหตระหนักวาทรัพยสินที่ไดมานั้นเปนของฝากจากพระเจา มนุษยเปนเพียงผูรักษาและ
ใชจายไปในทางที่พระเจากําหนด.
- 5) การทําพิธีฮัจญ การไปประกอบศาสนกิจที่วิหารกะบะห นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แสดงถึงความเปนเอกภาพของมุสลิมตอพระเจา เปนขอเดียวที่ใหปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถเทานั้น.
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7. นอกจากหลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 แลว ศาสนาอิสลามยังมีหลักคุณธรรมอะไรอีก
- 1) การตอสูกับความชั่วราย ที่สําคัญ คือ การตอสูกับอารมณใฝต่ําของตนเอง
2) การรักพวกพองรักหมูคณะ ชาวมุสลิมถือวาทุกคนเปนพี่นองกัน
3) ใหทําดีตอพอแม
4) การละเวนจากความชั่วตางๆ เชน การพนัน ดอกเบี้ย ของมึนเมา ผิดประเวณี การคุมกําเนิด
การกักตุนสินคา
5) การแตงกายใหสะอาดสุภาพ.
8. นิกายสําคัญของศาสนาอิสลามมีอะไรบาง
- ซุนนี : ปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอานอยางเครงครัด ชาวมุสลิมสวนใหญในอินโดนีเซีย มาเลเซียนับ
ถือนิกายซุนนี.
- ชีอะห : แปลวา พรรคพวก ซึ่งหมายถึง พรรคพวกของอาลีผูเปนบุตรเขยของทานนบีมุฮัมมัด เปน
นิกายที่ยอมรับวาทานอาลีเปนผูนําโลกมุสลิม นิกายนี้นับถือกันมากในอิรัก อิหราน เยเมน.
- คอวาริจญ : ถือวาผูนําโลกมุสลิมตองมาจากการเลือกตั้งเสรี.
- วาฮาบี : ถือวาคัมภีรอัลกุรอานเปนใหญและสําคัญที่สุด.
9. ชาวมุสลิมในเมืองไทยที่นับถือ “นิกายเจาเซ็น” หมายถึงนิกายใด
- นิกายชีอะห คําวาเจาเซ็น ก็คือ ฮูเซ็น ผูเปนหลานของทานนบีมุฮัมมัดนั่นเอง.
10. สัญลักษณพระจันทรเสี้ยวลอมดาว ที่พบอยูทั่วไปตามสุเหราในประเทศมุสลิมมีที่มาอยางไร
- เปนเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมานเตอรก
ที่เคยรุงเรืองในอดีตครอบครองยุโรปและ
ตะวันออกกลาง บรรดาประเทศมุสลิมที่เคยอยูใตอาณาจักรนี้จึงยึดเอาเครื่องหมายนั้นเปนสัญลักษณของตนใน
ฐานะเปนชนชาติมุสลิมเหมือนกันตอมา แตอาจถือวาเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลามโดยอนุโลม.
11. คําวา “นบี” และ “รซูล” มีความหมายแตกตางกันอยางไร
- นบี หมายถึง ผูที่ไดรับโองการมาเพื่อปฏิบัติตามที่พระเจาสั่ง ไมมีหนาที่เผยแผตอบุคคลทั่วไป
- รซูล จัดเปนนบีเชนกัน แตมีหนาที่มากไปกวานบี คือ ตองนําโองการที่ไดรับจากพระเจามาเผยแผ
แกมวลมนุษยชาติ เชน นบีมูซาหรือโมเสส นบีอีซาหรือพระเยซู และนบีมุฮัมมัด
ดังนั้นจึงสรุปไดวา รซูลทุกคนเปนนบี แตนบีทุกคนมิไดเปนรซูล มีนบีเพียงบางคนเทานั้นที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนรซูล.
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ถอดรหัสลับ...วิชาสังคม
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
วัฒนธรรมและสังคมวิทยา
1. มนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอื่นๆ ประการใด
- 1) มีความสามารถในการใชและสรางสัญลักษณ
2) มีวัฒนธรรม เพราะการมีวัฒนธรรมทําใหสังคมมีระเบียบ มีชีวิตยืนยาว และมนุษยสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาที่สัตวอื่นไมอาจทําได เนื่องจากมนุษยมีมันสมองใหญกวาสัตวอื่น จึงมีระดับสติปญญา
และความคิดสรางสรรคเหนือกวาสัตวอื่นๆ จึงทําใหสามารถสรางวัฒนธรรมได.
2. สัญลักษณคืออะไร มีความสําคัญอยางไรตอมนุษย
- สัญลักษณ คือ สิ่งที่ใชแทนสิ่งอื่น เชน วัตถุ การกระทํา กิริยาทาทาง ภาษา สัญลักษณมี
ความสําคัญตอมนุษยมาก เพราะสัญลักษณเหลานี้ชวยใหมนุษยสามารถติดตอสัมพันธกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สัญลักษณนั้นไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่มนุษยเทานั้นที่สรางได ซึ่งเกิดจากการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม.
3. สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษยจึงตองอยูรวมกันเปนสังคม
- สังคม คือ กลุมคนขนาดใหญที่มีลักษณะดังนี้
1) เปนกลุมคนที่สามารถเลี้ยงตนเองได
2) มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเปนของตนเอง
3) มีอํานาจเหนือกลุมเล็กๆ ที่อยูภายในอาณาเขตของตน.
- สาเหตุที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม
1) เพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก ความตองการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม
2) เพื่อทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณหรือแทจริง โดยมีวัฒนธรรมเปนตัวขัดเกลามนุษยใหเรียนรูใน
การอยูรวมกัน
3) เพื่อพึ่งพาอาศัยกันและสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเองและกลุม.
4. อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม
องคประกอบของวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรม หนาที่ของวัฒนธรรม
- ความหมายของวัฒนธรรม คือ แบบอยางของพฤติกรรมทั้งหลายที่ไดมาทางสังคมและถายทอดกัน
ไปทางสังคม โดยอาศัยสัญลักษณ เชน กฎหมาย ศาสนาศีลธรรม การปกครอง รวมทั้งสิ่งประดิษฐที่เปนวัตถุ เชน
เครื่องมือเครื่องจักร อาคาร
- ลักษณะของวัฒนธรรม
1) เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม และเปนระบบสัญลักษณ
2) เปนวิถีชีวิต ก็คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่เกิดจากการเรียนรูและสืบทอดตอกันมา เชน
ลูกตองเลี้ยงดูพอแมเมื่อยามทานแกชรา
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3) เปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู เชน คนไทยยกมือไหว ชาวยุโรปใชวิธีสัมผัสมือ ฉะนั้นการที่สังคม
แตละสังคมมีวัฒนธรรมไมเหมือนกันก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรูหรือการถายทอดพฤติกรรมที่แตกตางกัน
4) เปนมรดกทางสังคม ก็คือ วัฒนธรรมสามารถถายทอดจากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนได
5) มีการเปลี่ยนแปลงไดและปรับตัวได เพราะสังคมไมเคยหยุดนิ่ง.
- ประเภทของวัฒนธรรม
1) วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน เครื่องมือเครื่องใช
2) คติธรรม วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจและไดมาจาก
ทางศาสนา
3) เนติธรรม วัฒนธรรมทางกฎหมาย
4) สหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม ไดแก มารยาททางสังคมตางๆ เชน การตอนรับแขก การแสดง
ความเคารพ การแตงกาย.
- องคประกอบของวัฒนธรรม
1) สถาบัน
2) สัญลักษณ
3) ความเชื่อ
4) บรรทัดฐาน 5) คานิยม.
- ความสําคัญของวัฒนธรรม
1) ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอื่น
2) ทําใหเปนมนุษยอยางสมบูรณ
3) ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาและสนองความตองการดานตางๆ ได
4) ชวยใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เชน การออกกฎหมาย
5) ชวยสรางความผูกพันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
6) ชวยใหสังคมเจริญรุงเรือง เชน ในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เอื้อตอการมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร
ประหยัด
7) ชวยสรางเอกลักษณของสังคม.
- หนาที่ของวัฒนธรรม
1) กําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมวาอะไรดี-ชั่ว
อะไรถูก-ผิด เชน เด็กตองมีพฤติกรรมที่นอบนอมตอผูใหญ
2) ควบคุมสังคม วัฒนธรรมเปนตัวสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เชน บรรทัดฐาน
ตางๆ ความคิดความเชื่อ
3) กําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัว ในบางสังคมสามีมีภรรยาหลายคนได
4) เปนปจจัยหลอหลอมบุคลิกภาพทางสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมสวนใหญมีบุคลิกภาพคลายคลึงกัน
เชน มีความกตัญูกตเวที เคารพระบบอาวุโส.
5. วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน และทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางไร
- 1) วัฒนธรรมและสังคมมีความหมายแตกตางกัน วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต สังคม คือ กลุมคน
2) วัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่จะชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกัน
มนุษยสรางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสรางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไมใชสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด มนุษย
นั้นเรียนรูวัฒนธรรมจากบุคคลตางๆ ในสังคม และสังคมไมอาจดํารงอยูได ถาไมมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม
เปนกลไกควบคุมสังคม.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (200) ____________
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6. ศัพททางสังคมวิทยาที่ออกสอบบอยๆ มีอะไรบาง
- วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผนแหงพฤติกรรม ผลงานที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้น รวมทั้ง
ความคิด ความเชื่อ ความรู.
- โครงสรางทางสังคม
1) ระบบความสัมพันธของสถาบันตางๆ ของสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง
2) รูปแบบความสัมพันธที่มีบรรทัดฐานเปนแนวทางที่ใหคนในสังคมยึดถือไวใชในการทํากิจกรรมตางๆ.
- กลุมทางสังคมหรือองคการทางสังคม
1) กลุมบุคคลที่สมาชิกในกลุมมีการติดตอสัมพันธกันอยางมีระบบแบบแผนที่ยอมรับกัน กลุมสังคม
จะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีเอกลักษณ มีความสนใจคลายกัน ซึ่งทําใหกลุมมีลักษณะแตกตางกับ
กลุมอื่นๆ
2) กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันและมีการกระทําตอกันเพื่อใหไดรับ
ผลตามจุดมุงหมาย.
- สถาบันทางสังคม
1) แบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมที่สนองความตองการรวมกันในดานตางๆ
2) กลุมของบรรทัดฐานที่สังคมกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนหลักในการทํากิจกรรมดานตางๆ
3) ชุดของกฎเกณฑที่สังคมกําหนดใหสมาชิกดําเนินกิจกรรมดานตางๆ
4) ยอดรวมของรูปแบบ ความสัมพันธ กระบวนการ และวัตถุอุปกรณที่สรางขึ้นเพื่อสนอง
ประโยชนสําคัญๆ ทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
- บรรทัดฐานทางสังคม
1) ระเบียบแบบพฤติกรรม กฎเกณฑ หรือคตินิยมที่สังคมกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหบุคคลซึ่ง
เปนสมาชิกของสังคมยึดถือและปฏิบัติในสถานการณตางๆ
2) กฎเกณฑหรือแบบแผนความประพฤติที่ใชเปนแนวทางใหคนในสังคมไดปฏิบัติตอกันเพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม.
- การจัดระเบียบทางสังคม
1) การวางรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ตองมากระทําตอกันทางสังคม เพื่อใหความสัมพันธ
ของสมาชิกในสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น
2) วิธีการที่สังคมกําหนดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน.
- การควบคุมทางสังคม เปนวิธีการที่สังคมใชควบคุมความพฤติกรรมของสมาชิก ใหประพฤติปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน.
- การขัดเกลาทางสังคม
1) กระบวนการปลูกฝงบรรทัดฐานของกลุมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคม เพื่อให
สมาชิกสามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยดี
2) วิธีการที่สังคมถายทอดแบบแผนพฤติกรรมใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3) กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยาซึ่งมีผลทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ.
- การเคลื่อนที่ทางสังคม คือ การเปลี่ยนอาชีพหรือเลื่อนตําแหนง-หนาที่-ฐานะทางสังคม เชน
ชุมชนเมืองมีการเคลื่อนที่ทางสังคมไดมากกวาชุมชนชนบท.
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_____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (201)

