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สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

ความรูท่ัวไป : 
 ศาสนามาจากศัพทในภาษาสันสฤต คือ “ศาสน” ตรงกับคําในภาษาบาลี คือ “สาสน” 
แปลวา คําสั่งสอน หรือ การปกครอง 
 องคประกอบของศาสนา 
 1. ศาสดา 
 2. คัมภีร/หลักธรรม 
 3. สัญลักษณ 
 4. ผูสืบทอด 
 5. พิธีกรรม 
 6. ศาสนสถาน 
 มูลเหตุการเกิดศาสนา 
 1. ความไมรู 
 2. ความหวาดกลัว 
 3. ความเลื่อมใส ศรัทธาจงรักภักดี 

ศาสนาพุทธ :   
ศาสดา คือ พระพุทธเจา พระนามเดิม คือ สิทธัตถะ แปลวา ผูสําเร็จในสิ่งที่ประสงค 
สิ่งที่ตรัสรู เรยีกวา อริยสจั 4 แปลวา ความจริงอันประเสริฐ ประกอบดวย 

 1. ทุกข – ความไมสบายกาย ไมสบายใจ การเกิด แก เจ็บ ตาย 
 2. สมุทัย – สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกข คือ ตัณหา (ความอยาก) ไดแก  

     2.1 กามตัณหา – ความอยากในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส     
 2.2 ภวตัณหา – ความอยากได อยากมี อยากเปน 

 2.3 วิภวตัณหา – ความไมอยากได ไมอยากมี ไมอยากเปน  
 3. นิโรธ – ความดับทุกข/การปราศจากความทุกข    
 4. มรรค – ทางดับทุกข เรียกวา มรรค 8 หรือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไดแก 
 4.1 สัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบ – อรยิสัจ 4 
 4.2 สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ – ไมพยาบาท ไมเบียดเบียน  
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   4.3 สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ – ไมพูดเท็จ สอเสียด เพอเจอ เหลวไหล 
   4.4 สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ – ไมฆาสัตว ลักทรัพย 
   4.5 สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ – ไมคดโกง คายาเสพติด 
   4.6 สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ – มีความเพียรพยายาม  
   4.7 สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ – ตั้งสติใหรูเทาทัน  
   4.8 สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ – ตั้งจิตใหมีสมาธิแนวแน  

นิกายที่สําคัญ 
1. นิกายเถรวาท/หีนยาน – เครงครัดพระธรรมวินัย มีผูนับถือมากในศรีลังกา พมา ไทย ลาว 
2. นิกายอาจาริวาท/มหายาน – แกไขพระธรรมและพระวินัย มีผูนับถือมากในจีน ญี่ปุน เกาหลี  

หลักธรรมทีส่ําคัญของศาสนาพุทธ 
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว : กฎแหงกรรม 

 ไตรลักษณ : กฎธรรมชาติ 
 1. อนิจจตา – ความไมเที่ยง  

2. ทุกขตา – ความเปนทุกข  
3. อนัตตตา – ความไมมีตัวตน  

 ไตรสิกขา : หลักการพัฒนาชีวิต  
 1. ศีล 
 2. สมาธิ 
 3. ปญญา 
 อิทธิบาท 4 : การสรางความสําเร็จในชีวิต 
 1. ฉันทะ - ความพอใจ 
 2. วิริยะ - ความพยายาม 
 3. จิตตะ – เอาใจฝกใฝ 
 4. วิมังสา - หมั่นตริตรองใชปญญา 
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 สังคหวัตถุ 4 : หลักการสงัคมสงเคราะห 
 1. ทาน – การให เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
      อามิสทาน – การใหวัตถุสิ่งของ 
      ธรรมทาน – การใหธรรม วิชาความรู 
 2. ปยวาจา – การเจรจาดวยถอยคําที่ออนหวาน  
 3. อัตถจริยา – การบําเพ็ญประโยชน  
 4. สมานัตตตา – การวางตัวใหเขากับผูอ่ืน 
 พรหมวิหาร 4 : หลักการอยูรวมกันในสังคม 
 1. เมตตา – ความรักใคร ปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุข 
 2. กรุณา – ความสงสารคิดชวยใหผูอ่ืนพนทุกข 
 3. มุทิตา – ความยินดีเมื่อผูอ่ืนมีความสุข  
 4. อุเบกขา – การวางใจเปนกลางเมื่อผูอ่ืนเปนสุข/ทุกข 
 ขันธ 5 : องคประกอบของชีวิต 
 1. รูป – สวนที่เปนรางกาย ประกอบดวยธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ 
 2. วิญญาณ – การรับรูผานประสาทสัมผัส  
 3. เวทนา – ความรูสึกที่เกิดขึ้น  
 4. สัญญา – การกําหนดหมายรู  
 5. สังขาร – สิ่งที่ปรุงแตงจิต  
 สาราณียธรรม 6 : หลักสามัคคีธรรม 
 1. เมตตากายกรรม – การชวยเหลือ การแสดงกิริยาสุภาพออนนอม 
 2. เมตตาวจีกรรม – การชวยอบรมสัง่สอน บอกสิ่งที่ดี 
 3. เมตตามโนกรรม – การตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน  
 4. สาธารณโภคี – การแบงปน  
 5. สีลสามัญญตา – เปนผูมีศีลธรรม  
 6. ทิฏฐิสามัญญตา – มีความคิดเห็นตรงกัน  
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 ทิศ 6 : หลักมนุษยสัมพนัธ (หันหนาไปทิศตะวันออก) 
 1. ทิศเบื้องหนา (บุรัตถิมทิศ) – บิดา มารดา 
 2. ทิศเบื้องขวา (ทักษิณทิศ) – ครู อาจารย 
 3. ทิศเบื้องหลัง (ปจฉิมทิศ) – ภรรยา สามี 
 4. ทิศเบื้องซาย (อุตดรทิศ) – มิตรสหาย  
 5. ทิศเบื้องบน (อุปรัมทิศ) – สมณพราหมณ ภิกษุ 
 6. ทิศเบื้องลาง (เหฏฐิมทิศ) – ลูกจาง ผูใตบังคับบัญชา 
 อบายมุข 6 :  ทางแหงความเสื่อม 
 1. เสพสุราของมึนเมา 
 2. เที่ยวกลางคืน 

3. เที่ยวดูการเลน 
 4. เลนการพนัน 
 5. คบคนชั่วเปนมิตร 
 6. เกียจครานการงาน 
หลักการสรางตนเปนคนดี 
 1. มีความกตัญูกตเวที 

2. รูจักกาลเทศะ (รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาลเวลา รูจักสังคม รูจักบุคคล) 
 3. ซื่อสัตยสุจริต 
 4. ไมเห็นแกตัว 
หลักธรรมในการปกครอง 
 1. การให 
 2. การตั้งอยูในศีล 
 3. การบริจาค 
 4. ความซื่อตรง 
 5. ความออนโยน 
 6. ความมีตบะ (การขจัดความมัวเมามิใหครอบงํา) 
 7. ความไมโกรธ 
 8. ความไมเบียดเบียน 
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 9. ความอดทน 
 10. ความตั้งมั่นในธรรม 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต 
 1. โลกธรรม 8 - ลาภกับเสื่อมลาภ ยศกับเสื่อมยศ ติเตียนกับสรรเสริญ สุขกบัทุกข  
 2. บุญกิริยาวัตถุ 3 - การใหทาน การรักษาศีล การภาวนา 
 3. ความไมประมาท 
 4. ความเคารพ 
 5. การออนนอมถอมตน 
หลักธรรมในการทําความดี 
 1. สุจริต 3 – กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 2. ทุจริต 3 – กายทุจริต วจีทจุริต มโนทุจริต 
 3. ความกตัญูกตเวที – การรูคุณและการตอบแทนแกผูมีบุญคุณ 
พิธีกรรมและวันสําคัญของศาสนาพุทธ 
 1. วันมาฆบูชา   - ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 (ถามีเดือน 8 สองหน ตรงกับ 15 คํ่า เดือน 4) 
    - พระสงฆ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย 
 2. วันวิสาขบูชา  - ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 
      - เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 
 3. วันอาสาฬหบูชา  - ข้ึน 15 คํ่า เดือน 8  
        - พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมครั้งแรก กัณฑแรกชือ่ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 4. วันเขาพรรษา  - แรม 1 คํ่า เดือน 8 
    - พระภิกษุตองจําพรรษาอยูที่วัด 
 5. วันออกพรรษา  - ข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 
     - มีการทําปวารณา คือ ใหวากลาวตักเตือนกันได 
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ศาสนาคริสต :  

 - ศาสดา คือ พระเยซู 
 - พระเจา คือ พระยะโฮวาห 

- กําเนิดในดินแดนปาเลสไตน 
- วิวัฒนาการมาจากศาสนายิว/ยูดาย 
- มีคนนับถือมากที่สุดในโลก 

นิกายที่สําคัญ 
 1. โรมันคาทอริก – ยึดมัน่ในคําสอนของพระเยซู มีศูนยกลางอยูที่กรุงโรม 
 2. ออรธอดอกซ – เชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพ รูปแบบพิธีกรรม 
 3. โปรเตสแตนต – ศรัทธาในพระเจาสําคัญกวาพิธีกรรม มีไมกางเขนเปนเครื่องหมาย 
หลักคําสอนพื้นฐาน  

หลักบัญญัติ 10 ประการ 
 1. มีพระเจาองคเดียว 
 2. อยาทํารูปเคารพสําหรับตน 
 3. อยาออกนามพระเจาโดยไมมีสาเหตุ 
 4. จงระลึกถึงวันชะบาโต 
 5. จงนับถือบิดามารดา 

6. อยาฆามนุษย 
7. อยาผิดประเวณี 
8. อยาลักทรพัย 
9. อยาเปนพยานเท็จ    
10. อยาโลภในของผูอ่ืน 
หลักตรีเอกานุภาพ มี 3 บุคคล คือ 
1. พระบิดา – ผูสรางมนุษยและสรรพสิ่ง  
2. พระบุตร – พระเยซู  
3. พระจิต – พระเจา  
หลักความรกั : ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ และการใหอภัยแกเพื่อนมนุษย 
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หลักธรรมสาํหรับการพฒันาตนเองของคริสต 
 1. ความขยัน 
 2. ความสุภาพถอมตน 
 3. ความซื่อสัตย 
 4. ความรูจักพอ 
 5. เปาหมายสูงสุดของชีวิต 
หลักธรรมในการอยูรวมกันของคริสต 
 1. ความรักเพื่อนมนุษย 
 2. ความประหยัดและความซื่อสัตย 
 3. การใหอภัย 
 4. ความเมตตากรุณา 
 5. การแบงปน 
 6. ความยุติธรรม 
 7. ความเสมอภาค 
 8. ความสามัคคี 
พิธีกรรมที่สาํคัญของคริสต 
 1. พิธีศีลลางบาป/ศีลจุม – การชําระบาปทางจิตใจ  
 2. พิธีศีลกําลงั – ยืนยันวายอมรับนับถอืคริสตศาสนาจริง  
 3. พิธีศีลมหาสนิท – โดยรับประทานขนมปงกับเหลาองุนซึ่งเปนสัญลักษณแทนเนื้อและ 

เลือดของพระเยซูที่เสียสละเพื่อไถบาปใหแกมนุษย 
 4. พิธีสมรส – ผูรับศีลแลวหามอยา/สมรสใหม ถาสามี/ภรรยายังมีชีวิตอยู 
 5. พิธีสารภาพบาป – การสารภาพบาปตอบาทหลวง  
 6. พิธีเจิมคนไข – บาทหลวงจะประกอบพิธีใหคนไขเจ็บหนักใกลตายเพื่อชําระบาป  
 7. พิธีบวช – บวชเปนบาทหลวงซึ่งสึกไมได   
วันสําคัญทางศาสนาคริสต 
 1. วันคริสตมาส – วันที่ 25 ของทุกป เปนวันฉลองการบังเกิดขึ้นของพระเยซู 
 2. วันอีสเตอร – ชวงเดือน ม.ีค. – เม.ย. เปนวันฟนคืนชีพจากความตายของพระเยซู  
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ศาสนาอิสลาม  
- ศาสดา คือ พระฮัมมัด   
- พระเจา คือ พระอัลเลาะห 
- กําเนิดในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
- อิสลาม แปลวา สันติ ความสงบ นอบนอม 

 - คัมภีรอัลกุรอาน เปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 
นิกายที่สําคัญ 
 1. นิกายซุนนี – เครงครัดการปฏิบัติตามคัมภีร ยอมรับผูนํา 4 คนแรกที่ใกลชิดศาสดา 
 2. นิกายชีอะห – ยอมรับทานอาลี บุตรเขยของศาสดาเปนผูนํา 
 3. นิกายคอวอริจญ – ผูที่จะเปนคอลีฟะหตองมาจากการเลือกตั้งเสรี 
 4. นิกายวาฮาบี – ไมนับถือใคร ไมเชือ่ศาสดาเปนผูแทนพระอัลเลาะห 
หลักคําสอนพื้นฐาน 
 หลักศรัทธา 6 ประการ   

1. ศรัทธาในพระอัลเลาะห 
 2. ศรัทธาในบรรดาเทวทูตของพระอัลเลาะห  
 3. ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน 
 4. ศรัทธาในบรรดาพยากรณ 
 5. ศรัทธาในวันพิพากษา โดยพระอัลเลาะหจะพิพากษาความดีความชั่วของมนุษย 
 6. ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวการณตาง ๆ เชน สุข ทุกข โชคดี โชคราย  

หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
 1. การนับถือพระเจาองคเดียว “พระอัลเลาะห/พระอัลหลา” 
 2. การสวดมนตร/การละหมาด อยางนอยวันละ 5 ครั้งเพื่อแสดงความภักดีตอพระอัลเลาะห 

3. การถือศีลอด/อัสเซาม ปละ 1 เดือนในเดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ในศาสนาอิสลาม) 
บังคับตนใหงดการบริโภคอาหารและน้ํา  ต้ังแตรุงอรุณถึงตะวันลับขอบฟา  เพื่อฝก
จิตใจใหตัดขาดกิเลส  รูถงึสภาพความยากจน 

 4. การประกอบพิธีฮัจญ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปละ 1 ครั้ง (เดือนที่ 12 ในศาสนาอิสลาม) 
เพื่อปลดเปลื้องความรูสึกแตกตางทางเชื้อชาติ ฐานะ ลดความเยอหยิ่ง และฝกความอดทน 

 5. การบริจาค/ซะกาต ชาวมุสลิมถือวาเปนหนาที่ที่จะตองสละทรัพยเพื่อแบงปนแกผูอ่ืน 
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หลักธรรมสาํหรับการพฒันาตนเองของอิสลาม 
 1. การรักษาความสะอาดขอรางกาย 
 2. การแสวงหาความรู 
 3. ความสัจจริง 
 4. การละเวนอบายมุข 
 5. ความพอดี 
หลักธรรมในการอยูรวมกันของอิสลาม 
 1. ความยุติธรรม 
 2. ความเสมอภาค 
 3. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 4. การประนีประนอม 
 5. ไมละเมิดผูอ่ืน 

ศาสนาพราหมณ - ฮินดู  
- เกาแกที่สุดในโลก 

 - เปนศาสนาของพวกที่เรียกตัวเองวา อารยัน แปลวา ผูเจริญ แบงเปน 3 วรรณะ 
  คือ พราหมณ กษัตริย แพศย  และวรรณะของชาวพื้นเมืองอีก 1 วรณะ คือ ศูทร 

 - ไมมีศาสดา วิวัฒนาการมาจากลัทธิบูชาธรรมชาติ 
- มีพระเจา 3 องค คือ  พระพรหม (ผูสราง) พระวิษณุ (ผูรักษา) พระศิวะ (ผูทําลาย)  

 - มีคัมภีรคําสอนที่สําคัญ คือ คัมภีรพระเวท (ตอนแรกมี 3 คัมภีร เรียกวา ไตรเวท) 
 1. ฤคเวท – กลาวถึงเทพทั้งหลาย 
 2. ยชุรเวท – กลาวถึงการบูชาเทพตาง ๆ  
 3. สามเวท – คําสวดบูชาและสรรเสรญิเทพ  
 4. อาถรรถเวท – มนตที่ทําใหเกิดความเจริญ/ความเสื่อม 
นิกายที่สําคัญ 
 1. นิกายไศวะ – นับถือพระศิวะเปนใหญ เปนผูสรางโลก นับถอืศิวลึงค 
 2. นิกายไวษณพ – นับถือพระวิษณุ  
 3. นิกายพรหม – นับถือพระพรหม  
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หลักคําสอนพื้นฐาน  
 1. พระเจาสรางโลก 
 2. กฎแหงกรรม 
 3. วรรณะ 4 คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร และมีคนนอกวรรณะ เรียกวา จัณฑาล 
 4. หลักอาศรม 4 – ข้ันตอนของชีวิต  
  1) พรหมจารี – วัยศึกษาเลาเรียน  
  2) คฤหัสถ – วัยครองเรือน 
  3) วานปรัสถ – วัยนักบวช  
  4) สันบาสี – การดําเนินชีวิตขั้นสุดทายคนเดียว 
หลักธรรมสาํหรับการพฒันาตนเองของพราหมณ-ฮินดู 
 1. หลักจริยธรรม 10 ประการ ไดแก  

- ธฤติ (ความมั่นคง)  
- กษมา (ความอดทน)  
- ทมะ (การระงับจิต)  
- อัสเตยะ (การไมลักขโมย)  
- เศาจะ (ความบริสุทธิ์)  
- อินทรียนิครหะ (การระงับความรูสึก)  
- ธี (ปญญา สติ)  
- วิทยา (ความรูทางปญญา)  
- สัตยะ (ความจริง)    
- อโกธะ (ความไมโกรธ) 

 2. อยาทําใหผูอ่ืนบาดเจ็บ 
 3. จงอดทนถอยคําที่ลวงเกิน 
 4. การตอนรับดวยความเอื้ออารี 
 5. การไมทําราย มีสัจจะ เวนการขโมย 
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หลักธรรมในการอยูรวมกันของศาสนาพรหมณ-ฮินดู 
 1. ไมพึงทํารายผูอ่ืน 
 2. มีความกรุณา 
 3. ตอนรับผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
 4. การมีสัจจะ 
 5. ไมลักทรพัย 
 6. การทําตามหนาที่ 
พิธีกรรมที่สาํคัญ 

1. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ เชน แตงงานขามวรรณะไมได คนในวรรณะต่ําจะปรุง
อาหารใหคนวรรณะสูงกินไมได ประกอบอาชีพตามวรรณะ 

 2. พิธีสังสการ – พิธีทําใหบริสุทธิ์  
 3. พิธีศราทธ – การทําพลีกรรมใหแกดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  
 4. พิธีบูชาเทวดา 
 

************************* 
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สาระท่ี 2  หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 
 

