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วิชาภาษาไทย (๑๕ ขอ) 
๑. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง 

ก. เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่   

ข. แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม  

ค. จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม   

ง. จากอารามแรมรางทางกันดาร       
  
วิธีงายๆ คือ แทนคาน้ิวท้ัง ๕ ดวยเสียงท้ัง ๕ คือ น้ิวท่ี ๑ คือเสียงสามัญ น้ิวท่ี ๒ คือเสียงเอก น้ิวท่ี ๓ คือเสียงโท 

น้ิวท่ี ๔ คือเสียงตรี และน้ิวท่ี ๕ คือเสียงจัตวา 
ดังน้ัน เลขท่ีออกคือ  
ก.  เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่   31452433 
ข.  แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม  21313315 
ค.  จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม   1422411111 
ง.  จากอารามแรมรางทางกันดาร      21111111 

ตอบ ขอ ก. เพราะมีตัวเลขครบท้ัง ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕  
   เจา  เสียงโท 
   คุม เสียงสามัญ 
   แคน เสียงตรี 
   แสน เสียงจัตวา 
   โกรธ เสียงเอก 
   พิ เสียงตรี 
   โรธ เสียงโท 
   พี่ เสียงโท 
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๒. ขอใดมีคําท่ีสะกดดวยแมกดมากท่ีสุด 

ก. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเปนนิตยในโอกาสวันสุดสัปดาห 
ข. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูติพระโอรส 
ค. ขอต้ังสัจจะอธิษฐานยึดม่ันในชาติ ศาสน กษัตริยชั่วนิรันดร 

ง. ยศถาบรรดาศักด์ิไมสามารถสกัดกั้นใหแคลวคลาดปราศจากอุปทวันตรายได 
 
วิธีงายๆ คือ พยางคไหนออกเสียงทายพยางค หรือตัวสะกดดวยเสียงแมกด (เสียง ด.เด็ก) ใหต๊ิกไว แลวมา

นับวามีจํานวนกี่พยางค 
ก.  อุ บัติ เหตุ อาจ เกิด ขึ้น เปน นิตย ใน โอ กาส วัน สุด สัป ดาห 
ข.  งาน เฉ ลิม ฉ ลอง พระ เกียรติ ใน ว โร กาส การ ประ สูติ พระ โอ รส 
ค.  ขอ ต้ัง สัจ จะ อ ธิษ ฐาน ยึด ม่ัน ใน ชาติ ศาสน ก ษัตริย ชั่ว นิ รันดร 
ง.  ยศ ถา บรร ดา ศักด์ิ ไม สา มารถ ส กัด กั้น ให แคลว คลาด ปราศ จาก อุ ปท วัน ต ราย ได 

ตอบ ขอ ก.  มีคําท่ีสะกดดวยแมกดมากท่ีสุดเพราะมีเสียงตัวสะกด แมกด (เสียง ด.เด็ก) จํานวน ๗ พยางค  
ขอ ข.  มีแมกด ๔ พยางค 
ขอ ค.  มีแมกด ๕ พยางค 
ขอ ง.  มีแมกด ๕ พยางค 
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๓. ไตรยางคคืออะไร 

ก. พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 
ข. สระแท  สระประสม  สระเกิน 

ค. เสียงแท  เสียงแปร  เสียงดนตรี 
ง. อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรตํ่า 

  
ไตรยางค คือ การแบงพยัญชนะไทยท้ัง ๔๔ ตัว ออกเปน ๓ สวน ซึ่งเรียกวา “อักษรสามหมู” โดยอักษรสาม

หมูประกอบดวย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า 
แลวทราบหรือไมคะวา เราแบงอักษรเปนสามหมูเพ่ืออะไร? 

          คําตอบก็คือ... การแบงอักษรเปนสามหมูก็เพื่อประโยชนในการนําไปผันคํา ท้ังน้ีเพราะอักษรแตละหมูมี

ความสามารถในการผันคําไดแตกตางกัน  
 อักษรสามหมูแบงไดดังน้ี 
อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห 
อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ 
อักษรตํ่า มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
 ตอบ ขอ ง.  ไตรยางค คือ อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรตํ่า 
 
อานขอมูลเร่ือง “ไตรยางค หรืออักษรสามหมู” ท่ีนี่  

http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.html  
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๔. ขอใดมีคําตายมากท่ีสุด 
ก. ประดุจทรงวราภรณสุนทรสวัสด์ิ  ๑๐ พยางค : คําเปน ๕ คําตาย ๕ 
ข. เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสงา  ๙ พยางค : คําเปน ๓ คําตาย ๖ 
ค. ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธ์ิ  ๙ พยางค : คําเปน ๑ คําตาย ๘ 
ง. ท่ีสถิตอานุภาพสโมสร  ๙ พยางค : คําเปน ๔ คําตาย ๕ 

  
เวลาออกเสียงอานแตละขอจะไดดังน้ี 

ก. ประ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   ดุจ (แมกด-คําตาย)   ทรง (แมกง-คําเปน)    
วะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   รา (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   ภรณ (แมกน-คําเปน)    
สุน (แมกน-คําเปน)   ทร (แมกน-คําเปน)    สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   หวัสด์ิ (แมกด-คําตาย)  

ข. เรือง (แมกง-คําเปน)   จะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   หรัส (แมกด-คําตาย)   ยิ่ง (แมกง-คําเปน) 
 มะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   กุฎ (แมกด-คําตาย)   สุด (แมกด-คําตาย)    
 สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)    หงา (สระเสียงยาวในแม กา-คําเปน)  
ค. ประ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   ดับ (แมกบ-คําตาย)   พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)    
 วอ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   ระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   เดช (แมกด-คําตาย)    
 วิ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   เศษ (แมกด-คําตาย)   ฤทธ์ิ (แมกด-คําตาย)    
ง. ท่ี (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   ถิต (แมกด-คําตาย)    
 อา (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   นุ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   ภาพ (แมกบ-คําเปน) 
 สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   โม (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   สร (แมกน-คําตาย)    
 ตอบ ขอ ค.  เพราะ “ท่ีสถิตอานุภาพสโมสร” มี ๙ พยางค : คําเปน ๔ คําตาย ๕ 
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๕. ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน 

ก. พระเสด็จโดยแดนชล  
ข. ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย 
ค. เรือชัยไววองวิ่ง  
ง. รวดเร็วจริงยิ่งอยางลม 

  
คําเปน คือ คําท่ีมีเสียงอานตามรูปวรรณยุกตไดโดยงาย ซึ่งลักษณะของคําเปนมีดังน้ี 

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

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

เวลาออกเสียงอานจะไดดังนี้ 
ก. พระ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)   สะ (สระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย)    
 เด็ด (แมกด-คําตาย)   โดย (แมกน-คําเปน)   แดน (แมกน-คําเปน)   ชน (แมกน-คําเปน) 
ข. ซง (แมกง-คําเปน)   เรือ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   ตน (แมกน-คําเปน)    
 งาม (แมกม-คําเปน)   เฉิด (แมกด-คําตาย)   ฉาย (แมเกย-คําเปน) 
ค. เรือ (สระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน)   ชัย (แมเกย-คําเปน)   ไว (เสียงสระเกิน-คําเปน)   
 วอง (แมกง-คําเปน)   วิ่ง (แมกง-คําเปน) 
ง. รวด (แมกด-คําตาย)   เร็ว (แมเกอว-คําเปน)   จริง (แมกง-คําเปน)   ยิ่ง (แมกง-คําเปน)    
 อยาง (แมกง-คําเปน)  ลม (แมกม-คําเปน) 
 ตอบ  ขอ ค.   “เรือชัยไววองวิ่ง” ทุกพยางคในขอใดเปนคําเปน 
    เรือ  คือ  สระเสียงยาวในแม ก กา  
   ชัย  คือ  เสียงแมเกย 
   ไว  คือ  คําท่ีประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา (ไว) 
   วอง  คือ  แมกง 
   วิ่ง  คือ  แมกง 
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๖. ขอความตอไปนี้มีคําเปนและคําตายกี่คํา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย” 

ก. คําเปน ๕ คํา คําตาย ๔ คํา 

ข. คําเปน ๔ คํา คําตาย ๕ คํา 

ค. คําเปน ๓ คํา คําตาย ๖ คํา 

ง. คําเปน  ๖  คํา  คําตาย ๓ คํา 
  
คําวา “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทย” เวลาออกเสียงอานจะไดดังน้ี 

ประ สระอะ เปนสระเสียงสั้นในแม ก กา-คําตาย 
เทศ แมกด-คําตาย 
ไทย แมเกย-คําเปน 

รวม แมกม-คําเปน 
เลือด แมกด-คําตาย 
เน้ือ สระเอือ เปนสระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน 

ชาติ แมกด-คําตาย 
เชื้อ สระเอือ เปนสระเสียงยาวในแม ก กา-คําเปน 
ไทย คําท่ีประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา (ไทย)-คําเปน 

ตอบ ขอ ก.  เพราะ “ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ชาติเช้ือไทย” มี ๙ พยางค คําเปน ๔ คําตาย ๕ 
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๗. ขอใดไมใชประโยครวม 

ก. พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที  

ข. คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด 

ค. ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ  

ง. ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจถึงตองตักเตือน 
 
ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีรวมเอาประโยคความเดียวต้ังแต ๒ ประโยคขึ้นไปมา

รวมเขาดวยกัน โดยมีคําสันธานเชื่อมใหประโยคตอเน่ืองกัน (ประโยคความเดียว + คําสันธาน + ประโยคความเดียว) 
โดยประโยคความเดียว หรือประโยคยอย จะมีใจความสมบูรณในตัวเองอยูแลว ดังน้ัน เม่ือแยกประโยคออก

จากกันแลวก็ยังสามารถเขาใจได เชน 

ประโยคความรวม 
ประโยคความเดียว 

(ประโยคยอย) 
คําสันธาน 
(คําเช่ือม) 

ประโยคความเดียว 
(ประโยคยอย) 

