การบาน พรอมเฉลย

๑. จากวีดิทัศนที่ไดชมในหองเรียน สรุปไดวา เราเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะอะไร ?
(ความแตกแยกของคนในชาติ, การฉอราษฎรบังหลวง, และการแยงชิงอํานาจของผูนํา)
๒. จากวีดิทัศนที่ไดชมในหองเรียน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไทยเสียดินแดนไปกี่ครั้ ง ?
( ๑๔ ครั้ง)
๓. จากวีดิทัศนที่ไดชมในหองเรียน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไทยเสียดินแดนใหกับชาติใดบาง ?
( อังกฤษ, ฝรั่งเศส และ กัมพูชา)
๔. ความมั่นคงแหงชาติโดยพื้นฐาน เปนหนาที่ของใคร ? ( ประชาชนคนไทยทุกคน)
๕.ความหมายที่เปนรากฐานของคํา วา “ความมั่นคง ” ตามที่ไดศึกษาในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับภัย
คุกคามและความมั่นคง สามารถอธิบายไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับ ความอยูรอดปลอดภัย (survival)
๖. คําวา SECURITY ซึ่งหมายถึงความมั่นคง นั้น หมายรวมถึงเรื่องอะไรบาง ?
(SAFETY, CONFIDENCE & GUARANTEE, DEPENDABILITY & STABILITY)
๗. จากการบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง องคประกอบหลักของหลักประกัน (GUARANTEE)
ที่จะกอใหเกิดความเชื่อมั่นในความมั่นคง ไดแก
(ความเขมแข็ง (firmness), เสถียรภาพ (stability) และความเชื่อถือได (dependability))
๘. ขอใดคือความหมายทางนามธรรมของ ความมั่นคงแหงชาติ ?
(ความเปนธรรมในสังคม, ความจงรักภักดีตอชาติ, นิสัยประจําชาติ)
๙. คําวา “ความเปนธรรมในสังคม” เกี่ยวของอยางไรกับความมั่นคงแหงชาติ ?
(หากไมมีความเปนธรรม สังคมจะเกิดความแตกแยก, ความเปนธรรมในสังคม ทําใหประชาชน
ยอมรับปฏิบัติตามกฎหมาย และ ความเปนธรรมในสังคม ทําใหลดชองวางระหวางชนชั้นลงได)
๑๐. นิสัยประจําชาติ ทําใหประเทศชาติมั่นคงไดอยางไร ?
(หากคนในชาติ ฉลาด ซื่อสัตย ทําใหประเทศชาติกาวหนา สังคมสงบสุข, หากคนในชาติ เห็นแก
ตัว กอบโกยผลประโยชน ทําใหสังคมแตกแยก และหากคนในชาติ ขยันอดทน ทําใหประเทศชาติ
เจริญรุงเรือง)
๑๑. องคประกอบของ ประเทศชาติ ในความหมายของความมั่นคงทางรูปธรรม ประกอบดวย ?
( ดินแดน และประชากร, รัฐบาล และความมีเอกราชของชาติ รวมทั้ง การรับรองโดยสังคม
นานาชาติ)
๑๒. คําวา “ประเทศ” ในเชิงวิชาการมุงสื่อความหมายหลักถึง
(อาณาเขตดินแดนเฉพาะที่มีประชากรอาศัยอยู )
๑๓. ขอใด เปนตัวอยางของชาติ ที่มีองคประกอบไมครบ ตามความหมายของความมั่นคงทาง
รูปธรรม ? ( มอญ กะเหรี่ยง คะฉิน ไทยใหญ)
๑๔. คําวา “ชาติ” ในเชิงวิชาการมุงสื่อความหมายหลักถึง