ระบอบประชาธิปไตย 
ความหมาย - ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอรน แหงสหรัฐอเมริกา กลาววา 

“ประชาธิปไตย เปนการปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน”   
รูปแบบ 
1. แบบพระมหากษัตริย คือ กษัตริยเปนประมุข นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร  

เชน  อังกฤษ สเปน เบลเยี่ยม ไทย ญี่ปุน มาเลเซีย 
     2. แบบประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขและหวัหนาฝายบริหาร  
เชน  สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เกาหลีใต ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  
 3. แบบกึ่งประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดีเปนประมุข นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝาย
บริหาร เชน  ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปแลนด ออสเตรีย สิงคโปร 

ลักษณะสําคัญของประชาธิปไตย 
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง 
2. การยึดหลกักฎหมายหรือหลักนิติธรรม 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิเสรีภาพ 
4. การยอมรับการตัดสินใจของฝายขางมาก 
หลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
1. อํานาจสูงสุดในการปกครอง เรียกวา อํานาจอธิปไตย  คือ นติิบัญญัติ บรหิารและตุลาการ 

 2. ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยทางตรงหรือทางออมโดยการเลอืกตั้งผูแทน 
 3. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะไดรับการคุมครอง 
 4. ยึดกฎหมายเปนหลักสําคัญในการปกครอง 

ขอดีของระบอบประชาธิปไตย 
1. เปดโอกาสใหประชาชนสวนมากดําเนินการปกครองประเทศ 
2. ใหประชาชนใชสิทธิเสรีภาพไดอยางเสมอภาคกัน 
3. ถือกฎหมายเปนมาตรฐานในการปกครอง 
4. ระงับความขัดแยงโดยสันติวิธี 
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ขอจํากัดของระบอบประชาธิปไตย 
1. มีความลาชาในการตัดสินใจ 
2. เสียคาใชจายมากในการดําเนินการ เชน การเลือกตั้ง 
3. ไมเหมาะกับประเทศที่ยากจนและประชาชนดอยการศึกษา 
คุณธรรมของการเปนพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 

 1. เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 2. มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาที่ 
 3. รับฟงความคิดเห็นและเคารพมติของเสียงสวนมาก 
 4. มีความซื่อสัตยสุจริต 
 5. มีความสามัคคี 
 6. มีความละอายและเกรงกลัวในการทาํความชั่ว 
 7. มีความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 
 8. สงเสริมคนดีใหปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของชาวไทยตอประเทศชาติท่ีสําคัญ 
1. มีหนาที่ในการรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. มีหนาที่ปองกันประเทศ เสียภาษี รับการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
3. มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. มีสิทธิในการฟองหนวยราชการ มีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี 

ระบอบเผด็จการ 
 รูปแบบ 
 1. แบบฟาสซิสต – อํานาจในการปกครองอยูที่ผูนําคนเดียว ซึ่งมักจะไดรับการ
สนับสนุนจากกองทัพและกลุมนักธุรกิจ เชน สมัยฮิตเลอรของเยอรมัน สมัยมุสโสลินีของอิตาลี 
สมัยนายพล ฟรังโกของสเปน (ในปจจุบันไมมีแลว) 

2. เผด็จการทหาร – อํานาจในการปกครองอยูที่คณะผูนําฝายทหาร เชน ประเทศพมา  
สมัยจอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม สมัยนายพลโตโจของญี่ปุน  
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 3. แบบคอมมิวนิสต – อํานาจในการปกครองอยูที่พรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียว 
โดยจะใชอํานาจควบคุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในปจจุบันมีอยู 5 ประเทศ ไดแก จีน 
เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว และคิวบา 
 4. แบบสมบรูณาญาสิทธิราชย – อํานาจการปกครองอยูที่พระมหากษัตริย เชน บรูไน ภูฐาน 

หลักการระบอบเผด็จการ 
1. ผูนําคนเดียว/คณะผูนําของกองทัพ/พรรคการเมืองเดียวมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง 
2. การรักษาความมั่นคงของผูนําสําคัญกวาสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะวิพากวิจารณไมได 
3. ผูนํา/คณะผูนําอยูในอํานาจไดตลอดชีวิต 
4. รัฐธรรมนญูและการเลอืกตั้งไมมีความสําคัญ 
ขอดีระบอบเผด็จการ 
1. สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว เชน ออกกฎหมาย 
2. แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปราบจราจล การกอการราย 
ขอจํากัดระบอบเผด็จการ 
1. การปกครองโดยคนเดียวอาจเกิดขอผิดพลาดและใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตัว 
2. มีการใชอํานาจกดขี่ ริดรอนสิทธิเสรีภาพกับกลุมที่ไมเห็นดวย 
3. คนดีมีความสามารถที่ไมใชพวกพองไมมีโอกาสดํารงตําแหนงทางการเมือง 
4. อาจนําประเทศไปสูความพินาศได 

สิทธิมนษุยชน 
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกคนที่ถือกําเนิดขึ้นในทุกสวนของ
โลก โดยไมเลือกชาติ ภาษา ศาสนาหรือวัฒนธรรม  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงไดมี
การจัดทํา “กฎบัตรสหประชาชาติ” และ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ” เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยถอืเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปเปนวันสิทธิ
มนุษยชนแหงโลก  

สิทธิ หมายถงึ สิ่งที่ไมมีรูปรางซึ่งมีอยูในตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดหรือกําหนดขึ้นโดย
กฎหมายเพื่อใหมนุษยไดรับประโยชน เชน สิทธิในการกิน การนอน ทรัพยสิน 

เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่งหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดอยางเสรี  
แตตองไมกระทบสิทธิของผูอ่ืน 

หนาที่ หมายถึง สิ่งที่กฎหมายกําหนดใหมนุษยตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
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การจัดระเบียบการปกครองของไทย มี 3 หลัก คือ 
1. หลักการรวมอํานาจ – รวมอํานาจไวที่สวนกลางในเมืองหลวง คือ กระทรวง ทบวง กรม 
2. หลักการแบงอํานาจ – แบงอํานาจใหเจาหนาที่สวนกลางไปปฏิบัติ คือ จังหวัด อําเภอ 
3. หลักการกระจายอํานาจ – ใหทองถิ่นปกครองกันเอง คือ อบจ. อบต. เทศบาล กทม.  
     เมืองพัทยา  

การบริหารราชการแผนดินของไทย แบงเปน 3 สวน คือ 
 1. การบริหารราชการสวนกลาง – แบงเปน 20 กระทรวง 
 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค – แบงเปน จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน  
 3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น – แบงเปน อบจ. อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา  

    เทศบาลนคร มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป มีสมาชิก 24 คน 
    เทศบาลเมือง มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป มีสมาชิก 18 คน 
    เทศบาลตําบล ตั้งขึ้นตามดุลพินิจของรัฐบาล มีสมาชิก 12 คน 
    สภาเมืองพัทยา มีสมาชิก 24 คน 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใดๆ  
1. สํานักราชเลขาธิการ  
2. สํานักพระราชวัง 
3. สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
4. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
6. สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
7. สํานักงานอัยการสูงสุด 
8. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี) 

หนวยงานอิสระ  
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
2. ศาลรัฐธรรมนูญ 
3. ศาลยุติธรรม 
4. ศาลปกครอง 
5. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) 
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6. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
7. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
8. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
9. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
10. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
11. ธนาคารแหงประเทศไทย 
12. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
13. ตลาดหลกัทรัพย 
14. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
15. สภากาชาดไทย 
16. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
17. องคการตลาด 
18. องคการเพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
19. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

กฎหมายมหาชน  
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ – กฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ   
2. กฎหมายปกครอง – ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ทะเบียนราษฎร บัตรประชาชน 
3. กฎหมายอาญา – การพนัน อาวุธปน 
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา – ข้ันตอนในการดําเนินคดีอาญา  
5. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง – ข้ันตอนในการดําเนินคดีความแพง 
6. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม – การจัดองคกร การวางระเบียบของศาลยุติธรรม  

กฎหมายเอกชน 
1. กฎหมายแพง – ทรัพย หนี้ ครอบครอบ มรดก  
2. กฎหมายพาณิชย – การซื้อขาย การกูยืม การจํานํา การจํานอง 

 การกูยืมเงินเกินกวา 50 บาทขึ้นไป ตองทําหนังสือลงลายมือชื่อจึงฟองรองคดีได 
 การซื้อขายสังหาริมทรัพยที่มีราคาตั้งแต 500 บาท ตองมีหนังสือจึงฟองรองคดีได 
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กฎหมายระหวางประเทศ 
1. แผนกคดีเมือง – เรื่องรัฐตอรัฐ รัฐตอองคกรระหวางประเทศ 
2. แผนกคดีบุคคล – เรื่องการสมรสของคนตางชาติ  
3. แผนกคดีอาญา – เรื่องการหลบหนีขามแดน การสงผูรายขามแดน  

กฎหมายในชีวิตประจําวันที่นาสนใจ 
 1. ชื่อบุคคล – การตั้งชื่อตัว ชื่อรอง การเปลี่ยนชื่อ การตั้งนามสกุล ตองไมพองหรือคลาย
พระนามของกษัตริย ไมมีคําหยาบ ไมมีเจตนาทุจริต  หากเปนนามสกุลมีพยัญชนะไมเกิน 10 
ตัวอักษร นามสกุลเริ่มใชครั้งแรกในสมัยรัชกาลที ่6 ซึ่งนามสกุลแรกที่ทรงพระราชทาน คือ 
สุขุม 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน – ผูที่จะมีบัตรตองมสีัญชาติไทย อายุ 15 - 70 ป และมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน โดยบัตรมีอายุใชได 6 ป และตองยื่นขอมีบัตรใหมภายใน 60 วัน 
 3. ผูเยาว – ผูที่ยังไมบรรลนุิติภาวะไมสามารถผูกพันทางกฎหมายดวยตนเอง ตองให
ผูแทนโดยชอบธรรม เชน บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
 4. ครอบครัว – บุตรมีสิทธิใชนามสกุลบิดา ในกรณีไมปรากฏบิดาใหใชนามสกุลมารดา      
บุตรจะฟองรองบิดามารดาไมได บิดามารดาตองอุปการะเลี้ยงดูบุตรและใหไดรับการศึกษาตาม
สมควร 
 5. การหมั้น – ตองมีอายุครบ 17 ป และตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา 
 6. การสมรส – ตองมีอายุครบ 20 ป หากไมครบตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา  
 7. การรับบุตรบุญธรรม – ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป และตองมีอายุมากกวาบุตร 15 ป 
 8. มรดก – ผูมีสิทธิรับมรดก คือ ทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม  
     ทายาทโดยธรรม คือ คูสมรสและญาติ ซึ่งญาติ แบงออกเปน 6 ลําดับ คือ  
  1. ผูสืบสันดาน 
  2. บิดามารดา 
  3. พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
  4. พ่ีนองรวมแตบิดาหรือมารดา 
  5. ปู ยา ตา ยาย   

6. ลุง ปา นา อา 
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 9. การเกิด - ตองแจงภายใน 15 วัน  
 10. การตาย - ตองแจงภายใน 24 ชม. 
 11. การยายที่อยู - ตองแจงภายใน 15 วัน 
 12. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด – แบงออกเปน 5 ฐาน  
  1. ฐานผลิต – ประเภทเฮโรอีนใหประหารชีวิต 
  2. ฐานจําหนาย – ประเภท 1 เกิน 100 กรัม ใหจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 
  3. ฐานมีไวในครอบครอง 
  4. ฐานเสพ 
  5. ฐานโฆษณา 

ประเภทยาเสพติด 5 ประเภท 
  1. ประเภทที่ 1 ใหโทษรายแรง เชน เฮโรอีน ยาบา 
  2. ประเภทที่ 2 ใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน ฝน โคเคอีน 
  3. ประเภทที่ 3 เปนตํารับยา มียาเสพติดประเภท 2 ผสมอยู เชน ยาแกไอ 
  4. ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชในการผลติยาเสพติด เชน อาเซติคแอมไฮเดรต 
  5. ประเภทที่ 5 เชน กัญชา กระทอม 

กฎหมายอื่นๆ ท่ีสําคัญ 
1. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร – ภาษีเงินได (ตองเสียภาษีภายใน 31 มี.ค.ของทุกป) 
 ผูที่มีเงินไดสุทธิ 100,000 บาท   เสียภาษีรอยละ  5 
 ผูที่มีเงินไดสุทธิ 100,001 – 500,000 บาท  เสียภาษีรอยละ 10 
 ผูที่มีเงินไดสุทธิ 500,001 – 1,000,000 บาท  เสียภาษีรอยละ 20 
 ผูที่มีเงินไดสุทธิ 1,000,001 – 4,000,000 บาท  เสียภาษีรอยละ 30 
 ผูที่มีเงินไดสุทธิ 4,000,001 บาท ข้ึนไป  เสียภาษีรอยละ 37 
2. กฎหมายเกี่ยวกับการรบัราชการทหาร – พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 
 ทหารกองเกิน – ผูที่มีอายุ 18 ป และยังไมครบ 30 ป ที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไว 
 ทหารประจําการ – ผูที่เขารับราชการจนกวาจะปลด  
 ทหารกองหนุน – ทหารที่ปลดประจําการหรือทหารกองเกินที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร 
       โดยจะเปนทหารกองหนุนจนอายุครบ 46 ป 
3. พรบ.คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 
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โทษทางอาญา 
1. ประหารชีวิต 
2. จําคุก 
3. กักขัง 
4. ปรับ   
5. ริบทรัพยสิน 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสิน 
1. ลักทรัพย – การเอาทรัพยของผูอ่ืนไปโดยที่เจาของไมยินยอม  

 2. ว่ิงราวทรัพย – การฉกฉวยเอาซึ่งหนา  
 3. ชิงทรัพย – การใชกําลงัหรืออาวุธทําราย  
 4. ปลนทรัพย – การที่คนตั้งแต 3 คนขึ้นไปรวมกันชิงทรัพย 

การกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 
1. อายุไมเกิน 7 ป – ไมตองรับโทษ 

 2. อายุเกินกวา 7 ป แตไมเกิน 14 ป – อยูในอํานาจศาลที่จะดําเนินการ 
 3. อายุเกินกวา 14 ป แตไมเกิน 17 ป – ใหศาลพิจารณาวินิจฉัยวาสมควรลงโทษหรือไม 

4. อายุเกินกวา 17 ป แตไมเกิน 20 ป – ศาลเห็นสมควรจะลดโทษลง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 2 ก็ได 
องคประกอบของสังคม 

 1. มีจํานวนคนตั้งแต 2 คน 
 2. มีความสัมพันธ 
 3. มีอาณาเขต/พ้ืนที่ 
 4. มีการจัดระเบียบทางสังคม 

การจัดระเบียบทางสังคม มีองคประกอบ ดังนี้ 
1. คานิยม – คุณคาสูงสุดที่คนในสังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีนายกยอง  
2. บรรทัดฐาน/ปทัสถาน – มาตรฐานที่สมาชิกในสังคมยึดถือและกําหนดวาถูกหรือผิด  
    2.1 วิถีประชา – ระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั่ว ๆ ไป 
    2.2 จารีต/กฎศีลธรรม – ระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยมและศาสนาที่ยึดถือ 
    2.3 กฎหมาย – ระเบียบกฎเกณฑที่เปนลายลักษณอักษรและมีบทลงโทษชัดเจน  
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3. สถานภาพและบทบาท 
    3.1 สถานภาพ – ฐานะหนึ่งของบุคคล เปนตําแหนงทางสังคม แบงเปนสถานภาพที่

ไดมาโดยกําเนิด เชน เพศ เชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด  และสถานภาพที่ไดมาโดยการกระทํา เชน อาชีพ 
การศึกษา  

    3.2 บทบาท – ภาระหนาที่ที่สังคมกําหนดใหกระทํา  
สถาบันทางสังคม 

1. สถาบันครอบครัว 
2. สถาบันการศึกษา 
3. สถาบันทางเศรษฐกิจ 
4. สถาบันการเมืองการปกครอง 
5. สถาบันศาสนา 

วัฒนธรรม  
 วัฒนธรรม – สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น นํามาใชในชีวิตประจําวัน และสืบสานตอคนรุนหลัง 
 วัฒนธรรมไทยที่กอใหเกิดเปนเอกลักษณของความเปนไทย 
 1. สถาบันกษัตริยและความเปนชาติไทย 
 2. ศาสนาพุทธ 
 3. ภาษาไทย 
 4. บุคลิกภาพและมารยาท 
 5. อาหารไทยและสมุนไพร 
 6. อาชีพเกษตรกรรม 
 7. ศิลปกรรมแขนงตาง ๆ  

ประเพณี 
 1. พิธีฉัตรมงคล – ตรงกับวันที่ 5 พ.ค. เปนวันบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ 9  
 2. พิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ – ตรงกับเดือน 6 เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจแกเกษตรกร 
 3. การตักบาตรเทโว – ตรงกับแรม 1 คํ่า เดือน 11 
 4. การทอดกฐิน – ระหวางแรม 1 คํ่า เดือน 11 ถึง ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 
 5. การทําขวัญขาว – ตั้งแตแรม 1 คํ่า เดือน 11 (หลังออกพรรษา) เปนการบูชาแมโพสพ 
เพื่อใหขาวในนามีความอุดมสมบูรณ 
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 6. ทําบุญวันสารท – สิ้นเดือน 12 เพื่อฉลองที่พืชพันธุธัญญาหารและตนไม 
7. วันศิลปนแหงชาติ ตรงกับวันที่ 24 ก.พ. ของทุกป 
8. วันอนุรักษมรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เม.ย. ของทุกป 

ภูมิปญญาไทย 

• ภูมิปญญา – ความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคนเรา ผานกระบวนการศึกษา 
สังเกต คิดวิเคราะห จนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรู มีการถายทอดสูคนรุนใหม 

• ลักษณะภูมิปญญาทองถิ่น มี 2 ลักษณะ 
 1. ลักษณะที่เปนรูปธรรม เชน อาหาร อาชีพ ศิลปะ ดนตรี การละเลน 
 2. ลักษณะที่เปนนามธรรม เชน ปรัชญาการดําเนินชีวิต 

• ภูมิปญญาทองถิ่นภาคกลาง 
1. ดานความเชื่อ เชน การตาย การสรางบาน คําภาษิต 

 2. ดานอาหาร เชน ขนมไทย ไดแก ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ดขนุน หมอแกง ขาวหลาม 
 3. ดานอาชีพ เชน เครื่องจักสาน การเจียระไนพลอย  

4. ดานการละเลนพื้นบาน เชน ข่ีมาสงเมือง ตี่จับ ชักเยอ 

• ภูมิปญญาทองถิ่นภาคเหนือ 
1. ดานความเชื่อ เพื่อสอนคนใหรูจักตนเอง สรางความสัมพันธที่ดีกับคนอื่นกับสิ่งแวดลอม 
2. ดานอาหาร/พืชผักพื้นบาน เชน แกงแคไก ผักกาดจอ 
3. ดานการดูแลสุขภาพอนามัย 

• ภูมิปญญาทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ดานความเชื่อ เชน การปลูกเรือน การแตงงาน 
2. ดานอาชีพ เชน การทอผาพื้นเมือง  
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
4. ดานอาหาร เชน สมตํา 

• ภูมิปญญาทองถิ่นภาคใต 
1. ดานศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม เชน เครื่องถมนคร 
2. ดานหัตถกรรมพื้นบาน เชน กระเปายานลิเภา การทอเสื่อกระจูด 
3. ดานอาหาร เชน ยํามะมวงเบากับสะดอ 

************************* 
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สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร 
 

• เปนวิชาที่ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อตอบสนองความตองการ 
ของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• มีการศึกษา 2 ลักษณะ 
1. เศรษฐศาสตรบริสุทธิ์ – อธิบายปรากฎการณทางเศรษฐกิจ แสดงความสัมพันธ

ระหวางเหตุและผล หรือสาเหตุกับผลลัพธ 
2. เศรษฐศาสตรนโยบาย – ใหความสําคัญกับความพึงพอใจของสังคมวาการตัดสินใจ

หนึ่งเปนสิ่งที่ควรกระทําหรือไม  

• เนื้อหาวิชาจําแนกได 2 แนวทาง 
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค – ครอบคลุมถึงพฤติกรรมในระดับยอย เชน ผูบรโิภค การผลติ 
2. เศรษฐศาสตรมหภาค – ครอบคลุมถึงพฤติกรรมในระดับใหญ ไดแก 
 2.1 รายไดประชาชาติ/ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) คือ มูลคาสินคาและ

บริการที่ผลติโดยใชทรพัยากรที่คนของประเทศนั้นเปนเจาของ 
 2.2 ปริมาณเงิน  
 2.3 อัตราดอกเบี้ย 
 2.4 การวางงาน 
 2.5 อัตราแลกเปลี่ยน 

• หนวยทางเศรษฐกิจ  
1. ครัวเรือน – บุคคล ครอบครัว 
2. ธุรกิจ – บริษัท หางราน 
3. รัฐบาล – องคกรของรัฐ  

• รายไดในทางเศรษฐศาสตร แบงเปน 4 ประเภท 
1. คาเชา – ผลตอบแทนสําหรับเจาของที่ดิน 
2. คาจาง – ผลตอบแทนสําหรับเจาของแรงงาน 
3. ดอกเบี้ย – ผลตอบแทนสําหรับเจาของทุน 
4. กําไร – ผลตอบแทนสําหรับผูประกอบการ 

• ปจจัยการผลิต ประกอบดวย ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ/การบริหารจัดการ 
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• ลําดับขั้นในการผลิต 
1. ข้ันปฐมภูมิ – การผลิตขั้นตน เชน การทํานา ทําสวน ทําไร 
2. ข้ันทุติยภูมิ – การแปรรูป เชน ผลไมกระปอง  
3. ตติยภูมิ – การใหบริการ การเคลื่อนยายไปสูผูบริโภค เชน การขนสง การประกันภัย 

• หลักการบรหิารทรัพยากร 
1. หลักประสิทธิภาพ – การผลิตที่คํานึงถึงตนทุนคาใชจายใหต่ําที่สุด  
2. หลักประสิทธิผล – ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น  
3. หลักความเปนธรรม – มีการแบงปนรายไดอยางเทาเทียมกัน  

• อรรถประโยชน คือ ความพึงพอใจที่ผูบริโภคไดรับจากสินคาและบริการ 

• ตนทุนการผลิต คือ รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดผลผลิตในรูปของสินคาหรือบริการ 

• ตนทุนคาเสียโอกาส คือ ตนทุนที่ตองสูญเสียไปจากการเลือกตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 

• ลักษณะเจาของธุรกิจ 
1. ธุรกิจที่มีเจาของคนเดียว 
2. ธุรกิจที่มีเจาของ 2 - 3 คน หรือหางหุนสวน 
3. บริษัทหรือบรรษัท แบงได 2  ประเภท 
    3.1 บริษัทจํากัด มีผูถือหุนจํานวนไมมาก 
    3.2 บริษัท (มหาชน) ใหบุคคลทั่วไปเปนเจาของโดยเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

• แนวทางการบริหารจัดการที่ดี เรียกวา หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หมายถึง การควบคุมและการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส เปนธรรม 

• หนวยงานที่คอยคุมครองผูบริโภค 
1. สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
2. สํานักงานอาหารและยา (อย.) 
3. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

  การวางแผนทางการเงิน 
1. กําหนดเปาหมายของการใชจาย – อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย   
2. การประมาณการรายได – เงินเดือน ดอกเบี้ย โบนัส มรดก 
3. การวางแผนคาใชจาย 
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• การออม คือ เงินรายไดที่เหลือจากการใชจายในชีวิตประจําวัน สะสมไวเพื่อใช
ประโยชนในอนาคตยามจําเปน เชน ศึกษาตอ แตงงาน ซื้อบาน เกษียณ หรืออาจนําไปลงทุน
ทางตรง เชน    ซื้อเครื่องจักรในโรงงาน นําไปลงทุนทางออมในสถาบันการเงิน เชน ฝาก
ธนาคาร ซื้อพันธบัตร 

• การแลกเปลี่ยน 
1. สินคาตอสินคา 
2. ใชเงินเปนสื่อกลาง 

• ระบบเศรษฐกิจ 
1. แบบทุนนิยม – เอกชนมีกรรมสิทธิใ์นทรัพยสินมีเสรีภาพ เชน สหรัฐ ญี่ปุน อังกฤษ 
2. แบบสังคมนิยม – รัฐบาลเปนผูวางแผนในการผลิตสินคาและบริการ เชน จีน พมา 

 3. แบบผสม – เอกชนประกอบธุรกิจไดอยางเสรี แตบางอยางเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
สถาบันการเงินจะเปนของรัฐ ในลักษณะที่เรียกวา รัฐวิสาหกิจ  

  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
1. อุปสงค (demand) – ความตองการสินคาและบริการของผูบริโภคที่ตองการซื้อ ถา

ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ความตองการสินคาจะลดลง และถาราคาสินคาลดลง ความตองการสินคา
จะเพิ่มสูงขึ้น เรียกวา กฎของอุปสงค 

2. อุปทาน (supply) – ปรมิาณสินคาและบริการที่ผูผลิตตองการขาย ถาราคาสินคาเพิ่ม
สูงขึ้น ปริมาณสินคาจะเพิ่มสูงขึ้น และถาราคาสินคาลดลง ปริมาณสินคาก็จะลดลง เรียกวา กฎ
ของอุปทาน 

• ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงค 
1. ราคาสินคา 
2. รายไดของผูบริโภค 
3. จํานวนประชากร    
4. ราคาสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ 
5. รสนิยม เชน ยี่หอ  

ความตองการสินคา/ปริมาณสินคา 
                      อุปทาน 
 
จุดดุลยภาพ 

                                     อุปสงค               
                                                   ราคา 
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• ปจจัยท่ีมีผลตออุปทาน                
1. ราคาสินคา           
2. ตนทุนการผลิต           
3. ราคาสินคาชนิดอื่น            
4. นโยบายของรัฐบาล 

• ราคาดุลยภาพ คือ ราคาที่มีการตกลงซื้อขายกันระหวางผูซื้อและผูขาย หรือระดับ
ราคาสินคาที่ปริมาณอุปสงคเทากับปริมาณอุปทาน 

• สหกรณ – เปนการรวมมือกัน ผลประโยชนที่ไดนํามาแบงปนกันอยางยุติธรรม 
เกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปยโุรป โดยนายโรเบิรต โอเวน สหกรณแหงแรกของโลก ชื่อ “ราน
สหกรณรอชเดล ของผูนําอันเที่ยงธรรม” สหกรณมีบทบาทสมัยรัชกาลที ่6 มีการจัดตั้งสมาคม
และสหกรณโดย   กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งสหกรณแหงแรก ชื่อ “สหกรณวัดจันทร ไมจํากัด
สินใช” อยูที่พิษณุโลก สหกรณแบงเปน 6 ประเภท คือ การเกษตร ประมง นิคม รานคา  
ออมทรัพย บริการ 

• สถาบันการเงิน  
1. ธนาคาร 
    1.1 ธนาคารแหงประเทศไทย/ธนาคารชาติ – ดูแลระบบการเงินประเทศและสถาบัน

การเงิน  
     1.2 ธนาคารพาณิชย – เปนตัวกลางระหวางผูออมและผูกู สวนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ 
ไดแก ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เปนรัฐวิสาหกิจ  ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารอาคารสงเคราะห เปนของรัฐบาล (สวนใหญเปนของเอกชน) 

2. ไมใชธนาคาร 
 2.1 บริษัทเงินทุน – ระดมทุนและปลอยสินเชื่อ ไมรับฝากเงินจากประชาชน 
 2.2 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย – มุงใหสินเชื่อระยะยาวเพื่อ
อุตสาหกรรม  
 2.3 บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมขนาดยอม – ใหสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง/ยอม  
 2.4 บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย – มุงขายกรมธรรมประกันชีวิตและประกันภัย  
 2.5 โรงรับจํานํา – ปลอยกูในวงเงินต่ําที่มีฐานะยากจน  
 2.6 สหกรณออมทรัพย – สมาชิกที่มีอาชีพเดียวกันจัดตั้งเพื่อใหรูจักการออมและใหกูได 
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 2.7 บริษัทเครดิตฟองซิเอร – ใหกูยืมเงินโดยรับจํานองอสังหาริมทรัพย อาศัยแหลงทุน
จากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย 

• การคลัง 
งบประมาณเกินดุล – รายไดของรัฐบาลมากกวารายจาย  
งบประมาณขาดดุล – รายไดของรัฐบาลนอยกวารายจาย  
งบประมาณสมดุล – รายไดของรัฐบาลเทากับรายจาย  

• ทางเลือกเมื่องบประมาณเกินดุลมาก 
1. เพิ่มรายจาย 
2. ลดภาษี 
3. เก็บออมไว 
4. จายคืนหนี้เงินกูของรัฐบาล 

• ทางเลอืกเมื่องบประมาณเกินดุลมาก 
1. ชะลอการใชจาย 
2. เพิ่มภาษี 
3. นําเงินคงคลังบางสวนมาใช 
4. กอหนี้เพิ่มเติม 

• การพัฒนาเศรษฐกิจ  
การพัฒนา หมายถึง การกระทําเพื่อใหเกิดความเจริญหรือภาวะที่ดีข้ึน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การยกระดับฐานะชีวิตความเปนอยูของประชาชน ไดแก 

รายไดเฉลี่ยตอหัว การกระจายรายได 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ.2504 ตรงกับสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  พ.ศ.2550 – 2554 (ฉบับปจจุบัน)  

เนนเรื่อง  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อความอยูดีมีสุขของคนไทย  โดยยึดหลัก  
1. ความพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล  
3. การมีภูมิคุมกัน (เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน) 
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 ทฤษฎีใหม   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงศึกษาคนควาเรื่องการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อ

การเกษตร ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดทําการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
สระบุรี โดยแบงเนื้อที่ออกเปน 4 สวน คือ ปลูกขาว 30 % ปลูกพืชสวนพืชไร 30 % บอน้ํา 30 % 
และที่อยูอาศัย 10 %  ซึ่งมี 3 ข้ัน 

1. มีความพอเพียงเลี้ยงตนเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด 
2. รวมพลังเปนกลุมเพื่อทําการผลิต การตลาด การจัดการ 
3. สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรม โดยประสานกับภาคเอกชนและภาครัฐ 

• รายไดของรัฐ 
1. ภาษีอากร เชน ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
สรรพสามิต 
2. รัฐวิสาหกิจ เชน การบนิไทย การไฟฟา การประปา การรถไฟ 
3. เงินกู – ตางประเทศระยะสั้น (ชดใชคืนไมเกิน 1 ป) และระยะยาว (ชดใชคืนเกินกวา 1 ป) 

• การรวมกลุมระหวางประเทศ 
1. องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO)  
2. ธนาคารโลก (World Bank)  
3. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF)  
4. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)  ตั้งเมื่อ 8 ส.ค.2510 ที่กรุงเทพฯ 
5. เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 มีสมาชิก 10 ประเทศ 
6. ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC)  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2532   
7. สหประชาติ (United Nation : UN) – ความมั่นคงและการรักษาสันติภาพ 
8. การประชมุสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) 
9. การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO) – วิชาการ  
 

************************* 
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สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร 

 
 การนับศกัราชแบบไทย 

 1. พุทธศักราช (พ.ศ.) – เริ่มนับหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน ประเทศไทยเริ่มใชในสมยั       
พระนารายณ และใชแบบเปนทางการตั้งแต พ.ศ.2455 สมัยรัชกาลที่ 6  
 2. มหาศักราช (ม.ศ.) – เริ่มนับหลังพุทธศักราช 621 ป โดยพระเจากนิษกะ กษัตริยของ
อินเดีย พบในศิลาจารึกสุโขทัย 
 3. จุลศักราช (จ.ศ.) – เริ่มนับหลังพุทธศักราช 1,181 ป โดยโปปะสอระหัน กษัตริยของ
พมา พบมากในศิลาจารึกและพงศาวดาร 
 4. รัตนโกสนิทรศก (ร.ศ.) – เริ่มนับหลังจากรัชกาลที่ 1 ข้ึนครองราชย พ.ศ.2325 โดยเริม่
ใชป พ.ศ.2432 สมัยรัชกาลที่ 5 และเลิกใชป พ.ศ.2455 สมัยรัชกาลที่ 6 

 การนับศกัราชแบบสากล 
 1. คริสตศักราช (ค.ศ.) – เริ่มนับตั้งแตปที่พระเยซูประสูติ ตรงกับ พ.ศ.543 
 2. ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) – เริ่มนับตั้งแตปที่นบีมูฮัมหมัด ไปอยูที่เมืองเมดินะ ตรงกับ 
พ.ศ.1165  

 การเปรียบเทียบศักราช 
 พ.ศ. – 543    =  ค.ศ. 
 พ.ศ. – 621    =  ม.ศ. 
 พ.ศ. – 1122  =  ฮ.ศ. 
 พ.ศ. – 1181  =  จ.ศ. 
 พ.ศ. – 2324  =  ร.ศ. 

 หลักเกณฑการแบงยคุสมัยของนกัมานุษยวิทยา - ดูจากความกาวหนาที่สําคัญ ๆ ของมนุษย คือ 
 1. การปฏิวัติเกษตรกรรม/คลื่นลูกที่ 1 – เปลี่ยนจากการเรรอน ลาสตัว เปนการรวมกันอยู 
เปนชุมชน 
 2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม/คลื่นลูกที่ 2 – เปลี่ยนจากการผลิตโดยแรงงานคนเปน
เครื่องจักร  
 3. การปฏิวัติทางการสื่อสาร/คลื่นลูกที ่3 – สามารถติดตอถึงกันไดภายในไมกี่วินาที  
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 หลักฐานทางประวัติศาสตร – ดูจาก 
 1. เปนลายลักษณอักษร – ตํานาน จารึก พงศาวดาร บันทึก จดหมายเหตุ เอกสารทาง
ราชการ 
 2. ไมเปนลายลักษณอักษร – โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ เครื่องมือเครื่องใช  

 การแบงยุคสมัยแบบสากล 
1. สมัยกอนประวัติศาสตร ไมมีการประดิษฐตัวอักษร อาศัยหลักฐานโบราณคดีตาง ๆ  

 1.1 ยุคหิน  – หินเกา  500,000 – 10,000 ปมาแลว ลาสัตว อยูในถ้ํา เขียนภาพตามผนังถ้ํา 
   – หินกลาง 10,000 – 6,000 ปมาแลว รูจักทําเครื่องมือหิน ทําเครื่องปนดินเผา 
   – หินใหม    6,000 – 2,500 ปมาแลว เริ่มเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทําเครื่องประดับ 
   – ยุคสําริด   4,000 – 2,500 ปมาแลว อยูเปนชุมชน รูจักปลูกขาว ทําสําริด 
 1.2 ยุคโลหะ  2,500 – 1,500 ปมาแลว  มีการคาขาย นําเหล็กมาเปนเครื่องมือ 

2. สมัยประวติัศาสตร เริ่มมีการประดิษฐตัวอักษร บันทึกเรื่องราวตาง ๆ  
 2.1 สมัยโบราณ – เริ่มตั้งแตอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ลุมน้ําไนส กรีก-โรมนั 
 2.2 สมัยกลาง – เริ่มภายหลังกรุงโรมแตก  
 2.3 สมัยใหม – เริ่มภายหลังกรุงคอนสแตนติโนเปลแตก  
 2.4 รวมสมัย – เริ่มภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ที่ 2  

 การแบงยุคสมัยแบบไทย 
1. สมัยกอนประวัติศาสตร  ประมาณ 700,000 – 1,400 ปมาแลว 
2. สมัยประวตัิศาสตร ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 (พ.ศ.1180) พบจารึกที่ปราสาทเขานอย  

จ.สระแกว 
 2.1 แบงตามอาณาจักร - อาณาจักรทวารวดี  
         - อาณาจักรละโว   
         - อาณาจักรศรีวิชัย 
         - อาณาจักรตามพรลิงค 
 2.2 แบงตามราชธานี    - กรุงสุโขทัย 
        - กรุงศรีอยุธยา 
        - กรุงธนบุรี 
        - กรุงรัตนโกสินทร 
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 2.3 แบงตามราชวงศ – พระรวง อูทอง สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททอง บานพลูหลวง จักรี 
 2.4 แบงตามรัชกาล – รัชกาลที่ 1 - 7 
 2.5 แบงตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/ผูนําที่บริหารประเทศ 

 ความเปนมาของชนชาติไทย 
 1. กลุมที่เชื่อวาอยูบริเวณประเทศจีนและตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 1.1 บริเวณเทือกเขาอัลไต ในมองโกเลียปจจุบัน 
 1.2 บริเวณมณฑลเสฉวน  
 1.3 บริเวณตอนใตของจีนแถบมณฑลกวางตุง กวางสี และรัฐอัสสัมของอินเดีย 
 2. กลุมที่เชื่อวาอยูบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2.1 บริเวณคาบสมุทรมลายู หมูเกาะชวา  
 2.2 บริเวณที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน 

สมัยกอนสุโขทัย 
1. อาณาจักรทวารวดี – มีศูนยกลางอยูที่นครปฐม/สุพรรณบุร ี
2. อาณาจักรละโว – มีศูนยกลางอยูที่ลพบุรี  
3. อาณาจักรโยนกเชียงแสน – มีศูนยกลางอยูที่เชียงราย 
4. อาณาจักรหริภุญชัย – มีศูนยกลางอยูที่ลําพูน 
5. อาณาจักรลานนา – มีศูนยกลางอยูที่เชียงใหม 
6. อาณาจักรลังกาสุกะ – มีศูนยกลางอยูที่ปตตานีและยะลา 

