สารบัญ

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม					
•
•
•
•
•
•

ศาสนาสากล
ศาสนาพรามหมณ์ฮินดู
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุทธ
แนวข้อสอบท้ายบท

บทที่ 2 สังคมวิทยา
•
•
•
•
•
•
•

สังคมวิทยา
โครงสร้างทางสังคม
สังคมไทย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัญหาสังคม
แนวข้อสอบท้ายบท

บทที่ 3 รัฐศาสตร์
•
•
•
•
•
•

รัฐและการปกครอง
ประชาธิปไตยกับเผด็จการ
ระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แนวข้อสอบท้ายบท

บทที่ 4 กฎหมาย
•
•
•
•
•
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ลักษณะของกฎหมาย
ระบบกฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมาย
กฎหมายลายลักษณ์อักษร
กระบวนการยุติธรรมของไทย
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31
64
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93
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•
•
•
•
•
•
•

กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายว่าด้วยหนี้
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายว่าด้วยมรดก
แนวข้อสอบท้ายบท

บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์
การเงิน การธนาคาร และการคลัง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มการค้าเสรี
การพัฒนาเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ปัญหาเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวข้อสอบท้ายบท

บทที่ 6 ประวัติศาสตร์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ศักราชและการเทียบศักราช
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์สากล
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์อินเดีย
แนวข้อสอบท้ายบท

127
132
133
135
138
140
142
146
147
148
159
166
171
172
172
175
178
181
186
188
193
193
195
209
219
221
223
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บทที่ 7 ภูมิศาสตร์
•
•
•
•
•
•

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์						
ภูมิศาสตร์กายภาพ						
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย						
การจัดการสิ่งแวดล้อม					
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ				
แนวข้อสอบท้ายบท						

บทที่ 8 อาเซียน
•
•
•
•
•
•
•

ประเทศสมาชิกอาเซียน					
วัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน และโครงสร้างของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน				
		
ประชาคมอาเซียน					
การเงินและเศรษฐกิจอาเซียน				
ข้อพิพาทในอาเซียน						
แนวข้อสอบท้ายบท						

เฉลยแนวข้อสอบท้ายบท
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238
254
266
274
275
280
281
284
285
285
289
290
293

3/17/20 3:58 PM

บทที่ 1

บทที่ 1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

เทคนิคเตรียมสอบ

à¹×éÍËÒËÅÑ¡¢Í§¢ŒÍÊÍºã¹ÊÒÃÐ¹Õéáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 2 Ê‹Ç¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í
ÈÒÊ¹ÒÊÒ¡Å áÅÐ¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò
¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò

à»š¹Ê‹Ç¹·Õàè ´‹¹·ÕÊè ´Ø ¢Í§¢ŒÍÊÍº
ËÒ¡ÁÕàÇÅÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÃàÅ×Í¡à¡çº
Ê‹Ç¹¹Õé¡‹Í¹ ËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÍÍ¡àÂÍÐ
·ÕèÊØ´¤×ÍàÃ×èÍ§ËÅÑ¡¸ÃÃÁ

30%
70%

ÈÒÊ¹ÒÊÒ¡Å

¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÈÒÊ¹Ò
¾ÃÒËÁ³ÎÔ¹´Ù ÈÒÊ¹Ò¤ÃÔÊµ
ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ ºÒ§»‚ÍÒ¨ÁÕ
ÈÒÊ¹Òàª¹áÅÐÈÒÊ¹Ò«Ô¡¢
à¾ÔèÁÁÒ´ŒÇÂ

1. ศาสนาสากล
1.1 ¾×é¹°Ò¹ÈÒÊ¹ÒáÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡ÑºÈÒÊ¹Ò

