ผนวก ค การสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 3๐ มีนาคม ๒๕๖5)
การปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1. วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 นาฬิกา รายงานตัวลงทะเบียน ณ จุดรายงานตัวสอบสัมภาษณ์
บริเวณหน้าอาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก
2. หากผู้เข้าสอบมารายงานตัว ลงทะเบียนไม่ทันภายในเวลา 08.00 นาฬิกา ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
3. การแต่งกาย
3.1 พลเรือน : ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
3.2 ข้าราชการ : เครื่องแบบปฏิบัติงานตามเหล่าทัพ/หน่วยงาน
4. หนังสือรับรองผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน โดยต้องไม่ตรวจ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2565
ขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
1. ผู้เข้าสอบยื่นบัตรประชาชนและบัตรประจาตัวสอบให้กรรมการสอบสัมภาษณ์
2. ผู้เข้าสอบรายงานตัวตามตัวอย่างแสดงตน
- สวัสดีครับ/ค่ะ กระผม/ดิฉัน ...........(ยศ - ชื่อ - สกุล) ............เลขประจาตัวสอบ..............................
สาเร็จการศึกษา ..........(ระดับปริญญาฯ)..................จาก ..................(ชื่อสถาบันศึกษา).............................................
จังหวัด ................................................ขอสอบในตาแหน่ง .................................................... ครับ/ค่ะ
3. คณะกรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (สัมภาษณ์ 9 นาที + เวลาธุรการ 1 นาที)
- กรรมการถามคาถามจากชุดทดสอบความรู้ โดยจับสลากหัวข้อละ 1 ข้อ (รวม 4 ข้อ)
- กรรมการจับสลากเลือกเพลงให้ผู้เข้าสอบร้อง 1 เพลง (เพลงชาติไทย, เพลงสรรเสริญพระบารมี และ
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน)
- กรรมการให้ผู้เข้าสอบเลือกภาพที่ชื่นชอบ 1 ภาพ และให้แสดงทัศนคติต่อภาพนั้น
หลักฐานต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวสอบ
- บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- ใบรั บ รองผลการตรวจเชื้ อ โรคโควิ ด - 19 โดยชุ ด ตรวจและน้ ายาที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ นิ จ ฉั ย
การติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ในระยะเวลา
ก่อนสอบ (ใบรับรองผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ตรวจในวันที่ 27 มีนาคม 2565)

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(ปพน วิบูลสมัย)
ผู้อานวยการกองพัฒนาหลักนิยม
ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
17 มีนาคม 2565

เนื้อเพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็ นประชารัฐไผทของไทยทุกส่ วน
อยูด่ ารงคงไว้ได้ท้ งั มวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็ นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชยั ชโย
เพลงชาติไทย http://drupal.in.th/thai-national-anthem

เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมความหมาย

ข้าวรพุทธเจ้า
เอกบรมจักริน
ผลพระคุณ ธ รักษา
จงสฤษดิ์ดัง

เอามโนและศิระกราน
พระสยามินทร์
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
หวังวรหฤทัย

นบพระภูมิบาล
พระยศยิ่งยง
ขอบันดาล
ดุจถวายชัย

บุญดิเรก
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ธ ประสงค์ใด
ชโย

ข้าวรพุทธเจ้า

หมายถึง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นข้าของพระองค์ผู้ประดุจดังพระพุทธเจ้า
โดยพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือ เป็นผู้ตรัสรู้และโปรดมวลมนุษย์ให้บรรลุธรรม
ให้พ้นจากกิเลส เพราะในมโนทัศน์ของไทยโบราณถือว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์
เอามโนและศิระกราน...
หมายถึง ขอเอาดวงใจและศีรษะก้มน้อมกราบ
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก... หมายถึง ขอนบไหว้พระผู้ปกครองแผ่นดิน ผู้มีบุญญาธิการอันใหญ่หลวง
เอกบรมจักริน...
หมายถึง ทรงเป็นวงศ์แห่งพระจักรีอันประเสริฐ
พระสยามินทร์...
หมายถึง เป็นผู้เป็นใหญ่แห่งสยาม
พระยศยิ่งยง...
หมายถึง เกียตริยศของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และยืนนาน
เย็นศิระเพราะพระบริบาล... หมายถึง พวกเราจึงร่มเย็นด้วยการปกครองของพระองค์
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์... หมายถึง พระคุณของพระองค์มีผลรักษาปวงประชาให้เป็นสุข
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด... หมายถึง ขอพระคุณนั้น บันดาลให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์สําเร็จตามความปรารถนา
จงสฤษฎ์ดัง หวังวรหฤทัย... หมายถึง ขอให้ได้ดังใจหวัง
ดุจถวายชัย ชโย.. .
หมายถึง ดังที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย
สําหรับความหมายรวมก็คือ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไว้พระองค์ผู้มีบุญญาธิการ ซึ่งพระองค์ที่ปกครองปวงชนให้เป็นสุข
ด้วยใบบุญของพระองค์ประชาชนจึงสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอบันดาลให้พระองค์สมประสงค์ในทุกสิ่ง เป็นการถวายพระ
พรชัยแด่พระองค์
ถอดความโดย:
รศ.ดร.ดวงมน จิตรจํานงค์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี เมธีอาวุโส สกว.สาขาวรรณคดี ปี 2547
บทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์แก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2456

เพลงบ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า
พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์
เพราะฉะนัน้ ชวนกันยินดี
เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไทย
แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาสเขา
ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่
ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา
รบรบรบไม่หวั่นใคร
มอบความเป็นไทยให้พวกเรา
แต่ครั้งนานกาลเก่า
ชาติเราเขาเรียกชาติไทย
บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่งแต่ก่อน
แน่นอนเนื้อและเลือดพลีไป
เพราะฉะนัน้ เราควรยินดีมีความภูมิใจ
แดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็ญ
ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่น
ก่อนนัน้ เคยแตกสานซ่านเซ็น
แม้กระนั้นยังร่วมใจ
ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็น
บัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา
อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่
ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา
ทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดา
ว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส
บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง
พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย
รักษาไว้ให้มั่นคง
เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล
ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่
ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน

ชุดคำถำม – คำตอบ คำแนะนำ และคำอธิบำยกำรใช้ทดสอบควำมรู้
ประจำปี ๒๕๖๕
โดย วิทยำลัยกำรทัพบก
วิชำควำมรู้เกี่ยวกับกองทัพบก

๑. ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร (Non Traditional Threat) เป็นภัยคุกคามที่ไม่ได้มาจากการสู้รบทางทหาร
โดยตรงแต่เป็นภัยคุกคามจากเหตุปัจจัยอื่นและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ปัญหาอาชญากร
ข้ามชาติ ,ปัญหายาเสพติด , ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
ถามว่า ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร(Non Traditional Threat) ปัญหาใดหรือภัยคุกคามใดที่เมื่อ
กองทัพบกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วจะส่งผลทางบวกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพบก
ต่อประชาชนมากที่สุด
ตอบ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วกองทัพบกสามารถเข้าไปให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน
ต่อกองทัพบกเป็นอย่างมาก
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒. ท่านคิดว่า หน้าที่ของทหารที่มีต่อประเทศชาติ มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 2 ข้อ
ตอบ ๑.) ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคนไทย
๒.) ป้องกันประเทศเพื่อรักษาผืนแผ่นดิน ๕๐๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ไว้เป็นมรดกตกทอด แก่ลูกหลาน
ไทยสืบไป
๓.) พัฒนาประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
๔.) เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันที เมื่อภัยพิบัตินั้นคุกคามต่อชีวิต และทรัพย์สิน
๕.)รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างผาสุก
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓. ในการรั บ ราชการทหารในกองทั พ บก ก าลั ง พลทุ ก นายจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ด้ า นการทหาร
ซึ่งกองทัพบกได้จัดให้มีสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆสาหรับพัฒนาความรู้และศักยภาพกาลังพลตั้งแต่เริ่ม
เข้ารับราชการ ถามว่าสถาบันการศึกษาในระดับสูงสุดของกองทัพบกคือที่ไหน
ตอบ วิทยาลัยการทัพบก
(อ้างอิง www.awc.ac.th)
๔. สื่อมวลชนมักใช้คาเรียกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพบกว่า “๕ เสือของกองทัพบก” ท่านทราบหรือไม่ว่า
หมายถึงตาแหน่งใดบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ตาแหน่ง
ตอบ ๑.) ผู้บัญชาการทหารบก
๒.) รองผู้บัญชาการทหารบก

๓.) เสนาธิการทหารบก
๔.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑)
๕.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒)
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๕. เจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กาหนดให้ส่วน
ราชการในกองทัพบก และกาลังพลทุกนายต้องยึดถือเป็นแนวความคิดในการปฏิบัติ ๓ ประการ มีอะไรบ้าง
ตอบ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน
(อ้างอิง www.rta.mi.th )
๖. ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบัน กองทัพบกไทยมีการฝึกร่วมระหว่าง กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ
ภายใต้ชื่อรหัสการฝึกอะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๑ ข้อ
ตอบ ๑.) หนุมานการ์เดียน (Hanuman Guardian )
๒.) บาลานซ์ ทอร์ช (BALANCE TORCH)
๓.) เวกเตอร์ บาลานซ์ ทอร์ช (Vector BALANCE TORCH)
๔.) ไลท์นิ่งฟอรช (Lightning Forge)
๕.) คอบร้าโกล์ด (Cobra Gold)
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๗. ในห้วงปี ๒๕๐๐ ถึง ๒๕๒๕ มีการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ทาให้เกิดสงคราม
ภายในประเทศระหว่างฝ่ายรัฐบาลและขบวนการคอมมิวนิสต์ ต่อมารัฐบาลได้ใช้กลยุทธ์การเมืองนาการทหาร
(นโยบาย ๖๖/๒๓) จนทาให้สถานการณ์คลี่คลายและยุติสงครามได้ในที่สุด ถามว่านโยบายนี้เกิดขึ้นในสมัยใคร
เป็นนายกรัฐมนตรี
ตอบ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๘. กองทัพบกมีเหล่าทหารทั้งหมด ๑๗ เหล่า คือ ราบ, ม้า, ปืนใหญ่, ช่าง, สื่อสาร, ขนส่ง, สรรพาวุธ,
พลาธิการ, สารวัตร, สารบรรณ, การเงิน, พระธรรมนูญ, แพทย์, แผนที่, การสัตว์, ดุริยางค์ และ การข่าว
อยากทราบว่า สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงานหลัก อะไรบ้าง
ตอบ ๑. กลุ่มกาลังรบ
๒.) กลุ่มสนับสนุนการรบ
๓.) กลุ่มสนับสนุนการช่วยรบ
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๙. การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพบกตามแนวคิด "S.M.A.R.T SOLDIERS STRONG ARMY" ดาเนินการ
เพื่ออะไร
ตอบ ให้กาลังพลมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้าน
การศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong Army
(อ้างอิง www.rta.mi.th)

๑๐. กองทัพบกเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและกองทัพบกได้
กาหนดวิสัยทัศน์ของกองทัพซึ่งก็คือภาพในอนาคตที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้น และจะต้องพัฒนาไปสู่จุดที่
ตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้ ถามว่าวิสัยทัศน์ของกองทัพบกในปัจจุบันกาหนดไว้อย่างไร
ตอบ เป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนาของ
ภูมิภาค (Capable Modern Reliable and one of the Leading Armies in the Legion)
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๑. ให้อธิบายถึงสัญลักษณ์ของกองทัพบก หรือ ตราของกองทัพบก
ตอบ ตรากองทัพบก ประกอบด้วย จักรและอุณาโลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ รัศมีประดับแถบ
๒ ข้าง และมีช่อชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้จักร ปลายช่อชัยพฤกษ์โค้งขึ้นบน โดย จักร หมายถึง พระราชวงศ์
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๒. ให้อธิบาย วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ว่ามีความหมายอย่างไร
ตอบ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมี
เอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
(อ้างอิง พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ )
๑๓. การสวนสนามราชวัลลภรักษาพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เริ่มมีครั้งแรกในสมัย
ของผู้บัญชาการทหารบกท่านใด
ตอบ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๔. วิสัยทัศน์ของกองทัพบก คือ “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และ
เป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนาของภูมิภาค” ถามว่า ทาอย่างไรทหารจึงจะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ตอบ ความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อถือ (Reliability) และความไว้วางใจ (Trust) ในตัวบุคคล หรือ
องค์กรซึ่งต้องมีฐานรองรับ ซึ่งก็คือ ผลงานการกระทา และพฤติกรรมของบุคคล และองค์กรที่มีความเชื่อถือ
และไว้วางใจ อันเกิดมาจากการบริหารงานด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนรวม, หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้,
หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย
(อ้างอิง www.rta.mi.th)