 7. อาณาจักรตามพรลิงค – มีศูนยกลางอยูที่นครศรีธรรมราช 
 8. อาณาจักรศรีวิชัย – มีศูนยกลางอยูที่เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซียหรือสุราษฎรธานี 
 9. อาณาจักรโคตรบูรณ – มีศูนยกลางอยูที่นครพนม 
 10. อาณาจักรอิศานปุระ – มีศูนยกลางอยูที่ประเทศกัมพูชา 

 สมัยสุโขทัย (พ.ศ.1792 - 1981)  

การเมืองการปกครอง    

• สุโขทัย แปลวา รุงอรุณแหงความสุข 

• กอตั้งโดยพอขุนบางกลางหาว (เจาเมืองบางยาง) กับพอขุนผาเมือง (เจาเมืองราด) 

• เดิมอยูภายใตอํานาจของขอม 

• มีกษัตริยทั้งหมด 9 พระองค ราชวงศพระรวง 
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• องคแรก พอขุนบางกลางหาว (พอขุนศรีอินทราทิตย) 

 • องคสุดทาย พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) 

• ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือพอปกครองลูก มีกระดิ่งที่ประตูวัง 

• รูปแบบการปกครอง 
     1. เมืองราชธานี – เปนศูนยกลางการปกครอง   

    2. เมืองลูกหลวง – เปนเมืองหนาดาน ที่บรรดาลกูหลวงไปปกครอง 
    3. เมืองชั้นนอก – เมืองที่อยูหางออกไป  
เศรษฐกิจ  

• ทําการเกษตรกรรม มีอุดมสมบูรณ “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” มีระบบชลประทาน 
โดยสรางเขื่อนหรือทํานบกั้นน้ํา ที่เรียกวา “สรีดภงค” หรือเขื่อนพระรวง 

• ใหเสรีภาพแกราษฎร “ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา” 

• มีการยกเวนการจัดเก็บภาษีผานดาน ที่เรียกวา “จังกอบ” 

• มีตลาดคาขายสําหรับชาวเมือง เรียกวา “ตลาดปสาน” 

• มีการทําหัตถกรรมที่สาํคัญ คือ เครื่องชามสังคโลก 

สังคม    

• แบงเปน 2 ชนชั้น คือ ผูปกครอง (กษัตริย ขุนนาง) กับผูอยูใตการปกครอง (ไพร ทาส)   

• กฎหมายที่ตราขึ้นมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. ลักษณะทรัพยสินมรดก 
 2. ลักษณะการพิจารณาความ 
 3. ลักษณะการรองฎีกา   
 4. ลักษณะโจร 
วรรณกรรม 

• มีการประดิษฐอักษรไทยหรือลายสือไทย ในป พ.ศ.1826 สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช 
โดยดัดแปลงมาจากอักษรขอมและมอญ 

• มีศิลาจารึก เชน หลักที่ 1 ซึ่งสะทอนสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 

• มีหนังสือ “ไตรภูมิพระรวง” แตงโดยพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลิไทย) เปนวรรณคดีเลม
แรกของไทยที่กลาวถึงความทุกขยากของเปรต นรก สวรรค 
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 สมัยอยธุยา (พ.ศ.1893 – 2310 รวม 417 ป) 

การเมืองการปกครอง  

 • มีกษัตริยปกครอง 33 องค 5 ราชวงศ 
    องคแรก คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) 

     องคสุดทาย คือ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศน) 
     องคที่ครองราชยนานที่สุด 40 ป คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
     องคที่ครองราชยนอยที่สุด 7 วัน คือ สมเด็จพระเจาทองลัน 

• ปกครองเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยเปนสมมุติเทพ ตั้งอยูในหลักทศพิธราชธรรม 

• การจัดรูปแบบการปกครองตอนตน 
    1. สวนกลาง  มีกรุงศรอียุธยาเปนราชธานี แตงตั้งเสนาบดี 4 ตําแหนง เรียกวา จตุสดมภ คือ 

1.1 เวียง - ดูแลความสงบทุกขสุขราษฎร 
1.2 วัง - ดูแลราชสํานักและพิพากษาคดี 
1.3 คลัง - ดูแลการแสวงหารายได  
1.4 นา - ดูแลการทําไร ทํานา ทําสวน 

    2. สวนหัวเมือง  แบงเปน 
 2.1 หัวเมืองชั้นใน – เปนเมืองที่อยูไมไกลจากราชธานี จะแตงตั้งผูรั้งเมือง เชน  

   2.2 หัวเมืองชั้นนอก/เมืองพระยามหานคร – เปนเมืองที่อยูหางจากราชธานี เชน  
 2.3 หัวเมืองประเทศราช – ใหปกครองเองแตตองสงเครื่องบรรณาธิการมาถวาย  

• การจัดรูปแบบการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
    1. สวนกลาง ยายศูนยกลางการบริหารไปอยูที่พิษณุโลก มีการแบงเปน 2 ฝาย คือ 

1.1 ฝายทหาร - มสีมุหกลาโหม เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่วางแผนการรบ 
1.2 ฝายพลเรือน - มีสมุหนายก เปนผูบังคับบัญชาควบคุมจตุสดมภ ตอมาเปลี่ยนชื่อ  

      เวียง   เรียกวา  นครบาล         ขุนเวียง  เปลี่ยนเปน  พระยายมราช 
      วัง    เรียกวา  ธรรมาธิกรณ   ขุนวัง     เปลีย่นเปน  พระยาธรรมาธิบดี 

                  คลัง   เรียกวา  โกษาธิบดี        ขุนคลัง  เปลี่ยนเปน  พระยาโกษาธิบดี 
     นา     เรียกวา  เกษตราธิการ    ขุนนา    เปลี่ยนเปน  พระยาเกษตราธิบดี 
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     2. สวนหัวเมือง  ใหยกเลิกเมืองลูกหลวงหรือเมืองหนาดาน  โดยแบงเปน 
 2.1 หัวเมืองชั้นใน/เมืองจัตวา - มีผูรั้งเมืองเปนผูปกครอง   
 2.2 หัวเมืองชั้นนอก/เมืองพระยามหานคร - แตงตั้งขุนนางชั้นสูงไปเปนผูสําเร็จ
ราชการ หัวเมืองชั้นนอกที่สําคัญ เชน พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช ถือเปนเมืองชั้นเอก 

2.3 เมืองประเทศราช - ใหปกครองเองแตตองสงตนไมเงินตนไมทอง เครื่อง
บรรณาธิการ 

เศรษฐกิจ 

 • ทําการเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากตั้งอยูบนแมน้ําสําคัญ 3 สาย 

• มีการคาขายกับชาติตะวันตกชาติแรก คือ โปรตุเกตุ หลังจากนั้นก็มีฮอลันดา อังกฤษ 
และฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสมัยพระนารายณมหาราชกับพระเจาหลุยซที่ 14 

• รายไดหลักมาจากการเก็บภาษีอากร แบงเปน 4 ประเภท 
    1. จังกอบ - เก็บตามดานทางบกและทางน้ํา โดยการชักสวน/เก็บตามขนาดพาหนะที่บรรทุก 
    2. อากร - เก็บจากการประกอบอาชีพตาง ๆ ของราษฎร โดยเก็บ 1 สวนใน 10 สวน  
    3. สวย - สิ่งของหรือเงินทองที่มอบใหแกทางราชการแทนแรงงาน  
    4. ฤชา - คาธรรมเนียมและคาปรับ 
สังคม  

• เปนแบบศักดินา กําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลในสังคม มีการตรากฎหมายศักดินา        
ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ  

• โครงสรางทางสังคม มีดังนี้ 
 1. กษัตริย 
 2. พระบรมวงศานุวงศ มีศักดินา 15,000 - 20,000   
 3. ขุนนาง มีศักดินา 10,000 
 4. ไพร คือ ราษฎรที่เปนชายฉกรรณ  ตองขึ้นบัญชีและสักขอมือกับมูลนาย  เมื่ออายุ 
18 ป   มีศักดนิา 10 – 25 แบงเปน 2 ประเภท 

 4.1 ไพรหลวง/ไพรสวย  – สังกัดกรมกอง  ตองถูกเกณฑมาทํางาน 6 เดือนตอป  
โดยเขา 1 เดือน ออก 1 เดือน อาจสงสิ่งของหรือเงินแทนได เงินที่สงเรียกวา เงินคาราชการ   

 4.2 ไพรสม – เปนไพรที่กษัตริยมอบใหแกเจานาย/ขุนนาง 



             
                 CADET - TUTOR   สถาบันกวดวิชาสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 

 34 

5. ทาส - เปนของนายจนกวาจะไถตัวหมด สามารถซื้อขายได มีศักดินา 5  
6. พระสงฆ - เปนบุคคลที่ไดรับการยกยอง ทุกชนชั้นสามารถบวชได 
หมายเหตุ ไพร สามารถเปลี่ยนฐานะเปนขุนนางได ถามีความสามารถ แตถายากจนลง 

มีหนี้สินจะตองตกเปน ทาส เรียกวา ทาสสินไถ  
ภาษาและวรรณกรรม 

• การแตงหนังสือ “จินดามณี” ซึ่งเปนแบบเรียนเลมแรกของไทย โดยพระโหราธิบดีแตง
ข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ 

• การนพินธ “พระมาลัยคําหลวง” เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตตามคติทางพุทธ
ศาสนา โดยเจาฟาธรรมาธิเบศ แตงขึ้นในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

บุคคลสําคัญ 

• ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เปนหัวหนาคณะทูตของอยุธยาที่ไปเยือนฝรั่งเศส 

• ลาลูแบร เปนหัวหนาคณะทูตของฝรั่งเศสที่มาเจรจาเรื่องศาสนาและการคากับอยุธยา 
เหตุการณทางการเมืองการปกครองที่สําคัญ  
พ.ศ.2091 พมาสงทหารโจมตี ทําใหเสียสมเด็จพระสุริโยทัย 
พ.ศ.2112 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 สมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช  
พ.ศ.2127 สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสระภาพที่เมืองแครง 

 พ.ศ.2135 สมเด็จพระนเรศวรทําสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาที่หนองสาหราย 
พ.ศ.2310 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอัมรินทร (พระเจาเอกทัศน)  
สาเหตุใหญการเสียกรุงศรีอยุธยา 
1. ความดอยพระสิทธิภาพในการทําสงคราม 
2. ความออนแอเรื่องกําลังคน 
3. การเปลี่ยนแผนของพมาโดยตีหัวเมืองและกวาดตอนผูคน 
4. การขัดแยงและการแยงชิงอํานาจ 
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สมัยธนบรุี (พ.ศ.2310 – 2325) มีเหตุการณสําคัญ ดังนี้ 

• กอนเสียกรุงศรีอยุธยา พระยาตากหรือพระยาวชิรปราการ ไดรวบรวมผูคนประมาณ 500 
คน ตีฝาวงลอมพมาไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรี  อีก 7 เดือนตอมาไดยึดกรุงศรีฯ คืนมาได สถาปนากรุง
ธนบุรีเปนเมืองหลวงและตั้งตนเปนกษัตริย ทรงพระนามวา สมเด็จพระบรมราชาที่ 4  

• บานเมืองเกิดกลุมอํานาจตั้งตนเปนอิสระ เรียกวา กกหรือชุมนุม ตองยกทัพไปปราบ 
    1. ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก 
    2. ชุมนุมเจาพิมาย 
    3. ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช 
    4. ชุมนุมเจาพระฝาง (เมืองสวางคบุรี จ.อุตรดิตถในปจจุบัน) 

• สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไดอันเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทนกลับมาอยูในไทย 

• พระยาพิชัย ไดตอสูกับพมาที่มาตีเมืองพิชัยจนดาบขางขวาหัก  

• พระยาสรรคกอการกบฎ   

• สมเด็จพระเจาตากสินสติฟนเฟอน สุดทายใหประหารชีวิต 

• สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ข้ึนครองราชยเปนกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร ราชวงศ
จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตนรัชกาลที่ 1 - 3 (พ.ศ.2325 - 2394) 

 • ยายราชธานีมาอยูที่กรุงเทพมหานคร 

 • การบริหารราชการแผนดินในเขตราชธานี แบงเปน 6 กรม 
1. กรมมหาดไทย – มีสมุหนายก ดูแลฝายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝายเหนือ 
2. กรมกลาโหม – มีสมุหกลาโหม ดูแลฝายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝายใต 
3. กรมเมือง – มีพระยายมราช ดูแลความสงบเรียบรอยตัดสินคดีความในเขตราชธานี 
4. กรมวัง – มีเจาพระยาธรรมธิกรณ ดแูลพระราชวัง 
5. กรมทา – มีเจาพระยาพระคลัง ดูแลการเงิน รายรับรายจายของแผนดิน 
6. กรมนา – มีพระยาพลเทพ ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางขาว คานาจากราษฎร 

 • การบริหารราชการแผนดินในสวนหัวเมือง แบงเปน หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก 
และหัวเมืองประเทศราช 

 • การบริหารราชการแผนดินในสวนทองที่  ประกอบดวย  หมูบาน  ตําบล  แขวง           
โดยกํานันจะมีบรรดาศักดิ์เปน “พัน” 
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• รัชกาลที่ 1  
1. มีการชําระกฏหมาย เรียกวา กฎหมายตราสามดวง  
2. ใหสรางวัดพระแกว สรางพระบรมมหาราชวังและที่ประทับตาง ๆ  
3. พระราชทานนามนครหลวงใหมวา “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร…” 
4. เกิดสงครามเกาทัพ ในป พ.ศ.2328 เชน ทางใตที่เมืองถลาง  

• รัชกาลที่ 2 
1. ใหสรางพระปรางควัดอรุณราชวราราม (เสร็จรัชกาลที่ 3) 
2. เปนยุคทองของวรรณกรรม 

• รัชกาลที่ 3  
1. ประกาศใชกฏหมายลกัษณะโจรหาเสน ราษฎรอยูหางที่เกิดเหตุ 5 เสนตองชวยจับโจร 
2. ใหรื้อประเพณีการถวายฎีกา เรียกวา ตีกลองรองฎีกา และใหสรางกลองวินิจฉัยเภรี  
3. ทําสนธิสัญญาเบอรนี ในป พ.ศ.2369 พอคาอังกฤษคาขายไดโดยตรงกับพอคาไทย 
4. ใหหมอบรัดเลยนําวิทยาการแพทยสมัยใหมมาเผยแพร 
5. ใหคุณหญิงโม เปนทาวสุรนารี จากความกลาหาญและการวางแผนลอลวงทหารลาว 

 สมัยรัตนโกสินทรสมัยใหมรัชกาลท่ี 4 – 7 (พ.ศ.2394 - 2475) 

• รัชกาลที่ 4  
 1. ยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ลาสมัย เชน การหมอบกราบ การเขาเฝาไดอยาง
ใกลชิดโดยใหสวมเสื้อ และใหสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 2. นําความรูทางวิทยาศาสตรมาใช 
 3. จางชาวตางชาติมาสอนหนังสือ เชน แหมมแอนนา ชาวอังกฤษ 
 4. ฝกหัดทหารแบบยุโรป 
 5. เปลี่ยนแปลงประเพณีถือน้ําพิพัฒนสัตยา 
 6. ตั้งโรงกษาปณเพื่อผลิตเหรียญขึ้นใช 
 7. ตั้งโรงพิมพหลวง เรียกวา โรงอักษรพิมการ พิมพครั้งแรกเปนหนังสือแถลงขาว
ของทางราชการ เรียกวา ราชกิจจานุเบกษา 



             
                 CADET - TUTOR   สถาบันกวดวิชาสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 

 37 

 8. ทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษ พ.ศ.2398 
 - ยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือรอยละ 3 และยกเลิกการผูกขาดโดยพระคลังสินคา  
 - พอคาอังกฤษซื้อขายโดยตรงกับราษฎรไทยไดอยางเสรี 
 - คนของอังกฤษหากทําผิดใหข้ึนศาลของประเทศอังกฤษ 

     ผลเสียของสัญญา 
 - ไทยเสียสิทธิสภาพออกอาณาเขต 
 - การยกเลิกการผูกขาดโดยพระคลังสินคาทําใหขาดรายได 
 - สัญญาไมไดกําหนดเวลา 

• รัชกาลที่ 5 
1. การบริหารราชการสวนกลาง  

     - ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน และสภาองคมนตรี  
 - ตั้ง 12 กระทรวง โดยยบุอัครมหาเสนาบดีและจตุสดมภ 
  1. มหาดไทย – ดูแลหวัเมืองฝายเหนือ  7. พระคลังมหาสมบัติ - ภาษอีากร 
  2. กลาโหม – ดูแลหวัเมืองฝายใต-ออก-ตก  8. ยุติธรรม 
  3. ตางประเทศ     9. ยุทธนาธิการ - ดูแลกิจการทหาร 
  4. วัง      10. ธรรมการ – ดูแลพระสงฆ โรงเรียน 
  5. เมือง  - ดูแลตํารวจ    11. โยธาธิการ – ดูแลการกอสราง  
  6. เกษตราธิการ     12. มุรธาธิการ – ดูแลกฎหมาย  

 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค เรียกวา การเทศาภิบาล ประกอบดวย อําเภอ ตําบล หมูบาน 
 3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น เรียกวา สุขาภิบาล แหงแรกอยูที่ทาฉลอม จ.สมุทรสาคร 
 4. จัดระบบราชการทหาร ฝกใชอาวุธสมัยใหมแบบตะวันตก   

 5. ตั้งกระทรวงกลาโหมใหทําหนาที่การปองกันประเทศอยางเดียว  
 6. ตั้งโรงเรียนนายรอยทหารบกและโรงเรียนนายเรือ 

7. ประกาศใช พรบ.ลักษณะการเกณฑทหารในป พ.ศ.2448 
8. ปฏิรูประบบเงินตรา กําหนดเปนบาท สตางค และใชธนบตัรครั้งแรก คือ ใบละ 1 บาท    
9. ตั้งธนาคารแหงแรกของคนไทย คือ บุคคลัภย (Book Club) ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน  

แบงคสยามกัมมาจล คือ ธนาคารไทยพาณิชย ในปจจุบัน (ธนาคารระยะแรกที่เปนของตางชาติ 
คือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ) 
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10. ตั้งหอรัษฎากรณพิพัฒน ดูแลภาษีและรายไดของแผนดิน 
11. เลิกทาส สรางถนน รถไฟ (สายแรกกรุงเทพ - โคราช) รถราง ขุดคลอง ไปรษณีย  