ÈÒÊ¹Ò à´ÔÁÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂàËÁ×Í¹ÀÒÉÒÊÑ¹Ê¡Äµ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤íÒÊÑè§ÊÍ¹ àÁ×èÍÂØ¤ÊÁÑÂà»ÅÕèÂ¹ä»
¤íÒÇ‹ÒÈÒÊ¹Ò¡çãªŒà»š¹ÈÑ¾·ºÞ
Ñ ÞÑµáÔ ·¹¤íÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇ‹Ò Religion «Ö§è ËÁÒÂ¶Ö§¤ÇÒÁàª×Íè ¢Í§Á¹ØÉÂ
ÍÑ¹ÁÕËÅÑ¡¤×Í áÊ´§µŒ¹¡íÒà¹Ô´áÅÐ¨Ø´ÊÔ¹é ÊØ´¢Í§âÅ¡ ÈÒÊ¹ÒÁÕ¼Åµ‹Í¨Ôµã¨à»š¹ËÅÑ¡ ´Ñ§¹Ñ¹é ¶ŒÒâ¨·Â
¶ÒÁ¶Ö§¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ÈÒÊ¹Ò ãËŒÁÍ§ËÒ¤íÒÊíÒ¤ÑÞ¤×Í¤íÒÇ‹Ò¨Ôµã¨

1.2 ¨Ø´¡íÒà¹Ô´¢Í§ÈÒÊ¹Ò

¨Ø´¡íÒà¹Ô´¢Í§ÈÒÊ¹ÒÁÕÍÂÙ‹ 2 »ÃÐ¡ÒÃËÅÑ¡ ¤×Í 1. ¤ÇÒÁäÁ‹ÃÙŒËÃ×ÍÍÇÔªªÒ (ÁÙÅàËµØ¡ÒÃà¡Ô´)
2. ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ (ÊÒàËµØÊíÒ¤ÑÞ)
ÍÇÔªªÒ
Á¹ØÉÂ

¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ
à¡Ô´ÈÒÊ¹Ò
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บทที่ 1

นอกจากองค์ประกอบหลัก 2 ประการข้างต้นแล้วยังมีองค์ประกอบรอง ได้แก่ ปัญญาและ
ความเลื่อมใสศรัทธา คือสมองของเราที่ช่วยกลั่นกรองจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง

ข้อควรรู้
ความไม่รคู้ อื องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในบรรดาจุดก�ำเนิดของศาสนา ถ้าข้อสอบ
ถามว่า ระหว่างความไม่รู้กับความกลัว สองประการนี้ประการใดเกิดก่อน? ให้นึกถึง
ความเป็นจริงว่า เมื่อเราเกิดความลังเล สงสัย หรือความไม่รู้ สมองของเราจะ
จินตนาการไปในทางที่ดีและไม่ดี หากไปในทางที่ไม่ดี สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ
ความรู้สึกกลัว ดังนั้นความไม่รู้จึงเกิดก่อน

1.3 องค์ประกอบและประเภทของศาสนา

1. องค์ ป ระกอบที่ ส� ำคั ญ ของศาสนา ประกอบด้ ว ย ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนสถาน
ศาสนบุคคล ศาสนิกชน และศาสนพิธี

ข้อควรรู้
ข้ อ สอบส่ ว นนี้ ช อบถามในลั ก ษณะว่ า ในองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดของศาสนา
องค์ประกอบข้อใดส�ำคัญที่สุด ค�ำตอบก็คือ ศาสนธรรมหรือหลักค�ำสอน หรือถามว่า
องค์ประกอบข้อใดที่ไม่ปรากฏในปัจจุบัน ค�ำตอบก็คือ ศาสดา
ศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดู เป็นศาสนาทีม่ อี งค์ประกอบไม่ครบ โดยไม่มศี าสดา เพราะ
ยกให้พระเจ้าเป็นผู้สร้าง ซึ่งได้สะท้อนแนวความคิดแบบเทวนิยม เรื่องนี้ก็ถูกน�ำมา
เป็นข้อสอบเช่นกัน
นอกจากนี้ข้อสอบแนวองค์ประกอบศาสนายังถูกน�ำมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เปรียบเทียบกับต้นไม้ ร่างกาย คอมพิวเตอร์ เช่น ถ้าเคส
โทรศัพท์มือถือเปรียบเสมือนพิธีกรรมในศาสนาแล้ว หลักค�ำสอนจะเปรียบได้กับ
อะไรในโทรศัพท์มือถือ ค�ำตอบก็คือ ระบบปฏิบัติการนั่นเอง
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2. ประเภทของศาสนา