คุณพอกับคุณแมไปทํางาน คุณพอไปทํางาน กับ คุณแมไปทํางาน 

หัวหนานักเรียนเปนคนดีเพ่ือน ๆ จึงรักเขา หัวหนานักเรียนเปนคนดี จึง เพ่ือน ๆ รักเขา 

พ่ีอยากเปนทหารแตนองอยากเปนตํารวจ พ่ีอยากเปนทหาร แต นองอยากเปนตํารวจ 

 

ดังน้ัน เม่ือลองมาแจกแจงรูปประโยคจะไดดังน้ี 

ประโยคความรวม 
ประโยคความเดียว 

(ประโยคยอย) 
คําสันธาน 
(คําเช่ือม) 

ประโยคความเดียว 
(ประโยคยอย) 

พอฝนจะตกเราก็รีบกลับบานทันที ฝนจะตก พอ...ก็ เรารีบกลับบานทันที 

คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด คนไทยรักสงบแตยามรบก็ไมขลาด แต...ก ็ ยามรบไมขลาด 

ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ ใครๆ ก็รู วา แถวสีลมอากาศเปนพิษ 

ประชาชนไมใชสะพานลอยตํารวจถึงตองตักเตือน ประชาชนไมใชสะพานลอย ถึงตอง ตํารวจตักเตือน 

พ่ีอยากเปนทหารแตนองอยากเปนตํารวจ พ่ีอยากเปนทหาร แต นองอยากเปนตํารวจ 

 

ตอบ ขอ ค.   
เพราะ “ใคร ๆ ก็รูวาแถวสีลมอากาศเปนพิษ” มีประโยคยอยประโยคแรกมีลักษณะเปนวลี คือ “ใครๆ ก็รู” 

ซ่ึงวลีนี้มีใจความท่ีไมสมบูรณ เพราะไมมี “กรรม” มารองรับวา “ใครๆ ก็รู แลวรูอะไร???” ดังนั้น ถาอยากจะให

ประโยคมีใจความท่ีสมบูรณ ควรจะเปนแบบนี้  
ตัวอยาง “ใครๆ ก็รูวารถติดเพราะฉะนั้นแถวสีลมอากาศจึงเปนพิษ” 
 

ประโยคความรวม 
ประโยคความเดียว 

(ประโยคยอย) 
คําสันธาน 
(คําเช่ือม) 

ประโยคความเดียว 
(ประโยคยอย) 

ใครๆ ก็รูวารถติดเพราะฉะนั้นแถวสีลมอากาศจึงเปนพิษ ใครๆ ก็รูวารถติด เพราะฉะน้ัน...จึง แถวสีลมอากาศเปนพิษ 
 

อานขอมูลเร่ือง “ชนิดของประโยคในภาษาไทย” ท่ีนี่  
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B
2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html 
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๘. ขอใดเปนประโยคคําถาม 

ก. อะไรฉันก็กินไดท้ังน้ัน  

ข. เธอน่ันเอง ฉันนึกวาใครเสียอีก 
ค. ทําไมเธอไมอานคําสั่งใหดีเสียกอน  

ง. เม่ือไรเขาจะมาก็ไมรู 
 
รูปประโยคคําถาม คือ ประโยคท่ีมีใจความแสดงคําถาม ซึ่งประโยคชนิดน้ีจะมีคําวา “ใคร อะไร ทําไม อยางไร 

หรือ ฯลฯ ซึ่งผูถามอาจตองการคําตอบท่ีเปนเน้ือความการตอบรับหรือปฏิเสธ เชน 
- ตองการคําตอบเปนเนื้อความ เชน 
  ถามวา ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ คืออะไร  ตองตอบชื่อเต็มของกรุงเทพฯ 
  ถามวา สอบเขาเหลาไหนกันบาง   ตองตอบวาสอบเขาเหลาไหนบาง 
- ตองการการตอบรับหรือปฏิเสธ เชน 
  ถามวา เธอลําบากอะไรไหม   ตองตอบวาลําบาก หรือไมลําบาก 
  ถามวา เธอสูไหวหรือเปลา   ตองตอบวาเรียนไหว หรือเรียนไมไหว 
จะสังเกตวา รูปประโยคคําถามนี้ตองการใหเราตอบวา “ใช หรือไมใช” เทานั้นเอง 
ตอบ ขอ ง.  “เม่ือไรเขาจะมาก็ไมรู” มีลักษณะเปนประโยคคําถาม เพราะสามารถตอบไดวา              

“จะมาตอนไหน หรือมากี่โมง”  
สวนขออื่นแมจะมีคําถามท่ีวา “อะไร หรือเปลา ไหม” แตเนื้อหาไมไดเปนประโยคคําถาม เปนเพียงประโยค

บอกเลา ทีไมตองการคําตอบแตอยางใด 
 

อานขอมูลเร่ือง “ประโยคเพ่ือการสื่อสาร” ท่ีนี่  
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E

0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙ -

๙. ขอใดใชภาษาระดับทางการ 

ก. วิถีชีวิตไทยริมสองฝงแมนํ้าโขงกลับมาคึกคักอีกครั้ง 
ข. คนต่ืนเตนมากมายเมื่อกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมนํ้าเจาพระยาปดฉากลง 
ค. ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย 
ง. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
ระดับภาษา หมายถึง ความลดหลั่นของถอยคํา และการเรียบเรียงถอยคําเพื่อใหเหมาะกับโอกาส กาลเทศะ และ

ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเปนผูสงสารและผูรับสาร โดยท่ัวไประดับภาษาแบงเปน ๔ ระดับ คือ 
๑. ภาษาแบบแผน หรือภาษาทางการ เวลาใชตองคํานึงถึงความถูกตองตามกฎเกณฑ ระเบียบของภาษา ความ

สุภาพ และมารยาท 
- สวนใหญจะใชในการเขียนมากกวาการพูด ไดแก ภาษาท่ีใชเขียนเอกสารราชการทุกชนิด ตําราวิชาการ 

วิทยานิพนธ บทความวิชาการ บทบรรณาธิการ 
- การพูดจะใชในงานพิธีการ เชน การกราบบังคมทูลในงานพระราชพิธี คําปราศรัย ประกาศเกียรติคุณ 

ปาฐกถา โอวาท สุนทรพจน กลาวเปด-ปดการประชุม 
๒. ภาษากึ่งแบบแผน ใชในการพูดและเขียนท่ีไมเปนทางการมากนัก 

- การเขียน ไดแก ภาษาท่ีใชเขียนจดหมายธุรกิจ ขอเขียนในวารสาร และนิตยสาร บทความ นวนิยาย เร่ือง

สั้น ขาวในหนังสือพิมพรายวัน การตอบขอสอบอัตนัย 
- การพูดจะใชในการสนทนาระหวางบุคคลท่ีไมคุนเคย การสนทนากับคนท่ีมีตําแหนง และวัยตางกัน การ

พูดในท่ีชุมชน การอภิปราย การแนะนําตัวบุคคล 
๓. ภาษาปาก หรือภาษากันเอง สวนใหญจะใชในชีวิตประจําวัน ไมเครงครัดเร่ืองกฎเกณฑของภาษา ภาษาท่ีใช

มักจะมีคําสแลง คํากรอน คํายอ หรือคําตางประเทศปะปน เชน ภาษาท่ีใชสนทนาระหวางบุคคลคุนเคย ภาษาซื้อขาย 

การโฆษณาหาเสียง การละเลน และภาษาถิ่น 
๔. ภาษาตํ่า เปนคําท่ีไมสุภาพ หรือเปนคําหยาบ ใชพูดระหวางเพื่อนวัยเดียวกัน ไมนิยมเขียน เปนลายลักษณ

อักษร ยกเวนการใชเขียนนวนิยาย หรือเรื่องสั้น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือ ตัวละครในเรื่อง 
ตอบ ขอ ง.  เพราะใชภาษาไดเหมาะสมกับเนื้อหามากท่ีสุด สวนขออื่นๆ มีคําท่ีไมเหมาะสมกับเนื้อหา 

ก.  วิถีชีวิตไทยริมสองฝงแมนํ้าโขงกลับมาคึกคักอีกครั้ง 
ข.  คนต่ืนเตนมากมายเม่ือกระบวนเหเรือพระราชพิธีในแมนํ้าเจาพระยาปดฉากลง 
ค.  ถนนการลงทุนทุกสายตางเรงปดฝุนเศรษฐกิจฟนจุดขาย 
ง.  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
 

อานขอมูลเร่ือง “ประโยคเพ่ือการสื่อสาร” ท่ีนี่ 
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E

0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html  
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๑๐. ขอความตอไปนี้ควรใชคําเช่ือมในขอใดมาเติมในชองวาง 
  ประเทศของเราตองประสบวิกฤติการณดานตาง ๆ ติดตอกันมาหลายป ....... ดวยความรูเทาทันและ

ความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนท่ีชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติอยู 

ก. ท้ังน้ี  จึง 

ข. แต  จึง  

ค. แต  ก็   

ง. ท้ังน้ี  ก็ 

จ. ทําไมได และไมเดา 
 

ขอน้ีเปนเรื่องประโยคในภาษาไทย ในรูปของประโยคความรวมประเภท 
ซึ่งดูเหมือนจะยาก แตถาเขาใจวัตถุประสงคในการเขียนแลวจะเขาใจ  
คําเช่ือมสําหรับชองวางแรกนั้น เปนคําเช่ือมระหวางประโยคแรก กับประโยคท่ี ๒ โดยมีอยู ๒ ตัว คือ 

“ท้ังนี้” กับ “แต”  
โดยคําวา “ท้ังนี้” ความหมายของคํามีคาเทากับคําวา “เพราะ, เนื่องจาก” ซึ่งอานแลวตะหงิดๆ เหมือน

ความหมายน้ีไมถูกตอง… ทีน้ีลองเอาคําวา “แต” มาใสดูบาง จะเห็นวาเปนเหตุเปนผลกันดี ไมเชื่อลองดูกัน “ประเทศ
ของเราตองประสบวิกฤติการณดานตาง ๆ ติดตอกันมาหลายป แตดวยความรูเทาทันและความรวมมือรวมใจของคน