- คานิยม
1) แบบอยางพฤติกรรมที่สังคมถือวามีคุณคา เปนแบบแผนที่ใชตัดสินหรือประเมินคาสิ่งตางๆ
2) สิ่งที่กลุมบุคคลเชื่อและยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง
3) เกณฑที่ระบุวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไร หรือเกณฑในการประเมินคาความประพฤติของสังคม.
- การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง มีเปาหมายตามเจตจํานงของคนในสังคมที่
แสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็ได.
- วิวัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงกาวหนาที่เปนไปเองโดยไมมีการวางแผน แตมีการสั่งสมกันตอๆ ไป.
- การปฏิวัติสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของระเบียบสังคมเดิม โดยเฉพาะการจัดลําดับ
ความสูง-ต่ําของชนชั้นสังคมที่เคยมี.
7. องคประกอบของโครงสรางทางสังคม สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมมีอะไรบาง
- โครงสรางทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้
1) กลุมทางสังคม
2) สถานภาพและบทบาท
3) สถาบันทางสังคม.
- (เลมอื่น) โครงสรางทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้
1) การจัดระเบียบทางสังคม
2) สถาบันทางสังคม.
- สถาบันทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้
1) กลุมทางสังคม
2) สถานภาพและบทบาท
3) หนาที่
4) บรรทัดฐาน
5) สัญลักษณ
6) คานิยม.
- การจัดระเบียบทางสังคมมีองคประกอบ ดังนี้
1) บรรทัดฐาน
2) สถานภาพและบทบาท
3) การควบคุมทางสังคม
4) คานิยม.
8. กลุมทางสังคมมีกี่ประเภท
- 2 ประเภท คือ
1) กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมที่สมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนสวนตัวเปนกันเอง ใกลชิดสนิทสนม
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และเปนไปตามอารมณ
กลุมปฐมภูมิจึงเปนกลุมขนาดเล็กที่สมาชิกมี
ความสัมพันธติดตอกันเปนเวลานาน รูจักและเขาใจกันอยางถองแท เรื่องที่สมาชิกติดตอกันไมมีขอบเขตจํากัด
เชน กลุมเพื่อนเลน เพื่อนบาน ขอสังเกต แตกลุมปฐมภูมิไมจําเปนตองมีความสัมพันธเฉพาะหนาเสมอไป เชน
คนตางจังหวัดที่เขามาอยูในกรุงเทพฯ ดังนั้นกลุมปฐมภูมิเปนกลุมที่จําเปนแกมนุษยที่ขาดเสียมิได เปนกลุมที่ให
ความอบอุนและความมั่นคงทางดานจิตใจ.
2) กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมที่สมาชิกมีความสัมพันธกันแบบเปนทางการ ไมยึดความผูกพันสวนตัว
จึงเปนความสัมพันธแบบพันธะสัญญา เนนผลประโยชน และเปนไปตามเหตุผล สมาชิกผูกพันกันตามสถานภาพ
เชน ฐานะพอคากับลูกคา นายจางกับลูกจาง กลุมทุติยภูมิจึงเปนกลุมขนาดใหญที่มีสมาชิกจํานวนมาก ขาด
ความเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความเปนกันเอง ทุกคนตางตองปฏิบัติตอกันตามระเบียบแบบแผน สมาชิกติดตอกัน
เฉพาะเรื่อง เฉพาะเวลา มีความสัมพันธระยะสั้น เชน หนวยงานราชการ องคการ บริษัท มหาวิทยาลัย.
9. สถาบันทางสังคมขั้นพื้นฐานมีอะไรบาง
- สถาบันครอบครัว / สถาบันการเมืองการปกครอง / สถาบันเศรษฐกิจ / สถาบันศาสนา /
สถาบันการศึกษา ในบรรดาสถาบันทั้งหมดนี้ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดและมีความสําคัญยิ่ง
ตอสังคม เพราะเปนสถาบันขั้นพื้นฐานที่เปนจุดเริ่มตนของสถาบันอื่นๆ.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (202) ____________
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10. สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนามีองคประกอบในรายละเอียดอะไรบาง
- สถาบันครอบครัว
1) กลุมสังคม เชน พอ แม ลูก วงศาคณาญาติ
2) สถานภาพและบทบาท เชน พอแมมีหนาที่เลี้ยงดูปกปองใหความรักแกลูก ลูกมีหนาที่ตอง
เคารพเชื่อฟงพอแม
3) หนาที่ เชน ผลิตสมาชิกใหม ปลูกฝงและถายทอดวัฒนธรรม อบรมใหเรียนรูระเบียบของสังคม
กําหนดสถานภาพของบุคคล ใหความรักความอบอุน บําบัดความตองการทางเพศ
4) บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การหมั้น การสมรส การกอตั้งครอบครัว การหยาราง
5) สัญลักษณ เชน แหวนแตงงาน ตราประจําตระกูล
6) คานิยม เชน การรวมทุกขรวมสุขกัน.
- สถาบันศาสนา
1) กลุมสังคม เชน ภิกษุ สามเณร ศาสนิกชน วัด วิทยาลัยสงฆ
2) สถานภาพและบทบาท เชน พระตองสํารวมและประพฤติตามพระธรรมวินัย มีเมตตาตอสัตวโลก
3) หนาที่ เชน สั่งสอนและเผยแผธรรม สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม กลไกควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคม เสริมสรางความมั่นคงดานจิตใจ เปนเครื่องสรางความผูกพันระหวางคนในชาติและ
วัฒนธรรมของสังคม
4) บรรทัดฐานหรือแบบแผนพฤติกรรม เชน การทําบุญตักบาตร การถือศีล 5 ชายไทยบวชเมื่อ
อายุครบ 20 ป
5) สัญลักษณ เชน พระพุทธรูป โบสถ ทํานองสวดมนต
6) คานิยม เชน ความสันติสุขของสังคม การยึดมั่นในคําสอน.
11. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) และครอบครัวขยาย (Extended Family) มีความแตกตาง
กันอยางไร
- 1) ครอบครัวเดี่ยว เปนครอบครัวที่ประกอบดวยสามีภรรยา และลูกๆ อยูกันตามลําพัง
2) ครอบครัวขยาย เปนครอบครัวที่ประกอบดวยญาติพี่นอง อาจมีปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา ฯลฯ.
12. สถานภาพคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และแบงออกเปนกี่ประเภท
- สถานภาพ คือ ตําแหนงของบุคคลในสังคมที่เกิดจากความสัมพันธทางสังคม สถานภาพเปน
ตัวกําหนดวาใครเปนใคร มีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร.
- สถานภาพแบงไดเปน 2 ประเภท
1) สถานภาพติดตัวมา เชน เพศ สีผิว อายุ สัญชาติ วัย วรรณะ เชื้อพระวงศ
2) สถานภาพที่ไดมาภายหลังหรือไดมาโดยความสามารถ เชน นักเรียน อาจารย ขาราชการ
นายกรัฐมนตรี ผูจัดการบริษัท.
13. บทบาทคืออะไร
- บทบาท คือ พฤติกรรมที่สังคมคาดหวังใหบุคคลปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบตาม
สถานภาพที่เปนอยู.
- ขอสังเกต
1) ยิ่งสังคมซับซอนมากขึ้นเทาไร บทบาทจะยิ่งแตกตางไปมากขึ้นเทานั้น
2) ความขัดแยงในบทบาทอาจเกิดขึ้นได เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพ เชน พอเปนตํารวจ ลูกเปนโจร
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3) บุคคลจะแสดงบทบาทไมได ถาไมมีคูแสดงบทบาท หมายความวา บุคคลจะแสดงบทบาทของตน
ในสังคมแตเพียงฝายเดียวไมได แตจะตองแสดงบทบาทสัมพันธกับบุคลอื่น
4) ถาสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบทบาทของตน (เขาใจบทบาทอยางเดียวไมพอ) อยางถูกตอง
และเครงครัด สังคมก็จะมีระเบียบ
5) การไมรูไมเขาใจบทบาทสามารถแกไขไดโดยการขัดเกลาทางสังคม.
14. บรรทัดฐานมีกี่ประเภท
- 3 ประเภท คือ
1) วิถีชาวบาน เปนแนวทางปฏิบัติที่บุคคลในสังคมควรจะกระทํา กระทําจนเปนนิสัย และยัง
รวมถึงมารยาททางสังคมและสมัยนิยม เชน การยกมือไหวเมื่อพบผูใหญ การแตงกายที่สุภาพในที่สาธารณะ การ
กินขาวดวยชอนสอม การเขียนหนังสือดวยมือขวา การลงชื่อตอนทายของจดหมาย การฝาฝนวิถีชาวบานจะถูก
สังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ เชน ซุบซิบนินทา หัวเราะเยาะ ตําหนิติเตียน.
2) จารีต เปนแนวทางปฏิบัติที่บุคคลในสังคมควรจะทํา เกี่ยวของกับศีลธรรม ความดี-ชั่ว
ความถูก-ผิด ความเปนระเบียบเรียบรอยและสวัสดิภาพของสังคม เชน ลูกตองกตัญูกตเวทีตอพอแม สามี
ภรรยาตองตอซื่อสัตยตอกัน จารีตยังรวมถึงขอหามดวย เชน หามพี่นองรวมบิดามารดาแตงงานกัน การฝาฝน
จารีตจะถูกสังคมลงโทษแบบไมเปนทางการ แตจะจริงจังและรุนแรงกวาวิถีชาวบาน เชน การถูกรุมประชาทัณฑ
การเลิกคบคาสมาคมดวย.
3) กฎหมาย เปนแนวทางที่ทุกคนตองกระทํา การฝาฝนกฎหมายจะถูกสังคมลงโทษแบบเปนทางการ.
15. การควบคุมทางสังคมมีกี่ประเภท
- การควบคุมทางสังคมเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคม ประเภทของการควบคุม
ทางสังคม
1) การควบคุมแบบเปนทางการ ไดแก การใชกฎหมาย
2) การควบคุมแบบไมเปนทางการ ไดแก การใชวิถีชาวบาน และจารีต.
16. การขัดเกลาทางสังคมมีกี่ประเภท
- 2 ประเภท คือ
1) การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เชน การที่พอแมฝกอบรมเด็กใหรูจักพูดหรือรูจักมารยาททาง
สังคม ครูสอนหนังสือนักเรียน
2) การขัดเกลาทางสังคมทางออม เชน การไดรับความรูจากการอานหนังสือ ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ
ฟงอภิปราย ฟงโตวาที และการเรียนรูจากการกระทําของผูอื่น เชน เด็กเลียนแบบการใชคําหยาบจากเพื่อน ดังนั้น
การขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมสั่งสอนจึงเปนวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม ทําใหมนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรม
และสามารถปฏิบัติตนใหเขากับสังคมไดถูกตอง และทําใหวัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม.
17. คานิยมมีความสําคัญอยางไร
- คานิยมเปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดบรรทัดฐานทางสังคม คานิยมมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล
และมีผลตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม.
- ขอสังเกต
1) คานิยมเปนความนิยมของสังคมหรือกลุมบุคคล ไมใชความนิยมของคนใดคนหนึ่ง (ความนิยม
สวนบุคคล เราเรียกวา รสนิยม)
2) คานิยมไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ถูกตองเสมอ
3) ดังนั้นคานิยมมีทั้งที่ดีและไมดี ทั้งที่ควรปลูกฝงในสังคมและคานิยมที่ควรแกไข.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (204) ____________
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18. ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกตางกันอยางไร
- 1) ชุมชนชนบท ผูคนมีอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ วิถีการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติ มี
ความสัมพันธแบบเปนกันเอง มีชีวิตความเปนอยูแบบงายๆ ความหนาแนนของประชากรมีนอย ความแตกตางทาง
สังคมมีนอย การเคลื่อนที่ทางสังคมมีนอยและเคลื่อนที่ในแนวนอน ขอบเขตความสัมพันธกวางขวางทั่วไป
- 2) ชุมชนเมือง ผูคนมีอาชีพหลากหลาย วิถีชีวิตไมคอยไดใกลชิดกับธรรมชาติ มีความสัมพันธตาม
กฎระเบียบของสังคม มีการแขงขันกันสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหนาแนนของประชากรมีมาก
ความแตกตางทางสังคมมีมาก การเคลื่อนที่ทางสังคมมีมากและเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ขอบเขตความสัมพันธแคบ
เฉพาะเรื่อง.
19. สังคมไทยมีลักษณะโดยทั่วไปเปนอยางไร
- สังคมไทยมีลักษณะ ดังนี้
1) สังคมไทยเปนเอกสังคม
2) สังคมเกษตรกรรม
3) สังคมเจาขุนมูลนาย
4) มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5) สังคมที่รวมอํานาจไวที่สวนกลาง
6) มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ
7) มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
8) มีการศึกษาต่ํา
9) มีการอพยพไปสูถิ่นอื่นมากขึ้น
10) มีการแบงชนชั้น
11) มีโครงสรางแบบหลวมๆ คือ ไมคอยเครงครัดในระเบียบวินัย
12) สังคมเปด.
20. วัฒนธรรมไทยมีลักษณะที่สําคัญประการใด
- วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญที่สรุปไดดังนี้
1) เปนวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
2) เปนวัฒนธรรมผสมผสาน
3) เปนวัฒนธรรมที่ถือระบบเครือญาติ
4) เปนวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน
5) เปนวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม
6) เปนวัฒนธรรมที่ยึดถือในการทําบุญทํากุศล.
21. วัฒนธรรมไทยมีที่มาจากแหลงใดบาง
- มีที่มาจากแหลงตอไปนี้
1) จากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโบราณ เชน การกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2) จากลักษณะสังคมเกษตรกรรม เชน การแหนางแมว การแหบั้งไฟ การลงแขกเกี่ยวขาว การ
เตนกํารําเคียว
3) จากพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เชน การสวดมนตไหวพระ การทอดกฐิน การทอดผาปา การบวช
4) จากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน การตั้งศาลพระภูมิ การสะเดาะเคราะหตออายุ
การโกนจุก การวางศิลาฤกษ การรดน้ําสังขในพิธีมงคลสมรส.
22. ปญหาสังคมมีลักษณะอยางไร
- 1) เปนสภาวการณที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
2) มีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม อันเนื่องมาจากการกระทําตอกันทางสังคมที่ไมเปนไปตาม
บรรทัดฐานและกอใหเกิดผลเสีย
3) คนสวนใหญในสังคมจึงไมปรารถนาและรูสึกวาจะเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอน
4) และพยายามหาทางแกไขหรือเสนอแนวทางแกไขสภาวการณนั้น ตัวอยางปญหาสังคม เชน
วัยรุนติดยาเสพติด นักเรียนยกพวกตีกัน.
- ขอสังเกตปญหาที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน น้ําทวม แผนดินไหว.
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23. ปญหาสังคมในทางสังคมวิทยาเกิดจากอะไร
- 1) เกิดจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เชน การติดยาเสพติด การทุจริต
2) เกิดจากการเสียระเบียบทางสังคม เชน การอพยพยายถิ่นเขามาทํางานในเมือง การศึกษา
การจราจร และคุณภาพชีวิต.
24. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีความหมายที่แตกตางกันอยางไร
- 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (ระบบ) ของสังคม และโครงสราง
(ความสัมพันธ) ระหวางสมาชิกในสังคม เชน ครอบครัวไทยในปจจุบันมีขนาดเล็กลง ผูหญิงไทยมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ความสัมพันธเปลี่ยนจากเพื่อนเปนสามีภรรยา.
- 2) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นทั้งสิ่งที่เปนวัตถุ
และสิ่งที่ไมใชวัตถุ (เชน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ อุดมการณ บรรทัดฐาน คานิยม) เชน การใชรถยนต
แทนรถเทียมมา การใชระบบเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน คนไทยนิยมสินคาไทยมากขึ้น คนเมืองมีความ
เชื่อทางไสยศาสตรนอยลง.
25. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดจากปจจัยหรือสาเหตุใด
- 1) ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทางประชากร เชน การเพิ่มขึ้นของประชากร ปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชน สภาพดินฟาอากาศภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศขาดความ
อุดมสมบูรณ
2) ปจจัยภายนอก เชน การรับเอาวิทยาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารคมนาคมจากตางประเทศเขามา.

รัฐศาสตร-รัฐธรรมนูญไทยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
1. รัฐคืออะไร
- รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองที่ประกอบดวย
1) ประชากร
2) ดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน
3) รัฐบาล
4) อํานาจอธิปไตย คําวา “รัฐ” ยังรวมถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล และขาราชการทุกหนวย
ทุกระดับการปกครองที่รวมกันขึ้นเปนรัฐ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง รัฐมี
ลักษณะความเปนถาวร แมวาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล แตรัฐก็ยังคงดํารงอยูตลอดไป.
2. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) คืออะไร
- อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นๆ
เปนอํานาจที่แบงแยกไมได และเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของรัฐ เพราะแสดงถึงความมีเอกราช ลักษณะของ
อํานาจอธิปไตยมีดังนี้
1) แบงแยกมิได
2) มีความถาวร
3) มีความเด็ดขาด
4) เปนการทั่วไป.
3. รัฐเดี่ยวและรัฐรวมมีความแตกตางกันอยางไร
- แตกตางกันตรงที่รูปแบบของรัฐบาลหรือจํานวนรัฐบาลภายในรัฐ
1) รัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ คือ รัฐที่มีเพียงรัฐบาลเดียวใชอํานาจปกครองดินแดนทั้งหมด เชน ไทย
ญี่ปุน ลาว สิงคโปร ฟลิปปนส ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน โมนาโก อิตาลี สวีเดน อังกฤษ ตุรกี สเปน นิวซีแลนด
นอรเวย เดนมารก.
2) รัฐรวมหรือสหพันธรัฐ คือ รัฐที่มีรัฐบาล 2 ระดับ ไดแก รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นหรือ
รัฐบาลมลรัฐ เชน มาเลเซีย พมา อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี รัสเซีย จีน.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (206) ____________
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4. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใชประมุขของรัฐเปนเกณฑการแบง
- กษัตริยทรงเปนประมุข
1) กษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ คือ พระองคจะทําหนาที่เปนเพียงประมุข ไมยุงเกี่ยวกับการ
บริหารบานเมือง แตมีนายกรัฐมนตรีทําหนาที่แทน เชน ไทย ญี่ปุน อังกฤษ สวีเดน เดนมารก นอรเวย.
2) กษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐและทรงเปนผูนําฝายบริหารดวย เชน บรูไน ซาอุดิอาระเบีย โอมาน.
- ประธานาธิบดีเปนประมุข
1) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหนาที่เปนประมุขของรัฐ แตไมเปนผูนําฝายบริหาร เชน
สิงคโปร อินเดีย.
2) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง ทําหนาที่เปนประมุขของรัฐและเปนผูนําฝายบริหาร เชน
สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส.
5. อธิบายรูปแบบการปกครองที่ใชการรวมและการแยกอํานาจอธิปไตยเปนเกณฑการแบง
- ระบบรัฐสภา เชน ไทย อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน / ระบบประธานาธิบดี เชน สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส
อารเจนตินา บราซิล / ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เชน ฝรั่งเศส.
6. ระบบรัฐสภามีหลักการสําคัญอยางไร
- 1) ไมยึดหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด
2) ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกัน
3) รัฐสภามีฐานะอํานาจและความสําคัญเหนือกวาคณะรัฐมนตรี
4) คณะรัฐมนตรีจะเขาดํารงตําแหนงไดตอเมื่อไดรับความไววางใจจากรัฐสภา
5) รัฐสภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล
6) มีการยุบสภา.
7. ระบบประธานาธิบดีมีหลักการสําคัญอยางไร
- 1) ยึดหลักการแบงแยกอํานาจ ระหวางฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) และ
ฝายตุลาการ (ศาล) โดยแตละฝายมีอํานาจและความเปนอิสระในการทําหนาที่ของตน
2) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
3) สภาไมมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล
4) ไมมีการยุบสภา.
8. เปรียบเทียบระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี
- รัฐสภา ประมุขกับผูนําฝายบริหารหรือรัฐบาลเปนคนละคนกัน / ประธานาธิบดี ประมุขกับผูนําฝาย
บริหารเปนคนเดียวกัน.
- รัฐสภา ประมุขไมตองรับผิดชอบทางการเมือง / ประธานาธิบดี ประมุขตองรับผิดชอบทางการเมือง.
- รัฐสภา สภามาจากการเลือกตั้ง แตรัฐบาลมาจากความไววางใจจากสภา / ประธานาธิบดี สภาและ
ประธานาธิบดีตางมาจากการเลือกตั้ง.
- รัฐสภา เชน ไทย ผูนําฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งทางออม / ประธานาธิบดี เชน สหรัฐอเมริกา
ผูนําฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งทางตรง.
- รัฐสภา สภามีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐบาล / ประธานาธิบดี สภาไมมีอํานาจควบคุมการ
ทํางานของรัฐบาล.
- รัฐสภา มีการยุบสภา มีการเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ / ประธานาธิบดี ไมมีทั้งสองอยาง.
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9. การจัดระเบียบการปกครองภายในรัฐมีหลักการสําคัญอยางไร
- หลักการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง / หลักการแบงอํานาจ / หลักการกระจายอํานาจ
- หลักการรวมอํานาจ เปนการใหกระทรวง ทบวง กรมมีอํานาจหนาที่ในการบริหารบานเมือง แลว
จัดสงเจาหนาที่ของรัฐออกไปปฏิบัติหนาที่ยังสวนตางๆ ของประเทศ หลักการรวมอํานาจมีขอดี เชน การ
บริหารงานมีเอกภาพ วางแผนพัฒนาไดงาย ประหยัดคาใชจาย ขอเสีย เชน การบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ
งานลาชา คนในทองถิ่นไมมีโอกาสปกครองตนเอง.
- หลักการแบงอํานาจ สวนกลางแตงตั้งขาราชการไปดูแลสวนภูมิภาค หลักการแบงอํานาจมีขอดี
เชน ประชาชนไดรับบริการรวดเร็วขึ้น ขอเสีย เชน ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสปกครองตนเองไดนอย เจาหนาที่รัฐ
ไมเขาใจความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง.
- หลักการกระจายอํานาจ เปนการใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองตนเอง หลักการ
กระจายอํานาจมีขอดี เชน ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเอง ลดภาระจากสวนกลาง แกไขปญหาไดตรงเปาหมาย
ขอเสีย เชน การบริหารขาดเอกภาพ เสียคาใชจายมาก.
10. การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินมีรูปแบบอยางไร
- ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม.
- ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน.
- ราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล) องคการบริหารสวนตําบล และรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร พัทยา.
11. ระบอบการปกครองที่พิจารณาจากผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นมีรูปแบบใดบาง
- 1) การปกครองโดยคนๆ เดียว ไดแก สมบูรณาญาสิทธิราชย เผด็จการ
2) การปกครองโดยคนสวนนอย ไดแก อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย คอมมิวนิสต
3) การปกครองโดยคนสวนมาก ไดแก ประชาธิปไตย.
- อภิชนาธิปไตย เปนการปกครองโดยคนสวนนอยที่มีฐานะสูงกวาคนทั่วไปในสังคม เชน มีความรู
ชาติตระกูล ร่ํารวย สวนคณาธิปไตย เปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของกลุมตน แตไมมีฐานะทางสังคมเหมือน
อภิชนาธิปไตย.
12. ประชาธิปไตยมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง
- 1) หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน คือ ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดของรัฐ ถือเปน
หลักการที่สําคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
2) หลักความเสมอภาค คือ ความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย
3) หลักสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
4) หลักนิติธรรม คือ การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง
5) หลักการยอมรับเสียงสวนมาก การใชเสียงมากจะตองไมไปละเมิดสิทธิของเสียงสวนนอย
6) หลักการใชเหตุผล เชน การเลือกตั้งเสรีโดยเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสม
ไปเปนตัวแทนของตนในการบริหารประเทศ
7) หลักความยินยอม เชน เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎร
คนใดไดรับความไวใจจากประชาชนก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาที่ตอไป.
13. วิธีการใดบางที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการประชาธิปไตย
- 1) หลักนิติธรรม เปนการใชกฎหมายเปนกรอบในการปกครอง กฎหมายที่วานี้ ก็คือ รัฐธรรมนูญ
ดังนั้นผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายและจะใชอํานาจในการบริหารประเทศตามอําเภอใจไมได
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (208) ____________
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2) การแยกใชอํานาจอธิปไตย เพื่อไมใหอํานาจทั้งหมดของรัฐอยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว
แตละฝายจะตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน ไมใหมีฝายใดใชอํานาจมากเกินไปจนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
3) การกระจายอํานาจ ทําใหประชาชนในทองถิ่นปกครองตนเองไดมากขึ้น.
14. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมี
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญอยางไร
- 1) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
2) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
3) การปกครองตนเองของประชาชน.
15. ประชาธิปไตยมีกี่รูปแบบ
- 2 รูปแบบ คือ
1) ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรง
2) ประชาธิปไตยทางออม หรือประชาธิปไตยโดยตัวแทน คือ ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปปกครอง
ประเทศแทนตน.
16. เผด็จการมีหลักการที่สําคัญอะไรบาง
- 1) ไมยอมรับความเสมอภาค
2) คัดคานการปกครองโดยประชาชน
3) ผูกขาดอํานาจการปกครองไวที่ผูนําเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว
4) รัฐอยูเหนือประชาชน เนนอํานาจรัฐมากกวาเสรีภาพของประชาชน
5) ยึดหลักการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง
6) รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และรัฐสภาไมมีความสําคัญเหมือนในระบอบประชาธิปไตย แตเปนไป
เพื่อสรางอํานาจใหแกบุคคลเทานั้น.
17. เผด็จการมีกี่ประเภท
- 2 ประเภท คือ
1) เผด็จการอํานาจนิยม
2) เผด็จการเบ็ดเสร็จ แบงเปนแบบฟาสซิสต และแบบคอมมิวนิสต.
- เผด็จการอํานาจนิยม (หรือเผด็จการทหาร) รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเฉพาะดาน
การเมืองเทานั้น แตประชาชนยังคงมีสิทธิเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม.
- เผด็จการเบ็ดเสร็จ รัฐควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม.
- เผด็จการฟาสซิสต
1) เชื่อวามนุษยมีความไมเทาเทียมกัน
2) ไมเชื่อวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล
3) เชื่อในการใชกําลังรุนแรงและการโฆษณาชวนเชื่อ 4) เนนลัทธิชาตินิยมอยางรุนแรง
5) ศรัทธาในผูนํา
6) เชื่อวารัฐเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมชีวิตของประชาชนในชาติ
7) สนับสนุนกลุมนักธุรกิจนายทุน
8) ตอตานระบบคอมมิวนิสต
9) เชน เยอรมัน อิตาลี สเปน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2.
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- เผด็จการคอมมิวนิสต
1) ตอตานระบบนายทุน สนับสนุนชนชั้นกรรมกร
2) ยกเลิกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนและชนชั้นทางสังคม.
3) มีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวเปนผูควบคุมและวางแผนจากสวนกลาง
18. ขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการมีอะไรบาง
- ขอดี
1) แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมตองฟงเสียงสวนใหญอภิปรายเพื่อหาขอยุติ
2) แกปญาที่รุนแรงไดอยางรวดเร็ว.
ขอเสีย
1) เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2) อาจนําประเทศไปสูหายนะ ถาผูนํามีอํานาจมากเกินไป เชน ฮิตเลอรของเยอรมัน, นายพลโตโจ
ของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และซัดดัม ฮุสเซนแหงอิรัก
3) สรางความแตกแยกภายในชาติ.
19. ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (ระบบสังคมนิยมแบบเสรี) และระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต
(ระบบสังคมนิยมแบบบังคับ) มีความแตกตางกันอยางไร
- ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
1) รัฐเปนเจาของและผูจัดการปจจัยการผลิตขนาดใหญ เอกชนยังคงประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และเล็กได
2) เอกชนยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
3) เนนการกระจายรายไดที่เทาเทียมกัน.
- ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต
1) รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งหมด
2) มีการวางแผนจากสวนกลาง
3) จํากัดเสรีภาพของผูบริโภคอยางมาก.
20. ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในเรื่องสําคัญมีอะไรบาง
- 1) ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออมผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล.
2) ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได และผูใดจะกลาวหาหรือฟองรอง
พระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได ซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา “The King can do no wrong.”
3) ทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก.
4) ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพื่อเปนมิ่งขวัญและ
กําลังใจของทหารทุกเหลาทัพ.
5) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ.
6) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน
สภาผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร.
7) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีพนจากความ
เปนรัฐมนตรี
8) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนประธานองคมนตรีและองคมนตรี
(โดยมี
ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไมเกิน 18 คน).
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (210) ____________
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9) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษา ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนระดับสูง.
10) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการเรียกประชุมรัฐสภา.
11) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย.
12) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสันติภาพ.
13) ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ.
21. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีความเปนมาอยางไร
- เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของไทย ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เกิดจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซึ่งในเวลาตอมาเปลี่ยนเปน “คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ”
(คมช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2549 ขึ้นแทนฉบับเดิม และมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่กําหนดใหประชาชนทั้งประเทศไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ เพื่อ
รับรางรัฐธรรมนูญ และไดกําหนดบทบัญญัติจํานวน 309 มาตรา 15 หมวด.
22. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร
- 1) เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
2) เปนที่มาของสิทธิและเสรีภาพ
3) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองประเทศ
4) เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบการปกครอง อํานาจ หนาที่ และการใชอํานาจอธิปไตย
5) เปนกฎหมายที่ใหการคุมครองประชาชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบ.
23. การปฏิรูปสังคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีแนวทางปฏิบัติ
อยางไร
- 1) ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย
2) ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง
3) ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม โดยผานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. ป.ป.ช.
4) ดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
5) ปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น.
24. หนาที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีอะไรบาง
- 1) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ปองกันประเทศชาติ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
3) ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
4) เสียภาษีอากรใหรัฐ
5) รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ชวยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม และรวมปกปอง สืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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25. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐสภามีองคประกอบอะไรบาง
- 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สส. จํานวน 480 คน เปนสมาชิกมาจาการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวน 80 คน สส. มีกําหนดวาระละ 4
ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองจบปริญญาตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร.
- 2) วุฒิสภา ประกอบดวย สว. จํานวน 150 คน เปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 76 คน และมาจากการสรรหา 74 คน สว. มีกําหนดวาระละ 6 ป ถึงแมนวาสภาผูแทนราษฎรจะถูกยุบ
แตวุฒิสภายังคงปฏิบัติหนาที่ไดตอไปจนครบวาระ.
26. รัฐสภามีหนาที่สําคัญอะไรบาง
- 1) พิจารณารางพระราชบัญญัติ การตรากฎหมายเปนอํานาจหนาที่รวมกันของทั้งสองสภา แตผูมี
อํานาจริเริ่มในการตรากฎหมายตางๆ คือ สภาผูแทนราษฎรเทานั้น
2) ควบคุมรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามและเปดอภิปรายทั่วไป
3) อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในกิจการสําคัญ.
- การตั้งกระทูถาม สส. มีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามรัฐบาลและเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล
ได สวน สว. มีสิทธิที่จะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีและขอเปดอภิปรายทั่วไปได แตไมมีสิทธิเปดอภิปรายเพื่อลงมติไม
ไววางใจรัฐบาลได.
- การเปดอภิปรายทั่วไป สส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในสภา
ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี / สส. ไมนอยกวา
1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได แมในขณะยื่นมติหรือหลังจากยื่นขอเปดอภิปรายดังกลาว / ในสวนของ
วุฒิสภานั้น สว. ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ.
27. กรณีใดที่จะตองมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา
- เชน การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค การสืบราชสมบัติ การเปดประชุมรัฐสภา การปด
สมัยประชุม การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
การประกาศสงคราม.
28. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 คณะรัฐมนตรีมีองคประกอบอะไรบาง
- ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมเกิน 35 คน โดยนายกรัฐมนตรีตองมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวา 8 ปไมได.
29. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด
- เปนอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎร (สวนวุฒิสภามีหนาที่รับทราบมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
จากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (ตองมี สส. ไม
นอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎรรับรอง) ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น
จะตองมีการลงมติของ สส. โดยเปดเผยในที่ประชุมสภา และมติเห็นชอบตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด บุคคลนั้นก็จะไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี.
30. รัฐมนตรีทั้งคณะจะพนจากตําแหนงไดในกรณีใด
- 1) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (212) ____________
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2) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
3) คณะรัฐมนตรีลาออก
เหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสิ้นสภาพไปตามสภาพของ
นายกรัฐมนตรีที่สิ้นสุดไปดวย ก็เพราะนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของคณะรัฐมนตรี และยังเปนผูเสนอชื่อรัฐมนตรี
เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งอีกดวย.
31. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนสามารถทําไดในกรณีใด
- ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรัฐที่ใชอํานาจไมเปนธรรม.
- ประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง.
- ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10000 คนเขาชื่อเสนอรางรางพระราชบัญญัติได.
- ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20000 คนเขาชื่อเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได.
- ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50000 คนเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.
- การออกเสียงประชามติ.
32. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร
- ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมูญ 1 คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8
คน ดํารงตําแหนงคราวละ 9 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและสาขารัฐศาสตร.
- ศาลรัฐธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
2) พิจารณาปญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3) พิจารณาปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ที่ไมใชศาล.
33. ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่สําคัญอยางไร
- ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ชั้น ไดแก ศาลปกครอง
ชั้นตน และศาลปกครองสูงสุด แตอาจจะมีศาลอุทธรณดวยก็ได.
34. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไวกี่รูปแบบ
- 4 รูปแบบ ดังนี้ การตรวจสอบทรัพยสิน การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอน
ตําแหนง การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง.
35. การตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีวิธีการตรวจสอบอยางไร
- ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองผานกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน ไดแก นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น
พรอมทั้งคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองดูแล.
- วิธีการตรวจสอบ
1) ตรวจสอบความถูกตอง / ความมีอยูจริงของทรัพยสิน / หนี้สิน
2) หากมีทรัพยสินเพิ่มผิดปกติ ใหประธานคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สงเอกสาร / รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปนของแผนดิน
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3) ผูใดจงใจไมยื่นบัญชี / จงใจยื่นบัญชีดวยขอความอันเปนเท็จ / ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง ให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองวินิจฉัยใหผูกระทําผิดพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกาวินิจฉัย และตองหามดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลา 5 ปนับแตวันที่ศาลฎีกาวินิจฉัย.
36. การถอดถอนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีขั้นตอนอยางไร
- วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนบุคคล (ตามมาตรา 270 เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือ
ตุลาการ พนักงานอัยการ) ออกจากตําแหนงได อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริตตอตําแหนงหนาที่.
- ผูมีอํานาจยื่นเสนอถอดถอน 1) สส. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร 2) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 20000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
วุฒิสภา จากนั้นประธานวุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูไตสวน
และตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งวาขอหามีมูล ผูถูกกลาวหาจะดํารงตําแหนงตอไปไมได และ
สมาชิกวุฒิสภาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาสามารถถอดถอน
ผูถูกกลาวหาได.
37. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีองคกรใดบาง
- องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
1) คณะกรรมการเลือกตั้ง
2) ผูตรวจการแผนดิน
3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน.
- องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
1) องคกรอัยการ
2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
3) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คนและกรรมการ
อื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และใหดํารง
ตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
- ผูตรวจการแผนดิน มีจํานวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มี
วาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว.
- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว.
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6 คน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว.
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีก 6
คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว.
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38. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่อะไร
- 1) จัดการเลือกตั้งและเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา องคกรปกครองทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีการลงประชามติ
2) ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมือง.
39. ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่อะไร
- 1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามขอรองเรียน การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเวนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
3) ติดตามประเมินผลและจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ.
40. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่อะไร
- 1) ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อสงไป
ยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง.
41. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการแบงโครงสรางอยางไร
- องคการบริหารสวนจังหวัด ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด / ฝายบริหาร คือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด.
- เทศบาล ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเทศบาล / ฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี.
- องคการบริหารสวนตําบล ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล / ฝายบริหาร คือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล.
- กรุงเทพมหานคร ฝายนิติบัญญัติ คือ สภากรุงเทพมหานคร / ฝายบริหาร คือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร.
- เมืองพัทยา ฝายนิติบัญญัติ คือ สภาเมืองพัทยา / ฝายบริหาร คือ นายกเมืองพัทยา.
42. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูใดมีสิทธิ์เสนอรางพระราชบัญญัติ
- 1) คณะรัฐมนตรี
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 20 คน
3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่
ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ
4) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 10000 คน.
- ขอสังเกต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดโดยไมตองขอมติ
จากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิ์เสนอรางพระราชบัญญัติ.
43. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งมีคุณสมบัติอยางไร
- 1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอย
กวา 5 ป
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