อเทวนิยม
พุทธ
เชน

เทวนิยม (นิยมในเทวะ/เทพ)
เอกเทวนิยม
(นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
คริสต์

บทที่ 1

ประเภทของศาสนา

พหุเทวนิยม
(นับถือพระเจ้าหลายองค์)
พราหมณ์ฮินดู

อิสลาม

ข้อควรรู้
ศาสนาพุทธเชื่อว่ามีเทพ แต่ไม่เชื่อว่าเทพจะสามารถก�ำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ได้
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บทที่ 1

2. ศาสนาพราหมณ์ฮินดู
2.1 ข้อมูลทั่วไปของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
จุดเด่นของศาสนา

เป็นศาสนาทีไ่ ม่ปรากฏศาสดา เก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก เกิดในชมพูทวีป
สัญลักษณ์โอม (อะ + อุ + มะ)

สัญลักษณ์ของศาสนา
อะ = พระศิวะหรือพระอิศวร
อุ = พระวิษณุหรือพระนารายณ์
มะ = พระพรหม
เรียกรวมว่า “ตรีมูรติ”

จุดมุ่งหมายของศาสนา

การไปรวมกับปรมาตมัน บรรลุโมกษะ ศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดูมคี วามเชือ่
เรือ่ ง “วิญญาณใหญ่” หรือ “วิญญาณสากล” ทีเ่ รียกว่า “ปรมาตมัน”
โดยมีความเชื่อว่าเมื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะต้อง
กลับไปรวมกับปรมาตมัน ซึ่งถือว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่พบ
ในศาสนาอื่น และยังตรงข้ามกับศาสนาพุทธอย่างสิ้นเชิง เพราะ
ศาสนาพุทธเชือ่ ว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการนิพพาน
เป็นอนัตตา ไม่สามารถจับต้องได้
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2.2 ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ยุคพราหมณะ

• แบ่งแยกเป็น 2 ฝ่าย เพือ่ ป้องกันการรวม
ชาติพนั ธุ์ ท�ำให้เกิดระบบวรรณะขึน้
1. ชาวอารยันดั้งเดิม ได้แก่ ดราวิเดียน
		 และมิลกั ขะ
2. ชาวอารยันอพยพ มีการออกเสียงเพีย้ น
		 เป็น Indus (อินดัส) และเพีย้ นเป็น
		 Hindu (ฮินดู) ในทีส่ ดุ
• นับถือเทพเจ้าหลากหลาย ยกย่องธรรมชาติ
เป็นเทพเจ้า

เป็นยุคที่พราหมณ์เรืองอ�ำนาจ ยกย่อง
พระศิ ว ะและพระนารายณ์ ให้ ศั ก ดิ์ เ สมอ
พระพรหม จึงเรียกรวมกันว่าตรีมรู ติ มีความเชือ่
ว่าพระพรหมสร้างมนุษย์ ซึ่งวรรณะต่างๆ
แบ่งภาคมาจากพระองค์ คือ
พราหมณ์
ปาก
แขน
กษัตริย์
สะโพก
แพศย์
เท้า
ศูทร

ยุคพระเวท

ยุคฮินดู

• มีการจัดระเบียบเทพเจ้าตามแบบแผน
ซึ่งแบ่งเทพเจ้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
บนโลก อากาศ และสวรรค์ พระอินทร์
ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคนี้
• พราหมณ์ได้รบั การยกย่อง และเกิดคัมภีร์
พระเวท 3 เล่ม
• ไม่มกี ารใช้ตวั อักษร ใช้การจดจ�ำ เรียกว่า
มุขปาฐะ

ยุคฮินดูหรือยุคปรัชญา แข่งขันกับศาสนา
พุทธ เช่น สอนเรือ่ งวิญญาณ การกลับไปรวมกับ
ปรมาตมัน เวียนว่ายตายเกิด กว่าจะบรรลุ
โมกษะ มีความเชื่อเรื่องทรรศนะ 6

