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การปกครองเปรียบเทียบ

------------------------------------------------------------------------------------☞คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ประโยชนประการแรกของการศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ ไดมาจากโคลงโลกนิติที่ขึ้นตนวรรคแรกวา
“รูนอยวามากรู เริงใจ” นั้น คืออะไร (1) ทําใหรูกวางมากขึ้น
(2) รูมากแตไมประมาท
(3) โงเหมือนกบอยูในกะลา
(4) รูมากดีกวารูนอย
(5) รูแลวฉลาดขึ้น
ตอบ 1 หนา 1 การศึกษาการปกครองเปรียบเทียบที่ไดมาจากโคลงโลกนิติที่ขึ้นตนวรรคแรกวา
“รูนอยวามากรู เริงใจ” นั้น เปนการศึกษาเพื่อใหมองเห็นมากขึ้น กวางขึ้น รูมากยอม
ดีกวารูนอย รูนอยยอมดีกวาไมรูเลย
2. การศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการปกครองในแตละประเทศจะไดประโยชนอยางไร
(1) ทําใหรูวาประเทศไทยอยูในกลุมประเทศใด
(2) เปนการประมวลความรูอยางเปนระบบ
(3) ทําใหสามารถแยกแยะและวิเคราะหการเมืองอยางถูกตองมากขึ้น
(4) ทําใหรูวาควรพัฒนาการเมืองไปในทางใด
(5) ทําใหรูจักประเทศที่เจริญแลววาเปนอยางไร
ตอบ 3 หนา 3 เราศึกษาเปรียบเทียบการปกครองในประเทศตาง ๆ และจัดกลุม ก็เพื่อแบงแยกความ
แตกตางของแตละกลุม โดยการศึกษาความตางนี้ทําใหเกิดความเขาใจชัดเจนขึ้นในเหตุผลของ
ความแตกตาง ซึ่งถาหากไมมีการจัดกลุมแบงประเภทการเมืองการปกครองแลว การอธิบาย
โดยรวมทั้งหมดยอมไมสามารถที่จะทําใหเขาใจชัดเจนได
3. ขอใดคือขอสังเกตเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตรกับการปกครอง
(1) มนุษยเติบโตมาจากสภาพสังคมตางกันยอมมีแนวการดํารงชีวิตแตกตางกัน
(2) สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมตางกันมีผลตอความคิดทางการเมืองแตกตางกัน
(3) แมน้ําสายสําคัญมักเปนที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศ
(4) ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณจะอยูในฐานะที่ไดเปรียบทางเศรษฐกิจดวย
(5) ขนาดของประเทศเปนสวนที่กําหนดฐานะรัฐเดี่ยวหรือสหพันธรัฐ
ตอบ 5 หนา 4 สภาพทางภูมิศาสตรนั้นมีสวนกําหนดรูปแบบการปกครองดวย กลาวคือ ประเทศที่มี
อาณาเขตกวางขวางมากมักจะมีรูปแบบรัฐเปนลักษณะรัฐรวมหรือสหพันธรัฐ เชน สหรัฐอเมริกา
อินเดียและรัสเซีย สวนประเทศที่มีอาณาเขตขนาดเล็กก็จะเปนระบบรัฐเดี่ยว เชน อังกฤษและฝรั่งเศส
4. การศึกษาแนวความคิดทางการเมืองในแตละประเทศใหเขาใจชัดเจนควรพิจารณาจากเรื่องใด
(1) สถาบันทางการเมือง
(2) พรรคการเมือง
(3) พฤติกรรมทาง
การเมือง
(4) นักการเมือง
(5) นโยบายรัฐบาล
ตอบ 3 หนา 5 ทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนนั้น เปนแนวทางที่จะทําให
เขาใจความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นได และยังทําใหเขาใจถึงการดําเนิน
นโยบายและทิศทางการเมืองของแตละประเทศเหลานั้นดวย
5. สิ่งที่แสดงใหเห็นโครงสรางและขั้นตอนของระบบการเมืองของแตละประเทศคืออะไร

(1) รัฐสภา
(4) รูปแบบรัฐ
ÂÂÂ

(2) รัฐธรรมนูญ (3) รูปแบบรัฐบาล
(5) สถาบันทางการเมือง
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ตอบ 2 หนา 6 รัฐธรรมนูญจะเปนตัวกําหนดโครงสรางและขั้นตอนของระบบการเมืองของแตละประเทศ
