ชุดที่ 2
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. พระพุทธศำสนำมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของคนไทยทุกด้ำน ยกเว้นข้อใด
1 กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม
2 กำรให้ควำมเคำรพผูท้ ี่มีอำวุโสกว่ำ
3 กำรออกบวชเพื่อลบล้ำงกำรกระทำผิด
4 กำรนำหลักธรรมมำปรับใช้ให้เข้ำกับกำรดำเนินชีวติ ประจำวัน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติต้ งั แต่ประสู ติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยำ หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.1/3)
2. เทวทูต 4 ที่ปรำกฏแก่เจ้ำชำยสิ ทธัตถะสำมำรถสะท้อนได้ถึงข้อคิดใด
1 กำรมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรำมีควำมสุ ขง่ำยขึ้น
2 กำรดำรงตนอยูใ่ นควำมไม่ประมำท
3 ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นย่อมเป็ นไปตำมผลของกำรกระทำทั้งสิ้ น
4 กำรยอมรับสภำพควำมเป็ นไปของชีวติ ตำมยถำกรรม

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั อธิบำยพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำแก้ปัญหำของตนเองและครอบครัว (ส 1.1 ม.1/5)
3. กำรเข้ำใจและเห็นคุณค่ำของหลักอริ ยสัจ 4 ส่ งผลต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันอย่ำงไร
1 สำมำรถนำหลักธรรมมำปรับใช้เพื่อพัฒนำชีวติ ตนเองและครอบครัวได้
2 ทำให้สำมำรถพิจำรณำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยหลักโกศล 3
3 ทำให้สำมำรถละสภำวะที่ตอ้ งกำหนดรู ้ได้
4 สำมำรถแก้ไขกำรกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตได้ดว้ ยกำรเจริ ญกรรมฐำน 2
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิต เพื่อกำรเรี ยนรู ้และกำรดำเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ กำร คือวิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทำงออก
หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.1/6)
4. วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียมให้ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่นำมำปฏิบตั ิอย่ำงไรมำกที่สุด
1 กำรใช้สติสัมปชัญญะใคร่ ครวญกำรกระทำและวำจำเมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2 รู ้จกั กำรเป็ นผูใ้ ห้และเสี ยสละในควำมสุ ขส่ วนตนเพื่อส่ วนรวม
3 เกิดปั ญญำเห็นคุณค่ำและประโยชน์ที่แท้จริ งของสิ่ งต่ำง ๆ
4 กลำยเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรนับหน้ำถือตำจำกบุคคลรอบข้ำง
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมทำงศำสนำที่ตนนับถือในกำรดำรงชีวติ แบบพอเพียง
และดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันได้อย่ำงสันติสุข (ส 1.1 ม.1/8)
5. กำรมีภมู ิคุม้ กันในตัวที่ดีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสอดคล้องกับหลักอัปปมำทะอย่ำงไร
1 คิดพิจำรณำอย่ำงถ่องแท้ แยกแยะคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียมได้
2 ดำเนินชี วติ ให้เป็ นไปตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ ง
3 คิดพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบ แยกแยะคุณ-โทษได้
4 ควำมมีสติและไม่ประมำทในกำรดำเนินชีวิต

ตัวชี้วดั บำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/1)
6. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อศำสนสถำน
1 หลักกำรบำเพ็ญประโยชน์และกำรบำรุ งรักษำวัดใช้ได้กบั พระพุทธศำสนำเท่ำนั้น
2 กำรช่วยกิจกรรมของวัดเหมำะสมสำหรับฆรำวำสชำยมำกกว่ำฆรำวำสหญิง
3 กำรบำเพ็ญประโยชน์และบำรุ งรักษำวัดเป็ นหน้ำที่ของชำวพุทธทุกคน
4 กำรบำรุ งรักษำวัดเป็ นสิ่ งที่ช่วยสื บต่ออำยุของพระพุทธศำสนำให้ยนื ยำว
ตัวชี้วดั อธิบำยจริ ยวัตรของสำวกเพื่อเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตนอย่ำง
เหมำะสมต่อสำวกของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.1/2)
7. กำรไหว้เพื่อแสดงควำมเคำรพต่อพระรัตนตรัย มีวธิ ี กำรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยูร่ ะหว่ำงคิ้ว นิ้วชี้จรดหน้ำผำก
2 นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยูท่ ี่ปลำยจมูก นิ้วชี้จรดระหว่ำงคิ้ว
3 นิ้วหัวแม่มืออยูร่ ะหว่ำงอกหรื อหน้ำ นิ้วชี้ อยูท่ ี่ปลำยจมูก
4 นิ้วหัวแม่มืออยูท่ ี่คำง นิ้วชี้อยูท่ ี่ปลำยจมูก
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. ข้อใดไม่ เข้ำข่ำยกำรกระทำผิดตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1 กำรส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดแหล่งที่มำของกำรส่ งข้อมูล
2 กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลงำนศึกษำวิจยั โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูล
3 กำรเผยแพร่ หรื อส่ งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่ำเป็ นข้อมูลเท็จ
4 กำรแก้ไข หรื อเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ

ตัวชี้วดั อภิปรำยเกี่ยวกับคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีหรื ออำจ
นำไปสู่ ควำมเข้ำใจผิดต่อกัน (ส 2.1 ม.1/3)
9. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนบ้ำนในภูมิภำคสำมำรถกระทำได้โดยวิธีกำรใด
จึงจะมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
1 ให้ควำมสำคัญกับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่มีร่วมกัน
2 นำแนวคิดของตะวันตกมำปรับใช้ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
3 เผยแพร่ วฒั นธรรมของประเทศตนเองให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
4 ยอมรับและเคำรพในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั แสดงออกถึงกำรเคำรพในสิ ทธิเสรี ภำพของตนเองและผูอ้ ื่น (ส 2.1 ม.1/4)
10. กำรมีจิตสำธำรณะสอดคล้องกับกำรแสดงออกถึงกำรเคำรพสิ ทธิ เสรี ภำพของตนเองและผูอ้ ื่น
อย่ำงไรมำกที่สุด
1 เป็ นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม
2 เป็ นกำรพยำยำมโน้มน้ำวให้ผอู้ ื่นยอมรับในควำมคิดของตนเพียงคนเดียว
3 เป็ นกำรฝึ กตนเองให้มีสติก่อนกระทำกำรใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อตนเองและผูอ้ ื่น
4 เป็ นกำรตระหนักและรับรู ้ถึงกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้กบั คนในสังคม
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. ข้อใดถือว่ำเป็ น “หน้ำที่” ของชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
1 กำรนับถือและปฏิบตั ิตำมศำสนำของตน
2 กำรเข้ำรับกำรบริ กำรสำธำรณสุ ขที่ดีและมีประสิ ทธิภำพ
3 กำรประกอบอำชีพและกำรแข่งขันโดยเสรี
4 กำรป้ องกันประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทกำรถ่วงดุลอำนำจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ฉบับปัจจุบนั (ส 2.2 ม.1/2)
12. กำรกระทำในข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงกำรถ่วงดุลของอำนำจบริ หำรต่ออำนำจนิ ติบญั ญัติ
1 กำรยุบสภำและคืนอำนำจกลับไปให้ประชำชนเพื่อเลือกตั้งใหม่
2 กำรเปิ ดอภิปรำยทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี
3 กำรพิจำรณำคดีอำญำของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
4 กำรกลัน่ กรองและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง (ส 2.2 ม.1/3)
13. แนวทำงที่นำไปสู่ กำรปฏิบตั ิตนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้อย่ำงถูกต้องวิธีใด
มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
1 ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่ วมทำงกำรเมืองโดยตรงของประชำชน เมื่อมีสิทธิ
ในกำรออกเสี ยงเลือกตั้ง
2 ติดตำมตรวจสอบกำรใช้อำนำจของนักกำรเมืองเพื่อให้บำ้ นเมืองเกิดควำมสงบสุ ขเรี ยบร้อย
3 ศึกษำและทำควำมเข้ำใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดที่ตนเองให้ควำมสนใจ
เพื่อสำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง
4 ศึกษำและทำควำมเข้ำใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่ำงถ่องแท้ในทุกหมวด เพื่อสำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง

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. เศรษฐศำสตร์ มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำสังคมระดับประเทศอย่ำงไร
1 กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้หลำยหน้ำที่
2 กำรวำงแผนบริ หำรจัดกำรงบประมำณโดยเน้นไปที่กำรอำนวยควำมสะดวก
ให้กบั หน่วยงำนรำชกำรเป็ นหลัก
3 กำรกำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจของผูบ้ ริ หำรประเทศให้มีควำมสมดุลกับเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
4 กำรจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติภำยในประเทศที่มีอยูอ่ ย่ำงไม่จำกัดและทำกำรกระจำย
เป็ นสิ นค้ำส่ งออกสร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรบริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจของชุ มชน
และประเทศ (ส 3.1 ม.1/2)
15. ค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรบริ โภคของคนในสังคมรู ปแบบใดที่ไม่ก่อให้เกิดกำรหมุนเวียน
ของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่ำงแพร่ สะพัด
1 กำรบริ โภคที่คำนึงถึงควำมทันสมัยมำกกว่ำประโยชน์ที่จะได้รับ
2 กำรบริ โภคอย่ำงมีวิจำรณญำณและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
3 กำรบริ โภคตำมกระแส คล้อยตำมสิ่ งเร้ำที่แวดล้อม
4 กำรบริ โภคข้อมูลในเชิงลบที่ซ้ ำซำกและไม่คำนึงถึงศีลธรรม

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมเป็ นมำ หลักกำรและควำมสำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย (ส 3.1 ม.1/3)
16. ข้อใดคือประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจำกกำรเห็นควำมสำคัญและคุณค่ำของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1 สังคมเกิดกำรพัฒนำ เป็ นสังคมแห่งสมำนฉันท์ เอื้ออำทร และมีคุณธรรม
2 สังคมสำมำรถพึ่งพำตนเองได้โดยไม่ตอ้ งติดต่อกับประเทศอื่น
3 คนในสังคมสำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักกำรของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยปรำศจำกเงื่อนไข
4 คนในสังคมสำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงเคร่ งครัด
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และควำมแตกต่ำงของสถำบันกำรเงินแต่ละประเภท
และธนำคำรกลำง (ส 3.2 ม.1/1)
17. ข้อใดไม่ เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่ของสถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร
1 มีส่วนสำคัญในกำรช่วยให้ระบบกำรเงินในประเทศหมุนเวียนได้ดี
2 ทำหน้ำที่เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื หลักทรัพย์แก่รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
3 ทำหน้ำที่บำงประกำรที่ไม่เหมือนธนำคำรพำณิ ชย์
4 กล่ำวถูกต้องทั้งข้อ 2 และข้อ 3
ตัวชี้วดั ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดอุปสงค์และอุทำน (ส 3.2 ม.1/3)
18. ในกรณี ที่รำคำเครื่ องเล่นซี ดีเพิม่ ขึ้น ควำมต้องกำรซื้ อแผ่นซี ดีจึงลดลง มีควำมหมำยตรงกับปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดอุปสงค์ปัจจัยใด
1 รำคำสิ นค้ำและบริ กำรชนิดนั้น
2 ฤดูกำลหรื อเทศกำล
3 สิ นค้ำที่ใช้ประกอบกัน
4 รสนิยม ควำมนิยม สมัยนิยมของผูบ้ ริ โภค

ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของกำรมีกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ (ส 3.2 ม.1/4)
19. ข้อใดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหำกไม่มีกฎหมำยคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
1 ผูผ้ ลิตสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สิ นค้ำของตนได้เป็ นจำนวนมำก
2 เกิดควำมต้องกำรอุปโภคบริ โภคสิ นค้ำและบริ กำรลดน้อยลง
3 ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำได้ในรำคำที่ถูกลง
4 ผูผ้ ลิตไม่ได้รับกำรปกป้ องคุม้ ครองสิ นค้ำและบริ กำรที่ตนสร้ำงสรรค์
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของเวลำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.1/1)
20. ข้อใดกล่ำวผิดเกี่ยวกับควำมสำคัญของเวลำในกำรศึกษำประวัติศำสตร์
1 ทำให้สำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ ได้
2 ทำให้สำมำรถแยกแยะได้วำ่ เหตุกำรณ์ใดเป็ นเหตุกำรณ์จริ งหรื อเหตุกำรณ์เท็จ
3 ทำให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นหรื อสิ้ นสุ ดลงเมื่อใด
4 ทำให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรื อหลัง
ตัวชี้วดั เทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ ที่ใช้ศึกษำประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.1/2)
21. กองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีฐำนทัพเรื อของสหรัฐอเมริ กำที่อ่ำวเพิร์ลเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม ค.ศ. 1941
สำมำรถเทียบได้กบั ฮิจเรำะห์ศกั รำชใด
1 ฮิจเรำะห์ศกั รำช 1397
2 ฮิจเรำะห์ศกั รำช 1863
3 ฮิจเรำะห์ศกั รำช 1362
4 ฮิจเรำะห์ศกั รำช 2484