ไทยทุกคนท่ีชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติอยู” 
คําเช่ือมชองวางท่ี ๒ มีอยู ๒ ตัวเลือกเชนกัน คือ “จึง” กับ “ก็”  
ซึ่งคําวา “จึง” เปนคําท่ีแสดงความท่ีเปนผลเน่ืองจากเหตุขางหนา สวนคําวา “ก็” เปนคําสันธานทําหนาท่ีเปน

คําเชื่อมความ หรือแสดงความหมายวาคลอยตาม หรือใชเชื่อมคําเพ่ือใหความสมบูรณขึ้น ซึ่งประโยคท่ีวา “ดวยความ
รูเทาทันและความรวมมือรวมใจของคนไทยทุกคนท่ีชวยกันประคับประคองแกไข บานเมืองของเรา ....... ยังคงเปนปกติ

อยู” มีลักษณะเปนเหตุเปนผล ประมาณวา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิด” ดังน้ันจึงแปลความไดวา “บานเมืองสงบสุข
เพราะความรูเทาทันและความรวมมือรวมใจ ซึ่งลักษณะของประโยคเปนเหตุเปนผลกัน การเติมคําวา “จึง” ลงไปจะได

ความหมายท่ีสมบูรณท่ีสุด 
 ตอบ ขอ ข. แต  จึง  
 

อานเรื่อง “ชนิดของประโยคในภาษาไทย” เพ่ิมเติมท่ี  
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B
2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html 

 
 
 
 
 



 
- ๑๑ -

๑๑. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 

ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา  
ข. ประเทศชาติบานเมืองของเรา 
ค. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น 

ง. ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา 
 

ประโยค คือ ถอยคําหรือขอความที่มีใจความครบบริบูรณ มีเน้ือความชัดเจน น่ันก็คือ ชัดเจนซะจนสามารถ

ทราบไดวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และอยางไร  
โดยท่ัวไปประโยคจะประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง 

          ภาคประธาน เปนผูกระทํากริยาอาการ เพื่อใหทราบวาใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และอยางไร ซึ่งภาค

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

ประโยคมีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งภาคแสดงจะมีสวนขยายหรือไมก็ได 
กลาวโดยสรุป ประโยคท่ีมีใจความสมบูรณตองประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง  

 ซึ่งเม่ือพิจารณาตารางตอไปน้ีนาจะเขาใจมากขึ้น 

 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประโยค 
ประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม

ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา  ภาษาไทย - พัฒนา มาตลอดเวลา - - 
ประเทศชาติบานเมืองของเรา ประเทศชาติ บานเมืองของเรา - - - - 
เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น เด็กหญิง ตัวเล็กผิวขาวคนน้ัน - - - - 
ทะเลสาบขางหมูบานเจาพระยา ทะเลสาบ ขางหมูบานเจาพระยา - - - - 

 
เม่ือพิจารณาตัวเลือกแลวจะพบวามีเพียงขอ ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา เทาน้ันท่ีประกอบดวย ๒ สวน 

คือ ภาคประธาน และภาคแสดง สวนตัวเลือกอื่นมีเพียง ภาคประธาน และบทขยายประธาน แตไมมีภาคแสดง (หรือ

ภาคกริยา) 
เฉลย ขอ ก.  ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา 

  
อานขอมูลเร่ือง “ประโยคเพ่ือการสื่อสาร” ท่ีนี่ 

http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html  

 



 
- ๑๒ -

๑๒. สถานการณตอไปนี้ตรงกับสํานวนในขอใด 
ครอบครัวของเขาถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขาก็ยังใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย ขับรถยนต

ราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร 

ก. จมไมลง  
ข. เจายศเจาอยาง 
ค. เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง  
ง. กินขาวรอน นอนต่ืนสาย 

 
จมไมลง : เคยรุงเรืองใหญโต เม่ือตกอับก็ยังทําตัวเหมือนเดิม ไมยอมปรับตัวใหเหมาะกับฐานะของตน 

ตัวอยาง”สิ้นสามีแลวภรรยาและลูกๆยังจมไมลง ทําตัวเหมือนเดิม ท้ังๆทีไมมีรายไดอะไร ไมชาคงลมละลายแน 

เจายศเจาอยาง : คนท่ีไวตัวไวยศ 
เห็นชางข้ี ข้ีตามชาง : ทําเลียนแบบคนใหญคนโตหรือคนม่ังมีท้ัง ๆ ท่ีตนไมมีกําลังทรัพยหรือความสามารถ

พอ, มีความหมายอยางเดียวกับเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานกน หรือเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดกน. 
กินขาวรอน นอนต่ืนสาย : ผูท่ีอยูแบบสุขสบายแบบเจานาย 
เฉลย ขอ ก.  จมไมลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๓ -

๑๓. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 

ก. การแตงกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุน 

ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย 
ค. บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผูพูดและการยอมรับจากผูฟง 
ง. ความเชื่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ปาฏิหาริย ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร 

 
คําอธิบายขอนี้เหมือนขอ ๑๐๑ เลย ลองกลับไปทบทวนดูกัน 
งายๆ สั้นคือ ดูวาขอไหนมี “ภาคประธาน” และ “ภาคแสดง” ซึ่งขอ ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลาย

จังหวัดของไทย สวนตัวเลือกอื่นๆ มีแตภาคแสดงเพียงอยางเดียว แตท่ีเห็นๆ ยาวๆ เคาเรียกวา “สวนขยายของภาค
ประธาน” อาจจะยาวไปหนอย แตก็เพื่อใหเขาใจวาภาคประธานคืออะไร 

เฉลย ขอ ข. มีขาวโรคไขหวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๔ -

๑๔. ขอใดไมมีผูรับสาร 

ก. เด็กชายจักรดาวสัญญากับพอแมวาจะต้ังใจเรียน 

ข. เด็กหญิงเพียงออคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องผลการสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม 

ค. เด็กหญิงสมานใจรองไหอยูในหองเรียนตอหนาเพื่อน ๆ   

ง. เด็กชายผานฟา ต้ังใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 
 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถายทอดสาร (message) จากบุคคลฝายหน่ึง ซึ่ง

เรียกวา ผูสงสาร (sender) ไปยังบุคคลอีกฝายหน่ึง ซึ่งเรียกวาผูรับสาร (receiver) โดยผานสื่อ (channel/media) 
องคประกอบของการสื่อสาร 
๑. ผูสงสาร หมายถึง บุคคลท่ีใชวิธีการตาง ๆ ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของตน

ไปสูบุคคลอีกฝายหน่ึง 
๒. สาร หมายถึง เรื่องราว หรือสิ่งท่ีผูสงสารสงไปยังผูรับสาร 
๓. สื่อ หมายถึง ชองทางในการสื่อสาร ซึ่งเปนตัวกลางท่ีเชื่องโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารใหติดตอสื่อสารกัน

ได ทราบไหมคะวา สื่อมีหลายประเภท น่ันคือ 
- สื่อบุคคล ไดแก ผูสื่อขาว ผูนําความคิด ครู 
- สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพถาย วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ การแสดงบทเวที 
๔. ผูรับสาร หมายถึง บุคคลผูรับสารจากผูสงสารดวยการอาน การฟง และการชม 
 

เม่ือวิเคราะหตัวเลือกตางๆ แลวจะเห็นวา  
ก.  เด็กชายจักรดาวสัญญากับพอแมวาจะต้ังใจเรียน >>> ผูรับสาร คือ พอแม 
ข.  เด็กหญิงเพียงออคุยกับเพื่อน ๆ เรื่องผลการสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม >>> ผูรับสาร คือ เพ่ือนๆ 

ค.  เด็กหญิงสมานใจรองไหอยูในหองเรียนตอหนาเพื่อน ๆ >>> ผูรับสาร คือ เพ่ือนๆ 
ง.  เด็กชายผานฟา ต้ังใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร >>> ไมมีผูรับสาร 

 เฉลย ขอ ง. เด็กชายผานฟา ต้ังใจจะสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร 
 

อานขอมูลเร่ือง “ประโยคเพ่ือการสื่อสาร” ท่ีนี่ 
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E

%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%
AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ -

๑๕. ขอใดเรียงลําดับคําตามพจนานุกรมไดถูกตอง 

ก. ยี่โถ  รางวัล  ฤกษ  ละโว 
ข. จับฉาย  มหาวงศ  ปนัดดา  ตระกูล 
ค. ขี้คุย  เงินรอน  ปากผี  ตังเก 

ง. ตระเวน  นายดาบ  ถวาย  เทพี 
 

ขอน้ีทอง ก. – ฮ. ได ก็ไมยากเลย  
บางคนแตอาจจะไมเขาใจวา ขอ ก. คําวา “ฤกษ” ซึ่งตัว “ฤ” เรียกวา “ตัว รึ”  

- ใชเขียนประสมกับพยัญชนะ โดยออกเสียงเปน ริ รึ เรอ เชน กฤษณ พฤษภาคม ฤกษ 
- ใชเขียนตนคํา โดยออกเสียงเปน ริ เชน ฤดี ฤดู ตฤน 
 โดยตัว ฤ น้ี  จะตามหลัง ร. และอยูหนา ล. ตามน้ี >>> ม  ย  ร  ฤ  ฤๅ  ล  ฦ  ฦๅ  ว 

เม่ือวิเคราะหตัวเลือกตางๆ แลวจะเห็นวา  
ก.  ยี่โถ  รางวัล  ฤกษ  ละโว  >>> เรียงไดถูกตองแลว 

ข.  จับฉาย  มหาวงศ  ปนัดดา  ตระกูล >>> จับฉาย  ตระกูล  ปนัดดา  มหาวงศ  
ค.  ขี้คุย  เงินรอน  ปากผี  ตังเก  >>> ขี้คุย  เงินรอน  ตังเก  ปากผี    
ง.  ตระเวน  นายดาบ  ถวาย  เทพี  >>>  ตระเวน  ถวาย  เทพี  นายดาบ  
 เฉลย ขอ ก. ยี่โถ  รางวัล  ฤกษ  ละโว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๖ -

วิชาสังคมศึกษา (๒๐ ขอ) 
๑๖. ศาสนาในขอใดเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม 