โทรเลข โทรศัพท โรงเรียน (แหงแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม) 
12. เลิกไวผมทรงมหาดไทย สวมหมวก ดัดแปลงเสื้อนอกของฝรั่ง เรียกวา เสื้อราชปะแตน 
13. พระราชทานทุนเลาเรียนหลวงหรือคิงสกอลาชิบ ไปศึกษาตางประเทศ 
14. เกิดวิกฤตการณ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ฝรั่งเศสใชเรือรบปดอาวไทย ตองเสีย

ดินแดนแควนสิบสองจุไทย ฝงซายแมน้ําโขง และดินแดนในเขมร 
15. เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พ.ศ.2440 ทรงถายรูปรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2  

• รัชกาลที่ 6   
1. ตั้งเมืองจําลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย “ดุสิตธานี” ที่พระราชวังดุสิต

ตอมายายมาอยูที่วังพญาไท เพื่อฝกหัดขาราชการ ขุนนาง โดยพรรคที่ไดเสียงขางมากเปน
ผูบริหารดุสิตธานี เรียกวา คณะนคราภิบาล 

2. ตั้งกองเสือปาและลูกเสือ 
3. ตั้งธนาคารออมสิน 
4. ตั้งสหกรณแหงแรก คือ สหกรณวัดจันทร จ.พิษณุโลก 
5. ตั้งกระทรวงทหารเรือ โดยแยกออกจากกระทรวงกลาโหม 
6. ตั้งสภาเผยแพรพาณิชย ตอมาเปลี่ยนเปนกระทรวงพาณิชย 
7. เปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการ เปนกระทรวงคมนาคม 
8. เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เปนกระทรวงศึกษาธิการ 
9. ใหเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา 
10. ยกโรงเรยีนขาราชการพลเรือนเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแหงแรก) 
11. ใชกฏหมายแพงและพาณิชยเปนครั้งแรก 
12. ใชธงชาติไตรรงคเหมือนในปจจุบัน 
13. ใชนามสกุลและคํานําหนาชื่อ เด็กชาย เด็กหญงิ นาย นางสาว 
14. เกิดเหตุการณ ร.ศ.130  ร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ (เหล็ง ศรีจันทร) เตรียมยึดอํานาจ 
15. ตั้งกองบินและสนามบินแหงแรก อยูในสังกัดกองทัพบก ในป พ.ศ.2457 
16. ประกาศเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2460 
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• รัชกาลที่ 7 
     1. ตั้งอภิรัฐมนตรีสภา องคมนตรีสภา เสนาบดีสภา เพื่อทําหนาที่ถวายความคิดเห็น 

 2. เตรียมการวางรูปแบบการปกครองทองถิ่นใหเปนแบบเทศบาล 
 3. เกิดภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา ตองใชเงินอยางประหยัดและปลดขาราชการออก เปนเหตุ

ให คณะราษฎร ประกอบดวย ฝายทหารนําโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และฝายพลเรือน      
นําโดยหลวงประดิษฐมนูธรรมหรือนายปรีดี พนมยงค ยึดอํานาจการปกครองใหกษัตริยอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่   24 มิ.ย.2475 โดยมีจุดมุงหมายและอุดมการณ 6 ประการ 
  1) จะตองรักษาเอกราชของประเทศใหมั่นคง 
  2) จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ 
  3) จะตองบํารุงความสุขของราษฎร 
  4) จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 
  5) จะตองใหราษฎรมีเสรีภาพ 
  6) จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 
 4. วันที่ 27 มิ.ย.2475 มีพระราชบัญญัตธิรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว และ 
วันที่ 10 ธ.ค.2475 มีพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม โดยมพีระยามโนปกรณนิติ
ธาดา เปนนายกรัฐมนตรีคนแรก 
 5. ในป พ.ศ.2476 พันเอกพระยาพหลฯ ยึดอํานาจเขามาบริหารประเทศ ตอมาพลเอก      
พระองคเจาบวรเดช ไดคิดลมลางรัฐบาลแตไมสําเร็จ กบฎบวรเดช 
 6. วันที่ 2 มี.ค.2476 รัชกาลที่ 7 สละราชราชสมบัติไปอยูที่อังกฤษ เนื่องจากไมเห็น
ดวยกับการกระทําของรัฐบาลที่มิไดใหสิทธิและเสรีภาพแกราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย 

 7. รัฐบาลไดเชิญพระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดลขึ้นครองราชยเปน รัชกาลที่ 8       

แตถูกลอบปลงพระชนม  เมื่อวันที่ 9 ม.ิย.2489  ในสมัยที่นายปรีดีย  เปนนายกฯ 
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สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

• จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
1. เปลี่ยนวันขึ้นปใหมจากวันที่ 1 เม.ย. เปนวันที่  1  ม.ค. 
2. ในป พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” (ตรงกับรัชกาลที่ 8) 
3. กําหนดใหวันที่ 24 มิ.ย. เปนวันชาติ  การเคารพเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญ 
4. ใหผูชายนุงกางเกง ผูหญิงนุงกระโปรง สวมรองเทา ใหเลิกนุงโจงกระเบน เลิกกินหมาก 
5. ยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศขาราชการพลเรือนที่เรียกอํามาตย 
6. ใชนโยบายชาตินิยมและสรางชาติไทยใหยิ่งใหญ… 
 1) ใชสินคาไทย “ไทยทําไทยใช ไทยเจริญ” 
 2) หามตางชาติประกอบอาชีพบางอยาง เชน ตัดผม เผาถาน 
 3) ใหละทิ้งความประพฤติและวัฒนธรรมแบบโบราณ เชน กินหมาก นุงโจงกระเบน  
 4) ใหคําขวัญ “เชื่อผูนําชาติพนภัย” 
7. ในป พ.ศ.2483 เกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส เรียกวา สงครามอินโดจีน 

ภายหลังใหสรางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เพื่อเปนอนุสรณแหงการเสียสละ 
8. เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุนโจมตีอาวเพิรลฮารเบอร และยกพลขึ้นบกในไทย 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2484  ไดแก  กองบิน 53 จ.ประจวบฯ บางปู สุราษฎรฯ สงขลา ปตตานี 
9. เกิดขบวนการเสรีไทย (X.O.Group) นําโดยนายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม)

ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมทย,  อ.ปวย  อ๊ึงภากร  ทําใหไทยไมแพสงคราม  ในป พ.ศ.2488 สงครามยุติโดย
สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ  

10. มีการสงทหารเขารวมรบในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ตามมติสหประชาชาติ 
(ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ ลําดับที่ 55 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2489) 

11. เกิดการปฏิวัติยึดอํานาจหลายครั้ง เนื่องจากความขัดแยงในหมูนักการเมือง ปญหา
เศรษฐกิจ การฉอราษฎร เชน กบฎวังหลวง (ทหารเรือและนายปรีดี vs.จอมพล ป.) กบฎแมนฮัตตัน 
(ทหารเรือ vs.จอมพล ป.) 

• จอมพลถนอม กิตติขจร - เกิดกรณี 14 ต.ค.16 และ 6  ต.ค.19 นักศึกษาชุมนุมประทวงขับไล 

 • พลเอกเปรม  ติณสูลานนท - ประกาศใชนโยบายการเมืองนําการทหาร (นโยบายที่ 66/23) 

 • พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ - ใชนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา 
             - ถูกปฏิวัติ โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)  
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 • พลเอกสุจินดา คราประยูร - เกิดกรณี พฤษภาทมิฬ นักศึกษาชุมนุมประทวงขับไล 

 • พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ - เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.2540 

• พ.ต.ท.ทักษิณ  ชิณวัตร – ถูกปฏิวัตยิึดอํานาจจาก “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  หรือ “คปค.”  โดย พล.อ.สนธ ิบุญยรัตกลิน 
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 ดวยเหตุผลหลัก 4 ขอ คือ 

1. การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลกอใหเกิดปญหาความขัดแยงแบงฝาย  
สลายความรูรักสามัคคีของชนในชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน 

2. ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผนดินสอไปในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

3. หนวยงาน องคกรอิสระถูกครอบงําทางการเมือง  
4. การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหมิ่นเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  

คปค. ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) ตั้ง พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี และจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน 

• นายสมัคร สุนทรเวช – ถูกศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินใหพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากรวมกับเอกชนจัดรายการชิมไปบนไป 

• นายสมชาย  วงคสวัสดิ์ – พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกศาลรัฐธรรมนญู 
ตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน  เพราะกรรมการบรหิารพรรคทุจริตการเลือกตั้ง 

• นายอภิสทิธิ์  เวชชาชวีะ – นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  
ฉบับที่ 18  มทีั้งหมด 309 มาตรา โดยมีสาระสําคัญเพื่อแกไขปญหา 4 แนวทาง คือ 

 1. คุมครองและสงเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนอยางเต็มที่ 
 2. ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  
 3. ทําใหการเมืองโปรงใสมีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. ทําใหระบบการตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานได 
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- มีสญัชาติไทย หากแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยไมนอยกวา 5 ป 
- อายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรูณในวันที่ 1 ม.ค.ของปที่มีการเลือกตั้ง 
- มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้ง ไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
- ไมเปนภิกษุ นักบวช นกัโทษ วิกลจริต ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
สภาผูแทนราษฎร (สส.)  
- มีวาระ 4 ป 
- มีจํานวน 480 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต 400 คน และแบบสัดสวน 80 คน  
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
- มีอายุไมต่ํากวา 25 ป  
- เปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 30 วัน  
- มีชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา 5 ป หรือจังหวัดที่เกิด/ศึกษา/รับราชการติดตอกัน 5 ป  
วุฒิสภา (สว.)  
- มีวาระ 6 ป    
- มีจํานวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน (76 คน) มาจากการสรรหา (74 คน) 
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
- มีอายุไมต่ํากวา 40 ป  
- จบปริญญาตรี  
- ไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง  
- ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของ สส.หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
- มีชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา 5 ป หรือจังหวัดที่เกิด/ศึกษา/รับราชการติดตอกัน 5 ป  
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คณะรัฐมนตรี   
- นายกรัฐมนตรี 1 คน ตองมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 8 ป 
- รัฐมนตรีอีกไมเกิน 35 คน (ไมเปน สส.ก็ได)  
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
- อายุไมต่ํากวา 35 ป  
- จบปริญญาตรี  

 ศาล  
1. ศาลรัฐธรรมนูญ – พิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 9 คน มีวาระดํารงตําแหนง 9 ป 

แตตองพนจากตําแหนงเมื่ออายุครบ 70 ป 
2. ศาลปกครอง – พิจารณาคดีระหวางหนวยราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ อันเนื่องมาจาก

การใชอํานาจทางการปกครองตามกฎหมาย มี 2 ชัน้ คือ  
1. ศาลปกครองชั้นตน อยูที่กรุงเทพฯ และในภูมิภาคอีก 16 ศาล 
2. ศาลปกครองสูงสุด อยูที่กรุงเทพฯ  

3. ศาลทหาร – พิจารณาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร 
4. ศาลยุติธรรม – พิจารณาคดีทั้งปวง มี 3 ชั้น คือ  

1. ศาลชั้นตน ไดแก ศาลแพง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง  
2. ศาลอุทธรณ 
3. ศาลฎีกา – มีอํานาจพิจารณาคดีที่อุทธรณ คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คดีผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน 
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) –  มีจํานวน 5 คน  
2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) –  มจํีานวน 8 คน 
3. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน –  มีจํานวน 7 คน 
4. ผูตรวจการแผนดิน –  มีจํานวน 3 คน    
องคกรอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เชน 

 1. อัยการ 
 2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ –  มีจํานวน 7 คน 
 3. สภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
สว. 1 ใน 3 ขอเปดอภิปรายทั่วไป 
สส. 1 ใน 4 ขอถอดถอนนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/สส./สว./ประธานศาล  
สส. 1 ใน 5 ขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
สส. 1 ใน 6 ขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 
ประชาชน 10,000 คน  เสนอรางกฎหมาย 
ประชาชน 20,000 คน  ขอถอดถอนนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/สส./สว./ประธานศาล 
ประชาชน 50,000 คน  เสนอแกไขรัฐธรรมนูญได 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอ ปปช. 
การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูมีอํานาจพิจารณา คือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
 

************************* 
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สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร 

 
1. เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ 

แผนที่ : เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบน    
ผิวโลก โดยการยอสวนกับใชสัญลักษณแทน แบงไดเปน 3 ชนดิ 
 1. แผนที่ภูมิประเทศ – แสดงลักษณะสูงต่ําของผิวโลกโดยใชเสนชั้นความสูงที่ใชกันมาก  
มี 2 มาตราสวน คือ 1 : 250,000 และ 1 : 50,000 
 2. แผนที่เฉพาะเรื่อง – แสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะสวนมากเปนมาตราสวนเล็ก 
คือ 1 : 1,000,000  1 : 500,000  1 : 250,000 เชน แผนที่ทองเที่ยว แผนที่เสนทาง แผนที่ธรณีวิทยา 
แผนที่ดิน 
 3. แผนที่เลม – แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และอื่น ๆ ไวในเลมเดียวกัน 

ลูกโลก : เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อจําลองลักษณะตาง ๆ ของโลก 
เข็มทิศ : เปนเครื่องมือในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลกกับ

เขม็แมเหล็ก ซึ่งเข็มแมเหล็กจะชี้ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลา 
รูปถายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม : โดยการรับสัญญาณภาพหรือสัญญาณขอมูล

ตัวเลข ที่เกิดขึ้นจากวัตถุหรือพ้ืนที่โดยไมไดสัมผัสกับวัตถุหรอืพ้ืนที่นั้น หรือเรียกวา remote 
sensing (SRS : Satellite Remote Sensing คือ ขอมูลดาวเทียม) 
 ชนิดของดาวเทียม แบงเปน 
 1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เชน GMS, GOES 
 2. ดาวเทียมสมุทรศาสตร เชน โนอา (NOAA) ของสหรัฐอเมริกา, SEASAT, MOS 
 3. ดาวเทียมสํารวจแผนดิน เชน Landsat และ IKINOS ของสหรัฐอเมริกา, SPOT ของ
ฝรั่งเศส, IRS ของอินเดีย, ERS ของกลุมประเทศยุโรป, RADARSAT ของแคนาดา 

GPS : Global Positioning System คือ เครื่องมือกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก โดยรับ
สัญญาณจากดาวเทียม ปจจุบันมีประมาณ 24 ดวง 

GIS : Geographic Information System คือ เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปน
การใชระบบคอมพิวเตอรในการรวบรวม จัดเก็บ จัดกลุม  ปรับปรุง คํานวณ และวิเคราะหขอมูล 
*** ดาวเทียมสํารวจทรพัยากรของไทย ชื่อ Theos
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2. ระบบอางอิงตําแหนงตาง ๆ ในแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร 
 1. เสนเมอริเดียน – เปนเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือลงไปจดขั้วโลกใต เสนแรกมี
คาเทากับ 0 องศา สําหรับกําหนดเวลามาตรฐาน วัดจากหอดูดาว เมืองกรินิช ประเทศอังกฤษ 
 2. เสนศูนยสูตร – เปนเสนสมมติที่ลากจากตะวันออกไปตะวันตก  
 3. เสนทรอปกออฟแคนเซอร – อยูเหนือเสนศูนยสูตร  
 4. เสนอารกติกเซอรเคิล – อยูเหนอืเสนทรอปกออฟแคนเซอร  
 5. เสนทรอปกออฟแคปริคอรน – อยูใตเสนศูนยสูตร  
 6. เสนแอนตารกติกเซอรเคิล – อยูใตเสนทรอปกออฟแคปริคอรน  

7. เสนละติจูด (เสนรุง) – เปนเสนที่อยูเหนือหรือใตเสนศูนยสูตร  
 8. เสนลองติจูด (เสนแวง) – เปนเสนที่อยูตะวันออกหรือตะวันตกของเสนเมอริเดียนปฐม  
3. ภูมิศาสตรประเทศไทย 

ท่ีต้ัง  ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ – 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ 
                        ลองติจูด 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก – 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

เนื้อท่ี   321  ลานไร (513,115 ตร.กม.) รองจากอินโดนีเซียและพมา 
รูปราง  ความยาว  1,640  กม. (จาก อ.แมสาย – อ.เบตง จ.ยะลา) 

ความกวาง   780  กม. (จาก อ.สังขละบุรี –  อ.สิรนิทร จ.อุบลฯ)    
แคบที่สุด    10.6  กม. (จ.ประจวบฯ) 

อาณาเขตติดกับประเทศ  
 1. ลาว  ตั้งแตบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา จ.เชียงราย มีสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขงที่  
จ.หนองคาย โดยความรวมมือของไทย ลาว และออสเตรเลีย 
 2. พมา  ตั้งแตบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา จ.เชียงราย  บริเวณที่เปนภูเขาใชสันปนน้ํา  
บริเวณที่เปนแมน้ําใชรองน้ําลึกเปนแนวเขต 
 3. กัมพูชา  ตัง้แตชองบก (สามเหลี่ยมมรกต) จ.อุบลฯ มีทิวเขาพนมดงรักเปนเขตแดน    
แถบ จ.สระแกว เปนที่ราบเดินติดตอกันไดสะดวก  มีตลาดโรงเกลือ 
 4. มาเลเซีย  ตั้งแตสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีรั้วคอนกรีตที่สตูล และมีทิวเขา 
สันกาลาคีรี แมน้ําโก-ลก เปนเขตแดน 
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ลักษณะภูมปิระเทศ 
1. ภาคเหนือ  ประกอบดวย 9 จังหวัด 

 มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ ถนนธงชัย  ผีปนน้ํา แดนลาว ขุนตาล และหลวงพระบาง                                   
 มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยอินทนนท สูง 2,595 เมตร อยูบนเทือกเขาถนนธงชัย 
 มีแมน้ําที่สําคัญ คือ ปง วัง ยม นาน (ยาวที่สุด) โดยปงกับวังไหลรวมกันที่ อ.บานตาก  
จ.ตาก  สวนยมกับนาน ไหลรวมกันที ่อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค และรวมกันเปนแมน้ําเจาพระยาที่ 
อ.ปากน้ําโพ จ.นครสวรรค  