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส 4.2 ม.1/1)
22. ข้อใดอธิ บำยพัฒนำกำรของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภำยหลังสิ้ นสุ ดยุคสงครำมเย็น
ได้เหมำะสมมำกที่สุด
1 เกิดกำรก่อตั้งองค์กำรสันนิบำตชำติเพื่อรักษำสันติภำพภำยในภูมิภำค
2 เกิดกำรก่อตั้งอำฟตำเพื่อส่ งเสริ มควำมร่ วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่ คงภำยในภูมิภำค
3 เกิดกำรก่อตั้งกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศเพื่อจัดกำรและควบคุมระบบกำรเงินภำยในภูมิภำค
4 เกิดกำรก่อตั้งสมำคมอำเซี ยนเพื่อพัฒนำศักยภำพและควำมร่ วมมือของประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำค
ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ส 4.2 ม.1/2)
23. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดแสดงถึงกำรเห็นควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมอย่ำงเหมำะสม
1 นำเศษโบรำณวัตถุที่พบเจอบริ เวณโบรำณสถำนมำจำหน่ำยสร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเอง
2 นำสิ่ งของที่พบเจอบริ เวณโบรำณสถำนมำเก็บรักษำเป็ นสมบัติส่วนตน
3 เข้ำชมแหล่งอำรยธรรมภำยในประเทศที่สำคัญเพื่อนำมำเป็ นแบบในกำรวำดภำพ
4 เผยแพร่ ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมเพื่อให้เกิดควำมร่ วมมือในกำรอนุ รักษ์
และดูแลรักษำร่ วมกัน
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและ
ธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป (ส 4.3 ม.1/1)
24. ปั จจัยใดที่สร้ำงควำมเจริ ญรุ่ งเรื องอย่ำงรวดเร็ วให้กบั อำณำจักรอโยธยำ
1 ที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล สะดวกแก่กำรทำกำรค้ำกับรัฐอื่น
2 ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูใ่ นหุ บเขำที่มีควำมสลับซับซ้อน
3 กำรรับอิทธิพลของพุทธมหำยำนมำเป็ นต้นแบบในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
4 กำรมีมงั รำยศำสตร์ เป็ นหลักกฎหมำย

ตัวชี้วดั วิเครำะห์พฒั นำกำรของอำณำจักรสุ โขทัยในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.1/2)
25. “ใครใคร่ จกั ค้ำช้ำงค้ำ ใครใคร่ จกั ค้ำม้ำค้ำ” จำกข้อควำมดังกล่ำวสะท้อนถึงลักษณะทำงเศรษฐกิจ
ของสุ โขทัยอย่ำงไร
1 สุ โขทัยมีกำรค้ำระบบผูกขำด
2 สุ โขทัยมีกำรค้ำระบบบรรณำกำร
3 สุ โขทัยมีกำรค้ำระบบเสรี
4 สุ โขทัยมีกำรค้ำระบบกึ่งผูกขำดกึ่งเสรี
ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทยสมัยสุ โขทัย และสังคมไทยใน
ปัจจุบนั (ส 4.3 ม.1/3)
26. วัฒนธรรมในสมัยสุ โขทัยข้อใดที่คนในสังคมไทยปัจจุบนั ควรนำมำเป็ นแบบอย่ำง
ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
1 กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม
2 กำรปฏิบตั ิตนอยูใ่ นหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
3 กำรแต่งกำย
4 กำรประดิษฐ์ลำยสื อไทย
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 ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย (ส 5.1 ม.1/1)
27. ข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้แผนที่ภูมิประเทศคือข้อใด
1 ควำมแรงของกระแสน้ ำในมหำสมุทร
2 ตำแหน่งของสิ่ งต่ำง ๆ บนพื้นผิวโลก
3 ควำมสู งต่ำของพื้นผิวโลก
4 ทิศทำงลมที่สำคัญของประเทศ

ตัวชี้วดั อธิ บำยเส้นแบ่งเวลำและเปรี ยบเทียบวัน เวลำของประเทศไทยกับทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.1/2)
28. ถ้ำหำกจะเดินทำงโดยเครื่ องบินจำกประเทศบรำซิ ลไปมัลดีฟส์ในวันที่ 20 ธันวำคม โดยผ่ำนลองจิจูดที่
180 องศำ ข้อควำมใดกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวได้ถูกต้องมำกที่สุด
1 จะเดินทำงถึงมัลดีฟส์ในวันที่ 21 ธันวำคม
2 จะเดินทำงถึงมัลดีฟส์ในวันที่ 20 ธันวำคม
3 จะเดินทำงถึงมัลดีฟส์ในวันที่ 19 ธันวำคม
4 จะเดินทำงถึงมัลดีฟส์ในวันที่ 22 ธันวำคม
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เชื่อมโยงสำเหตุและแนวทำงป้ องกันภัยธรรมชำติและกำรระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.1 ม.1/3)
29. แนวทำงป้ องกันและแก้ไขภัยธรรมชำติในข้อใดไม่ สัมพันธ์กนั
1 ภำวะโลกร้อน
รักษำควำมสมดุลของแก๊สเรื อนกระจกในชั้นบรรยำกำศ
2 สึ นำมิ
ขณะอยูใ่ นเรื อให้รีบนำเรื อเข้ำชำยฝั่งให้เร็ วที่สุด
3 เอลนีโญ
ใช้พลังงำนทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
4 แผ่นดินไหว
อยูใ่ ห้ห่ำงจำกเสำไฟฟ้ ำหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีโครงสร้ำงไม่แข็งแรง
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั สำรวจ และอธิ บำยทำเลที่ต้ งั กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย (ส 5.2 ม.1/3)
30. ข้อใดอธิ บำยทำเลที่ต้ งั กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ถูกต้อง
1 มุ่งเน้นกำรผลิตเพื่ออุปโภคและบริ โภคภำยในครัวเรื อนเพียงอย่ำงเดียว
2 เศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำและบริ กำรมีกำรกระจำยตัวอย่ำงหนำแน่นทัว่ ทั้งทวีป
3 ทวีปมีลกั ษณะเป็ นหมู่เกำะที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจหลักของทวีป คือ เกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรม
4 เศรษฐกิจหลักของทัว่ ทั้งทวีปคือกำรเพำะปลูก เนื่ องจำกลักษณะภูมิประเทศไม่เหมำะสม
กับกำรเลี้ยงสัตว์

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยทำงกำยภำพและสังคมที่มีผลต่อกำรเลื่อนไหลของควำมคิด เทคโนโลยี
สิ นค้ำ และประชำกรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (ส 5.2 ม.1/4)
31. ข้อใดสรุ ปปั จจัยทำงสังคมที่มีผลต่อกำรเลื่อนไหลของควำมคิด เทคโนโลยี สิ นค้ำ และประชำกร
ในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้ถูกต้องมำกที่สุด
1 กำรให้สิทธิ และเสรี ภำพของบุคคลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2 กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์
3 กำรมีลกั ษณะภูมิประเทศใกล้ชำยฝั่งที่มีกำรขนส่ งสิ นค้ำ
4 กำรผสำนวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ำกับวัฒนธรรมภำยนอกที่เข้ำมำใหม่อย่ำงไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
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. หลักธรรมในสังคหวัตถุ 4 เรื่ องใดที่มีควำมหมำยถึงกำรประพฤติตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
อันเป็ นกำรสร้ำงเสริ มให้มนุ ษย์อยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
1 อัตถจริ ยำ
2 สมำนัตตตำ
3 เมตตำมโนธรรม
4 เมตตำกำยกรรม

ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือกับกำรพัฒนำชุมชน
และกำรจัดระเบียบสังคม (ส 1.1 ม.2/4)
33. เพรำะเหตุใดพระพุทธศำสนำจึงมีควำมสำคัญในกำรจัดระเบียบสังคมให้มีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
1 เพรำะเป็ นศำสนำที่มีหลักคำสอนเหมำะสมสำหรับผูน้ ำประเทศ
2 เพรำะต้องอำศัยควำมร่ วมมือจำกพุทธศำสนิกชนอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
3 เพรำะพระพุทธศำสนำมีแนวทำงที่เป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิที่มีเป้ ำหมำยให้ทุกคนในสังคมมีปกติสุข
4 เพรำะพระพุทธศำสนำกำหนดให้พุทธศำสนิกชนทุกคนต้องปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศำสนำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติหรื อประวัติศำสดำของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
(ส 1.1 ม.2/5)
34. กำรกระทำในข้อใดที่สัมพันธ์กบั แนวทำงที่พระพุทธเจ้ำทรงปฏิบตั ิจนนำไปสู่ กำรตรัสรู้
1 กำรมีเมตตำกรุ ณำและอภัยแก่บุคคลที่สำนึกผิด
2 กำรกระทำสิ่ งใด ๆ ที่ไม่สุดโต่งหรื อหย่อนยำนจนเกินไป
3 กำรพิจำรณำตรวจดูวำ่ ผูใ้ ดสำมำรถบรรลุธรรมได้โดยง่ำย
4 กำรยึดมัน่ ถือมัน่ ในควำมน่ำยินดีท้ งั ปวง
ตัวชี้วดั อธิบำยธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด เห็นคุณค่ำและนำไปพัฒนำ แก้ปัญหำของชุ มชนและสังคม (ส 1.1 ม.2/8)
35. ข้อธรรมในหลักอริ ยสัจ 4 เรื่ องใดที่มีควำมเหมำะสมสำหรับกำรนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนำสังคม
ให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำน้อยที่สุด
1 มงคล 38
2 กุศลธรรมบถ 10
3 ดรุ ณธรรม 6
4 ขันธ์ 5

ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรี ยนรู้และดำเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ กำร
คือ วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรื อกำรพัฒนำจิต
ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.2/9)
36. นักเรี ยนได้วำงแผนกับครอบครัวไว้วำ่ จะไปเที่ยวสวนสนุ กกันในวันอำทิตย์แต่นกั เรี ยนต้อง
อ่ำนหนังสื อเพื่อเตรี ยมสอบในวันจันทร์ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวกำรกระทำแบบใดจึงจะถือได้วำ่
เป็ นกำรคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ได้อย่ำงเหมำะสม
1 ปล่อยวำงควำมกังวลเรื่ องสอบและไปเที่ยวกับครอบครัว
2 ไปเที่ยวกับครอบครัวเพรำะไม่ตอ้ งกำรถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นผูไ้ ม่รักษำคำพูด
3 ศึกษำข้อมูลแผนผังเครื่ องเล่นภำยในสวนสนุกอย่ำงละเอียดรอบคอบ
4 มุ่งมัน่ ตั้งใจอ่ำนหนังสื อสอบและไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อมีโอกำสที่เหมำะสม
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
(ส 1.2 ม.2/1)
37. ข้อใดไม่ ใช่ สิ่งที่บุตรพึงปฏิบตั ิต่อบิดำมำรดำตำมหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6
1 เลี้ยงท่ำนตอบและทำบุญอุทิศให้เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้ว
2 ห้ำมปรำมจำกควำมชัว่
3 ช่วยทำกำรงำนของท่ำน
4 ประพฤติตนให้เหมำะสมกับควำมเป็ นทำยำท
ตัวชี้วดั อธิบำยคำสอนที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสำคัญทำงศำสนำและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.2/4)
38. ในวันเข้ำพรรษำ พุทธศำสนิ กชนควรปฏิบตั ิอย่ำงไรจึงจะมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
1 ไม่ไปค้ำงคืนในที่ใดในช่วงฤดูฝนตลอดเวลำ 3 เดือน
2 ขอขมำลำโทษต่อพระภิกษุดว้ ยเครื่ องบูชำ
3 งดเว้นจำกอบำยมุขทั้งปวง ถือศีล ฟังธรรมเทศนำ
4 ว่ำกล่ำวตักเตือนผูน้ อ้ ยเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุ งตนให้ดีข้ ึน

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. ข้อใดกล่ำวถึงกำรปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำยภำษีอำกรได้ถูกต้อง
1 ผูเ้ ยำว์แม้จะมีรำยได้ตำมที่กฎหมำยกำหนดแต่ไม่จำเป็ นต้องเสี ยภำษี
2 ทูตหรื อกงสุ ลของรัฐต่ำงประเทศต้องเสี ยภำษีในอัตรำร้อยละ 37 ของเงินได้สุทธิ
3 บุคคลทุกประเภทที่มีเงินได้สุทธิ กว่ำ 150,000 บำทต่อปี ต้องเสี ยภำษีตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดไว้
4 บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรสหประชำชำติได้รับสิ ทธิพิเศษในกำรผ่อนชำระภำษีได้
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำในกำรปฏิบตั ิตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิ ทธิ เสรี ภำพ หน้ำที่ในฐำนะ
พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย (ส 2.1 ม.2/2)
40. ปั จจัยพื้นฐำนในข้อใดที่ช่วยส่ งเสริ มให้สังคมและประเทศชำติสำมำรถพัฒนำไปได้อย่ำงมัน่ คง
1 กำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย
2 กำรอำศัยควำมร่ วมมือจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ
3 กำรปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมให้เป็ นแบบชำติตะวันตก
4 กำรบัญญัติกฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำท ควำมสำคัญและควำมสัมพันธ์ของสถำบันทำงสังคม (ส 2.1 ม.2/3)
41. ควำมสัมพันธ์ของแต่ละสถำบันในสถำบันทำงสังคม สำมำรถเปรี ยบเทียบได้กบั สำนวนไทยบทใด
1 ปลูกเรื อนตำมใจผูอ้ ยู่ ผูกอู่ตำมใจผูน้ อน
2 คบคนให้ดูหน้ำ ซื้ อผ้ำให้ดูเนื้ อ
3 รู้หลบเป็ นปี ก รู้หลีกเป็ นหำง
4 น้ ำพึ่งเรื อเสื อพึ่งป่ ำ

ตัวชี้วดั อธิบำยควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน (ส 2.1 ม.2/4)
42. ควำมโดดเด่นของวัฒนธรรมไทยเรื่ องใดที่มีส่วนสำคัญในกำรช่วยลดปั ญหำควำมขัดแย้ง
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับประเทศต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน
1 กำรดำเนิ นกำรแก่ผทู ้ ี่กระทำผิดอย่ำงเข้มงวด
2 กำรให้ควำมสำคัญกับเศรษฐกิจแบบพึ่งพำตนเอง
3 กำรใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินชีวติ
4 กำรนิยมงำนรื่ นเริ งและกำรเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ชนชั้นสู ง
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย (ส 2.2 ม.2/1)
43. ขั้นตอนที่ดำเนินกำรต่อจำกกำรพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติตำมกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย
คือขั้นตอนใด
1 พระมหำกษัตริ ยท์ รงลงพระปรมำภิไธยในร่ ำงพระรำชบัญญัติ
2 ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุ เบกษำ
3 เสนอร่ ำงพระรำชบัญญัติ
4 บังคับใช้ในกฎหมำย

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. เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรออมเงินของประชำชนอย่ำงไร
1 ประชำชนเกิดควำมรู ้สึกไม่ปลอดภัยจำกกำรใช้เทคโนโลยี ส่ งผลให้กำรออมลดน้อยลง
2 ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยจำกเทคโนโลยีในด้ำนกำรบริ กำร ส่ งผลให้เกิดกำรออม
เพิ่มมำกขึ้น
3 ประชำชนเกิดควำมรู ้สึกว่ำตนไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยี ส่ งผลให้กำรออม
เกิดควำมคงที่
4 ประชำชนขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยี ส่ งผลให้กำรออมเพิ่มสู งขึ้นและลดลง
ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั อธิบำยปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ม.2/2)
45. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
1 เทคโนโลยี
2 แรงงำนฝี มือ
3 เครื่ องจักร
4 ค่ำนิยมทำงสังคม

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อภิปรำยระบบเศรษฐกิจแบบต่ำง ๆ (ส 3.2 ม.2/1)
46. ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือข้อใด
1 เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้
2 ใช้กลไกรำคำจำกภำครัฐบำลในกำรแก้ไขปั ญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
3 สิ นค้ำในประเทศอำจขำดคุณภำพเพรำะประชำชนขำดแรงจูงใจในกำรผลิต
4 เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นกำรพึ่งพำอำศัยกันและกำรแข่งขันกันทำงเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคเอเชีย (ส 3.2 ม.2/2)
47. นโยบำยกำรลดค่ำเงินของประเทศ ส่ งผลต่อกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศอย่ำงไร
1 เกิดกำรกระตุน้ ในชำวต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในประเทศ และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรแข่งขัน
ระหว่ำงประเทศมำกขึ้น
2 ชำวต่ำงชำติเกิดควำมไม่เชื่ อถือในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่ งผลให้มีกำรลงทุนที่นอ้ ยลง
3 รำคำของสิ นค้ำและบริ กำรภำยในประเทศมีรำคำที่สูงขึ้นในสำยตำชำวต่ำงชำติ และส่ งผลเสี ย
มำกที่สุดต่อผูป้ ระกอบกำรรำยย่อย
4 ชำวต่ำงชำติได้รับสิ ทธิ ลดภำษีสินค้ำและกำรบริ กำรต่ำง ๆ ในประเทศ ส่ งผลให้เกิดกำรหมุนเวียน
ของเงินในปริ มำณมำก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรกระจำยของทรัพยำกรในโลกที่ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ (ส 3.2 ม.2/3)
48. กำรกระจำยตัวของแรงงำนทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ส่ งผลต่อควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศอย่ำงไร
1 เกิดกำรหมุนเวียนของค่ำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงประเทศ
2 รัฐบำลของแต่ละประเทศหันมำให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมำกขึ้น
3 ทุนสำรองระหว่ำงประเทศคงที่อยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำน
4 ค่ำขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศปรับตัวสู งขึ้น

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศที่ส่งผลต่อคุณภำพสิ นค้ำ
ปริ มำณกำรผลิตและรำคำสิ นค้ำ (ส 3.2 ม.2/4)
49. สำเหตุสำคัญข้อใดที่ส่งผลต่อคุณภำพสิ นค้ำ ปริ มำณกำรผลิต และรำคำสิ นค้ำในกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำในต่ำงประเทศ
1 กำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำแก่ประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้ำที่ได้รับผลกระทบ
2 กำรกำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ นค้ำของประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้ำ
3 ควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศผูจ้ ำหน่ำยกับประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้ำ
4 นโยบำยกำรส่ งออกของประเทศผูจ้ ำหน่ำยสิ 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. วิธีกำรประเมินควำมน่ำเชื่ อถือของหลักฐำนขั้นปฐมภูมิมีควำมแตกต่ำงกับวิธีกำรประเมิน
ควำมน่ำเชื่ อถือของหลักฐำนขั้นทุติยภูมิหรื อไม่ อย่ำงไร
1 แตกต่ำง เพรำะหลักฐำนขั้นทุติยภูมิมีควำมน่ำเชื่อถือน้อยกว่ำหลักฐำนขั้นปฐมภูมิ
2 ไม่แตกต่ำง เพรำะหลักฐำนทั้งสองประเภทถูกสร้ำงขึ้นในช่วงเวลำเดียวกัน
3 แตกต่ำง เพรำะหลักฐำนขั้นปฐมภูมิเป็ นหลักฐำนที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจึงไม่ตอ้ งใช้วธิ ีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ เหมือนกับหลักฐำนขั้นทุติยภูมิ
4 ไม่แตกต่ำง เพรำะหลักฐำนทั้งสองประเภทต้องใช้วธิ ี กำรประเมินหลักฐำนทั้งภำยนอกและ
ภำยใน เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่น่ำเชื่อถือและได้รับกำรยอมรับมำกที่สุด

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริ งกับข้อเท็จจริ งของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์
(ส 4.1 ม.2/2)
51. ข้อเท็จจริ งทำงประวัติศำสตร์ จะสำมำรถเปลี่ยนเป็ นควำมจริ งทำงประวัติศำสตร์ ได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ตำมข้อใด
1 ข้อคิดเห็นที่ถูกเสนอโดยนักประวัติศำสตร์และนักโบรำณคดี
2 กำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ที่มีหลักฐำนยืนยันตรงกัน
3 ทัศนคติที่มีต่องำนที่นำเสนอโดยปรำศจำกอคติ
4 กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์โดยยึดทฤษฎีใดทฤษฎีเดียว
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/1)
52. ปั ญหำในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงกำรเมืองของประเทศอินเดีย
1 เชื้อชำติและศำสนำ
2 แนวคิดทำงกำรเมือง
3 ระบบวรรณะ
4 กำรแทรกแซงจำกชำติตะวันตก
ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย (ส 4.2 ม.2/2)
53. ข้อใดไม่ ใช่ อิทธิ พลของอำรยธรรมอินเดียที่มีผลต่อภูมิภำคเอเชียในปั จจุบนั
1 วิทยำกำรด้ำนกำรแพทย์
2 กำรนับถือศำสนำ
3 กำรทำปฏิทินจันทรคติ
4 ภำษำและตัวอักษร