ก. พุทธ – พราหมณ 

ข. อิสลาม – พุทธ 

ค. ซิกข – คริสต 

ง. คริสต - อิสลาม  
 
ตอบ ขอ ง. คริสต - อิสลาม  

เม่ือวิเคราะหแลวจะทราบวา โจทยขอน้ีถามถึง “ประเภทของศาสนา” ซึ่งการจัดประเภทศาสนาน้ันมีวิธีการ

จัดแบงท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเกณฑท่ีใชในการแบง สําหรับโจทยขอน้ี “แบงประเภทตามความเช่ือเกี่ยวกับพระ
เจา” คือ 

๑. ศาสนาท่ีนับถือพระเจา หรือ "เทวนิยม" (Theism) คือ เชื่อวาพระเจาเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีสรางโลก และ

สรรพสิ่งตาง ๆ ซึ่งศาสนาท่ีนับถือพระเจาองคแยกเปน 
 ก. เอกเทวนิยม (Monotheism) จะนับถือพระเจาเพียงองคเดียว ไดแก ศาสนายิว ศาสนาคริสต ศาสนา

อิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร ศาสนาสิข และศาสนาเตา 
 ข. พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจาหลายองค บางคร้ังยังผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ ไดแก 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาชินโต และศาสนาขงจ๊ือ 
๒. ศาสนาท่ีไมมีการนับถือพระเจา เรียกวา "อเทวนิยม" (Atheism) ไดแก ศาสนาพุทธ และศาสนาเชน 
สรุป ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามเปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม คือ นับถือพระเจาเพียงพระองคเดียว 

โดยพระเจาของศาสนาคริสต คือ พระยะโฮวา (พระเยซูคริสตเปนศาสดา) สวนพระเจาของศาสนาอิสลาม คือ อลัลอฮ ฺ

(ทานนบีเปนศาสดา)  

 

อานเพ่ิมเติมท่ี  
http://www.duangden.com/Religious/religious.html  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B

8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%

B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๗ -

๑๗. ความรัก ความเมตตาระหวางเพ่ือนมนุษย เปนหลักธรรมสําคัญของศาสนาใด 

ก. ศาสนาอิสลาม  

ข. ศาสนาคริสต 
ค. ศาสนาฮินดู  

ง. พระพุทธศาสนา 
 
ตอบ ขอ ข.  ศาสนาคริสต  
สาเหตุท่ีศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรักมนุษย ทรงรักประชากรของพระองคทรงสราง

สัตวตางๆขึ้นมาเพื่อรับใช เปนอาหารแกมนุษย และทรงใหมนุษยลงสูนรกเม่ือไมศรัทธาในพระเจา ซึ่งความรักในศาสนา
คริสตน้ีเรียกวา “AGAPE” ซึ่งความรักท้ังหมดในศาสนาคริสตสรุปรวมไดวา แบงออกเปนความรักใหญๆ คือ ความรัก

อันดับท่ี 1 ในศาสนาคริสตน้ันคือ รักพระเจาสุดจิตสุดใจ, และความรักอันท่ี 2 คือ รักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง 

ดังท่ีสรุปอยูพระคัมภรไบเบ้ิล Luka 10:27 (ลูกา บทท่ี 10 ขอ 27) 
 

ท่ีมา  http://www.duangden.com/EthicalLecture/570-3.html  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0
%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๘ -

๑๘. พิธีซะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุงหมายใหชาวมุสลิมรูจักสิ่งใด 

ก. การใหอภัย  
ข. การแบงปน 

ค. ความยุติธรรม  

ง. ความอดทน 
 

ตอบ ขอ ข.  การแบงปน  
คุณคาของชีวิตตามความเช่ือของมุสลิม คือ การท่ีไดปฏิบัติตามบัญญัติของพระเปนเจา ซึ่งครอบคลุมชีวิตในทุก

ดาน และเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับชายและหญิง ขอปฏิบัติท้ังหมดมีขอปฏิบัติอันเปนพื้นฐานของการปฏิบัติ มีอยู ๕ 

ประการหรือเรียกวา หลักอิสลาม (อัรกานุลอิสลาม) ซึ่งไดแก 
๑. การกลาวปฏิญาณตน หมายถึง การประกาศยืนยันการนับถืออิสลาม โดยกลาวถึง ความเชื่อในหลักสําคัญ

สูงสุดวา "ขาพเจาขอปฏิญาณวา แนแท ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และขาพเจาขอปฏิญาณวา แนแท มุฮัมมัด

เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ" 
๒. การนมาซ ๕ เวลา คือ การทํานมัสการตอพระเปนเจา เชา บาย เย็น คํ่า และกลางคืน ในนมาซมีทาทางการ

สํารวมจิตใจระลึกถึงและขอพรตอพระผูเปนเจาดวยอิริยาบถ และคํากลาวท่ีมีแบบแผน นับวาเปนการฝกจิต ขัดเกลา

จิตใจ เพิ่มพูนความเขาใจในศีลธรรมและคุณธรรมอยางแนวแนและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ันยังเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางดานรางกายไดเปนอยางดี ผูท่ีจะทํากิจน้ี จะตองทําความสะอาดในเครื่องแตงกายและรางกาย และทําความสะอาด

ทางใจ คือการสํารวม "สูเจาจงดํารงนมาซ แนแท การนมาซชวยยับยั้งผูปฏิบัติจากความชั่วและความเลวทรามตาง ๆ" 

(อัล-กุรอาน. ๒๙:๔๕) 
๓. การจายซะกาต คือ การแบงปนทรัพยในครอบครองเมื่อครบพิกัดใหแกผูมีสิทธ์ิ เปนการสรางสวัสดิการและ

ลดชองวางในสังคม เปนการจัดระเบียบการสรางสังคมสงเคราะห เพื่อชวยใหผูอื่นมีการกินดีอยูดี ทรัพยท่ีตองจายเปน

ซะกาต ไดแก เงิน ทอง ปศุสัตวสิ่งเพาะปลูก ฯลฯ ซะกาตกําหนดจายใน ๘ ทาง คือ สําหรับคนอนาถา คนขัดสน 

เจาหนาท่ีผูจัดเก็บและจายซะกาต ผูท่ีเลื่อมใสจะนับถือหรือเพิ่งนับถืออิสลาม การไถทาสหรือเชลย ผูเปนหน้ีสินลนตัว 

คนเดินทางท่ีขาดคาใชจายในการเดินทางในตางถิ่น และในหนทางของอัลลอฮฺ อัล-กุรอานย้ําวา "การใหทานเปนการขัด

เกลาจิตใจใหบริสุทธ์ิ" (อัล-กุรอาน. ๙:๑๐๓) 
๔. การถือศีลอด คือ การละเวนจากการกิน การด่ืม การสัมพันธทางเพศและสํารวมตนอยูในคุณธรรม นับต้ังแต

แสงอรุณขึ้น จนกระท่ังดวงอาทิตยตกตลอดเดือนเราะมะฎอน อันเปนเดือนท่ี ๙ ของศักราชทางจันทรคติอิสลามเปน

เวลา ๑ เดือน การถือศีลอดก็มิใชงดบริโภคเทาน้ัน แตยังมีการสํารวมตนในศีลธรรมและกระทําความดีตาง ๆ เปน

พิเศษดวยใจท่ีจดจอในอัลลอฮฺ อัล-กุรอาน ไดกลาวถึงเจตนารมณของการถือศีลอดไววา "บรรดาผูศรัทธาเอย การถือ

ศีลอดไดถูกกําหนดแกสูเจา ดังท่ีเคยบัญญัติแกบรรดาผูลวงไปกอนสูเจา เพื่อสูเจาจะไดสํารวมตนจากความชั่ว" (อัล-กรุ

อาน. ๒:๑๘๓) การถือศีลอดน้ีจะตองปฏิบัติกันทุกคน ไมมีขอยกเวนสําหรับคนรวย คนจน ผูหญิง ผูชาย พระศาสดา 

หรือกษัตริย แตวามีขอผอนผันสําหรับผูท่ีเดินทางไกล ผูปวย หญิงท่ีมีประจําเดือน ผูชราภาพ ฯลฯ โดยการถือศีลอด

ชดใชหรือจายทรัพยตามเงื่อนไขของบัญญัติศาสนา 



 
- ๑๙ -

๕. การประกอบพิธีฮัจญ เปนการไปเยี่ยมเยียน เพื่อประกอบศาสนพิธีตามสถานที่สําคัญตาง ๆ ณ เมืองมักกะฮ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนหนาท่ีสําหรับผูท่ีมีความพรอมดานจิตใจ รางกาย และกําลังทรัพย การประกอบพิธีน้ี มี

คุณประโยชนนอกเหนือจากการยกระดับจิตใจและเสริมสรางคุณธรรมหลายประการ ฮัจญยังเสริมสรางความสํานึกผู

บําเพ็ญอัจญในความเปนพี่นองกัน ความเทาเทียมกันของมวลมนุษยทุกคน ทุกฐานะ ทุกเพศ และทุกวัยตองอยูใน

สถานท่ีเดียวกัน มีแบบแผนการแตงกายเหมือนกัน และปฏิบัติอยางเดียวกันในกรอบความเชื่อและศีลธรรม 
หลักพื้นฐานท่ีสําคัญของศาสนาอิสลามที่เปนท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติแสดงใหเห็นวา อิสลามเนนความสําคัญ

ของจิตใจเปนพื้นฐานท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมภายนอก อิสลามสรางคุณธรรมภายในโดยปลูกฝงศรัทธาความเชื่อม่ันใน

จิตใจกอน เพื่อมนุษยจะไดปฏิบัติตนตามรูปแบบของบัญญัติประการตาง ๆ อันจะทําใหชีวิตมีคุณคาเกิดสันติสุขในตัว

บุคคลและสังคม 
 

ท่ีมา   http://www.duangden.com/Religious/GoodLife-Religious.html  
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๑๙. ภายหลังการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี ๓ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลวไดเกิดเหตุการณสําคัญในขอใด 

