คำถามการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน
ประจำปี 2565

สารบัญ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

หน้า ๑

ศาสตร์พระราชา

หน้า ๙

บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย

หน้า ๑๙

ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก

หน้า ๒๗

๑
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
จำนวน ๔๒ ข้อ
๑. จงอธิบายสาเหตุที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรี
ตอบ ๑. กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบจึงอาจทำให้ข้าศึกบุกเข้ามาโดยง่าย
๒. พระนครกรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์
๓. อยุธยาอยู่ไกลทะเล ไม่สะดวกในการค้าขาย
๔. พม่ารู้ประตูทางเข้าออก และจุดอ่อนของกรุงศรีแล้ว
๕. เหตุผลที่ทรงเลือกเมืองกรุงธนบุรีเพราะมีแม่น้ำกว้างไหลผ่านเมื่อข้าศึกมาจึงสามารถใช้เรือหนีไป
เมืองจันทบุรีได้
๖. ธนบุรีตั้งอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นทางสะดวกต่อการค้าขาย
๒. ตามการปกครองในสมัยกรุงธนบุ รีนั้ นยึดถือแบบกรุงศรีอยุธยา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่การ
ปกครองส่วนกลาง และการปกครองส่วนภูมิภาค โดยมีอัครเสนาบดี ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งใดบ้าง และมี
หน้าที่อะไร
ตอบ ๑. สมุหนายกเป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน เป็นผู้ดูแลแก่เมืองฝ่ายเหนือ มียศและพระราชทินนามว่า
เจ้าพระยาจักรี หรือเรียกว่า ออกยาจักกรี
๒. สมุหพระกลาโหม เป็นอัครมหาเสนาบดี ฝ่ายทหารดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ มียศและพระราชทินนามว่า
เจ้าพระยามหาเสนาหรือเรียกว่า ออกยากลาโหม
๓. จงอธิบายสาเหตุที่พระยาตาก ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปยังเมืองจันทบุรี
ตอบ ๑. พระยาตากได้มองเห็นความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยา
๒. หนทางที่จะเอาชนะข้าศึกได้ เป็นไปได้ยาก
๓. ขออนุญาตใช้ปืนใหญ่ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่อนุญาตจึงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้กรุงศรีอยุธยาจะต้องแตกแน่
๔. จงยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ ๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีบางประการ เช่นมีรับสั่งให้เลิกประเพณีเข้าเฝ้าตัวเปล่าไม่ใส่เสื้อ
๒. การปรับปรุงบ้านเมืองตามแบบตะวันตก เช่นการส่งเสริมศึกษาภาษาอังกฤษ, การจ้างชาวต่างชาติเข้า
รับราชการ
๓. ด้านกวี และวรรณกรรม ศิลปกรรม เช่นการก่อสร้า งของทางฝ่ายราชการบ้านเมืองได้แก่ พระราชวัง
สราญรมย์ พระราชวังนันทอุทยาน การก่อสร้างตามแบบตะวันตก
๕. จงยกตัวอย่างการหารายได้ของแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี มาพอสังเขป
ตอบ ๑. ส่วย คือ เงินหรือสิ่งของที่ไพร่เอามาเสียภาษีหรือแรงงานถ้าไม่ต้องการชำระเป็นเงินค่าธรรมเนียมก็
จะทดแทนเป็นผลิตผลได้
๒. ฤชา คือ การเสียค่าธรรมเนียมที่ประชาชนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการบริการ
๓. อากรคือ ส่วนที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎรทำมาหาได้ในการประกอบการต่างๆ เช่น ทำนา ทำไร่
ทำสวน ฯลฯ หรือการได้รับสิทธิจากรัฐบาลไปกระทำการ เช่น ต้มกลั่นสุรา เก็บของในป่า จับปลาในน้ำ ฯลฯ
เช่น อากรค่านา อากรสวน อากรสุรา อากรค่าน้ำ เป็นต้น การเก็บอากรอาจจัดเก็บเป็นตัวเงินหรือเป็นสิ่งของ
ถือเป็นภาษีที่จัดเก็บตามหลักผลประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
๔. จังกอบคือค่าผ่านด่านซึ่งเรียกเก็บจากสินค้า และขนาดของพาหนะที่บรรทุก
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๖. แนวความคิดในการปฏิบัติรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอยู่ ๓ ประการ
ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ๑. การรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อมิให้ชาติตะวันตกอ้างเอาดินแดนไปยึดครองอีก
๒. การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐาน จากการยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในรัชกาลที่ ๔ เป็นเพราะ
ประเทศอาณานิคมอ้างว่าศาลไทยไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
๓. การพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ พัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่นสร้างถนน
ขุดคลอง ไฟฟ้า โทรเลข
๗. การปฏิรูป การปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั วรัช กาลที่ ๕ ได้ก่อให้ เกิดการจัด
ระเบียบการปกครองที่สำคัญจำแนกได้ ๓ ส่วนได้แก่ อะไรบ้าง
ตอบ ๑. การปกครองส่วนกลาง เช่น มหาดไทย, กลาโหม, ต่างประเทศ, วัง
๒. การปกครองส่วนภูมิภาค, เช่น มณฑล, เมือง, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน
๓. การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปสุขาภิบาล เป็นครั้งแรก
๘. รูปแบบการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งการบริหารราชการออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ เวียง, วัง, คลัง, นา
๙. สงครามเก้าทัพเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่ากับราชอาณาจักรไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ –
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเป็นแม่ทัพ นำกำลังทหารไปตั้งรับทัพ
ของ พระเจ้ายาปดุง ณ เมืองใด
ตอบ กาญจนบุรี
๑๐. จงอธิบายสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ อย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ปัญหาจากการแข่งขันอำนาจของชนชั้นปกครอง
๒. ผู้นำขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารและการรบ
๓. การแตกความสามัคคีในหมู่ราชการ
๔. ฝ่ายไทยตั้งอยู่ในความประมาท
๕. ขาดการฝึกซ้อมทางการทหาร การใช้อาวุธ เช่น การยิงปืนใหญ่ไม่เป็น
๑๑. การเสียกรุงครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรีอยุธยาตกเป็นของพม่า นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุจากอะไร และ
สอนให้คนรุ่นหลังนำไปใช้ได้อย่างไร
ตอบ ๑. คนไทยแตกความสามัคคี
๒. พระยาจักรีเป็นไส้ศึกโดยเห็นแก่ทรัพย์ที่พระเจ้าบุเรงนองประทานให้ แต่สุดท้ายก็ถูกประหาร
๓. กรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นว่างเว้นจากการศึกสงครามมานาน ทำให้อ่อนแอเรื่องการศึก
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๑๒. การกอบกู้เอกราชเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ นั้นกษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้กอบกู้ และทรงดำเนินการอย่างไร
อธิบายมาพอสังเขป
ตอบ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลรวม ๕๐๐ คน ตีฝ่าทัพพม่าออกจากวง
ล้อมกรุงศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปเมืองจันทบุรี ยึดเป็นที่มั่นและรวบรวมไพร่พล และอาวุธแล้วจึงกลับมาตีทัพพม่า
กอบกู้ กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ แต่กรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักหนาจึงทรงเลือกที่ตั้งเมืองใหม่ ณ กรุงธนบุรี
๑๓. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวีรกรรม และชาวบ้านบางระจันอย่างไร
ตอบ ชาวบ้านบางระจันได้รวบรวมต่อสู้กับพม่าถึง ๗ ครั้งด้วยกำลั งที่น้อยกว่า มีความเสียสละ แสดงถึงความ
รักชาติมีความสามัคคีในยามที่บ้ านเมืองมีศึกสงครามแม้ว่าจะพ่ายแพ้เพราะไม่มีปืนใหญ่สำหรับสู้ แม้ว่าจะ
พยายามหล่อปืนใหญ่เองด้วยสิ่งที่ทำจากทองเหลืองที่มี แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ โดยสามารถต่อสู้กับพม่าได้ถึง ๕
เดือน
๑๔. การเสียดินแดนของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีทั้งหมดกี่ครั้ง และครั้งสุดท้ายคือดินแดนส่วนใดนักเรียน
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเสียดินแดน
ตอบ ๑๔ ครั้ง ครั้ งสุ ดท้าย คือ เขาพระวิห าร เสี ยให้ กับกัมพูช า เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ พื้นที่ ๒
ตารางกิโลเมตร ความตามคำพิพากษาของศาลโลกเนื่องจากหลักฐานของกัมพูชา ในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อ
รู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ และถ่ายรูป
เป็นหลักฐานนำไปแสดงที่ศาลโลก
๑๕. พระยาพิ ชั ย ดาบหั ก เป็ น ทหารคู่ ก ายของกษั ต ริย์ พ ระองค์ ใด และมี วี รกรรมอย่ า งไร แสดงให้ เห็ น ถึ ง
คุณสมบัติ ที่ดีของทหารอย่างไร
ตอบ เป็นทหารเอกในสมัย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เข้ารับราชการและสู้รบกับพม่าหลายครั้งรวมทั้งการ
กอบกู้เอกราชด้วย ทำการสู้รบจนดาบหักก็ยังสู้จนได้รับชัยชนะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญญู รวมถึงความรักชาติ
๑๖. วีรกรรมของท้าวเทพกษัตริย์ และท้าวศรีสุนทร แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านใด
ตอบ ๑. ความกล้าหาญ แม้ว่าในช่วงที่พม่ายกทัพมาตีเมืองถลางพระยาพิมลเจ้าเมืองถลาง สามีของคุ ณหญิงจัน
(ท้าวเทพกษัตริย์ ) ถึงแก่อนิ จกรรมไม่มีใครบัญชาการรบ คุณ หญิ งจัน และนางมุกน้องสาว ได้นำผู้ คน และ
ร่วมกันในการป้องกันบ้านเมืองได้
๒. ความชาญฉลาดมีไหวพริบ ปฏิภาณ โดยใช้ยุทธวิธีในการข่มขวัญศัตรู ด้วยการใช้คนน้อย โดยคัด
ผู้หญิงวัยกลางคนประมาณ ๕๐๐ คน มาแต่งตัวอย่างชายเอาไม้ทองหลางมาเคลือบดีบุก มาถือแทนอาวุธเพื่อ
ลวงข้าศึก จัดขบวนเคลื่อนพลเข้าออกค่ายทำทีท่าจะเข้าตีพม่า จนพม่าเสียขวัญ ไม่กล้าเข้าตีจนต้องถอยทัพ
กลับไป
๑๗. สงครามเกาหลี ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายพันธมิตร ได้ส่งกำลังเข้าร่วมรบ ๑ กองพัน และได้รับสมญานามว่า
“Iittle tiger” กองพันพยัคฆ์น้อย โดยมีวีรกรรมที่สำคัญได้แก่สมรภูมิใด จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ สมรภูมิฮิวพอร์ดช็อปฮิลล์ โดยในการรบนั้นได้รับข่าวว่า เกาหลีเหนือเตรีย มจะบุกฮิวพอร์ดช็อปฮิลล์อัน
เป็นชัยภูมิสำคัญ โดยกองพันทหารใหม่ได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปพิทักษ์เนินแห่งนี้ซึ่งได้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดรวม
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๑๐ วัน โดยในคื นวั นที่ ๑๐ ถู กถล่ มด้ วยกระสุ นปื นใหญ่ ๒๖๙๐ นั ด และถึ งขั้นตะลุ มบอนด้ วยดาบปลายปื น
เช้าวันที่ ๑๑ การรบยุติ ทหารไทยเสียชีวิต ๒๕ นาย เกาหลีเหนือและจีน ทิ้งศพไว้บนยอดเขา ๑๖๐ นาย คาดว่า
เสียชีวิต ๒๖๔ นาย ซึ่งผู้บัญชาการสหรัฐได้กล่าวยกย่องการต่อสู้ของทหารไทย
๑๘. สมัยพระศรีสุริโยทัย ทรงเป็นวีรสตรีในสมัยอยุธยา จงเล่าวีรกรรมของพระองค์ท่าน จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ พระองค์เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในขณะนั้นพม่าโดยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ เข้า
ล้อม กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตัดสินพระทัย ยกทัพออกนอกพระนครเพื่อบำรุงขวัญทหาร และ