วามีองคกรอะไรบาง และแตละสวนทํางานกันอยางไร เชน ระบบรัฐสภามีโครงสรางแตกตาง
จากระบบประธานาธิบดี ดังนั้นกระบวนการปกครองประเทศจึงแตกตางกัน อํานาจหนาที่ของ
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา ประธานสภา รวมทั้งขั้นตอนการทํางาน
ของแตละสวนก็จะแตกตางกันดวย
6. การที่นําเอาการปกครองในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาศึกษานั้นมีเหตุผลสําคัญอยางไร
(1) เปนกลุมประเทศผูนําในทางอุตสาหกรรม
(2) เปนประเทศตนแบบของระบบประธานาธิบดีและระบบรัฐสภา
(3) เปนกลุมประเทศโลกที่หนึ่ง
(4) เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(5) เปนประเทศมหาอํานาจในทางการเมือง
ตอบ 4 หนา 8 กลุมประเทศที่เปนตนแบบของการเมืองระบบเสรีประชาธิปไตยที่ประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ และเปนกลุมประเทศผูนําในทางเศรษฐกิจ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุน เปนตน
7. กลุมประเทศโลกที่สอง หมายถึงอะไร
(1) กลุมที่เปนฝายตรงขามกับกลุมประเทศมหาอํานาจ (2) กลุมที่มีแนวคิดคอมมิวนิสตและสังคมนิยม
(3) กลุมที่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจนอยกวากลุมโลกที่หนึ่ง
(4) กลุมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจกาวหนากวากลุมโลกที่สาม
(5) อดีตประเทศสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตอบ 2 หนา 9 กลุมประเทศโลกที่สอง (Second World) ไดแก กลุมประเทศที่มีแนวคิดสังคมนิยม
และคอมมิวนิสตเปนหลัก ซึ่งก็คือการมีพรรคคอมมิวนิสตปกครองประเทศหรือเปนรัฐสังคมนิยม
(State Socialism) นั่นเอง
8. ขอใดที่ไมใชกลุมประเทศโลกที่สาม (Third World) (1) ประเทศกําลังพัฒนา
(2) ประเทศดอยพัฒนา
(3) มีการปกครองระบบเผด็จการ
(4) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(5) ญี่ปุน ฮองกง ไทย สิงคโปร มาเลเซีย
ตอบ 5 หนา 9 – 10 กลุมประเทศโลกที่สาม (Third World) หรือกลุมประเทศกําลังพัฒนา
(Developing Countries) คือ กลุมประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาสองกลุมแรก
รวมถึงการที่มีระบบการปกครองที่ไมมั่นคง คือ การปกครองโดยระบบเผด็จการหรือรัฐบาลทหาร
รวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลมีฐานะไมมั่นคงดวย (ดูคําอธิบายขอ 6.
ประกอบ)
9. ประเทศที่นับวาเจริญแลวควรหมายถึงลักษณะใด
(2) ประชาชนมีฐานะเทาเทียมกัน
(4) มีรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย

(1) ประเทศที่มีฐานะผูนําในทางเศรษฐกิจ
(3) แกไขปญหาสังคมไดดวยสันติวิธี
(5) มีความกาวหนาในทางเศรษฐกิจและสังคม

ตอบ 3 หนา 10 ประเทศที่เจริญแลวหรือพัฒนาแลวนั้น จะมีระบบการแกไขปญหาสังคมและการเมือง
ดวยสันติวิธี คนในสังคมมีสวนรวมในการแสวงหาขอยุติของสังคม สวนประเทศที่ดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนานั้น ยังไมสามารถใชระบบการเมืองอยางสันติวิธีได
10. การพัฒนาในทางการเมืองคืออะไร
(1) พัฒนาใหมีรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย
(2) ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย
(3) ไมตกอยูใตอิทธิพลทางการเมืองของประเทศอื่น
(4) เคารพหลักเกณฑเสียงขางมาก
(5) ไมมีการปฏิวัติรัฐประหาร