_____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (215)

2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง.
44. บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกตั้งมีใครบาง
- 1) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
4) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ.

กฎหมาย
1. กฎหมายมีลักษณะสําคัญอยางไร
- 1) เปนขอกําหนดความประพฤติ
2) ใชกับบุคคลเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได
3) ใชไดทั่วไป คือ กฎหมายจะตองใชบังคับไดทุกสถานที่และแกบุคคลทั่วไปโดยเสมอภาค
4) ใชไดเสมอไป คือ เมื่อประกาศใชกฎหมายใดแลว ตองใชกฎหมายนั้นบังคับไดเสมอ จนกวาจะมี
ประกาศยกเลิกหรือถูกลบลางดวยกฎหมายใหม ดังสุภาษิตกฎหมายที่กลาววา “กฎหมายนอนหลับบางคราว แตไม
เคยตาย”
5) มีอํานาจผูกพันใหบุคคลตองปฏิบัติตาม
6) ตองมีกระบวนการที่แนนอน
7) มีสภาพบังคับ ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่สุดของกฎหมาย เพราะทําใหกฎหมายแตกตางจากกฎ
อื่นๆ ในสังคม.
2. ระบบซิวิลลอว (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว (Common Law) มีความแตกตางกัน
อยางไร
- ระบบซิวิลลอว (หรือระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ระบบประมวลกฎหมาย) เปนกฎหมายที่ใชใน
ภาคพื้นยุโรป ถือวากฎหมายที่บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเปนที่มาของกฎหมาย คําพิพากษาของศาลไมใชที่มา
ของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายซิวิลลอว เชน ไทย เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุน.
- ระบบคอมมอนลอว (หรือระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร ระบบกฎหมายจารีตประเพณี) ถือ
วาจารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาลเปนที่มาของกฎหมาย ประเทศที่ใชกฎหมายคอมมอนลอว เชน อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด.
3. กฎหมายมีกี่ประเภท
- แบงตามองคกรที่จัดทํา
1) กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล
2) กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร ไดแก พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
3) กฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา
4) กฎหมายที่ออกมาใชในกรณีพิเศษ เชน กฎอัยการศึก ประกาศคณะปฏิวัติ.
- แบงตามวิธีการใช
1) กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายที่กําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคล เชน กฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายอาญาทหาร
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2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการบังคับใหเปนไปตามสิทธิหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมายสารบัญญัติ เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน ธรรมนูญศาลทหาร.
- แบงตามความสัมพันธของคูกรณี
1) กฎหมายมหาชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมือง ในฐานะที่รัฐมี
อํานาจเหนือกวา เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพง
2) กฎหมายเอกชน เปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธของบุคคลตอบุคคลในฐานะเอกชน เชน
กฎหมายแพง กฎหมายพาณิชย
3) กฎหมายระหวางประเทศ เชน กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง แผนกคดีบุคคล แผนกคดีอาญา.
4. ความสําคัญตามศักดิ์ของกฎหมายเรียงลําดับอยางไร
- 1) รัฐธรรมนูญ
2) พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย พระราชกําหนดและพระบรมราชโองการซึ่งใหใชบังคับ
ดังเชน พระราชบัญญัติ
3) พระราชกฤษฎีกา
4) กฎกระทรวง
5) กฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร.
5. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกําหนดทําไดในกรณีใดบาง
- 1) ออกในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่
มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
2) ออกระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนเกี่ยวดวยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งตองไดรับ
การพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามเงื่อนไขนี้จะตอง
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 30 วันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
- ขั้นตอนและวิธีการจัดทําพระราชกําหนด
1) ผูเสนอ คือ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวของกับกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวนที่เกิดขึ้น
2) ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี
3) ผูตรา คือ พระมหากษัตริย
4) มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ขอสังเกตการจัดทําพระราชกฤษฎีกาไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา.
6. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกพระราชกฤษฎีกามีขั้นตอนและวิธีการจัดทําอยางไร
- 1) ผูเสนอ คือ คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาหรือที่ไดรักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดที่บัญญัติใหออกพระราชกฤษฎีกาขึ้น
2) ผูพิจารณา คือ คณะรัฐมนตรี
3) ผูตรา คือ พระมหากษัตริย
4) มีผลบังคับใชเปนกฎหมายไดเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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7. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 การออกขอบัญญัติจังหวัดมีขั้นตอนและวิธีการจัดทําอยางไร
- 1) ผูเสนอ คือ ผูวาราชการจังหวัดหรือสมาชิกสภาจังหวัด
2) ผูพิจารณา คือ สภาจังหวัด
3) ผูตรา คือ ผูวาราชการจังหวัด
4) มีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในที่เปดเผย ที่ศาลากลางจังหวัดครบ 15 วัน แตในกรณีฉุกเฉิน
อาจประกาศใชเลยก็ได.
8. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเริ่มตนสภาพบุคคลนั้นเริ่มเมื่อไร
- ป.พ.พ. มาตรา 15 บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารก”
1) มีการคลอด คือ การที่ทารกไดพนออกมาจากครรภมารดา โดยไมมีอวัยวะสวนใดเหลือติดอยู
สวนจะมีการตัดสายสะดือหรือไมนั้นไมถือวาเปนขอสําคัญ
2) มีการอยูรอดเปนทารก คือ ตองปรากฏวาทารกที่คลอดออกมานั้นไดมีการหายใจแลว ไมวาการ
หายใจนั้นจะมีระยะเวลานานเทาใดก็ตาม.
9. การรองขอใหศาลสั่งวาบุคคลใดเปน “คนสาบสูญ” มีหลักเกณฑอยางไร
- การที่บุคคลใดไดไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม
ตลอดระยะเวลา 5 ป เมื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (คือ ผูจะไดประโยชนหรือจะเสียประโยชนหากศาลสั่งบุคคลใดเปน
คนสาบสูญ) หรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนสาบสูญ แตในกรณีที่มีอันตรายจากการรบ
หรือสงคราม ยานพาหนะอับปาง ถูกทําลาย สูญหาย ระยะเวลาจะลดเหลือ 2 ป.
10. ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอํานาจปกครอง ผูปกครองแตกตางกันอยางไร
- ผูแทนโดยชอบธรรม คือ ผูที่มีอํานาจทํานิติกรรมตางๆ แทนผูเยาวหรือใหความยินยอมแกผูเยาวใน
การทํานิติกรรม ผูแทนโดยชอบธรรม ไดแก
1) ผูใชอํานาจปกครอง ก็คือ บิดา มารดา
2) ผูปกครอง คือ ผูอื่นที่มิใชบิดา มารดา แตมีอํานาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผูเยาว.
11. ตามหลักทั่วไปผูเยาวจะทํานิติกรรมโดยลําพังไดหรือไม
- ป.พ.พ. มาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย
ชอบธรรมกอน การใดๆ ที่ผูเยาวไดทําลงปราศจากความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะบัญญัติไวเปน
อยางอื่น” การใดๆ ในที่นี้หมายความถึงเฉพาะการทํา “นิติกรรม” เทานั้น ถาเปนการกระทําอยางอื่นที่มิใชนิติกรรม
เชน ผูเยาวกระทําละเมิดตอผูอื่น ผูเยาวจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จะอางวาการ
กระทํานั้นมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมไมได.
12. กรณีใดที่กฎหมายยกเวนใหผูเยาวทําไดเองโดยลําพัง ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผูแทน
โดยชอบธรรม
- 1) นิติกรรมที่ทําใหผูเยาวไดสิทธิหรือหลุดพนจากหนาที่ หรือนิติกรรมที่เปนคุณประโยชนแกผูเยาว
ฝายเดียว เชน การรับการใหโดยเสนหา การที่เจาหนี้ปลดหนี้ให
2) นิติกรรมที่ผูเยาวตองทําเองเฉพาะตัว เชน การรับรองบุตร
3) นิติกรรมที่สมแกฐานานุรูปและจําเปนเพื่อการเลี้ยงชีพของผูเยาว เชน การซื้อของใชใน
ชีวิตประจําวัน
4) การทําพินัยกรรม ผูเยาวทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ ถาผูเยาวทําพินัยกรรมใน
ขณะที่อายุยังไมครบ 15 ปบริบูรณ แมไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม พินัยกรรมนั้นก็ยังคงเปนโมฆะ.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (218) ____________
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13. คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตแตกตางกันอยางไร
- คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ศาลไดมีคําสั่งแลววาเปนคนไรความสามารถและใหอยูใน
ความดูแลของผูอนุบาล.
- คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดการงานของตนไดเองเพราะกายพิการ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ความประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือเปนคนติดสุรายาเมา และบุคคลนั้นถูกศาลสั่ง
ใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ โดยปกติคนเสมือนไรความสามารถ สามารถทํานิติกรรมไดเอง (เชน การทํา
พินัยกรรม คนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมไดเองโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ) เวนแตนิติกรรม
บางประเภทที่กฎหมายกําหนดไว เชน กูยืม นําทรัพยสินไปลงทุน ซึ่งคนเสมือนไรความสามารถจะทําไดตอเมื่อ
ไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆียะ
- คนวิกลจริต คือ บุคคลที่มีอาการวิกลจริตซึ่งศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากบุคคล
ดังกลาวกระทําการใดๆ ลงไปในขณะที่จริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต
การนั้นจะตกเปนโมฆียะ.
14. ทรัพยและทรัพยสินแตกตางกันอยางไร
- ทรัพย คือ วัตถุที่มีรูปรางจับตอง มองเห็นได เชน รถยนต ธนบัตร ทรัพยแบงออกเปน
1) อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน ทรัพยที่ติดอยูกับที่ดิน เชน บาน ตนไม และทรัพยประกอบเปน
อันเดียวกับที่ดิน เชน ลําธาร กรวดหิน ดิน ทรายในที่ดิน
2) สังหาริมทรัพย ไดแก ทรัพยที่เคลื่อนที่ได ไมวาการเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนดวยทรัพยนั้นเอง เชน
รถยนต สัตว หรือเคลื่อนดวยกําลังภายนอกทรัพย เชน เกวียน เพชร ทองคํา.
- ทรัพยสิน คือ วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคา และถือเอาได เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา.
15. การหมั้นที่ถูกตองตามกฎหมายตองมีเงื่อนไขสําคัญอยางไรบาง
- 1) ชายและหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณแลว มิฉะนั้นการหมั้นตกเปนโมฆะ
2) ผูเยาวทําการหมั้นจะตองไดรับความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครองดวย
3) ตองมีของหมั้น ขอสังเกต ถาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาหมั้นโดยไมยอมสมรสดวย อีกฝายหนึ่ง
จะถือเอาเปนเหตุไปฟองรองศาลเพื่อบังคับใหฝายที่ผิดสัญญาตองทําการสมรสดวยไมได แตก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกคา
ทดแทนได เชน คาทดแทนความเสียหายตอรางกาย หรือชื่อเสียงแหงชายหรือหญิงนั้น.
16. ตามกฎหมายการสมรสมีเงื่อนไขสําคัญอยางไรบาง
- 1) ชายหญิงตองมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ เวนแตมีเหตุอันควรที่ศาลอนุญาตใหสมรสได หาก
ผูเยาวจะทําการสมรส ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง
2) ชายหรือหญิงตองไมเปนคนวิกลจริต
3) ชายและหญิงตองไมเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงตอกันหรือเปนพี่นองกัน
4) ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได
5) ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวมิได
6) ชายและหญิงทั้งสองคนตองยินยอมเปนสามีภริยากัน
7) หญิงหมายจะสมรสใหมไดตอเมื่อเวลาไมนอยกวา 310 วัน นับแตขาดจากการสมรสเดิมไดผาน
พนแลว
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010
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17. สินสวนตัวและสินสมรสแตกตางกันอยางไร
- สินสวนตัว
1) ทรัพยสินที่ชายและหญิงฝายหนึ่งฝายใดมีอยูกอนสมรส
2) เปนเครื่องใชหรือของใชสวนตัว เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับที่ผูนั้นใชควรแกฐานะของตน
และใหรวมถึงเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝายหนึ่งฝายใดดวย
3) ระหวางสมรสหรือขณะเปนสามีภรรยากันอยูนั้น หากฝายหนึ่งฝายใดไดมรดกหรือไดรับการให
โดยเสนหา ทรัพยสินที่ไดนั้นก็เปนสินสวนตัว
4) ของหมั้น.
- สินสมรส
1) ทรัพยสินที่สามีและภรรยาไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน เงินโบนัส เงินประจําตําแหนง
2) สามีหรือภรรยาไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมยกใหโดยระบุวาเปนสินสมรส
3) ดอกผลอันเพิ่มจากสินสวนตัว เชน กําไร คาเชา เงินปนผล.
18. การรับบุญบุตรธรรมตองมีหลักเกณฑอะไรบาง
- 1) การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหบุตรบุญธรรม
มีฐานะและสิทธิอยางเดียวกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย.
2) ผูจะรับบุตรบุญธรรมตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และจะตองมีอายุแกกวาบุตรบุญธรรมอยาง
นอย 15 ป.
3) ถาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ผูเปนบุตรบุญธรรมนั้นตองใหความ
ยินยอมดวย.
4) ในกรณีที่ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมมีคูสมรสแลว ในการรับหรือเปนบุตร
บุญธรรม ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน.
19. นิติกรรมมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง
- 1) มีการกระทําหรือการแสดงเจตนาใหปรากฏออกมา โดยอาจจะแสดงอยางเจตนา โดยลายลักษณอักษร หรือดวยวาจา หรือดวยกิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ได หรือในบางกรณีการนิ่ง กฎหมายก็ใหถือวาเปน
การแสดงเจตนาดวยเชนกัน
2) เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย คือ การกระทํานั้นไมเปนการตองหามตามกฎหมายโดยชัดแจง
3) ดวยใจสมัคร หมายความวา ผูกระทํามีความสมัครใจในการแสดงเจตนาใหปรากฏ มิไดเกิดขึ้น
เพราะการสําคัญผิด ถูกขมขู หรือถูกหลอกลวงใดๆ ทั้งสิ้น
4) มุงโดยตรงที่จะผูกนิติสัมพันธขึ้นในระหวางบุคคล คือ ตองเปนการกระทําที่ผูกระทําไดทําลงโดย
มีเจตนาใหเกิดผลผูกพันในทางกฎหมายซึ่งจะทําใหเกิดสิทธิและหนาที่ระหวางบุคคล
5) เพื่อกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิ ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคล
และทรัพยสิทธิดวย การเคลื่อนไหวในสิทธินี้อาจจะเปนการกอสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ หรือระงับสิทธิก็ได.
20. สัญญาตองมีองคประกอบสําคัญอะไรบาง
- 1) ตองมีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป
2) ตองมีการแสดงเจตนาตองตรงกัน ตองมีคําเสนอและคําสนองที่ชัดเจนแนนอน
3) ตองมีวัตถุประสงคในการทําสัญญา.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (220) ____________
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21. โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมแตกตางกันอยางไร
- โมฆะกรรม คือ นิติกรรมที่เปนอันเสียเปลาไมมีผลตามกฎหมาย การเสียเปลานี้มีมาตั้งเริ่มแรกที่ทํา
นิติกรรม โมฆะกรรมนั้นไมอาจจะใหสัตยาบันแกกันได
- โมฆียะกรรม คือ นิติกรรมที่มีผลใชบังคับกันไดตามกฎหมายจนกวาจะมีการบอกลางใหเปนโมฆะ
(เสียเปลาตั้งแตเริ่มแรก) หรือใหสัตยาบันเพื่อทําใหเปนนิติกรรมที่สมบูรณตอไป.
22. กฎหมายอาญาแบงออกเปนกี่ภาค
- กฎหมายอาญาเปนฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทําที่ถือเปนความผิด และโทษที่ผูกระทํา
ความผิดตองไดรับ ซึ่งแบงออกเปน 3 ภาค คือ
1) บทบัญญัติทั่วไป
2) ความผิด
3) ลหุโทษ.
23. กฎหมายอาญามีหลักการสําคัญอะไรบาง
- 1) ตองมีการกระทํา และมีกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่ผูกระทําผิดจะไดรับตองเปนโทษตามกฎหมาย จะมากําหนดโทษตามอําเภอใจของผูมีอํานาจไมได ทั้งนี้
เพราะความผิดทางอาญามีการลงโทษที่รุนแรงกระทบกระเทือนถึงชีวิต จิตใจ และความเปนอยูของบุคคลมาก
หากไมผิดจริงแลว เอาไปลงโทษถือวาไมสมควรอยางยิ่ง ความสําคัญของหลักการนี้ ศาลฎีกาไดเคยกลาวไววา
“ปลอยผูกระทําความผิดเสียสิบคน ยังดีกวาจะลงโทษผูหาผิดมิไดแมแตคนเดียว” หรือตามหลักกฎหมายอาญาที่
เปนหลักสากลที่วา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ หากไมมีกฎหมาย”.
- 2) กฎหมายอาญาไมมีผลบังคับยอนหลัง
การกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายที่เพิ่งบัญญัติ
ขึ้นมาทีหลังจะไมสามารถนําไปบังคับกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอนกฎหมายได อยางไรก็ตามหากบทบัญญัตินั้นเปน
คุณกับผูกระทําความผิดก็มีผลยอนหลังได.
- 3) การตีความกฎหมายอาญาตองมีความเครงครัด หมายความวา การลงโทษตามการกระทํา
ความผิดใดๆ ตองมีกฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจน ตัวบทกฎหมายใดที่มีถอยคํากํากวมคลุมเครือจนเปนที่นาสงสัย
จะนํามาตีความเพื่อลงโทษทางอาญาไมได.
24. โทษทางอาญาและโทษทางแพงแตกตางกันอยางไร
- โทษทางอาญา เรียงตามลําดับจากเบาไปหนัก ดังนี้ ริบทรัพยสิน ปรับ กักขัง จําคุก ประหารชีวิต
- โทษทางแพง เชน ริบมัดจํา เรียกคาเสียหาย เรียกเบี้ยปรับ เรียกดอกเบี้ย.
25. ประเภทของความผิดทางอาญาในแงโทษและการดําเนินคดีแบงไดเปนกี่ประเภท
- 3 ประเภท
1) ความผิดอาญาแผนดิน
2) ความผิดอันยอมความได
3) ความผิดลหุโทษ.
26. ความผิดลหุโทษคืออะไร
- ถือเปนความผิดทางอาญา เปนความผิดเล็กนอยซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เชน ไมยอมบอกหรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน
พกพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันควร เสพสุราหรือของเมาจนเปน
เหตุใหตนมาประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน ใชกําลังทํารายผูอื่น
โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ การสงเสียงดังโดยไมมีเหตุอันควร ทําใหคนอื่นตกใจหรือ
เดือดรอน เปนตน.
- การกระทําความผิดลหุโทษแมจะกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตจะมีความบัญญัติตาม
ความผิดนั้นใหเห็นเปนอยางอื่น และหากเปนการพยายามกระทําความผิดลหุโทษ หรือเปนผูสนับสนุนใหกระทํา
ความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ.
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27. การกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทแตกตางกันอยางไร
- การกระทําโดยเจตนา เปนการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทํา
ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น ตามหลักกฎหมายที่วา “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” การ
กระทําโดยประมาท เปนการกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลใน
ภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชได
เพียงพอไม.
28. ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีใดบางที่กฎหมายถือวาเปนความผิด แตยกเวนโทษให
- 1) การกระทําโดยจําเปน เชน นายไกขับรถติดไฟแดง ในขณะนั้นเองคนรายไดขี่จักรยานยนตมา
เทียบขางรถแลวชักปนออกมาจะยิง นายไกตกใจกลัวจึงขับรถฝาไฟแดงชนคนตาย อันเปนเหตุจําเปนจึงไมตองรับ
โทษ เปนตน.
2) ผูกระทําผิดมีจิตบกพรองไมตองรับโทษ จิตบกพรองในที่นี้ ไดแก เปนโรคจิตหรือจิตฟนเฟอน
เชน คนบากระทําผิด เปนตน.
3) เด็กอายุ 7 ป เมื่อกระทําความผิดจะไดรับการยกเวนโทษ.
4) เด็กอายุ 7 ป แตไมเกิน 14 ป เมื่อกระทําผิดไมตองรับโทษ แตศาลอาจวากลาวตักเตือนทํา
ทัณฑบนไวได.
5) เหตุเกี่ยวกับการกระทําระหวางสามีกับภรรยาในความผิดบางเรื่อง เชน สามีลักทรัพยภรรยา
หรือฉอโกง ยักยอก ทําใหเสียทรัพย เปนตน กรณีนี้ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ.
6) การกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน แมเปนคําสั่งไมชอบดวยกฎหมาย ถาผูกระทํามีหนาที่
ตองปฏิบัติตาม ผูนั้นจะไมตองรับโทษ เวนแตรูวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย.