ทอดพระเนตรจำนวนข้าศึกสมเด็จพระสุริโยทัยพร้อมพระโอรส - พระธิดา ได้เสด็จติดตามไปโดยไม่หวั่นเกรง
อีกทั้งยังแต่งกายอย่างมหาอุปราชาครั้นปะทะกับทัพพม่าช้างทรงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสียทีหันหลังหนี
ข้าศึกพระเจ้าแปรขับช้างไล่ตาม สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทอดพระเนตรเห็นทรงขับช้างขวาง และทำยุทธหัตถีแต่
อยู่ในท่าทีเสียเปรียบ จึงถูกฟันเสด็จสวรรคตบนหลังช้าง แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ แม้จะเป็นหญิงยังแสดง
ถึงความจงรักภักดี ความเสียสละ และความรักชาติ
๑๙. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค คือ อะไรและมีมาตั้งแต่สมัยใด
ตอบ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินพระมหากษัตริย์ไทย พระราชดำเนินไปในการต่างๆ ทางบก ทั้งเป็นการ
ส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี ซึ่งได้ ประกอบการมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบทอดต่อมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีมาจนถึงปัจจุบัน
๒๐. จงเล่าถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี
ตอบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ได้เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานคร ยกกองทัพเข้ามายึดเมือง
นครราชสีมาไป คุณหญิงริมและนางสาวบุญเหลือได้รวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมาที่ถูกกวาด
ต้อนไปเป็นเชลย เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาวล้มตายเป็นอันมาก ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่งทำให้คนไทยสามารถกอบกู้เมือง
นครราชสีมากลับคืนมาได้
๒๑. จงยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญขององค์ผู้พระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตอบ ๑. การเลิกทาส โดยทรงดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยออกพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๗
และออกพระราชบัญญัติเลิกทาสในปี พ.ศ. ๒๔๔๘
๒. ปฏิรูประเบียบบริหารราชการ แบบสมุหกลาโหม สมุหนายก มาเป็นแบบกระทรวง ตามแบบยุโรป
๓. การศึกษาโปรดให้ขยายการศึกษาเป็นอันมากจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังขยายไป
ตามเมืองต่างๆ สำหรับราษฎร
๔. การคมนาคมโปรดให้มีการพัฒนาสร้างถนน สะพานรวมไปถึงการรถไฟ การไปรษณีย์โทรเลขด้วย
๕. ด้านศาล ตั้งศาลาพิจารณาคดีคนในบังคับต่างชาติขึ้นศาลไทย ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่ให้
ทันสมัยสมัย จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของไทย
๒๒. นักเรียนเข้าใจในระบบศักดินา ว่าอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ ระบบศักดินา คือ การให้กรรมสิทธิ์ถือที่นาได้มากน้อยตามยศ พระมหากษัตริย์มีสิทธิที่จะ เพิ่ม หรือ ลด
ศักดินาแก่ใครก็ได้ และหากใครทำผิดก็ต้องถูกปรับไหมตาม ศักดินานั้น
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๒๓. สาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาหลังรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ อ่อนแอลง คืออะไร ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้น
กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องอยู่นาน
ตอบ การแย่งชิงอำนาจภายใน กรุงศรีอยุธยา
๒๔. นักเรียนเข้าใจถึงการทำยุทธหัตถี ว่าอย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่างการทำยุทธหัตถีที่สำคัญ
ตอบ การทำยุ ทธหั ตถี คือ การทำสงครามบนหลั งช้าง ตามประเพณี โบราณของกษั ตริย์ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการทำสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศ เพราะช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ และเป็นการปะทะกันซึ่งหน้า
ผู้แพ้อาจถึงกับชีวิตได้ตัวอย่างการทำยุทธหัตถีได้แก่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช
มังสามเกียรต
๒๕. ในคืนที่พระเจ้าตากทรงนำทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีนั้น พระองค์ทรงให้ทหารทั้งปวงในทัพของพระองค์กระทำ
สิ่งใด นักเรียนคิดว่าพระองค์ทำไปเพื่ออะไร จงอธิบาย
ตอบ พระองค์ทรงให้ทหารทั้งปวง เทอาหารทิ้ง ทุบหม้อข้าวทุบหม้อแกงจนแหลกหมด แล้วตรัสว่า วันนี้เราจะ
เอาเมืองจันทบุรีให้ได้ ให้ไปหาข้าวของกินกันในเมือง หากไม่ได้ก็จงตายเสียให้สิ้น ซึ่งเป็นการสร้างความฮึกเหิม
ให้กับทหาร ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต เพราะถ้าหากทำการยึดเมืองจันทบุรีไม่สำเร็จ ก็อาจจะอดอาหารจนตายได้
๒๖. มหาราช หมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับ สมัญญานาม “มหาราช” มีด้วยกัน ๘ พระองค์ มีพระองค์ใดบ้าง
ตอบ ๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๖. พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช
๘. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒๗. พระแก้วมรกต มีชื่อเต็มว่าอย่างไร และในสมัยกรุงธนบุรีพระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ ณ วัดใด
ตอบ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ ณ วัดอรุณราชวราราม ในสมัยกรุงธนบุรี
๒๘. ในสงคราม ๙ ทัพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชได้มอบหมายให้ใครเป็นแม่ทัพ ใน
การรับทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตอบ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
๒๙. สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเชี่ยวชาญ และได้การยอมรับจากทั่วโลกคือสิ่งใด
ตอบ ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ สามารถคำนวณการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ
ทรงคำนวณ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ตำบลหว้ากอ (คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างถูกต้อง
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๓๐. สิ่ งที่ ท ำให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น ได้รู้จัก วิถี ท างประชาธิป ไตยในสมั ย พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว คือสิ่งใด
ตอบ ทรงโปรดให้มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน, กำนันปกครองตำบล, นายอำเภอปกครองอำเภอ, เจ้าเมือง
ปกครองเมือง และมณฑลมีข้าหลวงเทศาภิบาลปกครอง
๓๑. ขอให้นักเรียนบอกพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
ตอบ ๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
๙. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๐. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓๒. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนทราบหรือไม่ว่าธงไตรรงค์ มีลักษณะอย่างไร และมีความหมาย
อย่างไรบ้าง
ตอบ ธงไตรรงค์มีลักษณะเป็ น ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สี ห ลักในธง ๓ สี คือสี แดงขาวและสี น้ำเงินขาบ ภายใน
แบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ แถบในสุดสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสี แดงตามลำดับแถบสี
น้ำเงิน มีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่าความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสาม
ของประเทศไทย คือชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการ
เรียกชื่อธงนี้ว่า ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)
๓๓. ในฐานะที่นักเรียนมีโอกาสที่จะเข้ามารับราชการในกองทัพ และมีโอกาสในการถวายงานใกล้ชิด พระบรม
วงศานุวงศ์ นักเรียนจงบอก พระนามของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยในปัจจุบัน
ตอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณ อดุยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์แรกของราชวงศ์จักรี มีพระนามว่าอะไร
ตอบ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๗
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
จำนวน ๔๒ ข้อ
๓๕. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย นักเรียนคงเคยได้ยิน คนไทยหลายส่วนเรียกตนเองว่าชาวสยาม นักเรียน
ทราบหรือไม่ว่ามีการกำหนดอย่างเป็นทางการให้เรียกว่าชาวไทยอย่างไร
ตอบ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่ ๑ เปลี่ยนชื่อประเทศ พร้อมกับเรียกประชาชน และสัญชาติจาก "สยาม" มาเป็น "ไทย"
ซึ่ง จอมพล แปลก พิบู ล สงคราม ต้องการบอกว่าดิน แดนนี้ เป็นของชาวไทยมิใช่ของเชื้อชาติอื่น ตามลั ทธิ
ชาตินิยมในเวลานั้นโดยในช่วงต่อมาได้เปลี่ยนกลับเป็นสยามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่ก็ได้เปลี่ยนกลับมาชื่อไทย
อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้
ยังเปลี่ยนจาก "Siam" ในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็น "Thaïlande" ในภาษาฝรั่งเศส และ "Thailand"
ในภาษาอังกฤษอย่างในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม ชื่อสยามยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
๓๖. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีการส่งทหารไทยไปร่วมรบด้วยนักเรียนทราบหรือไม่ จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ ไทยกับ การเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๔๖๑ กองทหารไทยในดิ นแดนเยอรมนี
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ไทยตั้ง
ตัวเป็นกลาง จนกระทั่งวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๖๐ ไทยจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย –
ฮังการี และได้ส่งทหารอาสาสมัครไปช่วยรบประมาณ ๑,๒๐๐ คน ทั้งนี้รวมทั้งนายทหารและพลทหารสมทบ
กับนักเรียนไทยในนานาประเทศอีกประมาณ ๔๐๐ คน รวมทหารอาสาสมัครทั้งหมดประมาณ ๑,๖๐๐ คน
ทหารอาสาออกเดินทางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึงประเทศฝรั่งเศส อยู่ใต้บัญ ชาการของนายพล เปแตง ซึ่งขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ไปปฏิบัติการในสมรภูมิประเทศฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม
๓๗. ปัจจุบันการนับปีทางราชการไทย ใช้คำว่า พุทธศักราช นักเรียนเคยได้ยินคำว่า รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
หรือไม่ นักเรียนทราบความหมายหรือไม่ ปัจจุบันคือ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) อะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ รัตนโกสินทรศก ตัวย่อ ร.ศ. คือ รูปแบบของศักราชบอกปีชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นปีแรก รัตนโกสินทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ และวันเริ่มต้นปีคือวันที่
๑ เมษายน ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่และประกาศใช้
รัตนโกสินทรศก อย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็น
ประโยชน์และสะดวกในการใช้พุทธศักราชอ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงได้มีการยกเลิกการใช้งานรัตนโกสินทรศก
