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1. เฉลย 4) ญิบรออีล - กาหลิบองคแรกของศาสนาอิสลาม
ญิบรออีล เปนเทพบริวารหรือเทวทูต หรือมลาอิกะห ที่มีหนาที่นําเทวโองการจากพระอัลลอฮมาให
นบีมุฮัมมัด ซึ่งพระอัลลอฮทรงสรางเทวทูตเพื่อชักนําคนใหไปสูในทางที่ดีงาม และมีหนาที่คอยรับใชพระอัลลอฮ
เทวทูตที่สําคัญ ไดแก ญิบรออีล มิกาอิล อิสราอิล เปนตน
กาหลิบ เปนประมุขทางศาสนาและการปกครองตอจากทานนบีมุฮัมมัด (ตามนิกายซุนนี) โดยอาบูบักร
ผูเปนพอตาของนบีมุฮัมมัดไดรับตําแหนงกาหลิบเปนคนแรก
1) อัลกุรอาน เปนคัมภีรสําคัญของศาสนาอิสลามที่พระเจา คือ พระอัลลอฮประทานใหแกทานศาสดา
มุฮัมมัดโดยผานเทวทูต (ญิบรออีล) แลวไดบันทึกไวเปนภาษาอาหรับ โดยคัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรฉบับสุดทาย
ที่พระอัลลอฮประทานให จึงเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุดดวยบัญญัติทางศาสนา และวิชาการทุกแขนง
2) อัลหะดิษ เปนคัมภีรที่สาวกของทานนบีมุฮัมมัดไดจดคําสอน การกระทํา และจริยวัตรของทานนบีมุฮัมมัด
ในเรื่องตางๆ เชน เรื่องศาสนา สังคม กฎหมาย การแตงงาน การรักษาความสะอาด เปนตน
3) หลักศรัทธาตอพระศาสนทูต (รอซูล) หรือศาสดา ศาสนทูต คือ บุคคลที่ไดรับโองการจากพระเจา
(พระอัลลอฮ) ใหนําคําสั่งสอนไปประกาศเผยแผใหมนุษยปฏิบัติตาม ในคัมภีรอัลกุรอานมีศาสนทูตทั้งหมด 25 ทาน
และทานนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตทานที่ 25 เปนศาสนทูตทานสุดทาย โดยพระอัลลอฮจะไมสงศาสนทูตมาอีก
2. เฉลย 3) คัมภีรปุราณะ
ปุราณะ เปนภาษาสันสกฤต แปลวา เกาแก คัมภีรปุราณะอยูในรูปแบบของฉันท ริเริ่มจากฝายไศวะนิกาย
และฝายไวศณพนิกาย คัมภีรเลมนี้ไดกลาวถึงตํานานปรัมปราอันวาดวยการกําเนิดโลก เทวดา มนุษย และสิ่งทั้งปวง
และเปนแหลงความรูหลายประการ เชน ความรูทางศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร บุคคลสําคัญ พฤติกรรมของ
ชาวฮินดู ลักษณะบานเมืองตั้งแตสมัยโบราณถึงยุคกลาง นอกจากนี้ยังมีปญจลักษณะอันวาดวยเรื่องราวถึง
5 ประการ คือ ความเปนมาของเอกภพ, ความพินาศ และการกลับมีขึ้นมาใหมของเอกภพ, ประวัติของเทพเจาและ
ทวยเทพ, การครองโลกของพระมนู 14 พระองค และประวัติของสูรยวงศและจันทรวงศ
คัมภีรปุราณะ มีจํานวน 18 เลม เรียกวา มหาปุราณะ เปนคัมภีรที่เกี่ยวของกับเทพเจา 3 พระองค คือ
พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ นอกจากนี้ยังมีคัมภีรยอยอีก 18 เลม เรียกวา อุปปุราณะ อีกดวย
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3. เฉลย 2) เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข
วันที่พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข คือ วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา ตรงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 มีความสําคัญ คือ
1. เปนวันที่พระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา ชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
2. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงไดอริยสาวกองคแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
3. เปนวันที่พระสงฆองคแรกเกิดขึ้น
4. เปนวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค ๓ คือ มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
4. เฉลย 1) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เปนพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตรพระกรรมฐานไทย
เมื่อทานเปนพระภิกษุ ไดปฏิบัติตนอยางเครงครัดและเผยแผพระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะ
และวิปสสนาตามหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแกประชาชน ทําใหทานมีพระสงฆและ
ฆราวาสเปนลูกศิษยจํานวนมาก จึงทําใหแนวคําสอนของทานเปนที่รูจักกันดีวาเปนคําสอนพระวัดปา (สายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต)
5. เฉลย 1) สังคมชนบท - มีความหลากหลายในระบบชนชั้น
สังคมไทยแยกชุมชนการเปนอยูของคนในสังคมไทยได 2 ลักษณะ คือ
1. ชุมชนเมือง คือ ชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนน และชุมชนที่มีการปกครองตนเองแบบ
เทศบาล โดยชุมชนเมืองจะมีความเจริญกาวหนาทางวัตถุ เชน การคมนาคมขนสง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การ
มีอาชีพหลากหลาย ประชาชนมีระดับการศึกษาสูงมีรายไดสูง มีคนหลากหลายชาติหลายภาษา และเปนที่รวมของ
วัฒนธรรมตางๆ ดังนั้นชุมชนเมืองจึงเปนศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง การคา อุตสาหกรรม และบริการ
ตางๆ มากมาย
2. ชุมชนชนบท คือ ชุมชนที่มี ผูคนอาศัยอยูอย างเบาบาง กระจัด กระจาย เปนชุ มชนเล็กๆ เช น
หมูบานที่มีคนมาอยูรวมกันไมมากนักทําใหเกิดความสัมพันธแบบสวนตัว หรือแบบปฐมภูมิ มีความใกลชิดสนิท
สนม ตลอดจนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกันในยามทุกขและสุขไมมีการแบงชนชั้นทางสังคมอยางชัดเจน เนื่องจาก
ชุมชนชนบทสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม ชาวชนบทสวนใหญจึงมีอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต่ํ า
กวาชุนชนเมือง แตสังคมชนบทจะมีความยึดมั่นในศาสนา และแบบประเพณี มีธรรมชาติสวยงาม อากาศดีไมมี
มลภาวะ
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6. เฉลย 1) กฎกระทรวง
การจัดทํากฎหมายเปนกระบวนการทางนิติบัญญัติ ไดแก การทําใหมีกฎหมายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ขึ้นใชในสังคมตองมีองคกรหรือหนวยงาน ซึ่งเรียกวา “ผูมีอํานาจจัดใหมีกฎหมาย” โดยกฎหมายลายลักษณอักษร
ของไทยที่องคกรตางๆ เปนผูตรามีดังนี้
องคกร/หนวยงาน

