ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 100 ข้อ (ข้อ 1-100) ข้อละ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือที่มีต่อสภำพแวดล้อม
ในสังคมไทยรวมทั้งกำรพัฒนำตนและครอบครัว (ส 1.1 ม.1/2)
1. กำรที่ควำมเชื่ อของคนไทยมีพ้นื ฐำนอิงอยูก่ บั พระพุทธศำสนำ ส่ งผลต่อสังคมไทยอย่ำงไร
1 คนในสังคมมีนิสัยเอื้อเฟื้ อแบ่งปั น
2 คนในสังคมตระหนักถึงผลของกำรกระทำดีและกำรกระทำชัว่
3 คนในสังคมให้ควำมสำคัญกับประเพณี และเทศกำลต่ำง ๆ ของไทย
4 คนในสังคมให้ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรศึกษำหลักธรรมทำงศำสนำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติต้ งั แต่ประสู ติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยำ หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.1/3)
2. กำรบำเพ็ญทุกรกิริยำของพระพุทธเจ้ำให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ในกำรดำเนิ นชีวติ ประจำวันอย่ำงไร
1 กำรปฏิบตั ิตนอย่ำงพอเหมำะพอควร ไม่เคร่ งครัดหรื อย่อหย่อนมำกเกินไป
2 กำรใช้สติสัมปชัญญะและปั ญญำพิจำรณำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
3 กำรเตือนตนเองให้มีสติอยูอ่ ย่ำงสม่ำเสมอให้รู้วำ่ สิ่ งใดผิดสิ่ งใดถูก
4 กำรรู ้จกั ข่มจิตตนเองให้มีควำมอดทนอดกลั้นต่อปั ญหำที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วดั อธิบำยพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของตนเองและครอบครัว (ส 1.1 ม.1/5)
3. ข้อใดไม่ ใช่ หลักธรรมที่ควรเจริ ญในกำรนำสู่ หนทำงดับทุกข์
1 กรรมฐำน 2
2 สิ กขำ 3
3 มงคล 38
4 ธำตุ 4
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรี ยนรู้และกำรดำเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ กำรคือวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทำงออก
หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.1/6)
4. วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ กำรมีลกั ษณะเป็ นอย่ำงไร
1 คิดพิจำรณำตำมสภำพแวดล้อม
2 คิดพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ของสิ่ งต่ำง ๆ
3 คิดพิจำรณำจำกสิ่ งที่น่ำพึงพอใจ
4 คิดพิจำรณำจำกสิ่ งที่ถูกต้องอย่ำงถูกวิธี
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือในกำรดำรงชีวติ แบบพอเพียง
และดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันได้อย่ำงสันติสุข (ส 1.1 ม.1/8)
5. กำรปฏิบตั ิตนโดยใช้หลักกำรคิดแบบโยนิโสมนสิ กำรตำมหลักกำรพอเพียงจะช่วยดูแลรักษำ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่ำงไร
1 เป็ นกำรใช้ปัญญำใคร่ ครวญถึงวิธีกำรใช้ทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงคุม้ ค่ำ
2 เป็ นกำรใช้ปัญญำใคร่ ครวญถึงควำมจำเป็ นในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 เป็ นกำรคิดพิจำรณำถึงกำรกระทำที่เป็ นคุณและเป็ นโทษต่อสิ่ งแวดล้อมและวิธีกำรแก้ไขปั ญหำ
4 เป็ นกำรคิดพิจำรณำถึงคุณและโทษของกำรใช้ทรัพยำกรแต่ละประเภท

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั บำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/1)
6. กำรใช้ คำพูดที่สุภำพไพเรำะ เกี่ยวข้องกับกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำนด้ำนใดมำกที่สุด
1 กำรปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม
2 กำรช่วยประชำสัมพันธ์กิจกรรมของวัด
3 กำรช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีภำยในวัด
4 กำรช่วยรักษำควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภำยในวัด
ตัวชี้วดั อธิบำยจริ ยวัตรของสำวกเพื่อเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตนอย่ำง
เหมำะสมต่อสำวกของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/2)
7. กำรทำ “คันถธุระ” ของพระภิกษุสำมำรถนำมำเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิตนของบุคคล
ทัว่ ไปได้อย่ำงไร
1 กำรศึกษำหำควำมรู ้ในสิ่ งต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง และสำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิได้อย่ำงเหมำะสม
2 กำรมีควำมยับยั้งต่อกิเลสและเจริ ญสติไม่ให้เกิดควำมเศร้ำหมอง
3 กำรฝึ กอบรมจิตใจให้เกิดควำมรู ้แจ้งเห็นจริ ง
4 กำรระลึกถึงบุญกุศลและกำรแผ่เมตตำให้กบั เหล่ำสรรพสัตว์

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในกำรคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล (ส 2.1 ม.1/1)
8. สิ ทธิของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำยมีหลำยประกำรยกเว้นข้อใด
1 สิ ทธิที่จะมีอิสระในกำรเลือกหำสิ นค้ำ-บริ กำร
2 สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในกำรติดตำมและสอดส่ องพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
หำกถูกละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
3 สิ ทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำและชดเชยควำมเสี ยหำยหำกถูกละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
4 สิ ทธิ ที่จะได้รับควำมเป็ นธรรมในกำรทำสัญญำ
ตัวชี้วดั อภิปรำยเกี่ยวกับคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีหรื ออำจ
นำไปสู่ ควำมเข้ำใจผิดต่อกัน (ส 2.1 ม.1/3)
9. พื้นฐำนที่สำคัญในข้อใดที่ช่วยสร้ำงเสริ มควำมสัมพันธ์ที่ดีและลดปั ญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงประเทศ
1 กำรศึกษำลักษณะนิสัยของผูค้ นประเทศต่ำง ๆ
2 กำรยอมรับและเคำรพในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
3 กำรพยำยำมไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ
4 กำรปลูกฝังลัทธิ ชำตินิยมให้กบั ผูค้ นในประเทศของตน
ตัวชี้วดั แสดงออกถึงควำมเคำรพในสิ ทธิเสรี ภำพของตนเองและผูอ้ ื่น (ส 2.1 ม.1/4)
10. แนวทำงกำรปฏิบตั ิตนในกำรเคำรพสิ ทธิเสรี ภำพของตนเองและผูอ้ ื่นสำมำรถกระทำได้หลำยวิธี
ยกเว้นข้อใด
1 ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสิ ทธิ เสรี ภำพตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
2 คำนึงถึงกำรกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูอ้ ื่น
3 ยอมรับและให้เกียรติแก่ผมู ้ ีควำมคิดที่แตกต่ำง
4 ลดกำรติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัว

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำร เจตนำรมณ์ โครงสร้ำง และสำระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบนั โดยสังเขป (ส 2.2 ม.1/1)
11. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
1 หนึ่งในหลักกำรสำคัญของรัฐธรรมนูญ คือ ลดกำรผูกขำดอำนำจรัฐ และขจัดกำรใช้อำนำจ
อย่ำงไม่เป็ นธรรม
2 เป็ นรัฐธรรมนูญที่ประชำชนออกเสี ยงรับร่ ำงประชำมติครั้งแรก
3 กำรใช้หลักธรรมำภิบำลในทำงกำรเมืองเป็ นเจตนำรมณ์เดียวที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ
4 โครงสร้ำงของรัฐธรรมนูญประกอบด้วย 15 หมวด 309 มำตรำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทกำรถ่วงดุลอำนำจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบนั (ส 2.2 ม.1/2)
12. เพรำะเหตุใดรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทยจึงต้องมีกำรกำหนดให้แบ่งแยกอำนำจอธิ ปไตย
ออกเป็ น 3 ฝ่ ำย
1 เพื่อจัดสรรอำนำจให้มีควำมเท่ำเทียมกัน
2 เพื่อให้กำรบริ หำรรำชกำรมีควำมคล่องตัว
3 เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจซึ่ งกันและกัน
4 เพือ่ ให้เป็ นไปตำมกำรควบคุมและบริ หำรงำนของรัฐบำล
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง (ส 2.2 ม.1/3)
13. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดแสดงถึงกำรเป็ นผูม้ ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบตั ิตนตำมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญไทยได้ถูกต้อง
1 กำรให้ควำมสนใจเฉพำะสิ ทธิและเสรี ภำพที่ตนเองพึงได้รับประโยชน์เท่ำนั้น
2 กำรเรี ยกร้องสิ ทธิที่ตนถูกละเมิด เพรำะถือเป็ นสิ ทธิที่ประชำชนพึงได้รับตำมที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
3 กำรศึกษำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกหมวด เพื่อแสดงถึงกำรมีจิตสำธำรณะ
4 กำรดำรงตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิ ปไตย เพื่อแสดงให้เห็นว่ำตนเป็ นคนดี

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของเศรษฐศำสตร์ (ส 3.1 ม.1/1)
14. ข้อใดสรุ ปควำมหมำยของเศรษฐศำสตร์ได้ถูกต้องมำกที่สุด
1 ศำสตร์ ที่ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
2 ศำสตร์ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจ
3 ศำสตร์ ที่ศึกษำกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุม้ ค่ำมำกที่สุด
4 ศำสตร์ ที่วำ่ ด้วยควำมสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรบริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจของชุ มชน
และประเทศ (ส 3.1 ม.1/2)
15. พฤติกรรมกำรบริ โภคแบบเสพติดของคนในสังคมปั จจุบนั ก่อให้เกิดผลเสี ยหลำยประกำร ยกเว้นข้อใด
1 เกิดค่ำนิยมบูชำเงินและวัตถุ
2 กำรหำเงินมำอย่ำงไม่คำนึงศีลธรรม
3 เกิดกำรหมุนเวียนของรำยได้ในระบบเศรษฐกิจ
4 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกินควำมจำเป็ น
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมเป็ นมำ หลักกำรและควำมสำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย (ส 3.1 ม.1/3)
16. องค์ประกอบในข้อใดไม่ สอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1 ควำมมีเหตุผล
2 มีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
3 ควำมพอประมำณ
4 กำรไม่มีเงื่อนไข

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และควำมแตกต่ำงของสถำบันกำรเงินแต่ละประเภท
และธนำคำรกลำง (ส 3.2 ม.1/1)
17. ข้อใดสรุ ปบทบำทหน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ ถูกต้อง
1 ระดมเงินฝำกจำกประชำชนรำยย่อยและนำเงินเหล่ำนั้นไปหำประโยชน์โดยกำรให้กยู้ มื
2 กำรให้รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจกูย้ มื หลักทรัพย์
3 กำรจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่และทำลำยธนบัตรที่ชำรุ ด
4 ควบคุมดูแลกำรขยำยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์
ตัวชี้วดั ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดอุปสงค์และอุปทำน (ส 3.2 ม.1/3)
18. เหตุใดเทคโนโลยีจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดอุปทำน
1 สำมำรถเพิ่มต้นทุนกำรผลิต และกำหนดรำคำสิ นค้ำที่สูงได้
2 สำมำรถผลิตสิ นค้ำได้เพิ่มขึ้นโดยมีตน้ ทุนกำรผลิตที่ต่ำลง
3 สิ นค้ำที่ผลิตได้รับกำรรับรองว่ำเป็ นสิ นค้ำที่มีมำตรฐำน
4 ผูบ้ ริ โภคมีควำมนิยมสิ นค้ำที่ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น
ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของกำรมีกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ (ส 3.2 ม.1/4)
19. กำรมีกฎหมำยคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปั ญญำส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงไรมำกที่สุด
1 แรงงำนภำยในประเทศมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
2 เศรษฐกิจของประเทศเกิดภำพลักษณ์ที่ดี ต่ำงชำติให้ควำมไว้วำงใจในกำรค้ำขำย
3 ผูบ้ ริ โภคมีจิตสำนึกที่ดีในกำรบริ โภคสิ นค้ำที่ถูกลิขสิ ทธิ์
4 ผูผ้ ลิตสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สิ นค้ำของตนเองได้มำกกว่ำเดิม

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของเวลำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.1/1)
20. เพรำะเหตุใดเวลำจึงมีควำมสำคัญกับกำรศึกษำประวัติศำสตร์
1 ทำให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรื อหลัง และเริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุ ดลงเมื่อใด
2 ทำให้สำมำรถแยกแยะได้วำ่ เหตุกำรณ์ใดเป็ นเหตุกำรณ์จริ งหรื อเหตุกำรณ์เท็จ
3 ทำให้สำมำรถคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ได้
4 ทำให้สำมำรถแยกเวลำออกจำกกำรศึกษำประวัติศำสตร์ได้
ตัวชี้วดั เทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ ที่ใช้ศึกษำประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.1/2)
21. กรุ งศรี อยุธยำเสี ยเอกรำชครั้งที่ 1 เมื่อพุทธศักรำช 2112 สำมำรถเทียบได้กบั มหำศักรำชใด
1 มหำศักรำช 990
2 มหำศักรำช 1579
3 มหำศักรำช 931
4 มหำศักรำช 1491
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/1)
22. ผลดีที่เกิดขึ้นกับประเทศต่ำง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำกกำรถูกยึดครองเป็ นอำณำนิคม
ของชำติตะวันตก คือข้อใด
1 ก่อให้เกิดควำมรู ้สึกชำตินิยมร่ วมกันของประชำชนในประเทศต่ำง ๆ
2 ประชำชนในภูมิภำคมีสิทธิ และเสรี ภำพเท่ำเทียมกัน
3 ประชำชนในภูมิภำคมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้นจำกกำรที่ชำติตะวันตกนำระบบกสิ กรรมมำบังคับใช้
4 สถำบันกำรเมืองกำรปกครองรู ปแบบเดิมได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมเข้มแข็งขึ้น

ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ส 4.2 ม.1/2)
23. ข้อใดสะท้อนควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ไม่ ถูกต้อง
1 กำรมีพฒั นำกำรทำงประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 กำรเป็ นศูนย์กลำงควำมเจริ ญทำงด้ำนอำรยธรรมมำตั้งแต่สมัยโบรำณ
3 เป็ นแหล่งกำเนิ ดอำรยธรรมที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดของโลก
4 เป็ นสิ่ งที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่ประชำชนเจ้ำของประเทศ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและ
ธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป (ส 4.3 ม.1/1)
24. “ตำนำนอุรังคธำตุ” มีควำมเกี่ยวข้องกับรัฐโบรำณรัฐใดในดินแดนไทย
1 อโยธยำ
2 ศรี วชิ ยั
3 โยนกเชียงแสน
4 ศรี โคตรบูร
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พฒั นำกำรของอำณำจักรสุ โขทัยในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.1/2)
25. จำนวนพลเมืองที่เพิ่มมำกขึ้นจำกนโยบำยขยำยอำณำเขตของสุ โขทัย ส่ งผลต่อระบบกำรปกครอง
ของสุ โขทัยอย่ำงไร
1 ขุนนำงมีอำนำจอ่อนแอลง สถำบันกษัตริ ยจ์ ึงมีอำนำจเพิ่มมำกขึ้น
2 เกิดกำรเปลี่ยนรู ปแบบกำรปกครองเพื่อเพิม่ อำนำจศักดิ์สิทธิ์ ของสถำบันกษัตริ ย ์
3 พระมหำกษัตริ ยม์ ีฐำนะประดุจดัง่ เทพอวตำรลงมำช่วยเหลือประชำชน
4 อิทธิ พลของพระพุทธศำสนำที่มีต่อสถำบันกษัตริ ยแ์ ละรู ปแบบกำรปกครองลดน้อยลง

ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสมัยสุ โขทัย และสังคมไทยใน
ปัจจุบนั (ส 4.3 ม.1/3)
26. ภูมิปัญญำไทยสมัยสุ โขทัยที่สำคัญข้อใดที่ยงั คงมีอิทธิ พลต่อสังคมไทยในปั จจุบนั มำกที่สุด
1 กำรประดิษฐ์อกั ษรไทย
2 เจดียท์ รงพุม่ ข้ำวบิณฑ์
3 เครื่ องสังคโลก
4 เทศกำลลอยกระทง
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั เลือกใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กรำฟ แผนภูมิ) ในกำรสื บค้นข้อมูล เพื่อ
วิเครำะห์ลกั ษณะทำงกำยภำพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย (ส 5.1 ม.1/1)
27. หำกต้องกำรศึกษำตำแหน่งที่ต้ งั พรมแดนของประเทศต่ำง ๆ ควรเลือกใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ชนิ ดใด
1 รู ปถ่ำยทำงอำกำศ
2 ลูกโลก
3 ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม
4 แผนที่เฉพำะเรื่ อง