ตามประกาศเมื่อวันที่-/กุมภาพันธ์รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) โดยหนังสือราชการทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใช้
พุทธศักราชแทนที่ ปัจจุบันคือ รัตนโกสินทรศก ๒๓๗
๓๘. ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำที่เป็นราชประเพณีไทยที่มี
มาแต่โบราณนั้น ปัจจุบันมีเรือพระที่นั่งที่สำคัญ ชื่ออะไรบ้าง (ตอบ ๒ ชื่อ )
ตอบ ๑. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
๒. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
๓. เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
๔. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
๓๙. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโคลง “สยามานุสติ”ให้กับคนไทยในเหตุการณ์ใด
ตอบ ทรงแสดงความยินดีและอวยพรต่อทหารอาสา เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๔๖๑ ก่อนเดินทางไปร่วมรบกับฝ่าย
สัมพันธมิตรที่ยุโรป
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๔๐. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนด วันใดของทุกปีเป็นวันชาติไทย
ตอบ วันที่ ๕ ธ.ค. ของทุกปี
๔๑. พระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ เป็นพระนามของกษัตริย์พระองค์ใด
ตอบ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๔๒. ในช่วงการสอบสัมภาษณ์นี้มีวันสำคัญทางราชการวันหนึ่งคือ วันจักรี ท่านทราบความหมายของวันนี้
หรือไม่ จงอธิบาย
ตอบ วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี
อัน เนื่องมาจาก เมื่อวัน ที่ ๖เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ
พระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการ
ก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็น
สยามได้ในทุกวันนี้
…............................................................................................................................ ................................................
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๔๓. โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในห้วงแรก (พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๕) จะเน้นไปในทางใดเป็นหลัก
ตอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร พระองค์ท่านได้ทำการศึกษาให้ทราบถึงข้อมูลพื้ นฐานของประชาชน และท้องถิ่นในที่ต่างๆ เพื่อ
ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพระราชดำริ ที่เต็มรูปแบบต่อไป
๔๔. ตามข้อ ๔๓ ในห้วงแรกของโครงการพระราชดำริมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า นักเรียนพอทราบบ้างหรือไม่ว่ามีโครงการใดบ้าง
ตอบ โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน ในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานสังคมสงเคราะห์
๔๕. โครงการพระราชดำริ ท างด้านชลประทานแห่ งแรก คือ “อ่ างเก็ บ น้ำเขาเต่า” อำเภอหั ว หิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเพื่ออะไร
ตอบ - บรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่
- ให้ประชาชนทำการเกษตร ฯ เป็นการให้พึ่งพาตนเองได้
- ให้ประชาชนไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานที่อื่น
๔๖. ลักษณะของโครงการพระราชดำริ มี ๒ ลักษณะ อะไรบ้าง
ตอบ ๑. โครงการที่มีลักษณะศึกษาและค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์
๒. โครงการที่มีลักษณะเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร
๔๗. โครงการแกล้ งดิน เป็ น โครงการพระราชดำริที่ ถู กพู ด ถึงมาก นั ก เรียนพอทราบรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บ
โครงการแกล้งดินหรือไม่ จงอธิบาย
ตอบ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยใช้การขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้
ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออก และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดี
พอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้
๔๘. ทฤษฎีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ สามารถดำเนินการได้ ๒ ทาง คืออะไรบ้าง
ตอบ ๑. กระบวนการใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อ เป่าลงไปใต้ผิวน้ำ กระจายฟอง
๒. การใช้กังหันลมวิดน้ำ วิดตักขึ้นไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงตามเดิม
๔๙. “เงื่อนไข” ของความพอเพียงมี ๒ ประเภทคือ การมีความรู้ และการมีคุณธรรม มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ๑. เงื่อนไขความรู้ - ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ นำความรู้มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
๒. เงื่อนไขคุณธรรม - ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
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๕๐. การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ตอบ ๑. ยึดความประหยัด
๒. ยึดความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต
๓. ละเลิกการแก่งแย่งหรือแข่งขัน ทางผลประโยชน์
๔. หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ยึดความพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ
๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๕๑. หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ระเบิดจากข้างใน” พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ การสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน ให้พร้อมรับการพัฒนา แล้วค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่
การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปชุมชน หมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือ
ตั้งตัว
๕๒. การทำ “ประชาพิจารณ์” มีจุดประสงค์อะไร
ตอบ การเปิดโอกาสให้สาธารณชนหรือประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ
ในระดับสาธารณะ โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก
๕๓. การพึ่งตนเอง หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ความสามารถในการดำรงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ทั้งในระดับบุคคล และชุมชน
๕๔. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำได้หลายทาง โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ซึ่งมีความพอดี ๕ ประการ
จงยกตัวอย่างและอธิบายการรู้จักความพอดี
ตอบ ๑. การพอดีทางจิตใจ คือ ต้องเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร และนึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม
๒. การพอดีทางสังคม คือ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รู้จักผนึกกำลัง และมี
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
๓. การพอดีทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุดและใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป
๔. การพอดีทางเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ และควร
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพื่อสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของ
เราเอง
๕. การพอดีทางเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตโดยยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
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๕๕. เมื่อนักเรียนต้องเข้ามารับราชการในกองทัพ นักเรียนควรรู้จักธงชัยเฉลิมพล นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ธงชัย
เฉลิมพลคือสิ่งใด
ตอบ เปรี ย บเสมื อ นองค์ แ ทนของพระมหากษั ต ริ ย์ และเป็ น ธงประจำหน่ ว ยที่ ได้ รับ พระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ
๕๖. ความหมายสำคัญของธงชัยเฉลิมพล ๓ ประการ คืออะไร
ตอบ - ผืนธง หมายถึงชาติ
- บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา
- เส้นพระเจ้า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมหากษัตริย์
๕๗. โครงการจิตอาสา คือ
ตอบ การทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่รับค่าตอบแทน, รางวัล, ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
๕๘. พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ทรง
พระราชทานสิ่งของให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา จำนวน ๒ อย่าง คือสิ่งใด
ตอบ - หมวกแก๊ปพระราชทาน
- ผ้าพันคอพระราชทาน
๕๙. แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะของการ “ไม่ยึดติดตำรา” หมายถึง
ตอบ เป็นการพัฒ นาที่อนุโลมหรือรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ ซึ่งการผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่
แข็งตัว จะทำให้ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่
๖๐. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานทางสายกลาง และความไม่ประมาท
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมถึงความรู้และคุณธรรม มีสิ่งสำคัญที่
จะต้องมีคือ
ตอบ สติ, ปัญญา และความเพียร
๖๑. พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้ารางวัลจาก สหประชาชาติ คือ UNDP Award เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน
ด้านใด
ตอบ ทรงอุทิศพระวรกาย และพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และดำเนินโครงการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์นานาประการ ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด
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๖๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อ มให้ จั ดโครงการจิต อาสา “เราทำความดี เพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ ” ดำเนิ น การ
อะไรบ้าง
ตอบ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ปัญหาจราจร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่ วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรใน
พื้นที่ต่าง ๆ
๖๓. การดำเนินงานของโครงการพระราชดำริมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ตอบ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การศึกษาข้อมูล
๒. การหาข้อมูลในพื้นที่
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำโครงการ
๔. การดำเนินงานตามโครงการ
๕. การติดตามผลงาน
๖๔. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ตอบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
ตลอดนานกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุ ผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณ ธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ที่สำคัญต้องมี “ สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง
๖๕. ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะนิยาม “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข”