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาบังคับใช
พระราชบัญญัติ
1. พระราชกําหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง

สถานที่บังคับใช
ทั่วราชอาณาจักร
ทั่วราชอาณาจักร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. เทศบาล
2. องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบัญญัติ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

3. องคการบริหารสวนตําบล

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

4. กรุงเทพมหานคร

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

5. เมืองพัทยา

ขอบัญญัติเมืองพัทยา

เฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ
เฉพาะในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดนั้นๆ
เฉพาะในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นๆ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนเมืองหลวง
เฉพาะในเขตเมืองพัทยา
ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยว

รัฐสภา
รัฐบาลหรือ ครม.

7. เฉลย 4) ภาษีอากรของประชาชน
รายไดของรัฐบาล จะเปนรายไดในสวนของงบประมาณแผนดินซึ่งเปนรายไดที่ไดในประเทศ ภาษีอากร
จะเปนรายไดมากที่สุดคือ 88% ของรายไดทั้งหมด
1) และ 2) เปนเงินที่ไดจากตางประเทศจะเปนบัญชีดุลการชําระเงิน
3) ผลกําไรจากรัฐวิสาหกิจ เทากับ 6%
8. เฉลย 2) ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) คือ การประกาศเจตนารมณในการรวมมือระหวางประเทศที่มีความสําคัญในการวางกรอบเบื้องตนเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ใหการ
รับรองตามขอมติที่ 217 A (III) เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน
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9. เฉลย 2) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย เปนการเจตนาลักทรัพยของผูอื่น โดยใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาใน
ทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย
1) ความผิดฐานลักทรัพย เปนการเจตนาเอาทรัพยของผูอื่นไปครอบครอง
3) ความผิดฐานชิงทรัพย เปนการเจตนาลักทรัพยของผูอื่น โดยการใชกําลัง การประทุษราย หรือขูเข็ญวา
จะใชกําลังประทุษราย
4) ความผิดฐานปลนทรัพย เปนการเจตนาเอาทรัพยของผูอื่น โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาใน
ทันใดนั้นจะใชกําลังประทุษราย โดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามคนขึ้นไป
5) ความผิดฐานยักยอกทรัพย เปนการเจตนาครอบครองทรัพย ซึ่งเปนของผูอื่นหรือผูอื่นเปนเจาของ
รวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต
10. เฉลย 3) ประธานาธิบดีมีสิทธิถูกถอดถอนโดยฝายนิติบัญญัติผานการอภิปรายไมไววางใจได
ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทนระบบหนึ่งซึ่งสาธารณะเลือกตั้งประธานาธิบดีผานการเลือกตั้งเสรีและ
ยุติธรรม ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขแหงรัฐและประมุขรัฐบาล (เปนหนาเปนตาของประชาชน และเปนหัวหนา
นโยบายดวย) โดยควบคุมอํานาจบริหารสวนใหญ ประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนงแนนอนและไมอาจดํารง
ตําแหนงเกินกําหนดเวลาได เพราะไดรับเลือกตั้งจากประชาชน การเลือกตั้งตามแบบมีกําหนดวันที่ชัดเจนและ
ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย ประธานาธิบดีควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง สมาชิกคณะรัฐมนตรีนั้นไดรับการ
แตงตั้งอยางเจาะจงจากประธานาธิบดีดวยตนเอง ประธานาธิบดีไมอาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงไดโดยงาย
จากฝา ยนิ ติบั ญญั ติ แม ประธานาธิบดี จ ะถื อ อํ านาจบริ หารส ว นมากไว แตก็ไ ม สามารถถอดถอนสมาชิกฝ า ย
นิติบัญญัติไดโดยงายเชนกัน ประชาธิปไตยประเภทนี้จึงไมพบแพรหลายทั่วโลกในปจจุบัน แตพบไดในประเทศ
สว นใหญ ในทวี ปอเมริ กา ซึ่ งระบบนี้ไ ม มีน ายกรั ฐมนตรี ฝ า ยบริ หารไมส ามารถยุ บสภา และฝ ายนิ ติบัญญั ติ
ไมสามารถอภิปรายไมไววางใจ
11. เฉลย 5) ฌอง ฌาค รุสโซ
ฌอง ฌาค รุสโซ ไดรับยกยองใหเปนเจาทฤษฎีอํานาจอธิปไตยประชาชน เขียนหนังสือสัญญาประชาคม
เกี่ยวกับรัฐบาลควรเกิดจากความเห็นชอบรวมกันของประชาชนและตองปกครองดวยความยุติธรรม และอยูรวมกัน
อยางมีความสุขหากรัฐบาลผิดสัญญาประชาชนมีสิทธิ์ลมลางรัฐบาลได หลักการเกี่ยวกับเสรีภาพ ความเสมอภาค
และภราดรภาพ ก็เปนแนวคิดของ ฌอง ฌาค รุสโซ
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12. เฉลย 4) การกําหนดราคาขั้นสูง
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลสามารถเขาแทรกแซงตลาดไดโดยใชนโยบายการควบคุมราคา ซึ่งมี
ผลกระทบตอดุลยภาพของตลาด
การควบคุ ม ราคา (Price Control) ทํ า ให ร าคาสิ น ค า มี เ สถี ย รภาพ เพราะเมื่ อ ปริ ม าณการผลิ ต
เปลี่ยนแปลงจะทําใหราคาเปลี่ยนแปลงสูงหรือต่ําตามไปดวยซึ่งจะทําใหผูบริโภคหรือผูผลิตไดรับความเดือดรอน
ดังนั้น รัฐบาลจึงเขามาใหความชวยเหลือผานเครื่องมือตางๆ คือ
1. การกําหนดราคาขั้นสูง (Maximum Price Control) เปนการควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือ
ผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนจากการที่สินคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น
2. การกําหนดราคาขั้นต่ํา (Minimum Price Control) เปนการควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือ
ผูผลิตไมใหไดรับความเดือดรอนจากการที่ราคาสินคาที่ผลิตไดต่ําเกินไปไมคุมทุนที่ลงไป
13. เฉลย 2) บุญบั้งไฟ
พิธีแหนางแมวเปนพิธีที่ทําเพื่อขอฝน
นิยมทํากันในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป

คลายประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเปนพิธีบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน

14. เฉลย 2) อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุใชอักษรสันสกฤต
อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ
เปนแหลงอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยูบริเวณดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย (ปากีสถานใน
ปจจุบัน) ดินแดนลุมแมน้ําสินธุอุดมสมบูรณเหมาะแกการทํากสิกรรม บางเรียกวาวัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa
Culture) ซึ่งเปนชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําสินธุเมื่อประมาณ 3500-1000 ปกอนพุทธศักราช
หลักฐานทางโบราณคดีพบวามีเมืองใหญ 2 เมือง คือ เมืองฮารัปปา (Harappa) และเมืองโมเฮ็นโจดาโร
(Mohenjo-Daro) หลักฐานดังกลาวทําใหทราบวาบริเวณลุมแมน้ําสินธุมีผูคนตั้งถิ่นฐานและสรางสรรคอารยธรรมมายาวนาน คือ พวกดราวิเดียน สิ่งที่เดนที่สุดของอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ตัวเมืองที่มีการวางผังเมืองอยาง
เปนระเบียบ แยกพื้นที่ใชงานออกจากกันอยางชัดเจน เชน เขตที่อยูอาศัย ศาสนสถาน ยุงฉาง มีการตัดถนน
เปนมุมฉากและแบงเมืองออกเปนตาราง แสดงความรูดานเรขาคณิตขั้นสูง สิ่งที่โดดเดนกวาอารยธรรมอื่นๆ คือ
มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดีเปนระบบ
จากรูปแบบการกอสรางแสดงใหเห็นวามีการปกครองแบบรวมอํานาจ
ซึ่งผูปกครองอาจเปนนักบวชหรือกษัตริยที่เปนผูนําศาสนาดวย
ในดินแดนลุมน้ําสินธุยังพบวัฒนธรรมดานภาษา คือ ตัวอักษรโบราณของอินเดีย ซึ่งเปนอักษรดั้งเดิม
ที่ยังไมมีนักวิชาการอานออก อักษรโบราณนี้ปรากฏในดวงตราตางๆ มากกวา 1200 ชิ้น โดยในดวงตราจะมีภาพ
วัว ควาย เสือ จระเข และชาง ปรากฏอยูดวย
15. เฉลย 1) เพื่อใหพนจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม
รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ ทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม เพราะเกรงภัย
ลัทธิจักรวรรดินิยมหรือกลัวการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
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16. เฉลย 1) นโยบายการคลังแบบหดตัว และใชงบประมาณเกินดุล
1. นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) คือ มาตรการที่รัฐบาลใชเครื่องมือดานการจัดหารายได การใช
จายและการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางดานเศรษฐกิจมหภาค มาตรการดังกลาวจะมีผล ดังนี้
- ระยะสั้น จะสงผลตอตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ เชน อุปสงครวม ระดับการจางงาน
- ระยะยาว มุงเนนอัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงของผลผลิต
วัตถุประสงคหลัก คือ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหอยูในภาวะที่เหมาะสม เสริมสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสงเสริมการกระจายรายไดใหเปนธรรม
ประเภทของนโยบายการคลัง
นโยบายการคลังแบบขยายตัว
นโยบายการคลังแบบหดตัว
(Expansionary Fiscal Policy)
(Contractionary Fiscal Policy)
รายจายรัฐบาลมากกวารายรับ
รายรับมากกวารายจาย
ใชในการเพิ่มงบประมาณรายจาย และลดอัตราภาษี
ใชในการลดงบประมาณรายจาย และเพิ่มอัตราภาษี
ใชในกรณีเศรษฐกิจตกต่ํา
กรณีเศรษฐกิจฟองสบู, เศรษฐกิจขยายตัวมากเกินไป,
เกิดภาวะเงินเฟอ, เกิดปญหาการวางงานจํานวนมาก
ใชงบประมาณขาดดุล
ใชงบประมาณเกินดุล
2. งบประมาณแผนดิน คือ แผนเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาลและแผนเกี่ยวกับการจัดหารายรับมา
ใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือระยะเวลา 1 ป เปนเกณฑ
ประเภทของงบประมาณแผนดิน
งบประมาณสมดุล (Balanceed Budget)
งบประมาณไมสมดุล (Unbalanceed Budget)
งบประมาณที่เปนรายไดของรัฐ ไดแก
งบประมาณที่เปนรายไดของรัฐ
รายไดจากภาษีอากร, จากการขายสิ่งของและบริการ,
จากรัฐพาณิชย และรายไดอื่นๆ
รวมกันแลวเทากับรายจายของรัฐพอดี
รวมกันแลวไมเทากับรายจายของรัฐ
รายได > รายจาย = งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget)
รายจาย > รายได = งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget)
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17. เฉลย 1) สิ่งแวดลอม
Earth Summit เปนการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่กรุงริโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล
จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีขอตกลงเกี่ยวกับ
- การปองกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในโลกจากปฏิกิริยาเรือนกระจก
- การอนุรักษสิ่งแวดลอมชีวภาพ
- การอนุรักษปาไม
- การพัฒนาระบบนิเวศอยางเหมาะสม
3) แผนงานอาหารแหงโลก (WFP)
18. เฉลย 1) การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม
ปจจัยสําคัญในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย มีดังนี้
1. ปจจัยภายใน ไดแก
1.1 ความสามารถของผูนําชาวไทย เมื่ออํานาจทางการเมืองของอาณาจักรขอมเสื่อมสลายลง
ผูนําคนไทย คือ พอขุนผาเมือง และพอขุนบางกลางหาว จึงรวมมือกันรวมกําลังไพรพลเขาขับไลขอมสบาดโขลญลําพง
ยึดเมืองสุโขทัยกลับคืนมา และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเปนผลสําเร็จในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 18
1.2 รักความเปนอิสระ คนไทยมีนิสัยรักอิสระไมชอบใหผูใดกดขี่ขมเหงและบังคับ การขับไล
ขอมจึงไดรับความรวมมือรวมใจจากชาวไทยทุกคน จนสามารถปลดปลอยกรุงสุโขทัยเปนอิสระไดในที่สุด
1.3 บานเมืองมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร มีผูคนตั้งบานเรือนเปนชุมชนที่คอนขาง
หนาแนน จึงมีความพรอมทั้งกําลังคนและเสบียงอาหาร
2. ปจจัยภายนอก ไดแก การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม หลังจากพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.
1724-1761) สิ้นพระชนม อาณาจักรขอมเสื่อมลงมาก การเมืองไมมีเสถียรภาพ มีความวุนวายเกิดขึ้นบอยครั้ง
กษัตริยที่ปกครองตอมาขาดความเขมแข็ง ไมอาจควบคุมดูแลอาณาจักรอันกวางขวางไดเชนแตกอน เปดโอกาสให
บรรดาแวนแควนและหัวเมืองตางๆ รวมทั้งสุโขทัยสามารถกอตั้งอาณาจักรของตนขึ้นมาไดในชองวางแหงอํานาจนี้
19. เฉลย 3) นิโคลัส คอเปอรนิคัส คนพบทฤษฎีสุริยจักรวาล
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรระยะแรก เปนวิทยาศาสตรกายภาพดานดาราศาสตร เริ่มตนเมื่อ นิโคลัส
คอเปอรนิคัส ชาวโปแลนด คนพบทฤษฎีสุริยจักรวาลวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล
20. เฉลย 1) ที่ตั้ง ความสูง-ต่ําของพื้นที่ ความใกล-ไกลทะเล แนวเทือกเขา
ปจจัยที่ทําใหภูมิอากาศแตกตางกัน ไดแก ที่ตั้ง หรือละติจูด, ความใกล-ไกลทะเล, ความสูง-ต่ําของ
พื้นที่, ลมประจําที่พัดผาน และการวางตัวของเทือกเขา
2) และ 3) มีปริมาณน้ําฝน จึงไมถูกตอง
4) และ 5) มีอุณหภูมิ จึงไมถูกตอง
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21. เฉลย 3) ศีลกําลัง
ศีลกําลัง มีเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก ทําเพื่อเพิ่มศรัทธาในความเปนชาวคริสต
1) ศีลบวช พิธีแตงตั้งบุคคลเปนบาทหลวง
2) ศีลอภัยบาป ชาวคริสตที่รูตัววาทําผิดจะไปสารภาพบาปกับบาทหลวง บาทหลวงจะไถบาปใหแลวใหไป
ทําความดีชดเชย
4) ศีลมหาสนิท (พิธีมิสซา) ทําเพื่อระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยชู
5) ศีลเจิมคนไข เปนศีลที่โปรดใหสําหรับผูปวยที่ออนกําลังในสภาพที่นาเปนหวง หรือกําลังจะสิ้นใจ
ทําใหหลุดพนจากบาปและมีกําลังตอสูกับความออนแอ
22. เฉลย 4) หลักปรมาตมันและโมกษะ
หลักปรมาตมันและโมกษะ คือ หนทางที่นําไปสูการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด ไดแก
1. กรรมมรรค หรือกรรมโยคะ หมายถึง ทางแหงกรรม ใหละกรรมที่ทําใหเวียนวายตายเกิด และ
ปฏิบัติกรรม ที่ทําใหหลุดพน
2. ภักติมรรค หมายถึง ทางแหงความดี คือ ความภักดีตอพระเจา
3. ชญาณมรรค หมายถึง ทางแหงความดี คือ การทําสมาธิใหเกิดการรูแจง หรือเกิดปญญา
4. ราชมรรค หมายถึง ทางแหงการฝกฝนจิตอยางเครงครัด
23. เฉลย 1) หลักธรรมขั้นสูงลวนๆ
พระอภิธรรมปฎก เปนหลักธรรมขั้นสูงลวนๆ
2) วินัยระเบียบขอบังคับของสงฆ คือ พระวินัยปฎก
3) คําสอนของพระพุทธเจาและสาวก คือ พระสุตตันตปฎก
4) ชาดกตางๆ อยูในพระสูตรหรือพระสุตตันตปฎก
24. เฉลย 4) รูทั้งรูปธรรมและนามธรรมลวนเกิดดับไมเที่ยงเปนอัตตา
สติปฏฐาน ๔ คือ ขอปฏิบัติเพื่อรูแจงเขาใจความเปนจริงของสิ่งทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
ตามกฎไตรลักษณ (สามัญลักษณะ) โดยไมมีความยึดติดดวยอํานาจกิเลสทั้งปวง มี 4 ระดับ ไดแก
1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูกายเปนฐาน โดยเขาใจวารางกาย คือ ธาตุ ๔
(ดิน น้ํา ลม ไฟ) มาประชุมรวมกันเปนรางกาย เปนรูปธรรม ไมเที่ยงแท เปนทุกข และเปนอนัตตา ตรงกับ
กฎไตรลักษณ
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูเวทนาเปนฐาน ไมมองวากําลังทุกข กําลังสุข
หรือเฉยๆ แตเปนนามธรรมที่มาเกิด ดับ เวทนา ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูจิตเปนฐาน ระลึกรูเจตสิก และจิต มีสติ
มองทุกสิ่งเปนนามธรรม เห็นความเกิดดับ จิตลวนไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา
4. ธรรมมานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูสภาวะธรรมเปนฐาน ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ลวนมีความเกิดดับ ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา
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25. เฉลย 1) เปนกลุมเอกชน
กลุมผลประโยชน หมายถึง กลุมคนที่มุงหวังผลประโยชนทางการเมืองเหมือนกันรวมตัวกันจัดตั้งเปน
องคกรอยางเปนระบบ
2), 3) และ 4) เปนคําตอบที่ถูก
26. เฉลย 2) อัยการ
คดีเริ่มตนที่พนักงานสอบสวน (ตํารวจ) เมื่อสรุปสํานวนแลว ตองสงสํานวนใหอัยการพิจารณาสั่งฟอง
หรือไมฟอง อัยการเปนทนายของแผนดิน มีหนาที่ฟองรองคดีแทนโจทก
27. เฉลย 2) คาของเงินลดลง
ราคาสินคาและบริการมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ หมายถึง เกิดภาวะเงินเฟอ ทําใหคาของเงินลดต่ําลง
28. เฉลย 2) นับถือศาสนาโดยไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
หนาที่ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีดังตอไปนี้
1. บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง โดยไมแจงเหตุผลอันสมควร ยอมเสีย
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว
4. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ โดยรับราชการทหาร
5. บุคคลมีหนาที่เสียภาษีใหรัฐ
6. บุคคลมีหนาที่ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกปองและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
29. เฉลย 4) รักษาเสถียรภาพดานการเงินของประเทศ
1), 2) และ 3) และเปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยเหมือนกัน แตขอ 4) ถูกที่สุด
30. เฉลย 3) กฎบัตรแอตแลนติก
กฎบัตรแอตแลนติก เปนที่มาขององคการสหประชาชาติ คือระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูนําของ
มหาอํานาจ 2 ชาติ คือ ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลล ของสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิล
ของอังกฤษไดรวมกันประกาศกฎบัตรแอตแลนติก ในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941 จุดมุงหมายคือสราง
ความเทาเทียมกันในสังคมนานาชาติ และจัดตั้งองคการนานาชาติ เพื่อรักษาสันติภาพของโลก
2) สนธิสัญญาแวรซายส เปนสัญญาที่เยอรมันทํากับสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
4) หลักการ 14 ขอ ของประธานาธิบดี วูดโรด วิลสัน ของสหรัฐอเมริกา เปนที่มาขององคการสันนิบาตชาติ
5) สนธิสัญญาเบาวริงเปนสัญญาที่ไทยทํากับอังกฤษ มีขอกําหนดไวหลายประการที่ไทยเปนฝายเสียเปรียบ
อังกฤษเปนฝายไดประโยชน
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31. เฉลย 4) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การปองกันประเทศ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
นโยบาย 4 ทันสมัยของเติ้ง เสี่ยว ผิง เนนความเจริญดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและการปองกันประเทศ ทําใหจีนเปดประเทศและมีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด
32. เฉลย 3) ประชาชนมีความตองการสินคาและบริการลดลง
เงินเฟอ (Inflation) หมายถึง ภาวะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากเกินไป ราคาสินคา
และบริการจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เศรษฐกิจจะมีความคลองตัวมากเพราะประชาชนมีเงินกันมาก แตเงินนั้นมีคานอยลง
สาเหตุของภาวะเงินเฟอ
1. ตนทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น (Cost-push Inflation) ทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา คาจาง
แรงงาน และคาขนสงสินคามีราคาแพงขึ้น
2. ความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้น (Demand-pull Inflation) แตปริมาณสินคาและบริการที่
ตองการมีอยูในตลาดไมเพียงพอ ทําใหราคาสินคาและบริการแพงขึ้นได
33. เฉลย 1) 5 กิโลเมตร
จากสูตร