ตอบ 2 หนา 11 การพัฒนาทางการเมืองหรือการที่การเมืองพัฒนาขึ้น หมายถึง การที่เรามีวิถีทางการเมือง
ที่สงบขึ้น มีชีวิตที่สงบสุขปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งในการแบงกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศ
กําลังพัฒนานั้น จะเนนที่พัฒนาการทางการเมืองมากกวาเศรษฐกิจ (ดูคําอธิบายขอ 9. ประกอบ)
11. อริสโตเติล ใชวิธีการศึกษาการปกครองเปรียบเทียบอยางไร (1) ศึกษาดวยแนวธรรมชาติศึกษา
(2) แบงประเภทจากผูไดรับประโยชนจากการปกครอง
(3) แบงประเภทจากจํานวนผูปกครอง
(4) แบงตามแนวโนมจากเผด็จการไปสูประชาธิปไตย
(5) แบงตามฐานะของผูปกครองและชนชั้นนํา
ตอบ 3 หนา 12 – 14 อริสโตเติล ไดแจกแจงกลุมและลักษณะผูปกครองจากคําถาม 2 ประเด็น คือ
1. ใครปกครอง (Who rules) ซึ่งมองจากจํานวนผูปกครอง คือ ปกครองคนเดียว สองสามคน
หรือหลายคน 2. ปกครองโดยฐานะใด (On whose behalf) ซึ่งมองจากผลประโยชนที่ไดรับ
จากการปกครอง
12. คําวา “เอกานุภาพ” (Monolithic) มีความหมายวาอยางไร (1) มีทัศนะทางการเมืองที่เปนเอกภาพ
(2) ใหมีทัศนะทางการเมืองเพียงดานเดียว
(3) มีพลังในทางการเมือง
(4) รวมพลังในทางการเมือง
(5) อํานาจผูปกครองคนเดียว
ตอบ 2 หนา 13 เอกานุภาพ (Monolithic) คือ ทัศนะทางการเมืองมีเพียงดานเดียวเทานั้น หรือเปน
ทัศนะที่ถูกจํากัดไว
13. รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญ คือ
(1) มีรัฐสภา
(2) มีการเลือกตั้ง (3) มีการแบงแยกอํานาจ (4) ไมมีการปฏิวัติ
(5) ยอมใหมีฝายคาน
ตอบ 2, 5 หนา 15 รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยนั้นจะตองมีองคประกอบสําคัญบางอยางอยูดวย คือ
1. มีการเลือกตั้งโดยเสรี 2. มีฝายคานทางการเมืองที่สามารถวิพากษวิจารณการเมืองไดโดยเสรี
3. หนังสือพิมพและสื่อมวลชนเปนอิสระไมถูกตรวจสอบควบคุมอยางเขมงวด
4. สิทธิสวนบุคคลและสิทธิของพลเมืองไดรับการยอมรับ ฯลฯ
14. ขอใดมีลักษณะเผด็จการอํานาจนิยมมากที่สุด
(1) ปกครองโดยคน ๆ เดียว
(2) ปกครองโดยคนเพียงกลุมเดียว
(3) กําหนดโดยคนกลุมเดียว
(4) สื่อทุกชนิดถูกตรวจสอบ
(5) ไมฟงเสียงขางมาก
ตอบ 4 หนา 16 ภายใตระบบเผด็จการอํานาจนิยมนั้น กิจกรรมทางการเมืองจะถูกควบคุม สื่อทุกชนิด
จะอยูภายใตการตรวจสอบ อิสรภาพมีอยูอยางจํากัด ไมยินยอมใหมีระบบฝายคานอยางเปน
ทางการ การวิพากษวิจารณกระทําไดนอยมาก รวมทั้งไมมีสถาบันรัฐสภาหรือมีแตชื่อแตไมมี
บทบาทตามความหมายที่แทจริงดวย
15. ระบบฟาสซิสตมีลักษณะเผด็จการเบ็ดเสร็จที่นับวารุนแรงกวาลักษณะเผด็จการอํานาจนิยม ก็คือ
(1) ปกครองคนเดียว
(2) คิดคนเดียว
(3) ผูกขาดทั้งความคิดและการกระทําของคน
(4) กําจัดคูแขงทางการเมืองดวยวิธีรุนแรง
(5) ปกครองดวยวินัยทหาร

ตอบ 3 หนา 18 ระบบฟาสซิสตมีลักษณะเผด็จการเบ็ดเสร็จ ที่นับวารุนแรงกวาลักษณะเผด็จการ
อํานาจนิยม คือ มีลักษณะของอํานาจรัฐควบคุมอยูเหนือสังคมโดยรวม ทั้งในดานความคิดและ
การกระทํา หรือทั้งรางกายและจิตใจของคนทุกระดับทุกวัย
16. แนวทางสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต คือ
(1) ใหมีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียว
(2) ไมมีการเลือกตั้งโดยเสรี
(3) ปกครองโดยชนชั้นแรงงาน
(4) ควบคุมระบบการผลิตของประเทศ
(5) ไมมีระบบธุรกิจภาคเอกชน