๓ ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความเข้าใจในคำเหล่านี้ว่าอย่างไร
ตอบ ๓ ห่วง หมายถึง
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. เงื่อนไข หมายถึง
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ให้ มี ในระดับพอเพี ยง และนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
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๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
๖๖. ในพื้นที่ที่นักเรียนรู้จัก มีการนำแนวความคิดหรือโครงการพระราชดำริมาใช้ในชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีขอให้
ยกตัวอย่าง
ตอบ ทฤษฎีแกล้งดิน, ทฤษฎีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ, ทฤษฎีว่าด้ว ยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำใน
บรรยากาศ เป็นต้น
๖๗. นักเรียนคงเคยได้ยินคำว่า “พ่อหลวง” “แม่หลวง” และโครงการหลวง นักเรียนคิดว่าคำเหล่านี้มีความ
เป็นมาอย่างไร
ตอบ ศาสตร์พระราชา การดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำลำธาร และบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มด้านล่าง ฯลฯ ชาวเขาชาวดอยที่มีความจงรักภักดี เรียกพระนามของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของพระองค์ท่านว่า “พ่อหลวง” เรียกพระ
นามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ ว่า “แม่หลวง”
โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง”
๖๘. จุดกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มต้นครั้งแรก ณ บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยเป็น การตัดถนนสายห้ วยมงคล เพื่อออกสู่ตลาดหัวหิ น นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์
อย่างไร
ตอบ เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนเพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรออกไปสู่ตลาด ถนนสายนี้เรียกว่า “ถนนสายห้วย
มงคล”
๖๙. ถ้านักเรียนได้มีโอกาสเข้ามารับ ราชการกองทัพแล้ว ซึ่งการเป็นข้าราชการนั้นเป็นการดำเนินชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง ท่านจะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงอย่างไรบ้าง เลือกตอบมา ๒ ข้อ
ตอบ ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันอย่างไม่มีคุณธรรม
๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป้าหมายสำคัญ
๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา
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๗๐. แนวคิดโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ มี ลักษณะพิเศษประการหนึ่ง คือ การมุ่งเน้น ให้ ผลการ
ดำเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชนโดยตรงเป็นเบื้องแรก โดยมีพระราชกระแสว่า “ขาดทุนคือกำไร” ให้นักเรียน
อธิบายความหมาย “ขาดทุนคือกำไร” ตามความเข้าใจมาพอสังเขป
ตอบ - ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่จำเป็นต้องลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแม้จะไม่กลับมาเป็นตัว
เงินคือกำไร
- การมองผลสำเร็จที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าการคุ้มทุน
๗๑. พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าใช้จ่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลการ
คมนาคมไม่สะดวก จำนวน ๖ แห่ง ให้นักเรียนบอกชื่อโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาของนักเรียน จำนวน ๑ แห่ง
ตอบ ๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ จังหวัดนครพนม
๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ จังหวัดกำแพงเพชร
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ จังหวัดอุดรธานี
๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ จังหวัดสงขลา
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗๒. ศูน ย์ การศึกษาการพั ฒ นาอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ มีจำนวน ๖ ศู นย์ กระจายอยู่ต ามภาคต่ าง ๆ
ให้นักเรียน ตอบชื่อศูนย์ การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาของนักเรียนมา
๑ แห่ง พร้อมรูปแบบการดำเนินงาน
ตอบ ๑. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ
ค้นคว้าทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด
๒. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการศึกษา
วิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างมากในภาคใต้ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้มากที่สุด ทำให้เกิด
โครงการแกล้งดินซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวขึ้น
๓. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจั นทบุรี ดำเนินการศึกษา
และค้นคว้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง พัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุง
ดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้ โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร
๕. ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ้ อ งไคร้อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ดำเนิ น
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ลุ่มน้ ำอื่น ๆ ในภูมิภ าค การปลู กไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมทั้งรูปแบบการพัฒ นาต่าง ๆ ที่ทำให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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๖. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการศึกษา
แนวทาง และวิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นที่อับฝนแห้งแล้ง ทรงมีพระราชกระแสว่า “...หาก
ปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด ...” โดยหาวิธีการที่จะให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุง และ
รักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่าด้วย
๗๓. ศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งมีคำว่า สามวัย หมายถึง วัยเด็ก คือวัยที่เตรียมพร้อมก่อนครองคู่
วัยพ่อแม่ คือ วัยกลางคนส่งลูกถึงฝั่ง วัยปู่ย่าตายาย คือ ปูชนียบุคคล ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ตอบ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันทำให้บทบาทของครอบครัวในการดูแลสมาชิกถูกละเลย
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจึงก่อตั้งขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ให้มีความรักความอบอุ่น
๗๔. พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง
พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก อันเป็นชาดก ๑๐ ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
ค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤต และภาษาไทย อยาก
ทราบว่าชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญบารมี ในเรื่องใด เกี่ยวข้องกับหลักการใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างไร
ตอบ ความเพียร โดยโครงการต่าง ๆ ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น
แต่พระองค์ก็มิท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
๗๕. กังหันน้ำชัยพัฒนา มีหลักการทำงานและประโยชน์อย่างไร
ตอบ เป็นกังหันวิดน้ำ วิดตักขึ้นไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้ำตามเดิม โดยที่กังหันน้ำดังกล่าว
จะหมุ น ช้ า ด้ ว ยกำลั งของมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาดเล็ กไม่ เกิ น ๒ แรงม้ า หรือ อาจจะใช้ พ ลั งงานน้ ำไหลก็ ได้ มี
ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ
๗๖. โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ เป็นการสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกร และราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
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๗๗. โครงการแก้มลิงตามพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร อธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปลอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยว แล้ว
นำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวี หรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยว
และกลืนภายหลัง” โครงการนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ เป็นการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง เพื่อแก้ปัญหา
๑. น้ำท่วม เมื่อมีฝนตกมาก มีน้ำมากจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำและปล่อยน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้
งานโดยไม่มากจนเกินไป
๒. ภัยแล้ง เมื่อถึงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้ำน้อย จะมีน้ำในพื้นที่กักเก็บน้ำ จากช่วงที่มีปริมาณน้ำมากไว้ใช้
ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
๗๘. ศาสตร์แห่งพระราชา หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้และภูมิปัญญาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และอื่น ๆ ในทุกมิติ ศาสตร์แห่งพระราชาไม่ใช่ศาสตร์ที่นิ่งและตายตัว หากแต่เป็นปรัชญาทฤษฎีที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม สภาพบุคคล และสถานการณ์ ที่มีความทันสมัยเหนือ
กาลเวลา จึงสรุปสาระสำคัญของศาสตร์แห่งพระราชา คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์แห่งการครอง
ตนเพื่อเป็นแบบปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดี และศาสตร์แห่งการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุข
๗๙. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็น
รากฐานในการพัฒนา และก่อให้เกิดสังคมที่สงบร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต โดยมี ๓ กิจกรรม อะไรบ้าง
ตอบ ๑. การส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง
๒. การส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อโภชนาการที่ดี
๓. การส่งเสริมสำหรับมารดาเพื่อเพิ่มรายได้
๘๐. จากหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข นักเรียนได้นำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร ขอให้
อธิบาย
ตอบ การทำสมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย, การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, การรู้จักพอเพียง, การขยันไขว่คว้า
หาความรู้
๘๑. ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงมีมากมายหลายอย่าง เช่น ผักปลอดสารพิษ นมอัดเม็ด นมสดจิตรลดา
ดอกไม้ นักเรียนเคยอุดหนุนหรือนำมาบริโภคหรือไม่ ถ้าเคยนักเรียนมีความคิดเห็นเช่นไรกับโครงการ
ตอบ เคย เพราะเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพชองชาวบ้านเป็นการสร้างรายได้ และได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