ตัวชี้วดั อธิ บำยเส้นแบ่งเวลำและเปรี ยบเทียบ วัน เวลำ ของประเทศไทยกับทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.1/2)
28. นำย ก. อำศัยอยูท่ ี่ประเทศไทย จะชมกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลในเวลำ 14.00 น.
ของประเทศสวีเดน ตรงกับเวลำใดของประเทศไทย (ประเทศไทยตั้งอยูท่ ี่ลองจิจูด 105 องศำตะวันออก
สวีเดนตั้งอยูท่ ี่ลองจิจูด 15 องศำตะวันออก)
1 เวลำ 8.00 น.
2 เวลำ 17.00 น.
3 เวลำ 20.00 น.
4 เวลำ 23.00 น.
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เชื่อมโยง สำเหตุและแนวทำงป้ องกันภัยธรรมชำติและกำรระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.1 ม.1/3)
29. กระแสน้ ำอุ่นที่ไหลเข้ำมำแทนที่กระแสน้ ำเย็นบริ เวณชำยฝั่งทะเลของประเทศเปรู ก่อให้เกิด
ภัยธรรมชำติในข้อใด
1 สึ นำมิ
2 ภำวะโลกร้อน
3 ลำนีญำ
4 เอลนีโญ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยทำเลที่ต้ งั กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย (ส 5.2 ม.1/3)
30. ทำเลที่ต้ งั ของทวีปเอเชียมีควำมเหมำะสมในกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในรู ปแบบต่ำง ๆ อย่ำงไร
1 ตั้งอยูใ่ นแหล่งที่มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์และมีกำรคมนำคมขนส่ งสะดวก
2 ภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นหมู่เกำะทำให้ไม่ตอ้ งพึ่งพำเทคโนโลยีจำกภำยนอก
3 ทวีปเอเชียตั้งอยูใ่ นเขตภูมิอำกำศแบบทุนดรำทั้งหมดส่ งผลให้พืชพรรณมีควำมอุดมสมบูรณ์
4 ทวีปเอเชียมีแม่น้ ำสำยที่ยำวที่สุดในโลกที่หล่อเลี้ยงพืชพรรณเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพและสังคมที่มีผลต่อกำรเลื่อนไหลของควำมคิด เทคโนโลยี
สิ นค้ำและประชำกรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/4)
31. ปั จจัยทำงกำยภำพในข้อใดที่มีผลต่อกำรดึงดูดผูค้ นให้เข้ำมำทำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
มำกที่สุด
1 ลักษณะภูมิประเทศ
2 ลักษณะภูมิอำกำศ
3 ทรัพยำกรธรรมชำติ
4 ควำมเจริ ญทำงด้ำนเทคโนโลยี
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ ที่ช่วยเสริ มสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีกบั ประเทศเพื่อนบ้ำน (ส 1.1 ม.2/2)
32. พระพุทธศำสนำมีควำมสำคัญอย่ำงไรต่อกำรสร้ำงเสริ มให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
1 เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำติ
2 เป็ นกำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิตนในกำรอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3 เป็ นกำรโน้มน้ำวบุคคลให้มีควำมเชื่อและศรัทธำในพระพุทธศำสนำ
4 เป็ นสถำบันหลักที่ทำหน้ำที่แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือกับกำรพัฒนำชุมชน
และกำรจัดระเบียบสังคม (ส 1.1 ม.2/4)
33. กำรพัฒนำชุมชนกับพระพุทธศำสนำมีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงไรมำกที่สุด
1 เป็ นหน้ำที่หนึ่งของพระภิกษุที่บญั ญัติไว้ในพระธรรมวินยั
2 เป็ นคุณธรรมสู งสุ ดที่พุทธศำสนิกชนพึงต้องปฏิบตั ิ
3 เป็ นกำรแสดงถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีควำมโอบอ้อมอำรี
4 เป็ นกำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำพัฒนำชุมชนให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติหรื อประวัติศำสดำของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
(ส 1.1 ม.2/5)
34. พุทธประวัติของพระพุทธเจ้ำเมื่อครั้งผจญมำรสำมำรถนำมำเป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนิ นชีวติ ได้อย่ำงไร
1 กำรจดจ่ออยูก่ บั อำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำทั้งปวง
2 ยินดีในอำรมณ์ที่ไม่น่ำปรำรถนำทั้งปวง
3 กำรเอำชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนได้
4 กำรมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำมำรดำและผูม้ ีพระคุณ
ตัวชี้วดั อธิบำยธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของชุ มชนและสังคม (ส 1.1 ม.2/8)
35. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดแสดงออกถึงกำรมีควำมเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของธรรมคุณอย่ำงถูกต้อง
1 นำย ก. นำหลักธรรมมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองและสังคมให้ดียงิ่ ขึ้น
2 นำย ข. ศรัทธำในอิทธิ ฤทธิ์ ปำฏิหำริ ยพ์ ระสำวก
3 นำย ค. มุ่งแสวงหำหลักธรรมใหม่ เพรำะมีควำมเชื่ อว่ำหลักธรรมในสมัยพุทธกำลไม่สำมำรถ
นำมำใช้ได้จริ งในสมัยปัจจุบนั
4 นำย ง. ระลึกถึงสิ่ งที่น่ำปรำรถนำยินดีอยูต่ ลอดเวลำ
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรี ยนรู้และดำเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ กำร
คือวิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรื อกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.2/9)
36. ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรพัฒนำจิตด้วยวิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรมมีหลำยประกำร ยกเว้นข้อใด
1 จิตใจได้รับกำรฝึ กฝนให้เป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดี
2 เกิดควำมคิดและกำรกระทำที่ดีงำมเป็ นประโยชน์
3 เป็ นผูท้ ี่สำเร็ จในอำยตนะและอกุศลกรรมบถ 10
4 ควำมคิดที่เป็ นอกุศลถูกขจัดให้ลดน้อยลงและหมดไป

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
(ส 1.2 ม.2/1)
37. บุตรที่ดีควรปฏิบตั ิตนต่อบิดำมำรดำตำมหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6 อย่ำงไร
1 มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกำสอันสมควร
2 ทำกำรงำนให้เรี ยบร้อยและดียงิ่ ขึ้น
3 จะคิด จะพูด จะทำสิ่ งใด ก็ทำด้วยเมตตำ
4 เลี้ยงท่ำนตอบและทำบุญอุทิศให้เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้ว
ตัวชี้วดั อธิบำยคำสอนที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสำคัญทำงศำสนำและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.2/4)
38. ข้อใดกล่ำวถึงหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำไม่ ถูกต้อง
1 โอวำทปำติโมกข์ คือ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงในวันอัฏฐมีบูชำ
2 วันวิสำขบูชำเป็ นวันที่พระพุทธเจ้ำทรงตรัสรู้หลักธรรมอริ ยสัจ 4
3 วันเพ็ญเดือน 8 คือ วันที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำอันมีใจควำมสำคัญเกี่ยวกับอริ ยมรรค
4 วันเพ็ญเดือน 3 เป็ นวันที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงหลักธรรมที่เป็ นหัวใจของพระพุทธศำสนำ 3 ประกำร
คือ ละเว้นควำมชัว่ ทำแต่ควำมดี ทำจิตใจให้ผอ่ งใส

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิ บำยและปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
(ส 2.1 ม.2/1)
39. สิ ทธิ ในข้อใดที่ผเู ้ ยำว์ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก่อนจึงจะสำมำรถกระทำได้
1 กำรจดทะเบียนรับรองบุตร
2 กำรจดทะเบียนสมรส
3 กำรรับกำรให้โดยเสน่หำ
4 กำรทำพินยั กรรมเมื่ออำยุครบ 15 ปี บริ บูรณ์
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบตั ิตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิ ทธิ เสรี ภำพ หน้ำที่ในฐำนะ
พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย (ส 2.1 ม.2/2)
40. ข้อใดไม่ ใช่ ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรที่สมำชิกในสังคมปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
1 สังคมเกิดควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2 สมำชิกในสังคมมีสิทธิ เท่ำเทียมกันในกำรเสนอร่ ำงกฎหมำยประเภทต่ำง ๆ
3 สังคมและประเทศชำติมีกำรพัฒนำไปได้อย่ำงมัน่ คง
4 สมำชิกในสังคมมีควำมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำท ควำมสำคัญและควำมสัมพันธ์ของสถำบันทำงสังคม (ส 2.1 ม.2/3)
41. ข้อใดสรุ ปบทบำทและควำมสำคัญของสถำบันศำสนำได้ชดั เจนมำกที่สุด
1 เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและช่วยกล่อมเกลำจิตใจของสมำชิกในสังคม
2 ป้ องกัน รักษำ และให้ควำมคุม้ ครองสมำชิกในสังคมให้มีควำมปลอดภัย
3 เป็ นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู ้ ทักษะให้กบั สมำชิกในสังคมให้เป็ นผูท้ ี่คิดเป็ น แก้ปัญหำเป็ น
4 เป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรสร้ำงรำกฐำนทำงกำรเมือง

ตัวชี้วดั อธิบำยควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน (ส 2.1 ม.2/4)
42. จุดร่ วมทำงด้ำนวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคเอเชียข้อใดที่สำมำรถนำมำสร้ำงเสริ มควำมสัมพันธ์
ที่ดีระหว่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสม
1 ชำติพนั ธุ์และคติควำมเชื่อ
2 กำรรับอำรยธรรมจีนและอำรยธรรมอินเดีย
3 สภำพภูมิประเทศและทรัพยำกรธรรมชำติ
4 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิทำงด้ำนศำสนำ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย (ส 2.2 ม.2/1)
43. บุคคลกลุ่มใดมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติตำมกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย
1 ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
2 ศำลรัฐธรรมนูญ
3 พระมหำกษัตริ ย ์
4 รัฐสภำ
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวติ อย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุนและกำรออม (ส 3.1 ม.2/1)
44. ปั จจัยในข้อใดที่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุนของประชำชนน้อยที่สุด
1 ขนำดของรำยได้ที่เพิ่มขึ้น
2 ภำวะเงินเฟ้ อที่ปรับตัวสู งขึ้น
3 อัตรำดอกเบี้ยกูย้ มื ที่เพิ่มสู งขึ้น
4 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่เพิ่มสู งขึ้น

ตัวชี้วดั อธิบำยปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ม.2/2)
45. ปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรในข้อใดที่ได้รับผลตอบแทนเป็ นดอกเบี้ย
1 ทุน
2 ที่ดิน
3 แรงงำน
4 ผูป้ ระกอบกำร
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อภิปรำยระบบเศรษฐกิจแบบต่ำง ๆ (ส 3.2 ม.2/1)
46. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแตกต่ำงกับระบบเศรษฐกิจแบบผสมในเรื่ องใด
1 ระบบกำรสำธำรณูปโภค
2 กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
3 ปัญหำกำรทุจริ ต
4 เสรี ภำพของผูบ้ ริ โภค
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นกำรพึ่งพำอำศัยกันและกำรแข่งขันกันทำงเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคเอเชีย (ส 3.2 ม.2/2)
47. กำรรวมกลุ่มในข้อใดที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรร่ วมมือเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจภำยในภูมิภำคเอเชียทั้งหมด
1 OPEC IMF WTO
2 EU
UN
AFTA
3 AEC
WHO APEC
4 ASEAN AFTA ADB

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรกระจำยของทรัพยำกรในโลกที่ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ (ส 3.2 ม.2/3)
48. ข้อจำกัดในเรื่ องใดที่มีผลต่อกำรกระจำยตัวของผูป้ ระกอบกำรและควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ
1 รำคำสิ นค้ำและบริ กำร
2 เงินทุน
3 ควำมสำมำรถของแรงงำน
4 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรสื่ อสำร
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศที่ส่งผลต่อคุณภำพสิ นค้ำ
ปริ มำณกำรผลิตและรำคำสิ นค้ำ (ส 3.2 ม.2/4)
49. ในประเทศที่ผบู ้ ริ โภคมีควำมต้องกำรสิ นค้ำชนิดเดียวกันจำนวนมำก ส่ งผลให้เกิดกำรปรับตัว
ของผูผ้ ลิตในหลำยด้ำน ยกเว้นข้อใด
1 รำคำสิ นค้ำ
2 ปริ มำณกำรผลิต
3 ตัวแทนจำหน่ำย
4 คุณภำพสิ นค้ำ
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั ประเมินควำมน่ำเชื่ อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ในลักษณะต่ำง ๆ (ส 4.1 ม.2/1)
50. กำรศึกษำภูมิหลังของผูบ้ นั ทึกหลักฐำนมีประโยชน์อย่ำงไรต่อกำรประเมินควำมน่ำเชื่ อถือ
ของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
1 ทำให้ขอ้ มูลของผูบ้ นั ทึกมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ มำกขึ้น
2 ทำให้ผปู ้ ระเมินหลักฐำนเกิดควำมรู ้สึกคล้อยตำมผูบ้ นั ทึก
3 ทำให้ทรำบวิธีกำรในกำรบันทึกหลักฐำน
4 ทำให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรบันทึกหลักฐำน

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริ งกับข้อเท็จจริ งของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
(ส 4.1 ม.2/2)
51. หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ถูกใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่ งใดในกำรศึกษำ
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
1 ควำมจริ งกับข้อเท็จจริ ง
2 หลักฐำนชั้นต้นกับหลักฐำนชั้นรอง
3 กำรประเมินหลักฐำนภำยนอกกับกำรประเมินหลักฐำนภำยใน
4 หลักฐำนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับหลักฐำนที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/1)
52. สภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไร
ต่อกำรหล่อหลอมอำรยธรรมที่มีลกั ษณะเฉพำะ
1 พื้นที่ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกที่เป็ นหมู่เกำะได้รับอิทธิ พลจำกลมมรสุ ม
2 ภูมิภำคเอเชียตะวันออกตั้งอยูท่ ำงตะวันออกสุ ดของทวีปเอเชีย
3 ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเป็ นต้นกำเนิดของแม่น้ ำสำคัญหลำยสำย
4 ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภำคเอเชียตะวันออกมีปรำกำรธรรมชำติปิดกั้นอยู่
ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/2)
53. ข้อใดกล่ำวผิดเกี่ยวกับควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย
1 เป็ นสิ่ งที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กบั คนในภูมิภำคเอเชีย
2 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของผูป้ กครองในภูมิภำคเอเชียที่แตกต่ำงกับชำติตะวันตก
3 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่ำชนชำติในเอเชียเป็ นชนชำติที่มีพฒั นำกำรทำงประวัติศำสตร์ มำช้ำนำน
4 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่ำภูมิภำคเอเชียเป็ นศูนย์กลำงควำมเจริ ญด้ำนอำรยธรรมมำตั้งแต่
สมัยโบรำณ

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พฒั นำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.2/1)
54. กำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถมีสำเหตุตรงกับข้อใด
1 ชำวต่ำงชำติเข้ำมำติดต่อค้ำขำยกับอยุธยำลดน้อยลง
2 กำลังพลในอยุธยำถูกกวำดต้อนไปเป็ นเชลยสงครำมจำนวนมำก
3 อยุธยำมีอำณำเขตขยำยกว้ำงขึ้น วิธีกำรปกครองแบบเดิมจึงไม่รัดกุมเพียงพอ
4 ขุนนำงในอยุธยำเริ่ มมีอำนำจเหนื อกษัตริ ยแ์ ละหันไปเข้ำร่ วมกับสุ โขทัย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของอำณำจักรอยุธยำ
(ส 4.3 ม.2/2)
55. ข้อใดกล่ำวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของอำณำจักรอยุธยำไม่ ถูกต้อง
1 อยุธยำมีกำรผสมผสำนทำงด้ำนเชื้อชำติของประชำกร ส่ งผลดีต่อกำรรับศิลปวิทยำกำรและกำรค้ำ
2 อยุธยำไม่มีกำรขยำยอำณำเขตตั้งแต่สถำปนำจนสิ้ นสุ ดอำณำจักร ส่ งผลดีต่อพระรำชอำนำจของ
พระมหำกษัตริ ยท์ ี่เพิม่ ขึ้น
3 อยุธยำมีชยั ภูมิที่อยูใ่ กล้ทะเล ส่ งผลดีต่อกำรเป็ นเมืองท่ำทั้งในอำณำจักรและกำรค้ำกับต่ำงประเทศ
4 อยุธยำมีภูมิประเทศที่เอื้อประโยชน์ในด้ำนยุทธศำสตร์ โดยมีแม่น้ ำล้อมรอบอันเป็ น
ปรำกำรธรรมชำติในกำรป้ องกันศัตรู

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ
(ส 5.1 ม.2/2)
56. ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปยุโรปส่ งผลต่อลักษณะทำงสังคมอย่ำงไร
1 ลักษณะครอบครัวมีขนำดใหญ่ข้ ึน
2 ประชำกรมีค่ำนิยมทำงด้ำนวัตถุลดน้อยลง
3 ประชำกรละเลยต่อกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
4 สังคมมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม อันเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธรรมชำติและทำงสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.2 ม.2/1)
57. สิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมข้อใดที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กำมำกที่สุด
1 สะพำนมิลโล
สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ขำ้ มหุ บเขำ
2 เดอะเวิลด์
สร้ำงเกำะให้เป็ นที่อยูอ่ ำศัย
3 สนำมกีฬำเดอร์ บนั
สร้ำงเพื่อใช้ในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
4 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
ใช้กำรถมทะเลเพื่อสร้ำงท่ำอำกำศยำน

ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
ในทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.2 ม.2/4)
58. กฎระเบียบด้ำนสิ่ งแวดล้อมของสหภำพยุโรป ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศไทยในระยะยำวอย่ำงไร
มำกที่สุด
1 ผูป้ ระกอบกำรไทยมีกำรตื่นตัวในกำรเตรี ยมรับมือกับมำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมของสหภำพยุโรป
2 เกิดกระแสควำมนิยมกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำให้ได้มำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม
3 ประเทศไทยสำมำรถกำหนดรำคำของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกสู่ ตลำดยุโรปได้ในรำคำที่สูงขึ้น
4 ผูผ้ ลิตรำยย่อยในประเทศมีโอกำสส่ งออกสิ นค้ำของตนเองสู่ ตลำดยุโรปมำกขึ้น
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หรื อศำสนำที่ตนนับถือสู่ ประเทศไทยและประเทศต่ำง ๆ
ทัว่ โลก (ส 1.1 ม.1/1) (ส 1.1 ม.2/1) (ส 1.1 ม.3/1)
59. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไปยังประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก
1 ชำวต่ำงประเทศที่มีควำมสนใจในพระพุทธศำสนำเป็ นผูร้ ิ เริ่ มเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
2 เป็ นลักษณะเชื้อเชิ ญของรัฐบำลต่ำงประเทศให้พระภิกษุเข้ำไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ในประเทศของตน
3 พระภิกษุและชำวพุทธที่เข้ำไปตั้งถิ่นฐำนในต่ำงประเทศ แล้วนำหลักธรรมคำสอน
ไปเผยแผ่ในชุมชนและผูท้ ี่สนใจ
4 เป็ นควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศในกำรส่ งเสริ มนโยบำยสนับสนุนคุณธรรม จริ ยธรรม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ในฐำนะที่ช่วยสร้ำงสรรค์อำรยธรรม และควำมสงบสุ ขแก่โลก (ส 1.1 ม.3/2)
60. หลักธรรมใดในพระพุทธศำสนำที่มีคุณค่ำในกำรสร้ำงควำมสงบสุ ขให้แก่โลก
1 ปปัญจธรรม ทิฏฐธัมมิกตั ถะประโยชน์
2 อิทธิบำท 4 ปัญญำ 3
3 ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5
4 สำรำณี ยธรรม สังคหวัตถุ
ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
กับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (ส 1.1 ม.3/3)
61. หลักธรรมของพระพุทธศำสนำข้อใดเป็ นหลักกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินในกำรใช้จ่ำยอย่ำงพอเพียง
1 โภคอำทิยะ 4
2 โภควิภำค 4
3 ทิฏฐธัมมิกตั ถะ
4 สุ ขของคฤหัสถ์
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชี วติ และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก
เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/5)
62. คุณธรรมของพระนำงปชำบดีโคตมีจำกกำรปฏิบตั ิตำมครุ ธรรม ที่นกั เรี ยนควรยึดถือเป็ นแบบอย่ำง
ในกำรดำเนินชีวิตคือข้อใด
1 เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็ นอย่ำงยิง่
2 เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู้และขยันหมัน่ เพียร
3 เป็ นผูศ้ รัทธำมัน่ คงในพระรัตนตรัย
4 เป็ นผูท้ ี่ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ

ตัวชี้วดั อธิบำยสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/6)
“ชำวบ้ำนแตกตื่น! หลังพบยอดต้นมะพร้ำวมีรูปร่ ำงคล้ำยพญำนำค โผล่ในสวนหลังบ้ำน
เจ้ำของเชื่อเป็ นสิ่ งนำโชค เพรำะทำให้ถูกหวย ชำวบ้ำนทรำบข่ำวเลยแห่กนั มำกรำบไหว้ไม่ขำดสำย”
63. จำกข้อควำมสะท้อนให้เห็นว่ำพุทธศำสนิกชนขำดหลักธรรมที่ควรนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวติ ข้อใด
1 ทิฏฐธัมมิกตั ถะ - ประโยชน์ผลมุ่งหมำยที่คนทัว่ ไปปรำรถนำ
2 ปปัญจธรรม - กิเลสที่เป็ นสิ่ งขัดขวำงไม่ให้ถึงควำมจริ ง
3 อุบำสกธรรม - อันอุบำสกอุบำสิ กำพึงปฏิบตั ิเพื่อควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
4 มงคล 38 - สิ่ งที่ทำให้มีโชค อันเป็ นหลักที่นำควำมสุ ข ควำมเจริ ญมำให้
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำและวิเครำะห์กำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในกำรพัฒนำตนเพื่อเตรี ยมพร้อม
สำหรับกำรทำงำน และกำรมีครอบครัว (ส 1.1 ม.3/7)
64. ในกำรทำงำนร่ วมกันกับคนจำนวนมำก นักเรี ยนควรยึดหลักธรรมข้อใด เพื่อให้กำรทำงำน
มีควำมเกื้อกูลและเป็ นกำรทำงำนร่ วมกันอย่ำงสันติสุข
1 พรหมวิหำร 4
2 ฆรำวำสธรรม 4
3 ปปัญจธรรม 3
4 ทศพิธรำชธรรม
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรี ยนรู้และดำเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ กำร
คือ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ และวิธีคิดแบบสื บสำวเหตุปัจจัย หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของ
ศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.3/8)
65. ผลมะม่วง 2 ลูกที่เก็บจำกสวนหลังบ้ำนมีรสชำติต่ำงกันทั้งที่เป็ นพันธุ์เดียวกัน นักเรี ยนจะใช้
วิธีคิดแบบใดเพื่อให้ทรำบถึงควำมแตกต่ำงของรสชำติมะม่วงทั้งสองลูก
1 วิธีคิดแบบสื บสำวเหตุปัจจัย
2 วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
3 วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์
4 วิธีคิดแก้ปัญหำตรงจุด มุ่งตรงต่อตัวปั ญหำ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงและยอมรับวิถีกำรดำเนินชีวติ ของศำสนิกชนในศำสนำอื่น ๆ
(ส 1.1 ม.3/10)
66. ไม้กำงเขน เป็ นสัญลักษณ์ของศำสนำคริ สต์ที่มีควำมหมำยสอดคล้องกับข้อใด
1 กำรทำหน้ำที่พระบุตรของพระเยซู
2 ลักษณะกำรประหำรชีวติ แบบโบรำณของชำวยิว
3 กำรเสี ยสละชีวติ เพื่อรักษำควำมดี
4 กำรเสี ยสละอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หน้ำที่และบทบำทของสำวก และปฏิบตั ิตนต่อสำวกตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/1)
67. หลัก “ปัพพชิตอภิณหปั จจเวกขณ์” เป็ นหลักที่พระภิกษุพึงปฏิบตั ิเพื่อวัตถุประสงค์ตำมข้อใด
1 เพื่อกำรเผยแผ่หลักปฏิบตั ิของพระพุทธศำสนำ
2 เพื่อกำรพิจำรณำเตือนสติตนเองไม่ให้ประมำท
3 เพื่ออนุเครำะห์ สงเครำะห์พุทธศำสนิกชนให้พน้ ทุกข์
4 เพื่อเป็ นแนวทำงแห่งกำรศึกษำของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรมและแผนกบำลี
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำตำมที่กำหนด (ส 1.2 ม.1/3)
(ส 1.2 ม.2/1) (ส 1.2 ม.3/2)
68. กำรที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นลูกที่ดี โดยกำรเลี้ยงดู ช่วยเหลือกิจ ประพฤติตนเป็ นคนดี แสดงถึง
กำรมีคุณธรรมข้อใด
1 ควำมมีน้ ำใจ
2 ควำมเสี ยสละ
3 ควำมกตัญญูกตเวที
4 ควำมเมตตำกรุ ณำ

ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิหน้ำที่ของศำสนิกชนที่ดี (ส 1.2 ม.3/3)
69. กิจกรรมในข้อใดที่นกั เรี ยนสำมำรถเข้ำร่ วมปฏิบตั ิได้และสอดคล้องกับพุทธปณิ ธำนได้ดีที่สุด
1 พิธีพุทธำภิเษกวัตถุมงคล
2 พิธีสวดมนต์สะเดำะเครำะห์ต่อชะตำ
3 โครงกำรธรรมศึกษำ
4 ธุดงค์ธรรมยำตรำ
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงของศำสนพิธี พิธีกรรมตำมแนวปฏิบตั ิของศำสนำอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่
กำรยอมรับและควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน (ส 1.2 ม.2/5)
70. พิธีกรรมใดในศำสนำใดที่เป็ นกำรขัดเกลำจิตใจให้รู้จกั เสี ยสละ และขจัดควำมตระหนี่ให้พน้ จำกจิตใจ
1 ศีลมหำสนิท : ศำสนำคริ สต์
2 พิธีศรำทธ์ : ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
3 พิธีสังคัต : ศำสนำสิ กข์
4 พิธีซำกำต : ศำสนำอิสลำม
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนิ นชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิ บำยและปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(ส 2.1 ม.1/1) (ส 2.1 ม.2/1)
71. กำรกระทำในข้อใดถือเป็ นกำรกระทำที่ผดิ ตำมกฎหมำยแรงงำนในกำรใช้แรงงำนเด็ก
1 กำรจ้ำงเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี เป็ นลูกจ้ำง
2 กำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็กมำทำงำนในช่วง 22.00 น. ถึงเวลำ 6.00 น.
3 กำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็กมำทำงำนที่อำจเป็ นอันตรำยต่อจิตใจและควำมประพฤติของเด็ก
4 กำรจัดให้ลูกจ้ำงเด็กมีวนั หยุดประจำสัปดำห์มำกกว่ำ 1 วัน และวันหยุดตำมประเพณี
อย่ำงน้อย 13 วัน

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงของกำรกระทำควำมผิดระหว่ำงคดีอำญำและคดีแพ่ง (ส 2.1 ม.3/1)
72. กำรกระทำควำมผิดทำงอำญำแตกต่ำงกับกำรกระทำควำมผิดทำงแพ่งอย่ำงไร
1 ควำมผิดทำงอำญำ คือ กำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน
ส่ วนควำมผิดทำงแพ่ง คือ กำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงรัฐต่อรัฐ
2 ควำมผิดทำงอำญำ คือ กำรกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมแต่อย่ำงใด
ส่ วนควำมผิดทำงแพ่ง คือ กำรกระทำที่สัมพันธ์ระหว่ำงรัฐต่อเอกชน
3 ควำมผิดทำงแพ่ง คือ กำรกระทำระหว่ำงเอกชนต่อเอกชนที่ไม่มีผลเสี ยหำยต่อสังคมแต่อย่ำงใด
ส่ วนควำมผิดทำงอำญำ คือ กำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงรัฐต่อเอกชน
4 ควำมผิดทำงแพ่ง คือ กำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงรัฐต่อเอกชนและไม่สำมำรถ
ยอมควำมกันได้ ส่ วนควำมผิดทำงอำญำ คือ กำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงเอกชนต่อ
เอกชนด้วยกัน ซึ่ งสำมำรถยอมควำมกันได้
ตัวชี้วดั อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสำกลที่เหมำะสม (ส 2.1 ม.3/3)
73. แนวทำงกำรเลือกรับวัฒนธรรมสำกลที่เหมำะสมควรมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 กำรเลือกรับวัฒนธรรมที่เป็ นตัวอย่ำงทั้งด้ำนดีและด้ำนเสี ย เพื่อเป็ นแบบอย่ำงกำรเรี ยนรู ้ของสังคมไทย
2 กำรเลือกรับวัฒนธรรมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับศำสนำน้อยที่สุด
3 กำรเลือกรับวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ดำ้ นเศรษฐกิจมำกที่สุด
4 กำรเลือกรับวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชำติ และไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงำม
ของประชำชน
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยระบอบกำรปกครองแบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในยุคปั จจุบนั (ส 2.2 ม.3/1)
74. อำนำจหน้ำที่ของประมุขของรัฐในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำเป็ นไปในลักษณะใด
1 กำรมีประมุขฝ่ ำยบริ หำรทำหน้ำที่รับผิดชอบทำงกำรเมืองแทนประมุขของรัฐ
2 กำรมีอำนำจยับยั้งกฎหมำยที่ออกโดยรัฐสภำ
3 กำรมีอำนำจยุบสภำและถอดถอนประมุขฝ่ ำยบริ หำร
4 กำรรับผิดชอบทำงกำรเมืองกำรปกครองโดยตรงต่อรัฐสภำ

ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย (ส 2.2 ม.2/1)
75. ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรตรำกฎหมำยได้ในขั้นตอนใด
1 ร่ ำงตัวบทกฎหมำย
2 เสนอร่ ำงกฎหมำย
3 ลงมติเห็นชอบกฎหมำย
4 ตรำเป็ นกฎหมำย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ เปรี ยบเทียบระบอบกำรปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย (ส 2.2 ม.3/2)
76. เพรำะเหตุใดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประมุขฝ่ ำยบริ หำรกับรัฐสภำของกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย
ระบบรัฐสภำ จึงมีมำกกว่ำระบบประธำนำธิ บดี
1 ประมุขฝ่ ำยบริ หำรมีที่มำจำกกำรเลือกของสภำ
2 สภำมีอำนำจในกำรยุบสภำเพื่อให้ตำแหน่งประมุขฝ่ ำยบริ หำรสิ้ นสุ ดลงได้
3 กฎหมำยต่ำง ๆ มีที่มำจำกกำรจัดทำและพิจำรณำโดยรัฐสภำ
4 อำนำจของฝ่ ำยบริ หำรขึ้นอยูก่ บั ควำมมัน่ คงของสมำชิกวุฒิสภำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ในมำตรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
กำรมีส่วนร่ วม และกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ (ส 2.2 ม.3/3)
77. ข้อใดแสดงถึงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรปกครองโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติตำมที่
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปั จจุบนั ได้กำหนดไว้
1 กำรออกไปใช้สิทธิของภิกษุสำมเณร ในกำรเข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนรัฐสภำ เพื่อให้รัฐสภำ
พิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติ
2 กำรที่ประชำชนคนไทยทุกคนออกเสี ยงประชำมติ ในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี เห็นว่ำสิ่ งนั้น
อำจส่ งผลกระทบต่อประชำชนส่ วนใหญ่ของประเทศ
3 กำรที่ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 คน เข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนวุฒิสภำ
เพื่อให้ถอดถอนบุคคลออกจำกตำแหน่ง หำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยมิชอบ
4 กำรที่ผมู้ ีสัญชำติอื่นแต่มีเชื้ อชำติไทย ออกมำใช้สิทธิ ของตนในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประเด็นปั ญหำที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิ ปไตยของประเทศไทย
และเสนอแนวทำงแก้ไข (ส 2.2 ม.3/4)
78. ข้อใดไม่ ใช่ แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ช่วยส่ งเสริ มสู่ กำรพัฒนำประชำธิ ปไตยอย่ำงยัง่ ยืน
1 กำรฝึ กฝนตนเองให้มีวถิ ีกำรดำเนินชีวติ แบบประชำธิปไตย
2 กำรยอมรับในระบบอำวุโสมำกกว่ำกำรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคคล
3 กำรพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่ วมทำงกำรเมืองตำมที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้
4 กำรตระหนักถึงหน้ำที่พลเมืองตำมที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของเศรษฐศำสตร์ รวมทั้งกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ
(ส 3.1 ม.1/1) (ส 3.1 ม.3/1)
79. กำรศึกษำเรื่ องกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ มีประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นชีวติ ประจำวันอย่ำงไร
1 ทำให้สำมำรถพิจำรณำปั จจัยในกำรกำหนดอุปสงค์ได้
2 ทำให้สำมำรถแยกกลไกรำคำออกจำกอุปสงค์และอุปทำนได้
3 ทำให้ทรำบว่ำกำรซื้ อขำยแลกเปลี่ยนจำเป็ นต้องกระทำในตลำดที่มีสถำนที่จริ งเท่ำนั้น
4 ทำให้มีกำรเตรี ยมพร้อมทำงกำรเงินให้ทนั กับสภำวะกลไกรำคำที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ม.2/2)
80. ข้อใดจัดเป็ นปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรทั้งหมด
1 นักธุ รกิจ ผูป้ ระกอบกำร
แรงงำน
ทุน
2 ที่ดิน
แรงงำน
ทุน
ผูป้ ระกอบกำร
3 กำรโฆษณำ
ทุน
เครื่ องจักร
แรงงำน
4 ผูด้ ำเนินงำน
ที่ดิน
ทรัพย์สิน
เครื่ องจักร

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ (ส 3.1 ม.3/3)
81. ข้อใดอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ที่สอดคล้องกันไม่ ถูกต้อง
1 เน้นกำรพึ่งพำตนเองเป็ นหลักและลดกำรพึ่งพำคนอื่นลง
2 สร้ำงเสริ มควำมเอื้ออำทรและช่วยเหลือพัฒนำชุมชนให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
3 ใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในกำรพัฒนำประเทศให้เกิดกำรขยำยตัวที่กำ้ วหน้ำ
4 ส่ งเสริ มกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นให้สอดคล้องกับระบอบประชำธิปไตย
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทหน้ำที่ของรัฐบำลในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.2 ม.3/1)
82. เพรำะเหตุใดรัฐบำลจึงต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรแทรกแซงรำคำสิ นค้ำและบริ กำรในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
1 เพื่อสร้ำงควำมเป็ นธรรมในด้ำนกำรกระจำยรำยได้
2 เพื่อให้รัฐบำลสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของเอกชน
3 เพื่อจัดให้มีกำรออมเพื่อกำรดำรงชีพแก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงทัว่ ถึง
4 เพื่อกำหนดให้รัฐวิสำหกิจสำมำรถจัดหำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน

ตัวชี้วดั อภิปรำยบทบำทควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (ส 3.2 ม.3/3)
83. “GMS - EC” เป็ นกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภำคในทวีปเอเชียที่ประเทศไทย
เข้ำไปมีบทบำทสำคัญอย่ำงไร
1 เป็ นควำมร่ วมมือกันของ 6 ประเทศในแถบลุ่มน้ ำโขงเพื่อพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และสร้ำงโอกำสกำรแข่งขันในเวทีกำรค้ำโลก
2 เป็ นควำมร่ วมมือของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ท้ งั หมด
ที่มุ่งเน้นกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำสิ นค้ำ
3 เป็ นควำมร่ วมมือของประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิกที่ตอ้ งกำรพัฒนำตนเอง
ให้อยูใ่ นฐำนะของประเทศพัฒนำแล้ว
4 เป็ นควำมร่ วมมือของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภำคเอเชีย
ที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรส่ งเสริ มกำรแก้ไขข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสมำชิก
ตัวชี้วดั อภิปรำยผลกระทบที่เกิดจำกภำวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด (ส 3.2 ม.3/4)
84. บุคคลกลุ่มใดได้รับผลกระทบเชิงลบในภำวะเงินเฟ้ อมำกที่สุด
1 ผูป้ ระกอบกำร
ลูกหนี้
2 ผูม้ ีรำยได้ประจำ
เจ้ำหนี้
3 รัฐบำล
ผูท้ ี่มีรำยได้จำกดอกเบี้ย
4 พ่อค้ำ
ผูผ้ ลิต
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลเสี ยจำกกำรว่ำงงำน และแนวทำงแก้ปัญหำ (ส 3.2 ม.3/5)
85. กำรว่ำงงำนส่ งผลเสี ยต่อฐำนะกำรคลังของรัฐบำลอย่ำงไร
1 งบประมำณในกำรพัฒนำประเทศมีเพิ่มมำกขึ้น
2 รัฐบำลเก็บภำษีได้นอ้ ยลง
3 สถำบันกำรเงินเกิดภำวะหนี้เสี ย
4 โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สำเหตุและวิธีกำรกีดกันทำงกำรค้ำในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ส 3.2 ม.3/6)
86. กำรตั้งกำแพงภำษีจำกสิ นค้ำนำเข้ำในอัตรำที่สูง เป็ นกำรคุม้ กันตลำดสิ นค้ำภำยในประเทศได้อย่ำงไร
1 เกิดกำรกำหนดโควตำปริ มำณสิ นค้ำนำเข้ำไม่ให้เกินปริ มำณที่กำหนด
2 วัตถุดิบที่นำเข้ำมำเพื่อกำรผลิตสิ นค้ำส่ งออกมีรำคำถูกลง
3 ผูบ้ ริ โภคหันมำซื้ อสิ นค้ำที่ผลิตภำยในประเทศเพิ่มขึ้น
4 องค์กำรกำรค้ำโลกเข้ำมำแทรกแซงเพื่อให้ควำมช่วยเหลือผูผ้ ลิตภำยในประเทศ
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เรื่ องรำวเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ ได้อย่ำงมีเหตุผล
ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.3/1)
87. วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ข้ นั ตอนใด มีควำมสำคัญต่อกำรศึกษำเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์มำกที่สุด
1 กำรสรุ ปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง
2 กำรรวบรวมหลักฐำน
3 กำรนำเสนอข้อเท็จจริ ง
4 กำรวิเครำะห์ กำรตีควำม และกำรประเมินหลักฐำน
ตัวชี้วดั ใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ ในกำรศึกษำเรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่ตนสนใจ (ส 4.1 ม.3/2)
88. ข้อใดเรี ยงลำดับขั้นตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ได้ถูกต้อง
1 กำหนดประเด็นศึกษำ
วิเครำะห์ ตีควำม และประเมินหลักฐำน
รวบรวมหลักฐำน
นำเสนอข้อเท็จจริ ง
สรุ ปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง
2 รวบรวมหลักฐำน
กำหนดประเด็นศึกษำ
วิเครำะห์ ตีควำม และประเมินหลักฐำน
สรุ ปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง
นำเสนอข้อเท็จจริ ง
3 กำหนดประเด็นศึกษำ
รวบรวมหลักฐำน
วิเครำะห์ ตีควำม และประเมินหลักฐำน
สรุ ปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง
นำเสนอข้อเท็จจริ ง
4 นำเสนอข้อเท็จจริ ง
กำหนดประเด็นศึกษำ
รวบรวมหลักฐำน
สรุ ปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง
วิเครำะห์ ตีควำม และประเมินหลักฐำน