ก. เกิดสงครามระหวางศาสนาตางๆ ในประเทศอินเดีย 

ข. พระพุทธศาสนากลายเปนรากฐานของวัฒนธรรมอินเดีย 
ค. พระพุทธศาสนาเผยแผไปยังดินแดนอาณานิคมของประเทศอินเดีย 
ง. พระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป 
 

ตอบ ขอ ง.  พระเจาอโศกมหาราชสงสมณทูตไปประกาศศาสนาพุทธนอกชมพูทวีป 
การสังคายนาพระไตรปฎก ครั้งท่ี ๓ ทําเม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได ๒๓๔ ป (บางแหงระบุ 

๒๓๕ ป)  ท่ีอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย มีพระเจาอโศกมหาราชเปนราชูปถัมภ มีพระโมคคัลลีบุตรติสส

เถระเปนประธานพรอมพระสงฆ ๑,๐๐๐ รูป ใชเวลา ๙ เดือน จึงสําเร็จมูลเหตุเกิดจากมีพวกนอกศาสนาปลอมเขามา

บวชในพระพุทธศาสนา  ทําใหพระพุทธศาสนามัวหมองและเสื่อมเสียและทําใหธรรมวินัย 
บิดเบือนไปจากความจริง ความถูกตองในการสังคายนาครั้งน้ันมีผล ๓ ประการ คือ 

๑)  ไดทําการชําระสะสางพระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยใหบริสุทธ์ิ 
๒)  ทําใหพระพุทธศาสนาเปนปกแผนม่ังคงขึ้น 
๓)  มีการสงสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังท่ีตาง ๆ ถึง ๙ คณะ 

 

ท่ีมา   http://www.kr.ac.th/ebook2/surakeat/03.html  
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๒๐. การท่ีอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหนง แบงเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือ และฝายใต ท้ังฝายพลเรือน

และทหารเกิดข้ึนในสมัยใด 

ก. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ข. สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
ค. สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ง. สมัยสมเด็จพระเพทราชา 
 

เฉลย ก.  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง วาดวยยศและตําแหนงขุนนาง ทรงอธิบายเอาไววา ตําแหนงขุนนางน้ัน ได

ต้ังขึ้นเปนธรรมเนียม แตครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (รัชกาลท่ี ๘ แหงกรุงศรีอยุธยา) เปนแบบสืบกันมา คือมี 

อัครมหาเสนาบดี ๒ ฝาย  

• เจาพระยาจักรี เปนอัครมหาเสนาบดีฝายพลเรือน เรียกวาสมุหนายก 

• เจาพระยามหาเสนา เปนอัครมหาเสนาบดีฝายทหาร เรียกวาสมุหกลาโหม หรือ สมุหพระกลาโหม 
ทวาจะใหเห็นภาพบริเวณหนาวัดโพธ์ิ (วัดเชตุพน) ในสมัยรัชกาลท่ี ๓-๔ ยังมีกําแพงเมือง และปอม ประตูเมือง 

สังเกตวา ประตูเมืองเปนประตูท่ีเรียกวา ‘คฤห’ มีหอรบครอมอยูเหนือประตู (ท่ีเห็นเปนชองๆ สี่เหลี่ยม) 
รองลงมาจึงเปน จตุสดมภ ๔ คือ เวียงวัง คลัง นา 
เวียง - เจาพระยมราช 
วัง - เจาพระยาธรรมา (หรือธรรมาธิกรณ) 
คลัง - เจาพระยาศรีธรรมาธิราช หรือ ตอมาเรียกตรงๆวา เจาพระยาพระคลัง 
นา - เจาพระยาพลเทพ 

ซึ่งเจาพระยาท้ัง ๖ ตําแหนงน้ี ถือ ศักดินา ๑๐,๐๐๐ เทาๆกัน 
แตแมจะแบงเปนสองฝายหรือสองสาย หากเม่ือใดมีการทัพศึก ตองออกรบท้ังสองฝายไมวาฝายทหารหรือ

พลเรือน จึงปรากฏวา เจาพระยาจักรี สมุหนายกมักรับพระบรมราชโองการเปนแมทัพเสมอๆ 
 

ท่ีมา   http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=2387&stissueid=2551&stcolcatid=2&stauthorid=13  
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๒๑. ขอใดไมไดเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ก.  การปฏิรูปการศึกษา (อานตอท่ี  http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Pa-tirup-Education.htm ) 
ข.  การจัดต้ังกระทรวง (อานตอท่ี  http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Pa-tirup-Social.htm) 
ค. การปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย (รัชกาลท่ี ๔) 
ง. การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (อานตอท่ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8
%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E

0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C) 
 
เฉลย ค. การปรับปรุงกองทันใหทันสมัย 
การปรับปรุงกองทันใหทันสมัยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของ

แสนยานุภาพทางการทหาร เพราะเปนท่ีมาของอํานาจเหนือเมืองท้ังปวง พระองคทรงแสดงพระราชดําริเกี่ยวกับเร่ืองน้ีวา 

(พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว : 34 อางถึงใน นฤมล ธีรวัฒน 2525 : 174) 
"... อน่ึงธรรมเนียมมนุษยทุกวันน้ี เมืองใดปนใหญนอย กระสุนดินดํา มีอยูมากเปนกําลังใหญแลว เมืองน้ันก็

เปนเมืองหลวง มีอํานาจแผท่ัวทิศไกลไปรอยโยชนสองรอยโยชน จนถึงนานาประเทศท่ีใกลเคียงซึ่งมีกําลังนอยกวา ก็

ตองมาขอออนนอมเสียสวยเสียบรรณาการให อันน้ีเปนธรรมดามนุษยในแผนดิน..." 
โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงตระหนักวาประเทศตาง ๆ ในบริเวณเอเชียน้ีกําลังถูกคุกคาม

จากประเทศมหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะประเทศไทยกําลังอยูในแผนการยึดครองของฝรั่งเศสและอังกฤษ ฉะน้ันจึง

ทรงตองปรับปรุงกิจการทหารของประเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยางรีบดวนพรอมกันหลาย ๆ ดาน ไมวาจะ

เปนการจัดกําลัง การจัดหาอาวุธ การฝก และยุทธวิธี และทรงทอดพระราชภาระใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลา

เจาอยูหัว (ขณะท่ียังทรงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค) ในดานการ

ฝกอบรมทหารปนใหญ และทรงชวยปรับปรุงกองทัพบกใหเปนหนวยทหารแบบตะวันตก สวนหนวยทหารราบน้ันมีพระ

ราชประสงค จะไดนายทหารอังกฤษมาชวยปรับปรุงและฝกอบรม จึงทรงเลือกจางรอยเอกชาวอังกฤษ ทหารนอกราช-

การของกองทัพอังกฤษเขารับราชการเปนนายทหารฝร่ังคนแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชื่อรอยเอก อิมเปย (Impey) 
ไดรับมอบหมายใหฝกทหารในกรมอาสาลาวและเขมร ในพระบรมมหาราชวัง ใหจัดเปนกองรอย เรียกวา "ทหารเกณฑ

หัดอยางยุโรป" หรือ "ทหารเกณฑหัดอยางฝร่ัง" การฝกสอนทหาร ไดจัดระเบียบแบบแผน และฝกสอนทางบกเปนครั้ง

แรก ตามแบบอยางทหารอังกฤษ มีการแบงแยกเปน กองพัน กองรอย หมวดหมู มีผูบังคับบัญชา ชั้นนายพัน นายรอย 

นายสิบ ลดหลั่นกันลงมา และ เรียกขานเปนคําอังกฤษ เพราะผูสอนไมอาจแปลคําเปนภาษาไทย ทหารพวกน้ีจึงไดชื่อ

เรียกอีกอยางวา "ทหารเกณฑหัดอยางอีหรอบ" ในขั้นตนไดจัดเหลาทหารรักษาพระองค โดยแบงออกเปนสองกอง 

เรียกวา กองทหารหนา และกองทหารรักษาพระองคปนปลายหอกวังหลวงเดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

โปรดเกลาฯใหกองทหารเกณฑหัดอยางยุโรปหรือกองทหารรักษาพระองคเปนทหารประจําพระองค ผลัดเปลี่ยนกันอยู

เวรรักษาพระราชฐาน การบังคับบัญชากองทหารท้ังสองน้ี แบงเปนกองรอย หมวด และหมู ซึ่งไดถือปฏิบัติสืบมาจนถึง

ปจจุบัน (รอง ศยามานนท 2525 : 530) 
 

ท่ีมา   http://siweb.dss.go.th/sci200/item1/military.html 
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๒๒. ขอใดคือนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าในสมัยรัชกาลท่ี ๗  

ก. ลดคาเงินบาท  

ข. ปลดขาราชการออก 
ค. กูเงินจากตางประเทศ  

ง. สงเสริมการใชสินคาไทย 
 

เฉลย ขอ ข. ปลดขาราชการออก 
ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ประเทศไทยกําลังประสบภาวะทรุดโทรมอยางยิ่ง โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ รัฐบาลได 

ตัดทอนรายจายท่ีไมจําเปนออกไปอยางมากมาย ในป พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงตัดทอน

รายจายในราชสํานัก เพื่อเปนตัวอยาง แกหนวยงานราชการตาง ๆ มีการลดจํานวนขาราชการ ในกระทรวงตาง ๆ ให

นอยลง พระองคยินยอมลดรายไดท่ีจะถวายใหกับพระคลังขางท่ี นอกจากน้ีพระองคทรง มีพระราชปรารภ ใหคนไทย

หางานอยางอ่ืนทํานอกจากการยึดอาชีพรับราชการ ถึงเวลาท่ีคนไทยตองหันไปประกอบอาชีพทางการคาและการ

อุตสาหกรรมใหมากขึ้น แตในขณะน้ันภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมตกตํ่าลงอยางมาก สงผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ใหทรุดหนักลงไปอีก ประชาชนตางเดือดรอนอยางมาก “เกิดภาวะขาวยากหมากแพง” รัชกาลท่ี 7 ไดใช