๑๗
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
ศาสตร์พระราชา
จำนวน ๔๔ ข้อ
๘๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย
ทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ยตามพระราโชบาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม ทั้ งนี้
หน่วยงานทหารในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาร่วมการปฏิบัติกับ
กำลั ง พลจิ ต อาสาหน่ ว ยงานราชการทหาร และหน่ ว ยราชการต่ า งๆ การดำเนิ น การกิ จ กรรมจิ ต อาสา
พระราชทานทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบ
เพื่อเตรียมการให้การสนับ สนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น ๓
ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ
ถาม ให้นักเรียนอธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทั้ง ๓ ประเภท
ตอบ ๑. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือน และ
เตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทุกภัย วาตภัย
อัคคีภัย เป็นต้น
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ป ฏิบัติในงานพระราชพิธี
หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟู
สถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการรับเสด็จนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘๓. ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า
ตอบ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”
๘๔. วันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ตอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

๑๘
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
ศาสตร์พระราชา
จำนวน ๔๔ ข้อ
๘๕. พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษกของ พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิ นทรมหาวชิ ราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นในวันใด
ตอบ

วันที่ ๔ - ๖ พ.ค. ๒๕๖๒

๘๖. ให้นักเรียนร้องเพลงสุดดีจอมราชา
ตอบ ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนันต์ปรีชาชาญ ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ งามตระการสมขัตติยะไทย
อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี
ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนันต์ปรีชาชาญ ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ งามตระการสมขัตติยะไทย
อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

๑๙
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
จำนวน ๔๐ ข้อ
๘๗. สิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญคืออะไร
ตอบ สิทธิ คือ อำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง
กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปี มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หน้าที่ คือ ภาวะรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว, บิดาที่มีต่อบุตร, บุตรที่
มีต่อบุพการี
สรุป เมื่อประชาชนได้สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแผ่นดินให้มากขึ้นเช่นกัน เพราะสิทธิกับ
หน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกันเสมอ
๘๘. กฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร ในความคิดของนักเรียน
ตอบ ๑. เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง
๒. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบ เกิดความสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง
๓. เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิ และทรัพย์สินของประชาชน
๘๙. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง (เลือกมา ๓ ข้อ)
ตอบ ๑.พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ งชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ป้ องกัน ประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
๕. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖. เคารพและไม่ ละเมิดสิทธิ และเสรีภ าพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
๗. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชาชาติอย่างอิสระโดยคำนึง ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น
สำคัญ
๘. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
๙. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๐. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๙๐. ทหารเป็นผู้ทตี่ ้องมีระเบียบวินัย จงอธิบายความหมายของคำว่า “ความมีระเบียบวินัย”
ตอบ การเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเอง ครอบครัว และสังคม กำหนดไว้โดยที่จะปฏิเสธ ไม่รับรู้
กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆ ของสังคมไม่ได้