ตอบ 4 หนา 19 แนวทางของพรรคคอมมิวนิสตนั้นจะอาศัยแนวคิดของมารกซและเลนิน โดยจะใช
อํานาจควบคุมทั้งในระดับรัฐ ในระบบการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมไปถึงองคการ
ทางสังคมทุกองคการ และทุกรูปแบบของการสื่อสารคมนาคมอีกดวย
17. กลุมประเทศโลกที่สามสวนใหญผานยุคประวัติศาสตรอันเปนผลจากการกระทําของประเทศมหาอํานาจ
และมีผลตอความคิดในทางการเมืองในยุคปจจุบัน ที่สาํ คัญคือ
(1) ความยากจน
(2) เผด็จการ (3) ความลาหลังในทางสังคม
(4) การดอยพัฒนา
(5) การเปนเมืองขึ้น
ตอบ 5 หนา 22 ปจจุบันกลุมประเทศโลกที่สามนี้สวนใหญไดรับอิสรภาพทางการเมืองแลวนับตั้งแต
ค.ศ. 1945 เปนตนมา และถือวาเปนกลุมชาติที่เปนกลางอยูระหวางสองกลุมแรก ซึ่งกลุม
ประเทศโลกที่สามนี้ตางไมยอมรับการมีฐานะเปนเมืองขึ้นในทุกรูปแบบ
18. การคิดคะแนนระบบสัดสวนคืออะไร
(1) การเฉลี่ยที่นั่งให ส.ส. แตละพรรค
(2) การเฉลี่ยที่นั่งใหแตละพรรคตามสัดสวนของคะแนนเลือกตั้งที่ไดรับ
(3) การจัดสรรตําแหนงให ส.ส. ตามคะแนนเลือกตั้งที่ไดรับ
(4) การจัดตั้งรัฐบาลผสมในระบบหลายพรรค
(5) การคํานวณคะแนนเลือกตั้งเทียบกับจํานวนที่น่ังที่แตละพรรคไดรับ
ตอบ 2 หนา 26 การคิดคะแนนในระบบสัดสวน (Proportional Representation) คือ การเฉลี่ยที่
นั่งใหแตละพรรคตามสัดสวนของคะแนนเลือกตั้งที่ไดรับ วิธีนี้จะทําใหเกิดระบบหลายพรรคหรือ
สงเสริมตอระบบหลายพรรคได ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการมีรัฐบาลผสมจากหลายพรรคนั่นเอง
19. ลักษณะสําคัญของรัฐบาลในระบบสหพันธรัฐ
(1) เปนระบบประธานาธิบดี
(2) เปนระบบรัฐสภา
(3) การแบงแยกอํานาจเด็ดขาด
(4) มีรัฐบาลหลายระดับ
(5) รัฐบาลมีอาํ นาจมาก
ตอบ 3 หนา 31 ระบบสหพันธรัฐ คือ ระบบที่มีการแบงแยกระหวางสวนที่เปนอํานาจของรัฐบาลกลาง
และรัฐมลรัฐ ซึ่งรัฐบาลทั้งสองระดับจะมีขอบเขตอํานาจที่เปนของตนโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ
ที่ตนเองกําหนด
20. รัฐสภาอังกฤษและรัฐสภาอเมริกันมีหนาที่สําคัญเหมือนกัน คือ
(1) การคัดเลือกหัวหนาฝายบริหาร (2) การแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
(3) การออกกฎหมายใหฝายบริหาร (4) มีพรรครัฐบาลเปนเสียงขางมาก (5) ลงมติไมไววางใจรัฐบาลได
ตอบ 3 หนา 34 บทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาในแตละประเทศนั้น จะมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไป แตมีบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาอยางหนึ่ง ที่เกือบทุกประเทศมีเหมือนกัน
คือ อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายนั่นเอง
21. ขอใดแสดงใหเห็นถึงสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกัน
(1) รัฐเดี่ยว รัฐสภา รัฐบาลผสม
(2) รัฐธรรมนูญ รัฐสภา รัฐบาล

(3) สหพันธรัฐ แบงแยกอํานาจ รัฐบาลผสม
(4) ประมุขแหงรัฐ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
(5) ประมุขแหงรัฐ รัฐเดี่ยว นายกรัฐมนตรี
ตอบ 2 หนา 30 รัฐธรรมนูญจะเปนตัวกําหนดวาสถาบันการเมืองใดมีฐานะหนาที่และอํานาจแคไหน
อยางไร รวมทั้งกําหนดความสัมพันธระหวางสถาบันตาง ๆ ภายในรัฐดวย ซึ่งการกําหนด
โครงสรางของรัฐเหลานี้ขึ้นอยูกับวารัฐนั้นเปนระบบรัฐเดี่ยวหรือสหพันธรัฐ และเนนระบบของการ
แบงแยกอํานาจหนาที่หรือไม