บทที่ 1

ยุคอารยัน

11
page1_1-91.indd 11

3/17/20 3:58 PM

2.3 นิกายของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ตรงกัน
นับถือ พระพรหม

บทที่ 1

พรหม
วษณ

นับถือ พระวิษณุ (นารายณ์)

ไวษณพ
ศว

นับถือ พระศิวะ (อิศวร)

ไศวะ

ศักติ (ศักตะ)

พระสุรัสวดี (ชายาพระพรหม)

จ�ำเอง

ชายาเทพเจ้า

พระลักษมี (ชายาพระวิษณุ)
พระอุมา (ชายาพระศิวะ)

2.4 คัมภีรข์ องศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดู คัมภีรท์ กี่ ล่าวถึงมี 2 ประเภท ได้แก่ คัมภีรศ์ รุตแิ ละ

คัมภีรส์ มฤติ

คัมภีร์ศรุติ
(พระเวท)
เก่า

ฤคเวท
ยชุรเวท

= ได้ยิน/ได้ฟังมาจากพระเจ้า เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

ย
ส

สามเวท
อา

ใหม่
อาถรรพเวท
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เก่าแก่สุด อ้อนวอนเทพเจ้า
บวงสรวง บูชายัญ
ถวายน�ำ้ โสมแด่พระอินทร์
บทสวดร้อยกรอง 1,549 บท
ขับกล่อมเทพ
เวทมนตร์ คาถาอาคม

ได้รับ
การยอมรับ
=
ไตรเพท

ไม่ได้รับการยอมรับ
เกิดยุคพราหมณะ

3/17/20 3:58 PM

แนำวข้อสอบบทที่ 1

แนำวข้อสอบบทที่ 1

ศาสนำา ศีลธรรม จำริยธรรม

1

หากปราศจาก “ความเชื่อ” สิ่งใดของศาสนาจะระบุไม่ได้
1. ศาสดา
2. หลักค�าสอน
3. รูปเคารพ
4. พิธีกรรม
5. ประเภท

2

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับภาวะที่พัฒนาแล้วตามหลักการของพระพุทธศาสนา
1. ณเดชมีความปรารถนาดีพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน และปล่อยวาง-กายภาวนา
2. เฟิร์นเลือกที่จะฟังในสิ่งที่ควรฟัง-กายภาวนา
3. นิกกีเ้ ป็นคนเรียบร้อย รักษาระเบียบวินยั ของสังคม ปรับตัวอยูร่ ว่ มกับบุคคลอืน่ ได้-สีลภาวนา
4. เอกเป็นคนมีความเมตตากรุณา-สีลภาวนา
5. บอลลูนสามารถรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายได้ตามความเป็นจริง-ปัญญาภาวนา

3

หลักธรรมใดต่อไปนี้เน้นทฤษฎีที่ส่งผลต่อเนื่องถึงความเป็นเหตุและเป็นผล
1. อริยสัจ 4
2. วิมุตติ
3. ปฏิจจสมุปบาท
4. ธรรมนิยาม
5. อุปาทาน 4

4

ข้อใดนิยามการปกครองสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และการปกครองสมัยทักษิณ ชินวัตร
ตามหลักการพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
1. สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นโลกาธิปไตย สมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นอัตตาธิปไตย
2. ทั้งสองสมัยล้วนเป็นโลกาธิปไตย
3. สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นอัตตาธิปไตย สมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นธรรมาธิป ไตย
4. สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นอัตตาธิปไตย สมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นโลกาธิปไตย
5. ทั้งสองสมัยล้วนเป็นอัตตาธิปไตย
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ศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ใกล้เคียงกัน
1. ศาสนาคริสต์-ศาสนาอิสลาม
2. ศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์
		 3. ศาสนาซิกข์-ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาพราหมณ์ฮินดู-ศาสนาพุทธ
		 5. ศาสนาพราหมณ์ฮินดู-ศาสนาซิกข์
5