๒๐
คำถามการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ประจำปี 2564
บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
จำนวน ๔๐ ข้อ
๙๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ กำหนดให้กองทัพบกมี
หน้าที่อะไร
ตอบ เตรียมกำลังกองทัพบก การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตาม
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๙๒. จงอธิบาย คุณลักษณะของพลเมืองดีที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น และ
ช่วยจรรโลงให้สังคมประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้า (จงยกตัวอย่าง ๓ ข้อ)
ตอบ ๑. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย
๒. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
๓. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
๔. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเสมอ
๕. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่วนรวม
๖. ต้องเป็ น บุ คคลที่ มีความสนใจ และกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำตนเป็ นประโยชน์ต่ อ
การเมืองและประเทศชาติ
๙๓. การเป็นพลเมืองดี หมายถึงอะไรจงอธิบาย
ตอบ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพละกำลังของประเทศซึ่งต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย และของประเทศนั้น และ
จะต้องทราบถึงการที่จะต้องทำหรือละเว้นการกระทำตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดี เป็นต้น
๙๔. อธิบายความแตกต่างระหว่าง จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ตอบ ๑. จริยธรรม คือ หลักในการประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง
๒. คุณธรรม คือ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
๓. ศีลธรรม คือ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมทั้งสร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นด้วย
๙๕. จงอธิบายถึงความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรม พอสังเขป
ตอบ คุณธรรม หมายถึง แนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี
๑. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
๒. คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสำม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณ
งามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง เช่น การไม่นินทาว่าร้าย
ไม่ด่าทอ พูดจาสุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น
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๙๖. จงอธิบายคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญที่คนไทยควรจะมีอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓. ความมีระเบียบวินัย
๔. ความซื่อสัตย์
๕. ความเสียสละ
๖. ความอดทน
๗. การไม่ทำบาป
๘. ความสามัคคี
๙๗. คุณธรรมจริยธรรม ข้อใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในการเป็นทหารอาชีพ จงยกตัวอย่างมา ๒ ข้อ
พร้อมอธิบาย
ตอบ ๑. ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๑ ประเทศชาติ เป็นสถานที่ ที่เราอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ ที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของเราที่มี ชาติเป็นของเราไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใด
๑.๒ ศาสนา เป็นที่พึ่งทางกายและจิตใจที่จะทำให้คนเราอยู่อย่างมีความสุข
๑.๓ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่
ราษฎรด้วยความเสียสละ ดังนั้นเราจึงเทิดทูนพระองค์ไว้สูงสุด
๒. ความเสียสละ เนื่องจากการเป็นทหารนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาของประเทศจะต้อง
ปฏิบัติงานในภูมิประเทศที่ลำบาก ห่างไกลจากครอบครัว ห่างไกลจากความสะดวกสบาย และจะต้องคำนึงถึง
ภารกิจที่ได้รับเป็นลำดับแรกก่อนสิ่งอื่นใด
๙๘. ให้นักเรียนยกตัวอย่างค่านิยม ๑๒ ประการที่คนไทยพึงมีมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งความรู้ และทางธรรม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยให้งดงาม
๖. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น รักษาความซื่อสัตย์
๗. เข้าใจเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎมาย ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเอง
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๙๙. ในการทำงานแม้แต่องค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้ายังต้องพึงปฏิบัติในพระราชจริยธรรมในฐานะที่นักเรียน
เตรียมตัวจะเป็นทหารอาชีพให้ยกตัวอย่าง ทศพิธราชธรรม จงยกตัวอย่างมา ๓ ข้อพร้อมอธิบาย
ตอบ ๑. ทาน คือ การให้พัสดุสิ่งต่างๆ หรือปัจจัยในการดำรงชีพ แก่ผู้ที่ควรได้รับ
๒. ศีล คือ การรักษาศีล หรือ การสำรวม กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยสะอาดดีงาม
๓. ปริจจาคะ คือ การบริจาคไทยธรรมหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์
๔. อาชชวะ คือ ความซื่อตรงดำรงในสัตย์สุจริตไม่คิดลวง ประทุษร้ายโดยอุบาย
๕. มัททวะ คือ การมีความอ่อนโยน และมีสัมมาคารวะ ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น
๖. ตบะ คือ ความเพียรตลอดจนการมีอุตสาหะในการทำงาน
๗. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธเพราะตั้งตนให้มีเมตตาอยู่เสมอ
๘. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่น
๙. ขันติ คือ ความอดทน
๑๐. อวิโรธนะ คือ ความเที่ยงธรรม การรักษาความยุติธรรม
๑๐๐. ขอให้นักเรียนอธิบายถึงความหมายการรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตอบ การรับ ผิ ดชอบต่อหน้ าที่ห มายถึงการปฏิบัติกิจการงานของตนเอง และงานที่ได้รับ มอบด้วยความ
พยายาม อุ ทิ ศ แรงกาย แรงใจ อย่ า งเต็ ม ความสามารถไม่ เห็ น แก่ ตั ว และความเหน็ ดเหนื่ อ ยจนประสบ
ความสำเร็จตรงตามเวลา ทั้งนี้รวมไปถึงความพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยไม่เกี่ยงงาน
๑๐๑. ขอให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำว่าวัฒนธรรมมาพอสังเขป และนักเรียนคิดว่าในความเป็นคนไทย
วัฒนธรรมใดที่งดงามและติดตัวมากับคนไทยจงยกตัวอย่าง
ตอบ ๑. วัฒนธรรมคือ แบบแผนการกระทำหรือผลการกระทำที่พัฒนาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างเช่น กริยา มารยาท การพูด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร
๒. วัฒนธรรมที่สำคัญ ลำดับแรกของคนไทย คือการไหว้ การกราบ การแต่งกายแบบไทย การทำบุญ
การแสดงถึงความกตัญญูกตเวที
๑๐๒. การเป็นพลเมืองที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป
ตอบ ๑. การยอมรับความแตกต่าง
๒. การเคารพสิทธิต่อผู้อื่น
๓. การรับผิดชอบต่อสังคม
๔. การรู้ และเข้าใจระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
๑๐๓. หนึ่งในหน้าที่ของคนไทย พลเมืองดี ที่สามารถนำหลักศาสนาเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งควรใช้หลักการ
ใดบ้าง
ตอบ การใช้ไตรลักษณ์ กับกฎธรรมชาติ ๓ ประการ ซึ่งหากอีกคนเข้าใจ จะลดความขัดแย้งได้ และสร้าง
ความสามัคคีได้ ประกอบด้วย อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกข์ขัง (ความทุกข์) อนัตตา (ความไม่เที่ยงตรงที่แท้จริง)
๑๐๔. จงอธิบายคำว่า “หน้าที่” มาพอสังเขป
ตอบ กิ จ ที่ ต้ อ งทำหรื อ ควรทำเป็ น สิ่ งที่ ก ำหนดให้ ท ำหรือ ห้ า มมิ ให้ ก ระทำ ถ้ า ทำกิ จ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่เว้นการกระทำตามที่กำหนดจะ
ได้รับผลเสียโดยตรง
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๑๐๕. สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาด้วยความปลอดภัย
๑๐๖. อำนาจตุลาการของไทย ปัจจุบันตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ศาลมีกี่ศาล อะไรบ้าง
ตอบ จำนวน ๔ ศาล
๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ศาลยุติธรรม
๓. ศาลปกครอง
๔. ศาลทหาร
๑๐๗. กฎหมายคืออะไร
ตอบ กฎหมายคือส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันภายในองค์กรทางสังคมที่มนุษย์เป็น
สมาชิกสังกัดอยู่ นอกจากนี้กฎหมายยังหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์กร
ทางสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ และในหมู่ประเทศที่มีอารยะด้วย
๑๐๘. สภาพบังคับของกฎหมายในทาง อาญา คืออะไร
ตอบ คือโทษประกอบด้วย
๑. ประหารชีวิต
๒. จำคุก
๓. กักขัง
๔. ปรับ
๕. ริบทรัพย์สิน
๑๐๙. สภาพบังคับของกฎหมายในทาง แพ่ง คืออะไร
ตอบ การชดใช้สินไหมทดแทนให้แก่กัน ได้แก่การคืนทรัพย์สินการชดใช้ราคาแทนทรัพย์ และรวมถึงการ
ชดใช้ค่าเสียหายด้วย
๑๑๐. จงเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายในระบบกฎหมายไทย
ตอบ ๑. รัฐธรรมนูญ
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๓. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
๔. พระราชกำหนด
๕. พระราชกฤษฎีภา
๖. กฎกระทรวง
๗. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
๑๑๑. บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เมื่อกระทำความผิดอยู่ในอำนาจของศาลใด
ตอบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
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๑๑๒. หลักสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. ผู้สนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ
๒. ผู้ใดจะกล่าวโทษฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๓. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมือง
๑๑๓. การปฏิบัติตามพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของชุมชน
๒. เสียสละ และผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๓. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาชุมชน
๔. มีความรัก และภาคภูมิในท้องถิ่นของตน
๑๑๔. การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของชุมชนท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑. ปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบของชุมชน
๒. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
๓. บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
๔. ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๑๑๕. การปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัวท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย
๒ ข้อ
ตอบ ๑. ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
๒. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
๓. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่
๑๑๖. หน้าที่ของพลเมืองดีในความเข้าใจของท่านเข้าใจว่าอย่างไร ให้อธิบาย