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พฒั นำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบุรีในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.2/1)
54. เมื่อครั้งเกิดปั ญหำกำรขำดแคลนอำหำรในกรุ งธนบุรี สมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นทรงมีวธิ ี กำรแก้ไขปั ญหำ
ในระยะยำวด้วยวิธีกำรใด
1 เรี ยกเก็บภำษีค่ำภำคหลวงจำกชำวต่ำงชำติเพิ่ม เพื่อนำเงินไปซื้ อข้ำว
2 จัดซื้ อที่ดินจำกรำษฎร และเกณฑ์กำลังไพร่ พลในวังมำช่วยกันทำนำ
3 แต่งเรื อสำเภำไปขำยสิ นค้ำที่จีนและนำเงินที่ได้ไปซื้ อข้ำว
4 เกณฑ์ไพร่ พลและขุนนำงมำช่วยกันทำนำปี ละ 2 ครั้ง
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของอำณำจักรอยุธยำ
(ส 4.3 ม.2/2)
55. กำรผสมผสำนทำงด้ำนเชื้ อชำติของประชำกรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงไรต่อกำรสร้ำงควำมมัน่ คงและ
ควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของอำณำจักรอยุธยำ
1 ชำวต่ำงชำติบำงส่ วนถูกดึงเข้ำไปในระบบรำชกำร ส่ งผลดีต่อกำรรับศิลปวิทยำกำรและ
ประโยชน์ทำงกำรค้ำ
2 พระมหำกษัตริ ยข์ องอยุธยำต้องกำรให้ชำวตะวันตกเข้ำมำรับรำชกำรในอำณำจักรเพื่อคำนอำนำจ
กับขุนนำงจีน
3 พระคลังสิ นค้ำมีกำรจัดเก็บภำษีที่อยูอ่ ำศัยของชำวต่ำงชำติในอัตรำที่สูง ทำให้รัฐมีรำยได้มำใช้
ในกำรทำนุบำรุ งบ้ำนเมือง
4 อำณำจักรอยุธยำมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมำกจำกกำรให้เช่ำที่ดินเพื่อตั้งศำสนสถำนของศำสนำต่ำง ๆ

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ
(ส 5.1 ม.2/2)
56. ลักษณะทำงกำยภำพของทวีปแอฟริ กำส่ งผลต่อลักษณะทำงสังคมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร
1 ทวีปแอฟริ กำยังคงรักษำรู ปแบบสังคมแบบดั้งเดิมไว้ได้โดยไม่รับอิทธิ พลจำกชำติอื่น
2 สังคมแบบดั้งเดิมของทวีปแอฟริ กำได้สูญหำยไปพร้อมกับกำรเข้ำมำของชำติตะวันตก
3 ทวีปแอฟริ กำมีลกั ษณะทำงสังคมที่แบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือสังคมแบบดั้งเดิมและสังคมแบบตะวันตก
4 กำรดำเนิ นชีวติ ของคนในสังคมของทวีปแอฟริ กำถูกควบคุมด้วยอำนำจของชำวพื้นเมืองเดิมทั้งหมด
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคม อันเป็ นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธรรมชำติและทำงสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.2 ม.2/1)
57. ข้อใดเป็ นสิ่ งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมที่ส่งผลต่อกำรดำรงชี วติ ของประชำชนในทวีปยุโรปทั้งหมด
1 แหล่งผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนลมเมืองปำร์ มเมอสตันนอร์ ท เดอะเวิลด์
2 ลอนดอนอำย สะพำนมิลโล
3 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน สนำมกีฬำซิ ดนียโ์ อลิมปิ กพำร์ ก
4 เกำะปำล์มจูเมอิรำห์ สนำมกีฬำเดอร์ บนั

ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.2 ม.2/4)
58. กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในทวีปแอฟริ กำส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศไทยน้อยที่สุดคือข้อใด
1 กำรส่ งออกสิ นค้ำ
2 กำรพังทลำยของดิน
3 กำรเกิดโรคติดต่อ
4 ควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพือ่ อยูร่ ่ 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. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับกำรนับถือพระพุทธศำสนำของชำวตะวันตก
1 ให้ควำมสนใจในพิธีกรรมมำกกว่ำสิ่ งอื่น
2 มีควำมสนใจในหลักธรรมคำสอนที่มีเหตุมีผลทำงวิทยำศำสตร์
3 เคำรพศรัทธำในปฏิปทำแนวปฏิบตั ิของพระสงฆ์
4 เชื่อในเรื่ องของเครื่ องรำงของขลัง อิทธิปำฏิหำริ ยพ์ ลังเหนือธรรมชำติ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือในฐำนะที่ช่วย
สร้ำงสรรค์อำรยธรรม และควำมสงบสุ ขแก่โลก (ส 1.1 ม.3/2)
60. เพรำะเหตุใดจึงกล่ำวว่ำ พระพุทธศำสนำมีส่วนช่วยสร้ำงสรรค์อำรยธรรม
1 พระพุทธศำสนำเป็ นรำกฐำนในกำรสร้ำงศิลปวัฒนธรรมและเป็ นแหล่งก่อให้เกิด
อำรยธรรมสำคัญของโลก
2 ทุกอำรยธรรมที่มีในโลกล้วนมีพ้นื ฐำนพัฒนำกำรมำจำกศิลปวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำทั้งสิ้ น
3 พระพุทธศำสนำมีส่วนสำคัญในกำรเผยแพร่ อำรยธรรมต่ำง ๆ ไปทัว่ โลก
4 วัฒนธรรมและอำรยธรรมทำงพระพุทธศำสนำต่ำงเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลก

ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติจำกพระพุทธรู ปปำงต่ำง ๆ หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/4)
61. พระพุทธรู ปในข้อใดมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
1 ปำงถวำยเนตร ปำงรำพึง
ปำงนำคปรก
2 ปำงห้ำมสมุทร ปำงอุม้ บำตร ปำงไสยำสน์
3 ปำงลีลำ
ปำงมำรวิชยั
ปำงป่ ำเลไลยก์
4 ปำงปฐมเทศนำ ปำงไสยำสน์ ปำงสมำธิ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชี วติ และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก
เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/5)
62. บุคคลใดชื่อว่ำเป็ นผูน้ ำข้อคิดจำกชำดกเรื่ องนันทิวสิ ำลมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
1 จิรำพรมีควำมยินดีพอใจกับสิ่ งที่ตนมี
2 ชัญชนำพูดจำไพเรำะอ่อนหวำนน่ำฟังกับทุกคน
3 วินยั เลี้ยงดูช่วยเหลือคุณยำยที่เคยดูแลตนเองมำก่อน
4 วิมลเชื่อฟังคำสอนและปฏิบตั ิตำมคำสอนของพ่อแม่เสมอ
ตัวชี้วดั อธิบำยสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักธรรมของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.3/6)
63. ตำมหลักของพระพุทธศำสนำ เรำควรปฏิบตั ิต่อควำมทุกข์อย่ำงไร
1 โทษตนเองที่เป็ นเหตุแห่งควำมทุกข์
2 ทำใจว่ำเป็ นผลของกรรมในอดีต
3 กำหนดรู ้รับรู ้วำ่ เป็ นควำมจริ งของชีวติ
4 วำงเฉยและปล่อยวำงไม่สนใจเดี๋ยวก็หำยไป

ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำและวิเครำะห์กำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในกำรพัฒนำตนเพื่อเตรี ยมพร้อม
สำหรับกำรทำงำน และกำรมีครอบครัว (ส 1.1 ม.3/7)
64. ในงำนแต่งงำนธวัชชัยได้นิมนต์พระสงฆ์มำถวำยภัตตำหำรเช้ำ และแสดงธรรมให้โอวำท
ธวัชชัยและเจ้ำสำวรวมทั้งผูร้ ่ วมงำนควรได้ฟังธรรมที่มีใจควำมสำคัญเรื่ องใดที่เหมำะสมที่สุด
1 อุบำสกธรรม 7 : หลักกำรที่ชำวพุทธควรปฏิบตั ิเพื่อเป็ นคนดี
2 ฆรำวำสธรรม 4 : หลักธรรมผูค้ รองเรื อน ควำมจริ งใจ ข่มใจ อดทน และเสี ยสละ
3 อริ ยสัจ 4 : หลักกำรเพื่อกำรแก้ปัญหำครอบครัว
4 พรหมวิหำร 4 : หลักธรรมอันเป็ นเครื่ องประพฤติปฏิบตั ิเกื้อกูลกันและกัน
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำของกำรพัฒนำจิตเพื่อกำรเรี ยนรู ้และดำเนิ นชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ กำร
คือ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ และวิธีคิดแบบสื บสำวเหตุปัจจัย หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของ
ศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.3/8)
65. ข้อใดเป็ นขั้นตอนของมรรคในกำรแก้ปัญหำแบบอริ ยสัจในกรณี ที่ถูกครู ตำหนิ เรื่ องที่มำโรงเรี ยนสำย
1 มำโรงเรี ยนสำยเป็ นประจำ
2 ตื่นสำย และจรำจรติดขัด
3 เข้ำนอนเร็ ว และออกจำกบ้ำนเร็ วขึ้น
4 รถเสี ย และเช็กสภำพรถ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงและยอมรับวิถีกำรดำเนิ นชีวติ ของศำสนิกชนในศำสนำอื่น ๆ
(ส 1.1 ม.3/10)
66. กำรปฏิญำณตนว่ำ “ไม่มีพระเจ้ำองค์ใดนอกจำกอัลลอฮ์” มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร
1 ชำวมุสลิมไม่ควรเชื่อถือศรัทธำสิ่ งงมงำย
2 ชำวมุสลิมไม่ควรนับถือสิ่ งอื่นใดให้เสมอกับพระเจ้ำ
3 ชำวมุสลิมไม่ควรเปลี่ยนไปนับถือศำสนำอื่นง่ำย ๆ
4 ชำวมุสลิมไม่ควรปั นใจต่อสิ่ งอื่นอันหลอกลวง

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หน้ำที่และบทบำทของสำวก และปฏิบตั ิตนต่อสำวก ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/1)
67. เพรำะเหตุใดพระสงฆ์จึงได้ชื่อว่ำ “เป็ นผูส้ ื บทอดพระพุทธศำสนำ”
1 เพรำะเป็ นผูผ้ ำ่ นกำรบวชที่ถูกต้องตำมหลักพระธรรมวินยั
2 เพรำะเป็ นสถำบันหลักของพระพุทธศำสนำที่เป็ นภิกษุบริ ษทั
3 เพรำะเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนพระพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ ง
4 เพรำะเป็ นผูศ้ ึกษำและปฏิบตั ิตำมคำสอนของพระพุทธเจ้ำแล้วนำหลักธรรมมำสั่งสอน
ให้ผอู้ ื่นได้รู้ตำมด้วย
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อบุคคลต่ำง ๆ ตำมหลักศำสนำตำมที่กำหนด (ส 1.2 ม.1/3)
(ส 1.2 ม.2/1) (ส 1.2 ม.2/1) (ส 1.2 ม.3/2)
68. ตำมหลักทิศเบื้องขวำในทิศ 6 ครู มีควำมปรำรถนำดีคอยแนะนำคอยพร่ ำสอนศิลปวิทยำให้ควำมรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ให้แก่ศิษย์สำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้ กำรทำหน้ำที่ของครู สอดคล้องกับหลักธรรมข้อใด
1 อิทธิบำท 4
2 ไตรสิ กขำ 3
3 สังคหวัตถุ 4
4 สำรำณี ยธรรม 6
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิหน้ำที่ของศำสนิกชนที่ดี (ส 1.2 ม.3/3)
69. นักเรี ยนจะสำมำรถปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศำสนิกชนที่ดีตำมหลักพุทธปณิ ธำนได้อย่ำงไร
1 ตั้งใจศึกษำพระธรรม ปฏิบตั ิตำมคำสอน ร่ วมกันเผยแผ่และมีส่วนในกำรทำนุบำรุ งพระพุทธศำสนำ
2 ร่ วมกันจัดสรรงบประมำณในกำรส่ งเสริ มสนับสนุนพระพุทธศำสนำ
3 หมัน่ สร้ำงถำวรวัตถุเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งควำมมัน่ คงของพระพุทธศำสนำ
4 ร่ วมจัดพิมพ์เผยแผ่พระพุทธศำสนำไปยังต่ำงประเทศให้กว้ำงขวำงเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงของศำสนพิธี พิธีกรรมตำมแนวปฏิบตั ิของศำสนำอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่
กำรยอมรับ และควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน (ส 1.2 ม.2/5)
70. จำกควำมเชื่อของศำสนำคริ สต์ที่วำ่ “มนุษย์ทุกคนที่เกิดมำล้วนมีบำปติดตัวมำตั้งแต่เกิด”
ส่ งผลให้เกิดพิธีกรรมที่สำคัญข้อใด
1 พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์
2 ศีลล้ำงบำปหรื อศีลจุ่ม
3 ศีลสำรภำพบำป
4 ศีลมหำสนิท
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.1/1) (ส 2.1 ม.2/1)
71. กำรรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์มิได้เมื่อขำดควำมถูกต้องในเรื่ องใดตำมที่กฎหมำยระบุไว้
1 ผูร้ ับบุตรบุญธรรมต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 25 ปี
2 ผูร้ ับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอำยุมำกกว่ำบุตรบุญธรรมอย่ำงน้อย 15 ปี
3 หำกบุตรบุญธรรมเป็ นผูเ้ ยำว์ผรู้ ับบุตรบุญธรรมต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำและมำรดำ
ของบุตรบุญธรรมเท่ำนั้น มิฉะนั้นจะถือเป็ นโมฆะ
4 หำกทั้งผูร้ ับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสแล้วกำรรับบุตรบุญธรรมนั้นต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกคู่สมรสของทั้งสองฝ่ ำย