22. ที่วา “มนุษยเปนสัตวการเมืองโดยธรรมชาติอยูแลว” มองจากประเด็นใด
(1) มนุษยมีความคิด
(2) มนุษยมีความเขาใจ
(3) มนุษยมีศาสนา
(4) มนุษยมีเหตุผล (5) มนุษยมีสังคม
ตอบ 4 หนา 40 อริสโตเติล กลาวไววา “มนุษยเปนสัตวการเมืองโดยธรรมชาติอยูแลว” ซึ่งหมายความ
วา มนุษยรูจักแสดงเหตุผล มีการติดตอสังคมกัน และรูจักใชความคิดใชเหตุผลอางอิงประกอบ
โดยธรรมชาติอยูแลว ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวชนิดอื่น
23. กระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะเปนเรื่องที่คลายกันตรงไหน
(1) การแสวงหาทางเลือกบางอยางของสวนรวม
(2) การกําหนดกฎเกณฑของการอยูรวมกัน
(3) การไมใชกําลังบังคับสังคมเปนสวนรวม
(4) การใชกฎหมาย ไมใชกฎหมู
(5) การใหอํานาจรัฐบาลในการกําหนดนโยบายแทนประชาชน
ตอบ 1 หนา 40 เหตุผลและความตองการของคนในสังคมนั้นมีความแตกตางกันไป กระบวนการทาง
การเมืองจึงเหมือนทางเลือกของสวนรวม หรือขอตกลงที่เปนสวนรวม การศึกษาการเมืองใน
แตละประเทศจึงตองพิจารณาเรื่องนโยบายสาธารณะ เพราะนโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่สะทอนถึง
ความตองการหรือแนวทางอันเปนสวนรวมของประเทศนั้น ๆ
24. ความเจริญของมนุษยวัดไดจากเรื่องใด
(1) ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP)
(2) ระดับการศึกษา
(3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
(4) วัฒนธรรมและการอยูรวมกันในสังคม
(5) ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (GNP)
ตอบ 4 หนา 41 ความเจริญของมนุษยนั้นสามารถวัดไดจากวัฒนธรรมและการอยูรวมกันในสังคม
โดยในเรื่องของวัฒนธรรมนั้นถูกนํามาใชในการวิเคราะหใหเห็นถึงความเชื่อ ความรูสึก และ
คุณคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางการเมืองที่ชุมชนเหลานั้นยึดติด
25. การที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็วมาตั้งแตแรกเนื่องจาก
(1) ทวีปอเมริกาเปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ (2) คนยุคใหมอพยพมาตั้งรกราก
(3) มีรัฐธรรมนูญใชกอนประเทศในยุโรป
(4) ใชแรงงานทาสมากที่สุด
(5) คนอเมริกันไมมีปญหาการตอสูเพื่อเอกราช
ตอบ 2 หนา 91 – 92 การที่สหรัฐอเมริกามีความเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกิจในยุคปจจุบันนี้
เนื่องจากกลุมคนที่อพยพเขามาในทวีปอเมริกานั้น เปนคนยุคใหมที่มีความรูความสามารถในทาง
วิทยาศาสตร มีการประดิษฐคิดคนเครื่องจักรกลตาง ๆ ขึ้นมาพรอม ๆ กับการอพยพมา
อยูในดินแดนใหม ซึ่งมีทั้งความอุดมสมบูรณ ความเปนอิสระ และมีความเจริญในทางความคิด
เกิดขึ้นแลว จึงเปรียบเสมือนการปลูกพืชพันธุชนิดดีลงในแผนดินที่อดุ มสมบูรณนั่นเอง
26. การสรางระบบสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จอยางดีเพราะเหตุใด
(1) เปนระบบที่เคารพในสิทธิมนุษยชนมากที่สุด
(2) ใชระบบการแบงแยกอํานาจสามฝาย
(3) เปนระบบที่มีการตรวจสอบคานอํานาจได
(4) คนอพยพมาจากยุโรปเปนสวนใหญ

(5) สรางโดยกลุมนักคิดที่มุงแสวงหาเหตุผลของการอยูรวมกันของคนในสังคมนั้น
ตอบ 5 หนา 93 ระบบสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกานั้นเปนเสมือนประดิษฐกรรมของนักคิดทางรัฐศาสตร
ที่รวมกันคิดคนขึ้นมา ประกอบดวยเหตุผล หลักการ และวิธีการ เพื่อใหระบบการปกครองใหมนี้