มาตราสวน
1
50000
ระยะทางจริง
ทําใหเปนกิโลเมตร

ผนที่
= ระยะทางในแ
ระยะทางจริ ง
10
= ระยะทางจริ
ง

= 10 × 50000
= 100500000
× 1000

= 5 กิโลเมตร

34. เฉลย 4) รัฐบาลตองการสงเสริมใหประเทศตางๆ นําเขาสินคาระหวางกันอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ
นโยบายการคาระหวางประเทศ คือ นโยบายที่แตละประเทศใชในการนําสินคาเขา และการสงสินคาออก
แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. นโยบายการคาแบบเสรี สงเสริมใหประเทศตางๆ นําสินคามาทําการคาขายระหวางกันอยางเสรี
ปราศจากขอจํากัดใดๆ
2. นโยบายการคาแบบคุมกัน มุงสนับสนุนภาพการผลิตในประเทศ คือ รัฐบาลจะใชเครื่องมือตางๆ
เพื่อจํากัดการนําเขา และสงเสริมการสงออก มีหลักในการดําเนินการ ดังนี้
2.1 เพื่อใหประเทศชวยเหลือตนเองไดเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน เชน เมือ่ เกิดสงครามขึ้น อาจจะไมมีสินคา
ที่จําเปนบางอยางใช เพราะไมสามารถนําเขามาตามปกติได ในยามปกติจึงควรเตรียมการผลิตสินคาที่จําเปนสํารองไว
2.2 เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม ถารัฐบาลไมหาม
นําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในจะตองเลิกลมกิจการ
2.3 เพื่อปองกันการทุมตลาด การทุมตลาด หมายถึง การสงสินคาไปขายประเทศอื่น ในราคาที่
ต่ํากวาตนทุนเพื่อทําลายคูแขงขันในตลาดตางประเทศ เมื่อทุมตลาดสําเร็จและไดครองตลาดแหงนั้นแลว ก็จะเพิ่ม
ราคาสินคาใหสูงขึ้นในเวลาตอมา
2.4 เพื่อแกปญหาการขาดดุลการคา การขาดดุลการคา คือ มูลคาสินคาที่สงไปขายตางประเทศ
นอยกวามูลคาสินคาที่นําเขามา ทําใหตองเสียเงินตราตางประเทศออกไปจํานวนมาก จึงตองแกไขโดยจํากัดการ
นําเขาและการสงออกใหมากขึ้น
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35. เฉลย 5) UNESCO
องคการยูเนสโก คือ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ใหความชวยเหลือ
และอนุรักษวัฒนธรรม
1) UNEP แผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (United Nations Environment Programe)
2) UNDP แผนงานสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (United Nations Development Programe)
3) WHO องคการอนามัยโลก (World Health Organization)
4) UNICEF องคการสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ
36. เฉลย 4) ขั้นตีความหลักฐาน
วิธีการทางประวัติศาสตร คือ กระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหา เปนการกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคําตอบ
ดวยเหตุและผล ตองอาศัยการอาน การสังเกต ควรมีความรูกวางขวางทางประวัติศาสตรในเรื่องนั้นๆ มากอนบาง
ประเด็นก็คือ จะศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน เกิดขึ้นอยางไร และเพราะเหตุใด
2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน เปนการคนหา และรวบรวมหลักฐานประเภทตางๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร
และไมเปนลายลักษณอักษร ทั้งที่เปนหลักฐานชั้นตน (ชั้นปฐมภูมิ) และหลักฐานชั้นรอง (ชั้นทุติยภูมิ)
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน เปนการวิเคราะหหลักฐาน หรือการวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร
คือ การตรวจสอบหลักฐาน และประเมินความนาเชื่อถือและคุณคาของหลักฐาน ทําได 2 ลักษณะ คือ
3.1 การวิพากษภายนอก หรือการวิพากษหลักฐาน (External Criticism) คือ การพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐานที่ไดคัดเลือกไวแตละชิ้นวามีความนาเชื่อถือเพียงใด
3.2 การวิพากษภายใน หรือการวิพากษขอมูล (Internal Criticism) คือ การพิจารณาเนื้อหา
หรือความหมายที่แสดงออกในหลักฐาน เพื่อประเมินวานาเชื่อถือเพียงใด
4. ขั้นตีความหลักฐาน หมายถึง การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจาก
หลักฐานอยางเครงครัด ไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต
5. ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ เปนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใช
ภาษาที่เขาใจงาย มีความตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง
37. เฉลย 1) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP)
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) คือ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย คิดตามราคาตลาดที่
ประชาชาติของประเทศผลิตขึ้นไดใน 1 ป โดยทรัพยากรไทย (รายไดคนไทยในประเทศบวกกับรายไดคนไทยที่ไป
ทํางานในตางประเทศ)