เก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 1)
1. ความหมายของ “ธรรมะ” ในคําวา “สัจธรรม” ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก) ธรรมะคือหลักความจริง
ข) ธรรมะคือหลักความถูกตอง
ค) ธรรมะคือหลักความดี
ง) ธรรมะคือหลักความเปนธรรม
2. ขณะที่เรียนหนังสือ จิตใจก็ลองลอยไปนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในบานเมื่อเชาวานนี้ ลักษณะเชนวานี้จัดเปนการ
ขาดมรรคมีองค 8 ขอใด
ก) สัมมาทิฐิ
ข) สัมมาวายามะ
ค) สัมมาสติ
ง) สัมมาสังกัปปะ
3. “เมื่อเห็นดอกกุหลาบดอกหนึ่ง จําไดวาสิ่งนั้นเปนดอกกุหลาบ ซึ่งเปนสิ่งสวยงามรูสึกเปนสุขใจและสบายใจ
ใหคิดวาดอกกุหลาบดอกนี้สวยกวาดอกอื่นนาเด็ดไปบูชาพระ” ขอความนี้สัมพันธกับขันธ 5 ในขอใด ตามลําดับ
ก) วิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร
ข) วิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร
ค) เวทนา สังขาร สัญญา วิญญาณ
ง) สังขาร สัญญา เวทนา วิญญาณ
4. “ละชั่ว ทําดี ชําระใจใหผองใส” สอดคลองกับหลักคําสอนขอใด
ก) ทาน ศีล ภาวนา
ข) ศีล สมาธิ ปญญา
ค) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ง) สติ สมาธิ ปญญา
5. หลักธรรมหมวดใดที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หัวใจเศรษฐี”
ก) โภคอาทิยะ 5
ข) สัปปุริสธรรม 7
ค) อปริหานิยธรรม 7 ง) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