อยูได โดยไมไดมาจากความตองการหรืออํานาจของผูปกครองคนหนึ่งคนใดเพียงฝายเดียว แต
เปนสิ่งที่เกิดจากความคิดรวมกันของคนที่มีความสามารถหลายคนในยุคนั้น

27. คําวา “Racial Discrimination” ซึ่งเปนปญหาสําคัญในสหรัฐอเมริกา คืออะไร
(1) การเอาเปรียบแรงงานทาส
(2) คนผิวดํา
(3) การเลิกทาส
(4) การรังเกียจเหยียดผิว
(5) การอพยพแรงงานทาสมาจากแอฟริกา
ตอบ 4 หนา 95 ปญหาสังคมที่ยังเปนปญหาใหญอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกวันนี้ก็คือ
ปญหาการเหยียดผิว (Racial Discrimination) โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ คนผิวดํา
28. สาเหตุสําคัญของสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา คือ
(1) ความขัดแยงระหวางกลุมรัฐทางเหนือและรัฐทางใต
(2) ความขัดแยงเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมและไรฝาย (3) ความขัดแยงเรื่องระบบทาส
(4) ความขัดแยงเรื่องการเหยียดผิว
(5) การตอสูเพื่อเปนอิสระจากอาณานิคมของอังกฤษ
ตอบ 3 หนา 96 สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา (American Civil War, 1861 – 1865) เปน
สงครามระหวางกลุมรัฐทางเหนือและรัฐทางใตซึ่งแตกเปนสองฝาย เนื่องจากปญหาความขัดแยง
เรื่องทาส
29. ลักษณะสําคัญของระบบสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกา คือ
(1) การแยกอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ระหวางรัฐบาลแหงชาติและรัฐบาลมลรัฐ
(2) การแยกอํานาจระหวางประธานาธิบดีและฝายบริหาร
(3) การแยกอํานาจระหวางประธานาธิบดีกับฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ
(4) การแยกอํานาจระหวางสภาผูแทนราษฎรและสภาผูแทนรัฐ
(5) การแยกอํานาจบริหารระหวางรัฐบาลแหงชาติและรัฐบาลแหงมลรัฐ
ตอบ 5 หนา 102 – 103 ระบบสหพันธรัฐนับวาเปนสิ่งใหมที่นาํ ไปใชในสหรัฐอเมริกาและประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งระบบนี้ประกอบดวยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลแหงมลรัฐ และรัฐบาลสหพันธรัฐ
หรือรัฐบาลแหงชาติ โดยรัฐบาลทั้ง 2 ระดับนี้จะแบงแยกอํานาจในการปกครองออกจากกัน
แตอํานาจปกครองเหลานี้จะอยูภายในขอบเขตพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นระบบนี้จึงเปนการปองกันมิ
ใหรัฐบาลแหงชาติผูกขาดอํานาจรัฐนั่นเอง
30. สมาชิกสภาซีเนต (The Senate) สะทอนถึงฐานะอะไรในทางการเมือง
(1) ความเสมอภาคเทาเทียมกันของแตละรัฐ
(2) ความเทาเทียมกันของระบบสองสภา
(3) ความเสมอภาคของประชาชนอเมริกันทั้งหมด (4) หลักการเรื่องพหุนิยม (Pluralism)
(5) ความเปนสภาอาวุโสในการตรวจสอบและกลั่นกรอง
ตอบ 1 หนา 105 – 106 สมาชิกสภาผูแทนรัฐ หรือสภาซีเนต (The Senate) นั้น จะมีฐานะความ
เทาเทียมกันในแงความเปนผูแทนรัฐที่เสมอกัน โดยแตละรัฐจะมีผูแทนรัฐละ 2 คน จึงทําให
รัฐที่มีขนาดใหญมาก ๆ ไมมีฐานะที่เหนือกวารัฐเล็ก ๆ เลย
31. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสหรัฐอเมริกามีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป มีผลทําให
(1) ไดรับเลือกกลับเขามาอีกและผูกขาดการดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสภาได
(2) ไมมีโอกาสเขามาในสภาไดหลายรอบ
(3) ไมตองพะวงหาเสียงมากนักทําใหเปนอิสระทาง