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38. เฉลย 1) หลักฐานดานภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน
แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูแถบตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน
ทางตอนใตของจีนของบริเวณมณฑลหยุนหนาน กุยโจว กวางซี กวางตง พบวามีคนที่พูดภาษาไทย
มีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอาศัยอยูเปนจํานวนมากและอยูกระจายถึงเวียดนามตอนเหนือ ลาว พมา และรัฐอัสสัม
ของอินเดีย
นักวิชาการทั้งหลาย เชน นักประวัติศาสตร นักภาษาศาสตร นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี ไดศึกษา
เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน
สรุปไดวาชนชาติไท (Tai) เปนชนชาติหนึ่งของชนกลุมนอยของจีน ตั้งหลักแหลงกระจายอยูตามชายแดนดาน
ตะวันตกและดานใต ปจจุบันเปนเขตปกครองตนเองของชนชาติไทยสิบสองปนนาที่ผูคนยังมีวัฒนธรรมและใช
ภาษาไทยอยู
39. เฉลย 3) เริ่มการสรางสถาปตยกรรมแบบผสม คือ ไทยปนตะวันตก
สมัยรัชกาลที่ 4 หลังการทําสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 ไทยมีการติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรมของไทย สวนการสรางสถาปตยกรรม
แบบผสม คือ ไทยปนตะวันตก เริ่มสรางครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 5 อาคารสถานแบบผสมแหงแรก คือ พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท
40. เฉลย 2) คําศัพทภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนคําศัพทภาษาไทยแทน
การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
1. จัดใหมีการถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม เชน การอนุรักษเพลง
พื้นบานทั้งลําตัด เพลงฉอย เพลงเรือ ดวยการจัดชมรมประจําทองถิ่น หรือจัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียน เปนตน
2. เปลี่ยนแปลงคานิยมของคนในสังคมที่ละเลยหรือไมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา
พื้นบานของไทย เชน ควรสงเสริมการศึกษาและใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพรไทย
3. รวมกันทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันอยางแทจริง ไมใชเปน
เพียงการจัดแสดงหรือรณรงคเปนบางชวงเทานั้น เชน บางทองถิ่น บางหนวยงานรณรงคใหคนในทองถิ่นหรือใน
หนวยงานแตงกายดวยเสื้อผาที่ตัดเย็บจากผาพื้นเมือง ก็ควรหาแบบเสื้อผาที่เหมาะสมกับคนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ
4. สรางจิตสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชน สงเสริมและปลูกฝงให
เยาวชนรักษากิริยามารยาทแบบไทย เชน มีสัมมาคารวะ เคารพผูใหญ มีความออนนอมถอมตน และรักนวลสงวนตัว
รวมทั้งสงเสริมใหใชภาษาไทยอยางถูกตอง ทั้งการพูดและการเขียน
41. เฉลย 1) น้ําเกิด
ในวันที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคานั้น จะเปนวันแรม 15 ค่ํา และวันขึ้น 15 ค่ํา ซึ่งดวงอาทิตย
ดวงจันทร และโลก จะอยูในแนวโคจรแนวเดียวกัน ดังนั้นแรงดึงดูดจากทั้ง 3 แหง จึงมีปฏิสัมพันธตอกันอยาง
มากทําใหน้ําขึ้น-น้ําลงมากกวาปกติ เรียกลักษณะเชนนี้วา “น้ําเกิด”
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42. เฉลย 4) สถาบันการเมือง-การปกครอง
สถาบันสังคม หมายถึง แบบอยางพฤติกรรมที่ตั้งขึ้น และปฏิบัติสืบตอกันมา และเปนที่ยอมรับกัน
ในสังคม หรือองคกรทางสังคมที่กําหนดแบบแผนทางความคิด และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือรวมกันในการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิก โดยสถาบันสังคมพื้นฐาน มี 5 สถาบันประกอบดวย
1. สถาบันครอบครัว เปนสถาบันทางสังคมที่มีแบบแผนของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
และเครือญาติ เชน การแตงงาน การเลี้ยงดูบุตร การอบรมขัดเกลา เปนตน โดยสถาบันครอบครัว เปนกลุมสังคม
ขนาดเล็กที่เปนพื้นฐานสําคัญของสังคมโดยทั่วไป
2. สถาบันศาสนา เปนสถาบันทางสังคมที่มีความเกี่ยวของกับแบบแผนของความเชื่อ ความศรัทธาที่มี
ตอศาสนาตางๆ ทําใหเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความประพฤติ การปฏิบัติของคนในสังคม จึงทําใหสถาบัน
ศาสนามีสวนเสริมสรางความมั่นคงในสังคม
3. สถาบันเศรษฐกิจ เปนสถาบันทางสังคมที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยใหอยูรอด
เปนแบบแผน กระบวนการเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนสินคา และบริการตางๆ ดังนั้นสถาบัน
เศรษฐกิจ จึงเปนแบบแผนในการคิด การกระทําเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคม และเปนสิ่งที่สังคมจะ