๑๕. คานิยามกองทัพบก “เป็นทหารอาชีพ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม น่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับ
ศรัทธา และพึ่งพาของประชาชนได้เสมอ” ถามว่า การปฏิบัติใดบ้าง ที่ท่านเคยเห็นหรือรับรู้มาจากการสัมผัส
ด้วยตัวเอง หรือการรับรู้จากสื่อต่างๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึง นิยามของกองทัพบก ตอบมาพอสังเขป
ตอบ กองทัพบกมีภารกิจในการป้องกันประเทศ ซึ่งมีกองกาลังป้องกันชายแดนต่างๆ กองกาลังที่ดูแล
ความเรียบร้อยตามแนวชายแดน คอยปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย รวมถึง การดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยต่างๆ ไม่ให้เกิดความวุ่นว่ายเกิดขึ้นในบ้านเมือง ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ กองทัพบกยัง
เป็นกาลังหลักในการช่วยเหลือดูแลประชาชน แม้บางครั้งก็ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียแต่ก็ต้องปฏิบัติ เพราะเป็น
หน้าที่ซึ่งจะต้องดูแลความสงบสุขของประชาชน และที่สาคัญกองทัพบกยังจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุข
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๖. เหตุการณ์สาคัญใดที่บ่งบอกว่ากองทัพบกมีหน้าที่ในการดูแลปกป้อง อธิปไตย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑.) เหตุการณ์ปะทะกับกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.) เหตุการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.) การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๗. คาปรัชญา ของ กองทัพบก คือ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ให้ท่านสรุปความหมายพอสังเขป
ตอบ ๑.) เพื่อชาติ - ปกป้องอธิปไตยของชาติ
๒.) ศาสน์ - การทานุบารุงศาสนา
๓.) กษัตริย์ - การปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๔.) ประชาชน – การช่วยเหลือ ประชาชน
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๘. ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจาหน่วยทหาร ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร ธงชัยเฉลิมพล มีความหมายสาคัญ ๓ ประการ อะไรบ้าง
ตอบ ๑.) ผืนธง หมายถึง ชาติ
๒.) บนยอดธง บรรจุพระพุทธรูป หมายถึง พุทธศาสนา
๓.) เส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๑๙. พิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือเรียกว่า พิธีสาบานธง เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจาทุกปีในวันกองทัพบก ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็น
ทหารอย่าง สมบูรณ์ อยากทราบว่าคาปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล มีอะไรบ้าง(ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ)
ตอบ ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคาสั่ง อย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหาร เป็นอันขาด
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๐. ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารของกองทัพบก ผู้นาหน่วยจะปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย (Troop
Leading Procedures) ซึ่งมี ๘ ขั้นตอน อยากทราบว่ามีอะไรบ้าง (ตอบมาอย่างน้อย ๔ ข้อ)
ตอบ ระเบียบการนาหน่วย ๘ ขั้นตอน
ขั้นที่ ๑ รับภารกิจ
ขั้นที่ ๒ การออกคาสั่งเตือน
ขั้นที่ ๓ จัดทาแผนขั้นต้น
ขั้นที่ ๔ เริ่มต้นการเคลื่อนย้ายที่จาเป็น
ขั้นที่ ๕ การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ
ขั้นที่ ๖ ทาแผนสมบูรณ์
ขั้นที่ ๗ ออกคาสั่งสมบูรณ์
ขั้นที่ ๘ กากับดูแล
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๑. คาสั่งยุทธการ เป็นคาสั่งซึ่งกองทัพบกใช้ในการสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการรบ ประกอบด้วย ๕ ข้อ
อยากทราบว่ามีอะไรบ้าง
ตอบ คาสั่งยุทธการ มี ๕ ข้อ ดังนี้
๑.) สถานการณ์
ก. ฝ่ายข้าศึก
ข. ฝ่ายเรา
ค. หน่วยสมทบและหน่วยแยก
๒.) ภารกิจ เขียนครอบคลุมองค์ประกอบ - ใคร, ทาอะไร, ที่ไหน, เมื่อไร และ ทาไม
๓.) การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ (เจตนารมณ์, กลยุทธ, การยิง)
ข. การสั่งหน่วยรอง (กิจเฉพาะทางด้านยุทธวิธี) ตามลาดับ
ค. กองหนุน หัวข้อย่อยรองสุดท้ายของข้อ ๓
ง. คาแนะนาในการประสาน เป็นหัวข้อย่อยสุดท้ายของข้อ ๓ เป็นคาแนะนาทางยุทธวิธีและ
รายละเอียดของการประสานที่ไม่ใชเรื่องการสื่อสารของหน่วยรองตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป
๔.) การช่วยรบ
๕.) การบังคับบัญชา และ การสื่อสาร
(อ้างอิง www.rta.mi.th)

๒๒. โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการที่กองทัพบกได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า ๔ ปี
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ รวมทั้ง สิ้นกว่า ๑๐๖ หน่วย โดย
เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อการบริโภคให้กับกาลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชน
รอบค่าย อยากทราบว่าโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นการปฏิบัติตามแนวทางพระราชทานของใคร
ตอบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๓. การจัดดินแดนของกองทัพบก ยามปกติ แบ่งความรับผิดชอบของประเทศ ออกเป็นกี่กองทัพภาค อย่างไร
บ้าง อธิบายพอสังเขป
ตอบ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน หรือ ๔ กองทัพภาค ดังนี้
๑. กองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบ ภาคกลาง
๒. กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. กองทัพภาคที่ ๓ รับผิดชอบ ภาคเหนือ
๔. กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบ ภาคใต้
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๔. การมีวิ นัย คือหั วใจของการเป็น ทหาร และเป็น เอกลัก ษณ์ส าคั ญ ของทหารบก ถามว่า วินัย ทหารมี
๙ ข้อ มีอะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑.) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๒.) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้นอ้ ย
๓.) ไม่รักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๔.) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
๕.) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อตอหนาที่ราชการ
๖.) กล่าวคาเท็จ
๗.) ใชกิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
๘.) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผู้ใตบังคับบัญชาที่กระทาผิดตามโทษานุโทษ
๙.) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
(หลักฐานอ้างอิง พระราชบัญญัติวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖)
๒๕. ขอให้ท่านบอกพระนามของพระบูรพกษัตริย์ ที่มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานราชภักดิ์ ตามที่
ท่านทราบ
ตอบ ๑.) พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๒.) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓.) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔ ) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๖.) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗.) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(อ้างอิง www.rta.mi.th)

๒๖. จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สาเร็จการศึกษาการทหารจากประเทศใด
ตอบ รัสเซีย
(อ้างอิง www.cgsc.ac.th)
๒๗. กองทัพบกมีการจัดตั้งกองกาลังป้องกันชายแดนทั้งหมด ๗ กองกาลัง อยากทราบว่ามีกองกาลังอะไรบ้าง
ตอบอย่างน้อย ๔ กองกาลัง
ตอบ ๑.) กกล.บูรพา
๒.) กกล.สุรสีห์
๓.) กกล.สุรนารี
๔.) กกล.สุรศักดิ์มนตรี
๕.) กกล.นเรศวร
๖.) กกล.ผาเมือง
๗.) กกล.เทพสตรี
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๘. กองทัพบก ปฏิบัติภารกิจมากมาย ทั้ง การพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การป้องกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ
และ การช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ, การสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในมิติต่างๆ อยากทราบว่าถ้าต้องการจะติดตามผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ตลอดจนนาไป
เผยแพร่ให้ บุคคลอื่นได้รับทราบ ท่านสามารถติดตามได้จากช่องทางใดบ้าง
ตอบ
เว็ปไซต์กองทัพบก www.rta.mi.th
เฟสบุ๊ค ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
ทวิตเตอร์ Royal Thai Army@armypr_news
อินสตาแกรม royalthaiarmy pr
ไลน์ กองทัพบก Royal Thai Army
ยูทูป กองทัพบก Royal Thai Army
แอพพลิเคลั่น กองทัพบก
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๒๙. จากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันกองทัพบกได้เป็นองค์กรสาคัญ แห่ง
หนึ่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนไทยให้ท่านยกตัวอย่างกิจกรรมที่กองทัพบกได้ทาการช่วยเหลือ
ประชาชนในครั้งนี้
ตอบ ๑.) จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในหน่วยทหารทั่วประเทศ
๒.) โรงพยาบาลกองทัพบก รับรักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ
๓.) กาลังพลกองทัพบกบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
๔.) ให้บริการจัดการฌาปนกิจศพประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ ฟรีโดยใช้
ศาสนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวรวิหาร
(อ้างอิง www.rta.mi.th)

๓๐. กองทัพบกไทยมีการจัดตั้งกองทัพมาตั้งแต่แรกเริ่มพร้อมการก่อสร้างชาติไทย แต่ต่อมาได้มีการปฏิรูป
กองทัพบกไทยให้มีโครงสร้างและรูปแบบอย่างเช่นกองทัพสมัยใหม่ ถามว่าเริ่มขึ้นในยุคสมัยของใคร
ตอบ ในยุคสมัยของรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ก่อตั้งและปฏิรูป
กองทัพบกให้เป็นกองทัพสมัยใหม่ในปี ๒๔๑๗
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๑. จงยกตัวอย่าง การมีส่วนร่วมของกองทัพบกในการปฎิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ร่วมกับ กองกาลัง
สหประชาชาติ
ตอบ ภารกิจการสร้างถนนในกัมพูชา
ภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก
ภารกิจรักษาสันติภาพในซูดาน
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๒. เหล่าทหารใดในกองทัพบกที่เป็นกาลังรบหลักของกองทัพบกและได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบ
ตอบ เหล่าทหารราบ
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๓. ศูนย์การทหารปืนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในค่ายใด
ตอบ ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๔. หน่วยทหารในกองทัพบกหน่วยใดที่เปรียบเสมือนเป็นกองบัญชาการด้านการฝึกศึกษาของกองทัพ
ตอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๕. จงบอกชื่ออดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ท่านรู้จักและชื่นชอบมาอย่างน้อย ๒ ชื่อ
ตอบ ๑.) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๒.) พลเอกอาทิตย์ กาลังเอก
๓.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
(อ้างอิง www.rta.mi.th)
๓๖. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยทหารของกองทัพบกที่เทียบเท่ากองทัพภาค มีภารกิจสาคัญใน
ด้านสงครามพิเศษ ประชาชนทั่วไปจะรู้จักในนามหน่วยทหารหมวกแดง
ถามว่า คาขวัญประจาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีว่าอย่างไร
ตอบ พลังเงียบ เฉียบขาด
(อ้างอิง เว็บไซต์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)

๓๗. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมีประเด็นในการพัฒนา ๖ ด้าน โดยกองทัพบกเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านที่ ๑
คือยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ถามว่า เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี ๕ ประการ จงบอกมาอย่างน้อย ๒ ประการ
ตอบ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี ๕ ประการได้แก่
๑.) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
๒.) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓.) กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมี ค วามพร้ อ ม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๔.) ประเทศไทยมีบทบาทด้า นความมั่นคงเป็ นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรั บโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
๕.) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
(หลักฐานอ้างอิง แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 กองทัพบก)
๓๘. หน้าที่ของทหารกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาประเทศโดยหน่วยทหารของ
กองทัพบกที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แก่เหล่าทหารช่าง
ถามว่า กรมการทหารช่างซึ่งเปรียบเสมือน ศูนย์การทหารช่างหรือบ้านของทหารช่างมีที่ตั้งอยู่ ณ ที่ใด
ตอบ กรมการทหารช่างมีที่ตั้งอยู่ในค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
(อ้างถึง www.engrdept.com)
๓๙. กองทัพบกแบ่งส่วนราชการเป็น ๗ ส่วน คาถาม จงบอกมาอย่างน้อย ๓ ส่วน
ตอบ กองทัพบกแบ่งส่วนราชการเป็น ๗ ส่วนดังนี้
๑.) ส่วนบัญชาการ
๒.) ส่วนกาลังรบ
๓.) ส่วนสนับสนุนการรบ
๔.) ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ
๕.) ส่วนภูมิภาค
๖.) ส่วนการศึกษา
๗.) ส่วนการพัฒนาประเทศ
(หลักฐานอ้างอิงเว็บไซต์กองทัพบก www.rta.mi.th)
๔๐. วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปีถื อว่าเป็นวันกองทั พบกหรือวันกองทั พไทย ท่านทราบหรือไม่ว่าในวัน นี้
กองทัพบกมีการทากิจกรรมอะไรบ้าง
คำตอบ ๑.) พิธีสวนสนามปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารทั่วประเทศ
๒.) พิธีถวายสักการะและการปฏิญาณตนต่อพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
ณ กองบัญชาการกองทัพบก
๓.) การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของความกล้าหาญแห่งวีรกษัตริย์ไทยใน
หน่วยทหารกองทัพบกและตามสถานที่ราชการต่างๆ
(หลักฐานอ้างอิง www.kapook.com)
……………………………..

ชุดคำถำม – คำตอบ คำแนะนำ และคำอธิบำยกำรใช้ทดสอบควำมรู้
ประจำปี ๒๕๖๕
โดย วิทยำลัยกำรทัพบก
วิชำบทบำทหน้ำที่พลเมืองตำมรัฐธรรมนูญไทย
๑. สิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ คืออะไร
ตอบ - สิทธิ คือ อานาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง
กฎหมายกาหนดให้บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปี มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- หน้าที่ คือ ภาวะรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว , บิดาที่มีต่อบุตร,
บุตรที่มีต่อบุพการี
(อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๒๕ และ หมวด ๔ มาตรา
๕๐ และ http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย )
๒. กฎหมายมีความสาคัญต่อสังคมอย่างไร ในความคิดของท่าน
ตอบ
๑.) เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง
๒.) เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบ เกิดความสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง
๓.) เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิ และทรัพย์สินของประชาชน
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/sayyatangnikthmaythiy/thima-khwam-sakhay-khxngsayya-tang-ni-kt-hmay-thiy )
๓. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง (เลือกมา ๓ ซ้อ)
ตอบ
๑.) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔.) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
๕.) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖.) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิด
ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

๗.) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
๘.) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
๙.) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๐.) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
(อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๔ มาตรา ๕๐ )
๔. การเป็นพลเมืองดี หมายถึงอะไร จงอธิบาย
ตอบ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพละกาลังของประเทศ ซึ่งต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะต้อง
ทราบถึงการที่จะต้องทาหรือละเว้นการกระทา ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดี เป็นต้น
(อ้างอิง https://www.sw2.ac.th/images/user/root/soc31101/5soc.pdf)
๕. จงอธิบายถึงความสาคัญของคุณธรรม และ จริยธรรม พอสังเขป
ตอบ
คุณธรรม หมายถึง แนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี
๑.) สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
๒.) คือจริยธรรม ที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ก็จะ
เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง เช่น การไม่นินทา
ว่าร้าย ไม่ด่าทอ พูดจาสุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น
(อ้างอิง https://sites.google.com/site/khunthrrm8phunthanprakar/home/khunthrrmhmay-thung และ https://sites.google.com/site/daruneekidkla/keiyw-kab-criythrrm/khwamhmay-khxng-criythrrm)
๖. จงอธิบายคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญ ที่คนไทยควรจะมีอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑.) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.) ความมีระเบียบวินัย
๔.) ความซื่อสัตย์
๕.) ความเสียสละ
๖.) ความอดทน
๗.) การไม่สร้างบาป
๘.) ความสามัคคี
(อ้างอิง http://journal.rbac.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/56-7-2p54-62.pdf )