การเมือง
(4) ไมมีปญหาเรื่องคะแนนเสียงในเขตเมืองและเขตชนบท
(5) เปนที่สนใจและนาเชื่อถือมากกวาสมาชิกสภาผูแทนรัฐ
ตอบ 1 หนา 105 การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นั้น มีผลทําให
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นจะมีความใกลชิดและความผูกพันกับประชาชน เพราะประชาชน

ตองไปใชสิทธิเลือกตั้งในระยะสั้น ๆ 2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนเกามักจะไดรับเลือกกลับ
เขามาอีกอยูเสมอ และสมาชิกสภาเหลานี้ก็จะผูกขาดการดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการสภาดวย
32. ขอใดไมใชลักษณะของการควบคุมฝายบริหารในสหรัฐอเมริกา
(1) การออกกฎหมายใหกับฝายบริหาร
(2) การตีความทางกฎหมายของศาลสูง
(3) การไตสวนความผิดเพื่อถอดถอนจากตําแหนง (Impeachment)
(4) การลงมติไมไววางใจ
(5) การทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ตอบ 4 หนา 107 – 108 ในระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกานั้น รัฐสภาและประธานาธิบดีจะทํางาน
ในลักษณะที่เปนอิสระตอกัน รัฐสภาไมสามารถลงมติไมไววางใจประธานาธิบดีได ซึ่งการ
ดําเนินการควบคุมประธานาธิบดีโดยฝายรัฐสภาที่สําคัญ ก็คือ การดําเนินการไตสวนเพื่อถอด
ถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง (Impeachment) นั่นเอง
33. ในกรณีที่ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาสงทหารไปรวมรบในประเทศอื่นโดยไมอาศัยอํานาจรัฐสภาในการ
ประกาศสงครามนั้น เปนเพราะเหตุใด
(1) เปนประมุขแหงรัฐ
(2) เปนผูบัญชาการทหารสูงสุดแหงกองทัพสหพันธรัฐ (3) เปนระบบแบงแยกอํานาจเด็ดขาด
(4) เปนอภิสิทธิ์ของฝายบริหาร (Executive Privilege)
(5) เปนการทําขอตกลงรัฐบาล (Executive Agreement)
ตอบ 5 หนา 111 โดยหลักการแหงรัฐธรรมนูญ รัฐสภามีอาํ นาจในการประกาศสงคราม แตในทาง
ปฏิบัติแลวประธานาธิบดีสามารถหลีกเลี่ยงการประกาศสงครามดังกลาวได โดยอาศัยขอตกลง
ของรัฐบาล (Executive Agreement) เพื่อรวมมือกับรัฐบาลประเทศอื่นในการทําสงครามกับ
อีกฝายโดยไมตองขออนุมัติจากสภาสูง
34. ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกามีฐานะผูนาํ ประเทศโดดเดนกวาผูนําทางการเมือง เนื่องจาก
(1) ประธานาธิบดีไมไดรับการคัดเลือกผานพรรค (2) เปนระบบสภาคูทําใหเกิดการแบงแยกอํานาจ
(3) เปนการเลือกตั้งโดยคณะผูเลือกตั้ง (Electoral College)
(4) เปนการเลือกตั้งตัวบุคคลในฐานะผูนาํ ของประเทศ
(5) ประธานาธิบดีอยูในฐานะที่ตองเปนกลางในทางการเมือง
ตอบ 4 หนา 110 – 112 ตําแหนงประธานาธิบดีเปนตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้งทั้งประเทศ ดังนั้น
ประธานาธิบดีจึงเปนผูแทนของคนทั้งประเทศ ซึ่งการกระทําตาง ๆ ของประธานาธิบดี หมายถึง
การกระทําของประชาชนชาวอเมริกันทั้งประเทศนั่นเอง
35. การคนพบระบบสุริยจักรวาลของโคเปอรนิคัส (Copernicus) มีผลตอแนวคิดในทางการเมืองใน
สหรัฐอเมริกาอยางไร
(1) นําไปสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
(2) ไมนับถือระบบเทพเจา
(3) ใชการพิสูจนแบบวิทยาศาสตร
(4) มีการเดินทางรอบโลกเกิดขึ้น
(5) อธิบายการเมืองดวยเหตุผลที่เปนประชาธิปไตย
ตอบ 5 หนา 92 – 93 การคนพบระบบสุริยจักรวาลของโคเปอรนิคัส (Copernicus) นั้น ทําใหคน
ในโลกยอมรับเหตุผลในทางวิทยาศาสตรวาเปนสิ่งที่พิสูจนได โดยในทางสังคมวิทยาก็คือ การ
รูจักใชเหตุผลในทางสังคมเพื่อการอยูรวมกัน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการใชเหตุผลในทาง
การเมืองที่เปนประชาธิปไตยนั่นเอง
36. ระบบสหพันธรัฐในสหรัฐอเมริกาคํานึงถึงเหตุผลสําคัญ คือ
(1) ไมตองการใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐอยูที่สวนหนึ่งสวนใดโดยเฉพาะ

(2) ตองการแยกการทํางานออกเปนสามฝายโดยไมกาวกายกัน
(3) ไมตองการใหรัฐบาลกลางและมลรัฐเปนอิสระจากกัน
(4) การปกครองสภาพพื้นที่กวางขวาง
(5) อยูภายใตรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 29. ประกอบ
37. บทบาทสําคัญของฝายตุลาการกับฝายนิติบัญญัติในสหรัฐอเมริกา คือ
(1) พิจารณาตีความและตัดสินเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายซึ่งออกโดยฝายนิติบัญญัติได
(2) การใชอํานาจควบคุมการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
(3) สามารถยกเลิกตัวบทกฎหมายที่รัฐสภาเปนผูออกได
(4) รางกฎหมายที่ผานสภาแลวตองผานการพิจารณาจากฝายตุลาการอีกครั้งหนึ่ง
(5) เปนอิสระจากฝายบริหารโดยสิ้นเชิง
ตอบ 1 หนา 115 ฝายตุลาการหรือศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (United States Supreme Court)
นั้น จะมีอํานาจและบทบาทในระดับสูง เพราะเกี่ยวของกับการดูแลการตีความและการใช
กฎหมายตาง ๆ ในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐดวย
38. ประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเปนสังคมเปดกวาง หมายถึง
(1) เปนผูนําในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ (2) เปนตํารวจโลก
(3) สามารถมองเห็นภาพในสังคมของตนไดจากทุกฝายและทุกระดับ
(4) มองเห็นโลกในมุมกวางกวาคนอื่น
(5) มีปญหาขัดแยงภายในประเทศนอยกวาประเทศอื่น
ตอบ 3 หนา 117 ระบบสังคมอเมริกันมีลักษณะเปนสังคมเปดกวาง เพื่อรับเอากระแสธารแหงความ
ตองการของสังคมจากทุกสวนเขามา วัฒนธรรมทางการเมืองอเมริกันจึงมีลักษณะของการรับฟง
ประชาชน และใหความสําคัญตอกระแสสังคมในระดับรากหญาเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงทําใหสามารถ
มองเห็นภาพในสังคมของตนไดจากทุกฝายและทุกระดับ
39. ความเกาแกของประเทศอังกฤษหมายถึงประเด็นใด (1) อายุของรัฐธรรมนูญ
(2) การสถาปนาเปนประเทศ
(3) สถาบันการเมืองและการปกครอง
(4) การเปนประเทศมหาอํานาจ
(5) การมีสภาขุนนาง
ตอบ 3 หนา 53 สถาบันการเมืองและการปกครองของอังกฤษนั้น นับวามีความเกาแกและไดดําเนินมา
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไดหลายรอยปมาแลว เชน หองประชุมสภาขุนนางที่เวสตมินสเตอร
(Westminster) เปนตน
40. ขอใดเรียกไดวาเปนมารยาททางการเมืองที่สําคัญของอังกฤษ
(1) การมีสภาสูงและสภาสามัญ
(2) การมีระบบสองพรรค
(3) การมีสถาบันพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
(4) การไมมีการปฏิวัติรัฐประหารโดยทหาร
(5) การมีสภาขุนนาง
ตอบ 4 หนา 56 การที่กองทัพหรือฝายทหารมีความซื่อตรงตอระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยไมใชกองกําลังทหารเขาไปกาวกายในทางการเมืองนั้น ถือวาเปนมารยาททางการเมืองที่
สําคัญของอังกฤษอยางหนึ่ง