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลกโดยสังเขป
(ส 4.2 ม.1/1) (ส 4.2 ม.2/1) (ส 4.2 ม.3/1)
89. เพรำะเหตุใดภำยหลังได้รับเอกรำชจำกสเปนแล้ว อเมริ กำกลำงจึงมักประสบกับปั ญหำเสถียรภำพ
ทำงกำรเมืองของรัฐบำล
1 ประชำชนส่ วนใหญ่ตอ้ งกำรกลับไปอยูใ่ นสถำนะประเทศอำณำนิคมตำมเดิม
2 เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนที่นบั ถือศำสนำคริ สต์นิกำยโรมันคำทอลิกกับนิกำยโปรเตสแตนต์
3 เกิดกำรรัฐประหำรบ่อยครั้งและประชำชนขำดกำรพัฒนำทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
4 ประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปเกิดปั ญหำควำมอดยำกและมีผคู ้ นล้มตำยจำกควำมอดอยำกจำนวนมำก
ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก (ส 4.1 ม.1/2) (ส 4.2 ม.2/2)
90. อิทธิ พลของอำรยธรรมเมโสโปเตเมียข้อใดที่ส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคมของภูมิภำคเอเชียอย่ำงชัดเจน
1 กำรประดิษฐ์เข็มทิศเพื่อใช้ในกำรเดินเรื อ
2 ควำมรู้ดำ้ นคณิ ตศำสตร์และดำรำศำสตร์
3 กำรสร้ำงรู ปเคำรพเทพเจ้ำในศำสนำ
4 กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและ
ธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พฒั นำกำรของไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์
ในด้ำนต่ำง ๆ โดยสังเขป (ส 4.3 ม.1/2) (ส 4.3 ม.2/1) (ส 4.3 ม.3/1)
91. สนธิ สัญญำเบำว์ริงส่ งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจของไทยที่สืบเนื่องมำจนถึงปั จจุบนั อย่ำงไร
1 กำรเก็บภำษีสินค้ำขำเข้ำและขำออกได้เพียงร้อยละ 3
2 กำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรำ
3 กำรเสี ยสิ ทธิสภำพนอกอำณำเขตในกำรตัดสิ นคดีคนในบังคับของชำติตะวันตก
4 กำรยอมยกดินแดนฝั่งซ้ำยแม่น้ ำโขงและเกำะในแม่น้ ำโขงเพื่อแลกกับกำรถอนทหำรออกจำกจันทบุรี
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัย
อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ ในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.1/3) (ส 4.3 ม.2/2) (ส 4.3 ม.3/2)
92. พระปรี ชำสำมำรถของพระมหำกษัตริ ยไ์ ทยเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้รัตนโกสิ นทร์ มีควำมมัน่ คง
และเจริ ญรุ่ งเรื องอย่ำงไร
1 ประชำชนไม่ต่อต้ำนรู ปแบบกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิ ทธิ รำชย์
2 กลุ่มขุนนำงเข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมืองกำรปกครองน้อย
3 รัฐเพื่อนบ้ำนไม่กล้ำเข้ำมำทำศึกสงครำมกับไทย
4 ประเทศชำติสำมำรถดำรงอยูไ่ ด้อย่ำงมัน่ คงและปลอดภัย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ และอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำชำติไทย
(ส 4.3 ม.3/3)
93. ภูมิปัญญำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยมีอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำชำติไทยอย่ำงไร
1 เกิดกำรประกอบอำชีพรู ปแบบใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้
2 โรงพยำบำลมีรำยได้เพิม่ ขึ้นจำกกำรรักษำโรคด้วยวิธีกำรแบบใหม่
3 ประชำชนมีทำงเลือกเพิ่มขึ้นในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ
4 แพทย์แผนปัจจุบนั จำกตะวันตกเข้ำมำมีบทบำทในสังคมไทยลดน้อยลง

ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตย (ส 4.3 ม.3/4)
94. กำรเข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกองค์กำรสนธิ สัญญำป้ องกันร่ วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของไทย
แสดงถึงบทบำทของไทยต่อสังคมโลกอย่ำงไร
1 ต่อต้ำนกำรขยำยตัวของลัทธิ คอมมิวนิสต์
2 กำรให้ควำมช่วยเหลือปฏิบตั ิกำรทำงทหำรในลำว กัมพูชำ และเวียดนำม
3 ให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำประเทศต่ำง ๆ ภำยหลังสิ้ นสุ ดสงครำม
4 มุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มสันติภำพและเสถียรภำพระหว่ำงภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทำงกำยภำพและสังคมของทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.1/1) (ส 5.1 ม.2/1) (ส 5.1 ม.3/1)
95. เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ชนิ ดใดที่มีประโยชน์แตกต่ำงจำกเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ชนิดอื่น
1 แอโรเวน
2 เทอร์ มอมิเตอร์
3 บำรอมิเตอร์
4 อินเทอร์ เน็ต
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.2/2)
(ส 5.1 ม.3/2)
96. เพรำะเหตุใดประชำกรส่ วนใหญ่ของประเทศในภูมิภำคละตินอเมริ กำของทวีปอเมริ กำเหนือ
จึงยำกจนและมีรำยได้นอ้ ย
1 พื้นที่มีที่รำบน้อย และตั้งอยูใ่ นเขตภูมิอำกำศที่เป็ นป่ ำรกทึบ
2 ตั้งอยูใ่ นภูมิอำกำศแบบทุ่งน้ ำแข็ง มีหิมะปกคลุมทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนำว
3 พื้นที่มีควำมลำดชันสู งจึงไม่เหมำะแก่กำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจรู ปแบบต่ำง ๆ
4 ตั้งอยูใ่ นที่รำบเกรตเพลนส์ที่ประสบกับภูมิอำกำศหนำวเย็นและมีฝนตกชุก

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม อันเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธรรมชำติและทำงสังคมของทวีปต่ำง ๆ (ส 5.2 ม.1/1) (ส 5.2 ม.2/1) (ส 5.2 ม.3/1)
97. โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำร้อนตำติโอในประเทศชิลี เป็ นสิ่ งแวดล้อมใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์หลำยประกำร
ยกเว้นข้อใด
1 ช่วยให้มีพลังงำนมำใช้ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรดำรงชีวติ ของมนุษย์
2 ประเทศมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวบ่อน้ ำร้อนมำพัฒนำประเทศ
3 เกิดกำรเข้ำมำลงทุนของนักลงทุนต่ำงประเทศ
4 เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรจ้ำงงำน
ตัวชี้วดั ระบุแนวทำงกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในทวีปต่ำง ๆ (ส 5.2 ม.2/2)
(ส 5.2 ม.3/2)
98. กำรให้สัตยำบันในพิธีสำรเกียวโตของประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริ กำเหนือ มีควำมหมำยถึงกำรร่ วมมือกัน
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีกำรใด
1 กำรไม่บุกรุ กพื้นที่ป่ำสงวนและเผำป่ ำ
2 กำรกำหนดบทลงโทษต่อประเทศสมำชิกที่กระทำกำรให้เกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อม
3 กำรลดปริ มำณกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจก
4 กำรจัดซื้ อผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั สำรวจ อภิปรำยประเด็นปั ญหำเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปต่ำง ๆ (ส 5.2 ม.2/3)
(ส 5.2 ม.3/3)
99. ปัญหำภัยแล้งในทวีปอเมริ กำใต้ส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ
ในทวีปอย่ำงไร
1 กำรขอรับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินจำกประเทศภำยนอกทวีปทำได้ยำกขึ้น
2 ปริ มำณกำรผลิตไฟฟ้ ำเพิ่มสู งขึ้น
3 กำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศช้ำลง
4 เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง รัฐบำลสู ญเสี ยเงินจำกกำรฟื้ นฟูประเทศจำนวนมำก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในทวีปต่ำง ๆ
ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม.2/4) (ส 5.2 ม.3/4)
100. วิกฤตกำรณ์ดำ้ นสิ่ งแวดล้อมที่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริ กำใต้ตอ้ งประสบ ส่ งผลดีต่อประเทศไทย
ด้ำนกำรค้ำอย่ำงไร
1 ประเทศไทยได้รับกำรลดหย่อนภำษีนำเข้ำสิ นค้ำจำกทวีปอเมริ กำใต้
2 ประเทศไทยสำมำรถส่ งออกสิ นค้ำชนิดเดียวกันกับที่มีกำรผลิตในทวีปอเมริ กำใต้
สู่ ตลำดโลกได้มำกขึ้น
3 ประเทศต่ำง ๆ มีกำรนำเข้ำสิ นค้ำจำกทวีปอเมริ กำใต้นอ้ ยลง
4 ธนำคำรโลกให้ควำมเชื่ อมัน่ ในกำรกูย้ มื เงินเพื่อกำรลงทุนด้ำนกำรค้ำของประเทศไทย
ในทวีปอเมริ กำใต้

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั แล้วตอบคำถำมข้อ 101-108 ข้อละ 5 คะแนน
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ระบุภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญำดังกล่ำว
ต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ (ส 4.3 ม.2/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ชื่อเรื่อง
คาตอบ
1
จินดำมณี

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
พระมหากษัตริย์
คาตอบ
1
สมเด็จพระเอกำทศรถ

2

สุภำษิตพระร่ วง

2

สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

3

ชินกำลมำลีปกรณ์

3

สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ

4

กลบทศิริวบิ ุลกิตติ

4

สมเด็จพระเพทรำชำ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ความสาคัญ
กากับคาตอบ
A
เป็ นบทกวีสงั่ สอนจริ ยธรรมและคติธรรม
แก่ประชำชน
B
เป็ นต้นแบบวิชำนิติศำสตร์และกำรเมือง
กำรปกครองของไทย
C
เป็ นแบบเรี ยนภำษำไทยที่มีควำมสำคัญ
ต่อกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทยของคนในชำติ
D
เป็ นต้นแบบกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทย
และกำรชำระพงศำวดำรฉบับอื่น ๆ

101. ในสมัยอยุธยำมีกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำด้ำนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเรื่ องใด ถูกเรี ยบเรี ยงขึ้น
ในสมัยพระมหำกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด และมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำชำติไทยในเวลำต่อมำอย่ำงไร
1 33D
2 41B
3 24A
4 12C

มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทำงกำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.1 ม.2/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
เครื่องมือ
เลขที่
วิธีการทางาน
คาตอบ
ทางภูมศิ าสตร์
คาตอบ
1
ระบบกำหนด
1
อำศัยแรงดึงดูดระหว่ำง
ตำแหน่งบนพื้นโลก
สนำมแม่เหล็กขั้วโลก
กับเข็มแม่เหล็ก
2
ระบบสำรสนเทศ
2
คำนวณจำกสัญญำณ
ภูมิศำสตร์
นำฬิกำที่ส่งมำจำกดำวเทียม
ที่โคจรอยูร่ อบโลก
3
กล้องสำมมิติ
3
บันทึกข้อมูลจำกกำร
สะท้อนแสงหรื อกำรแผ่รังสี
พลังงำนแม่เหล็กไฟฟ้ ำ
4
รี โมตเซนซิง
4
กำหนดพิกดั ที่ตอ้ งกำรทรำบ
ควำมสูงต่ำและบันทึกภำพใน
ลักษณะทับซ้อนจำกด้ำนบน
ไปทำงด้ำนล่ำงหรื อจำก
ด้ำนขวำไปทำงด้ำนซ้ำย

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ประโยชน์
กากับคาตอบ
A
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเป็ น
ระบบและผสมผสำนทั้งในลักษณะ
ตัวหนังสื อและรู ปภำพ
B
บอกตำแหน่งบนพื้นโลกได้
ทุกเวลำ และทุกสภำพอำกำศ
C

แสดงภูมิประเทศที่มีควำมสูงต่ำ
ในลักษณะสำมมิติ

D

สำมำรถนำข้อมูลที่ได้มำศึกษำ
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรแก้ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ้น และสำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยัง่ ยืน

102. ภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมเป็ นข้อมูลที่ได้รับจำกเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ชนิ ดใด
เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ดงั กล่ำวมีวธิ ี กำรทำงำนอย่ำงไร และมีประโยชน์อย่ำงไรต่อกำรวิเครำะห์ลกั ษณะ
ทำงกำยภำพและสังคมของทวีปต่ำง ๆ
1 43D
2 23A
3 14B
4 22C

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั สำรวจ อภิปรำยประเด็นปั ญหำเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริ กำ
(ส 5.2 ม.2/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
ปัญหา
เลขที่
ผลทีจ่ ะได้ รับ
คาตอบ ด้ านสิ่งแวดล้อม คาตอบ
1
กำรบุกรุ กพื้นที่ป่ำ
1
พืชผลทำงกำรเกษตรเสี ยหำย
ปศุสตั ว์ลม้ ตำยและ
เกิดทุพภิกขภัยตำมมำ
2
ฝนกรด
2
ไฟไหม้ป่ำ น้ ำท่วมฉับพลัน
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

3

คลื่นควำมร้อน

3

สัตว์ป่ำไร้ที่อยูอ่ ำศัย
ดินเสื่ อมโทรม

4

ภัยแล้ง

4

สิ่ งมีชีวติ ในแหล่งน้ ำถูก
ทำลำย อำคำรบ้ำนเรื อน
พังเสี ยหำย

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
แนวทางแก้ไขปัญหา
กากับคาตอบ
A
ลดกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
จำพวกถ่ำนหิ น และแก๊ส
ธรรมชำติ
B
ลดกำรปล่อยแก๊สเรื อน
กระจก และส่งเสริ มกำร
ใช้พลังงำนทดแทนที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
C
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
ออกจำกขยะทัว่ ไปและ
ขยะมีพิษ
D
หำแหล่งที่อยูใ่ หม่ที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์
ให้กบั สัตว์ป่ำ
และพืชพรรณที่หำยำก

103. ปั ญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อมใดที่เกิดขึ้นอย่ำงรุ นแรงในทวีปแอฟริ กำ ส่ งผลอย่ำงไรและสำมำรถแก้ไข
ได้ดว้ ยวิธีใด
1 13C
2 41B
3 22A
4 34D

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติจำกพระพุทธรู ปปำงต่ำง ๆ หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/4)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
พระพุทธรู ป
คาตอบ
1
ปำงห้ำมญำติ

2

ปำงรำพึง

3

ปำงถวำยเนตร

4

ปำงไสยำสน์

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
ตัวอักษร
ลักษณะ
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
อยูใ่ นอิริยำบถยืน พระหัตถ์
A
ทั้งสองห้อยลงมำประสำนระหว่ำงตัก
พระหัตถ์ขวำซ้อนเหลื่อม
พระหัตถ์ซำ้ ยอยูใ่ นอำกำรสำรวม
2
อยูใ่ นอิริยำบถยืนยกพระหัตถ์ขวำ
B
เสมอพระอุระ ตั้งฝ่ ำพระหัตถ์ยนื่
ออกไปข้ำงหน้ำเป็ นกิริยำห้ำม
3
อยูใ่ นอิริยำบถยืน พระหัตถ์
C
ทั้งสองประสำนกันยกขึ้น
ประทับที่อก พระหัตถ์ขวำ
ทับพระหัตถ์ซำ้ ย
4
อยูใ่ นอิริยำบถนอนตะแคงขวำ
D
พระบำททั้งสองซ้อนทับเสมอกัน
พระหัตถ์ซำ้ ยทำบไปตำมพระวรกำย
พระหัตถ์ขวำตั้งขึ้นรับพระเศียร
และมีพระเขนยรองรับ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ประวัตคิ วามเป็ นมา
หลังจำกตรัสรู ้แล้วทรงได้เสวยวิมุตติสุข
ประทับยืนในทิศอีสำนของศรี มหำโพธิ์
ทอดพระเนตรมองศรี มหำโพธิ์
โดยไม่กะพริ บตลอด 7 วัน
เสด็จไปห้ำมสงครำมระหว่ำงญำติฝ่ำย
กรุ งเทวทหะ และกรุ งกบิลพัสดุ์
ที่เกิดวิวำทกันแย่งน้ ำเพื่อกำรเพำะปลูก
หลังจำกกำรตรัสรู ้ได้ทรงรำพึงถึง
กำรแสดงธรรมโปรดสัตว์วำ่ ผูค้ นมี
สติปัญญำแตกต่ำงกันอำจไม่เข้ำใจธรรม
ที่พระองค์ตรัสรู ้ได้
ก่อนพระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพำน
ทรงประทับบรรทมแบบสี หไสยำ
ตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก

104. ถ้ำผูท้ ี่เกิดตรงกับวันจันทร์ ต้องกำรจะทำบุญใส่ บำตรพระประจำวันเกิดควรเลือกใส่ พระพุทธรู ปปำงใด
มีลกั ษณะตำมข้อใด และมีประวัติควำมเป็ นมำอย่ำงไร
1 23D
2 44A
3 12B
4 31C

มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลักสิ ทธิมนุษยชน (ส 2.1 ม.3/2)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
ความสาคัญ
คาตอบ
คาตอบ
1
ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์
1
ได้รับควำมคุม้ ครอง
จำกรัฐอย่ำงเสมอภำค
และยุติธรรม
2
เป็ นสัญลักษณ์ของกำร
2
มีระบอบกำรปกครอง
แบบประชำธิปไตย
3

4

หน้ำที่และสิ ทธิของ
ประชำชนในประเทศ
ได้รับกำรคุม้ ครองจำก
หน่วยงำนของรัฐ
อย่ำงเสมอภำค
เสรี ภำพส่วนบุคคล
ได้รับกำรคุม้ ครอง
ทั้งในที่สำธำรณะและ
เคหสถำน

3

4

ผลต่ อสังคม
สังคมเกิดกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์
ของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบนั
สังคมเกิดควำมสงบสุข
ประเทศมีกำรพัฒนำ
ที่ดีข้ นึ ประชำชนในสังคม
มีควำมเอื้อเฟื้ อต่อกัน
รัฐบำลมีอำนำจทำง
กำรเมืองที่เข้มแข็งมำกขึ้น
ผูน้ ำได้รับกำรยอมรับ
จำกคนในสังคม
คนในสังคมสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ โดยไม่
ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
จำกชำติอื่น

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
การเข้ าไปมีส่วนร่ วม
กากับคาตอบ
A
ติดตำมกระบวนกำรทำงำนของ
รัฐอย่ำงสม่ำเสมอ

B

แก้ปัญหำที่พบเจอ โดยใช้จำรี ต
ประเพณี เป็ นตัวตัดสิ นเพื่อ
ลงโทษผูก้ ระทำผิด

C

ศึกษำทำควำมเข้ำใจหลักสิ ทธิ
มนุษยชนและปฏิบตั ิตำมอย่ำง
เคร่ งครัด

D

พิจำรณำไม่เห็นชอบ
พระรำชบัญญัติที่ขดั ต่อหลัก
สิ ทธิมนุษยชน

105. สิ ทธิ มนุษยชนมีควำมสำคัญอย่ำงไร กำรมีส่วนร่ วมในกำรปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลักสิ ทธิ มนุษยชน
ก่อให้เกิดผลต่อสังคมอย่ำงไร และสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนได้อย่ำงไร
1 12C
2 32A
3 21D
4 44B

มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีหรื อนำไปสู่ กำรเข้ำใจผิดต่อกันในและ
ต่ำงประเทศ และเสนอแนวคิดในกำรลดควำมขัดแย้ง (ส 2.1 ม.1/3) (ส 2.1 ม.2/4)
(ส 2.1 ม.3/4)
คาตอบกลุ่มที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
ปัจจัยทีน่ าไปสู่
เลขที่
ปัญหาทางสังคม
คาตอบ ความขัดแย้ งทางเศรษฐกิจ คาตอบ
1
ควำมแตกต่ำงทำงด้ำน
1
ชนชั้นทำงสังคม
เชื้อชำติ

2

กำรกระจำยรำยได้
ที่ไม่เป็ นธรรม

2

3

กำรมีอคติต่อผูท้ ี่มี
ควำมเชื่อที่แตกต่ำงกัน

3

4

ควำมไม่เป็ นธรรมจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำยของรัฐ

4

คาตอบกลุ่มที่ 3

ตัวอักษร
วิธีการแก้ ไขปัญหา
กากับคาตอบ
A
รัฐบำลออกมำตรกำรเพิ่มรำยได้
ให้แก่คนจนในชนบท และให้
สังคมชนบทสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ในทำงเศรษฐกิจ
ประชำชนขำดโอกำส
B
ภำครัฐควรมีกำรใช้หลัก
ทำงกำรศึกษำ
นิติธรรมในกำรปกครอง
โดยกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่ งครัด
ประชำชนขำดเสรี ภำพ
C
ปลูกฝังค่ำนิยมประชำธิปไตย
ในกำรนับถือศำสนำ
ให้กบั เยำวชน และประชำชน
ทัว่ ไปให้เข้ำใจเพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง
ภำครัฐขำดเสถียรภำพและ
D
ส่งเสริ มจริ ยธรรมให้ปฏิบตั ิ
กำรควบคุมสถำนกำรณ์
ตำมหลักคำสอนของศำสนำ
ภำยในประเทศ
ที่ตนนับถือและไม่ดูถูก
เหยียดหยำมผูท้ ี่มีควำมเชื่อ
ที่แตกต่ำงจำกตน

106. ปั จจัยในข้อใดที่ก่อให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ ปั จจัยดังกล่ำว
ก่อให้เกิดปั ญหำทำงสังคมด้ำนใด และสำมำรถแก้ไขปั ญหำได้ดว้ ยวิธีกำรใด
1 42B
2 14D
3 34C
4 21A

มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(ส 3.1 ม.3/2)
ชุมชนสุ ขใจเป็ นชุมชนที่ชำวบ้ำนส่ วนใหญ่มีรำยได้หลักมำจำกกำรทำอำชีพเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กนั ไป ชุ มชนแห่ งนี้ ประสบกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่ตกต้องตำมฤดูกำลบ่อยครั้ง
ส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้มำนั้นมีจำนวนที่นอ้ ย อีกทั้งเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีต่ำง ๆ ในกำรทำ
เกษตร จึงเป็ นผลให้ ชำวบ้ำนมี ตน้ ทุ นกำรผลิ ตที่ สูง ในขณะที่รำคำของผลผลิ ตในแต่ละปี ไม่คงที่
ดังนั้น ชำวบ้ำนในชุมชนสุ ขใจจำนวนไม่นอ้ ยต้องตกอยูใ่ นสภำวะที่มีรำยได้ต่ำและมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
และเมื่อฤดูกำลเก็บเกี่ยวเสร็ จสิ้ น ชำวบ้ำนในชุ มชนก็เกิดกำรว่ำงงำน ซึ่ งเกษตรกรส่ วนหนึ่ งก็เลือกที่
จะไปเป็ นผูค้ ำ้ แรงงำนในเมืองใหญ่
เมื่อปั ญหำเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของชำวบ้ำนในชุมชนมำกขึ้น สมำชิกในชุ มชนจึงจัด
ประชุมเพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้น ชำวบ้ำนในชุมชนสุ ขใจจึงมี
ควำมคิดเห็นที่ตรงกันว่ำสำมำรถนำผลผลิตที่มีเกินควำมต้องกำรบริ โภค เช่น ไข่เป็ ดหรื อไข่ไก่ นำมำ
สร้ ำงรำยได้ให้แก่ตนเองและชุ มชนได้ โดยจัดให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อนำไข่มำทำเป็ นไข่เค็ม และนำ
สมุนไพรที่สำมำรถหำได้ง่ำยในชุ มชนมำเป็ นส่ วนผสมเพื่อสร้ ำงควำมแปลกใหม่ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์
และมี ป ระโยชน์ ต่อสุ ข ภำพของผูบ้ ริ โ ภค อี ก ทั้ง ผลผลิ ตอื่ น ๆ ที่ ไ ด้จำกกำรเกษตรกรรม ไข่ เค็ ม
สมุนไพรของชุ มชนสุ ขใจได้รับควำมนิ ยมจำกผูบ้ ริ โภคจำนวนมำก เพรำะมี ประโยชน์ต่อสุ ขภำพ
รสชำติดีและรำคำยุติธรรม ชำวบ้ำนในชุ มชนสุ ขใจจึงหันมำให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำตนเองและ
ชุ ม ชนอย่ำ งจริ ง จัง เพื่ อให้ช ำวบ้ำนในชุ มชนมี คุณภำพกำรดำรงชี วิต ที่ ดีข้ ึ นและชุ ม ชนเกิ ดควำม
เข้มแข็งตำมไปด้วย

คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

คาตอบกลุ่มที่ 3
เลขที่
เลขที่
ตัวอักษร
แนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวคิด
สาเหตุของปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาการว่ างงาน
คาตอบ
คาตอบ
กากับคาตอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
สภำพภูมิอำกำศที่
1
เพิ่มปริ มำณงำนในเมืองใหญ่
A
ประชำสัมพันธ์ชุมชนให้เป็ นที่รู้จกั
แปรปรวน
ทัว่ ไปเพื่อเพิ่มรำยได้สู่ชุมชน
2
ใช้ปุ๋ยเคมีและ
2
จัดให้มีกำรอบรมควำมรู ้
B
เพิ่มปริ มำณผลผลิตในชุมชนให้
สำรเคมีในกำร
ควำมเข้ำใจกำรทำงำนในเมืองใหญ่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
เพำะปลูก
ผูบ้ ริ โภค
3
รำคำผลผลิต
3
รัฐบำลเข้ำมำให้ควำมรู ้
C
ลดค่ำใช้จ่ำยที่ฟมเฟื
ุ่ อย เก็บออมเงิน
ไม่คงที่
และช่วยเหลือส่งเสริ ม
และรู ้จกั พึ่งพำตนเอง
กำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ
4
สัตว์เลี้ยงล้มตำย
4
สนับสนุนกำรเข้ำไปทำงำน
D
ใช้ประโยชน์จำกแรงงำนภำยใน
จำนวนมำก
ในเมืองใหญ่ของเกษตรกร
ชุมชนให้เกิดควำมคุม้ ค่ำมำกที่สุด

107. เหตุใดชำวบ้ำนในชุมชนสุ ขใจจึงมีหนี้สินที่เพิ่มมำกขึ้นจำกกำรทำกำรเกษตร กำรว่ำงงำนของชำวบ้ำน
ควรแก้ไขด้วยวิธีกำรใดจึงจะเหมำะสม แนวคิดตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถนำมำประยุกต์
ใช้แก้ปัญหำของชำวบ้ำนในชุมชนสุ ขใจได้อย่ำงไร
1 31A
2 23C
3 14D
4 42C

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ ควำมร่ วมมือ และควำมขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 20 ตลอดจนควำมพยำยำมในกำรขจัดปั ญหำควำมขัดแย้ง (ส 4.2 ม.3/2)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
เลขที่
ผลกระทบ
ชนวนสงคราม
คาตอบ
คาตอบ
ทางด้ านการเมือง
1
เยอรมนีส่งกองทัพเข้ำ
1
เยอรมนีถูกแบ่งออก
รุ กรำนโปแลนด์
เป็ น 2 ฝ่ ำย
2
โลกแบ่งอุดมกำรณ์
2
สหรัฐอเมริ กำกลำย
ทำงกำรเมืองออกเป็ น
เป็ นมหำอำนำจของโลก
2 ค่ำย
แทนมหำอำนำจยุโรป
3
มกุฎรำชกุมำรแห่ง
3
ดินแดนอำณำนิคมส่วน
ออสเตรี ย-ฮังกำรี
ใหญ่ในทวีปเอเชียและ
ถูกลอบปลงพระชนม์
แอฟริ กำได้รับเอกรำช
4
กองทัพญี่ปุ่นเข้ำโจมตี
4
จักรวรรดิออสเตรี ยฐำนทัพเรื อสหรัฐอเมริ กำ
ฮังกำรี ล่มสลำยและ
ที่อ่ำวเพิร์ล
มีประเทศเกิดใหม่

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
องค์ การ
กากับคาตอบ
A
Warsaw Treaty Organization
B

League of Nation

C

Strategic Arms
Limitation Talks

D

North Atlantic
Treaty Organization

108. ชนวนของสงครำมโลกครั้งที่ 1 มีสำเหตุมำจำกอะไร ส่ งผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนกำรเมืองภำยหลังสิ้ นสุ ดสงครำมที่สำคัญอย่ำงไร และเกิดกำรจัดตั้งองค์กำรใด
เพื่อขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
1 24A
2 12D
3 34B
4 43C