2. ภาคกลาง  ประกอบดวย 22 จังหวัด 
 มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก ที่ราบลุมแมน้ํา และดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา 
 มีทิวเขาที่สําคัญ คือ เพชรบูรณ ถนนธงชัย 
 มีแมน้ําที่สําคัญ คือ เจาพระยา ทาจีน ปาสัก แมกลอง 
 มีเขื่อนปาสักชลสิทธิ ์อยูที่ จ.ลพบุรี เพื่อการชลประทานและการปองกันอุทกภัยกรุงเทพฯ 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบดวย 19 จังหวัด (มีประชากรและพื้นที่มากที่สุด) 
 มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เพชรบูรณ ดงพญาเย็น สันกําแพง พนมดงรัก ภูพาน 
 มยีอดเขาสูง คือ เขาเขียว ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งอยูใน 4 จังหวัด คือ สระบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 
 มีที่ราบที่มีขนาดใหญที่สุด คือ แองโคราช ซึ่งเปนที่ราบของลุมน้ําชี-มูล  นอกจากนั้น 
มีแองสกลนคร อยูทางทิศเหนือของทิวเขาภูพาน มีแมน้ําสงครามไหลผาน มีหนองน้ําขนาด
ใหญ คือ หนองหาน ซึ่งเกดิจากการยุบตัวเนื่องจากการชะละลายของเกลือหิน 
 มีปราสาทเขาพระวิหาร อยูที่จังหวัด ศรีษะเกษ 

4. ภาคตะวันออก  ประกอบดวย 7 จังหวัด  (มีพ้ืนที่นอยที่สุด) คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
 มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ บรรทัด จันทบุรี และสันกาํแพง 
 มีที่ราบลุมบริเวณแมน้ําบางปะกงและที่ราบชายฝงทะเล (อาวไทย) 
 มีพ้ืนที่ที่เรียกวา “ฉนวนไทย” จ.ปราจีนบุรี  เปนจุดยุทธศาสตรระหวางศึกสงครามและ   
เปนเสนทางสะดวกที่สุดในการเขาสูกัมพูชา  
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5. ภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบรุี ประจวบฯ 
 มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ ถนนธงชัยและตะนาวศรี 
 มีที่ราบลุมแมน้ําปง-วัง แมน้ําแมกลอง แมน้ําเพชรบุรี และที่ราบชายฝงทะเล 
 เปนเสนทางเดินทัพ คือ ดานแมละเมา ดานเจดียสามองค จ.กาญจนบุรี 

6. ภาคใต  ประกอบดวย 14 จังหวัด 
 มีลักษณะเปนคาบสมุทรและที่ราบชายฝงทะเล (อาวไทยและอันดามัน) 
 มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช  สันกาลาคีรี  
 มีแมน้ําที่สําคัญ คือ ตาป ปากพนัง ปตตานี 
 มีทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา 

มีการนับถือศาสนาอิสลาม  พูดภาษายาวี ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 
ลักษณะภูมิอากาศ  
1. ชวงเดือน ก.พ. – เม.ย. (ฤดูรอน) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือออนกําลัง บริเวณ

แผนดินเริ่มรอน จะมีลมพัดจากอาวไทยสูภาคกลาง เรียกวา ลมตะเภา นําความชื้นไปในแผนดิน 
ถาบรรยากาศมีความชื้นมากและมีแนวพัดสอบของลม จะเกิดปรากฏการณ พายุฤดูรอน อาจมี
ลูกเห็บตก 

2. ชวงเดือน พ.ค. – ต.ค. (ฤดูฝน) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานนําความชื้นเขาสู
แผนดิน ประกอบกับมีพายุไซโคลนในอาวเบงกอลของจีน และมีพายุไตฝุน โซนรอน หรือ
ดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต ทําใหมีฝนตกมากขึ้น 

3. ชวงเดือน พ.ย. – ม.ค. (ฤดูหนาว) ซีกโลกเหนือเริ่มฤดูหนาว ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอากาศหนาวและแหง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ดิน (ดินพรุ คือ ปาชายเลนที่ไดเปลี่ยนเปนพื้นที่ราบลุมอยูในแผนดิน) 
 2. ปาไม  - ปาไมไมทิ้งใบ ไดแก ปาดิบ ปาดิบเขา ปาสนเขา ปาพรุ ปาชายเลน 
     - ปาไมทิ้งใบ ไดแก ปาเบญจพรรณ (ไมสัก ไมประดู) และปาเต็งรัง  
 3. น้ํา ไดแก น้ําผิวดินกับน้ําบาดาล 
 4. แรธาตุ ไดแก แรโลหะ แรอโลหะ และเชื้อเพลิง 
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เศรษฐกิจของประเทศไทย อาชีพที่สําคัญของคนไทย คือ  
 1. เกษตรกรรม   - การเพาะปลูก ประมง ปาไม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาว ยางพารา  
 2. อุตสาหกรรม  - ในครัวเรือน จํานวนคนทํางานไมแนนอน ใชแรงงานในครอบครัว 

   - ขนาดยอม  จํานวนคนทํางาน 10 – 49 คน 
      - ขนาดกลาง จํานวนคนทํางาน 49 – 199 คน 
      - ขนาดใหญ จํานวนคนทํางานตั้งแต 200 คน 

    อุตสากรรมที่สรางรายไดมากที่สุด คือ สิ่งทอ 
 3. พาณิชยกรรม  

    - สินคาสงออกที่มีมูลคามาก 10 อันดับ คือ เครื่องคอมพิวเตอร แผงวงจร ไฟฟา 
รถยนต เสื้อผา อัญมณี เครื่องรับวิทยุโทรทัศน อาหารทะเลกระปอง เม็ดพลาสติก ขาว   
เครื่องปรับอากาศ 
     - สินคานําเขาที่มีมูลคามาก คือ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรอุตสาหกรรม น้ํามัน 
แผงวงจรไฟฟา เคมภัีณฑ เครื่องคอมพิวเตอร เหล็ก 
 4. การบริการ - การคมนาคมขนสง การสื่อสารโทรคมนาคม การทองเที่ยว 
4. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโลก 

เนื้อที่บริเวณผิว    509,509,000  ตร.กม. 
 ระยะเสนผาศูนยกลาง   12,756  กม. 
 ระยะจากขั้วโลกเหนือถึงใต 12,714  กม. 

การเกิดทวีปยุคเพอรเมียน เปลือกโลกมี 2 สวน คือ แผนดินใหญ เรียกวา พันเจีย 
(Pangea) มหาสมุทร เรียกวา พันทาลัสซา (Panthalassa) 

การเกิดทวีปยุคไทรแอสซิก สวนแผนดินแยกเปน 2 ผืน คือ ซีกโลกเหนอื เรียกวา ลอเรเซีย 
(Laurasia) ประกอบดวย  อเมริกาเหนือ เกาะกรีนแลนด ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย (ยกเวนอินเดีย) 
ซีกโลกใต เรยีกวา กอนดวานา (Gondwana)  ประกอบดวย  ทวีปอเมริกาใต  ทวีปแอฟริกา  
ทวีปออสเตรเลีย และทวปีแอนตารกติกา 
 * วันที่ 26 ธ.ค.47 เกิดแผนดินไหวและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในมหาสมุทรอินเดีย 
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดฯ ทําใหเกิด คลื่นสึนามิ (tsunami)   
ซัดเขาชายฝงประเทศอินโดฯ มาเลเซีย ไทย พมา บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย มัลดีฟส  
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ลักษณะภูมปิระเทศโลก ประกอบดวย 
 1. เขาและเนินเขา - มีความสูงตั้งแต 100 – 600 เมตร 
 2. ภูเขา - มีความสูงมากกวา 600 เมตร  
 3. ทิวเขา - เปนภูเขาขนาดสูงที่มีความตอเนื่อง 
 4. ที่ราบสูง - เปนพื้นที่ราบโดยมีความสูงกวาบริเวณใกลเคียงตั้งแต 300 เมตร 
 5. ทะเล - เปนแหลงน้ําเค็มที่เล็กกวามหาสมุทร 
 6. ทะเลสาบ – เปนแหลงน้ําจืดหรือน้ําเค็มที่ลอมดวยแผนดินมีทางออกสูทะเลโดยแมน้ํา 
 7. เกาะ - เปนแผนดินที่ลอมรอบดวยน้ํา 
 8. คาบสมุทร - เปนแผนดินที่ยื่นออกไปในทะเล อาว หรือมหาสมุทร 
 9. แหลม - เปนแผนดินที่ยื่นออกไปจากคาบสมุทร ซึ่งมีลักษณะเล็ก ๆ 

เขตภูมิอากาศโลก 
 1. แบบฝนตกชุกเขตรอน (A) – มีฝนตกชุก และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 18 องศาเซลเซียส 
 1.1 แบบทุงหญาสะวันนา (Aw) – ปริมาณน้ําฝน 1,000 - 2,000 มิลลิเมตร  
 1.2 แบบรอนชื้น (Af) – ปริมาณน้ําฝนสูงกวา 2,000 มิลลิเมตร (แถบเสนศูนยสูตร)  
 1.3 แบบมรสุมเขตรอน (Am) – ปริมาณน้ําฝนสูงกวา 2,500 มิลลิเมตร (ภาคใตของไทย) 

2. แบบแหงแลง (B) – มีฝนตกนอย  
 2.1 แบบทะเลทราย (BW) – ปริมาณน้ําฝนนอยกวา 250 มิลลิเมตร 
 - เขตรอน (BWh) 
 - เขตอบอุน (BWk) 
 2.2 แบบกึ่งทะเลทราย (BS) – ปริมาณน้ําฝนระหวาง 375 - 500 มิลลิเมตร 
  - เขตรอน (BSh)  
 - เขตอบอุน (BSk) 

 3. แบบชื้นเขตอบอุน (C) – มีฝนตกมาก อากาศไมหนาวจัด 
 3.1 แบบชื้นภาคพื้นสมุทร (Cf) – พบในบริเวณชายฝงทะเลของทวีปตาง ๆ   
 - ชายฝงทะเลตะวันออก (Cfa) – อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่สูงที่สุดเกิน 22 องศา 
 - ชายฝงทะเลตะวันตก (Cfb) – อุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 10 องศา 
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 3.2 แบบเมดิเตอรเรเนียน (Cs) – ฤดูรอนคอนขางรอน แหง แสงแดดจัด  ฤดูหนาวอบอุน 
 - ที่มีอากาศรอน (Csa)  
 - ที่มีอากาศอบอุน (Csb)  
 3.3 แบบชื้นภาคพื้นทวีป (Cw) – อากาศชื้นในชวงฤดูรอน ฤดหูนาวจะแหง 
 4. แบบชื้นเขตหนาว (D) – มีฝนตก ฤดูรอนอุณหภูมิสูงกวา 10 ฤดูหนาวต่ํากวา –3 องศา 
 5. แบบเขตขัว้โลก (E) – ไมมีฤดูรอน  
 5.1 แบบทุนดรา (ET) – อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่รอนที่สุดสูงกวา 0 องศาเซลเซียส 
 5.2 แบบทุงน้ําแข็ง (EF) – อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่รอนที่สุดต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส 
 6. แบบที่สูง (H) – มีอุณหภูมิลดต่ําลงตามความสูงของพื้นที่ 6.4 องศาเซลเซียสตอ 1,000 เมตร 

ลักษณะประชากรโลก มี 3 ชาติพันธุใหญ ๆ คือ  
 1. นิกรอยดหรือพวกผิวดํา สวนใหญอยูในทวีปแอฟริกา 
 2. มองโกลอยดหรือพวกผิวเหลือง สวนใหญอยูในทวีปเอเชีย 
 3. คอเคซอยดหรือพวกผิวขาว สวนใหญอยูในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ 

ลักษณะวัฒนธรรมโลก 
 1. ภาษา มีมากกวา 7,000 ภาษา ที่ใชกันมากที่สุด คือ จีน (แมนดาริน) อังกฤษ ฮินดี  
 2. ศาสนา ที่นับถือกันมากที่สุด คือ คริสต อิสลาม ฮินดู 
5. ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 - ประกอบดวยสมาชิก 11 ประเทศ 
 - ประเทศที่มเีนื้อที่มากที่สุด คือ อินโดฯ พมา ไทย….ติมอร บรูไน สิงคโปร (มากไปนอย) 

- ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด คือ อินโดฯ ฟลปิปนส เวียดนาม ไทย…สิงคโปร ติมอร  
บูรไน 

- มีความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
- มีการรวมกลุมที่สําคัญ คือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (ASEAN) กอตั้ง
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 ณ กรุงเทพฯ ปจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ (ยกเวนติมอร)  
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6. ทวีปเอเชีย  
- มีพ้ืนที่มากที่สุดประมาณ 44 ลาน ตร.กม.  
- มีเทือกเขาขนาดใหญ คือ หิมาลัย   
- มียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเนปาล คือ เอเวอเรสต สูง 8,848 ม./ 29,028 ฟุต  
- มีสวนที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟก เรียกวา รองลึกบาดาลมาเรียนา ลึก 11,677 เมตร 

 - ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในเอเชีย คือ อิสลาม  
 - ภาษาที่ใชมากที่สุด คือ จีน รองลงมาไดแก ฮินดี อาหรับ รัสเซีย 

- มีแหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก คือ ลุมน้ําไทกริสและยูเฟรติส (ดินแดนเมโสโปเตเมีย 
   ในอิรัก) ลุมน้ําสินธุ (ในปากีสถาน) ลุมน้ําฮวงโหและแยงซีเกียง (ในจีน ) 
- มีการรวมกลุมที่สําคัญ คือ  

1. กลุมประเทศผูผลิตและคาน้ํามัน (OPEC) 
2. องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชีย-แปซฟิก (APEC) 

 - ลักษณะประชากร แบงเปน 3 กลุม 
1. พวกมองโกลอยด มีผิวเหลือง ไดแก จีน เกาหลี ญี่ปุน ไทย ลาว 
2. พวกคอเคซอยด  มีผิวขาว ไดแก อิรัก อิหราน ซาอุ 
3. พวกนิกรอยด มีผิวดํา ไดแก อินโด บรูไน ติมอร 

 - มีการแบงออกเปน 5 ภูมิภาค ไดแก  
 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต – ไทย พมา ลาว… 
 2. เอเชียตะวันออก – จีน ญี่ปน เกาหล…ี 
 3. เอเชียใต – อินเดีย ปากีสถาน เนปาล… 
  4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต (ดินแดนแหงทะเลสาบทั้งหา) – อิรัก อิหราน อิสราเอล ซาอุฯ… 
 5. เอเชียกลาง – คาซัคสถาน เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน 
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7. ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย 
- คนพบโดย กัปตันเจมสคุก ชาวอังกฤษ ผูอพยพรุนแรกเปนพวกนักโทษ 
- มีขนาดเล็กที่สุด ประกอบดวย ออสเตรเลีย ปาปวนิวกินี นิวซีแลนด และกลุมประเทศเล็ก 
อีก 11 ประเทศ รวมกันเรียกวา โอเชยีเนีย (Oceania) ประเทศที่มีขนาดเล็กสุด คือ นาอูรู  

- ภูมิประเทศแบบออสเตรเลียเกิดจากการผุพังของเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลียน บริเวณ   
ชายฝงตะวันออกมีทิวเขายาว เรียกวา เกรตดิไวดิง  ทางตะวันตก พบหินขนาดใหญที่สุด 
ในโลก อยูในทะเลทรายทานามิ เรียกวา หินเอเยอร(Aers Rock) ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในรัฐควีนแลนด มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก เรียกวา เกรตแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef) 

- ประชากรสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากอังกฤษ ชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย เรียกวา อะบอริจินิส   
   หรือแบล็คเฟลว (Black Fellow) ในนิวซีแลนด คือ พวกเมารี 
- ภาษาที่ใช คือ อังกฤษ 
- นับถือศาสนาคริสต พวกชาวพื้นเมืองนับถือผีสางเทวดา 
- เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือ แคนเบอรรา มีการปกครองโดยแบงออกเปน 6 รัฐ 

8. ทวีปยุโรป   
- ประกอบดวย 43 ประเทศ มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการคา  
มีการจัดตั้งสหภาพยุโรป (EU) มีสํานักงานใหญที่กรุงบรัสเซลส เบลเยี่ยม ใชเงินสกุลยูโร 

- อาณาเขต   
1. ทิศเหนือ ติดทะเลแบเรนตสและมหาสมทุรอารกติก 
2. ทิศตะวันออก ติดทวีปเอเซีย มีเทือกเขาอูราลและคอเคซัส มีทะเลแคสเปยนและทะเลดํา 
3. ทิศตะวันตก ติดมหาสมุทรแอตแลนติก 
4. ทิศใต ติดทะเลเมติเตอรเรเนียน 
- มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ อูราล สแกนดิเนเวีย แอลป แอพเพนไนน คารเปเทียน โดยมียอดเขา 
ที่สูงที่สุดอยูในเทือกเขาแอลป คือ มองต บลังค (Mont Blance) 

- แมน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ําไรน เอลเบ ดานูบ วอลกา 
- มีการเคลื่อนที่ของธารน้ําแข็ง ทําใหเกิดอาวน้ําลึกที่มีหนาผาชัน รูปรางยาว เรียกวา “ฟยอรด” 
- มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุดในโลก สืบเชื้อสายมาจากพวกคอเคซอยด สวนใหญนับถือ
ศาสนาคริสต นิกายโรมนัคาทอริก 
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9. ทวีปอเมริกาเหนือ  
- มีเนื้อที่ใหญเปนอันดับ 3 ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุมประเทศอเมริกากลาง   
   อีก 20 ประเทศ คนพบโดย คริสโตเฟอร โคลัมบสั  นักเดินเรอืชาวอิตาเลียน 
- พบภูมิประเทศแบบแคนยอน (Canyon) ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากแมน้ําโคโลราโดกัดเซาะ 
   ลงไปในทีร่าบสูง บริเวณแกรนแบงค (Grand Bank) ในประเทศแคนาดา เปนเขตที่มีปลา 
   ชุกชุมที่สุดในโลก เพราะมีกระแสน้ําอุนไหลผาน 
- มกีารรวมกลุมเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)  
- ประชากรอพยพมาจากยุโรป ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด สวีเดน ชนพื้นเมืองเดิม   
   คือ พวกอินเดียนแดงและเอสกิโม สวนในอเมริกากลางเปนพวกนิโกร และใชภาษาสเปน   
   สวนใหญนับถือศาสนาคริสต 