ขาดไมได
4. สถาบันการศึกษา เปนสถาบันสังคมที่ทําหนาที่ถายทอดความรูแกสมาชิกในสังคม เพื่อสงเสริมให
บุคคลมีความรูความชํานาญดานตางๆ เพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความเจริญกาวหนาอยู
รวมกันอยางสงบเกิดสันติสุขในสังคม
5. สถาบันการปกครอง เปนสถาบันทางสังคมที่เกาแก และเปนสิ่งสําคัญตอทุกสังคมทุกกาลสมัย
ดังนั้นสถาบันการปกครองจึงมีฐานะเหนือสถาบันอื่น หรือควบคุมสถาบันอื่นๆ มีอํานาจในการนําประสานปกครอง
และค้ําจุนสถาบันอื่นๆ โดยใชกฎหมายเปนกรอบในการควบคุมสถาบันอื่นๆ เพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตของ
บุคคลและการดํารงอยูของสังคม
43. เฉลย 4) ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได
หนวยงานสําคัญของกระทรวงการคลังที่ทําหนาที่ในการเก็บภาษีอากร ไดแก
1. กรมศุลกากร ทําหนาที่เก็บภาษีอากร จากบุคคลที่สงสินคาออกและนําสินคาเขา
2. กรมสรรพสามิต ทําหนาที่เก็บภาษีอากรจากการผลิต และจําหนายสินคาฟุมเฟอย หรือสินคาที่มี
จํากัดหรือสินคาที่รัฐบาลไมสนับสนุนใหประชาชนบริโภค เชน สุรา บุหรี่ น้ํามันเชื้อเพลิง แกสหุงตม ไพ ยานัตถุ
ไมขีด เปนตน
3. กรมสรรพากร ทําหนาที่เก็บภาษีเงินไดและภาษีการคาทั่วไปในรูปของภาษีมูลคาเพิ่ม อากรมหรสพ
เปนตน
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44. เฉลย 1) ยุคหินใหม - การเพาะปลูก
เศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ซึ่งกระบวนการผลิต
สินคาและบริการ ขั้นตอนแรกนั้น คือ การผลิตทางดานการเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว เปนตน
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรแบงออกได 2 ยุคใหญๆ ไดแก
1. ยุคกอนประวัติศาสตร เปนยุคที่มนุษยยังไมสามารถประดิษฐตัวอักษรขึ้นมาใช ดังนั้น
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรในยุคนี้ จึงตองศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใชของมนุษย ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 2 ยุค ไดแก
1.1 ยุคหิน เครื่องมือเครื่องใชของมนุษยที่ทําดวยหิน สามารถแบงออกเปนยุคยอยได 3 ยุค คือ
1.1.1 ยุคหินเกา เปนยุคที่มนุษยอยูรวมกลุมกันขนาดเล็ก (ประมาณ 7-15 คน)
ดํารงชีวิตดวยการเรรอนเก็บของปา (ผักผลไม) ลาสัตว (ซึ่งเปนอาหารที่ธรรมชาติสรางไว) ดวยเครื่องมือหิน
กะเทาะ ซึ่งเปนเครื่องมือเครื่องใชแบบหยาบๆ เชน มนุษยชวา มนุษยปกกิ่ง มนุษยนีอัลเดอรทัล
1.1.2 ยุคหินกลาง เปนยุคที่มนุษยอยูรวมกลุมกันขนาดใหญมากขึ้น ดํารงชีวิตดวยการ
เรรอนเก็บของปา ลาสัตว อาศัยหลับนอนตามถ้ํา ชะงอนผา แตยังรูจักใชอาวุธลาสัตวระยะยาว เชน หนาไม
ธนู และจับปลาดวยเครื่องมือคลายแหในปจจุบัน
1.1.3 ยุคหินใหม เปนยุคที่มนุษยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตมากที่สุด กลาวคือ
หยุดการเรรอนมาตั้งหลักแหลงอยูกับที่ (ในบริเวณใกลแหลงน้ํา) เปลี่ยนจากการหาอาหารจากธรรมชาติมา
ผลิตอาหารเพื่อบริโภคเอง คือ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว หรือเรียกยุคนี้วา “ยุคการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรก”
ซึ่งหมายถึงยุคที่มนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ คือ สามารถทําการผลิต (การเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว) สินคาและบริการไดเปนครั้งแรกของมนุษยชาติ
1.2 ยุคโลหะ เปนยุคที่มนุษยสามารถประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชจากโลหะไดโดยแบงออกเปน
3 ยุคยอย ไดแก ยุคทองแดง ยุคสําริด และยุคเหล็ก
2. ยุคประวัติศาสตร เปนยุคที่มนุษยสามารถประดิษฐอักษรและบันทึกเรื่องราวของตนเองได
แบงไดเปน 4 ยุค ไดแก
2.1 ยุคโบราณ (3000 ปกอนคริสตศักราช-ค.ศ. 476)
2.2 ยุคกลาง (ค.ศ. 476-1453)
2.3 ยุคใหม (ค.ศ. 1453-1945)
2.4 ยุคปจจุบัน (ค.ศ. 1945-ปจจุบัน)
45. เฉลย 1) เวลา 20.00 นาฬิกา วันศุกร
เวลาของประเทศไทยกําหนดจากเสนลองจิจูดที่ 105 องศาตะวันออก ถาเมืองที่เพื่ออาศัยตั้งอยู
ลองจิจูดที่ 75 องศาตะวันตก สถานที่ของเมืองทั้งสองตั้งหางกัน 180 องศา (105 + 75) เพราะเมืองทั้งสองตั้งอยู
กันคนละซีกโลก ดังนั้นจะมีเวลาตางกัน 12 ชั่วโมง โดยที่ประเทศไทยมีเวลาเร็วกวาเพราะตั้งอยูซีกโลกตะวันออก
46. เฉลย 4) การปองกันการกัดเซาะหนาดินพังทลาย
หญาแฝกเปนวัชพืชพื้นเมืองในเขตรอน โดยเฉพาะพันธุที่ใชในโครงการพระราชดําริเปนพันธุพื้นเมือง
ของไทย ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย วัชพืชชนิดนี้มีรากฝอยมากและยาวแผเปนบริเวณกวาง
โดยรอบและลึก ชวยยึดดินปองกันการกัดเซาะพังทลายของหนาดิน

หลักธรรม

วันคลายวันถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ

ความสําคัญ

วันอัฏฐมีบูชา
วันแรม 8 ค่ํา เดือน 6

หลักธรรม

อัปปมาทะ
(ความไมประมาท)

ทุกข
สมุทัย
นิโรธ
มรรค

อริยสัจ ๔

หลักธรรม

ความสําคัญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(มัชฌิมาปฏิปทา + อริยสัจ ๔

จันทรเสวยฤกษมาฆะ
พระสงฆ 1250 รูปมาประชุมกันโดยไมไดนัดหมาย
เปนเอหิภิกขุอปุ สัมปทา
เปนพระอรหันตทรงอภิญญา

เหตุการณสําคัญ

วันมาฆบูชา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3

วันอาสาฬหบูชา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8

หลักธรรม

วันสําคัญสากลของสหประชาชาติ
และของโลก พ.ศ. 2542

วันแหงการฟงธรรม
การฟงธรรมเปนการพัฒนาปญญา

ความสําคัญ

วันธรรมสวนะ - วันพระ
วันขึ้น 8 ค่ํา และ 15 ค่ํา
วันแรม 8 ค่ํา และ 15 ค่ํา

วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6

เหตุการณสําคัญ

ปรินิพพาน - กุสินารา - (ตนสาละ)
ตรัสรู - พุทธคยา - (ตนโพธิ์)
ประสูติ - สวนลุมพินี (ตนสาละ)

ละชั่ว
ทําดี
มีจิตบริสุทธิ์

โอวาทปาติโมกข

พระรัตนตรัยครบ

พระสงฆสาวกองคแรก

ปฐมเทศนา

ประกาศศาสนา
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47. เฉลย 1) วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา
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48. เฉลย 2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย
การบริการเครือขายโทรศัพทมือถือในประเทศไทยมีอยูไมกี่ราย เชน AIS, DTAC, TRUE เปนตน
ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนตลาดที่มีผูคานอยราย โดยปกติตามหลักเศรษฐศาสตร แบงชนิดของตลาดไว 4 ประเภท ดังนี้
1. ตลาดผูกขาด - เปนตลาดที่มีผูขายเพียงรายเดียว ปราศจากการแขงขันตลาดประเภทนี้สินคา
ดอยคุณภาพและมักมีราคาแพง
2. ตลาดที่มีผูขายนอยราย - เปนตลาดที่มีผูขายมากขึ้น แตยังอยูในจํานวนไมมากทําใหการแขงขัน
อยูในวงจํากัด ถาผูขายรวมตัวกัน ผูบริโภคก็จะบริโภคสินคาที่มีราคาแพง
3. ตลาดแขงขันสมบูรณ - เปนตลาดที่มีผูขายมากรายในสินคาชนิดเดียวกันทําใหราคาสินคาขึ้นลง
ตามกลไกราคา (อุปสงค-อุปทาน) ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามความพึงพอใจทั้งคุณภาพและราคา
4. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด - เปนตลาดที่พบเห็นอยูทั่วไปมีผูขายมากก็จริง แตการแขงขันนั้นอยู
ในวงจํากัด มีสินคาไมครบทุกยี่หอ ผูขายมีจํานวนจํากัดแขงขันกันเอง ตลาดชนิดนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตลาด
ผูขายนอยราย แตผูขายมากกวาเล็กนอย
49. เฉลย 3) จารีต
บรรทัดฐาน หมายถึง กฎระเบียบแบบแผนในสังคมที่กําหนดขึ้นเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใน
สังคม หรือมาตรฐานในการปฏิบัติและควบคุมไปตามที่สังคมตองการ เพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบอยูรวมกัน
อยางสงบสุข ซึ่งบรรทัดฐานมี 3 ประเภท คือ
1. วิถีชาวบานหรือวิถีประชา
เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนในสังคมปฏิบัติโดยทั่วไปจนเกิด
ความเคยชิน หรือเปนประเพณี หรือเปนมารยาท เชน การถอดรองเทากอนเขาบาน การไหวผูใหญที่มีอาวุโสกวา
ซึ่งเปนการปฏิบัติจนไมมีความรูสึกวาเปนภาระหนาที่ เพราะเปนสิ่งที่มีมานาน และปฏิบัติกันอยางแพรหลายโดย
ไมมีกฎหมายหรือขอบังคับใดมาบังคับใหปฏิบัติ เชน ไมมีขอบังคับใหดื่มน้ําจากแกว เขียนหนังสือดวยมือขวา
แตอาจจะมีขอบังคับเปนทางออมไมรุนแรง เชน การซุบซิบนินทา การใชสายตา การหัวเราะเยาะ เปนตน
2. จารีต หรือกฎศีลธรรม เปนบรรทัดฐานที่มีศีลธรรมหลักคําสอนทางศาสนาความดี-ความชั่ว
มาเกี่ยวของ เปนกฎที่มีความสําคัญตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสังคม ซึ่งสังคมมีการบังคับใหปฏิบัติและมี
ความรูสึกที่รุนแรง ถาใครฝาฝน เชน บุตรเนรคุณบิดามารดา สามีทอดทิ้งภรรยาเพื่อไปมีภรรยาใหม การขมขืน
ผูเยาว ถาบุคคลใดปฏิบัติผิดจารีต หรือกฎศีลธรรมก็จะถูกสังคมลงโทษ เชน การทําประชาทัณฑ การเนรเทศ
ไดรับการประณามวาเปนคนบาป คนชั่ว คนเลว เปนตน
3. กฎหมาย เปนขอบังคับที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมในสังคมใหปฏิบัติอยูในกรอบที่ทําใหบานเมือง
มีความสงบสุข หากผูใดฝาฝนยอมถูกลงโทษ กฎหมายจึงเปนสิ่งจําเปนในสังคมแบบทุติยภูมิ หรือสังคมขนาดใหญ
หรือสังคมที่ซับซอน เนื่องจากการใชวิถีชาวบาน หรือจารีตไมอาจจะใหหลักประกันความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สังคมได
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50. เฉลย 5) ลาว เมียนมาร กัมพูชา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)
เปนองคกรที่รวมมือกันแกไขปญหาทางเศรษฐกิจเพื่อลดความกดดัน และรวมมือกันไมใหมีการกีดกันทางการคา
รวมทั้งสงเสริมใหมีการลงทุนระหวางประเทศ ปจจุบันมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ หรือ ประเทศ ไดแก
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ไตหวัน ฮองกง อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม รัสเซีย เปรู ชิลี ปาปวนิวกินี เม็กซิโก
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือสมาคมอาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations : ASEAN) มีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม ลาว เมียนมาร บรูไนดารุสซาลาม และกัมพูชา มีวัตถุประสงค คือ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมในหมูประเทศสมาชิก