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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พระพุทธศำสนำมีหลักคำสอนมุ่งเน้นให้ทุกคนกระทำแต่ควำมดีละเว้นควำมชัว่
ดังนั้น กำรที่ควำมเชื่ อของคนไทยมีพ้นื ฐำนอิงอยูก่ บั พระพุทธศำสนำ คนในสังคม
จึงนำแนวคำสอนของพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรดำรงชี วติ เพื่อให้เกิดควำม
สงบสุ ขในสังคม
กำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดหรื อย่อหย่อนเกินไป นำมำซึ่ งผลเสี ยด้วยกันทั้งสิ้ น เช่น
กำรอ่ำนหนังสื อเพื่อเตรี ยมสอบ หำกเคร่ งครัดมำกไปในกำรอ่ำนหนังสื ออำจส่ งผล
ทำให้เกิดกำรพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ เกิดกำรเจ็บไข้ได้ป่วย และในทำงตรงกันข้ำม
กำรย่อหย่อนมำกเกินไป อำจทำให้เกิดควำมเกียจคร้ำน ดังนั้น กำรปฏิบตั ิตนอย่ำง
พอเหมำะพอควรจึงเป็ นสิ่ งที่มีควำมพอดีก่อให้เกิดควำมสำเร็ จได้
ธำตุ 4 เป็ นส่ วนประกอบของรู ปขันธ์ หมำยถึง สิ่ งที่ทรงสภำวะของตนเองอยู่
มีอยูโ่ ดยธรรมดำ เป็ นไปตำมเหตุปัจจัย หรื อส่ วนประกอบของชีวิตที่เป็ นสสำร เช่น
เนื้ อ โลหิ ต หนัง ดังนั้น จึงไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรนำไปสู่ หนทำงดับทุกข์ได้
วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ กำรแบ่งเป็ น 2 ประกำร คือ 1. วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำ
เทียม 2. วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทำงออก ซึ่ งเป็ นวิธีคิดที่มุ่งสอนให้คิดพิจำรณำ
อย่ำงลึกซึ้ ง ละเอียด รอบคอบ เพื่อให้มองเห็นถึงคุณค่ำและประโยชน์ที่แท้จริ งของ
สิ่ งนั้น และมีคุณ-โทษอย่ำงไร และสำมำรถคิดแก้ปัญหำในด้ำนที่เป็ นโทษได้อย่ำง
ถูกวิธี
กำรดูแลสิ่ งแวดล้อมสำมำรถใช้วธิ ี คิดแบบโยนิ โสมนสิ กำรในวิธีกำรคิดแบบคุณโทษ เพื่อให้สำมำรถพิจำรณำกำรกระทำที่เป็ นคุณต่อสิ่ งแวดล้อมและโทษจำกกำร
ทำลำยสิ่ งแวดล้อม และคิดวิธีกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล
กำรพูดจำไพเรำะสุ ภำพ ช่วยก่อให้เกิดกำรพบปะ พูดคุย ทักทำยที่เป็ นมิตร
และสร้ำงบรรยำกำศกำรบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ศำสนสถำนให้เป็ นไปได้ดว้ ยดี
กำรทำคันถธุระ หมำยถึง กำรศึกษำพระธรรมวินยั ของพระภิกษุ ตำมคัมภีร์
พระไตรปิ ฎก เพื่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจพระธรรมวินยั อย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
นำไปประพฤติปฏิบตั ิตนให้สมกับสมณเพศ
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กำรติดตำมและสอดส่ องพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นหน้ำที่ของสำนัก
คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่จะติดตำมและสอดส่ องของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ซึ่งกระทำกำรใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค โดยอำจจัดให้มี
กำรทดสอบหรื อพิสูจน์สินค้ำหรื อบริ กำรใด ๆ ตำมที่เห็นสมควรและจำเป็ น
วัฒนธรรมของแต่ละที่ลว้ นมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย กำรแสวงหำจุดร่ วม
พร้อมกับกำรเข้ำใจและเคำรพในจุดต่ำง จะเป็ นแนวทำงสำนสันติภำพให้ยงั่ ยืนได้
กำรติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นที่มิใช่บุคคลในครอบครัวสำมำรถกระทำได้โดยไม่
จำเป็ นต้องลดกำรติดต่อสัมพันธ์ลง เพียงแต่ตอ้ งเคำรพสิ ทธิ เสรี ภำพของบุคคลอื่น
ตำมที่กฎหมำยได้กำหนดไว้ เพื่อจะได้ไม่เกิดควำมขัดแย้งซึ่ งกันและกัน
กำรลดกำรผูกขำดอำนำจรัฐและกำรขจัดกำรใช้อำนำจอย่ำงไม่เป็ นธรรม
เป็ นเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
มิใช่หลักกำรที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ
กำรแบ่งแยกอำนำจอธิ ปไตยเป็ น 3 ฝ่ ำย คือ ฝ่ ำยอำนำจนิ ติบญั ญัติ อำนำจบริ หำร
และอำนำจตุลำกำร เป็ นกำรป้ องกันไม่ให้เกิดกำรผูกขำดอำนำจไปที่องค์กรหรื อ
สถำบันใด แต่มีควำมประสงค์ที่จะให้เกิดกำรตรวจสอบและคำนอำนำจกัน
ตำมรัฐธรรมนูญไทยได้กำหนดสิ ทธิ ของประชำชนในประเทศไว้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้เกิดกำรศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้สิทธิของตนเองได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
เศรษฐศำสตร์ หมำยถึง ศำสตร์ ที่ศึกษำถึงกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำง
จำกัด เพื่อสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัด อันเป็ นกำรบรรเทำหรื อ
แก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นของมนุ ษย์
กำรหมุนเวียนของรำยได้ในระบบเศรษฐกิจถือเป็ นผลดีของกำรบริ โภคแบบเสพติด
เพรำะเป็ นกำรบริ โภคที่ต่อเนื่ องสำมำรถขยำยตัวต่อไปได้อย่ำงไม่สิ้นสุ ด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักกำร 3 ประกำร และ 2 เงื่อนไข คือ
หลักกำรประกอบไปด้วย ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
และเงื่อนไขประกอบไปด้วย เงื่อนไขควำมรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม
หน้ำที่ระดมเงินฝำกจำกประชำชนรำยย่อยและนำเงินฝำกเหล่ำนั้น
ไปหำผลประโยชน์โดยกำรให้กยู้ มื ไม่ใช่หน้ำที่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
แต่เป็ นหน้ำที่ของธนำคำรออมสิ น ซึ่ งเป็ นธนำคำรพิเศษที่ต้ งั ขึ้นเพื่ออำนวยควำม
สะดวก แก้ปัญหำหรื อพัฒนำเศรษฐกิจเฉพำะเรื่ อง
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เมื่อมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรผลิต ทำให้เกิดกำรผลิตครำวละมำก ๆ
เป็ นกำรลดต้นทุน เพรำะไม่ตอ้ งจ้ำงแรงงำนจำนวนมำก ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดผลดีต่อผูผ้ ลิตจึงทำให้อุปทำนสู ง
กำรมีกฎหมำยคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปั ญญำช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ
ทั้งในแง่ของควำมไว้วำงใจในสิ นค้ำของประเทศ และควำมมัน่ ใจว่ำจะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของต่ำงชำติในกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
อีกทั้งทำให้เศรษฐกิจเกิดกำรขยำยตัวตำมมำ
เวลำมีควำมสำคัญกับกำรศึกษำประวัติศำสตร์ เพรำะสำมำรถทำให้ทรำบได้วำ่
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรื อหลังและเริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุ ดลงเมื่อใด
อีกทั้งเพื่อให้ผศู ้ ึกษำเกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน สำมำรถเปรี ยบเทียบช่วงเวลำที่เกิด
เหตุกำรณ์ได้อย่ำงถูกต้องโดยใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ ควบคู่กนั
มหำศักรำชเริ่ มภำยหลังพุทธศักรำช 621 ปี ดังนั้น สำมำรถเทียบพุทธศักรำชเป็ น
มหำศักรำชได้ ดังนี้ นำ พ.ศ. 2112 ปี ที่กรุ งศรี อยุธยำเสี ยกรุ งครั้งที่ 1 มำลบกับ 621
(2112 – 621 = 1491) ดังนั้น กรุ งศรี อยุธยำเสี ยกรุ งครั้งที่ 1 จะตรงกับมหำศักรำช 1491
เจ้ำอำณำนิคมปฏิบตั ิต่อชำวพื้นเมืองแตกต่ำงจำกพวกของตน ก่อให้เกิดขบวนกำร
ชำตินิยมเรี ยกร้องควำมยุติธรรมและกำรปฏิบตั ิที่เสมอภำค อีกทั้งกำรเรี ยกร้อง
เอกรำชเพื่อปลดปล่อยชำติของตนเองให้เป็ นอิสระจำกเจ้ำอำณำนิคมที่เข้ำมำ
ครอบครอง
แหล่งกำเนิดอำรยธรรมที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดของโลก คือ อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย
ซึ่ งปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศอิรักของทวีปเอเชียในภูมิภำคเอเชี ยตะวันตกเฉี ยงใต้
รัฐศรี โคตรบูรปรำกฏชื่ออยูใ่ นตำนำนอุรังคธำตุ มีที่ต้ งั อยูต่ อนบนของภำคอีสำน
สันนิษฐำนกันว่ำศูนย์กลำงของรัฐนี้อำจอยูท่ ี่จงั หวัดนครพนม มีพุทธสถำนที่
สำคัญคือ พระธำตุพนม เป็ นเจดียท์ ี่บรรจุพระอุรังคธำตุของพระพุทธเจ้ำ
ด้วยจำนวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นทั้งยังประกอบด้วยประชำชนต่ำงเชื้อชำติ กษัตริ ยจ์ ึง
ไม่สำมำรถปกครองประชำชนได้ใกล้ชิดด้วยพระองค์เองเหมือนเดิม ดังนั้น
ในสมัยพระมหำธรรมรำชำที่ 1 จึงมีกำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครองจำกแบบ
พ่อปกครองลูกมำเป็ นแบบธรรมรำชำ โดยใช้ศำสนำเป็ นพลังผลักดันทำงกำรเมือง
และใช้หลักทศพิธรำชธรรมเป็ นแนวทำงในกำรปกครอง
กำรประดิษฐ์อกั ษรไทยเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช ซึ่ งเป็ นต้นแบบ
ของอักษรไทยที่ใช้มำจนถึงปั จจุบนั แต่ได้มีกำรปรับปรุ งวิธีกำรเขียนตัวอักษรตำม
สมัยนิยม
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ลูกโลก คือ สิ่ งที่จำลองขึ้นตำมลักษณะของโลก แสดงที่ต้ งั อำณำเขต พรมแดน
ของประเทศต่ำง ๆ
ประเทศสวีเดนอยูใ่ นโซนเวลำมำตรฐำน 15 องศำตะวันออก ประเทศไทยอยูใ่ น
โซนเวลำมำตรฐำน 105 องศำตะวันออก ตำแหน่งต่ำงกัน 105 – 15 = 90˚ ลองจิจูด
90 = 6 ชัวโมง
90 องศำลองจิจูด คิดเป็ นเวลำ 15
่
ดังนั้น ประเทศไทยมีเวลำต่ำงจำกประเทศสวีเดน 6 ชัว่ โมง แต่เนื่ องจำกประเทศไทย
อยูท่ ำงตะวันออกของประเทศสวีเดน เวลำจึงเร็ วกว่ำ 6 ชัว่ โมง ดังนั้นขณะที่ประเทศ
สวีเดนเวลำ 14.00 น. ประเทศไทยจะเป็ นเวลำ 14 + 6 = 20 หรื อ 20.00 น.
เอลนี โญเป็ นชื่อของกระแสน้ ำอุ่นที่ไหลเทียบชำยฝั่งทะเลของประเทศเปรู ลงไป
ทำงใต้ทุก 2-3 ปี กระแสน้ ำอุ่นจะไหลเข้ำแทนที่กระแสน้ ำเย็นประมำณ 2-3 เดือน
บำงครั้งอำจยำวนำนข้ำมปี ผลกระทบจำกกำรเกิดปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ เช่น
ทำให้บริ เวณที่เคยมีอำกำศแห้งแล้งกลับมีฝนตกหนัก หรื อบริ เวณที่เคยมีฝนตกชุก
และชุ่มชื้นกลำยเป็ นบริ เวณที่มีอำกำศแห้งแล้ง
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของทวีปเอเชียส่ วนใหญ่เป็ นภำคเกษตรกรรม เนื่องจำกมี
แร่ ธำตุที่ทำให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีภูมิประเทศที่รำบกว้ำง มีแหล่งน้ ำสมบูรณ์
และมีภูมิอำกำศที่เหมำะสมต่อกำรทำเกษตรกรรมในรู ปแบบต่ำง ๆ อีกทั้งทวีปเอเชีย
มีภูมิประเทศส่ วนใหญ่ติดกับทะเล และในส่ วนที่เป็ นพื้นดินจะมีแหล่งน้ ำทำง
ธรรมชำติ เช่น ทะเลสำบน้ ำจืด แม่น้ ำ ซึ่ งมีสัตว์น้ ำอุดมสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรประมง
ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศไทยมีผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ คนญี่ปุ่นจึงเข้ำมำผลิตสิ นค้ำ
ที่ทำจำกผลไม้ไทย โดยนำควำมคิดกำรผลิตสิ นค้ำที่แปลกใหม่ กำรนำเครื่ องจักรที่
ทันสมัยมำใช้ผลิต และนำคนญี่ปุ่นเข้ำมำดูแลจัดกำร ทำให้คนไทยได้รับควำมคิดใน
กำรทำงำน ก่อให้เกิดกำรเลื่อนไหลของเทคโนโลยีสินค้ำและบริ กำรในประเทศ
กำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิตน จะช่วยให้เกิด
สติ ปัญญำ และวิธีกำรคิดที่นำไปสู่ กำรปฏิบตั ิที่ดีต่อกัน อันจะช่วยให้เกิด
กำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
กำรพัฒนำชุมชน หมำยถึง กำรปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีควำม
เจริ ญก้ำวหน้ำ พระพุทธศำสนำจึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรเป็ น
ที่พ่ งึ ทำงใจแก่ชุมชน และนำหลักธรรมคำสอนมำใช้เพื่อกำรพัฒนำชุมชน