ตอบ การปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ต้ อ งคำนึ งถึ งบทบาทหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ และมุ่ ง มั่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย ด้วยความรั บ ผิดชอบอย่ างเต็มที่ส อดคล้ องกับหลั กธรรมวัฒ นธรรมประเพณี แ ละรัฐ ธรรมนูญ ที ่
กำหนดไว้
๑๑๗. การปฏิ บั ติ ตนเป็ น พลเมืองดีตามหลั กธรรมเป็ นหน้ าที่ ของพลเมื องดีซึ่ งปฏิบั ติโดยยึดหลั กธรรม ๓
ประการ มีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. จริยธรรม
๒. คุณธรรม
๓. ศีลธรรม
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๑๑๘. การปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกในสังคมไม่ว่าอะไรอยู่ในสังคมขนาดเล็กหรือใหญ่
แนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นสมาชิกนั้นมี ๓ แนวทางปฏิบัติอะไรบ้าง
ตอบ ๑. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
๒. เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓. เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
๑๑๙. ค่านิยมพื้นฐานเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยมี ๕ ประการ อะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. การพึ่งพาตนเอง
๒. ความขยันหมั่นเพียร
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. ประหยัด และอดออม
๕. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑๒๐. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพรับราชการ จะต้องมีความพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้
อธิบาย ด้านคุณธรรม สำคัญ ๗ ประการ มีอะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. มีความละเอียดรอบคอบ
๕. ตรงต่อเวลา
๖. ตัดสินใจอย่างฉลาดและมีเหตุผล
๗. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๑๒๑. หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ
๒. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด
๓. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
๔. รับราชการทหารเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ชาย)
๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย
๖. หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการ
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๑๒๒. จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี คุณธรรม จริยธรรม หมายถึงความดีที่ควรประพฤติ กริยาที่ควร
ประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ให้ยกตัวอย่างของจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี
มา ๒ ข้อพร้อม อธิบาย
ตอบ ๑. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึงควรตะหนักในความสำคัญของความเป็น
ชาติไทย
๒. ความมีระเบียบวินัย หมายถึงการยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสังคม
๓. ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึงความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนอื่น หรือสังคมโดยไม่หวังได้รับ
ประโยชน์จากการกระทำ
๕. การเสียสละ หมายถึงการยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
๑๒๓. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีความสำคัญต่อประเทศอย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง ๒ ข้อ
ตอบ ๑. ทำให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง
๒. ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ทำให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๒๔. พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ผู้ที่ยึดในหลักศีลธรรม และคุณธรรมของศาสนามีหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักการทาง
ประชาธิปไตย ที่สำคัญที่สุดได้แก่อะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
๒. หลักความเสมอภาค
๓. หลักนิติธรรม
๔. หลักเหตุผล
๕. หลักการถือเสียงข้างมาก
๖. หลักประนีประนอม
๑๒๕. ในฐานะที่นักเรียนจะก้าวเข้ามาอยู่ในกองทัพรับใช้ประเทศชาติ นักเรียนคิดว่า นักเรียนมีหน้าที่อย่างไร
ในการเป็นทหารของกองทัพ
ตอบ ๑. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่วนรวม
๒. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรื อร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเป็นประโยชน์ต่อ บ้านเมือง
และประเทศชาติ
๑๒๖. การเป็นข้าราชการทหารมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อองค์กร นักเรียนคิดว่าทหารต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ตอบ ๑. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามที่กองทัพบก กำหนด
๒. รับผิดชอบต่อหน้าที่ และตามทีก่ องทัพบกมอบหมาย
๓. รักษาความลับของทางราชการทหารอย่างเคร่งครัด
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๑๒๗. ภัยคุมคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนั้น แยกออกเป็น ภัยคุกคามทางทหาร (Traditional
Threat ) และภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร(Non Traditional Threat) สำหรับภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารนั้น
ประกอบด้วย ดังนี้
๑. ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๓. ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และการค้ามนุษย์
๔. ภัยคุกคามไซเบอร์
๕. ปัญหายาเสพติด
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
๘. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากความเชื่อมโยงในศตวรรษที่ ๒๑
๙. ภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ถามว่า ภัยคุกคาม หรือปัญหาใด ที่สามารถแสดงบทบาทที่ส่งผลด้านบวกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กองทัพบกมากที่สุด
ตอบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นภัยคุกคามสำคัญที่กองทัพบกเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ
(HA/DR) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อกองทัพบก เป็นอย่างมาก
๑๒๘. นักเรียนคิดว่า ประเทศไทยต้องการ ทหารและกองทัพบก เพื่ออะไร ให้ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคนไทย
๒. ป้องกันประเทศเพื่อรักษาผืนแผ่นดิน ๕๐๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ไว้ให้เป็นมรดกตกทอด แก่
ลูกหลานไทยสืบไป
๓. พัฒนาประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
๔. เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันที เมื่อภัยพิบัตินั้นคุกคาม ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
๕. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างผาสุก
๑๒๙. ผู้บัญชาการทหารบกท่านแรก คือใคร
ตอบ พระยาพหล พลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
๑๓๐. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ กองทัพบกไทยเคยส่งทหารเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร โดยประเทศแรกที่
ทหารไทยเดินทางไปทำการฝึกก่อนที่จะเข้าร่วมสมรภูมินั้นคือประเทศอะไร
ตอบ ฝรั่งเศส
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๑๓๑. สื่อมวลชนมักใช้คำเรียกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพบกว่า “๕ เสือของกองทัพบก” นักเรียนทราบ
หรือไม่ว่าหมายถึงตำแหน่งใดบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง
ตอบ ๑. ผู้บัญชาการทหารบก
๒. รองผู้บัญชาการทหารบก
๓. ผู้ชว่ ยผู้บัญชาการทหารบก (๑)
๔. ผู้ชว่ ยผู้บัญชาการทหารบก (๒)
๕. เสนาธิการทหารบก
๑๓๒. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า มีที่ตั้งอยู่ที่ใด ก่อนที่จะย้ายมาที่
อ.เมือง จ.นครนายก
ตอบ กรุงเทพมหานคร บริเวณ ถนนราชดำเนินนอก
๑๓๓. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบัน กองทัพบกไทยมีการฝึกร่วมระหว่าง กองทัพบกไทยและกองทัพบก
สหรัฐภายใต้ชื่อรหัสการฝึกอะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๑ ข้อ
ตอบ ๑. หนุมานการ์เดียน (Hanuman Guardian )
๒. บาลานซ์ ทอร์ช (BALANCE TORCH)
๓. เวกเตอร์ บาลานซ์ ทอร์ช (Vector BALANCE TORCH)
๑๓๔. ตาม พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ นั้น ทหารสามารถซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหาได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
ตอบ ไม่ได้ เพราะกฎอัยการศึก ไม่อนุญาตให้มีการซ้อม หรือทรมานผู้ต้องหา
๑๓๕. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า กองบัญชาการกองทัพบก มีที่ตั้งอยู่ที่ใด และมีหน้าที่อะไร
ตอบ กองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐ มีหน้าที่
เตรียมกำลังกองทัพบก เพื่อการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตาม
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๓๖. กองทัพบกมีเหล่าทหารทั้งหมด ๑๗ เหล่า คือ ราบ, ม้า, ปืนใหญ่, ช่าง, สื่อสาร, ขนส่ง, สรรพาวุธ,
พลาธิการ, สารวัตร, สารบรรณ, การเงิน, พระธรรมนูญ, แพทย์, แผนที่, การสัตว์, ดุริยางค์ และ การข่าว
อยากทราบว่าสามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงานหลัก อะไรบ้าง
ตอบ ๑. กลุ่มกำลังรบ
๒. กลุ่มสนับสนุนการรบ
๓. กลุ่มสนับสนุนการช่วยรบ
๑๓๗. ผู้ที่หลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรอง เพื่อตรวจสอบ มีโทษ อย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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๑๓๘. ผู้ที่หลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่มาเข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรอง เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อ
ปฏิบัติราชการ หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมในการระดมพลมีโทษอย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกิน ๔ ปี
๑๓๙. การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพบกตามแนวคิด "S.M.A.R.T SOLDIERS STRONG ARMY"
ดำเนินการเพื่ออะไร
ตอบ ให้กำลังพลมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้าน
การศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army
๑๔๐. วิสัยทัศน์ของกองทัพบก คืออะไร
ตอบ เป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของ
ภูมิภาค (Capable ModernReIiabIe and one of the Leading Armies in the Region)
๑๔๑. ต้นไม้ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือต้นอะไร
ตอบ ต้นจำปีสิรินธร
๑๔๒. ให้อธิบาย วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ว่ามีความหมายอย่างไร
ตอบ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