๗. คุณธรรมจริยธรรมข้อใด ที่ท่านคิดว่ามีความสาคัญในการเป็นทหารอาชีพ จงยกตัวอย่างมา ๒ ข้อพร้อม
อธิบาย
ตอบ
๑.) ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ประเทศชาติเป็นสถานที่ ที่เราอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ ที่ทาให้เรามีความภาคภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของเราที่มีชาติเป็นของเรา ไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใด
- ศาสนาเป็นที่พึ่งทางกายและจิตใจ ที่จะทาให้คนเราอยู่อย่างมีความสุข
- พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงบาบัดทุกข์ บารุงสุข ให้แก่
ราษฎรด้วยความเสียสละ ดังนั้นเราจึงเทิดทูนพระองค์ไว้สูงสุด
๒.) ความเสียสละ เนื่องจากการเป็นทหารนั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาของประเทศ จะต้อง
ปฏิบัติงานในภูมิประเทศที่ลาบาก ห่างไกลจากครอบครัว ห่างไกลจากความสะดวกสบาย และจะต้องคานึงถึง
ภารกิจที่ได้รับเป็นลาดับแรกก่อนสิ่งอื่นใด
(อ้างอิง https://www.kpjhospital.com/Newsite/images/Documents/LearningPDF/km12.pdf)
๘. การเป็นพลเมืองที่ดี ควรมีลักษณะอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
๑.) การยอมรับความแตกต่าง
๒.) การเคารพสิทธิต่อผู้อื่น
๓.) การรับผิดชอบต่อสังคม
๔.) การรู้ และเข้าใจระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
(อ้างอิง https://www.sw2.ac.th/images/user/root/soc31101/5soc.pdf )
๙. จงอธิบายคาว่า "หน้าที่” มาพอสังเขป
ตอบ กิจที่ต้องทาหรือควรทา เป็นสิ่งที่กาหนดให้ทาหรือห้ามมิให้กระทา ถ้าทากิจก่อให้เกิดผลดี
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทาหรือเว้นการกระทาตามที่กาหนด
จะได้รับผลเสียโดยตรง
(อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๔ มาตรา ๕๐)
๑๐. สิทธิ์ของบุคคลเริ่มแต่เมื่อใด
ตอบ เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย
(อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๑ มาตรา ๑๕ )

๑๑. อานาจตุลาการของไทยปัจจุบัน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ศาลมีกี่ศาล อะไรบ้าง
ตอบ จานวน ๔ ศาล
๑.) ศาลรัฐธรรมนูญ
๒.) ศาลยุติธรรม
๓.) ศาลปกครอง
๔ ) ศาลทหาร
( อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม มาตรา ๑๙๔,
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง มาตรา ๑๙๗, ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร มาตรา ๑๙๙, หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๐ )
๑๒. กฎหมายคืออะไร
ตอบ กฎหมาย คือ ส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ ทีว่ ่าด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันภายในองค์กรทางสังคม ที่มนุษย์
เป็นสมาชิกสังกัดอยู่ นอกจากนี้ กฎหมายยังหมายรวมถึง กฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
องค์กรทางสังคม ที่มนุษย์อาศัยอยู่ และในหมู่ประเทศที่มีอารยะด้วย
( อ้างอิงhttp://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%
E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2 )
๑๓. สภาพบังคับของกฎหมายในทางอาญาคืออะไร
ตอบ คือโทษประกอบด้วย
๑.)ประหารชีวิต
๒.) จาคุก
๓.) กักขัง
๔.) ปรับ
๕.) ริบทรัพย์สิน
( อ้างอิง ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่ ๑ โทษ มาตรา ๑๘ )
๑๔. สภาพบังคับของกฎหมายในทางแพ่งคืออะไร
ตอบ การชดใช้สินไหมทดแทนให้แก่กัน ได้แก่ การคืนทรัพย์สิน การชดใช้ราคาแทนทรัพย์ และรวมถึงการ
ชดใช้ค่าเสียหายด้วย
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/salisa3989/kd-hmay-pheng-elea-xaya )
๑๕. บุคคลอายุต่ากว่า ๑๘ ปี กระทาความผิดอยู่ในอานาจของศาลใด
ตอบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
( อ้างอิง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ มาตรา ๔ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ )

๑๖. หลักสาคัญในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอะไรบ้าง
ตอบ
๑.) ผู้สนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ
๒.) ผู้ใดจะกล่าวโทษฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๓.) พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมือง
(อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ มาตรา ๖)
๑๗. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีอะไรบ้าง
ตอบ
๑.) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของชุมชน
๒.) เสียสละ และผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๓.) ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาชุมชน
๔.) มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
(อ้างอิง https://www.sw2.ac.th/images/user/root/soc31101/5soc.pdf)
๑๘. การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของชุมชน ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ
๑.) ปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบของชุมชน
๒.) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
๓.) บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
๔.) ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/a25594204/1-bthbath-hnathi-ni-thana-smachik-nikhrxbkhraw/1-3-bthbath-hnathi-ni-thana-smachik-ni-chu )
๑๙. การปฏิบัติตามหน้าที่ ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย
๒ ข้อ
ตอบ
๑.) ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
๒.) ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
๓.) เคารพเชื่อฟังพ่อแม่
(อ้างอิง https://sites.google.com/site/a25594204/1-bthbath-hnathi-ni-thana-smachik-nikhrxbkhraw )

๒๐. หน้าที่ของพลเมืองดี ในความเข้าใจของท่านว่าเป็นอย่างไร ให้อธิบาย
ตอบ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต้องคานึงถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้
(อ้างอิง https://sites.google.com/site/pearmayploy/bth-thi1-reuxng-phlmeuxng-di-khxngprathes-chati-laea-sangkhm/1-1-phlmeuxng-di)
๒๑. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี ซึ่งปฏิบัติโดยยึดหลักธรรม
๓ ประการ มีอะไรบ้าง
ตอบ
๑.) จริยธรรม
๒.) คุณธรรม
๓.) ศีลธรรม
(อ้างอิง https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_
link.php?nid=21023 )
๒๒. ค่านิยมพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยมี ๕ ประการ อะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑.) การพึ่งพาตนเอง
๒.) ความขยันหมั่นเพียร
๓.) มีความรับผิดชอบ
๔.) ประหยัด และอดออม
๕.) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
( อ้างอิง http://www.watthasai.net/basic5.html และ http://kookkairungwanna.blogspot.com/2013/07/5.html)
๒๓. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพรับราชการ จะต้องมีความพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ให้
อธิบายด้านคุณธรรมสาคัญ ๗ ประการมีอะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑.) ซื่อสัตย์สุจริต
๒.) ขยันหมั่นเพียร
๓.) มีความรับผิดชอบ
๔.) มีความละเอียดรอบคอบ
๕.) ตรงต่อเวลา
๖.) ตัดสินใจอย่างฉลาดและมีเหตุผล

๗.) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/achiph25/khwam-ru-keiyw-kab-xachiph/khunlaksna-thidi-tx-xachiph )
๒๔. หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐ ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑.) ชาระภาษีอากรให้แก่รัฐ
๒.) เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกาหนด
๓.) ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
๔.) รับราชการทหารเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ชาย)
๕.) การปฏิบัติตามกฎหมาย
๖.) หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการ
(อ้างอิง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐)
๒๕. จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีที่ควรประพฤติ กริยาที่ควร
ประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ให้ยกตัวอย่างของจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี
มา ๒ ข้อ พร้อมอธิบาย
ตอบ
๑.) ความจงรักภักตีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ควรตระหนักในความสาคัญของความเป็น
ชาติไทย
๒.) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยืดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสังคม
๓.) ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร
๔.) ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนอื่น หรือสังคมโดยไม่หวังได้รับ
ประโยชน์จากการกระทา
๕.) การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/tawatchaipaopurinyo/criythrrm-khxng-kar-penphlmeuxng-di )
๒๖. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีความสาคัญต่อประเทศอย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง ๒ ซ้อ
ตอบ
๑.) ทาให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง
๒.) ทาให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓.) ทาให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
๔.) สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/civicduty63/hnathi-phlmeuxng/khwam-sakhay-khxngkar-ptibati-tn-pen-phlmeuxng-di )
๒๗. ในฐานะที่ท่านเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ท่านมีหน้าที่อย่างไรในการเป็นทหารของกองทัพ
ตอบ
๑.) ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่วนรวม
๒.) ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเป็นประโยชน์ตอ่
บ้านเมืองและประเทศชาติ
(อ้างอิง http://www.ilc2012.org/ilc60/images/frile/menulelf7-12/01.pdf )
๒๘. การเป็นข้าราชการทหาร มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อองค์กร ท่านคิดว่านายทหารสัญญาบัตรต้องปฏิบัติตน
อย่างไร
ตอบ
๑.) ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามที่กองทัพบกกาหนด
๒.) รับผิดขอบต่อหน้าที่ และตามที่กองทัพบกมอบหมาย
๓.) รักษาความลับของทางราชการทหารอย่างเคร่งครัด
(อ้างอิง http://www.ilc2012.org/ilc60/images/frile/menulelf7-12/01.pdf )
๒๙. รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ ต่างก็ระบุเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไว้ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
ตอบ เห็นด้วย เพราะสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันตินั้น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย เป็นเครื่องมือสาหรับ
ใช้ในการจัดระเบียบให้สอดคล้องกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ยังเป็นแนวทางที่ใช้ยึดโยงให้
สังคมมีความมั่นคงเข้มแข็งอีกด้วย เมื่อสังคมมีการพัฒนาเจริญเติบโต และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กลไก
ต่าง ๆ ที่จะจัดการให้สังคมมีความสงบสุขเกิดขึ้นนั้น จึงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย และสิทธิเสรีภาพ
จึงถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ เป็นอีกกลไกหนึ่งในสังคม ที่ประสงค์ให้สังคมมีความสุขสงบ และ
สันติ
สิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และประเทศที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หากละเลยหรือไม่คุ้มครองเรื่องเหล่านี้แล้ว ย่อมส่งผลต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติตามไปด้วย
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นหลักการสาคัญ
อย่างยิ่ง ที่จะต้องนามาบัญญัติไว้ในทุกๆ รัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ก็ได้มีการนาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาบัญญัติไว้ในหมวด ๓ มาตรา ๒๕ – ๔๙
(เอกสารอ้างอิง ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. หน้า ๑๒๕-๑๒๖ )

๓๐. ท่านเข้าใจความหมายคาว่า สิทธิ อย่างไร
ตอบ สิทธิ หรือ สิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง อานาจอันชอบธรรม เช่น
บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ รวมถึงอานาจที่จะกระทาการใดๆ ได้อย่าง
อิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
อย่างไรก็ดี เมื่อมีสิทธิแล้วย่อมจะต้องมี หน้าที่ (Duty) ความรับผิดชอบตามมาด้วย สิทธิและหน้าที่
จึงเป็นของคู่กัน เพราะเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิหรือได้ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้แล้ว อีกบุคคลหนึ่ง
ก็จะต้องมีหน้าที่ ที่จะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางต่อสิทธินั้น ในอันที่จะกระทาการหรือ งดเว้นไม่กระทาการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธินั้นอย่างไรก็ได้
( เอกสารอ้างอิง บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, กรุงเทพฯ
: สานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๘. หน้า ๕๐-๕๑ )
๓๑. ท่านเข้าใจความหมายคาว่า เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อย่างไร
ตอบ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความประสงค์ของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อานาจในการกาหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระทาการ
ใดหรือไม่กระทาการใดอันเป็นอานาจที่มีเหนือตนเอง ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงอยู่
ที่ว่า “สิทธิ” เป็นอานาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทาการหรือละเว้นกระทาการอันใดอันหนึง่
แต่ในขณะที่ “เสรีภาพ” นั้นเป็นอานาจที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจจะกระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาจากบุคคลอื่น เสรีภาพ
จึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด
(เอกสารอ้างอิง บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, กรุงเทพฯ
: สานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๘. หน้า ๕๓)
๓๒. ท่านคิดว่า สิทธิและเสรีภาพ มีความแตกต่างกันอย่างไรอย่างไร
ตอบ ๑.) “สิทธิ” เป็นประโยชน์ที่ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้บุคคลจึงจะเกิดมีสิทธิเช่นนั้นได้ แต่ถ้า
กฎหมายไม่ได้ให้การรับรองหรือคุ้มครองประชาชนก็จะไม่มีสิทธิเช่นนั้น ในขณะที่ “เสรีภาพ” เป็นภาวะโดย
อิสระของมนุษย์ แม้จะไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองไว้ บุคคลก็ยังคงมีเสรีภาพนั้น
๒.) “สิทธิ” ที่รัฐให้การรับรองและคุ้มครองแล้วนั้น รัฐมีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องทาให้
ประชาชนได้รับสิทธินั้น ในขณะที่ “เสรีภาพ” นั้น รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้แต่อย่างใด
(เอกสารอ้างอิง สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความวิชาการ ชุดที่ ๑๒ ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จากัด, ๒๕๕๘. หน้า ๑-๒
๓๓. ท่านเข้าใจข้อความต่อไปนี้อย่างไรบ้าง “คนเราเมื่อเกิดมานั้นเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาภายใต้
รัฐธรรมนูญไทยแล้วทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ”
ตอบ หมายถึง การเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และเสมอภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง
ไม่ได้หมายความถึงความเสมอภาคในฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลไม่ ผลของหลักความเสมอภาค ทาให้
รัฐธรรมนูญต้องรับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
จะกระทามิได้
(เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ )
๓๔. จงอธิบาย “เสรีภาพในการนับถือศาสนา” ตามความเข้าใจของท่าน
ตอบ เสรีภาพในการนับถือศาสนา ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประชาชนเสรีภาพใน
การถือศาสนามีการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างสมบูรณ์คือจากัดเสรีภาพไม่ได้
(เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๑ )
๓๕. กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างสงบสุขของประชาชนทุกคน
“สิทธิส่วนบุคคล” ตามความเข้าใจของท่านหมายถึงอะไร
ตอบ สิทธิส่วนบุคคล คือ สิทธิประจาตัวของบุคคลอันประกอบด้วย เสรีภาพในร่างกาย การดารงชีวิต
มีความเป็นส่วนตัว
ความเป็นอยู่ส่วนบุคคล คือ สถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการสังเกตการรู้เห็น การสืบความลับ
การรบกวนต่าง ๆ และมีความสันโดษ
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น หรือการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดจะกระทามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียง
เท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
( เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๒)
๓๖. ท่านความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น”
ตอบ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อ
– รักษาความมั่นคงของรัฐ
- คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
- รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ป้องกันสุขภาพของประชาชน
( เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ )

๓๗. ปัจจุบันประเทศไทยเกิดการระบาดของโควิด-๑๙ ท่านคิดว่าประชาชนจะได้รับสิทธิในการบริการหรือไม่
ตอบ ประชาชนได้สิทธิในสิทธิรับบริการสาธารณสุขคือ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของ
รัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคล ย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
( เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ )
๓๘. กฎหมายรัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มีข้อห้ามอะไรบ้างที่ท่านทราบ
ตอบ การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธสามารถกระทาได้ นอกเสียจากอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายตราขึ้นเพื่อ
- รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
- ความปลอดภัยสาธารณะ
- ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
( เอกสารอ้างอิงกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ )
๓๙. การใช้สิทธิและเสรีภาพ ในการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทาได้หรือไม่
ตอบ ทาไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ห้ามใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะกระทาไม่ได้
ผู้ใดทราบว่ามีการกระทา ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้
เลิกการกระทาดังกล่าวได้
(เอกสารอ้างอิง กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๙)
๔๐. ในความเข้าใจของท่าน รัฐธรรมนูญคืออะไร
ตอบ
๑ ) กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
๒.) ต้นกาเนิดในการบัญญัติกฎหมายอื่น
๓.) กรอบแนวทางกว้าง ๆ ในการบริหารและการปกครองประเทศ
( เอกสารอ้างอิง http://www.rtna.ac.th/departments/Law/Amorntheap's “สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ” น.ท.ผศ.อมรเทพ แกล้วกสิกรรม เข้าถึงเมื่อ ๑๔ ส.ค.๖๔ )
…………………………………
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ชุดคำถำม – คำตอบ คำแนะนำและคำอธิบำย สำหรับใช้ทดสอบควำมรู้
ประจำปี ๒๕๖๕
โดย วิทยำลัยกำรทัพบก
วิชำประวัติศำสตร์
๑. จงอธิบายสาเหตุ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรี
ตอบ
๑) กรุงศรีอยุธยามีแม่น้าล้อมรอบ จึงท้าให้ข้าศึกบุกเข้ามาทางเรือได้ทุกทิศทางโดยง่าย
๒) พระนครกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณะปฏิสังขรณ์
๓) อยุธยาอยู่ไกลทะเล ไม่สะดวกในการค้า
๔) ธนบุรีตังอยู่ปากแม่น้าเจ้าพระยา จึงเป็นทางสะดวกต่อการค้าขาย
๕) พม่ารู้ประตูทางเข้าออกและจุดอ่อนของกรุงศรีแล้ว
๖) เหตุผลที่ทรงเลือกเมืองกรุงธนบุรี เพราะกรุงธนบุรีตังอยู่ที่น้าลึกใกล้ทะเล กรณีข้าศึกมีจ้านวนมากเกินกว่า
จะรักษากรุงไว้ได้ ก็อาจย้ายไปตังมั่นที่จันทบุรี โดยทางเรือได้สะดวก
( อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๒. จงยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่ส้าคัญ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ
๑) ด้านการปกครอง ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีบางอย่าง เพื่อให้ราษฎร มีโอกาสใกล้ชิดกับ
พระมหากษัตริย์ คือ เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้โดยสะดวก ให้ราษฎรเข้าเฝ้าถวายฎีการ้องทุกข์ไ ด้
๒) การปฏิรูปกฎหมายและการศาล ทรงตรากฎหมายขึนหลายฉบับ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพบ้านเมือง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับมรดก สินสมรส
๓) ด้านเศรษฐกิจ ทรงท้าสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ ภายหลังการท้าสนธิสัญญาเบาว์ริงแล้ว
การค้าของไทยเจริญก้าวหน้าขึนมาก ท้าให้มีการปรับปรุงด้านเศรษฐกิจ เช่น ทรงเปลี่ยนการใช้เงิน
พดด้วงมาเป็นเงินเหรียญ และขุดคลองตัดถนนเพิ่มขึนหลายสาย
๔) ด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมศึกษาภาษาอังกฤษ, การจ้างชาวต่างชาติเข้ารับราชการ ทรงตังโรงเรียน
ชายขึนที่ต้าบลส้าเหร่ ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๕) ด้านศาสนา ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองสงฆ์เป็นฉบับแรก โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราช เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุด มีมหาเถรสมาคมให้ค้าปรึกษา โปรดให้สร้างวัดขึนหลาย
แห่ง เช่น วัดโสมนัสวิหาร วัดราชประดิษฐ์ วัดปทุมวนาราม
๖) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงประกาศให้ข้าราชการสวมเสือเวลาเข้าเฝ้า ทรงให้เสรีภาพ
ประชาชน ในการนับถือศาสนาและประกอบอาชีพ โปรดให้สตรีได้ยกฐานะให้สูงขึน
๗) ด้านศิลปกรรม เริ่มมีการก่อสร้างแบบตะวันตก เช่น พระราชวังสราญรมย์ พระนครคีรีที่เพชรบุรี
ด้านจิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ และวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร จิตรกรเอกในสมัยนี
ได้แก่ ขรัวอินโข่ง ซึ่งเริ่มเขียนภาพแบบสามมิติ ตามแบบตะวันตกเป็นบุคคลแรก
( อ้างอิง https://joshhahaha23.wordpress.com )
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๓. การท้าสนธิสัญญาเบาว์ริงเกิดขึนในสมัยใด ท่านคิดว่า การท้าสนธิสัญญาเบาว์ริง มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร
ต่อประเทศไทย
ตอบ การท้าสนธิสัญญาเบาว์ริง เกิดขึนในรัชกาลที่ ๔ ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย มีทังข้อดี และ
ข้อเสียเปรียบ
ข้อดี คือ
๑) ได้รับวิทยาการจากประเทศชาติตะวันตกสมัยใหม่
๒) มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก เช่น การสร้างถนน ขุดคลองใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางท้าให้เกิด
ประโยชน์ด้านการค้าขาย
๓) การค้าขาย ประชาชนสามารถค้าขายได้อย่างอิสระมากขึน
๔) ข้าว เป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญที่สุดของไทย ส่งผลถึงปัจจุบัน
ข้อเสียเปรียบ
๑) การยินยอมให้อังกฤษเข้ามาตังกงสุล ท้าให้อ้านาจพิจารณาคดี ที่มีชาวอังกฤษร่วมด้วย กงสุลต้องมีส่วน
ร่วมพิจารณา
๒) ชาวต่างประเทศมีสิทธิเสรีภาพในการเช่า และสามารถถือครองที่ดินได้ หากท้าการเช่ามาไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี ในประเทศไทย
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
๔. จากการหารายได้ของแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ท่านคิดว่า เป็นการหารายได้ให้ประเทศ อย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ ยกตัวอย่าง มาอย่างน้อย ๑ ชนิด
ตอบ
๑) ส่วย คือ เงิน หรือสิ่งของที่ไพร่เอามาเสียภาษีหรือแรงงาน ถ้าไม่ต้องการช้าระเป็นเงินค่าธรรมเนียม
ก็จะทดแทนเป็นผลิตผลได้
๒) ฤชา คือ การเสียค่าธรรมเนียมที่ประชาชนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการบริการ
๓) อากร คือ ส่วนที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎรท้ามาหาได้ ในการประกอบการต่างๆ เช่น ท้านา
ท้าไร่ ท้าสวน ฯลฯ หรือการได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลไปกระท้าการ เช่น ต้มกลั่นสุรา เก็บของในป่า
จับปลาในน้า ฯลฯ เช่น อากรค่านา อากรสวน อากรสุรา อากรค่าน้า เป็นต้น การเก็บอากร
อาจจัดเก็บเป็นตัวเงินหรือ เป็นสิ่งของ ถือเป็นภาษีที่จัดเก็บตามหลักผลประโยชน์ ที่ได้รับจากรัฐ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
๔) จังกอบ คือ ค่าผ่านด่าน ซึ่งเรียกเก็บจากสินค้า และขนาดของพาหนะที่บรรทุก
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/somyoschamnongsooth/wicha-s22102prawatisastr/ray-di-khxng-xyuthya )
๕. แนวความคิดในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอยู่ ๓ ประการ ได้แก่
อะไรบ้าง
ตอบ
๑) การรวมอ้านาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึน ทังนี เพื่อมิให้ชาติตะวันตกอ้างเอาดินแดนไปยึดครองอีก
๒) การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐาน จากการยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในรัชกาลที่ ๔
เป็นเพราะ ประเทศอาณานิคมอ้างว่า ศาลไทยไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
๓) การพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงน้าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น สร้างถนน
ขุดคลอง ไฟฟ้า โทรเลข
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/wara32943/kar-ptirup-kar-pkkhrxng-ban-meux )
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๖. การปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิดการจัดระเบียบ
การปกครองที่ส้าคัญจ้าแนกได้ ๓ ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ
๑) การปกครองส่วนกลาง เช่น มหาดไทย, กลาโหม, ต่างประเทศ,วัง
๒) การปกครองส่วนภูมิภาค เช่น มณฑล, เมืองอ้าเภอ, ต้าบล, หมู่บ้าน
๓) การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาลเป็นครังแรก
( อ้างอิง https://reru.ac.th/articles/images/vijai_20_04_59_5.pdf )
๗. จงอธิบายสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครังที่ ๒ อย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ
๑) ปัญหาจากการแข่งขัน แย่งชิงอ้านาจระหว่างชนชันปกครอง
๒) ผู้น้าขาดความรู้ ความสามารถ ในการบริหารและการรบ
๓) การแตกความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ
๔) ฝ่ายไทยตังอยู่ในความประมาท
๕) ขาดการฝึกซ้อมทางการทหาร การใช้อาวุธ เช่น การยิงปืนใหญ่ไม่เป็น
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
๘. การเสียกรุงครังที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรีอยุธยาตกเป็นของพม่า ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากอะไร และสอนให้
คนรุ่นหลังน้าไปใช้ได้อย่างไร
ตอบ
๑) คนไทยแตกความสามัคคี
๒) พระยาจักรีเป็นไส้ศึก โดยเห็นแก่ทรัพย์ที่พระเจ้าบุเรงนองประทานให้ แต่สุดท้ายก็ถูกประหาร
๓) กรุงศรีอยุธยาช่วงนัน ว่างเว้นจากการศึกสงครามมานาน ท้าให้อ่อนแอเรื่องการฝึก
สอนให้คนรุ่นหลังมีความสามัคคี รักชาติ รักสถาบัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันการรุกรานจากศัตรู
ซึ่งในปัจจุบันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการสงคราม หากประเทศขาดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติจะรอดพ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างผาสุก
( อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๙. การกอบกู้เอกราชเมื่อครังเสียกรุงศรีอยุธยาครังที่ ๒ นัน กษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้กอบกู้ และทรงด้าเนินการ
อย่างไร อธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลรวม ๕๐๐ คน ตีฝ่าทัพพม่าออกจาก
วงล้อมกรุงศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปเมืองจันทบุรี ยึดเป็นที่มั่นและรวบรวมไพร่พล และอาวุธแล้ว
จึงกลับมาตีทัพพม่ากอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ แต่กรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักหนา จึงทรงเลือกที่ตัง
เมืองใหม่ ณ กรุงธนบุรี
( อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
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๑๐. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับวีรกรรม และชาวบ้านบางระจันอย่างไร
ตอบ
ชาวบ้านบางระจัน จ. สิงห์บุรี ได้รวบรวมต่อสู้กับพม่าถึง ๘ ครัง ด้วยก้าลังที่น้อยกว่า มีความเสียสละ แสดงถึง
ความรักชาติ มีความสามัคคีในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม แม้ว่าจะพ่ายแพ้เพราะไม่มีปืนใหญ่ส้าหรับสู้
แม้ว่าจะพยายาม หล่อปืนใหญ่เองด้วยสิ่งที่ท้าจากทองเหลืองที่มี แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ โดยสามารถต่อสู้
กับพม่าได้ถึง ๕ เดือน ซึ่ง “บางระจัน” ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เอกสารที่เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่กล่าวอ้างถึง บางระจันมีหลายชินอันได้แก่ จดหมายเหตุความทรงจ้าของกรมหลวง
นรินทรเทวี ค้าให้การขุนหลวงหาวัด พระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม พระราชพงศาวดารฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา นอกจากนียังมีหนังสือเล่มส้าคัญของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพเรื่องไทยรบพม่า ทังหมดกล่าวถึงเรื่อง
บางระจันว่า เกิดขึนในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียกรุงครังที่ ๒ การต่อสู้ของ
ชาวบ้านบางระจันเพื่อต้านทานกองทัพพม่านันได้บันทึกไว้ในลักษณะต่างกัน เช่น เอกสารที่บันทึก
เรื่องบางระจันเพียงชื่อ , เอกสารที่บันทึกเรื่องบางระจันอย่างคร่าวๆ และ เอกสารที่บันทึกเรื่อง
บางระจันอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายหลักของเรื่องบางระจันคือ การเชิดชูจิตใจรักชาติ
ของสามัญชนจะยังคงอยู่ตลอดไป
( อ้างอิง https://www.silpa-mag.com/history/article_38982 )
๑๑. การเสียดินแดนของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีทังหมดกี่ครัง และครังสุดท้าย คือ ดินแดนส่วนใด
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเสียดินแดน
ตอบ
- ๑๔ ครัง ครังสุดท้าย คือ เขาพระวิหารเสียให้กับกัมพูชา เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ พืนที่ ๒
ตารางกิโลเมตร
- ความตามค้าพิพากษาของศาลโลก เนื่องจากหลักฐานของกัมพูชา ในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่า
กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ จะเสด็จเขาพระวิหาร จึงขึนไปก่อน แล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ และถ่ายรูป
เป็นหลักฐาน น้าไปแสดงที่ศาลโลก
- ความคิดเห็นต่อการเสียดินแดน ควรเป็นเชิงบวก สร้างสรรค์ และน้าความผิดพลาดในอดีตมาเป็น
บทเรียนเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่การกล่าวโทษผู้อื่น หรือ มีความรู้สึกเคียดแค้น เกลียดชัง
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
๑๒. พระยาพิชัยดาบหักเป็นทหารคู่กายของกษัตริย์พระองค์ใด และมีวีรกรรมอย่างไร แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดี
ของทหารอย่างไร
ตอบ
เป็นทหารเอกในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เข้ารับราชการและสู้รบกับพม่าหลายครัง รวมทังการกอบกู้
เอกราชด้วยท้าการสู้รบจนดาบหัก ก็ยังสู้จนได้รับชัยชนะ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
ความซื่อสัตย์ความกตัญญู รวมถึงความรักชาติ
( อ้างอิง หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.๒, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
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๑๓. วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านใด
ตอบ
๑) ความกล้าหาญ แม้ว่าในช่วงที่พม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง พระยาพิมลเจ้าเมืองถลางสามีของคุณหญิง
จัน (ท้าวเทพกระษัตรี) ถึงแก่อนิจกรรม ไม่มีใครบัญชาการรบ คุณหญิงจัน และนางมุกน้องสาว ได้น้า
ผู้คน และร่วมกันในการป้องกันบ้านเมืองได้
๒) ความชาญฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ โดยใช้ยุทธวิธีในการข่มขวัญศัตรู ด้วยการใช้คนน้อย โดยคัด
ผู้หญิงวัยกลางคนประมาณ ๕๐๐ คน มาแต่งตัวอย่างชาย เอาไม้ทองหลางมาเคลือบดีบุก มาถือแทน
อาวุธ เพื่อลวงข้าศึกจัดขบวนเคลื่อนพลเข้าออกค่าย ท้าทีท่าจะเข้าตีพม่า จนพม่าเสียขวัญไม่กล้าเข้าตี จนถอน
ทัพกลับไป
( อ้างอิง หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.๒, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๑๔. สงครามเกาหลี ที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายพันธมิตร ได้ส่งก้าลังเข้าร่วมรบ ๑ กองพัน และได้รับสมญานามว่า
Little Tiger กองพันพยัคฆ์น้อย โดยมีวีรกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ สมรภูมิใด จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
สมรภูมิพอร์คช็อปฮิลล์ ( Battle of Pork Chop Hill ) โดยในการรบนัน ได้รับข่าวว่า เกาหลีเหนือ
เตรียมจะบุก พอร์คช็อปฮิลล์ อันเป็นชัยภูมิส้าคัญ โดยกองพันทหารใหม่ได้รับค้าสั่งให้ขึนไปพิทักษ์เนินนี
ซึ่งได้เกิดการต่อสู้ อย่างดุเดือดรวม ๑๐ วัน โดยในคืนวันที่ ๑๐ ถูกถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่ ๒,๖๙๐ นัด
และถึงขันตะลุมบอนด้วยดาบปลายปืน เช้าวันที่ ๑๑ การรบยุติ ทหารไทยเสียชีวิต ๒๕ นายเกาหลี
เหนือและจีนทิงศพไว้บนยอดเขา ๑๖๐ นาย คาดว่าเสียชีวิต ๒๖๔ นาย ซึ่งในการรบครังนี
ผู้บัญชาการสหรัฐได้กล่าวยกย่องการต่อสู้ของทหารไทย
( อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=Gt7YRRdrfn0 )
๑๕. พระศรีสุริโยทัย ทรงเป็นวีรสตรีในสมัยอยุธยา จงเล่าวีรกรรมของพระองค์ท่าน จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
พระองค์เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในขณะนัน พม่าโดยพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี
เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตัดสินพระทัยยกทัพออกนอกพระนคร เพื่อบ้ารุงขวัญทหาร
และทอดพระเนตรจ้านวนข้าศึก สมเด็จพระสุริโยทัยพร้อมพระโอรสพระธิดา ได้เสด็จติดตามไปโดย
ไม่หวั่นเกรง อีกทังยังแต่งกายอย่างมหาอุปราชา เข้าปะทะกับพม่า ช้างทรงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
เสียทีหันหลังหนีข้าศึก พระเจ้าแปรขับช้างไล่ตาม สมเด็จพระศรีสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็น ทรงขับช้างขวาง
และท้ายุทธหัตถี แต่อยู่ในท่าทีที่เสียเปรียบจึงถูกฟัน เสด็จสวรรคตบนหลังช้าง แสดงให้เห็นถึง
ความกล้าหาญ แม้จะเป็นหญิงยังแสดงถึงความจงรักภักดี ความเสียสละ และความรักชาติ
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/waranyapatnof/ wirkrrm )
๑๖. ท่านรู้จัก หรือเคยเห็นกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค หรือไม่ อธิบายพอสังเขป
ตอบ
เป็นการเสด็จพระราชด้าเนินพระมหากษัตริย์ไทย พระราชด้าเนินไปในการต่างๆ ทางบก
ทังเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี ซึ่งได้ประกอบการมาแต่โบราณตังแต่สมัยสุโขทัย
และสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีมาจนถึงปัจจุบัน
( อ้างอิง http://www.phralan.in.th/coronation/finalceremoniesdetail.php?id=828)
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๑๗. จงเล่าถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี
ตอบ วีรกรรมของท้าวสุรนารีนัน สืบเนื่องจากเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๙ ครังเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์
ได้ยกกองทัพเข้าแผ่นดินไทย จนถึงเมืองนครราชสีมา โดยอ้างว่ามีพระราชโองการให้ยกทัพไปกรุงเทพ
เพื่อช่วยรบกับอังกฤษ และเนื่องจากในขณะนัน เจ้าเมืองนครราชสีมาและพระยาปลัดเมืองไม่อยู่
ไปราชการเมืองขุขันธ์ เจ้าอนุวงศ์จึงยกทัพเข้ายึดเมืองนคราชสีมาได้โดยง่าย แล้วกวาดต้อนผู้คน
ชาวนครราชสีมาเป็นเชลยขึนไปยังเวียงจันทน์ ในจ้านวนเชลยเหล่านัน มีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือ
ที่เป็นเสมือนบุตรบุญธรรมรวมอยู่ด้วย ระหว่างที่กองทัพเจ้าอนุวงศ์และทหารลาวหยุดพักค้างแรม
ระหว่างเดินทางไปเวียงจันทน์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ แขวงเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๙
คุณหญิงโมร่วมกับ นางสาวบุญเหลือ และหลวงณรงค์สงคราม หัวหน้าชาวเมือง ได้ใช้กลอุบาย โดยให้
ชาวเมืองเลียงสุราอาหารแก่ทหารลาวที่ควบคุมตัวมา เมื่อทหารเจ้าอนุวงศ์หลงกล กินเหล้าเมายาจนขาด
สติเกือบหมด กองทัพเมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้ว ก้าลังชาวโคราชที่ทุ่งสัมฤทธิ์ทังชายและหญิง ก็แย่ง
อาวุธโจมตีเข่นฆ่าทหารลาวจนล้มตายเป็นจ้านวนมาก ท้าให้แผนกอบกู้อิสรภาพของนครราชสีมาส้าเร็จ
เมื่อความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
คุณหญิงโม ขึนเป็น ท้าวสุรนารี เมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๗๐ เมื่อคุณหญิงโมมีอายุได้ ๕๗ ปี
( อ้างอิง https:// www.pronphrasaeng-leknamphi.com/article/49 )
๑๘. จงยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่ส้าคัญ ขององค์ผู้พระราชทานก้าเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตอบ
๑) การเลิกทาส : โดยทรงด้าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยออกพระราชบัญญัติตังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๘
และออกพระราชบัญญัติเลิกทาสในปี พ.ศ. ๒๔๔๘
๒) ปฏิรูประเบียบการบริหารราชการ : แบบสมุหกลาโหม สมุหนายก มาเป็นแบบกระทรวง ตามแบบ
ยุโรป
๓) การศึกษา : โปรดให้ขยายการศึกษาเป็นอันมาก จัดตังโรงเรียนหลวงขึนในพระบรมมหาราชวังขยาย
ไปตามเมืองต่างๆ ส้าหรับราษฎร
๔) การคมนาคม : โปรดให้มีการพัฒนาสร้างถนน สะพาน รวมไปถึงการรถไฟ การไปรษณีย์โทรเลขด้วย
๕) ด้านกฎหมาย : ตังศาลาพิจารณาคดีคนในบังคับต่างชาติขึนศาลไทย ประมวลกฎหมายอาญาขึนใหม่
ให้ทันสมัย จัดตังโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของไทย
๖) ด้านพยาบาลและสาธารณสุข : มีพระราชด้าริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการ
แพทย์แผนใหม่ พระองค์จึงทรงจัดสร้างโรงพยาบาลขึนบริเวณริมคลองบางกอกน้อย อันเป็นที่ตังของ
พระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลัง ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนีใหม่ว่า
โรงพยาบาลศิริราช
๗) ด้านการไฟฟ้า : ทรงเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดจากการมีไฟฟ้า พระองค์จึงทรงมอบหมายให้
กรมหมื่นไวยวรนารถเป็นผู้ริเริ่มในการจ่ายกระแสไฟฟ้าขึนในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งเป็นการเปิดใช้ไฟฟ้า
ครังแรกของไทย
( อ้างอิง https://www.sanook.com/news/2088350/ )
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๑๙. ท่านเข้าใจระบบศักดินา ว่าอย่างไร จงอธิบาย และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบศักดินา
ตอบ
หมายถึง ระบบสังคมที่มีการแบ่งชนชัน ซึ่งก้าหนดสิทธิหน้าที่และฐานะของแต่ละบุคคลในสังคม
จุดประสงค์ก็เพื่อควบคุมก้าลังคนและแบ่งฐานะของบุคคลเป็นส้าคัญ ผู้ควบคุมก้าลังคนสูงสุด คือ
พระมหากษัตริย์ รองลงมาได้แก่ ขุนนาง (ข้าราชการ) และผู้ถูกควบคุมคือ สามัญชนหรือไพร่
ซึ่งพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม หรือ ลดศักดินาแก่ใครก็ได้ และหากใครท้าผิดก็ต้องถูกปรับใหม่
ตามศักดินานัน ระบบศักดินาได้รับการจัดระเบียบในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ โดยมีการตราพระราช
ก้าหนดกฎหมายเกี่ยวกับศักดินาขึน ใน พ.ศ. ๑๙๙๘ เรียกว่า “พระไอยการต้าแหน่งนายพลและ
นายทหารหัวเมือง”
( อ้างอิง : https:// sites.google.com/site/ayuttayaecomomics/rabb-sakdina )
๒๐. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับสาเหตุที่ท้าให้กรุงศรีอยุธยาหลังรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ อ่อนแอ
ลง ทังๆ ที่ก่อนหน้านันกรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องมายาวนาน
ตอบ
สาเหตุที่ท้าให้อ่อนแอ คือ การแย่งชิงอ้านาจภายใน กรุงศรีอยุธยา หากน้ามาเป็นบทเรียนใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศชาติควรมีความสามัคคีเกือหนุนกัน ไม่เช่นนัน จะท้าให้เกิดภัยคุกคามจาก
ประเทศอื่น หรือภัยคุกคามตามธรรมชาติ ที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของประชาชนในประเทศ
( อ้างอิง หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.๒, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๒๑. ท่านมีความเข้าใจถึงการท้ายุทธหัตถี ว่าอย่างไร จงอธิบาย และท่านคิดว่าการท้ายุทธหัตถี ในวันจันทร์
แรม ๒ ค่้า เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. ๙๕๔ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ กรณีกษัตริย์ไทยไม่ได้รับชัยชนะ
ประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นเช่นใด
ตอบ
การท้ายุทธหัตถี คือ การท้าสงครามบนหลังช้างตามประเพณีโบราณของกษัตริย์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการท้าสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศ เพราะช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ และเป็นการ
ปะทะกัน ซึ่งหน้าผู้แพ้อาจถึงแก่ชีวิตได้ ตัวอย่างการท้ายุทธหัตถี ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวร ทรงท้า
ยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา(มังสามเกียด) หากกษัตริย์ไทยไม่ได้รับชัยชนะในครังนัน ปัจจุบัน อาจจะ
ไม่มีประเทศไทย อยู่ในแผนที่โลก หรือประชาชน อาจจะไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดๆ หลงเหลืออยู่เลย
( อ้างอิง : https://www.songkhlacity.go.th/2020/news/detail/10163 )
๒๒. ในคืนที่พระเจ้าตากสินทรงน้าทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีนัน พระองค์ทรงให้ทหารทังปวงในทัพของพระองค์กระท้า
สิ่งใด ท่านคิดว่าพระองค์ท้าไปเพื่ออะไร จงอธิบาย
ตอบ
พระองค์ทรงให้ทหารทังปวง เทอาหารทิง ทุบหม้อข้าวหม้อแกงจนแหลกหมด แล้วตรัสว่า วันนีเราจะ
เอาเมืองจันทบุรีให้ได้ ให้ไปหาข้าวของกินกันในเมือง หากไม่ได้ก็จงตายให้เสียสิน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความฮึกเหิมให้กับทหาร ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต เพราะถ้าหากท้าการยึดเมืองจันทบุรีไม่ส้าเร็จ ก็อาจจะ
อดอาหารจนตายได้
( อ้างอิง หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.๒, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๒๓. มหาราช หมายถึง ค้าซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน ทังนี ตังแต่อดีตจนปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ใด ที่ได้รับสมัญญานาม มหาราช มีด้วยกัน ๘ พระองค์ มีพระองค์ใดบ้าง
ตอบ
๑. พ่อขุนรามค้าแหงมหาราช
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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๖. พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔)
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช
๘. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
( อ้างอิง : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000101195 )
๒๔. พระแก้วมรกต มีชื่อเต็มว่าอย่างไร และท่านคิดว่า พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระแก้วมรกต สะท้อนถึง
อะไรบ้าง
ตอบ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต เคยประดิษฐานอยู่ ณ วัดอรุณราชวราราม ในสมัยกรุง
ธนบุรี ซึ่งในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระแก้วมรกต สะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา และประชาชน
เนื่องจากเป็นการประกอบพระราชพิธที างศาสนาและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนคุณค่าทาง
ศิลปกรรม ด้วยการผนวกเอาความคิด คติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และสมมุติเทวราช
มาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนัน กระท้า
กัน ๓ ครังในแต่ละปี ในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงประพรมน้าพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธี
เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางที่เฝ้าฯ อยู่ภายใน
พระอุโบสถเท่านัน แต่ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาเสด็จฯ
มาพระราชทานน้าพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาคอยเฝ้าฯ รับเสด็จรอบ ๆ พระอุโบสถด้วย
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีก้าหนดเวลาดังนี
๑.) วันแรม ๑ ค่้า เดือน ๔ เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน
๒.) วันแรม ๑ ค่้า เดือน ๘ เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นฤดูฝน
๓.) วันแรม ๑ ค่้า เดือน ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
( อ้างอิง https://www.finearts.go.th และ https://www.silpa-mag.com/history/article_27054 )
๒๕. สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชี่ยวชาญ และได้การยอมรับจากทั่วโลกคือสิ่งใด
ตอบ
ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ สามารถค้านวณการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย้า
ทรงค้านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ต้าบลหว้ากอ (คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เต็มดวงครังนีนานถึง ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยเรือพระที่นั่ง
อรรคราชวรเดช จากกรุงเทพ ฯ ทรงเชิญเซอร์ แฮร์รี ออร์ด ผู้ส้าเร็จราชการอังกฤษประจ้าสิงคโปร์และ
ภรรยา บรรดานักการทูตในกรุงเทพ ฯ เช่น กงสุลฝรั่งเศส (เมอซิเออร์ กอสส์) ผู้รักษาการกงสุลอังกฤษ
(นายอลาบาสเตอร์ ต้นตระกูลเศวตศิลา) รวมทังชาวต่างประเทศเช่น หมอบลัดเลย์ ร่วมสังเกต
สุริยุปราคาเต็มดวงครังนี
( อ้างอิง https://tast.or.th/wp-content/uploads/2018/07.pdf )
๒๖. สิ่งที่ท้าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้จักวิถีทางประชาธิปไตย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คือสิ่งใด
ตอบ
ทรงโปรดให้มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน, ก้านันปกครองต้าบล, นายหรือในอ้าเภอปกครองอ้าเภอ
เจ้าเมืองปกครองเมือง และมณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาลปกครอง
( อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
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๒๗. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบระหว่างทหารไทยและทหารลาว บริเวณเนิน
๑๑๘๒, ๑๓๗๐, และ ๑๔๒๘ ส่งผลให้กองทัพอากาศไทยสูญเสียเครื่องบิน เอฟ ๕ อี และ โอวี ๑๐ ไปอย่างละ
๑ เครื่อง เหตุการณ์นีเกิดขึน ณ สมรภูมิใด ?
ตอบ