10. ทวีปอเมริกาใต 
- มีเนื้อที่ใหญเปนอันดับ 4 ประกอบดวย 12 ประเทศ เชน บราซิล อารเจนตินา เปรู  โคลอมเบีย 
- มีน้ําตกที่สูงที่สุดในโลก คือ น้ําตกแองเจล ในประเทศเวเนซุเอลา สูง 979 เมตร 
- มีเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก คือ แอนดิส (7,200 กม.) และมียอดที่สูงที่สุด คือ อากองกากัว   
   อยูในประเทศอารเจนตินา 
- มีแมน้ําอะเมซอน (ราชาแหงแมน้ํา) ครอบคลุมพื้นที่ปาดิบชื้นที่มีขนาดใหญที่สุดที่สุดในโลก 
- ชนพื้นเมืองเดิม คือ อินเดียนและนิโกร  
- มีการผสมระหวางชนพ้ืนเมืองอินเดียนกับชาวยุโรป เกิดเปนเชื้อชาติ เมสติโซ 
- มีการผสมระหวางชาวแอฟริกันผิวดํากับชาวยุโรป เกิดเปนเชื้อชาติ มูแลตโต 
- มีการผสมระหวางชนพ้ืนเมืองอินเดียนกับชาวแอฟริกันผิวดํา เกิดเปนเชื้อชาติ แซมโบ 
- ประเทศสวนใหญเปนอาณานิคมของสเปน ยกเวนบราซิลเปนอาณานิคมของโปรตุเกส 
- ภาษาที่ใชสวนใหญเปนภาษาสเปน 
- นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอริก 
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11. ทวีปแอฟริกา  
- มีเนื้อที่ใหญเปนอับดับ 2 เปนดินแดนที่เรียกวา  ทวีปมืด/กาฬทวีป ประกอบดวย 53 ประเทศ 
- มีทะเลทรายขนาดใหญ คือ ซาฮารา 
- มีเทือกเขาที่เปนภูเขาไฟดับแลวที่มีชื่อเสียง คือ คิลิมานจาโร อยูในประเทศแทนซาเนีย 
- มีทะเลสาบที่เกิดจากการเลื่อนตัวของหิน คือ ทะเลสาบวิกตอเรีย 
- มีแรธาตุที่อุดมสมบูรณที่สุดในโลก เชน  ทองคํา เพชร 
- มีแมน้ําที่ยาวที่สุด คือ แมน้ําไนส (6,500 กม.) เปนแหลงอารยธรรมที่เกาแกที่สุด พบพิรามิด 
   และสพิงคในอียิปต  
- ชาวอียิปตเปนชาติแรกที่ประดิษฐอักษร คือ อักษรเฮียโรกลฟิฟค  
- มีการทํามัมมี่เพื่อเก็บรักษาศพและรอการกลับคืนมาของวิญญาณ 
- ประชากรเปนพวกนิกรอยดและคอเคซอยด 
- ภาษาที่ใช เชน อาหรับ บันดู ซูดาน อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส 
- สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คริสต ยิว และผีสางเทวดา 

 
****************************** 

 
 

รอบท่ี 1  ไมรูเร่ือง 

รอบท่ี 2  เร่ิมเขาใจ 

รอบท่ี 3  เร่ิมจําได 

รอบท่ี 4  ตอกยํ้า 

รอบท่ี 5  เต็ม 
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เพ่ิมเติม 

 ภูมิศาสตรโลก 
- เปนดาวเคราะหดวงที่ 3  ของระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และเปนสวนหนึ่ง 
   ของระบบกาแลกซี่ทางชางเผือก (The Milkyway galaxy) 
- อยูหางจากดวงอาทิตย 93 ลานไมล อยูหางจากระบบกาแลกซี่ทางชางเผือก 3 หมื่นปแสง 
- มีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตย   1.3 ลานเทา 
- มีเสนผาศูนยกลางตรงเสนศูนยสูตร  12,756  กม. 
- มีเสนผาศูนยกลางตรงขั้วโลก  12,713  กม. 
- มีอายุไมนอยกวา     5,000  ลานป 
- มีปริมาตร    1,083 x 1024  ลิตร 
- มีพื้นที่ผิว      510  ลาน ตร.กม. 
- เปนพืน้น้ํา    70.8 %     พื้นดิน  29.2 % 
 การหมุนของโลก 

 1. หมุนรอบตวัเอง  จากขวาไปซาย/ตะวันตกไปตะวันออก/ตามเข็มนาฬิกา 
     ครบ 1 รอบ ใชเวลา  24  ชม./ 1 วัน  ดวยความเร็ว  10,728  กม./ชม. (ทําใหเกดิกลางวันกลางคืน) 
 2. หมุนรอบแกนของโลก  (แกนโลกเอยีง 23 องศา 30 ลิปดา) 
     ครบ  1  รอบ  ใชเวลา  26,000  ป  ปจจบุันแกนโลกชี้ไปที่ดาวเหนือ 
 3. โคจรรอบดวงอาทิตย  ระยะทาง  960  ลาน กม. 
         ใชเวลา  365.25  วัน หรือ 1 ป  ดวยอัตราเร็ว  2.6  ลาน กม./วัน (ทําใหเกิดฤดกูาลตาง ๆ) 

4. โคจรพรอมกับระบบสุริยะ ระยะทาง  420,000  ปแสง  ในเวลา  250  ป 
5. โคจรพรอมกับกาแลกซี ่
 บรรยากาศโลก 

 1. ช้ันโทรโพสเฟยร อยูหางจากผิวโลกที่เสนศูนยสูตรไมเกิน 20 กม.และที่ขั้วโลกไมเกิน 10 กม.(ที่อยูเมฆ) 
 2. ช้ันสเตรโตสเฟยร อยูสูงกวาชั้นโทรโพสเฟยรขึ้นไป  80  กม.(เครื่องบินจะบนิในชัน้นี)้ 
 3. ช้ันโทรโพพอส  

 อิทธิพลของดวงจันทรและดวงอาทิตย 
 โลกหมุนรอบตัวเองใชเวลา 1 วัน หมนุรอบดวงอาทิตยใชเวลา 365.5 วัน 
 โลกมีแกนเอยีงทํามุม 23.5 องศา ทําใหไดรับความรอนไมเทากันเกิดเปนฤดูกาล 
 ปรากฏการณสุริยุปราคา  ดวงจันทรมาบังแสงดวงอาทิตย  ทําใหโลกมดื 
 ปรากฏการณจนัทรุปราคา  เงาของโลกไปบังดวงจนัทร  ทําใหดวงจนัทรมืด 
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 เทือกเขา 
ทวีปเอเชยี  - เทือกเขาหิมาลัย   

- ยอดที่สูงที่สุดในโลก คือ เอเวอเรสต 8,848 ม./ 29,028 ฟุต 
ทวีปยุโรป - เทือกเขาแอลป อยูในฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี  

- ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ มองต บลังค  
ทวีปอเมริกาเหนือ - เทือกเขารอกกี้ 
ทวีปอเมริกาใต - เทือกเขาทีย่าวที่สุดในโลก คือ แอนดิส (7,200 กม.)  

- ยอดที่สูงที่สุด คือ อากองกากัว อยูในอารเจนตินา 
ทวีปแอฟรกิา - เทือกเขาที่เปนภูเขาไฟดับแลวที่มีช่ือเสียง คือ คิลิมานจาโร 
 แมน้ํา 
ทวีปเอเชยี - ลุมน้ําไทกรสิและยูเฟรติส  ดินแดนเมโสโปเตเมียในอิรัก อิสราเอล จอรแดน เลบานอน 

   - ลุมน้ําสินธุในปากีสถาน  
   - ลุมน้ําฮวงโหและแยงซีเกยีงในจีน  

ทวีปยุโรป  - แมน้ําไรน เอลเบ ดานบู วอลกา 
ทวีปอเมริกาเหนือ  - แมน้ํามิสซิสซิบบี้ ในอเมริกา และแมน้ําเซนตลอวเรนซ ในแคนาดา 

      - บริเวณแกรนแบงค (Grand Bank) ในแคนาดา เปนเขตที่มีปลาชุกชุมที่สุดในโลก  
ทวีปอเมริกาใต - แมน้ําอะเมซอล (ราชาแหงแมน้ํา) 
ทวีปแอฟรกิา  - แมน้ําทีย่าวทีสุ่ดในโลก คือ แมน้ําไนส (6,500 กม.) เปนแหลงอารยธรรมที่เกาแกที่สุด    

   พบพิรามิดและสพิงคในอยีิปต  
 พื้นท่ี 
ทวีปเอเชยี - มีพื้นที่มากทีสุ่ด 42 ลาน ตร.กม. (17 ลาน ตร.ไมล) 
ทวีปยุโรป 
ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปอเมริกาใต - มีที่ราบสูงโบลิเวีย (ใหญเปนอันดับ 2 รองจากที่ราบสูงทิเบต) 
ทวีปแอฟรกิา - เปนดนิแดนที่เรียกวา  ทวปีมืด/กาฬทวปี มีขนาดใหญเปนอับดับ 2 รองจากเอเชีย 

- มีแรธาตุที่อุดมสมบูรณที่สุดในโลก เชน  ทองคํา เพชร 
ทวีปออสเตรเลีย - เปนทวีปที่มขีนาดเล็กที่สุด มีทรัพยากรนอยที่สุด 

- ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนอืของทวีปในรัฐควีนแลนด มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก     
                              เรียกวา เกรตแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef)  
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 ประชากร 
ทวีปเอเชยี - มีประชากรมากที่สุด 66 % ของประชากรโลก (จีน>อินเดีย>อินโด) 

- พวกมองโกลอยดและคอเคซอยด 
ทวีปยุโรป - มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุดในโลก 

   - พวกคอเคซอยด 
ทวีปอเมริกาเหนือ  - ประชากรอพยพมาจากยุโรป ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด สวีเดน 

      - ชนพื้นเมืองเดิม คือ พวกอินเดียนและเอสกิโม 
ทวีปอเมริกาใต - ชนพื้นเมืองเดิม คือ พวกอนิเดียนและนิโกร 
ทวีปแอฟรกิา - พวกนิกรอยดและคอเคซอยด 
ทวีปออสเตรเลีย - สืบเชื้อสายมาจากอังกฤษ  

- ชนพื้นเมืองพวกอะบอริจนิิสในออสเตรเลีย และพวกเมารีในนวิซีแลนด 
 ศาสนา 
ทวีปเอเชยี - ฮินดู อิสลาม และพุทธ 
ทวีปยุโรป - คริสต นิกายโรมันคาทอริก 
ทวีปอเมริกาเหนือ - คริสต 
ทวีปอเมริกาใต - คริสต นิกายโรมันคาทอริก 
ทวีปแอฟรกิา - อิสลาม คริสต ยิว และผีสางเทวดา 
ทวีปออสเตรเลีย - คริสต พวกชาวพื้นเมืองนับถือผีสางเทวดา 
 ภาษา 
ทวีปเอเชยี - จีน รองลงมาไดแก ฮินดี อาหรับ รัสเซีย 
ทวีปยุโรป - อังกฤษ 
ทวีปอเมริกาเหนือ - อังกฤษ 
ทวีปอเมริกาใต  - สเปน 
ทวีปแอฟรกิา - ชาวอียิปตเปนชาติแรกที่ประดิษฐอักษร คือ อักษรเฮียโรกลิฟฟค  

   - อาหรับ บันด ูซูดาน 
ทวีปออสเตรเลีย - อังกฤษ 
 

************************* 
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แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา คร้ังที่ 1 
 
1. ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือขอใด 

1. อิทธิบาท 4 
2. อริยสจั 4 
3. พรหมวหิาร 4 
4. สังคหวัตถุ 4 

2. ตามกฎธรรมชาติของพุทธศาสนาที่เรียกวา ไตรลักษณ ตรงกับขอใด 
1. ทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว 
2. ศีล สมาธิ ปญญา   
3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
4. เกิด แก เจ็บ ตาย 

3. การสรางความสําเร็จในชีวติการทํางานตามหลักธรรมพุทธศาสนาเรียกวา 
1. อริยสจั               
2. วิริยะ 
3. สมาธิ   
4. อิทธิบาท           

4. หลักธรรมในขอใดของพุทธศาสนาที่เปนเคร่ืองค้ําจุนโลกใหมีสันติสุข 
1. เมตตา 
2. มุทิตา 
3. สันโดษ 
4. อุเบกขา 

5. กลุมคนเสือ้เหลืองกับคนเสื้อแดงหากจะอยูกันเปนหมูคณะหรือทํางานรวมกันควรยึดหลกัธรรมขอใด 
1. สาราณียธรรม 6 
2. โลกธรรม 8 
3. มรรค 8 
4. กุศลกรรมธรรม 10   

6. วันเขาพรรษาตรงกับวันใด 
1. วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 
2. วันแรม 1 คํ่า เดือน 10 
3. วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11   
4. วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 
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7. ขอใดเรยีงลําดับการเกิดศาสนาไดถูกตอง 
1. คริสต อิสลาม พุทธ ซิกข 
2. อิสลาม คริสต ซิกข พุทธ 
3. ซิกข พุทธอิสลาม คริสต 
4. พุทธ อิสลาม คริสต ซิกข 

8. ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม มีหลักคําสอนรวมกันคือขอใด 
1. หามพูดเท็จ 
2. หามทํารายชีวิตมนุษย 
3. หามดื่มน้ําสุรา 
4. หามทํารายชีวิตสัตว 

9. ผูที่นับถือศาสนาอิสลามเรยีกตนเองวา 
1. โตะอิหมาม           
2. มุสลิม 
3. อัลเลาะห               
4. จุฬาราชมนตร ี

10. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  แบงคนในสังคมเปน  4 วรรณะ  วรรณะใดที่มีอาชีพคาขาย 
1. วรรณะพราหมณ            
2. วรรณะกษัตริย 
3. วรรณะแพศย          
4. วรรณะศูทร 

11. หลักตรีเอกานภุาพเปนหลักธรรมในศาสนาใด 
1. พราหมณ 
2. ซิกข  
3. อิสลาม  
4. คริสต 

12. ขอใดเปนภมูิปญญาไทยในภาคกลางทั้งหมด 
1. ทองหยิบ แกงแคไก สมตํา 
2. ทองหยิบ ขาวหลาม ตี่จับ ชักเยอ 
3. กระเปายานลิเภา ตี่จับ ข่ีมาสงเมือง 
4. สมตํา การทอเสื่อกระจูด ขาวหลาม 
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13. ประเทศใดที่มีรูปแบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี 
1. อังกฤษ     
2. สหรัฐอเมริกา 
3. อินโดนีเซีย     
4. สิงคโปร 

14. ประเทศใดที่ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
1. บรูไน ภูฐาน 
2. ไทย อังกฤษ 
3. ไทย ภูฐาน 
4. ภูฐาน ญ่ีปุน 

15. ขอกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1. ยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
2. ยึดหลักกฎหมาย 
3. ตัดสินใจโดยอาศัยเสียงขางมาก แตคํานึงถึงเสียงสวนนอย 
4. ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยยึดทําเนียบรัฐบาล 

16. ขอใดมิใชการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจ  
1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
2. จังหวัด 
3. กรุงเทพมหานคร 
4. เทศบาล 

17. การบริหารราชการแผนดนิของไทยในปจจุบันมีทั้งหมดกี่กระทรวง 
1. 16 กระทรวง 
2. 18 กระทรวง 
3. 20 กระทรวง 
4. 22 กระทรวง 

18. สวนราชการใดตอไปนี้ที่ไมสังกัดกระทรวงใดๆ 
1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
2. โรงเรียนเตรยีมทหาร 
3. กองทัพอากาศ 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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19. จากละครเร่ืองเมยีหลวง หาก ดร.วิกานดา จะเลิกกับสามีแตสามีไมยอมเซ็นตใบอยาใหเขาจะตองยื่นฟองตาม
กฎหมายใด 

1. กฎหมายอาญา  
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
3. กฎหมายแพงและพาณิชย    
4. กฎหมายครอบครัว 

20. ขอใดผิด 
1. ลักทรัพย คือ การเอาทรัพยของผูอื่นไปโดยที่เจาของไมยินยอม  

2. วิ่งราวทรัพย คือ การฉกฉวยเอาซึ่งหนา  
3. ชิงทรัพย คือ การใชกําลังหรืออาวุธทําราย  
4. ปลนทรัพย คือ การท่ีคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันชิงทรัพย 

21. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เทาไรของประเทศไทย 
1. ฉบับที่ 16     
2. ฉบับที่ 17 
3. ฉบับที่ 18     
4. ฉบับที่ 19 

22. ขอใดมิใชจดุเดนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
1. ลดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหพอประมาณ  
2. ลดการผูกขาดอาํนาจรัฐ   
3. การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรม และจรยิธรรม  
4. ทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

23. ขอใดมิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
1. รูปแบบการปกครอง 
2. สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีพลเมือง 
3. ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ 
4. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

24. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ  ไดกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงตองปฏิบัติดังนี้ ยกเวนขอใด 
1. ดํารงตนใหเปนผูท่ีมีศีลธรรมอนัดีงามดวยการรักษาศีล 5  
2. ยื่นบัญชีทรัพยสินตอ ปปช. 
3. ไมเปนผูถือหุนสวนในบริษัท 
4. ไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชน 
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25. ขอใดถูกตอง 
1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กําหนดคุณสมบัติของ สส.ไมตองจบปริญญาตรี 
2. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กําหนดใหมีจํานวน สส. ท้ังหมด 480 คน 
3. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กําหนดคุณสมบัติของ สส.ตองจบปริญญาตรี 
4. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กําหนดให  สว. มาจากการเลือกตั้งจงัหวัดละ 1 คน  

26. ขอใดถูกตองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในการมีสวนรวมทางการเมอืง 
1. รวมลงชื่อเพื่อถอดถอนนายกรฐัมนตรีใหครบ 50,000 คน 
2. รวมลงชื่อขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหครบ 20,000 คน 
3. เขารวมประทวงกับกลุมคนเสื้อแดง (นปก.) โดยบุกยึดทําเนียบรัฐบาลเหมือนกับกลุมคนเสื้อเหลอืง 
4. สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมอืงและลงสมัครรับเลือกตั้งเปน สส. เมื่ออายุครบ 25 ปบริบูรณ 

27. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) และวุฒิสมาชกิ (สว.) อยางละกี่คน 
1. สส. 500 คน   สว. 200 คน    
2. สส. 480 คน  สว. 150 คน 
3. สส. 400 คน   สว. 150 คน     
4. สส. 150 คน  สว. 80 คน 

28. ขอใดผิด 
1. สส.แบบแบงเขต มีจํานวน 400 คน และแบบสัดสวน มีจํานวน 80 คน 
2. สว.มาจากการเลือกตั้ง จํานวน 76 คน และมาจากการแตงตั้ง จํานวน 74 คน 
3. สส.ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 30 วัน 
4. สส.และ สว.ตองจบปริญญาตรี 

29. ขอใดมิใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   
2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) 
3. ผูตรวจการแผนดิน    
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

30. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่อพยพเขามาในไทย 
1. มาจากประเทศพมา 
2. มาจากประเทศบังคลาเทศ 
3. มาจากประเทศมาเลเซีย 
4. มาจากประเทศอินโดนีเซีย 
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แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา คร้ังที่ 2 
 
1. ขอใดอธิบายวิชาเศรษฐศาสตรไดถูกตองที่สุด 

1. การทําใหตัวแปรผลลัพธทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ เชน GDP การจางงาน เพิ่มข้ึน 
2. การจัดระบบการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และแบงปนผลผลิตในสังคม 
3. การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสังคม 
4. การกําหนดสิทธิการครอบครองและเขาถึงทรัพยากรในการผลิต 

2. ขอใดเปนรายไดในทางเศรษฐศาสตรไดถูกตอง 
1. ท่ีดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ 
2. ท่ีดิน คาเชา แรงงาน คาจาง  
3. คาเชา แรงงาน ดอกเบี้ย กําไร 
4. คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย กําไร 