๑๔๓. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า บนเครื่องหมายเหล่าทหารม้า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ชนิด คืออะไร
ตอบ ๑. เกือกม้า
๒. กระบี่ไขว้
๓. รถถัง
๑๔๔. ผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบัน ชื่ออะไร
ตอบ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
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๑๔๕. วิสัยทัศน์ของกองทัพบก คือ “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็น
หนึ่ง ในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค” ถามว่า ทำอย่างไรทหารถึงจะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ตอบ ความเชื่อ มั่ น หมายถึ ง ความเชื่ อถื อ (Reliability) และความไว้ว างใจ (Trust) ในตัว บุ ค คล หรือ
องค์กรซึ่งต้องมีฐานรองรับ ซึ่งก็คือ ผลงานการกระทำ และพฤติกรรม ของบุคคล และองค์กรที่ มีความเชื่อถือ
และไว้วางใจ อันเกิดมาจาก การบริหารงานด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพ ใช้หลักธรรมภิบาล ในการบริหารและ
ปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนรวม, หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้,
หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย
๑๔๖. คำนิ ยามกองทัพบก “เป็น ทหารอาชีพ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม น่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับ
ศรัทธา และพึ่งพาของประชาชนได้เสมอ” ถามว่า การปฏิบัติใดบ้าง ที่นักเรียนเคยเห็นหรือรับรู้มาจากการ
สัมผัสด้วยตัวเอง หรือการรับรู้จากสื่อต่างๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึง นิยามของกองทัพบก ตอบมาพอสังเขป
ตอบ กองทัพบกมีภ ารกิจในการป้ องกันประเทศ ซึ่งมีกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆ กองกำลั งที่ดูแล
ความเรีย บร้อยตามแนวชายแดน คอยปกป้อ งอธิป ไตย ของประเทศไทย รวมถึงการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยต่างๆ ไม่ให้เกิดความวุ่นว่ายเกิดขึ้นในบ้านเมือง ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ กองทัพบกยัง
เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือดูแลประชาชน แม้บางครั้งก็ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียแต่ ก็ต้องปฏิบัติ เพราะเป็น
หน้าที่ซึ่งจะต้องดูแลความสงบสุขของประชาชน และที่สำคัญกองทักบกยังจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๑๔๗. ยุทธศาสตร์กองทัพบก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายวิธีการ และทรัพยาการในการ
ดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองทัพบก มีประสิทธิผล และนำไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๗๙
ตามที่กำหนดไว้จึงได้มีการกำหนดประเด็ นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) จำนวน ๖ ประเด็น รวมทั้งระบุกล
ยุทธ์ในการดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างศักยภาพ และความพร้อมรบของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการทหารกับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศ
ถามว่า ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการช่วยเหลือประชาชน กองทัพบกมีแนวคิดในการปฏิบัติอย่างไร
ตอบ สนับสนุนส่งเสริมส่วนราชการพลเรือน และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ให้
เป็ น ไปอย่ างรวดเร็วทัน เวลา และทัน ต่อสถานการณ์ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ,ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ให้มีความทันสมัย , พัฒนาโดยสร้าง
หน่วย, พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรในการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ
ของประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยพิบัติต่าง ๆ
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๑๔๘. เหตุการณ์ สำคัญ ใดที่บ่ งบอกว่ากองทัพบกมีห น้าที่ในการดูแลปกป้อง อธิปไตย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑. เหตุการณ์ปะทะกับกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เหตุการณ์รักษาความสงบเรียบร้อยทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔๙. คำปรัชญา ของ กองทัพบก คือเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ให้ท่านสรุปความหมายขอบ
สังเขป
ตอบ ๑. เพื่อชาติ - ปกป้องอธิปไตยของชาติ
๒. ศาสน์ - การทำนุบำรุงศาสนา
๓. กษัตริย์ - การปกป้อง และเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์
๔. ประชาชน - การช่วยเหลือประชาชน
๑๕๐. มีนายทหารท่านหนึ่งเดินผ่านนักเรียนไป โดยนายทหารท่านนั้นแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีแกมเขียว
มีเครื่องหมายรูปดาวสีทองจำนวน ๓ ดวง ติดอยู่บนบ่าทั้ง ๒ ข้าง นักเรียนทราบหรือไม่ว่านายทหารท่านนั้น
ได้รับพระราชทานยศใด
ตอบ ร้อยเอก
๑๕๑. เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนจะได้รับการประดับยศ
อะไร และในกองทัพบก แบ่งประเภทนายทหารตามชั้นยศอะไรบ้าง
ตอบ ว่าที่ร้อยตรี
กองทัพบก แบ่งประเภทนายทหารตามชั้นยศ ออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑. นายทหารประทวน
ชั้นยศ สิบตรี – จ่าสิบเอก
๒. นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี – พลเอก
๑๕๒. นักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรให้กองทัพบกมีความทันสมัย
ตอบ ๑. เสริมสร้างให้กำลังพลมีความรู้
๒. เสริมสร้างเทคโนโลยีทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทหาร
๓. เสริมสร้างการฝึกให้ทันสมัย เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน
๑๕๓. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเมื่อ สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอะไรบ้าง
ตอบ ๑. การฝึกบุคคลเบื้องต้น เพื่อปรับพื้นฐานจาก พลเรือน - ทหาร
๒. การฝึกเป็นหน่วย ภาคสนาม ระดับ หมู่ - ตอน – หมวด
๑๕๔. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหลักสูตร และการศึกษา แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอย่างไร
ตอบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาของทหารในระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตร
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา และมีห ลักสูตรการฝึ กทางทหารควบคู่ไปด้วย รวมถึ งการฝึกฝนและเสริมสร้าง
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คุณ ลักษณะความเป็ นผู้นำทางทหารเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อมเมื่อจบการศึกษาในการเข้ารับราชการใน
กองทัพบกต่อไป
๑๕๕. นักเรียนทราบหรือไม่ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะได้รับการบรรจุ
ปฏิบัติงานลงหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ทั่วประเทศ และมีการแบ่งเหล่าก่อนเข้ารับราชการ อยากทราบว่า
เหล่าทหารราบมีหน้าที่ทำอะไร
ตอบ ทหารราบ เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกมีหน้าที่ทำการรบ เพื่อจับข้าศึก ยึดพื้นที่ สามารถทำการ
รบได้ทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์
๑๕๖. หน้าที่ของทหารมีอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป
ตอบ พิทักษ์ รักษาเอกราช
พิทักษ์ ความมั่นคงของรัฐ
พิทักษ์ สถาบันพระมหากษัตริย์
พิทักษ์ ผลประโยชน์แห่งชาติ
พิทักษ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑๕๗. ความหมายของผู้นำทางทหารคืออะไร อธิบายพอสังเขป
ตอบ ความเป็ นผู้นำทางทหารคือ ศิลปะการจูงใจ และอำนวยการให้ทหารปฏิบัติภ ารกิจให้ สำเร็จ โดยมี
ความเชื่อใจไว้วางใจ และได้รับความร่วมมืออย่างภักดีจากทหาร
๑๕๘. การจั ดดิน แดนของกองทั พบก ยามปกติ แบ่งความรับผิ ด ชอบของประเทศ ออกเป็ นกี่กองทั พ ภาค
อย่างไรบ้าง 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
๑๕๙. จงอธิบายคำว่า“วินัยทหาร”มาพอสังเขป
ตอบ วินัยทหาร คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งทหารทุกคนต้องรักษาวินัย
ทหาร โดยเคร่งครัดเสมอ
๑๖๐. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ๗ พระองค์ ของอุทยานราชภักดิ์ประกอบด้วยพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ของพระองค์ใดบ้าง ยกตัวอย่างเท่าที่ทราบ
ตอบ ๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๖. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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๑๖๑. พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคใด
ตอบ กองทัพภาคที่ ๔
๑๖๒. กองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใดของประเทศไทยเป็นหลัก
ตอบ ภาคกลาง
๑๖๓. กองทัพบกมีเหล่าทหารทั้งหมด ๑๗ เหล่า ให้ยกตัวอย่าง เหล่าทหารที่รู้จักมาอย่างน้อย ๕ เหล่า
ตอบ ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง, ทหารสื่อสาร, ทหารขนส่ง, ทหารพลาธิการ, ทหาร
สรรพาวุธ, ทหารสารวัตร, ทหารการเงิน, ทหารการข่าว, ทหารแพทย์, ทหารสารบรรณ, ทหารพระธรรมนูญ,
ทหารดุริยางค์, ทหารแผนที่, ทหารการสัตว์
๑๖๔. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานกำเนิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่
ตอบ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
๑๖๕. ความเป็ น มาวัน กองทัพไทยนั้ น เกิดขึ้นจากสงครามยุทธหั ตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๕ ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ซึ่งระหว่างที่การรบกำลัง
ดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอก
เขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ
พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหว และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น
คือเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่ าง
สมพระเกียรติ และนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย ทำให้ในสมัยนั้นไทยได้
ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางกว่าสมัย ใดๆ ซึ่งการทำยุทธหัตถีในครั้งนั้น ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่
สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย นักเรียนทราบหรือไม่ว่าวัน
กองทัพไทย ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี
ตอบ ๑๘ มกราคม ของทุกปี
๑๖๖. เครื่องหมายจักรดาว เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วย คบเพลิง ,ช่อชัยพฤกษ์ ,จักร
เวียนซ้าย ,ดาวห้าแฉก นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สั ญลักษณ์ใดเป็นตัวแทนของกองทัพบกและมีความหมายว่า
อย่างไร
ตอบ ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบก