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันส�ำคัญในศาสนาพุทธ
1. นายเอถวายผ้าอาบน�้ำฝนในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8
2. นายบีทอดกฐินในวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 12
3. นายซีทอดกฐินในวันลอยกระทง
4. นายดีทอดผ้าป่าในวันเกิดของตัวเอง
5. นายอีเวียนเทียน 4 ครั้งต่อปี

แนวข้อสอบบทที่ 1

6

เหตุการณ์สำ� คัญในพุทธกาลเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองไทยปัจจุบนั
ข้อใดไม่เข้าพวก
1. วันวิสาขบูชา-การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2. วันอาสาฬหบูชา-วันเลือกตั้ง
		 3. วันมาฆบูชา-การประชุมรัฐสภา
4. วันออกพรรษา-การท�ำประชาพิจารณ์
5. วันเข้าพรรษา-วันเปิดประชุมสภา
7

8

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจ 4
1. การสอบผ่านในอนาคตคือธรรมที่ต้องบรรลุ
2. เมื่อนักเรียนสอบตก สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือก�ำหนดละเว้น
3. ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสอบตก นักเรียนต้องก�ำหนดรู้
4. การเตรียมตัวแก้ ไขเพื่อไม่ ให้สอบตกอีก นักเรียนต้องเจริญเอามาใส่ตัว
5. ความเสียใจที่ตามมา นักเรียนก�ำหนดให้มันบรรลุ

9

ข้อใดกล่าวถึงเรื่องกรรมในศาสนาต่างๆ ไม่ถูกต้อง
1. ศาสนาพุทธรับความเชื่อเรื่องกรรมมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู
2. ทั้งพราหมณ์ฮินดูและพุทธ กรรมล้วนเกิดขึ้นจากการกระท�ำ
3. ศาสนาอิสลามมีความเชื่อเรื่องกรรมที่ ใกล้เคียงกันกับศาสนาอื่น คือเรื่องวันพิพากษาโลก
4. ศาสนาคริสต์ไม่มีความเชื่อเรื่องกรรมเหมือนศาสนาอื่นๆ
5. เรื่องของกรรมเป็นกฎธรรมชาติข้อหนึ่งของศาสนาพุทธ
65
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เฉลย
ข้อ

ตอบ 5
หากปราศจาก “ความเชื่อ” จะไม่สามารถระบุประเภทของศาสนาได้
ศาสนาแบ่งออกเป็นเทวนิยมและอเทวนิยม โดยเทวนิยมยังแบ่งย่อยได้อีก คือ เอกเทวนิยม
(การนับถือพระเจ้าองค์เดียว) และพหุเทวนิยม (การนับถือพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์) ซึ่งทั้งหมดล้วน
มาจากความเชื่อเป็นส�าคัญ
1

เฉลยบทที่ 1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ตอบ 1
ความปรารถนาดีจะช่วยเหลือผู้อื่น ความอดทนและปล่อยวางเป็นการพัฒนาด้านจิต จัดเป็น
จิตตภาวนา ไม่ ใช่กายภาวนา ต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะที่พัฒนาแล้วตามหลักศาสนานั้นหมายถึง
ภาวนา 4 ซึ่งประกอบด้วย
1. กายภาวนา คือ การพัฒนาด้านร่างกาย
2. สีลภาวนา คือ การพัฒนาด้านความประพฤติ
3. จิตตภาวนา คือ การพัฒนาด้านจิตใจ
4. ปัญญาภาวนา คือ การพัฒนาปัญญาให้เข้าใจและรับรู้ทุกอย่างตามความจริง
ข้อ

2

ข้อ

3

ข้อ

ตอบ 4
อธิปไตย 3 ของหลักการพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น
1. อัตตาธิปไตย คือ การปกครองที่ยึดตนเองหรือคนคนเดียวเป็นหลัก
2. โลกาธิปไตย คือ การปกครองที่ยึดคนส่วนใหญ่เป็นส�าคัญ
3. ธรรมาธิปไตย คือ การยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องตามหลักการพระพุทธศาสนา