มาตรการตัดทอนรายจายอยางเขมงวดท่ีสุด ตลอดจนปลดขาราชการออกจากตําแหนงเปนจํานวนมาก จัดการยุบ

มณฑลตาง ๆ ท่ัวราชอาณาจักร ประกาศยุบจังหวัด งดจายเบี้ยเลี้ยงขาราชการ  
ในเดือนกันยายน 2474 รัฐบาลประกาศงดใชมาตรฐานทองคํา และกําหนดคาเงินตามปอนดสเตอรลิง เพื่อ

ปรับงบประมาณประจําปใหเขาสูดุลยภาพ ออกพระราชบัญญัติการเก็บภาษีอากรใหม ในเดือนพฤษภาคม 2475 รัฐบาล

ไดขายทองคําทุนสํารองของประเทศท่ีมีอยูท้ังหมด 17 พฤษภาคม 2475 รัฐบาลประกาศเพ่ิมภาษีราษฎร โดยเฉพาะ

ขาราชการ เรียกภาษีเงินเดือน ประชากรในประเทศตกงานมากขึ้น กิจการคาเกือบท้ังหมดตกเปนของชาวตางชาติ 

เหตุการณท้ังหมดจึงนําไปสู การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเปนแบบประชาธิปไตย 
 

ท่ีมา   http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit4/chapter4/chapter4_7/Ram7_3_History.htm  
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๒๓. “สรีดภงส” จัดเปนภูมิปญญาในสมัยใด 

ก. ทวารวดี  

ข. สุโขทัย 
ค. เชียงแสน  

ง. อยุธยา 
 
เฉลย ข.  สุโขทัย 
ทํานบพระรวง เปนคําท่ีคนทองถิ่นตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย ใชเรียกรองรอยของคันดินโบราณเพื่อ

การชลประทานที่เมืองเกาสุโขทัยซึ่งกษัตริยสุโขทัยองคใดองคหน่ึงสรางขึ้น โดยท่ีเม่ือพบสิ่งใดที่เปนของเมืองโบราณ 

ชาวบานละแวกน้ันจะอธิบายวาเปนของท่ีพระรวงทําขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยอิทธิฤทธ์ิของพระรวงท้ังสิ้น  
รองรอยคันดินชลประทาน หรือ ทํานบพระรวงน้ันอยูนอกเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตรงบริเวณท่ี

กระหนาบดวยภูเขาสองลูกเปนรูปกามปู คือ เขาพระบาทใหญ กับเขากิ่วอายมา ภูเขาท้ังสองรูปน้ีอยูในเทือกภูเขาหลวง

ดานหลังตัวเมืองสุโขทัยโบราณ ลึกเขาไปในเทือกเขาน้ีเปนซอกเขาอันเปนตนกําเนิดของทางนํ้าเรียกวา โซกพระรวงลอง

ขรรค ลําธารขนาดเล็กท่ีมีตนกําเนิดจาดโซกพระรวงลองขรรค จะไหลเลาะเชิงเขากิ่วอายมาออกมา โดยอีกฟากหน่ึงของ

ฝงธารจะเปนท่ีลาดชันของเชิงเขาพระบาทใหญ 
ปจจุบันกรมชลประทานไดสรางเขื่อนดินสูงเปนแนวเชื่อมระหวางปลายเขาพระบาทใหญกับเขากิ่วอายมา 

สามารถกักนํ้าท่ีไหลออกมาจากโซกพระรวงลองขรรค บริเวณระหวางเขาท้ังสองลูกจึงกลายเปนอางเก็บนํ้าขนาดยอมและ

ระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าน้ีลงคลองเสาหอ  ซึ่งจะนํานํ้าน้ีเขาคูเมืองสุโขทัยท่ีมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต อันเปนตําแหนง

ท่ีมีระดับความสูงของพ้ืนดินสูงท่ีสุดของเมืองสุโขทัย นํ้าจากคลองเสาหอจะไหลลงคูเมืองดานทิศตะวันตกและทิศใต 

จากน้ันจะไหลเขาคูเมืองดานทิศเหนือและทิศตะวันออกไปสูมุมเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีระดับตํ่าท่ีสุดกอนท่ีจะ

ไหลลงแมนํ้าลําพันไปลงแมนํ้ายมที่อยูไกลออกไปทางทิศตะวันออก 
เดิมกอนท่ีกรมชลประทานจะกอสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า บริเวณน้ีจะมีคันดินเต้ีย ๆ สูงประมาณ 1-2 เมตร ทอด

ยาวเปนแนวขนานกันกับเขื่อนดินสรางใหมของกรมชลประทาน มีคําเรียกคันดินโบราณน้ีวา ทํานบพระรวง แตลักษณะ

คันดินไมสูงนักรวมท้ังมิไดมีสภาพการกอสรางท่ีแข็งแรงพอ จึงอาจท่ีจะวิเคราะหไดวา คันดินโบราณท่ีเรียกวาทํานบพระ

รวงน้ี มิไดทําหนาท่ีเปนเขื่อนกักเก็บนํ้าเหมือนกับเขื่อนดินท่ีกรมชลประทานมาสรางไว 
ทํานบพระรวงของเดิมจะทําหนาท่ีบังคับทิศทางของนํ้าท่ีมีมากในฤดูฝน มิใหไหลลนไปในทิศทางอื่นท่ีมิใช

ทิศทางไปสูเมืองสุโขทัยแตจะทําหนาท่ีเบนนํ้าท้ังหมดท่ีไหลมาจากเขาท้ังสองลูกน้ีใหไหลลงไปในคลองเสาหอท้ังหมด 

เพื่อนําไปสูคูเมืองสุโขทัย 
แนวคันดินท่ีทําหนาท่ีเบ่ียงเบนทิศทางของนํ้าไปยังทิศทางใดทิศทางหน่ึงตามตองการ ซึ่งทําหนาท่ีเหมือนกับ

ทํานบพระรวงน้ัน พบโดยท่ัวไปบนพ้ืนท่ีลาดเอียงของภูมิประเทศรอบเมืองสุโขทัย ท่ีพบมากท่ีสุดอยูบริเวณเชิงเขาดาน

ทิศตะวันตกติดตอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง แตก็มิไดเรียกวาทํานบพระรวง คงมีเพียงคันดินเปนแนว

เชื่อมระหวางเขาพระบาทใหญกับเขากิ่วอายมาเทาน้ันท่ีมีชื่อเรียกวา ทํานบพระรวง อาจจะเปนดวยวา เห็นเปนคันดิน

ชัดเจนท่ีสุดและชาวบานแถบนั้นรูจักกันมานานแลวก็ได แมวาปจจุบันคันดินทํานบพระรวงของเดิมจะไมเหลือสภาพให

เห็นอีกแลว แตเขื่อนดินของกรมชลประทานท่ีสรางขึ้นมาใหมซึ่งทําหนาท่ีตางไปจากคันดินของเดิม ก็ยังถูกเรียกวา 
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ทํานบพระรวง แทนทํานบพระรวงแหงน้ีนักวิชาการหลายทานไดเรียกชื่อเปน สรีดภงส ตามชื่อท่ีปรากฏใน จารึกหลักท่ี 

1 (ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช) ดังน้ัน ในปจจุบันสถานที่แหงน้ีนอกจากจะมีชื่อเรียกตามคําทองถิ่นวา "ทํานบ

พระรวง" แลว ยังเรียกชื่อตามความเขาใจของนักวิชาการดังกลาววา "สรีดภงส" ดวย 
 

ท่ีมา   http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/PRR5.htm  
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๒๔. ขอใดจัดลําดับความสําคัญของกฎหมายลายลักษณอักษรของไทยไดถูกตอง 
ก. รัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ข. รัฐธรรมนูญ พระรากฤษฎีกา พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ค. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 
ง. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด เทศบัญญัติ 
 

 เฉลย ขอ ค.  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนกฎหมายสูงสุดท่ีกําหนดรูปแบบการปกครองและระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ตลอดจนรับรองและสงเสริมสิทธิตาง ๆ ของประชาชนทั้งประเทศ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยยังเปนกฎหมายแมบทของกฎหมายอื่นทุกฉบับ กฎหมายอื่นจึงจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญมิได มิ

เชนน้ันเปนอันใชบังคับมิไดเลย 
มักมีผูเรียก "รัฐธรรมนูญ" วา "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" พึงทราบวา "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" (อังกฤษ: 

Constitutional Law) น้ันเปนคําเรียกสาขาวิชาทางนิติศาสตรและเรียกกฎหมายมหาชนแขนงหน่ึงซึ่งวาดวยการวาง
ระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง สวน "รัฐธรรมนูญ" (อังกฤษ: Constitution) น้ันคือกฎหมายจริง ๆ ฉบับหน่ึง

ซึ่งจัดระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายชนิดน้ีอยูในรูปของพระราชบัญญัติในประเทศไทย และมีศักด์ิ

เดียวกันกับพระราชบัญญัติ แตมีวิธีการตราท่ีพิสดารกวาพระราชบัญญัติเน่ืองเพราะเปนกฎหมายท่ีอธิบายรายละเอียด

ตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย เปนกฎหมายช้ันรองลงมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

เปนกฎหมายท่ีถือไดวาคลอดออกมาจากทองของรัฐธรรมนูญโดยตรง องคกรท่ีมีหนาท่ีตรากฎหมายสองประเภทน้ีไดแก

รัฐสภา 
พระราชกําหนด เปนกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญมอบอํานาจในการตราใหแกฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเพื่อใหใช

ในกรณีรีบดวนหรือฉุกเฉิน พระราชกําหนดน้ันเม่ือมีการประการใชแลวคณะรัฐมนตรีตองนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ ถามิไดรับความเห็นชอบก็เปนอันสุดสุดลง แตผลของการสิ้นสุดลงน้ีไมกระทบกระเทือน

บรรดาการท่ีไดกระทําลงระหวางใชพระราชกําหนดน้ัน 
พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดซึ่งเปนหลักการยอย ๆ ของพระราชบัญญัติหรือของพระ

ราชกําหนด เปรียบเสมือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาท่ีอธิบายขยายความในรัฐธรรมนูญ 
กฎองคการบัญญัติ เปนกฎหมายท่ีองคการบริหารสวนทองถิ่นตราขึ้นและใชบังคับภายในเขตอํานาจของตน 

ไดแก ขอบังคับตําบล เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และขอบัญญัติ

เมืองพัทยา เน่ืองจากอํานาจในการตรากฎหมายประเภทน้ีไดรับมาจากพระราชบัญญัติ โดยท่ัวไปจึงถือวากฎองคการ

บัญญัติมีศักด์ิตํ่ากวาพระราชบัญญัติ ชั่วแตวาใชบังคับภายในเขตใดเขตหนึ่งเปนการท่ัวไปเทาน้ัน 
กฎกระทรวง เปนกฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหารและไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสภา มีลักษณะ

คลายพระราชกฤษฎีกาเพราะศักด์ิของผูตราตางกัน 
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รองศาสตราจารยทัชชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา "เม่ือพระราชกฤษฎีกากับ

กฎกระทรวงมีความใกลเคียงกันมาก ขอท่ีพิจารณาใหเห็นถึงความแตกตางกันวาควรจะออกกฎหมายในรูปพระราช

กฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน ขึ้นอยูกับวา เน้ือหาของกฎหมายท่ีตองการบัญญัติน้ันมีความสําคัญเพียงใด ซึ่งหากมี

ความสําคัญเปนอยางมากจะออกมาในรูปของพระราชกฤษฎีกา แตถามีความสําคัญนอยกวาก็ออกในรูปของ

กฎกระทรวง" 
 

ท่ีมา   http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2  
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๒๕. การปลูกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดข้ึนสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด 

ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม  

ข. จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

ค. จอมพลถนอม กิตติขจร  

ง. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
 

เฉลย ก.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญไดปรากฏเดนชัดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปนยุคหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองท่ีเขาสูระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งกอนถึงลัทธิชาตินิยมในยุคน้ีไดขาดการเชื่อมตอไประยะหน่ึง ท้ังน้ีคือในชวง

หลังยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา 
ลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญไดถูกกระตุนใหเกิดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนครั้งแรกซึ่งขณะน้ันดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี(พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๗) การเขามามีอํานาจดังกลาวนับวามีความม่ันคง เน่ืองจากมีกําลังทหารอยู

ในกํามือท้ังหมดแลว การดําเนินการขั้นตอมาของจอมพล ป.พิบูลสงครามก็คือ พยายามหากําลังสนับสนุนจากประชาชน 

และโดยท่ีในคณะรัฐมนตรีชุดน้ีมีหลวงวิจิตรวาทการนักชาตินิยมคนสําคัญอยูดวย จึงแนะนําใหใชวิธีปลูกฝงความรูสึก

ชาตินิยมใหเกิดขึ้น เพื่อจะไดพลังของประชาชนไวสนับสนุนรัฐบาลตอไป (จุลลา งอนรถ, ๒๕๑๓:๕๒) ท้ังน้ีการสราง

ชาตินิยมในสมัยดังกลาวยังไดมีการนําเอาบทเพลงลักษณะตาง ๆ ท่ีไปสะทอนภาพของนโยบายการสรางชาติโดยสะทอน

ไปสูประชาชนอีกมากมาย ซึ่งมีบุคคลสําคัญ และหนวยงานตาง ๆ ท่ีคอยสนองตอบตอนโยบายดังกลาวอีกหลาย ๆ 

สวนดวยกัน 
ปจจัยตาง ๆ ในการกอเกิดลัทธิชาตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดจากความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนา โดยใชวิธีการท่ีพยายามชักจูงใหประชาชนมาสนับสนุนรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ จนเกิดพลัง

รวมของประชาชน จึงเปนชองทางในการกระตุนจิตใจประชาชนใหเกิดความสํานึกถึงชาตินิยม เชนปรากฏการณการ

เรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส เปนตน 
แทท่ีจริงปจจัยสําคัญของการสรางสํานึกชาตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม น้ันเพื่อเปนการสนองตอ

นโยบายการสรางชาติของตน ท้ังน้ีเปนผลสะทอนท่ีออกมาจากการประกาศใชรัฐนิยมจํานวน ๑๒ ฉบับ ซึ่ง รัฐนิยม 

หมายถึง ประเพณีนิยมท่ีคณะรัฐมนตรีไดประกาศใชในรูปประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีมีความมุงหมายจะใหประชาชน

ปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติ แมวาไมมีลักษณะเปนกฎหมายก็ตาม ท้ังน้ีรัฐนิยมรัฐบาลจอม

พล ป.พิบูลสงครามประกาศใชรัฐนิยมฉบับท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ 
ผลของการประกาศใชรัฐนิยมเพื่อพัฒนาชาติในบริบทตาง ๆ เปนการสรางความเจริญกาวหนาของประเทศ นับวา

เปนผลของการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมไทยอยางกะทันหัน จึงเปนผลกระทบตอการปรับตัวของคนในชาติท่ีเปนไปอยาง

รวดเร็ว 
การเรงรัดในแนวนโยบายการสรางชาติอยางรีบเรงน้ี ดูออกจะเปนการรวบรัดอยางมาก ท้ังน้ีดวยท่ีจอมพล ป.

พิบูลสงคราม ตองการเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบบางครั้งก็

ถายทอดเจตนาของทานผิด บางคร้ังประชาชนทั่วไปตามไมทัน จึงเกิดเสียงวิพากษวิจารณ และเสียงครหาเปนอยางมาก 
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แตอยางไรก็ตามผลงานดังกลาวก็ยังมีผลบางอยางตอเน่ืองท่ีถือปฏิบัติกันมาหลายอยางจนเปนแนววัฒนธรรมไทยดังท่ี

ปรากฏในปจจุบัน(บรรเจิด อินทุจันทรยง, ๒๕๔๐: ๓๔๐-๓๔๑) 
จากประวัติศาสตรลัทธิชาตินิยมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยต้ังแตอดีตเปนการสะทอนนโยบายเพื่อการรวมสํานึกใน

ความเปนชาติ และรวมพลังความคิดใหทุกคนในชาติมีความรับผิดชอบรวมกันโดยประเทศน้ีไมใชเปนของคนใดคนหน่ึง 

โดยท่ีจะใชปรากฏการณตาง ๆ จากท้ังภายนอกและภายในประเทศมาเปนตัวกระตุนใหคนในประเทศมีพลังในการสราง

ชาติ เปนตน ท้ังน้ีชาตินิยมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเปนชาตินิยมท่ีสรางขึ้นเพื่อใหเกิดความสํานึกกลุมเปนสําคัญ ซึ่งจะ

ตางจากประเทศในเอเซียอาคเนยท่ีตกเปนเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก ดังเชนยุคลัทธิชาตินิยมสมัยรัฐธรรมนูญ โดย

สวนใหญเปนการปลูกฝงลัทธิชาตินิยมเพื่อสนองตอบตอการสรางชาติเปนสวนใหญ สําหรับกลวิธีในการสรางชาตินิยมก็

อาจแตกตางกันไป เชน สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย อาจใชพระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ และอื่น ๆเปนตน ท้ังน้ี

เพื่อเปนปลุกจิตสํานึกคนในชาติ หรือสมัยรัฐธรรมนูญ อาจใชประกาศคณะรัฐมนตรี รัฐนิยม บทละคร บทเพลง และ

อื่น ๆ เปนตน ท้ังน้ีเพื่อปลุกจิตสํานึกของความเปนชาติ กระบวนการคิดตลอดจนกระบวนการสรางลัทธิชาตินิยมใน

ประเทศไทยลวนเปนการสรางแนวคิดในความหวงแหนในมาตุภูมิ ตลอดจนสรางแนวคิดใหประเทศของตนพัฒนา

กาวหนาและเปนท่ียอมรับของสังคมโลก 
 

ท่ีมา   http://www.solfamusic.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=138588&Ntype=6  
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๒๖. ใครคือ “ทนายแผนดิน” 

ก. ผูพิพากษา  
ข. พนักงานอัยการ 
ค. ประธานศาลฎีกา  
ง. คณะกรรมการตุลากร 
 

เฉลย ข.  พนักงานอัยการ 
อัยการ [ไอยะ] น. การของเจา; (โบ) ตัวบทกฎหมาย เรียกวา พระอัยการ; (กฎ) 
ชื่อสํานักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก

รัฐบาลและหนวยงานของรัฐ คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

เรียกวา สํานักงานอัยการสูงสุด, เดิมเรียกวากรมอัยการ, ถาหมายถึงเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีในฐานะทนายแผนดิน
เพ่ืออํานวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชนของรัฐ และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เรียกวา พนักงาน

อัยการ หรือ ขาราชการอัยการ, เจาพนักงานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล ท้ังน้ี จะเปนขาราชการในสํานักงานอัยการ

สูงสุดหรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนน้ันก็ได,โบราณเรียกวา พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตรหรือ ยกบัตร. 
 

ท่ีมา   http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5f9f3494b1e366bb  

อานเพ่ิมเติมท่ี   http://www.trat.ago.go.th/trat_ju/page6.htm  
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๒๗. ปรากฏการณใดเกี่ยวกับของกับพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเปนขอตกลงและผูกมัดตามกกหมายในระดับโลก 

ก. ปรากฏการณเอลนีโญ  

ข. ปรากฏการณลานีญา 
ค. ปรากฏการณเรือนกระจก 
ง. ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิ 

 
เฉลย ค.  ปรากฏการณเรือนกระจก 
พิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนท่ีรูจักกันอีกอยางวาเปนสนธิสัญญาเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก คือ บันทึกขอตกลง

ระหวางประเทศฉบับเดียวของโลกท่ีมีเปาหมายผูกพัน คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังน้ันมันจึงเปนเครื่องมือ

หลักท่ีรัฐบาลท่ัวโลกตองใชเพื่อจัดการกับภาวะโลกรอน พูดใหเฉพาะเจาะจงก็คือ พิธีสารฉบับน้ีบังคับใหประเทศท่ี

พัฒนาแลวท่ัวโลกลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงพอประมาณ คือ 5% โดยเทียบกับระดับในพ.ศ. 2533 ภายในพ.ศ. 

2551-2555 เพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ี แตละประเทศตองมีพันธะตอเปาหมายของแตละประเทศ คือ สหภาพยุโรป (15 

ประเทศ) ท่ี 8% ญ่ีปุน ท่ี 6% ฯลฯ เปาหมายของแตละประเทศกําหนดขึ้นจากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีต 
นอกจากเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละประเทศท่ีผูกพันตามกฎหมายแลวแลว พิธีสารเกียวโตยัง

ครอบคลุมถึงกลไกการคาอันหลากหลายอีกดวย การท่ีปจจุบันพิธีสารเกียวโตเปนกฎหมายแลว ทําใหประเทศตางๆ ท่ี

กําลังเตรียมการปฏิบัติการอยางเปนทางการ จะนําไปสู “ตลาด” คารบอนไดออกไซดสําหรับการคาเพ่ือชดเชยการปลอย
คารบอนไดออกไซตภายในพ.ศ. 2550 และจะมีการดําเนินการ “กลไกยืดหยุน” ไดแก กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(CDM) และการนําไปปฏิบัติรวมกัน (JI) 
"กลไกยืดหยุน" หรือ "มาตรการยืดหยุน" ซึ่งเปนสาระสําคัญของพิธีสารฉบับน้ี หากถูกยกเลิก จะสงผลให

ประเทศท่ีกําลังพัฒนาตางๆ เต็มไปดวยโครงการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานท่ีกอใหเกิดมลพิษ และเปนพลังงานท่ี

ประเทศอื่นๆ เลิกใชไปแลว แตในทางตรงกันขาม หากมาตรการยืดหยุนน้ีไดรับการปฎิบัติตามตามกฎเกณฑ ก็จะสงผล

ใหเกิดการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนในประเทศท่ีพัฒนาแลว และหลั่งไหลเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
พิธีสารเกียวโตไดรับความเห็นพองในพ.ศ. 2540 ถึงแมตองเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีสําคัญตางๆ ในภายหลัง

ก็ตาม เพื่อใหมีผลบังคับใช (กลายเปนกฎหมาย) พิธีสารเกียวโตกําหนดใหอยางนอย 55 ประเทศใหสัตยาบันในพิธีสาร

น้ี โดยประเทศเหลาน้ีเปนผูปลอยคารบอนไดออกไซตอยางนอย 55% ไดแก ประเทศใน Annex B (ประเทศ
อุตสาหกรรม) จนถึงปจจุบัน 129 ประเทศไดใหสัตยาบันและยอมรับพิธีสารเกียวโต พิธีสารน้ีผานความเห็นชอบของ

หลายประเทศในพ.ศ. 2545 และในที่สุดไดฝาฟนอุปสรรคโดยสหพันธรัฐรัสเซียไดใหสัตยาบันในปลายพ.ศ. 2547  
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสวนในการผลักดันพิธีสารเกียวโต โดยรณรงคใหรัฐบาลตางๆ ในภูมิภาคเพิ่ม

ความพยายามในการเชิญชวนใหรัฐบาลของประเทศท่ีพัฒนาแลวรับรองพิธีสารน้ีภายในพ.ศ. 2545 ซึ่งเปนโอกาส

ครบรอบสิบปของการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก 
ประเทศท่ีสําคัญท่ีไมใหสัตยาบันในพิธีสารน้ี คือ สหรัฐอเมริกา ท่ีไมแสดงทาทีเห็นชอบ หรืออยางนอยก็ตราบ

เทาท่ีรัฐบาลของประธานาธิบดีจอรจ บุชอยูในอํานาจ ท้ังๆ ท่ีสหรัฐเปนผูกอมลพิษกาซเรือนกระจกอันดับ 1 ของโลกก็

ตาม สวนออสเตรเลีย โครเอเชีย และ โมนาโคยังตองดําเนินการใหสัตยาบันใหเสร็จสิ้น 
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พิธีสารเกียวโตเปนกาวแรกท่ีสําคัญดังเจตนารมณในตอนแรก เปนท่ียอมรับกันมาโดยตลอดวาพิธีสารเกียวโต

เพียงอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ โดยหากตองการหลีกหนีจากภาวะโลกรอนท่ีอันตราย ท่ัวโลกจะตองลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกลงอยางนอย 30% จากประเทศอุตสาหกรรม ภายในพ.ศ. 2563 และลดลง 70-80% ภายในกลางทศวรรษ

น้ี หากลดนอยลงกวาน้ีจะทําใหลูกหลานของเราตองอยูในโลกท่ีไมนารื่นรมยและไมม่ันคงอยางมาก 
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใตเชื่อวาถึงแมสนธิสัญญาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศฉบับน้ีจะไมใชคําตอบสุดทาย

ในการหยุดยั้งการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสมบูรณแบบ (พิธีตราสารฉบับน้ีมีเปาหมายท่ีจะใหเกิดการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกลง เพียง 5% แมวาในการรักษาสมดุลของระบบภูมิอากาศโลก ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงถึง 60-

70% ก็ตาม) แตสนธิสัญญาฉบับน้ีก็เปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในขณะน้ีในการลดการปลอยกาซคารบอนในโลก

เศรษฐกิจ 
การตัดสินใจของรัฐบาล อุตสาหกรรม และ สังคมมนุษยในศตวรรษหนาหรือ 2 ศตวรรษหนาจะเปนสิ่งชี้ขาด 

คุณมีสวนในการตัดสินใจเหลาน้ันและพวกเราตองการความชวยเหลือจากคุณ ดูหนา ลงมือทํา ของเราวาคุณสามารถ

ชวยไดอยางไร 
 

ท่ีมา   http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/governments/kyoto-protocol  
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๒๘. กรณีท่ีขาราชการตองการฟองรองผูบังคับบัญชาเนื่องจากไมเลื่อนข้ันเงินเดือนใหจะตองฟองศาลใด 

ก. ศาลแพง  
ข. ศาลฎีกา 
ค. ศาลอุทธรณ 
ง. ศาลปกครอง 

 
เฉลย ขอ ง. ศาลปกครอง 

ศาลแพง เปนศาลยุติธรรมชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงท้ังปวงและคดีอื่นใดท่ีมิไดอยูในอํานาจ

ของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพงมีเขตตลอดทองท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากทองท่ีท่ีอยูในเขตของศาลแพงกรุงเทพใต 

ศาลแพงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลน้ันกําหนดไว ในกรณีท่ีมีการยื่น

ฟองคดีตอศาลแพง และคดีน้ันเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพง ศาลแพงอาจใชดุลพินิจยอมรับไวพิจารณาพิพากษาหรือมี

คําสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอ่ืนท่ีมีเขตอํานาจ 
ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ

หรือศาลอุทธรณภาค ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการฎีกา นอกจากน้ี ยังมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีศาลฎีกามี

อํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอ่ืน 
ศาลอุทธรณ คือ ศาลสูงถัดจากศาลช้ันตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือ

คําสั่งของศาลชั้นตนท่ีอยูในเขตอํานาจ กับมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยไดตามกฎหมายอ่ืนใน

เขตทองท่ีท่ีมิไดอยูในเขตศาลอุทธรณภาค เวนแตคดีท่ีอยูนอกเขตศาลอุทธรณจะอุทธรณตอศาลอุทธรณก็ได ท้ังน้ีอยู

ในดุลพินิจของศาลอุทธรณท่ีจะไมยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงท่ีอุทธรณเชนน้ันก็ได เวนแตคดีน้ันจะไดโอน

มาตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ศาลปกครอง เปนศาลท่ีจัดต้ังขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 

และมีการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเทาศาล

ยุติธรรมและมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเปนคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชนกรณีหน่ึง และขอพิพาทระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐดวยกันอีกกรณีหน่ึง ท้ังน้ี เพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสราง

บรรทัดฐานท่ีถูกตองในการปฏิบัติราชการ 
ศาลปกครอง เปนศาลท่ีใชระบบไตสวน โดยในแตละคดีจะมีการพิจารณาโดยองคคณะของตุลาการ ตางจาก

ศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา ศาลปกครองแบงออกเปน "ศาลปกครองชั้นตน" และ "ศาลปกครองสูงสุด" 
 
ท่ีมา   http://th.wikipedia.org/wiki/  
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๒๙. การกําหนดใชพุทธศักราช ใหเร่ิมนับในเหตุการณท่ีสําคัญเหตุการณใด 

ก. พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ 

ข. พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ค. พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศศาสนา 
ง. พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน 

 
เฉลย ขอ ง. พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน 
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ชวงกําหนดเวลาซึ่งกําหนดเอาป ท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานเปน

เบ้ืองตนในการกําหนดนับ ซึ่งพุทธศักราชน้ีในประเทศไทยเริ่มนับเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 1 ป แตในประเทศ

พมาและประเทศกัมพูชานับในปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานเลย เชน ในประเทศไทยเปนป พ.ศ. 2548 แตในพมาและ

กัมพูชาเปน พ.ศ. 2549 สวนในประเทศศรีลังกาจะเปลี่ยนศักราชในวันวิสาขบูชา 
 

ท่ีมา   http://th.wikipedia.org/wiki   
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๓๐. ขอใดไมสมควรกําหนดไวเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ก. อายุ  
ข. สัญชาติ 

ค. ภูมิลําเนา  
ง. การศึกษา 

 
เฉลย ขอ ง. การศึกษา 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

ก.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง มีดังน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง(แมไมมี

คุณสมบัติขอน้ีก็มีสิทธิลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกต้ังไดในเขตเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียน

บานติดตอกันครั้งสุดทายไมนอยกวา ๙๐ วัน และมีสิทธิลงคะแนนแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดท่ีเขตเลือกต้ังท่ีผูน้ันใช

สิทธิลงคะแนนแบบแบงเขตเลือกต้ังต้ังอยูในกลุมจังหวัดน้ันดวย) 
ข.  ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 

ท่ีมา   http://www.law.moi.go.th/2551/article006.doc  
------------------------------ 
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