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า จว. พิษณุโลก
( อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )

๒๘. ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทย ท่านทราบหรือไม่ว่า ธงไตรรงค์มีลักษณะอย่างไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง
ตอบ
ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธง ๓ สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้าเงินขาบ
ภายใน แบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ แถบในสุดสีน้าเงิน ถัดมาด้านนอกทังด้านบนและด้านล่างเป็นสีขาว และ
สีแดงตามล้าดับ แถบสีน้าเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่า ความหมายส้าคัญของธงไตรรงค์
นัน หมายถึงสถาบันทัง ๓ ของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้า
เงินขาบ) สีทัง ๓ นีเอง คือที่มาของการเรียกชื่อธงนีว่า ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
๒๙. ในฐานะที่ท่านมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นนายทหารสัญญาบัตร และมีโอกาสในการถวายงานใกล้ชิด
พระบรมวงศานุวงศ์ จงบอกพระนามของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยในปัจจุบัน
ตอบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
( อ้างอิง https://king.kapook.com/view209571.html )
๓๐. ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทย ท่านคงเคยได้ยินคนไทยหลายส่วนเรียกตนเองว่าชาวสยาม ท่านทราบหรือไม่ว่า
มีการก้าหนดอย่างเป็นทางการ ให้เรียกว่าชาวไทยอย่างไร
ตอบ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ออกประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๑ เปลี่ยนชื่อประเทศ พร้อมกับเรียกประชาชน และสัญชาติ
จาก ‘สยาม’ มาเป็น‘ไทย’ ซึ่ง จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ต้องการบอกว่าดินแดนนีเป็นของชาวไทย
มิใช่ของเชือชาติอื่น ตามลัทธิชาตินิยมในเวลานัน โดยในช่วงต่อมาได้เปลี่ยนกลับมาเป็นสยามเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่ก็ได้เปลี่ยนกลับมาชื่อไทย อีกครังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งเป็นช่วงที่ จอมพล แปลก
พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนชื่อในครังนียังเปลี่ยนจาก “Siam” ในภาษาอังกฤษและ
ภาษาฝรั่งเศสเป็น “Thailand” ในภาษาฝรั่งเศส และ “Thailand” ในภาษาอังกฤษอย่างในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ชื่อสยามยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทังใน และต่างประเทศ
( อ้างอิง https://lek-prapai.org/home/view.php?id=447)
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๓๑. ในช่วงสงครามโลกครังที่ ๑ มีการส่งทหารไทยไปร่วมรบด้วยท่านทราบหรือไม่ จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
ไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครังที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๑ กองทหารไทยในดินแดนเยอรมนี
สงครามโลกครังที่ ๑ เกิดขึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗
ไทยตังตัวเป็นกลาง จนกระทั่งวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ไทยจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมัน
และออสเตรีย - ฮังการี และได้ส่งทหารอาสาสมัครไปช่วยรบประมาณ ๑, ๒๐๐ คน ทังนีรวมทัง
นายทหารและพลทหาร สมทบกับนักเรียนไทยในนานาประเทศ อีกประมาณ ๔๐๐ คน รวมทหาร
อาสาสมัครทังหมดประมาณ ๑,๖๐๐ คน ทหารอาสาออกเดินทางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึงประเทศฝรั่งเศส
อยู่ใต้บัญชาการของนายพล เปแตง ซึ่งขณะนันด้ารงต้าแหน่งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ไป
ปฏิบัติการในสมรภูมิประเทศฝรั่งเศส และเบลเยียม
( อ้างอิง : หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐานประวัติศาสตร์ ม.๓, กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๕ )
๓๒. ปัจจุบันการนับปีทางราชการไทยใช้ค้าว่า พุทธศักราช ท่านเคยได้ยินค้าว่า รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) หรือไม่
ท่านทราบความหมายหรือไม่ ปัจจุบันคือ รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) อะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ
รัตนโกสินทร์ศก ตัวย่อ ร.ศ. คือ รูปแบบของศักราชบอกปีชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตังแต่ปีก่อตังกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นปีแรกรัตนโกสินทร์ศก เริ่มมีการใช้ครังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ และเริ่มต้นปี คือ
วันที่ ๑ เมษายน ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก้าหนดให้เป็นวันขึนปีใหม่และ
ประกาศใช้รัตนโกสินทร์ศกอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นประโยชน์และความสะดวก ในการใช้พุทธศักราชอ้างอิงประวัติศาสตร์
จึงได้มีการยกเลิกการใช้รัตนโกสินทร์ศกตามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๑
(พ.ศ. ๒๔๕๕) โดยหนังสือราชการทังหมดได้เปลี่ยนมาใช้ พุทธศักราชแทนที่ ปัจจุบัน คือ รัตนโกสินทร์
ศก ๒๔๐
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/prawatisastrthiy11/ratn-ko-sin-thr-sk )
๓๓. ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นกระบวนเสด็จพระราชด้าเนินทางน้า ที่เป็นราชประเพณีที่มีมาแต่
โบราณนัน ปัจจุบันมีเรือพระที่นั่งที่ส้าคัญ ชื่ออะไรบ้าง (ตอบ ๒ ชื่อ)
ตอบ
๑) เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
๒) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
๓) เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์
๔) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
( อ้างอิง https://www.thairath.co.th/news/1721008 )
๓๔. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโคลง “สยามานุสติ” ให้กับคนไทยในเหตุการณ์ใด
ตอบ
ทรงแสดงความยินดีและอวยพรต่อทหารอาสา เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๑ ก่อนเดินทางไปร่วมรบกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ยุโรป
( อ้างอิง https://www.winnews.tv/news/3586)
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๓๕. ท่านคิดว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา คืออะไร และการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในสมัย
นัน ส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่ เพราะอะไร
ตอบ - ความอุดมสมบรูณ์ของพืนที่: มีแม่น้าไหลผ่าน ๓ สาย ได้แก่ เจ้าพระยา ลพบุรี ป่าสัก จึงเป็นดินแดน
ที่มีความอุดมสมบรูณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าว และการสร้างบ้านเรือน
เป็นศูนย์กลางคมนาคม: มีแม่น้า ๓ สายล้อมรอบ และอยู่ไม่ไกลทะเล จึงเหมาะแก่การค้าทังภายใน
และภายนอกอาณาจักร
ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์: มีสภาพเป็นเกาะ มีแม่น้าล้อมรอบ สามารถป้องกันข้าศึก เมื่อถึงฤดูน้า
หลาก
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ทรงเป็นกษัตริย์อาณาจักรละโว้ และได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดา
ของกษัตริย์อาณาจักรสุพรรณภูมิ ท้าให้มีไพร่พลเพียงพอในการก่อตังและขยายอาณาจักร
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
๓๖. วันจักรี เป็นวันส้าคัญทางราชการวันหนึ่ง ท่านทราบความหมายของวันจักรีหรือไม่ จงอธิบาย
ตอบ
วันจักรี (chakyi memorial day) ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จ
ปราบดาภิเษกขึนเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตังราชวงศ์จักรี
( อ้างอิง http://www.3armyarea-rta.com/ju)
๓๗. ขอให้ท่านอธิบายบทบาทของรัฐบาลไทย ในสมัยสงครามโลกครังที่ ๒
ตอบ
เดิมประเทศไทย เป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางในสงครามโลกครังที่ ๒ จนกระทั่งถูกญี่ปุ่นบุกครอง
โดยกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึนบกทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย และปะทะกับทหารไทย
และยุวชนก่อนรัฐบาลจะมีค้าสั่งหยุดยิง หลังจากนันมีการท้าสนธิสัญญาทหารระหว่างสองประเทศ
ในช่วงแรกของสงครามแปซิฟิก ญี่ปุ่นกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดทางให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังพม่าและ
บริติชมาลายา ซึ่งรัฐบาลไทยน้าโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยินยอม เนื่องจากญี่ปุ่นให้ค้ามั่นสัญญาว่า
จะมอบดินแดนอินโดจีนบางส่วนที่เสียให้ฝรั่งเศสคืน หลังร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ประเทศไทยยังคง
มีอ้านาจในการจัดการก้าลังพลและกิจการภายใน อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยแบ่งออกเป็น สองฝ่าย คือ
ฝ่ายจอมพล ป. พิบูลสงครามกับฝ่ายเสรีไทย ขบวนการใต้ดินที่ต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นน้าโดย ปรีดี
พนมยงค์ โดยขบวนการเสรีไทย นีมีส่วนในการต่อรองเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติ ท้าให้
ไทยไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าประเทศที่ร่วมมือกับฝ่ายอักษะอื่น ๆ
( อ้างอิง : https://saranukromthai.or.th )
๓๘. เพราะสาเหตุใด กลองมโหระทึก จึงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนว่าคนไทยมีภาษาและวัฒนธรรม
ร่วมกัน
ตอบ
เพราะในสมัยโบราณ ใช้กลองมโหระทึก ในพิธีขอฝนหรือพิธีไสยศาสตร์ หรือแสดงฐานะอันมั่นคง
สูงส่ง หรือใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย หรือใช้ในสงคราม
( อ้างอิง อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา, เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
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๓๙. เหตุการณ์ วันดีเดย์ ในสมัยสงครามโลกครังที่ ๒ หมายถึงอะไร
ตอบ วันดีเดย์ เป็นปฏิบัติการยกพลขึนบกของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรหลายหมื่นนาย ที่ชายหาด ๕ แห่ง ของอ่าว
นอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ อ่าวยูท่าห์ โอมาฮา โกลด์จูโน และ ซอร์ด เป็นปฏิบัติการร่วมของ
ทหารเรือ ทหารบก และทหารอากาศครังยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อเริ่มต้นยุทธการปลดปล่อยประเทศในยุโรปเหนือ
และยุโรปตะวันตก ให้หลุดพ้นจากการยึดครองของกองทัพนาซี
( อ้างอิง : https:/www.bbc.com/thai/international-48524419 )
๔๐. อธิบายสาระส้าคัญของการเสด็จประพาสต้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ตอบ - การเสด็จประพาสต้น คือ การเสด็จประพาสไม่มีหมายส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๖ -๒๔๕๓) ไม่มีหมายก้าหนดการล่วงหน้า ไม่มีกระบวนรับเสด็จ
เป็นทางราชการ
- วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อทรงตรวจเยี่ยมราษฎรส่วนพระองค์
- การเสด็จประพาสต้นครังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ เสด็จสมุทรสาคร ด้าเนินสะดวก ราชบุรี, สมุทรสงคราม
- การเสด็จประพาสต้นครังที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๔๔๙ .
โดยเสด็จออกจากสวนดุสิต ลงเรือที่ต้าหนักแพวังหน้า เสด็จผ่านเมืองนครสวรรค์ขาขึนในวันที่ ๑๑๑๘ สิงหาคม ๒๔๔๙ ซึ่งการเสด็จฯ เมืองนครสวรรค์ครังนี มีความส้าคัญยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดนครสวรรค์มาก และสามารถค้นคว้าหาภาพถ่ายมาประกอบเรื่องได้ด้วย ขณะนันพระองค์ทรง
โปรดการถ่ายรูป
- การเสด็จประพาสต้นครังที่ ๓ เมื่อ ร.ศ. ๑๒๘ ( พ.ศ.๒๔๕๑ ) เสด็จโดยทางรถไฟจนถึงเมือง
นครสวรรค์ แล้วทรงเรือพระที่นั่งล่องน้าลงมาเข้าปากน้ามะขามเฒ่า ประพาสทางล้าน้าเมืองสุพรรณบุรี
- รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จทั่วประเทศถึง ๔๔ จังหวัด รวมทังสิน ๑๐ เส้นทาง
( อ้างอิง : https://sites.google.com/site/sedcpraphastn/home และ อาจารย์ ดร. ศุภนัฐ พานา,
เอกสารประกอบการสอน ประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
……………………………

ชุดคำถำม – คำตอบ คำแนะนำและคำอธิบำย สำหรับใช้ทดสอบควำมรู้
ประจำปี ๒๕๖๕
โดย วิทยำลัยกำรทัพบก
วิชำสถำบันพระมหำกษัตริย์และศำสตร์พระรำชำ
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในห้วงแรก ( พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๕ ) จะเน้นไปในทางใดเป็นหลัก
ตอบ การช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ท่านได้ทาการศึกษาให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของประชาชน และท้องถิ่นในที่
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการจัดทาโครงการพระราชดาริที่เต็มรูปแบบต่อไป
( อ้างอิง ประวัติความเป็นมาของโครงการสานักงาน กปร. http://rdpd.go.th/Projects )
๒. ห้วงแรกของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการดาเนินการโครงการต่าง ๆ ในลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่าน
พอทราบบ้างหรือไม่ว่ามีโครงการใดบ้าง
ตอบ โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน ในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
( อ้างอิง ประวัติความเป็นมาของโครงการสานักงาน กปร. http://rdpd.go.th/Projects )
๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านชลประทานแห่งแรก คือ “อ่างเก็บน้าเขาเต่า” อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
ตอบ ๑.) ประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นขาดแคลนน้าที่จะใช้อุปโภคบริโภค
๒.) ช่วงน้าทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรทาให้ผลผลิตเสียหาย
๓.) ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระองค์จานวน ๓๐๐ ไร่ จึงมีพระราชดาริพร้อม
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้าเขาเต่าขึ้น
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
(อ้างอิง สานักงาน กปร. อ่างเก็บน้าเขาเต่า https://projects.rdpb.go.th/Projects)
๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีอยู่มากมายหลายสาขาหลายประเภท ได้แก่ โครงการตามพระราชประสงค์
โครงการหลวง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ และ โครงการตามพระราชดาริ ขอให้อธิบายว่า โครงการ
ตามพระราชดาริ มีลักษณะอย่างไร

ตอบ โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดาเนินการตามแนว
พระราชดาริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตารวจ ทหาร
ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นและระยะเวลาที่มากกว่า ๕ ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ
เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น
(อ้างอิง สานักงาน กปร. ลักษณะของโครงการ https://www.rdpb.go.th)
๕. โครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีกล่าวถึงมากที่สุด ขอให้ท่านอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการแกล้งดินดังกล่าว
ตอบ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยใช้การขังน้าไว้ในพื้นที่จะกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมี ทาให้ดิน
เปรี้ยวจัด จนถึงที่สุดแล้ว จึงระบายน้าออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอ
ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/royalinitiativeproject/project-soil/khorngkar-kaelng-din )
๖. “เงื่อนไข”ของความพอเพียงมี ๒ ประเภท คือ การมีความรู้และการมีคุณธรรม มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ๑.) เงื่อนไขความรู้ – ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบรู้ที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒.) เงื่อนไขคุณธรรม – ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ขยันหมั่นเพียรใช้
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
( อ้างอิง มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/site_content/item/.html )
๗. การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียงควรปฏิบัติตนอย่างไร
ตอบ ๑.) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
๒.) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
๓.) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกัน
๔.) หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ยึดความพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ
๕.)ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
( อ้างอิงมูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/site_content/item/html )

๘. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ระเบิดจากข้างใน”พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ การสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนให้พร้อมรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
ไม่ใช่การนาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
( อ้างอิง สานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/King-v9184)
๙. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“การพึ่งพาตนเอง”หมายความว่าอย่างไร
ตอบ การพัฒนาตามแนวพระราชดาริในเบื้องต้น เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้และขั้นต่อไปคือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเส้นชีวิตของตนเองให้
เรียบง่ายธรรมดาและเดินทางสายกลางด้วยปัญญาพร้อมด้วยคุณธรรมในจิตใจ เพื่อนาชีวิตไปสู่ความสมดุลของ
ทรัพยากร ให้มีความมั่นคงและเกิดความยั่งยืนในที่สุด
( อ้างอิง สานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/King-v9174 )
๑๐. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทาได้หลายทาง โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ซึ่งมีความพอดี ๕ ประการ
จงยกตัวอย่างและอธิบายการรู้จักความพอดี
ตอบ ๑.) ความพอดีทางจิตใจ คือ ต้องเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทรและนึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม
๒.) ความพอดีทางสังคม คือ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รู้จักผนึกกาลัง
และมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
๓.) ความพอดีทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุดและใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป
๔.) ความพอดีทางเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและควร
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพื่อสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเรา
เอง
๕.) ความพอดีทางเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตโดยยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
( อ้างอิง https://sites.google.com/site/kamsonoffather/kamson/pordee )
๑๑. ขอให้อธิบายถึงธงชัยเฉลิมพล ตามความเข้าใจของท่าน
ตอบ ธงชัยเฉลิมพลเปรียบเสมือนองค์แทนของพระมหากษัตริย์และเป็นธงประจาหน่วยที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ
( อ้างอิง http://www.3armyarea-rta.com/Royal_2010/01.pdf และ www.rta.mi.th)

๑๒. ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงมีมากมายหลายอย่าง เช่น ผักปลอดสารพิษ นมอัดเม็ด นมสดจิตรลดา
ดอกไม้ ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ในการดาเนินการโครงการดังกล่าวเพื่ออะไร
ตอบ โครงการหลวงทาหน้าที่ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมี
วัตถุประสงค์ ได้แก่
๑.) เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจาหน่วยผลผลิต โดยเฉพาะผลผลิตชนิดใหม่ที่เป็นผลจากจากวิ จัย’
๒.) เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดี
๓.) เพื่อให้สินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากพืชเขตหนาวและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชาวเขาเป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภค หลักการตลาดที่ถือปฏิบัติคือ โครงการหลวงทาหน้าที่ซื้อสินค้าจากเกษตรกรตามราคาและภาวะ
ตลาดทั่วไป นาไปจาหน่ายโดยไม่หวังกาไร โดยส่วนต่างที่ได้นามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ
(อ้างอิง มูลนิธิโครงการหลวง https://www.royalprojectthailand.com/marketingobject )
๑๓. ขอให้ท่านอธิบายความหมายของคาว่า “ จิตอาสา”หมายความว่าอย่างไร
ตอบ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะ
เสียสละแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตใจที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความ
ทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทาความดีและเห็นน้าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยม
ด้วย “บุญ” คือ ความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดี และยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของ
ตนเองลงได้
(อ้างอิง http://phralan.in.th/aboutus.php?id=4)
๑๔. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”หมายความว่าอย่างไร
ตอบ เข้าใจ หมายถึง ทาอะไรต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ และปรับความ
เข้าใจระหว่างผู้ให้ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน
เข้าถึง หมายถึง เมื่อเข้าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วนแล้ว ต้องเข้าถึงการกระทา สร้างความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคี ร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติ ร่วมมือ
ร่วมไม้กันทางาน
พัฒนา หมายถึง เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้ว เข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาก็จะเนินการไปอย่างยัง่ ยืน ไม่ส่งผล
กระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากแต่นาไปสู่ความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
(อ้างอิง สานักงาน กปร.http://www.rdpb.go.th/th/King -v9172)

๑๕. ขอให้ท่านอธิบายถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวว่า มีลักษณะของการ “ไม่ติดตารา ทา
ให้ง่าย”หมายความว่าอย่างไร
ตอบ การพัฒนาตามแนวพระราชดาริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ ไม่ติดตารา ” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย เพราะสภาพปัญหามีไม่เหมือนกัน ใช้ปัญญาไตร่ตรอง
ให้รอบคอบครบถ้วน จะพบวิธีการพัฒนาใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่
ง่าย ทาสิ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการให้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทาง แต่การทา
สิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคาว่า “ ทาให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสาคัญ
ที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(อ้างอิง สานักงาน กปร.http://www.rdpb.go.th/th/King-v9170
๑๖. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมถึงความรู้และคุณธรรม สิ่งสาคัญ
ที่จะต้องมีเพื่อควบคุมให้ตนเองสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาดังกล่าวได้คืออะไรบ้าง
ตอบ สติ ปัญญา และ ความเพียร
(อ้างอิง มูลนิธิชัยพัฒนา https://www.chaipat.or.th/site.html)
๑๗. พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้ารางวัลจากสหประชาชาติ คือ UNDP Award เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ในด้านใด
ตอบ ด้านทรงอุทิศพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและดาเนินโครงการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์นานาประการให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด
(อ้างอิง https://web.facebook.com/UNDPThailand/photos/[english-below]-26rdr)
๑๘. การดาเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีวิธีการดาเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ตอบ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑.) การศึกษาข้อมูล
๒.) การหาข้อมูลในพื้นที่
๓.) การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาโครงการ
๔.) การดาเนินงานตามโครงการ
๕.) การติดตามผลงาน
(อ้างอิง สานักงาน กปร. http://rdpd.go.th/Projects)

๑๙. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ตอบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
ตลอดนานกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตที่
สาคัญต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนาไปสู่ “ความสุข”.ในการดารงชีวิตอย่างแท้จริง
(อ้างอิง https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html )
๒๐. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนิยามว่า “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” ไว้ โดย ๓ ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี และ ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม ท่านมีความเข้าใจในคาเหล่านี้ว่า
อย่างไร
ตอบ ๓ ห่วง หมายถึง
๑.) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
๒.) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น และต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
๓.) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒ เงื่อนไข.หมายถึง
๑.) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ให้มีระดับพอเพียงและนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒.) เงื่อนไขคุณธรรม ที่ต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
(อ้างอิง https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html)
๒๑. จุดกาเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเริ่มต้นครั้งแรก ณ บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยเป็นการตัดถนนสายห้วยมงคล เพื่อออกสู่ตลาดหัวหิน ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างไร
ตอบ เพื่อให้ถนนเดิมได้รับการปรับปรุงใช้งานได้ตลอดทั้งปี สามารถทาให้ เกษตรกรได้มีถนนเพื่อนาผลผลิต
ทางการเกษตรออกไปสู่ตลาด ถนนสายนี้เรียกว่า “ถนนสายห้วยมงคล”
(อ้างอิง https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_32468)

๒๒. ท่านมีแนวความคิดในการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียงอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างมา ๒ ข้อ
ตอบ ๑.) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านที่ไม่จาเป็น ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
๒.) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
๓.) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันอย่างไม่มีคุณธรรม
๔.) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้นจนถึงพอเพียงเป็นเป้าหมายสาคัญ
๕.) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา
(อ้างอิง https://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html )
๒๓. แนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นให้ผลการ
ดาเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชนโดยตรงเป็นเบื้องแรก โดยมีพระราชกระแสว่า “ขาดทุนคือกาไร”ขอให้
อธิบายความหมาย “ขาดทุนคือกาไร”ตามความเข้าใจมาพอสังเขป
ตอบ – การพัฒนาเพื่อการอยู่ดีของประชาชนนั้น อย่างไปนึกหวังกาไรหรือผลตอบแทนแต่อย่างเดียว ทาอะไร
ต้องลงทุนลงแรงและปัจจัยบางอย่างเสียก่อน เพื่อสร้างผลกาไรในอนาคต คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
- ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่จาเป็นต้องลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแม้จะไม่กลับมาเป็นตัวเงิน
คือกาไร
- การมองผลสาเร็จที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าการคุ้มทุน
(อ้างอิง สานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/King -v9179)
๒๔. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่ต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ ๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย
๓. มีงานทา – มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองดี
( อ้างอิง พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ https://www.bic.moe.go.th/images/stories/120170702-TheEducation-Act.pdf)
๒๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีจานวน ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ขอให้
บอกชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่อยู่ใกล้หน่วยของท่านมา ๑ แห่ง พร้อมรูปแบบ
การดาเนินงาน

ตอบ ๑.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนินการ
ค้นคว้าทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ทากินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด
๒.) ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส ดาเนินการ
ศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างมากในภาคใต้ ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมให้มากที่สุด ทาให้เกิด
โครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวขึ้น
๓.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการศึกษา
และค้นคว้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง พัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้
๔.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร ดาเนินการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปรับปรุง
บารุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้ โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้
ของเกษตรกร
๕.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้าลาธาร เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา ลุ่มน้าอื่น ๆ
ในภูมิภาค การปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทาให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองได้โดยไม่ทาลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
๖.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี ดาเนินการศึกษา
แนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาพืน้ ฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นที่อับฝนแห้งแล้ง ทรงมีพระราชกระแสว่า “…หาก
ปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด…” โดยหาวิธีการที่จะให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุงและ
รักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่าด้วย
(อ้างอิง สานักงาน กปร.http://www.rdpb.go.th/th/Studycenter)
๒๖. พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เรื่องพระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก ๑๐ ชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติ
เป็นเจ้าชายสิทธิธัตถะ โดยพระองค์ทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤตและภาษาไทย อยากทราบว่าชาดกเรื่องนี้เป็นการบาเพ็ญบารมีในเรื่องใด
เกี่ยวข้องกับหลักการในพระองค์อย่างไร
ตอบ เกี่ยวข้องกับหลักการความเพียร โดยโครงการต่าง ๆ ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์มิท้อพระราชหฤทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจมิได้ทรงหยุดพัก มุ่งมั่นพัฒนา
บ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
(อ้างอิง https://www.smethailandclub.com/trick-1484-id.html)

๒๗. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาน้าเสียเรียกว่า “กังหันชัยพัฒนา”
มีหลักการทางานและประโยชน์อย่างไร
ตอบ เป็นกังหันวิดน้า วิดตักขึ้นไปบนผิวน้าแล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้าตามเดิม โดยที่กังหันน้าดังกล่าวจะ
หมุนเข้าด้วยกาลังของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน ๒ แรงม้า หรืออาจจะใช้พลังงานน้าไหลก็ได้ มีประโยชน์
ในการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีเติมอากาศ
(อ้างอิง https://www.chaipat.or.th/site_content/item/18-chaipattana-water-turbinedevelopment.html)
๒๘. โครงการพระราชดาริ “ฝนหลวง” มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ -เป็นการสร้างฝนเทียมสาหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่ขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
- การทาฝนหลวงเป็นกรรมวิธีเหนี่ยวนาน้าจากฟ้า จะต้องให้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมาก ๆ บรรจุ
สารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของจานวนเมฆและสภาพของทิศทางลม ประกอบกับปัจจัย
สาคัญที่ทาให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้น ปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่
เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลด
ต่าลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง อุณหภูมิที่ลดต่าลงมากนั้นมากพอ ก็จะทาให้ไอน้าในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิด
ขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้าในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้จึง
ประกอบด้วยสูตรร้อน เพื่อใช้กระตุ้นเร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศสูตรเย็น ใช้เพื่อกระตุ้นกลไก
การรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝนและสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้นกลไกระบบ
(อ้างอิง https://wing46.rtaf.mi.th/royalrain/index.php/rainmakingstory/mrainmaking4/72-mrain)
๒๙. โครงการแก้มลิง ตามพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปลอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้ว
นาไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทาอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ นาออกมาเคี้ยว
และกลืนภายหลัง”อยากทราบว่าโครงการแก้มลิงนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ เป็นการสร้างพื้นที่กักเก็บน้าไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ภายหลัง โดยจะดาเนินการระบายน้าออก
จากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้น้าไหลลงคลองพักน้าที่ชายทะเล จากนั้นเมื่อระดับน้าทะเลลดต่ากว่าน้าในคลอง
น้าในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ ต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้าออกจากคลองที่ทาหน้าที่แก้มลิง เพื่อทาให้
น้าตอนบนค่อย ๆ ไหลลงมาเอง จึงทาให้เกิดการแก้ปัญหาดังนี้
๑.) น้าท่วม เมื่อมีฝนตกมาก มีน้ามากจะมีพื้นที่กักเก็บน้าและปล่อยน้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้
งานโดยไม่มากจนเกินไป

๒.) ภัยแล้ง เมื่อถึงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้าน้อย จะมีน้าในพื้นที่กักเก็บน้าจากช่วงที่มีปริมาณน้ามากไว้ใช้
ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
(อ้างอิง http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/ -2538)
๓๐. ศาสตร์พระราชา หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้และภูมิปัญญาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และอื่น ๆ ในทุกมิติ ศาสตร์แห่งราชาไม่ใช่ศาสตร์ที่นิ่งและตายตัว หากแต่เป็นปรัชญาทฤษฎีที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม สภาพบุคคล และสถานการณ์ ที่มีความทันสมัยเหนือ
กาลเวลา จึงสรุปสาระสาคัญของศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์แห่งการครองตน
เพื่อเป็นแบบปฏิบัติและตัวอย่างที่ดีและศาสตร์แห่งการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุข
(อ้างอิง คณะอนุกรรมการปรัชญา http://gened.cmru.ac.th/ebook/pdf/GSOC2205-01.pdf )
๓๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” โดย ๓ ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี และ ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม ท่านได้นาหลักการดังกล่าวนี้มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันหรือไม่ อย่างไร จึงอธิบาย
ตอบ ด้านเศรษฐกิจ : ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยง
เกินไป เช่น ทาบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
ด้านจิตใจ : มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รัก สามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชนแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ พื้นฟูทรัพยากร
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน เช่น การใช้น้าอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ขึ้นลงบันไดแทน
ลิฟท์
ด้านเทคโนโลยี : รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
(อ้างอิง https://sites.google.com/site/wichapars71/karna-hlak-prachya-sersthkic-phx-pheiyngma-chi-ni-kar-darng-chiwit)

๓๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น โดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น
๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ขอให้ท่านอธิบายรายละเอียด
ในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทั้ง ๓ ประเภท ดังกล่าว
ตอบ ๑.) จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ
การสาธารณสุข ฯลฯ
๒.) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและ
เตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
๓.) จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี
หรือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้กาลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
หรืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟู
สถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการรับเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(อ้างอิง https://www.royaloffice.th /)
๓๓. ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าอย่างไร
ตอบ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”
(อ้างอิง https://gnews.apps.go.th/news?news=69094)
๓๔. ขอให้ท่านร้องเพลงสดุดีจอมราชา
ตอบ ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชัน ขอพระองค์ทรงเกษมสาราญ งามตระการเคียงขัตติยะไทย อุ่นไอ
จากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมาไพร่ฟ้าต่างสดใน มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย เทิดไท้พระภูวไนย
ถวายใจสดุดี
(อ้างอิง http://www.phralan.in.th/coronation/downloaddetail.php?id=24)

๓๕. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหรือกิจการด้านใดบ้าง
ตอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับทุกสาขา ทุกภาคส่วน ไม่
จาเป็นเฉพาะแต่ภาคของเศรษฐกิจ ไม่จาเป็นต้องจากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรือภาคชนบท แม้แต่ภาค
การเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือเน้น
การเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม
(อ้างอิง มูลนิธิชัยพัฒนา http:/www.chaipat.or.th)
๓๖. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ทางานแบบองค์รวม”พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ ใช้วิธีคิดเพื่อทางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่ง
ทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง .ในการที่จะพระราชทาน
พระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
อย่างครบวงจร ทรงเรียกวิธีนวี้ ่า “องค์รวม”
(อ้างอิง สานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/KingA1-v9181
๓๗. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองเห็นปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการ
บาบัดน้าเสียด้วยการใช้น้าดีไล่น้าเสีย โดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติหรือการใช้พืชกรองน้าเสีย
การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ด้วยพระราชดาริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ
รวมถึงการกาจัดขยะด้วยการหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อยสลาย
(อ้างอิง สานักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/King -v9177)
๓๘. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ปลูกป่าในใจคน”พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ ป่าไม้เป็นปัจจัยสาคัญของชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการปลูกจิตสานึกในการรักษาป่าไม้ให้กับทุกคนแล้ว จะทา
ให้การดารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลาบาก เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาป่าไม้ด้วยหน้าที่พึงกระทา
แต่ชาวบ้านจะสามารถดูแลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจิตสานึก เพื่อรักษาปัจจัยแห่งชีวิตของตนเอง ทรงมีพระราช
ดารัสว่า “ควรจะมีป่าไม้หมู่บ้านเสียที ป่าจะได้กลับมา ” หมายถึง ชาวบ้านลุกขึ้นดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ด้วยตนเอง ดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งว่า “…เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคน

เหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” พระราชดารัสพระราชทานแก่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ หน่วยจัดการต้นน้าทุ่งจ๊อ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๙
(อ้างอิง สานักงาน กปร.http://www.rdpb.go.th/th/King-v9178
๓๙. โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้า ที่สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนาพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้าและพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน
โครงการดังกล่าวมีการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในการดาเนินการอย่างไร
ตอบ แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐: ๑๐ ดังนี้
๓๐% สาหรับแหล่งน้าโดยการขุดบ่อทาหนองและคลองไส้ไก่, ๓๐% สาหรับทานาปลูกข้าว , ๓๐%
สาหรับทาโคกหรือปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้
ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ ๑๐ % สาหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็นต้น
(อ้างอิง https://www.prachachat.net/public-relations/news-696577 )
๔๐. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความ
ห่วงใยประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) เป็นอย่างยิ่ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระองค์ได้
พระราชทานสิ่งใดให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
ตอบ ๑.) พระราชทานทรัพย์ (จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔
พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
๒.) พระราชทานทรัพย์ (จานวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ) แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และ
สถานพยาบาล (๒๗ แห่ง) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
๓.) พระราชทานทรัพย์ (จานวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ) แก่เรือนจา ทัณฑสถาน และโรงพยาบาล
แม่ข่ายของเรือนจา (๔๔ แห่ง) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
(อ้างอิง https://www.prachachat.net/royal-house/news-721834)
๔๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการไปรษณีย์โทรเลขอย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นการสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างมาก
ต่อไปในอนาคต พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการก่อสร้างวางสายโทรเลข สาหรับสายโทร
เลขสายแรกของประเทศเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๑๘ จากกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร

และได้วางใต้น้าต่อยาวออกไปจนถึงประภาคารที่ปากแม่น้าเจ้าพระยาสาหรับบอกข่าวเรือเข้า – ออก ต่อมาได้
วางสายโทรเลขขึ้นอีกสายหนึ่งจากกรุงเทพฯ – บางประอิน และขยายไปทั่วถึงในเวลาต่อมา
สาหรับกิจการไปรษณีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งการไปรษณีย์
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๔ มีที่ทาการเรียกว่าไปรษณีย์อาคาร ตั้งอยู่ริมแม่น้า
เจ้าพระยาและเปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๒๖ หลังจากนั้น
จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมโทรเลขรวมเข้ากับกรมไปรษณีย์ชื่อว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข”
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๒. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการโทรศัพท์อย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และพระปรีชาสามารถอย่าง
มากในการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมได้นาโทรศัพท์อันเป็นวิทยาการในการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามา
มาทดลองใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ จากกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ เพื่อแจ้งข่าวเรือเข้า – ออก ที่ปากน้า
ต่อมากรมโทรเลขได้มารับช่วงต่อในการวางสายโทรศัพท์ภายในกรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลา ๓ ปี จึงแล้วเสร็จพร้อม
เปิดให้บริการกับประชาชน และพัฒนามาจนกระทั่งทุกวันนี้
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๓. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขอย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดาริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชน
ด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ เนื่องจากการรักษาแบบเดิมนั้นล้าสมัย ไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงที ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อเกิดโรคระบาด พระองค์จึงทรงจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกน้อย อัน
เป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลัง โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ จานวน
๑๖,๐๐๐ บาท เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงพยาบาล ให้ใช้ชื่อว่า “ โรงพยาบาลวังหลัง ” เปิดทาการรักษา
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๔. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการขนส่งและสื่อสารอย่างไร
ตอบ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะเสนาบดีและ
กรมโยธาธิการสารวจเส้นทาง เพื่อวางรากฐานการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ มีการวางแผนให้
ทางรถไฟสายนี้ตัดเข้าเมืองใหญ่ ๆ ในบริเวณภาคกลางของประเทศ แล้วแยกเป็นชุมสายตัดเข้าสู่จังหวัดใหญ่
ทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหัวลาโพงเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า
การสารวจเส้นทางในการวางเส้นทางรถไฟนี้ เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ และเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินขุดดินก่อพระฤกษ์ เพื่อสร้างทาง
รถไฟครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้ทางรถไฟสายนี้เป็นรถไฟหลวงแห่งแรกของไทย
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)

๔๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการไฟฟ้าอย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นว่าไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สาคัญและมีประโยชน์
อย่างมาก เมื่อมีโอกาสประพาสต่างประเทศ ได้ทอดพระเนตรกิจการไฟฟ้าและทรงเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่
จะเกิดจากการมีไฟฟ้า พระองค์จึงทรงมอบหมายให้ กรมหมื่นไวยวรนารถ เป็นผู้ริเริ่มในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งเป็นการเปิดใช้ไฟฟ้าครั้งแรกของไทย และในปีเดียวกันนั้น ได้มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าที่วัด
เลียบ หรือวัดราชบูรณะ จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๔๓๖ ต่อมาเพื่อให้กิจการไฟฟ้าก้าวหน้ายิ่งขึ้น รัฐบาลได้โอน
กิจการให้ผู้ชานาญด้านนี้ ได้แก่ บริษัทอเมริกันชื่อ “ แบงค็อค อิเลคตริกซิตี้ ซิติแคท” เข้ามาดาเนินการงานต่อ
และในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ บริษัทเดนมาร์ก ได้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเดินรถรางที่บริษัท
ได้รับสัมปทานการเดินรถในเขตพระนคร ต่อมาบริษัทต่างชาติทั้ง ๒ บริษัทได้ร่วมกันรับช่วงงานจากกรมหมื่น
ไวยวรนาถ และก่อตั้งเป็นบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๔ นับเป็นการบุกเบิกไฟฟ้าครั้งสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย ในการเริ่มมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรก
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๖. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการกฎหมายอย่างไร
ตอบ กฎหมายในขณะนั้นมีความล้าสมัยอย่างมาก เนื่องจากใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ และยังไม่เคยมีการ
ชาระขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทาให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบไทยเรื่องทาสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการขึ้นศาลตัดสินคดี ที่ไม่ให้ชาวต่างชาติขึ้นศาลไทย โดยตั้งศาลกงสุลพิจารณาคดีคนในบังคับต่างชาติ
เอง แม้ว่าจะมีคดีความกับชาวไทยก็ตาม ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงโปรดเกล้าฯ
สร้างประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศ
ไทย เพื่อเป็นสถานที่สาคัญที่ผลิตนักกฎหมายที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ อันเป็นลักษณะกฎหมายอาญาฉบับแรกที่นาขึ้นมาใช้ อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง พิจารณาทากฎหมายประมวลอาญาแผ่นดินและการพาณิชย์ ประมวลกฎหมายว่า
ด้วยพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญแห่งศาลยุติธรรม แต่ยังไม่ทันสาเร็จดีก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน เมื่อสร้าง
ประมวลกฎหมายขึ้นมาใช้แล้ว บทลงโทษแบบจารีตดั้งเดิมจึงถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงในรัชกาลของพระองค์เอง
เพราะมีกฎหมายใหม่เป็นบทลงโทษ ที่เป็นหลักการพิจารณาที่ดีและทันสมัยกว่าเดิม
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราอย่างไร
ตอบ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทาธนบัตรขึ้นเรียกว่า
อัฐ เป็นกระดาษมีมูลค่าเท่ากับเหรียญทองแดง ๑ อัฐ แต่ใช้ได้เพียง ๑ ปี ก็เลิกไป เพราะประชาชนไม่นิยมใช้
ต่อมาทรงตั้งกรมธนบัตรขึ้นมา เพื่อจัดทาเป็นตั๋วสัญญาขึ้นใช้แทนเงิน กรมธนบัตรได้เริ่มใช้ตั๋วสัญญาเมื่อวันที่
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นครั้งแรก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้มีการผลิตธนบัตรรุ่นแรกออกมา ๕ ชนิด คือ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ๒๐ บาท
๑๐ บาท ๕ บาท ภายหลังมีธนบัตรใบละ ๑ บาท ออกมาด้วย รวมถึงพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กาหนดหน่วย
เงินตรา โดยให้หน่วยทศนิยมเรียกว่า “สตางค์ ” กาหนดให้ ๑๐๐ สตางค์ เท่ากับ ๑ บาท พร้อมกับผลิต
เหรียญสตางค์ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกเรียกว่า “เบี้ยสตางค์ ” มีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิด คือ ราคา ๒๐ สตางค์
๑๐ สตางค์ ๔ สตางค์ ๒ สตางค์ครึ่ง ใช้ปนกับเหรียญเสี้ยวและอัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกประกาศยกเลิกใช้เงินพดด้วง
และทรงออกพระราชบัญญัติมาตราทองคา ร.ศ.๑๒๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑ ว่า
ด้วยเรื่องให้ใช้แร่ทองคาเป็นมาตรฐานเงินตราแทนแร่เงิน เพื่อให้เสถียรภาพเงินตราของไทยสอดคล้องกับหลัก
สากลและในปีต่อมาทรงออกประกาศเลิกใช้เหรียญเฟื้องและเบี้ยทองแดง
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
๔๘. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษาอย่างไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในการศึกษารูปแบบใหม่ โดยโปรดเกล้าฯ ให้
มีการตั้งโรงเรียนขึน้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วกัน เพราะการศึกษาสมัยนั้นส่วนใหญ่ยังศึกษาอยู่ในวัด
เมื่อมีการสร้างโรงเรียนและการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นเท่ากับเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรม
อย่างหนึ่ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการสอบไล่
สามัญศึกษาขึ้นด้วย เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ
ให้จัดสร้างโรงเรียนหลวงขึ้นอีกหลายแห่ง กระจัดกระจายไปตามวัดต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นในวัด คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม โรงเรียนหลวงที่ตั้งขึ้นมานี้ เพือ่ ให้บุตร
หลานของประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้กัน
การศึกษาขยายตัวเจริญขึ้นตามลาดับ ด้วยความสนใจของประชาชนที่ต้องการมีความรู้มากขึ้น จึงโปรด
เกล้าฯ ให้โอนโรงเรียนเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมกระทรวงศึกษาธิการ มีการพิมพ์ตาราพระราชทาน เพื่อ
เป็นตาราในการเรียนการสอนด้วย
(อ้างอิง :ว. กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๒ ลง ๑๒ พ.ย.๖๔)
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