ข้ อ
34

เฉลย
3

35

1

36

3

37

4

38

1

39

2

40

2

เหตุผล
กำรเอำชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนได้ จะช่วยให้เกิดกำรกระทำที่เป็ น
คุณควำมดี ไม่ลุ่มหลงอยูใ่ นกิเลสทั้ง 2 ด้ำน คือ ด้ำนที่เป็ นอำรมณ์นำปรำรถนำ
และด้ำนอำรมณ์ที่ไม่น่ำปรำรถนำ ที่จะก่อให้เกิดควำมย่อท้อ และควำมทุกข์ยำก
ในกำรทำควำมดีต่ำง ๆ
กำรเห็นคุณค่ำของธรรมคุณ คือ กำรเข้ำใจคุณลักษณะของพระธรรมที่เป็ นสิ่ งที่
พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว และนำหลักธรรมนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำร
พัฒนำตนเองและสังคมให้ดียงิ่ ขึ้น
วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม เป็ นวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ กำร วิธีคิดแบบ
ปลุกเร้ำคุณธรรม หมำยถึง กำรคิดในทำงที่ดี คิดในเชิงบวก คิดในทำงที่เป็ นกุศล
ดังนั้น อำยตนะที่มีควำมหมำยถึงช่องทำงแห่งกำรรับรู ้ และอกุศลกรรมบถ 10 ที่มี
ควำมหมำยถึงทำงนำไปสู่ ควำมเสื่ อม 10 ประกำร จึงมิใช่ประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรพัฒนำจิตด้วยวิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำ
บุตรที่ดีตำมหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6 พึงปฏิบตั ิตน ดังนี้ 1. ท่ำนเลี้ยงมำเรำเลี้ยง
ท่ำนตอบ 2. ช่วยทำกิจของท่ำน 3. ดำรงวงศ์สกุล 4. ประพฤติตนให้เหมำะสม
กับควำมเป็ นทำยำท 5. เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่ำน
โอวำทปำติโมกข์เป็ นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน 3
หรื อวันมำฆบูชำ แก่พระภิกษุที่ได้รับกำรบวชแบบเอหิ ภิกขุอุปสัมปทำ ซึ่ งเป็ น
พระอรหันต์รวมทั้งสิ้ น 1,250 รู ป ที่มำประชุมกันโดยมิได้นดั หมำย หลักธรรม
โอวำทปำติโมกข์มี 3 ประกำร คือ ละเว้นควำมชัว่ ทำแต่ควำมดี และทำจิตใจให้ผอ่ งใส
ผูเ้ ยำว์ หมำยถึง บุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ กำรพ้นสภำพจำกกำรเป็ นผูเ้ ยำว์
มีได้ 2 กรณี คือ 1. เมื่ออำยุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ เรี ยกว่ำเป็ นกำรบรรลุนิติภำวะโดยอำยุ
2. เมื่ออำยุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ แต่ได้ทำกำรสมรสโดยชอบด้วยกฎหมำย คือ
กำรสมรสเมื่อชำยหญิงอำยุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ โดยจดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย
และบิดำมำรดำหรื อผูป้ กครองของทั้งสองฝ่ ำยให้ควำมยินยอม หรื อเมื่อศำล
อนุญำตให้ทำกำรสมรสนั้นก่อนได้
กำรเสนอร่ ำงกฎหมำยประเภทต่ำง ๆ นั้น บุคคลผูม้ ีสิทธิที่จะกระทำได้ คือ
ประชำชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,000 คน เข้ำชื่อเพื่อเสนอร่ ำงกฎหมำยต่อ
ประธำนรัฐสภำ กล่ำวคือ ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุ 18 ปี
บริ บูรณ์ และไม่เป็ นบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นในกำรมีสิทธิ เลือกตั้ง ดังนั้น
สมำชิกในสังคมจึงมีสิทธิ ที่ไม่เท่ำเทียมกันในกำรเสนอร่ ำงกฎหมำยประเภทต่ำง ๆ
แม้จะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
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สถำบันศำสนำมีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ คง
ทำงจิตใจและช่วยกล่อมเกลำจิตใจของสมำชิกในสังคม ทั้งยังสร้ำงควำมเป็ น
ปึ กแผ่นให้แก่สังคมไม่ให้เกิดควำมแตกแยก
ภูมิภำคต่ำง ๆ ในทวีปเอเชีย ส่ วนใหญ่มีควำมคล้ำยคลึงกันในเรื่ องวัฒนธรรม
ซึ่งที่เห็นได้อย่ำงเด่นชัด คือ กำรมีรำกเหง้ำทำงประวัติศำสตร์ ร่วมกัน กล่ำวคือ
กำรรับอำรยธรรมจีนและอำรยธรรมอินเดียที่ได้มีส่วนสร้ำงสรรค์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย เช่น ศิลปวิทยำกำร
ด้ำนกำรแพทย์จำกจีน กำรใช้สมุนไพรรักษำโรค หรื อพระไตรปิ ฎกที่เป็ นอิทธิพล
ของอำรยธรรมอินเดีย ด้ำนภำษำและตัวอักษรที่เป็ นคัมภีร์ของพระพุทธศำสนำที่
เขียนเป็ นภำษำสันสกฤตและบำลี และเป็ นรำกศัพท์ของภำษำต่ำง ๆ ในภูมิภำค
เอเชีย
เมื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอร่ ำงกฎหมำยได้ทำกำรเสนอร่ ำงกฎหมำยต่อประธำนรัฐสภำแล้ว
รัฐสภำ ซึ่งประกอบด้วย สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ
จะเป็ นผูท้ ี่ทำหน้ำที่ร่ำงกฎหมำยนั้น โดยเสนอต่อสภำผูแ้ ทนรำษฎรเป็ นลำดับแรก
เมื่อสภำผูแ้ ทนรำษฎรเห็นชอบ จะส่ งไปให้วฒ
ุ ิสภำพิจำรณำต่อ
อัตรำดอกเบี้ยกูย้ มื ที่เพิ่มสู งขึ้น กำรกูย้ มื เงินมำใช้ในกำรลงทุนก็จะน้อยลง
ประชำชนจะสนใจกำรออมเงินมำกกว่ำกำรกูย้ มื เงินเพื่อไปใช้ในกำรลงทุน
ทุน เป็ นหนึ่งในปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ที่ดิน แรงงำน ทุน และผูป้ ระกอบกำร ทุน หมำยถึง สิ่ งที่เป็ นผลของกำรออม
และเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เพื่อใช้ร่วมกับปั จจัยกำรผลิตอื่น ๆ ในกำรผลิตสิ นค้ำ
และบริ กำร เช่น เครื่ องจักร โรงงำน รถไถนำ เป็ นต้น ซึ่ งผลตอบแทนที่ได้รับจำกทุน
คือ ดอกเบี้ย
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะให้ภำคเอกชนเป็ นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต เป็ นเจ้ำของ
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินต่ำง ๆ และเปิ ดโอกำสให้เอกชนเข้ำมำแข่งขันในกำรผลิตได้
อย่ำงเสรี ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกรัฐบำล ส่ วนระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบำล
และเอกชนเป็ นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต มีขอ้ จำกัดด้ำนสิ ทธิ เสรี ภำพในกำรผลิตสิ นค้ำ
และบริ กำรบำงประเภทที่เกี่ยวข้องกับควำมมัน่ คงของชำติ
ASEAN คือ สมำคมแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื ออำเซียน (Association of
Southeast Asia Nations) วัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งคือ เพื่อส่ งเสริ มควำมร่ วมมือ
และช่วยเหลือกันในประเทศสมำชิก ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และเกิดสันติภำพและควำมมัน่ คงภำยในภูมิภำค
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AFTA คือ เขตกำรค้ำเสรี อำเซียน (ASEAN Free Trade Area) จัดตั้งเพื่อส่ งเสริ ม
กำรค้ำระหว่ำงสมำชิก และนำกำรลงทุนจำกภำยนอกภูมิภำคให้เข้ำมำลงทุนใน
ภูมิภำคมำกขึ้น ADB คือ ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย (Asian Development Bank)
มีวตั ถุประสงค์ในกำรก่อตั้งเพื่อนำเงินทุนจำกภำคเอกชนและรัฐบำลไปใช้ในกำร
พัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิก โดยมีหน้ำที่สำคัญในกำรให้กยู้ มื แก่
รัฐบำลในประเทศกำลังพัฒนำของภูมิภำคเอเชีย
ทุนเป็ นสิ่ งที่สร้ำงขึ้นโดยมนุ ษย์ มีมูลค่ำและสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจได้ ประเทศที่มีทรัพยำกรทุนมำก ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศที่พฒั นำแล้ว และ
มีกำรผลิตสิ นค้ำอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ประเทศเหล่ำนี้ จึงเป็ นประเทศผูส้ ่ งออก
สิ นค้ำที่สำคัญ ประเทศที่ขำดแคลนทรัพยำกรทุนจึงจำเป็ นต้องนำเข้ำสิ นค้ำจำก
ประเทศผูผ้ ลิตในรำคำที่สูงขึ้น
ในประเทศที่ผบู ้ ริ โภคมีควำมต้องกำรสิ นค้ำชนิดเดียวกันจำนวนมำก ผูผ้ ลิตต้องมี
กำรปรับตัวหลำยด้ำน เช่น รำคำสิ นค้ำ ปริ มำณกำรผลิต คุณภำพสิ นค้ำ ส่ วนตัวแทน
จำหน่ำยเป็ นผลที่ข้ ึนอยูก่ บั ผูผ้ ลิต ในกรณี ทำกำรปรับตัวในด้ำนต่ำง ๆ แล้ว สิ นค้ำมี
ปริ มำณควำมต้องกำรที่มำกขึ้น ตัวแทนจำหน่ำยอำจมีกำรขยำยตัวมำกขึ้นตำมไป
ด้วย หรื อตัวแทนจำหน่ำยที่มีอยูก่ ่อนแล้ว อำจต้องลดจำนวนลงให้สอดคล้องกับกำร
ผลิตที่ลดลง
กำรประเมินหลักฐำนภำยนอก เป็ นกำรประเมินตัวหลักฐำนจำกภำยนอกว่ำใครเป็ น
ผูบ้ นั ทึกหลักฐำนนั้น ผูบ้ นั ทึกหลักฐำนมีสถำนภำพใดในขณะนั้น บันทึกขึ้นโดย
จุดมุ่งหมำยใด มีควำมเป็ นกลำงเพียงใด ทั้งนี้ เพรำะบำงครั้งผูบ้ นั ทึกอำจบันทึกขึ้น
โดยคำสั่งของผูม้ ีอำนำจหรื อบันทึกจำกอคติส่วนตัว โดยยึดควำมคิด ผลประโยชน์
และมุมมองของตนเป็ นสำคัญ
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ที่มีขอ้ คิดเห็นหรื อกำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ ที่มีหลักฐำนยืนยันที่ตรงกัน สำมำรถนับเป็ นควำมจริ งทำง
ประวัติศำสตร์ ได้ ซึ่ งถือเป็ นกำรแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อเท็จจริ งกับควำมจริ ง
ของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ได้ดว้ ยหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกมีลกั ษณะโดดเดี่ยวจำกโลกภำยนอก เพรำะมีทะเล เทือกเขำ
ที่รำบสู ง และทะเลทรำยปิ ดล้อมอยู่ ทำให้ไม่สำมำรถติดต่อกับภูมิภำคอื่นได้สะดวก
ส่ งผลให้ประชำกรที่ต้ งั ถิ่นฐำนในภูมิภำคไม่ค่อยมีโอกำสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ดินแดนอื่น จึงพัฒนำควำมเจริ ญของตนเอง และสำมำรถหล่อหลอมอำรยธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะได้
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แหล่งอำรยธรรมโบรำณปรำกฏอยูไ่ ม่เพียงเฉพำะแค่ในภูมิภำคเอเชีย แต่ปรำกฏอยู่
ในทุกภูมิภำคของโลก ดังนั้น แหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชียจึงไม่สำมำรถ
สะท้อนได้วำ่ บรรดำผูป้ กครองในภูมิภำคเอเชียมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
แหล่งอำรยธรรมที่แตกต่ำงจำกผูป้ กครองในภูมิภำคตะวันตก
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถทรงเห็นว่ำอำณำจักรอยุธยำมีอำณำเขตขยำยไปกว้ำงขวำง
ขึ้นกว่ำแต่ก่อนมำก วิธีกำรปกครองแบบเดิมจึงไม่รัดกุมเพียงพอ เป็ นอันตรำยต่อควำม
มัน่ คงของอำณำจักร โดยเฉพำะในระยะที่อยุธยำทำศึกกับล้ำนนำ โดยทรงปฏิรูปกำร
ปกครองที่มีหลักกำรสำคัญ คือ จัดให้มีกำรปกครองส่ วนกลำง เป็ นกำรรวมอำนำจเข้ำสู่
ศูนย์กลำงรำชธำนี และแยกฝ่ ำยทหำรและพลเรื อนออกจำกกัน มีอคั รมหำเสนำบดีเป็ น
ผูค้ วบคุม
กำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ มีสำเหตุมำจำกกำรที่อยุธยำ
มีอำณำเขตขยำยไปมำกกว่ำเดิม ดังนั้น เหตุผลที่วำ่ อยุธยำไม่มีกำรขยำยอำณำเขตตั้งแต่
สถำปนำอำณำจักรจนสิ้ นสุ ดอำณำจักร ส่ งผลให้พระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริ ย ์
เพิ่มขึ้นและเป็ นปั จจัยให้อยุธยำมีควำมเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงไม่ถูกต้อง
ทวีปยุโรปมีพ้นื ที่ท้ งั หมดอยูใ่ นซี กโลกเหนือ มีทะเลล้อมเกือบรอบ จึงทำให้ได้รับ
อิทธิ พลของควำมชื้นจำกทะเลอย่ำงมำก อีกทั้งควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเอื้ออำนวยต่อกำรตั้งถิ่นฐำนและส่ งผลต่อลักษณะ
ทำงเศรษฐกิจมีควำมมัน่ คงสู ง ทำให้ทวีปยุโรปมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีอย่ำงสู ง
สิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม หมำยถึง สิ่ งต่ำง ๆ รอบตัวที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง
หรื อสร้ำงขึ้นใหม่ ที่มีผลต่อกำรดำรงชีวติ หรื อวิถีชีวติ ของคนในพื้นที่
สนำมกีฬำเดอร์ บนั เป็ นสนำมกีฬำที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกำรเป็ นเจ้ำภำพในกำรแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2010 ของแอฟริ กำใต้ ส่ งผลให้เกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมที่มีผลต่อ
กำรดำรงชี วติ ของคนในพื้นที่ เช่น มีกำรปรับปรุ งระบบคมนำคมขนส่ ง ผูค้ นได้รับ
ควำมสะดวกสบำยในกำรเดินทำง เศรษฐกิจในประเทศเจริ ญมำกขึ้น เนื่องจำก
มีนกั ท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำเพื่อชมกำรแข่งขันฟุตบอล
กฎระเบียบและนโยบำยต่ำง ๆ ด้ำนสิ่ งแวดล้อมของสหภำพยุโรป ส่ งผลกระทบ
เชิงบวกในระยะยำวต่อประเทศไทย คือ กำรที่ผปู ้ ระกอบกำรไทยเกิดกระแสควำม
นิยมในเรื่ องกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำให้ได้มำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเป็ น
กำรปลูกฝังจิตสำนึกกำรอุปโภคบริ โภคสิ นค้ำที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อภำคเศรษฐกิจ สังคม และประชำชนชำวไทยได้ในระยะยำว
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เริ่ มแรกที่ชำวพุทธไปตั้งถิ่นฐำนประกอบอำชีพยังต่ำงประเทศได้นำวัฒนธรรมทำง
พระพุทธศำสนำตั้งเป็ นชุมชนชำวไทย แล้วต่อมำจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ไปพำนักยัง
ต่ำงประเทศ
สำรำณี ยธรรมเป็ นหลักธรรมเพื่อควำมระลึกถึง เป็ นกำรสร้ำงควำมรู้สึกที่ดี
เพื่อก่อให้เกิดควำมสำมัคคีร่วมกัน และสังคหวัตถุก็เป็ นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเป็ น
เครื่ องผูกใจที่ก่อให้เกิดควำมรักและควำมสำมัคคี
โภควิภำค 4 เป็ นหลักกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อใช้จ่ำยอย่ำง
เหมำะสมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพรำะแม้วำ่ พระนำงจะมีฐำนะเป็ นพระมำรดำเลี้ยงของพระพุทธเจ้ำ แต่พระนำงก็ไม่
ถือตน มีควำมเคำรพในพระพุทธเจ้ำและพระสงฆ์ เห็นได้จำกกำรรับครุ ธรรม 8
ประกำร
มงคลชีวติ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่นำควำมโชคดีมำให้น้ นั พระพุทธเจ้ำทรงตรัสไว้ 38 ประกำร
ซึ่งเรำสำมำรถลงมือกระทำและปฏิบตั ิข้ ึนมำได้ดว้ ยตนเอง ไม่จำเป็ นต้องดิ้นรน
แสวงหำจำกที่ไหน ไม่งมงำยในสิ่ งแปลกแล้วคิดว่ำเป็ นมงคล
หลักพรหมวิหำรเป็ นหลักของกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข ไม่วำ่ จะเป็ นสังคมใด
กลุ่มใด หำกปฏิบตั ิตนโดยอำศัยควำมเมตตำ กรุ ณำ มุทิตำ และอุเบกขำแล้วสังคม
นั้นจะเป็ นไปด้วยควำมเกื้อกูลและมีควำมสุ ข
วิธีคิดแบบสื บสำวเหตุปัจจัย เป็ นวิธีคิดสื บค้นสำเหตุของปั ญหำ หรื อ องค์ประกอบ
ที่ทำให้เกิดปั ญหำหรื อสิ่ ง ๆ นั้น คิดแบบสอบสวนหรื อตั้งคำถำมคิดว่ำสิ่ งนี้เกิด
เพรำะอันเป็ นเหตุ
ไม้กำงเขนเป็ นสัญลักษณ์ที่พระเยซูถูกตรึ งบนไม้กำงเขนด้วยควำมทุกข์ทรมำน
แสดงถึงควำมเสี ยสละของพระเยซูที่รับบำปแทนมนุษย์
ปัพพชิตอภิณหปั จจเวกขณ์เป็ นหลักกำรพิจำรณำเตือนสติตนเองสำหรับพระภิกษุ
อันเป็ นธรรมที่บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ เพื่อเตือนตนเองว่ำตนมีสถำนภำพเป็ น
พระภิกษุควรจะประพฤติตนอย่ำงไรให้เหมำะสม
ควำมกตัญญูกตเวทีเป็ นกำรรู้จกั บุญคุณแล้วทำกำรตอบแทน ซึ่งทำงพระพุทธศำสนำ
กล่ำวว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็ นเครื่ องหมำยของคนดี โดยหน้ำที่ที่บุตรธิ ดำ
พึงปฏิบตั ิต่อบิดำมำรดำ เช่น เลี้ยงดูท่ำน ช่วยเหลือกิจของท่ำน