(ประชาชนที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีรวมกัน )
๑๕. ความมั่นคงแหงชาติ หมายถึง ?
(การที่ชาติหรือรัฐมีเอกราช สวัสดิภาพของสังคมและประชาชนอยูในความปลอดภัย
ประชาชนอยูในความปลอดภัย อยูดีมีสุข มีความสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ประชาชนมีความ
สามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีระเบียบวินัย และมีวัฒนธรรม)
๑๖. ปจจัยหลัก ดานความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย ?
(การเมือง และเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ)ม
๑๗. สามเสาหลัก ดานความมั่นคงแหงชาติ ของประเทศไทย คืออะไร ?
(ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย)
๑๘. ขอใดในปจจัยดานความมั่นคงแหงชาติ ๓ ขั้น ที่เปนปจจัยพื้นฐานไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ?
( Geo- Strategic Environment)
๑๙. ขอใดในปจจัยดานความมั่นคงแหงชาติ ๓ ขั้น ที่เปนปจจัยขั้นที่ ๒ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปจจัยดานความมั่นคงแหงชาติ ที่เหลือทั้ง ๔ ประการ ? ( Socio- Psychology)
๒๐. หนวยงานสูงสุดที่รับผิดชอบดานความมั่นคงแหงชาติ คือ (สภาความมั่นคงแหงชาติ)
๒๑.ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยตําแหนง เปนใคร ? (นายกรัฐมนตรี)
๒๒. หนวยงานใด ที่มีหนาที่นําเสนอขอมูลดานการขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจของ สภาความ
มั่นคงแหงชาติ ? (ประชาคมขาวกรอง)
๒๓. “นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ” จัดไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการตอภัยคุกคาม
และความมั่นคงรูปแบบใหม เนื่องจากอะไร ?
(นโยบายความมั่นคงแหงชาติเปนกรอบดําเนินการรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ)
๒๔. ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) หมายถึง (ผลประโยชนและทรัพยสมบัติทั้งปวงของ
ประเทศชาติ)
๒๕. ปญหาดานความมั่นคง ที่นาเปนหวงกังวล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีเรื่องอะไรบาง?
(ปญหานิวเคลียรเกาหลีเหนือ ปญหาหมูเกาะสแปรทรี่ ปญหาประเทศไตหวัน)
๒๖. ขอใดในบริบทความมั่นคงในระดับโลก ที่ สมช. มองวา เปนภัยคุกคามที่กระทบความมั่นคง
ของไทย ? (การเมืองโลกแบบหลายขั้วอํานาจ ปญหาสิ่งแวดลอม/ภัยธรรมชาติ การแยงชิงอํานาจ
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ)
๒๗. ขอใดในบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาคตอไปนี้ ที่ สมช. มองวา มีผลกระทบกับความ
มั่นคงของไทย ? (การขยายอิทธิพลของมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียน ความขัดแยงของดินแดนและ
การใชกําลังทหาร ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติทางทะเล)

๒๘. ขอใดในบริบทความมั่นคงในประเทศตอไปนี้ ที่ สมช. มองวา มีผลกระทบกับความมั่นคงของ
ชาติ ? (ความขัดแยงของคนในชาติ ความไมสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต ความไมเชื่อมั่นใน
การบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม)
๒๙. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ที่เปนนโยบายปด หมายความวาอยางไร ?
( เปนนโยบายที่ไมสามารถเปดเผยใหสาธารณชนรูไดเลย)
๓๐. ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบเดิมอยูภายใตกรอบแนวคิดที่ยึดมั่นอยูกับ
(ขอบเขตความเปนรัฐชาติ)
๓๑. นโยบาย หมายถึง (ขอความที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค )
๓๒. กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๒ คํานึงถึงเรื่อง
ใดเปนหลัก (คานิยมหลักแหงชาติและผลประโยชนแหงชาติ)
๓๓. คานิยมหลักแหงชาติ ที่กําหนดในนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ คือ
(รักในสถาบันหลักของชาติ , เชื่อมั่นในระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และเห็นคุณคาในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต)
๓๔. ผลประโยชนของชาติ ตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ มีอยางไรบาง
(การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ ความเจริญเติบโตของชาติ และอยูกันอยางสันติสุข )
๓๕. วิสัยทัศนของนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒ กําหนดไววาอยางไร
(ชาติมี เสถียรภาพและ เปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พร อมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียน และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลภาพ)
๓๖. ประเด็นนโยบายความมั่นคงแหงชาติฯ ที่รองรับวัตถุประสงคของนโยบาย มี ๒ ประการหลัก
ไดแก (นโยบายสําคัญที่สงเสริมความมั่นคงที่แกนหลักของประเทศ กับ นโยบายคว ามมั่นคง
แหงชาติทั่วไป)
๓๗. นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่แกนหลักของประเทศ ๓ ประเด็น คืออะไรบาง
(การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ สรางความเปนธรรม ความปรองดอง
และสมานฉันทในชาติ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต)
๓๘. ปจจัยแหงความสําเร็จของนโยบายผูความมั่นคงแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒ คืออะไร
(ทุกรัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย , สวนราชการที่เกี่ยวของ
ทุกสวน เตรียมความพรอมตามนโยบายและภาคประชาสังคมยอมรับและใหการสนับสนุนนโยบาย)

๓๙. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ กอนที่นํามามอบหมายใหสวนราชการ
ที่เกี่ยวของไปปฏิบัติ จะตองไดรับการอนุมัติจากใคร? (คณะรัฐมนตรี)
๔๐. สาเหตุสําคัญของภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม ไดแก (ภาวะโลกไรพรมแดน)
............................................