3. ปจจัยในการผลิต ประกอบดวยอะไรบาง 
1. ท่ีดิน ทุน แรงงาน การประกอบการ 
2. ท่ีดิน คาเชา แรงงาน คาจาง  
3. คาเชา แรงงาน ดอกเบี้ย กําไร 
4. คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย กําไร 

4. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงขอใด 
1. การควบคุมและการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส เปนธรรม 
2. การควบคุมและการบริหารจัดการองคกรที่เอือ้ประโยชนใหกับทุกคนอยางเปนธรรม 
3. การควบคุมและการบริหารจัดการองคกรที่ใชหลักธรรมมะ 
4. การควบคุมและการบริหารจัดการองคกรใหมปีระสิทธิภาพและไดกําไรสูงสุด 

5. ขอใดมิใชหนวยงานที่คอยคุมครองผูบริโภค 
1. สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
2. สํานักงานอาหารและยา (อย.) 
3. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

6. ขอใดไมใชลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 
1. เปนระบบการแขงขันที่ใชกลไกราคาเปนเครื่องมือ 
2. การดําเนินการทางเศรษฐกิจเปนไปตามแผนงานของรัฐ 
3. เกิดความไมเปนธรรมในสังคมและความแตกตางระหวางชนชั้นทางฐานะเศรษฐกิจ 
4. มีการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง 
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7. ระบบเศรษฐกิจใดที่มีรัฐเปนศูนยกลางในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร  การตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับรัฐบาล 
1. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือแบบบังคับ    
2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแบบตลาด 
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม             
4. ถูกทุกขอ 

8. ขอใดไมใชปจจัยกําหนดอุปสงค (demand) หรือความตองการสินคาและบริการของผูบริโภคของมนุษย  
1. รายไดของผูบริโภค 
2. ระดับราคาสินคาและบริการท่ีคาดคะเนในอนาคต 
3. การออม 
4. รสนิยม 

9. ขอใดเปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารชาติ  
1. รับฝากเงินจากประชาชน 
2. ปลอยเงินกูกับประชาชน 
3. ดูแลระบบการเงินประเทศและสถาบันการเงิน  
4. ถูกทุกขอ 

10. งบประมาณขาดดุลหมายถึงขอใด 
1. รายไดของรัฐบาลนอยกวารายจาย  
2. รายไดของรัฐบาลมากกวารายจาย  
3. รายไดของรัฐบาลเทากับรายจาย  
4. รัฐบาลไมมีเงินสําหรับรายจาย  

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก เร่ิมใชคร้ังแรก พ.ศ.2504 ตรงกับสมัยใด 
1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
3. จอมพลถนอม  กิตติขจร 
4. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 

12. เปาหมายสาํคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554 คือ 
1. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. รายไดประชากรเพิ่มสูงข้ึน 
3. ความอยูดีมีสุขของคนไทย 
4. ความพอเพียง 
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13. ขอใดคอืองคประกอบหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พอประมาณ พอกิน พอใช 
2. มีเหตุมีผล อดออม ประหยัด มีภูมิคุมกัน 
3. พึ่งตนเอง เกษตรผสมผสาน ประหยัด 
4. พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน 

14.ตนแบบเกษตรทฤษฎีใหมอยูที่ใด 
1. วัดเขาพระพุทธบาท จ.สระบุรี  
2. วัดใหญชัยมงคล จ.อยุธยา  
3. วัดบานไร จ.นครราชสีมา 
4. วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี          

15.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกําหนดขั้นตอนของกรรมวิธีการทําฝนหลวง  เพ่ือใหเขาใจงายๆ ไว
อยางไร 

1. เลี้ยงใหอวน – กอกวน – โจมตี    
2. กอกวน – โจมตี – เลี้ยงใหอวน 
3. กอกวน – เลี้ยงใหอวน – โจมตี    
4. โจมตี – เลี้ยงใหอวน – กอกวน 

16. การขนสงทางน้ําระหวางประเทศของไทยใชทาเรือใดเปนหลัก 
1. ทาเรือมาบตาพุด ทาเรือคลองเตย 
2. ทาเรือสัตหีบ ทาเรือแหลมฉะบัง 
3. ทาเรือคลองเตย ทาเรือแหลมฉบัง 
4. ทาเรือคลองเตย ทาเรือกรุงเทพ 

17. โครงการอสิเทิรนซีบอรด คลอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดใดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
1. สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง    
2. ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา 
3. ระยอง  ฉะเชิงเทรา  ตราด    
4. ชลบุรี  ระยอง  ตราด 

18. การรวมกลุมระหวางประเทศในขอใดมิไดมีวัตถุประสงคหลักทางดานเศรษฐกิจ 
1. ธนาคารโลก (World Bank)  
2. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)   
3. ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC)   
4. การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO)   
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19. วัตถุประสงคในการกอต้ังประชาคมยโุรป  คืออะไร 
1. ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก           
2. การรวมมอืกันขยายอํานาจทางการเมือง 
3. จัดระบบปองกันมิใหเกิดสงคราม            
4. เพื่อชวยเหลือประเทศดอยพัฒนา 

20. สํานักงานใหญของประชาคมยุโรป  ต้ังอยูที่ใด 
1. กรุงบรัสเซล  เบลเยียม             
2. กรุงเฮก  เนเธอรแลนด 
3. ลอนดอน  องักฤษ              
4. เวียนนา   ออสเตรีย 

21. ความรวมมอืทางเศรษฐกิจของกลุมอาเซียน  คือขอใด 
1. จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ( AFTA  )            
2. การขยายการคา 
3. สงเสริมการลงทุน              
4. ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 

22. เลขาธิการอาเซียน (ASEAN) คนปจจุบัน คือใคร 
1. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
2. ดร.ศุภชัย  พาณิชภักดิ์    
3. ดร.มหาเธ โมฮมัหมัด    
4. ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ 

23. การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดประจวบฯ มีจุดประสงคหลัก
ในเร่ืองใด 

1. ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค    
2. กฎบัตรอาเซียน 
3. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
4. ปญหาผูอพยพชาวโรฮงิญา 

24. เพราะเหตุใด OPEC จึงไดชื่อวาเปนกลุมเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลทางการเมอืง 
1. เพราะเปนผูสงออกน้ํามันรายใหญ 
2. เพราะเปนผูกําหนดราคาน้ํามัน 
3. เพราะมีความรวมมือกันอยางเหนียวแนน 
4. เพราะสมาชิกสวนใหญเปนชาวอาหรับ 
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25. การเปนสมาชิกองคการคาใด ที่ทําใหไทยตองเลือกนําเขาสินคาจากองคการนั้นทดแทนการนําสินคาเขาจาก
นาฟตาหรือจากญี่ปุน 

1. EU  :  European  Union    
2. AFTA  :  Asean  Free  Trade  Area 
3. WTO  :  Would  Trade  Organization   
4. ASEAN  :  Association  of  South  East  Asian  Nation 

26. ประเทศไทยไมไดเปนสมาชิกในขอใด 
1. EFTA   
2. ASEAN   
3. AFTA   
4. APEC 

27. องคการระหวางประเทศองคการใด เปนองคการระดับภูมิภาคที่มีวัตถุประสงคเฉพาะดานความรวมมอืกันทางทหาร 
1. IMF   
2. NATO  
3. UNESCO   
4. GATT  

28. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  กุมภาพันธ  2548  กําหนดใหสิ่งใดบางเปนภาพลักษณประจําชาติไทย (เรียงตามลําดับ  
สัตวประจําชาติไทย – ดอกไมประจําชาติไทย – สถาปตยกรรมประจําชาติไทย) 

1. ชาง -  ดอกบัว – ศาลาไทย    
2. ราชสีห – พุทธรักษา – เรือสุพรรณหงส 
3. ชาง – ราชพฤกษ – เรือสุพรรณหงส   
4. ชาง – ราชพฤกษ –ศาลาไทย 
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แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา คร้ังที่ 3 
 
1. การนับปตามศาสนาอิสลามในปจจุบันตรงกับขอใด 

1. ฮ.ศ.1122 
2. ฮ.ศ.2211 
3. ฮ.ศ.1430 
4. ฮ.ศ.1340 

2. อารยธรรมเมโสโปเตเมียเปนอารยธรรมสมัยใด 
1. สมัยโบราณ  
2. สมัยกลาง  
3. สมัยใหม  
4. รวมสมัย  

3. อาณาจักรลังกาสุกะคาดวามศีูนยกลางอยูที่ใด 
1. ยะลา นราธิวาส 
2. ยะลา สตูล 
3. ปตตานี ยะลา 
4. นราธิวาส ปตานี 

4. เขื่อนพระรวงหรือทํานบกั้นน้ําในสมัยสุโขทัย เรียกวา  
1. ปสาน 
2. สรีดภงค 
3. ทํานบ 
4. ฝายแมว 

5. พอขุนรามคําแหงมหาราชประดิษฐอักษรโดยดัดแปลงมาจากอักษรขอมและมอญในปใด 
1. พ.ศ.1826 
2. พ.ศ.1836 
3. พ.ศ.1846 
4. พ.ศ.1856 

6. สํานักงานตํารวจแหงชาติเปรียบเทียบไดกบัหนวยงานใดในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
1. เวียง  
2. วัง  
3. คลัง  
4. นา  
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7. เวียง วัง คลัง นา เปลี่ยนชื่อเปน นครบาล ธรรมาธิกรณ  โกษาธิบดี  เกษตราธิการ ในสมัยใด 
1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
3. สมเด็จพระนารายณมหาราช 
4. รัชกาลที่ 5 

8. สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีการคาขายกับชาติตะวันตกชาติแรก คือ  
1. โปรตุเกตุ  
2. ฮอลันดา  
3. อังกฤษ  
4. ฝรั่งเศส  

9. แหลงรายไดที่สําคัญที่สุดของแผนดินในสมัยอยธุยาคอืขอใด 
1. รายไดจากการผูกขาดสินคาภายในประเทศ 
2. รายไดจากภาษอีากรที่เก็บจากประชาชน 
3. รายไดจากเครื่องราชบรรณาการของประเทศราช 
4. รายไดจากการคาขายจากตางประเทศ 

10. แบบเรียนเลมแรกของไทย คือ 
1. ศิลาจารึก 
2. ไตรภูมิพระรวง 
3. มาลัยคําหลวง 
4. จินดามณี 

11. แมทัพสําคญัของพมา  ผูซ่ึงมีอํานาจเดด็ขาดในการบังคับบัญชาการรบกอนจะเสยีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2 คือใคร 
1. เนเมียวสีหบดี              
2. มังมหานรธา 
3. อโนรธามังชอ              
4. มังสินธู 

12. ดินแดนใดที่เปนแหลงสะสมเสบียงอาหารสําหรับกองทัพพมาทุกคร้ังที่พมายกกองทัพมาตีไทย 
1. ลานชาง        
2. ลานนา      
3. มอญ 
4. มลายู 
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13. เหตุการณทางการเมืองของไทยในปจจุบันนาจะตรงกับสาเหตุใดของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
1. การขัดแยงและการแยงชิงอํานาจ   
2. การแตกความสามัคคี 
3. การฉอราษฎรบังหลวง    
4. ความออนแอของกําลังพล 

14. เพราะเหตุใดพระเจาตากสินจึงตีฝาวงลอมพมาออกมากอนจะเสยีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2 
1. คิดตั้งตนเปนใหญ 
2. มีกําลังสําคัญรออยูนอกเมือง             
3. ไมเห็นดวยกับยุทธวิธีตั้งรับรกัษาพระนคร           
4. ทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

15. ผูปกครองหัวเมืองชั้นในในสมัยกรุงธนบรีุมีตําแหนงอะไร 
1. เจาเมือง       
2. ลูกหลวง       
3. ผูรั้ง       
4. เสนาบดี 

16. ขอใดคอืวรรณกรรมที่เกิดขึ้นสมัยกรุงธนบุรี 
1. อิเหนา        
2. ลิลิตเพชรมงกฎุ        
3. นิราศภูเขาทอง     
4. ลิลิตพระลอ 

17. กฎหมายตราสามดวงตรงกับรัชสมัยใด 
1. รัชกาลที่ 1     
2. รัชกาลที่ 2 
3. รัชกาลที่ 3     
4. รัชกาลที่ 4 

18. การสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตรงกับรัชสมัยใด 
1. รัชกาลที่ 3     
2. รัชกาลที่ 4 
3. รัชกาลที่ 5     
4. รัชกาลที่ 6 
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19. โรงพิมพหลวงพิมพคร้ังแรกเปนหนังสือแถลงขาวของทางราชการ เรียกวา ราชกิจจานุเบกษา ตรงกับรัชกาลใด 
1. รัชกาลที่ 4     
2. รัชกาลที่ 5 
3. รัชกาลที่ 6     
4. รัชกาลที่ 7 

20. โรงเรียนนายเรืออากาศตั้งขึ้นในสมัยใด 
1. รัชกาลที่ 6     
2. รัชกาลที่ 7 
3. รัชกาลที่ 8     
4. รัชกาลที่ 9 

21. หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกีย่วกับสินคาผูกขาดและสินคาตองหามคือหนวยงานใด 
1. กรมพระสุรัสวดี              
2. กรมพระคลังสนิคา 
3. กรมวัง               
4. กรมเวียง 

22. นโยบายชาตินิยมและสรางชาติไทยใหยิ่งใหญโดยใชสินคาไทย “ไทยทาํไทยใช ไทยเจริญ” ในสมัยใครเปนนายก 
1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
2. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 
3. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน 
4. พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 

23. ผูทีท่ําการยดึอํานาจการปกครองจากรัฐบาลของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เรียกวา 
1. คณะปฏิวัติ 
2. คณะปฏิรูป 
3. คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) 
4. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 

24. นายสมัคร สุนทรเวช ถูกศาลใดตัดสินใหพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
1. ศาลยุติธรรม 
2. ศาลปกครอง 
3. ศาลรัฐธรรมนญู 
4. ศาลทหาร 
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25. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีคนที่เทาไรของประเทศไทย 
1. คนที่ 25 
2. คนที่ 26 
3. คนที่ 27 
4. คนที่ 28 

26. ประเทศใหมที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  คือประเทศใด 
1. บรูไนดารุสซาเลม              
2. ติมอร-เลสเต 
3. เวียดนาม     
4. สิงคโปร 

27.  “ปามีรนอต”  หมายถึงขอใด 
1. ศูนยรวมของแมน้ําในเอเชีย                     
2. ศูนยรวมความเจริญในเอเชีย 
3. ศูนยรวมเทือกเขาทางตอนกลางของเอเชีย           
4. ศูนยรวมความกดอากาศของเอเชีย 

28. ยอดเขาที่สงูที่สุดในเอเชยี  คือ ยอดเขาใด 
1. ซากรอส               
2. เอเวอเรสต 
3. หิมาลัย               
4. ปาปร 

29. พายุที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย  เรียกวา อยางไร 
1. ไซโคลน               
2. ไตฝุน 
3. เฮอริเคน               
4. ทอรนาโด 

30. พายุใดตอไปนี้ที่มีกําลังแรงมากที่สุดคือขอใด 
1. มรสุม               
2. ไตฝุน 
3. ดีเปรสชั่น               
4. โซนรอน 
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31. “ตะวันออกไกล” หมายถึงภูมิภาคใด 
1. เอเชียตะวันออก              
2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
3. เอเชียตะวันตก              
4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต 

32. ขอใดคอืแนวแบงเขตทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย 
1. เทือกเขาอูราล              
2. ทะเลสาบแคสเปยน 
3. เทือกเขาคอเคซัส              
4. ถูกทุกขอ 

33. ทะเลเมดเิตอรเรเนียนเปนทะเลที่คั้นกลางระหวางทวีปใด 
1. อเมริกาเหนอื – อเมรืกาใต             
2. ยุโรป - แอฟริกา 
3. เอเชีย  -  ยุโรป              
4. ออสเตรเลีย  -  เอเชีย 

34. ปาสนจะเกดิขึ้นอยางหนาแนนในลักษณะอากาศแบบใด 
1. แบบทุนดรา               
2. แบบเมดิเตอรเรเนียน 
3. แบบอบอุนชื้นภาคพื้นสมุทร             
4. แบบไทกา 

35. ขอใดจดัเปนแมน้ํานานาชาติ 
1. ดานูบ  ไรน               
2. เทมส  เซนส 
3. โวลกา  โป               
4. เอลบา  ดานูบ 

36. GRAND  CANYON   เกิดจากการกระทาํของสิ่งใด 
1. แมน้ํา               
2. ลม 
3. คลื่น               
4. แผนดินไหว 
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37. ปญหาสําคัญซ่ึงเกิดในกัมพูชา  ซ่ึงทําใหกัมพูชาเกิดสงครามกลางเมอืงยาวนาน  คือปญหาอะไรเปนสําคัญ 
1. การแยงชิงความเปนใหญของฝายตางๆ            
2. การนับถือศาสนาตางกัน 
3. การมีเผาพันธุตางกัน              
4. การมีพรมแดนที่แตกตางกัน 

38. ปญหาปาเลสไตนเกิดจากสาเหตุใดเปนสําคัญ 
1. การขัดแยงทางเศรษฐกิจ             
2. การขัดแยงทางศาสนา 
3. การขัดแยงเรื่องชนกลุมนอย             
4. การขัดแยงเรื่องดินแดน 

39. ความขัดแยงระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใตคือขอใด 
1. การขัดแยงทาง เศรษฐกิจ             
2. การขัดแยงทางศาสนา 
3. การขัดแยงเรื่องเผาพันธุ             
4. การขัดแยงเรื่องอุดมการณทางการเมือง 

40. ทุงหญาแพรี บริเวณลุมแมน้ํามิสซิสซิปป จัดอยูในเขตภูมิอากาศแบบใด 
1. เขตภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป        
2. เขตภูมิอากาศทุนดรา 
3. เขตภูมิอากาศอบอุน         
4. เขตภมูิอากาศชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก 

41. ขอใดผิด 
1. ท่ีราบสูงบราซิลเปนที่ราบสูงท่ีกวางใหญในทวีปอเมริกาใต 
2. เทือกเขาแอนดิสในทวีปอัฟริกาจัดเปนเทือกเขาที่มีความยาวมากที่สุดในโลก 
3. ทวีปอัฟริกาเปนแหลงผลิตเพชรและทองคํารายใหญท่ีสุดในโลก 
4. ประเทศที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในทวีป คือ เนเธอรแลนดและฝรั่งเศส 

42. ภาวะโลกรอนเกิดจากการปลอยกาซใดขึน้ใดในชั้นบรรยากาศมากที่สดุ 
1. ออกซิเจน     
2. คารบอนมอนอกไซด 
3. คารบอนไดออกไซต    
4. ซัลเฟอรใดออกไซต 

 
 

 