“ปทุมมาดอกปริ่มน้ํา เสมอชล
ตอรุงเชาดอกอุบล
เบงได
เปรียบไดดังบุคคล
ยังไม สวางนา
สอนหนอยจึงไดให
อะเคื้อเบงบาน”
ขอความนี้ตรงกับดอกบัวประเภทใดในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ก) อุคฆฏิตัญู
ข) วิปจิตัญู
ค) เนยยะ
ง) ปทปรมะ
ขอใดไมจัดเปนลักษณะของโยนิโสมนสิการ
ก) ความรูเกิดจากการเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก ข) ความรูเกิดจากการไตรตรองหาเหตุผล
ค) ความรูเกิดจากการพิจารณาอยางแยบคาย
ง) ความรูเกิดจากการใชความคิดที่ถูกวิธี
วงจรแหงชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่เรียกวา “ไตรวัฏฏ” หมายถึงขอใด
ก) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
ข) กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ค) กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม
ง) กิเลส กรรม วิบาก
ในพุทธประวัติเลาวา “แควนวัชชีไดตกเปนเมืองขึ้นของแควนมคธ เพราะฝมือของวัสสการพราหมณ”
พราหมณผูนี้ไดปลอมตัวเปนไสศึกเขาไปทํารายคุณธรรมขอใดของชาววัชชี
ก) อปริหานิยธรรม
ข) สัปปุริสธรรม
ค) ปาปณิกธรรม
ง) ปญญาวุฒิธรรม
มหาบุรุษที่สรางคุณงามความดีไวใหแกโลก นับวาไดเจริญรอยตามพุทธจริยาขอใด
ก) โลกัตถจริยา
ข) ญาตัตถจริยา
ค) พุทธัตถจริยา
ง) อัตถจริยา
หลักธรรมใดที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนแกพุทธบริษัททั่วไปมากที่สุด
ก) ปฏิจจสุมปบาท อิทัปปปจยตา
ข) กรรม 12 พระสัทธรรม 3
ค) อนุปุพพิกถา อริยสัจ 4
ง) นิยาม 5 พละ 5
“วันพระเจาเปดโลก” เกี่ยวของกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในขอใด
ก) วันเทโวโรหณะ
ข) วันวิสาขบูชา
ค) วันอัฏฐมีบูชา
ง) วันเขาพรรษา
เมื่อบุญศรีแตงงานครองเรือนไดเปนภรรยาของสามีแลว ปฏิบัติตนเสมอดวยเพื่อนรวมสุขรวมทุกข แสดงวา
บุญศรีเปนภรรยาประเภทใด
ก) ทาสีภริยา
ข) วธกาภริยา
ค) มาตาภริยา
ง) สขีภริยา
ขอใดไมใชลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
ก) ยึดหลักพระธรรมวินัยเปนหลักการสูงสุดของหมูคณะ
ข) เนนหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ และเสรีภาพ
ค) เคารพเสียงสวนใหญหรือมติมหาชน
ง) ถือประโยชนสุขของสงฆเปนที่ตั้ง
“เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา
จงเลือกเอาสวนที่ดีเขามีอยู
เปนประโยชนตอโลกบางยังนาดู
สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย
จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว
อยามัวเที่ยวคนหาสหายเอย
เหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง”
บทกวีของทานพุทธทาสภิกขุเกี่ยวของกับการใชหลักโยนิโสมนสิการขอใด
ก) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
ข) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
ค) วิธีคิดแบบรูคุณคาแท คุณคาเทียม
ง) วิธีคิดแบบเราคุณธรรม
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16. “นิครนถนาฏบุตร” เปนนักบวชในนิกายใด
ก) ศาสนาพุทธ
ข) ศาสนาพราหมณ
ค) ศาสนาเชน
ง) ศาสนาอิสลาม
17. ขอใดสัมพันธกับหลักอาศรมขั้นที่หนึ่งในหลักธรรมของศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ก) นายแดงเรียนหนังสืออยางหนักพรอมกับหางานพิเศษทําดวย
ข) นายดวงทํางานอยางหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ค) นายดําเรียนหนังสือดวยความมานะบากบั่นเพื่อใหพอแมสบายใจ
ง) นายดีเรียนจบก็หางานทําและแตงงานทันที
18. “ศีลอนุกรม” หมายถึงขอใด
ก) ศีลสมรส
ข) ศีลบวช
ค) ศีลแกบาป
ง) ศีลลางบาป
19. หลักคําสอนขอใดที่เปรียบเสมือนหัวใจของการเปนมุสลิม
ก) การละหมาด
ข) การบริจาคซะกาต ค) การถือศีลอด
ง) การปฏิญาณตน
20. ความเชื่อที่เกี่ยวของกับศาสนาประเภทอเทวนิยมสัมพันธกับขอใด
ก) พระเจาสรางโลกและสรรพสิ่ง
ข) พระเจาประจําอยูในธรรมชาติทุกอยาง
ค) ศาสดาเปนผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง
ง) กรรมสรางโลกและสรรพสิ่ง
21. ประเทศใดที่มีระบอบการปกครอง ประมุข และหัวหนาฝายบริหารประเทศ คลายคลึงกับไทยมากที่สุด
ก) ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ข) ลาว บรูไน
ค) พมา เวียดนาม
ง) กัมพูชา มาเลเซีย
22. ประเทศใดที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนผูนําฝายบริหาร
ก) ญี่ปุน ภูฏาน เนปาล
ข) มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย
ค) ซาอุดีอาระเบีย โอมาน บรูไน
ง) เนเธอรแลนด นิวซีแลนด สวิตเซอรแลนด
23. ขอใดไมใชวิธีการที่ทําใหรัฐบาลมีอํานาจจํากัดตามหลักการแหงประชาธิปไตย
ก) การใชกฎหมายเปนหลักในการปกครอง
ข) การยึดหลักความมั่นคงของชาติ
ค) การแยกใชอํานาจอธิปไตย
ง) การกระจายอํานาจ
24. การทําใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยนั้นมีแนวทางปฏิบัติที่
สําคัญหลายประการ ยกเวนขอใด
ก) การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
ข) การกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
ค) การรวมอํานาจไวในสวนกลางของประเทศ
ง) การปกครองตนเองของประชาชน
25. ระบบการเมืองใดที่มีพื้นฐานของลัทธิชาตินิยมและเชื้อชาติเปนหลัก
ก) ประชาธิปไตย
ข) ฟาสซิสต
ค) คอมมิวนิสต
ง) สังคมนิยมประชาธิปไตย
26. รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบันกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไวอยางไร
ก) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา
ข) 76 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 80 คนมาจากการสรรหา
ค) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 74 คนมาจากการสรรหา
ง) 150 คนมาจากการเลือกตั้ง และ 76 คนมาจากการสรรหา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (224) ____________
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27. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดเขตการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน โดยจัดแบงพื้นที่
ประเทศออกเปน ............... กลุมจังหวัด โดยแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ............... คน
ก) 10 กลุมจังหวัด 8 คน
ข) 8 กลุมจังหวัด 8 คน
ค) 10 กลุมจังหวัด 10 คน
ง) 8 กลุมจังหวัด 10 คน
28. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 2550
ก) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีจํานวน 400 คน
ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ค) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ง) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไปเปนรัฐมนตรีตองออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
29. ขอใดเปนหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ 2550
ก) ประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
ข) ประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอรางกฎหมายได
ค) ประชาชนสามารถเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
ง) ประชาชนสามารถมีสิทธิ์พิทักษรัฐธรรมนูญ
30. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
ก) สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่ในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และการลงมติใน
การอภิปรายไมไววางใจ
ค) วุฒิสภามีสิทธิ์เขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจง
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
ง) สส. ไมนอยกวา 1 ใน 6 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได แมในขณะยื่นมติหรือ
หลังจากยื่นขอเปดอภิปรายดังกลาว
31. ความสามารถในขอใดที่ชี้วามนุษยเปนสัตวสังคมที่แตกตางไปจากสัตวประเภทอื่น
ก) ความสามารถในการอยูรวมกันเปนกลุม
ข) ความสามารถในการดํารงเผาพันธุของกลุม
ค) ความสามารถในการสรางกฎเกณฑแบบแผนของกลุม
ง) ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของกลุม
32. “พอแมตองเลี้ยงดูลูกของตนในชวงที่ลูกยังเปนทารก สวนลูกก็ตองเลี้ยงดูพอแมเปนการตอบแทนเมื่อยามที่
ทานแกชรา” ขอความนี้แสดงถึงลักษณะประการใดของวัฒนธรรม
ก) วัฒนธรรมเปนแบบแผนการดํารงชีวิต
ข) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู
ค) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ง) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม
33. ขอใดเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบปฐมภูมินอยที่สุด
ก) มีความใกลชิดสนิทสนม
ข) มีความสัมพันธเฉพาะหนา
ค) มีจํานวนสมาชิกไมมากนัก
ง) มีความพึงพอใจเปนการสวนตัว
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34. ขอใดเปนสถานภาพที่ติดตัวมา
ก) ลูกชาวนา ตํารวจ ผูใหญบาน
ข) ลูกเศรษฐี คนแก คนตัวเตี้ย
ค) ลูกนายพล ขาราชการ คนผิวขาว
ง) ลูกขาราชการ ผูหญิง นักพูด
35. คําพังเพยของไทยที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม” ตรงกับขอใด
ก) บรรทัดฐานทางสังคม ข) สิทธานุมัติทางสังคม ค) การเคลื่อนที่ทางสังคม ง) การจัดระเบียบทางสังคม
36. การกระทําใดเปนการกระทําที่ผิดจารีตประเพณีไทย
ก) การอกตัญูตอพอแม ครูอาจารย
ข) การแตงกายไมเรียบรอยเขาหองเรียน
ค) การสวมชุดดําไปในงานแตงงาน
ง) การไมแสดงความเคารพตอครูอาจารย
37. เทศกาลใดของสังคมไทยที่สะทอนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีไดเปนอยางดี
ก) เทศกาลสงกรานต ข) เทศกาลเขาพรรษา ค) เทศกาลตรุษ
ง) เทศกาลออกพรรษา
38. การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด ความเชื่อ ในทางสังคมวิทยาถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
ก) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ข) การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ
ค) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ง) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
39. ขอใดเปนอิทธิพลทางอารยธรรมอินเดียที่มีอยูในสังคมไทยนอยที่สุด
ก) การเมืองการปกครอง
ข) พิธีกรรมและสถาปตยกรรม
ค) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ง) ขนบธรรมเนียมประเพณี
40. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก) บุคคลอายุ 15 ปบริบูรณจะทําพินัยกรรมไดตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน
ข) นิติกรรมซึ่งคนวิกลจริตทําสมบูรณเสมอ หากปรากฏวาขณะทําคูกรณีอีกฝายไมรูวาผูนั้นเปนคนวิกลจริต
ค) บุคคลอายุเกิน 17 ป จะแตงงานไดตองไดรับความยินยอมจากศาลกอน
ง) บุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถยอมตองมีผูพิทักษเสมอ
41. ขอใดไมใชสินสวนตัว
ก) ทรัพยสินซึ่งฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการใหโดยเสนหา
ข) ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
ค) เครื่องใชสอยสวนตัว
ง) ดอกผลของสินสวนตัว
42. หญิงอายุ 16 ป สามารถทําการสมรสไดในกรณีใด
ก) ไดรับอนุญาตจากศาล
ข) ไดรับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม
ค) ไมมีสิทธิที่จะทําการสมรสไดเลยไมวาในกรณีใดๆ
ง) บิดามารดาถึงแกกรรมหรือถูกถอนอํานาจปกครองทั้งสองคน
43. ขอใดตอไปนี้ทําใหนิติกรรมมีผลสมบูรณ
ก) นายกิตทําสัญญาซื้อขายบานและที่ดินกับนายศักดิ์โดยทําเปนหนังสือระหวางกันเอง
ข) นายสันตซึ่งเปนคนเสมือนไรความสามารถทําพินัยกรรมดวยตนเอง
ค) นายโชคทําสัญญาจางใหบริษัทนําเที่ยวพาไปทัศนศึกษาดาวพฤหัส
ง) นายชาติอายุ 19 ป ทําสัญญาซื้อรถยนตมาขับขี่
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (226) ____________
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44. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ “ทรัพยสิน”
ก) ทรัพยสินอาจมีราคาแตไมอาจถือเอาได
ข) ทรัพยสินอาจมีราคาและอาจถือเอาได
ค) ทรัพยสินเปนวัตถุที่มีรูปรางและไมมีรูปราง อาจมีราคาและมีมูลคาเปนเงินเสมอ
ง) ทรัพยสินเปนวัตถุที่มีรูปรางและไมมีรูปราง อาจมีราคาและถือเอาเปนของเราไดเสมอ
45. นายชูชาติอายุ 19 ป นํารถยนตของบิดาไปขับโดยบิดาไมรูเห็น แตเพราะนายชูชาติประมาทจึงขับรถชน
รถยนตของนางสาวรื่นฤดี เสียหายเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท นางสาวรื่นฤดีเรียกใหนายชูชาติรับผิด
ดังนั้นนายชูชาติตองรับผิดหรือไม
ก) ไมตอง เพราะนายชูชาติเปนผูเยาว
ข) ไมตอง เพราะบิดาของนายชูชาติไมใหความยินยอม
ค) ตอง เพราะถือวาบิดาของนายชูชาติใหความยินยอมโดยปริยายแลว
ง) ตอง เพราะความรับผิดดังกลาวไมใชนิติกรรม
46. นายเอกขวางกอนหินขนาดใหญเขาไปในรถโดยสารประจําทางในขณะที่วิ่งเขามาในระยะใกลแตเผอิญกอนหินนั้น
ไปถูกศีรษะนายโทซึ่งนั่งอยูในรถโดยสารประจําทางคันนั้น ทําใหนายโทถึงแกความตาย นายเอกจะมีความผิด
หรือไม อยางไร
ก) ผิด ฐานฆาคนตายโดยเจตนา
ข) ผิด ฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา
ค) ผิด ฐานฆาคนตายโดยประมาท
ค) ไมผิด เพราะเปนอุบัติเหตุ
47. ขอใดเปนความผิดลหุโทษ
ก) พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร
ข) เก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคาแลวเบียดบังเอาเปนของตน
ค) สั่งซื้อและบริโภคอาหารโดยรูวาไมสามารถชําระเงินคาอาหารนั้น
ง) ทําใหเสื่อมคาซึ่งทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชน
48. ในกรณีใดที่กฎหมายบังคับใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองกอน
ก) ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา
ข) การฟองความผิดตอสวนตัว
ค) พนักงานอัยการฟองคดีอาญา
ง) การฟองความผิดลหุโทษ
49. ขอความใดเปนการดําเนินคดีที่ไมถูกตอง
ก) คดีแพง - ผูไดรับความเสียหายนําคดีไปฟองรองตอศาลชั้นตน
ข) คดีแพง - ผูไดรับความเสียหายไปแจงความตอพนักงานสอบสวน
ค) คดีอาญา - ผูไดรับความเสียหายนําคดีไปฟองรองตอศาลชั้นตน
ง) คดีอาญา - ผูไดรับความเสียหายไปแจงความตอพนักงานสอบสวน
50. อนุสิทธิบัตรแตกตางจากสิทธิบัตรการประดิษฐอยางไร
ก) อนุสิทธิบัตรไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น
ข) อนุสิทธิบัตรไมตองจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ
ค) อนุสิทธิบัตรไมตองผานกรรมวิธีจากโรงงานอุตสาหกรรม
ง) อนุสิทธิบัตรไมตองมีเครื่องหมายการคามาเกี่ยวของ
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เก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 2)
1. “นายชูวิทยรูวาตนมีความเกียจครานที่จะอานวิชาสังคมศึกษา ก็รูวาตองสรางฉันทะหรือความชอบใหเกิดขึ้น
เมื่อพยายามพิจารณาถึงผลไดผลเสียของวิชานี้ ฉันทะก็จะเกิดขึ้น” ขอความนี้สัมพันธกับหลักธรรมในขอใด
ก) อปายโกศล
ข) อายโกศล
ค) อุปายโกศล
ง) อกุศลวิตก
2. กลุมคนที่ทํางานรวมกัน แตมีความขัดแยงกันทั้งในดานความคิด คําพูด และการกระทํา มีการชิงไหวพริบให
รายตอกัน จนไมสามารถจะดําเนินงานใหราบรื่นตอไปได เพราะขาดคุณธรรมขอใด
ก) โพธิปกขิยธรรม
ข) เวสารัชชกรณธรรม ค) สาราณียธรรม
ง) อปริหานิยธรรม
3. ตามหลักของพระพุทธศาสนา ผูที่มีศรัทธาจะตองมีคุณธรรมใดเปนเครื่องประกอบดวย
ก) ศีล
ข) ความสัตย
ค) ความเพียร
ง) ปญญา
4. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่กลาววา “ผูใดขาดเมตตาแกเพื่อนมนุษย ผูนั้นจะไมไดรับความเมตตาจิต
จากอัลเลาะห” สอดคลองกับหลักธรรมขอใดในพระพุทธศาสนา
ก) อิทธิบาท 4
ข) สังคหวัตถุ 4
ค) พรหมวิหาร 4
ง) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4
5. ธรรมขอใดที่มีความหมายแตกตางจากขออื่น
ก) อิทัปปจจยตา
ข) อริยสัจ
ค) กรรมนิยาม
ง) ปฏิจจสมุปบาท
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในขอใดที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
ก) การทําบุญตักบาตร ข) การทอดกฐิน
ค) พิธีโกนจุก
ง) การบวชพระ
7. พระพุทธศาสนาที่แพรหลายในสมัยสุโขทัยมีตนกําเนิดมาจากประเทศใด
ก) อินเดีย
ข) กัมพูชา
ค) ลานนา
ง) ลังกา
8. หลักธรรมใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกปญจวัคคียจนทําใหสําเร็จเปนพระอรหันตทั้งหมด
ก) อนันตลักขณสูตร
ข) อาทิตตปริยายสูตร
ค) ธัมมจักกัปวัตตนสูตร
ง) กาลามสูตร
9. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีหลักการที่สอดคลองกันในประเด็นใด
ก) การปฏิบัติตอธรรมชาติ
ข) ใหความสําคัญกับความรูเหมือนกัน
ค) มุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ
ง) ศรัทธาในกฎเกณฑแหงธรรมชาติ
10. ขอใดถือวาเปนพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ
ก) นับถือพระพุทธศาสนาตามบิดามารดา
ข) เชื่อมั่นในกฎแหงกรรม
ค) ปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด ง) ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ
11. ขอความใดตรงกับความหมายของวิปสสนากรรมฐาน
ก) การฝกจิตใหเปนสมาธิจนเกิดความสามารถพิเศษทางจิต
ข) การฝกจิตใหมีสติสัมปชัญญะและมีความเยือกเย็น
ค) การฝกจิตใหปราศจากนิวรณ มีความปลอดโปรงแจมใส
ง) การพิจารณาเบญจขันธจนเกิดปญญาเห็นแจงตามความเปนจริง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (228) ____________
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12. พระพุทธองคทรงตรัสวา “ความจริงมากเหมือนใบไมหมดทั้งปา แตที่นํามาสอนเหมือนใบไมกํามือเดียว”
แสดงถึงหลักการของพระพุทธศาสนาในขอใด
ก) การมุงประโยชนสุขแกมนุษยชาติ
ข) ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางปญญาของมนุษย
ค) ความศรัทธาในกฎเกณฑแหงธรรมชาติ
ง) การมุงศึกษาความจริงของธรรมชาติ
13. จุดมุงหมายที่แทจริงของการปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องกรรม คือขอใด
ก) ใหเปนคนรอคอยความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข) ใหเปนคนนอนรอคอยโชคชะตาไปวันๆ
ค) ใหเปนคนกลาที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ
ง) ใหเปนคนมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
14. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก) ความพอเพียง - สันโดษ
ข) ความพอประมาณ - มัชฌิมาปฏิปทา
ค) ความมีเหตุผล - โยนิโสมนสิการ
ง) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี - สมชีวิตา
15. ตามธรรมดาวันวิสาขบูชาไดแกวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 แตทําไมบางปจึงเปนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7
ก) เพราะวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 มีจันทรุปราคา
ข) เพราะตอนกลางวันของวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 มีสุริยุปราคา
ค) เพราะปนั้นมีเดือน 8 สองหน
ง) เพราะปนั้นเดือนกุมภาพันธมี 29 วัน
16. พระพุทธรูปปางมารวิชัย แสดงพุทธประวัติตอนใด
ก) ตอนแสดงปาฏิหาริยปราบเหลาชฎิล
ข) ตอนปฐมเทศนาโปรดปญจวัคคีย
ค) ตอนตรัสรู ทรงบําเพ็ญเพียร
ง) ตอนตรัสรู มีพญามารมาผจญ
17. พระพุทธรูปที่แสดงพระอิริยาบถยืน พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ และแบฝาพระหัตถออกไปขางหนา
พระหัตถซายหอยลง เปนพระพุทธรูปแสดงปางอะไร
ก) ปางประทานอภัย ข) ปางทรงแสดงธรรม ค) ปางประทานพร
ง) ปางปฐมเทศนา
18. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก) สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ – ความสันโดษ เปนทรัพยอยางยิ่ง
ข) วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา – เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ
ค) ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ – คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสมยอมหาทรัพยได
ง) นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ – นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
19. พุทธศานสุภาษิตที่วา “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ” สอนเกี่ยวกับเรื่องใด
ก) การฝกตน
ข) การมุงอิสรภาพ
ค) การพึ่งตนเอง
ง) การสรางความเสมอภาค
20. จงเรียงลําดับพิธีทําบุญใหถูกตอง
1. จัดเตรียมสถานที่ จัดโตะหมูบูชาและอาสนะสงฆ
2. ถวายภัตตาหาร
3. เจาภาพนิมนตพระสงฆ
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีกรรม
5. เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกราบเบญจางคประดิษฐ
6. ถวายจตุปจจัยไทยธรรม แลวอนุโมทนาบุญ
ก) 3-1-5-4-2-6
ข) 1-3-5-4-2-6
ค) 3-1-4-5-2-6
ง) 1-3-4-5-2-6
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_____________สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (229)