ข้ อ
69

เฉลย
3

70

4

71

2

72

3

73

4

74

1

75

2

เหตุผล
โครงกำรธรรมศึกษำ เป็ นกำรศึกษำที่คณะสงฆ์จดั ขึ้นเพื่อให้ชำวพุทธทัว่ ไปได้
ศึกษำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งนักเรี ยนสำมำรถมีส่วนร่ วมกิจกรรมนี้ได้
อันเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมหลักพุทธปณิ ธำน คือ กำรศึกษำหลักธรรมให้แจ่มแจ้ง
ซำกำต เป็ นหลักปฏิบตั ิหนึ่งในหลักปฏิบตั ิ 5 ที่ระบุในคัมภีร์อลั กุรอำนของศำสนำ
อิสลำม อันหมำยถึง กำรบริ จำคทำน โดยชำวมุสลิมที่มีฐำนะที่ดี พอมีพอกิน
ควรบริ จำคทรัพย์สมบัติเพื่อสำธำรณประโยชน์
กำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็กมำทำงำนในช่วง 22.00 น. ถึงเวลำ 6.00 น. ถือเป็ นกำรกระทำที่
ผิดกฎหมำยแรงงำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมสวัสดิ กำรและคุม้ ครอง
แรงงำน
ควำมผิดทำงแพ่ง เป็ นกำรกระทำที่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ คือ คดีที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล หรื อเอกชนต่อเอกชนที่ไม่มี
ผลเสี ยหำยต่อสังคมแต่อย่ำงใด ส่ วนควำมผิดทำงอำญำ เป็ นคดีที่เกี่ยวกับควำมผิด
ต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับเอกชน และก่อให้เกิดผลเสี ยหำยต่อสังคม
กำรเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมำะสม ควรเลือกรับวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
และประเทศชำติในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อนำมำปรับใช้กบั กำรดำเนินชีวิตและกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรเลือกรับวัฒนธรรมที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
อันดีงำมของประชำชน เพรำะวัฒนธรรมสำกลเป็ นวัฒนธรรมของชำวต่ำงชำติที่มี
วิถีกำรดำเนิ นชีวิตที่แตกต่ำงไปจำกคนไทย บำงเรื่ องอำจจะขัดต่อศีลธรรมที่ดีของไทย
ประมุขของรัฐในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ สำมำรถแบ่งได้ 2
ลักษณะ ได้แก่ แบบพระมหำกษัตริ ยภ์ ำยใต้รัฐธรรมนูญกับแบบประธำนำธิ บดี ซึ่ ง
ทั้งในสองแบบ ประมุขของรัฐจะเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ตอ้ งมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ทำงกำรเมืองแต่อย่ำงใด เพรำะมีฝ่ำยบริ หำรหรื อรัฐบำลทำหน้ำที่รับผิดชอบแทน
ในทำงกำรเมืองกำรปกครอง
ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรตรำกฎหมำยได้ในขั้นเสนอร่ ำง
กฎหมำย โดยกำหนดให้ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจำนวน 10,000 คน
มีสิทธิ เข้ำชื่อเพื่อเสนอร่ ำงกฎหมำยต่อประธำนรัฐสภำ โดยให้จดั ทำร่ ำงกฎหมำยที่
เสนอมำด้วย ทั้งนี้ร่ำงกฎหมำยที่เสนอนั้นจำกัดอยูเ่ ฉพำะเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภำพของ
ปวงชนชำวไทย หมวด 3 และแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ หมวด 5 ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
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ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ ประมุขฝ่ ำยบริ หำรมีที่มำจำก
กำรเลือกตั้งโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร เพรำะถ้ำสภำไม่เห็นชอบให้ดำรง
ตำแหน่งต่อ ก็สำมำรถเปิ ดอภิปรำยทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจได้ ส่ วนประมุข
ฝ่ ำยบริ หำรแบบประธำนำธิ บดีมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนโดยตรง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประมุขฝ่ ำยบริ หำรกับรัฐสภำจึงไม่มี เพรำะไม่ได้มำจำกกำร
รับเลือกตั้งจำกสภำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปั จจุบนั มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วน
ร่ วมของประชำชนในกำรปกครองประเทศ เพื่อให้กำรปกครองสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริ ง โดยมีขอ้ กำหนดที่สำคัญหลำยประกำร
หนึ่งในนั้นคือ ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 คน มีสิทธิ
เข้ำชื่อร้องขอต่อประธำนวุฒิสภำ เพื่อให้วฒ
ุ ิสภำถอดถอนบุคคลออกจำกตำแหน่ง
หำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยมิชอบ
สังคมไทยเป็ นสังคมที่ให้กำรยอมรับนับถือในควำมอำวุโสของบุคคลมำกกว่ำ
ผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยหำกผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมอำวุโสน้อยก็จะ
ไม่ได้รับกำรยอมรับ ทำให้คนที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำร
ปกครอง ซึ่งจะทำให้ประเทศชำติพฒั นำได้ชำ้
ทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำเพรำะเหตุใดรำคำสิ นค้ำจึงแพงขึ้น เพรำะเหตุใดช่วงนี้รำคำ
สิ นค้ำจึงถูกลง ซึ่ งจะมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ทำให้สำมำรถปรับตัวเตรี ยมพร้อม
ทำงกำรเงินให้ทนั กับสภำวะกลไกรำคำในแต่ละช่วงขณะนั้น ๆ ได้
ปัจจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร หมำยถึง ทรัพยำกรที่นำมำผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
ซึ่ งสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1. ที่ดิน 2. แรงงำน 3. ทุน
4. ผูป้ ระกอบกำร
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์มีควำมสัมพันธ์ที่สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกัน เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่ งเสริ มให้ประชำชนมีกำรร่ วมมือช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันในทุกด้ำน มีควำมสำมัคคี ลดควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงกำร
ไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กนั ลดควำมโลภในตัวเอง มีควำมพอเพียงในด้ำนจิตใจ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรของสหกรณ์เรื่ องสมำชิกจะต้องร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจ
โดยเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ซึ่ งไม่สัมพันธ์กบั เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีขอ้ เสี ยที่ทำให้
เกิดปั ญหำควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้ และในส่ วนกำรผลิต ระบบทุนนิยม
ที่มีกำรแข่งขันกันผลิต ก็จะนำไปสู่ กำรทำลำยทรัพยำกรสิ่ งแวดล้อมที่ตำมมำ
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ในระบบเศรษฐกิจของไทยที่เป็ นแบบผสม กลไกตลำดไม่สำมำรถสร้ำงควำม
เป็ นธรรมทำงเศรษฐกิจได้ท้ งั หมด จึงมีควำมจำเป็ นที่รัฐบำลจะต้องเข้ำไปแทรกแซง
และควบคุมรำคำ เพื่อกำรแจกจ่ำยและจัดสรรในทำงเศรษฐกิจให้เป็ นธรรมกับ
ทุกคนในสังคม
GMS-EC หมำยถึง โครงกำรพัฒนำควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขง หรื อหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Subregional Economic
Cooperation) ประกอบไปด้วยควำมร่ วมมือของประเทศในแถบลุ่มน้ ำโขง 6
ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เมียนมำร์ ไทย ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม ที่ร่วมมือกัน
ในด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ด้ำนทรัพยำกร กำรท่องเที่ยว กำรขนส่ งและคมนำคม
ในภำวะเงินเฟ้ อ รำคำสิ นค้ำและบริ กำรจะมีกำรเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลกระทบต่อมำตรฐำน
กำรครองชีพของประชำชนที่ต่ำลง โดยเฉพำะผูม้ ีรำยได้ประจำจะมีรำยได้ไม่
เพียงพอกับรำคำสิ นค้ำและบริ กำรที่เพิม่ สู งขึ้น และเจ้ำหนี้ จะตกอยูใ่ นสภำวะ
เสี ยเปรี ยบลูกหนี้ เพรำะเงินที่ได้จำกกำรชำระหนี้มีอำนำจในกำรซื้ อลดลง
เมื่อเทียบกับขณะที่ให้กู้
กำรที่ประชำชนเกิดกำรว่ำงงำนมำก ทำให้รำยได้ของประชำกรลดลง
กำรบริ โภคสิ นค้ำและบริ กำรน้อยลง ส่ งผลให้รัฐบำลเก็บภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
และภำษีมูลค่ำเพิ่ม รวมถึงภำษีอื่น ๆ ได้นอ้ ยลง
กำรเรี ยกเก็บภำษีจำกสิ นค้ำนำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่ตอ้ งกำรจะกีดกันในอัตรำที่สูง
กว่ำปกติ จะส่ งผลทำให้สินค้ำนำเข้ำชนิดนั้นมีรำคำสู ง ไม่เป็ นที่ตอ้ งกำรของ
ผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคจะหันมำซื้ อสิ นค้ำที่ผลิตในประเทศแทน ซึ่ งจะช่วยให้กำร
ผลิตสิ นค้ำมีกำรขยำยตัวเพิม่ ขึ้น
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ กำรตีควำม และกำรประเมินหลักฐำน มีควำมสำคัญเนื่องจำก
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ มีจำนวนมำกและหลำกหลำย อีกทั้งยังมีขอ้ มูลที่
สอดคล้องและขัดแย้งกัน ผูศ้ ึกษำต้องทำกำรประเมินหลักฐำนทั้งภำยนอกและ
ภำยใน เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่น่ำเชื่อถือและได้รับกำรยอมรับมำกที่สุด
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ถูกกำหนดขึ้นมำเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำเหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและใกล้เคียงควำมจริ งมำกที่สุด โดย
ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ได้แก่ 1. กำรกำหนดประเด็นศึกษำ 2. กำรรวบรวม
หลักฐำน 3. กำรวิเครำะห์ กำรตีควำม และกำรประเมินหลักฐำน 4. กำรสรุ ปและ
เชื่อมโยงข้อเท็จจริ ง 5. กำรนำเสนอข้อเท็จจริ ง
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เนื่องจำกกำรอยูภ่ ำยใต้อำนำจกำรปกครองของสเปนมำยำวนำน มีกำรแย่งชิงอำนำจ
ทำงกำรเมืองทั้งประชำชนระดับล่ำง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชนพื้นเมืองอินเดียน
และชนผิวดำที่ถูกนำมำเป็ นทำสในสมัยอยูใ่ ต้กำรปกครองของสเปน และยังขำด
โอกำสในกำรปกครองตนเองและกำรพัฒนำทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
ประกอบกับประเทศเหล่ำนี้มีปัญหำทำงเศรษฐกิจ จึงจำเป็ นต้องพึ่งพำประเทศ
มหำอำนำจ ทำให้ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองจำกประเทศมหำอำนำจเหล่ำนั้นอีกด้วย
อำรยธรรมเมโสโปเตเมียในด้ำนศิลปวิทยำกำรที่ได้ส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงสังคมใน
ภูมิภำคเอเชีย คือ ควำมรู้ดำ้ นคณิ ตศำสตร์ และดำรำศำสตร์ เช่น กำรแบ่งสัปดำห์เป็ น
7 วัน กำรทำนำยสุ ริยปุ รำคำ กำรคูณ กำรหำร ถอดเลขกำลังสอง และเลขฐำน 60
กำรผลิตก่อนสนธิ สัญญำเบำว์ริง ส่ วนใหญ่เป็ นกำรผลิตเพื่อบริ โภคในครอบครัว
มีกำรแลกเปลี่ยนผลผลิตไม่มำกนัก เศรษฐกิจจึงยังคงเป็ นแบบยังชีพ แต่ภำยหลัง
สนธิ สัญญำเบำว์ริงเริ่ มเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออก ส่ งผลให้มีรำยได้เข้ำประเทศ
เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศจึงเปลี่ยนจำกแบบยังชีพเป็ นแบบเงินตรำ
พระมหำกษัตริ ยไ์ ทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ทรงเป็ นผูท้ ี่มีพระปรี ชำสำมำรถ
ดังจะเห็นได้ต้ งั แต่กำรสถำปนำกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นรำชธำนี ขณะที่ยงั คงมีกำรทำ
ศึกสงครำมกับรัฐเพื่อนบ้ำนอยูเ่ นื อง ๆ แต่ดว้ ยพระปรี ชำสำมำรถของพระมหำกษัตริ ย ์
จึงทำให้บำ้ นเมืองรอดพ้นจำกศัตรู และมีควำมมัน่ คงปลอดภัยมำได้ อีกทั้งกำร
สร้ำงสรรค์ควำมเจริ ญรุ่ งเรื องในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้นกับบ้ำนเมืองและรำษฎร
ภูมิปัญญำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยมีอิทธิ พลในกำรพัฒนำชำติไทย กล่ำวคือ
กำรแพทย์แผนไทยเป็ นกำรนำสมุนไพรมำใช้ในกำรรักษำโรค เป็ นภูมิปัญญำที่เกิด
จำกกำรทดลองคิดค้นสมุนไพรที่มีอยูต่ ำมธรรมชำติ นำมำรักษำบรรเทำอำกำร
เจ็บป่ วยต่ำง ๆ ซึ่ งสมุนไพรที่นำมำรักษำโรคนั้น สำมำรถที่จะปลูกขึ้นเองได้
และเสี ยค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนปั จจุบนั จำกโลกตะวันตก
ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่สูง และในปั จจุบนั ได้มีกำรจัดตั้งสถำบันกำรแพทย์
แผนไทยขึ้น เพื่อให้เป็ นอีกทำงเลือกหนึ่งของประชำชนในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ
ต่ำง ๆ อีกทั้งเป็ นกำรสื บทอดและอนุรักษ์กำรรักษำโรคที่เป็ นภูมิปัญญำของชำติ
ให้คงอยูต่ ลอดไป
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องค์กำรสนธิ สัญญำป้ องกันร่ วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อซี โต้ ก่อตั้งขึ้น
โดยสหรัฐอเมริ กำ ใน พ.ศ. 2491 เพื่อต่อต้ำนกำรรุ กรำนของลัทธิ คอมมิวนิสต์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกขององค์กำรซี โต้
แต่องค์กำรซี โต้ได้ถูกยุบไปใน พ.ศ. 2519
ตัวเลือกที่ 1-3 เป็ นเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ที่มีประโยชน์สำหรับวัดภูมิอำกำศ
ทั้งหมด กล่ำวคือ แอโรเวน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั ทิศทำงลมและควำมเร็ วลม
เทอร์ มอมิเตอร์ ใช้วดั อุณหภูมิของอำกำศ
บำรอมิเตอร์ ใช้วดั ควำมกดอำกำศ และจัดเป็ นเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภท
ใช้หำข้อมูล ส่ วนอินเทอร์ เน็ต จัดเป็ นเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ประเภทให้ขอ้ มูล
เป็ นเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ขนำดใหญ่ เชื่ อมต่อระหว่ำงเครื อข่ำยทัว่ โลก สำมำรถ
สื บค้นข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งคัดลอกข้อมูลจำกเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตมำใช้ได้
ประเทศในแถบละตินอเมริ กำ ส่ วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม แต่พ้ืนที่รำบมีจำกัด
พื้นดินมีควำมเสื่ อมโทรมเนื่องจำกขำดกำรบำรุ งดูแล และตั้งอยูใ่ นเขตภูมิอำกำศที่
เป็ นป่ ำรกทึบ
โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำร้อนตำติโอ เป็ นไปเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ ำ ซึ่ งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม คือ ทำให้สภำพแวดล้อมในพื้นที่บ่อน้ ำร้อนเสื่ อมโทรม
ลง ทัศนียภำพไม่สวยงำมและส่ งผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวภำยในพื้นที่
พิธีสำรเกียวโต เป็ นข้อผูกพันทำงกฎหมำยที่ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยในกำร
รับมือกับภำวะโลกร้อน ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยมีเป้ ำหมำยเพื่อให้กลุ่มประเทศอุตสำหกรรมลดปริ มำณกำร
ปล่อยแก๊สเรื อนกระจก ซึ่ งเป็ นสำเหตุของภำวะโลกร้อน และรณรงค์ให้หนั มำใช้
พลังงำนสะอำดหรื อพลังงำนทดแทนจำกธรรมชำติ
ปัญหำภัยแล้งในทวีปอเมริ กำใต้ เป็ นกำรระบำยน้ ำออกมำกกว่ำกำรเก็บน้ ำ และมี
ปริ มำณฝนเฉลี่ยรำยปี น้อยกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร โดยเฉพำะประเทศที่ได้รับอิทธิพล
จำกปรำกฏกำรณ์เอลนี โญ ส่ งผลให้เกิดกำรขำดแคลนไฟฟ้ ำ อันมีผลทำให้กำรฟื้ นตัว
ทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ช้ำลง ในบำงประเทศมีระดับน้ ำในเขื่อนผลิตไฟฟ้ ำ
พลังน้ ำต่ำ จนต้องประกำศมำตรกำรฉุกเฉินด้ำนไฟฟ้ ำ นอกจำกนี้ ภัยแล้งยังส่ งผล
ให้เกิดไฟป่ ำอีกด้วย
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ประเทศไทยกับหลำยประเทศในทวีปอเมริ กำใต้มีกำรส่ งออกสิ นค้ำที่เป็ นพืช
เศรษฐกิจออกสู่ ตลำดโลกเช่นเดียวกัน และเมื่อทวีปอเมริ กำใต้ประสบกับปั ญหำ
ควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม จึงมีผลทำให้ประเทศไทยสำมำรถตั้งรำคำพืชผล
ในรำคำสู งได้ ส่ งผลดีต่อกำรส่ งออกสิ นค้ำ
ในสมัยอยุธยำมีกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำด้ำนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
คือ จินดำมณี ซึ่งถูกเรี ยบเรี ยงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เนื้อหำของ
จินดำมณี วำ่ ด้วยระเบียบของภำษำ สอนอักขรวิธีเบื้องต้น วิธีกำรแต่งกำพย์ กลอน
โคลง ฉันท์ สำเหตุที่ทรงโปรดให้เรี ยบเรี ยงแบบเรี ยนภำษำไทยขึ้น เนื่องจำกยุคนั้น
อยุธยำได้ติดต่อกับนำนำชำติ มีบำทหลวงเข้ำมำเผยแผ่ศำสนำ บำทหลวงเหล่ำนั้น
เขียนคำภำษำไทยโดยใช้อกั ษรโรมันเพื่อสะดวกในกำรสอนศำสนำ จึงทรงเกรงว่ำ
ตัวอักษรไทยจะสู ญหำย จึงโปรดให้พระโหรำธิ บดีเรี ยบเรี ยงแบบเรี ยนภำษำไทยขึ้น
เพื่อใช้สอนนักเรี ยน จินดำมณี นบั เป็ นแบบเรี ยนภำษำไทยที่มีควำมสำคัญต่อกำร
เรี ยนรู้ภำษำไทยสื บเนื่องมำจนถึงทุกวันนี้
ข้อมูลที่ได้รับจำกรี โมตเซนซิ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่ได้จำกกำร
ถ่ำยภำพทำงเครื่ องบินในระดับต่ำ เรี ยกว่ำ ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และข้อมูลที่ได้จำก
กำรบันทึกภำพจำกดำวเทียมในระดับสู ง เรี ยกว่ำ ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม รี โมตเซนซิง
มีกำรทำงำนโดยกำรบันทึกจำกกำรสะท้อนแสงหรื อกำรแผ่รังสี พลังงำนแม่เหล็ก
ไฟฟ้ ำ โดยเครื่ องวัดหรื ออุปกรณ์บนั ทึกที่ติดอยูก่ บั ยำนสำรวจ ข้อมูลที่ได้จำก
รี โมตเซนซิงเป็ นประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ลกั ษณะทำงกำยภำพและสังคมของ
ทวีปต่ำง ๆ สำมำรถนำข้อมูลที่ได้น้ นั มำวำงแผนหรื อกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข
ปั ญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อให้คงอยูแ่ ละสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงยัง่ ยืน
ปัญหำภัยแล้ง เป็ นปั ญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงรุ นแรงในทวีปแอฟริ กำและครอบคลุมเป็ น
บริ เวณกว้ำงเกือบทั้งทวีป ผลของภัยแล้งทำให้พืชผลทำงกำรเกษตรเสี ยหำย
สัตว์ลม้ ตำย เกิดกำรขำดแคลนน้ ำและอำหำร เกิดควำมอดอยำก ปัญหำภัยแล้ง
สำมำรถแก้ปัญหำได้ โดยลดกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจกและส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำน
ทดแทน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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ตำมสมุดตำรำฉบับหลวงครั้งรัชกำลที่ 3 มีตำรำที่โหรใช้สำหรับพยำกรณ์
กำหนดพระพุทธรู ปประจำวันไว้วำ่ พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปำงห้ำมญำติ และ
ปำงห้ำมสมุทร ลักษณะกำรห้ำมเป็ นอิริยำบทยกพระหัตถ์ขวำ หำกเป็ นอิริยำบทยก
พระหัตถ์ท้ งั สองข้ำง จะเป็ นปำงห้ำมสมุทร เหตุกำรณ์เกิดขึ้นในฤดูที่เกิดควำม
ขำดแคลนน้ ำในกำรเพำะปลูกอย่ำงมำก แม่น้ ำโรหิ ณี คือแม่น้ ำสำยสำคัญสำยเดียว
ที่ยงั มีน้ ำ ทั้งสองฝ่ ำยจึงวิวำทกันเพื่อแย่งน้ ำ อันเป็ นเหตุให้เกิดสงครำม พระพุทธเจ้ำ
ทรงทรำบจึงเสด็จไปโปรดห้ำม
ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ควำมหมำยว่ำสิ ทธิ มนุษยชน หมำยถึง ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภำพ
และควำมเสมอภำค ของบุคคลที่ได้รับกำรรับรองหรื อคุม้ ครองตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย หรื อตำมกฎหมำยไทย หรื อตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยมี
พันธกรณี ที่จะต้องปฏิบตั ิตำม กำรมีส่วนร่ วมในกำรปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลัก
สิ ทธิ มนุษยชนก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุ ข เพรำะตนเองสำมำรถปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง
ตำมหลักสิ ทธิ มนุษยชนที่จะไม่ไปละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ เพรำะทุกคนรู ้จกั สิ ทธิ และหน้ำที่ของตนเอง โดยสำมำรถ
เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
เพื่อไม่ให้ปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ
กำรกระจำยรำยได้ที่ไม่เป็ นธรรม เป็ นปั ญหำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหำทำงสังคมที่ตำมมำ เช่น ปั ญหำอำชญำกรรม
เพรำะประชำชนในประเทศส่ วนใหญ่มีฐำนะยำกจน แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่
กับคนส่ วนน้อยในสังคมที่มีอำนำจซื้ อที่สูงกว่ำ ปั ญหำอำชญำกรรมจึงมีที่มำจำก
กำรมีรำยรับที่ไม่พอกับรำยจ่ำย หรื อกำรว่ำงงำน จึงมีกำรนำมำซึ่ งรำยได้ที่ไม่ถูกวิธี
ปั ญหำกำรกระจำยรำยได้ที่ไม่เป็ นธรรมสำมำรถแก้ไขได้ โดยกำรจัดให้มีกำร
กระจำยรำยได้ที่เท่ำเทียมกัน ด้วยกำรให้รัฐบำลออกมำตรกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่คนจน
ในชนบทและให้สังคมชนบทสำมำรถเลี้ยงตนเองได้ในทำงเศรษฐกิจ ไม่ตอ้ งพึ่งพำ
นักกำรเมืองท้องถิ่นหรื อนักกำรเมืองระดับชำติที่นำไปสู่ กำรคอร์ รัปชัน
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ชำวบ้ำนชุมชนสุ ขใจทำกำรเกษตรโดยใช้ปุ๋ยและสำมำรถทำให้มีตน้ ทุนกำรผลิต
ที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตแต่ละปี มีรำคำไม่คงที่ ทำให้ชำวบ้ำนมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
กำรว่ำงงำนของชำวบ้ำนในชุ มชนสุ ขใจสำมำรถแก้ปัญหำได้ โดยให้รัฐบำลจัดหำ
หน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องเข้ำมำให้ควำมรู ้และช่วยเหลือชำวบ้ำน แนะนำช่องทำง
ในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงรำยได้เพิม่ และไม่ตอ้ งไปทำงำนในเมืองใหญ่
ชำวบ้ำนชุมชนสุ ขใจสำมำรถนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ได้
เช่น กำรทำกำรเกษตร สำมำรถนำมูลของสัตว์ที่เลี้ยงไว้มำทำเป็ นปุ๋ ยหมักแบบธรรมชำติ
แทนที่จะใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตรที่ทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และเมื่อมีรำยได้
จำกไข่เค็มสมุนไพรของชุมชนแล้ว ก็ควรนำมำเก็บออมไว้ เป็ นกำรพึ่งพำอำศัยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิ น เพื่อที่จะมีเงินไว้ใช้ในยำมจำเป็ น
ชนวนเหตุแห่งสงครำมโลกครั้งที่ 1 เกิดจำกมกุฎรำชกุมำรแห่งจักรวรรดิออสเตรี ยฮังกำรี ถูกลอบปลงพระชนม์ที่กรุ งซำรำเยโว เมืองหลวงของแคว้นบอสเนีย และ
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 สิ้ นสุ ดลง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้ำง ทั้งด้ำน
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยในด้ำนกำรเมืองนั้น เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำคัญในยุโรป เพรำะทำให้จกั รวรรดิออสเตรี ย-ฮังกำรี ล่มสลำย และมีประเทศ
เกิดใหม่หลำยประเทศ เช่น ฮังกำรี เชโกสโลวะเกีย โรมำเนีย บัลแกเรี ย ฟิ นแลนด์
เป็ นต้น และเกิดกำรจัดตั้งองค์กำรสันนิบำตชำติ (League of Nations)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำสันติภำพและป้ องกันไม่ให้เกิดสงครำม