ตอบ 3
ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ แสดงกระบวนการเกิดและกระบวนการดับทุกข์
กระบวนการเกิด เรียกว่า สมุทยวาร ตรงกับสมุทยั ในอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการทีค่ วรต้องละเว้น
ส่วนกระบวนการดับ เรียกว่า นิโรธวาร ตรงกับนิโรธในอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการทีค่ วรต้องบรรลุ
กระบวนการดังกล่าวเน้นกระบวนการทางการคิด เป็นทฤษฎี มีความใกล้เคียงกับอริยสัจ 4 มาก
แตกต่างกันตรงทีอ่ ริยสัจ 4 นัน้ จะเน้นกระบวนการในทางปฏิบตั มิ ากกว่า
4
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เฉลยบทที่ 1

การปกครองสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรูปแบบที่นักวิชาการให้นิยามไว้ว่าเผด็จการพ่อขุน
อุปถัมภ์ จึงตรงกับหลักอัตตาธิปไตยที่ยึดตนเองเป็นส�ำคัญ ส่วนสมัยทักษิณ ชินวัตรนั้น เนื่องจาก
เป็นนายกรัฐมนตรีทมี่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ก็คอื เสียงส่วนใหญ่ จึงตรงกับโลกาธิปไตยหรือ
ประชาธิปไตย
ข้อ

ตอบ 2
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ใกล้เคียงกัน ศาสนาพุทธเชื่อว่าหากท�ำดี
เมือ่ ตายไปแล้วจะได้ไปอยูบ่ นสวรรค์ ถ้าท�ำไม่ดกี จ็ ะตกนรก ส่วนศาสนาคริสต์นนั้ มีความเชือ่ ว่า ถ้าท�ำดี
ก็จะได้ไปอยู่ ในอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าท�ำไม่ดีก็จะตกนรกเช่นเดียวกัน
5

ตอบ 2
ต้องเข้าใจก่อนว่าการทอดกฐินนั้นจะท�ำได้หลังออกพรรษา ตั้งแต่วันแรม 1 ค�ำ่ เดือน 11 จนถึง
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 เท่านั้น ดังนั้นวันแรม 5 ค�ำ่ เดือน 12 จึงไม่อยู่ ในช่วงทอดกฐิน
ข้อที่ 1 ถวายผ้าอาบน�้ำฝนในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8 สามารถกระท�ำได้ เพราะยังอยู่ ในช่วง
1 เดือนก่อนเข้าพรรษา (วันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึง่ เป็นวันก่อนเข้าพรรษา 1 วัน)
ข้อที่ 3 การทอดกฐินในวันลอยกระทง สามารถกระท�ำได้ เพราะวันลอยกระทง (วันขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 12) เป็นวันสุดท้ายที่สามารถทอดกฐินได้
ข้อที่ 4 การทอดผ้าป่าในวันเกิดของตัวเอง สามารถกระท�ำได้ เพราะการทอดผ้าป่าท�ำได้ตลอดปี
ไม่ได้ระบุวัน
ข้อที่ 5 หลายคนอาจจะคิดว่าข้อนี้ผิด แต่ที่จริงแล้วการเวียนเทียน สามารถกระท�ำได้ 4 วัน คือ
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา
ข้อ

6

ตอบ 2
วันอาสาฬหบูชา-วันเลือกตั้งไม่เข้าพวกมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่น เพราะวันอาสาฬหบูชาเป็นวัน
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตรัสรู้ เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถ้าเปรียบเทียบจะเหมือนกับ
วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายมากกว่า
ข้อที่ 1 วันวิสาขบูชาเป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน พระองค์ตรัสรูอ้ ริยสัจ 4
ความจริงอันประเสริฐ ซึง่ เปรียบเสมือนธรรมนูญสาํ คัญของศาสนา จึงคล้ายกับวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
เป็นครั้งแรก
ข้อที่ 3 วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป จึงใกล้เคียงกับการประชุม
รัฐสภา
ข้อ

7

294
Page3_146-318.indd 294

3/19/20 12:23 AM