ขั้นตอนการทําบุญงานมงคล (บุญพิธี)
1. นิมนตพระสงฆลวงหนากอนวันงานทําบุญ บอกดวยวาถวายอาหารเชาหรือเพล แตไมตองบอก
รายการอาหาร
2. เตรียมจัดสถานที่โดยมีโตะหมูบูชา พรอมดวยพระพุทธรูปและเครื่องประกอบบนโตะหมูบูชา พรอม
อาสนะ
3. เมื่อถึงเวลาจัดงาน เจาภาพจุดเทียนธูปที่โตะหมูบูชา
4. กลาวคําบูชาพระรัตนตรัยและกราบเบญจางคประดิษฐ และอาราธนาศีล 5
5. รับศีล-รับไตรสรณคมน และกลาวคําอารธนาพระปริตร
6. ฟงพระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนตจบแลว เจาภาพถวายภัตตาหาร
7. พระสงฆฉันภัตตาหารเสร็จแลว เจาภาพถวายจตุปจจัยไทยธรรม
8. พระสงฆอนุโมทนา เจาภาพกรวดน้ําอุทิศสวนกุศล
9. ประธานสงฆประพรมน้ํามนต เปนอันเสร็จพิธี
21. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับรัฐบาลแบบประธานาธิบดี
ก) ยึดหลักการแบงแยกอํานาจคอนขางเครงครัด
ข) ยึดหลักจํานวนของบุคคลผูรวมใชอํานาจอธิปไตย
ค) ประมุของประเทศเปนคนเดียวกับหัวหนารัฐบาล
ง) ประมุขของประเทศตองรับผิดชอบทางการเมือง
22. เผด็จการฟาสซิสตแตกตางจากเผด็จการคอมมิวนิสตในเรื่องใด
ก) การสงเสริมลัทธิประชาธิปไตย
ข) การสงเสริมระบบทุนนิยม
ค) การสงเสริมลัทธิจักรวรรดินิยม
ง) การสงเสริมอุดมการณทางการเมือง
23. ขอใดไมใชขอเสียของหลักการกระจายอํานาจ
ก) เสียคาใชจายมาก
ข) การบริหารของรัฐขาดเอกภาพ
ค) ประชาชนไมไดรับการตอบสนองความตองการอยางเต็มที่
ง) รัฐบาลกลางไมสามารถวางแผนในการใชทรัพยากรไดเต็มที่
24. พฤติกรรมลักษณะใดสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากที่สุด
ก) กลาพูดกลาแสดงออก
ข) รูจักวิพากษวิจารณ
ค) เชื่อมั่นในตนเอง
ง) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
25. “เมื่อครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรคนใดไดรับความไวใจจากประชาชน
ก็จะไดรับเลือกเขามาทําหนาที่ตอไป” ขอความนี้แสดงถึงหลักการสําคัญในระบอบประชาชาธิปไตยในขอใด
ก) หลักความยินยอม ข) หลักเหตุผล
ค) หลักประนีประนอม ง) หลักเสรีภาพ
26. การที่ประชาชนในชนบทออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยความสมัครใจ แสดงวาการพัฒนาชนบทประสบผลสําเร็จสืบเนื่องมาจากปจจัยขอใด
ก) หลักการมีสวนรวมทางการเมือง
ข) หลักการพัฒนาทางการเมือง
ค) หลักการกระจายอํานาจทางการปกครอง
ง) หลักการแบงอํานาจทางการปกครอง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (230) ____________
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27. กลุมบุคคลใดไมมีสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2550
ก) คณะรัฐมนตรี
ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนที่พรรคใหความเห็นชอบแลว
ค) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ง) ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน
28. การที่รัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในกิจการที่เปนประโยชนไดเสียของชาติหรือของ
ประชาชนโดยสวนรวม เรียกวาอะไร
ก) การทําประชามติ
ข) การรณรงคประชาธิปไตย
ค) การทําประชาพิจารณ
ง) การทํามติมหาชน
29. คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินไดเมื่อใด
ก) คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่แลว
ข) พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรีแลว
ค) คณะกรรมการกฤษฎีกาออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแลว
ง) ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรอมกันแลว
30. ขอใดไมใชองคการอื่นตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2550
ก) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ข) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ค) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ง) องคกรอัยการ
31. คุณลักษณะพิเศษขอใดที่ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอื่น
ก) ดํารงชีวิตอยูตามลําพังได
ข) ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีกวา
ค) มีการแบงหนาที่กันทํางาน
ง) ความสามารถในการใชสัญลักษณ
32. สถานการณใดเปนความสัมพันธระหวางมนุษยและวัฒนธรรม
ก) นิดนั่งรถประจําทางไปทํางาน
ข) หนอยจามเมื่อไดกลิ่นพริกไทย
ค) นอยหาวขณะนั่งเรียนหนังสือ
ง) นกหูอื้อเมื่ออยูบนเครื่องบิน
33. ขอใดไมใชหนาที่ของวัฒนธรรม
ก) ทําหนาที่คลอยตามสังคม
ข) เปนตัวกําหนดรูปแบบของสังคม
ค) กําหนดบทบาทความสัมพันธของมนุษย
ง) ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
34. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของสังคม
ก) มีวิถีชีวิตเปนของตนเอง
ข) เปนกลุมคนที่สามารถเลี้ยงตนเองได
ค) มีการรวมกลุมกันเพื่อเอาชนะธรรมชาติ
ง) มีอํานาจเหนือกลุมเล็กที่อยูในภายในสังคมของตน
35. ขอใดเปนตัวอยางของกลุมทุติยภูมิทั้งหมด
ก) ครอบครัว กลุมศาสนา เพื่อนบาน
ข) ชมรมการละคร เพื่อนเลน สมาคมแมบาน
ค) กลุมขาราชการ ชมรมดนตรีไทย ครอบครัว ง) กลุมกองทัพ สมาคมแมบาน สหกรณรานคา
36. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ก) เกษตรกรนําระบบชลประทานและปุยมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต
ข) การนําเอาภาพถายดาวเทียมมาประยุกตในงานดานปาไม
ค) หนุมสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก
ง) การนําเอาแนวความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในประเทศไทย
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37. การรวมกลุมแบบอรูปนัย หมายความวาอยางไร
ก) มีการอยูรวมกันในวงจํากัด ไมคอยเปนทางการ
ข) มีความสัมพันธกันในลักษณะกลุมปฐมภูมิ
ค) มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไมแบงแยกเปนกลุมๆ
ง) มีการเปลี่ยนแปลงชา ไมคอยรับวัฒนธรรมจากสังคมอื่น
38. ขอใดคือเครื่องจักสานทองถิ่นของภาคกลาง
ก) เปลเด็ก
ข) ตะกราหิ้ว
ค) เขงหรือหลัว
ง) ปลาตะเพียนสาน
39. ขอใดไมไดแสดงถึงภูมิปญญาไทยซึ่งปรับเปลี่ยนตามยุตตามสมัย
ก) การทําเกษตรแบบผสมผสาน
ข) การแหนางสงกรานต
ค) การติดเครื่องยนตกับเรือ
ง) การสราง “อูหยัม” ขึ้นเปนปะการังเทียม
40. ลักษณะเดนของภูมิปญญาคือขอใด
ก) ไมตองใชความรูทางวิทยาศาสตร
ข) คิดคนเพื่อใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ค) รับวิทยาการจากภายนอกเขามาประยุกตใช
ง) สามารถประยุกตเปนเทคโนโลยีกาวหนาระดับสูง
41. กฎหมายที่ทันสมัยฉบับแรกของไทยคือกฎหมายฉบับใด
ก) กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
ข) กฎหมายตราสามดวง
ค) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ง) ประมวลกฎหมายอาญา
42. ระบบกฎหมายสกุล Common Law มีขอแตกตางจากสกุล Civil Law อยางไร
ก) ยึดถือตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไวเปนหลัก
ข) มีอีกชื่อหนึ่งวากฎหมายประมวล ใชในประเทศไทย ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอรแลนด
ค) ยึดถือคําพิพากษาของศาลวาเปนที่มาของกฎหมาย
ง) ใหความสําคัญกับกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร
43. ขอใดเปน “คดีไมมีขอพิพาท”
ก) คดีฟองบังคับจํานอง คดีรองขอเปนผูจัดการมรดก คดีฟองขับไล
ข) คดีฟองบังคับจํานอง คดีฟองขับไล คดีลมละลาย
ค) คดีรองขอใหศาลสั่งสามีเปนคนสาบสูญ คดีรองขอเปนผูจัดการมรดก คดีฟองขับไล
ง) คดีรองขอใหศาลสั่งสามีเปนคนสาบสูญ คดีรองขอใหปลอยทรัพยที่ยึด คดีฟองขับไล
44. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 653 บัญญัติวา การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิได
มีหลักฐานแหงการกูยืมเปน .................... อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อ .................... เปนสําคัญ ทานวาจะ
.................... หาไดไม
ก) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ผูยืม ฟองรองบังคับคดี
ข) หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ผูใหยืม บังคับชําระหนี้
ค) หนังสือ ผูยืม ฟองรองบังคับคดี
ง) หนังสือ ผูใหยืม บังคับชําระหนี้
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45. ขอใดสอดคลองกับหลักกฎหมายอาญา
ก) กฎหมายอาญายอนหลังไมไดในทุกกรณี
ข) วิธีอุดชองวางกฎหมายอาญาคือ การนํากฎหมายแพงมาปรับใช
ค) กฎหมายอาญาในกรณีเปนที่สงสัยตองตีความใหเปนผลดีแกผูตองหา
ง) กฎหมายอาญาจะตีความใหเปนการลงโทษหรือเพิ่มโทษผูกระทําใหหนักขึ้นได
46. การหมั้นที่สมบูรณและมีผลผูกพันบังคับชายหญิงคูหมั้นไดนั้น จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญในเรื่องใด
ก) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม มีของหมั้น มีสินสอด
ข) ชายหญิงอายุ 17 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม มีของหมั้น ไมมีสินสอดก็ได
ค) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม ไมมีของหมั้นก็ได มีสินสอด
ง) ชายหญิงอายุ 18 ปบริบูรณ ไดรับความยินยอม ไมมีของหมั้นก็ได ไมมีสินสอดก็ได
47. การบังคับคดีอาญา ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจําคุกนั้น ศาลจะสั่งให .................... เปน
ผูจัดการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา
ก) เจาพนักงานตํารวจ
ข) เจาพนักงานอัยการ
ค) เจาพนักงานบังคับคดี
ง) เจาพนักงานราชทัณฑ
48. ผูใดมีอํานาจฟองคดีอาญาได
ก) จาศาล พนักงานสอบสวน ทนายความ ผูพบเห็นการกระทําผิด
ข) ตํารวจ จาศาล ทนายความ ผูพบเห็นการกระทําผิด
ค) ทนายความ ตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
ง) ผูเสียหาย ผูพบเห็นการกระทําผิด ทนายความ พนักงานอัยการ
49. คนรายบุกเขาปลนบาน นายโตงเจาของบานจึงใชปนยิงผูรายตาย เพราะถาไมยิงก็จะถูกคุกคามทําราย นายโตง
มีความผิดหรือไม
ก) ไมมีความผิดและไมตองรับโทษ เพราะเปนการปองกันสมควรแกเหตุ
ข) มีความผิดและไมตองรับโทษ เพราะเปนการกระทําความผิดดวยความจําเปน
ค) มีความผิด แตกฎหมายยกเวนโทษให
ง) มีความผิด แตกฎหมายลดหยอนผอนโทษให
50. ดําลักสรอยคอของแดงไปขาย ดําไมตองรับโทษในกรณีใด
ก) ดํายอมใหราคาสรอยแกแดง
ข) ดําไถสรอยมาคืนใหแดงในภายหลัง
ค) ดําและแดงเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
ง) ดําเปนสามีที่ชอบดวยกฎหมายของแดง
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เก็งขอสอบขาวและเหตุการณโลกปจจุบัน (ชุดที่ 3)
1. Copenhagen Accord มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
1) การแพรระบาดของโรคเอดส
2) การแกไขปญหาภาวะโลกรอน
3) การกอการรายระหวางประเทศ
4) การแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก
2. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการประชุมที่โคเปนเฮเกนเมื่อวันที่ 7-18 ธันวาคม พ.ศ. 2552
1) มีการตั้งเปาหมายจํากัดอุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียส
2) มีการตั้งวงเงินชวยเหลือประเทศยากจนประมาณ 100,000 ลานเหรียญตอป
3) มีการกําหนดปริมาณการปรับลดกาซเรือนกระจกลง 40%
4) เปนการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 และการประชุมรัฐภาคี
พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5
3. การประชุม COP 15 (The Fifteenth session of the Conference of the Parties) ที่กรุงโคเปนเฮเกน
มีความสัมพันธกับขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมในขอใด
1) UNCCD
2) UNFCCC
3) UNCSD
4) CBD
UNFCCC

= United Nations Framework Convention on Climate Change (อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
UNCCD
= United Nations Convention to Combat Desertification (อนุสัญญาวาดวยการ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย)
UNCSD
= United Nations Comission on Sustainable Development (สมัชชาองคการ
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน)
CBD
= Convention on Biological Diversity (อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ)
Agenda 21 = แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ขอใดคือคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลกป 2009
1) Your Planet Needs You-Unite to Combat Climate Change (คุณคือพลัง ชวยหยุดยั้งภาวะโลกรอน)
2) Kick the Habit-Towards a low carbon economy (ลดวิกฤติโลกรอน : เปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับแนวคิดสูเศรษฐกิจคารบอนต่ํา)
3) Melting Ice-A Hot Topic (หยุดโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง)
4) Don’t Desert Drylands (เพิ่มความชุมชื้น คืนสูธรรมชาติ)
5. กลุมประเทศใดมีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการกอบกูเศรษฐกิจโลก
1) G 8
2) G 10
3) G 20
4) G 77
6. ประเทศใดเปนทั้งสมาชิกกลุม ASEAN และ G 20
1) ไทย
2) ฟลิปปนส
3) สิงคโปร
4) อินโดนีเซีย
7. ประเทศใดเปนทั้งสมาชิกกลุม ASEAN, APEC และ WTO
1) ลาว
2) พมา
3) กัมพูชา
4) เวียดนาม
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8. การเจรจา 6 ฝายเพื่อยุติโครงการนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ประกอบดวยประเทศใดบาง นอกจากเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต
1) อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน
2) รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส
3) ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
4) สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุน จีน
9. ความสัมพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกากับประเทศใดที่ยังคงความตึงเตรียดและความรุนแรงใน
ปจจุบัน
1) อิหราน
2) อียิปต
3) อิรัก
4) อัฟกานิสถาน
10. ความขัดแยงระหวางยิวและอาหรับมีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1) เชื้อชาติ ศาสนา ดินแดน
2) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
3) การเมือง ศาสนา เชื้อชาติ
4) เศรษฐกิจ ดินแดน เชื้อชาติ
11. กลุมผูกอการรายที่เปนผลสืบเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนมีชื่อวาอะไร
1) Hamas
2) JI
3) NAM
4) Aby Sayyaf
12. LTTE (The Liberation of Tiger Tamil Eelam) เกี่ยวของกับการเมืองในประเทศใด
1) ภูฏาน
2) ศรีลังกา
3) เนปาล
4) บังกลาเทศ
13. เหตุการณจลาจลนองเลือดในซินเจียงของจีนมีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1) เชื้อชาติ
2) คานิยม
3) ความเชื่อ
4) ประเพณี
14. START คืออะไร
1) ชื่อขีปนาวุธชนิดใหมของรัสเซีย
2) ขอตกลงแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีทางอาวุธระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน
3) สนธิสัญญาจํากัดอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับอิหราน
4) สนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย
15. ใครคือมามืดโนเบลป 2009
1) ซูซาน บอยล
2) เบอรนันเก
3) แบรลุสโคนี
4) โอบามา
16. องคการระหวางประเทศใดที่เขามามีบทบาทในการไกลเกลี่ยปญหาการเมืองภายในของฮอนดูรัส
1) OAS
2) ANZUS
3) OAU
4) Arab League
OAS
OAU
MOU
ANZUS

=
=
=
=

Organization of American States (องคการรัฐอเมริกัน)
Organization of African Unity (องคการเอกภาพแอฟริกา)
Memorandum Understanding (บันทึกขอตกลงรวมกัน)
Australia-New Zealand-US (สนธิสัญญาปองกันรวมกันระหวางออสเตรเลียนิวซีแลนด-สหรัฐอเมริกา)
Arab League = สันนิบาตอาหรับ
17. หนวยงานใดในองคการสหประชาชาติที่เปนผูแตงตั้งนายบัน คี มูน เปนเลขาธิการสหประชาชาติ
1) คณะมนตรีความมั่นคง
2) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมรวมกับศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
3) สมัชชาใหญ โดยการเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง
4) องคกรที่สําคัญทั้ง 6 ขององคการสหประชาชาติ
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18. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอาเซียน
1) อาเซียนพัฒนามาจาก “สมาคมอาสา” เมื่อ พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง
ขึ้นมา
2) การลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 นําไปสูการ
จัดตั้งอาเซียน ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ สมาชิกลาสุด คือ ประเทศกัมพูชา
3) สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลือง 10 ตนมัดรวมกันไวหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ําเงิน คือ สันติภาพและความมั่นคง สีแดง คือ ความกลาหาญและ
ความกาวหนา สีขาว คือ ความบริสุทธิ์ สีเหลือง คือ ความเจริญรุงเรือง
4) ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เปนคนไทยคนแรกที่ไดดํารงตําแหนง “เลขาธิการอาเซียน” มีวาระการดํารง
ตําแหนง 5 ป (1 มกราคม 2551-31 ธันวาคม 2555)
19. การเปดการคาเสรีภายใตขอตกลงอาฟตามีผลกระทบหลายประการ ยกเวนขอใด
1) ตลาดการคาขนาดใหญขึ้น และมีโอกาสเลือกซื้อสินคานําเขาจากชาติสมาชิกที่หลากหลายขึ้น
2) สามารถขยายการคาการลงทุนไปสูชาติสมาชิกงายขึ้น
3) สามารถนําเขาแหลงวัตถุดิบใหมๆ ที่ราคาถูก มาใชผลิตสินคาได
4) สามารถโยกยายแรงงานระหวางประเทศไดอยางเสรี
20. สินคาใดที่ไทยจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
1) คอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
2) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
3) รถจักรยานยนตและอุปกรณ
4) ขาวและน้ํามันปาลม
21. ASEAN + 6 ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุน จีน เกาหลีใต และอีก 3 ประเทศคือประเทศใด
1) สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา
2) อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
3) ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิสราเอล
4) เม็กซิโก ชิลี เปรู
22. ขอใดไมสัมพันธกัน
1) BIMSTEC - บังกลาเทศ / อินเดีย / พมา / ศรีลังกา / ไทย / เนปาล / ปากีสถาน
2) ACMECS - ไทย / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม
3) MGC
- ไทย / อินเดีย / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม
4) GMS
- ไทย / จีน / พมา / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม
BIMSTEC
ACMECS
MGC
GMS

= Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation (ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ)
= Ayeyewady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy
(ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง)
= Mekong-Ganga Cooperation (ความรวมมือลุมแมน้ําโขง-คงคา)
= Greater Mekong Subregion (ความร วมมือทางเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิ ภาคลุ ม
แมน้ําโขง)
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23. การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําจํานวน 71 จังหวัด ในอัตรา 1-8 บาท โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2553 นี้ มี 5 จังหวัดที่ไมไดปรับคาจางแรงงานขึ้น ไดแกจังหวัดใด
1) แมฮองสอน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ อุทัยธานี
2) กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน
3) ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ลําพูน
4) ระยอง สระบุรี พังงา กระบี่ ตรัง
24. “ซับไพรม” คืออะไร
1) ปญหาตลาดหุนวอลสตรีทลมในสหรัฐอเมริกา
2) การประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการคาของสหรัฐอเมริกา
3) การเลือกตั้งขั้นตนเพื่อสรรหาตัวแทนพรรคขึ้นชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
4) ปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา
25. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับศาลปกครอง
1) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน
2) ศาลปกครองมีหนาที่ตัดสินขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3) ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ชั้น ไดแก ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด
4) ศาลปกครองเปนศาลที่ใชระบบไตสวน โดยแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ
26. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
1) ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 14 คน
2) ดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
3) มีหนาที่หลักในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
4) วินิจฉัยการเปนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและความสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี และวินิจฉัย
วากรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงหรือไม
27. ตําแหนงใดไมอยูในองคคณะของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.)
1) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง
2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
28. ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพิ่มผิดปกติ ใหประธานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไป
ยังหนวยงานใด เพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกติตกเปนของแผนดินตอไป
1) ศาลปกครอง
2) อัยการสูงสุด
3) ศาลรัฐธรรมนูญ
4) ผูตรวจการแผนดิน
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29. คดีเมาแลวขับโดยปกติแลว หากเจาหนาที่ตํารวจตรวจพบระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกวา 50 มิลลิกรัมเปอร เ ซ็ น ต จ ะส ง ฟ อ งศาลภายใน 48 ชั่ ว โมง ศาลจะตั ด สิ น ให รั บ โทษปรั บ 5,000-20,000 บาท สั่ ง พั ก
ใบอนุญาตขับขี่ไมนอยกวา 6 เดือน เพิกถอนใบอนุญาตหรือใหทํางานบริการสังคมเพื่อประโยชนสาธารณะ
ภายใตการดูแลของ ........................ แตกฎหมายใหมตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ระบุโทษ
หนักขึ้นกวาเดิม คือ จําคุกถึง 1 ป
1) พนักงานบังคับคดี 2) พนักงานสอบสวน 3) พนักงานคุมประพฤติ 4) พนักงานพิทักษทรัพย
30. ความเสียหายแกผูอื่น หรือเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ หรือเปนความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือขอมูลที่มีลักษณะอันลามกที่ประชาชนทั่วไป
อาจเข า ถึ ง ได นั้ น จะต อ งระวางโทษอย างไร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14
1) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4) จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
31. การตัดความสัมพันธทางการทูต ถือเปนการแกไขความขัดแยงแบบใด
1) Retortion
2) Arbitration
3) Reprisal
4) Reformation
32. โรฮิงญา เกี่ยวของกับหนวยงานใด
1) UNICEF
2) UNHCR
3) UNIDO
4) UNSC
UNICEF = United Nations Children’s Fund (กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ)
UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees (ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ)
UNIDO = United Nations Industrial Development Organization (องคการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงสหประชาชาติ)
UNSC = United Nations Security Council (คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ)
33. อดีตนายกรัฐมนตรีคนใดของไทยที่เคยไดรับรางวัลแมกไซไซเมื่อ ค.ศ. 1997 ในสาขาบริการรัฐกิจ
1) ชวน หลีกภัย
2) อานันท ปนยารชุน 3) บรรหาร ศิลปะอาชา 4) ทักษิณ ชินวัตร
34. ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานใดที่ไมเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
1) ธีโอดอร รุสเวลต 2) วูดโรว วิลสัน
3) ริชารด นิกสัน
4) บารัค โอบามา
35. ใครคือกวีชาวเอเชียคนแรกที่ไดรับรางวัลโนเบลทางวรรณกรรม
1) กาลิทาส
2) รพินทรนาถ ฐากูร
3) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
4) ซือหมาเชียน
36. ปจจุบันยังไมมีการมอบรางวัลโนเบลใหกับสาขาใด
1) วรรณกรรม
2) เศรษฐศาสตร
3) การแพทย
4) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
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37. “วันเสียงปนแตก” คือวันอะไร
1) วันที่รัฐบาลเริ่มใชกําลังปราบปรามกลุมนักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลา
2) วันที่รัฐบาลเริ่มใชกําลังกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
3) วันที่รัฐบาลเริ่มใชกําลังกับม็อบมือถือในเหตุการณพฤษภาทมิฬ
4) วันที่รัฐบาลถูก คปค.รัฐประหาร
38. ขอใดแสดงโครงสรางของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่นไดถูกตอง
1) สภากรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2) สภาเมืองพัทยา
ปลัดเมืองพัทยา
3) สภาเทศบาล
นายกองคการบริหารสวนเทศบาล
4) สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล
39. องคกรในขอใดตอไปนี้ที่แตกตางจากขออื่น
1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
3) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
40. นายสมศักดิ์ฝากสรอยไวที่นางชูศรี แตนางชูศรีกลับเอาไปขายแลวทําทีเปนวาไมรูเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น พฤติกรรม
เชนนี้เขาขายความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด
1) ยักยอกทรัพย
2) รีดเอาทรัพย
3) กรรโชกทรัพย
4) ลักทรัพย
41. ปรากฏการณทางภูมิศาสตรขอใดที่มีกระบวนการเกิดที่แตกตางกัน
1) เสาดิน ฮอมจอม 2) แกงหิน สามพันโบก 3) หลุมยุบ อางสลุง 4) เนินเขา ออบหลวง
42. ขอใดไมสัมพันธกัน
1) ลุมพินีวัน
ระหวางกรุงกบิลพัสดุ-กรุงเทวทหะ สถานที่ประสูติ
2) อุรุเวลาเสนานิคม ปจจุบันเรียกพุทธคยา
สถานที่ตรัสรู
3) อิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี แควนกาสี
สถานที่แสดงปฐมเทศนา
4) เวฬุวันมหาวิหาร
กรุงกุสินารา แควนมัลละ
สถานที่ปรินิพพาน
43. ขอใดไมสัมพันธกัน
1) วันมาฆบูชา
วันเพ็ญเดือน 3
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ปลงอายุสังขาร
2) วันวิสาขบูชา
วันเพ็ญเดือน 6
ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน
3) วันอัฏฐมีบูชา
วันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 วันถวายพระเพลิง
4) วันอาสาฬหบูชา
วันเพ็ญเดือน 8
ปฐมเทศนา ทรงแสดงอนันตลักขณสูตร
44. เพราะเหตุใดความทุกขจึงเปนสิ่งที่เราควรกําหนดรู
1) ความทุกขเปนไปตามอํานาจของกิเลส
2) เตรียมพรอมเผชิญปญหาโดยไมประมาท
3) ความรูในทุกขเปนการรูตามธรรมชาติ
4) ความทุกขเปนสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
45. การแผเมตตาจะเกิดประโยชนตอสังคมอยางไร
1) นําสังคมใหลด ละ เลิกอบายมุข
2) เปนพื้นฐานของความปรองดองและความหวังดีตอกัน
3) เปนการสงกระแสจิตไปถึงคนที่เรารักและหวังดีใหมีความสุข
4) ใหรูจักขมอารมณโกรธ ความอาฆาตพยาบาทได
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46. ประทีปแหงเอเชีย (The Light of Asia) เปนผลงานเขียนของบุคคลใด
1) เซอร เอ็ดวิน อารโนลด
2) ดร.เอ็มเบดการ
3) เซอร อเล็กซานเดอร คันนิ่งแฮม
4) อนาคาริก ธรรมปาละ
47. พระสาวกที่ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในดานการจําพระวินัยคือใคร
1) พระสารีบุตร
2) พระอุบาลี
3) พระโมคัลลานะ
4) พระมหากัสสปะ
48. “ประทับนั่งในทาสมาธิ พระหัตถซายหงายบนพระเพลา พระหัตถขวาวางบนพระชานุ (เขา) นิ้วพระหัตถชี้ลง
บนพื้นดิน บางแหงจะสรางรูปพระแมธรณีนั่งบีบมวยผมประกอบ” หมายถึงพระพุทธรูปปางใด
1) ปางมารวิชัย
2) ปางนาคปรก
3) ปางปฐมเทศนา
4) ปางลีลา
49. “การเจริญปญญา” ตรงกับขอใด
1) สมถกรรมฐาน
2) จิตตภาวนา
3) วิปสสนากรรมฐาน 4) โยนิโสมนสิการ
50. ขอใดใหความหมายไดถูกตองเกี่ยวกับคําศัพททางพระพุทธศาสนา
1) ฌานหมายถึงความรูอันเกิดจากการเจริญสมาธิ
2) การพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงเรียกวาญาณ
3) มานะหมายถึงความเพียรพยายามจนประสบผลสําเร็จ
4) อํานาจบุญเกาหรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภยศตําแหนงเรียกวาวาสนา

เฉลยเก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 1)
1.
11.
21.
31.
41.

ก)
ค)
ง)
ค)
ง)

2.
12.
22.
32.
42.

ค)
ก)
ค)
ก)
ก)

3.
13.
23.
33.
43.

ก)
ง)
ข)
ข)
ข)

4.
14.
24.
34.
44.

ข)
ง)
ค)
ข)
ข)

5.
15.
25.
35.
45.

ง)
ง)
ข)
ก)
ง)

6.
16.
26.
36.
46.

ข)
ค)
ก)
ก)
ก)

7.
17.
27.
37.
47.

ก)
ค)
ง)
ก)
ก)

8.
18.
28.
38.
48.

ง)
ข)
ง)
ก)
ก)

9.
19.
29.
39.
49.

ก)
ง)
ก)
ค)
ข)

10.
20.
30.
40.
50.

ก)
ง)
ง)
ข)
ก)

ง)
ก)
ก)
ข)
ก)

10.
20.
30.
40.
50.

ง)
ก)
ก)
ข)
ง)

เฉลยเก็งขอสอบสังคม O NET (ชุดที่ 2)
1.
11.
21.
31.
41.

ค)
ง)
ข)
ง)
ก)

2.
12.
22.
32.
42.

ค)
ก)
ข)
ก)
ค)

3.
13.
23.
33.
43.

ง)
ง)
ค)
ก)
ค)

4.
14.
24.
34.
44.

ค)
ง)
ง)
ค)
ค)

5.
15.
25.
35.
45.

ค)
ค)
ก)
ง)
ค)

6.
16.
26.
36.
46.

ค)
ง)
ก)
ค)
ข)

7.
17.
27.
37.
47.

ง)
ค)
ข)
ก)
ง)

8.
18.
28.
38.
48.

ก)
ง)
ก)
ง)
ง)

9.
19.
29.
39.
49.

เฉลยเก็งขอสอบขาวและเหตุการณโลกปจจุบัน (ชุดที่ 3)
1.
11.
21.
31.
41.

2)
1)
2)
1)
4)

2.
12.
22.
32.
42.

3)
2)
1)
2)
4)

3. 2) 4. 1) 5. 3) 6. 4) 7. 4) 8. 4)
13. 1) 14. 4) 15. 4) 16. 1) 17. 3) 18. 4)
23. 1) 24. 4) 25. 2) 26. 1) 27. 1) 28. 2)
33. 2) 34. 3) 35. 2) 36. 4) 37. 2) 38. 4)
43. 4) 44. 3) 45. 2) 46. 1) 47. 2) 48. 1)


สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (240) ____________
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9.
19.
29.
39.
49.

4)
4)
3)
4)
3)

10.
20.
30.
40.
50.

1)
1)
3)
1)
2)