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงของกำรกระทำควำมผิดระหว่ำงคดีอำญำและคดีแพ่ง (ส 2.1 ม.3/1)
72. เพรำะเหตุใดลักษณะของโทษที่ลงแก่ผกู ้ ระทำควำมผิดทำงอำญำและผูก้ ระทำควำมผิดทำงแพ่ง
จึงมีควำมแตกต่ำงกัน
1 คดีแพ่งเป็ นกำรกระทำผิดที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยมำกกว่ำคดีอำญำ
2 คดีอำญำเป็ นกำรกระทำผิดที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยมำกกว่ำคดีแพ่ง
3 คดีแพ่งเป็ นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยหำยระหว่ำงรัฐต่อเอกชน ซึ่ งไม่สำมำรถยอมควำมกันได้
4 คดีอำณำเป็ นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน ซึ่ งสำมำรถยอมควำมกันได้
ตัวชี้วดั อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสำกลที่เหมำะสม (ส 2.1 ม.3/3)
73. กำรอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญำไทยเป็ นสิ่ งที่คนไทยทุกคนควรปฏิบตั ิอนั เนื่องมำจำกเหตุผลในข้อใด
1 เป็ นสิ่ งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
2 เป็ นกำรปฏิบตั ิที่ช่วยทำนุบำรุ งพระพุทธศำสนำให้คงอยูส่ ื บไป
3 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคนไทยและก่อให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็ นไทย
4 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนกำรไม่ตกเป็ นอำณำนิคมของชำติตะวันตก
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยระบอบกำรปกครองแบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบนั (ส 2.2 ม.3/1)
74. ข้อใดกล่ำวถึงข้อเสี ยของกำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตยได้ถูกต้อง
1 บุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถไม่มีโอกำสในกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
2 เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหำในเรื่ องต่ำง ๆ
3 อำนำจกำรตัดสิ นใจขึ้นอยูก่ บั บุคคลคนเดียวหรื อกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว
4 กำรออกกฎหมำยต่ำง ๆ โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ

ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย (ส 2.2 ม.2/1)
75. ในกรณี ที่รัฐสภำพิจำรณำไม่รับหลักกำรร่ ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ 1 คณะรัฐมนตรี สำมำรถขอให้
รัฐสภำประชุมร่ วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติได้ในกรณี ใด
1 รัฐสภำที่ทำกำรพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติในครั้งก่อนมีไม่ครบองค์ประชุม
2 คณะรัฐมนตรี ได้เคยแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำว่ำร่ ำงพระรำชบัญญัติน้ นั จำเป็ นต่อกำรบริ หำร
รำชกำรแผ่นดิน
3 คณะกรรมำธิ กำรสำมัญมีมติให้รัฐสภำพิจำรณำร่ ำงพระรำชบัญญัติน้ นั อีกครั้งหนึ่ง
4 สมำชิกวุฒิสภำที่มีจำนวนมำกกว่ำครึ่ งหนึ่งให้กำรรับรองพระรำชบัญญัติน้ นั ว่ำไม่ขดั กับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ เปรี ยบเทียบระบอบกำรปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย (ส 2.2 ม.3/2)
76. ประมุขฝ่ ำยบริ หำรของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริ กำมีที่มำที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร
1 ประมุขฝ่ ำยบริ หำรของไทยมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน ส่ วนประมุขฝ่ ำยบริ หำร
ของสหรัฐอเมริ กำมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
2 ประมุขฝ่ ำยบริ หำรของไทยมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยรัฐสภำ ส่ วนประมุขฝ่ ำยบริ หำร
ของสหรัฐอเมริ กำมีที่มำจำกกำรเลือกโดยประมุขของรัฐ
3 ประมุขฝ่ ำยบริ หำรของสหรัฐอเมริ กำมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน ส่ วนประมุข
ฝ่ ำยบริ หำรของไทยมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
4 ประมุขฝ่ ำยบริ หำรของสหรัฐอเมริ กำมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยสภำสู ง ส่ วนประมุข
ฝ่ ำยบริ หำรของไทยมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยรัฐสภำ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ในมำตรำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง กำรมีส่วนร่ วม
และกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ (ส 2.2 ม.3/3)
77. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบอำนำจรัฐส่ งผลดีอย่ำงไรต่อประเทศชำติมำกที่สุด
1 สำมำรถป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองได้
2 สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรไม่สำมำรถดำรงอยูจ่ นครบวำระตำมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
3 ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระทำผิดเมื่อผ่ำนกำรดำเนิ นคดีตำมกฎหมำยแล้วก็จะตกเป็ นของแผ่นดิน
4 ประชำชนทุกคนในประเทศมีสิทธิ เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ให้ออกจำกตำแหน่งได้
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประเด็นปั ญหำที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิ ปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทำงแก้ไข (ส 2.2 ม.3/4)
78. ปั ญหำที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิ ปไตยของไทยข้อใดที่เป็ นสำเหตุ
ของกำรทุจริ ตฉ้อรำษฎร์บงั หลวงอันนำมำซึ่งควำมเสี ยหำยต่อประเทศชำติ
1 กำรมีอิสรภำพทำงควำมคิดของประชำชนที่เกินขอบเขต
2 กำรไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน
3 กำรยอมรับในระบบอำวุโสมำกกว่ำกำรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคคล
4 ระบบอุปถัมภ์

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมหมำยและควำมสำคัญของเศรษฐศำสตร์ รวมทั้งกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ
(ส 3.1 ม.1/1) (ส 3.1 ม.3/1)
79. กลไกรำคำมีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่ำงไร
1 เป็ นกำรกำหนดให้ผผู ้ ลิตผลิตสิ นค้ำออกมำให้พอดีกบั ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
2 เป็ นตัวชี้ วดั ค่ำนิยมกำรบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
3 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนภำพรวมของสภำวะทำงเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น
4 เป็ นสิ่ งที่สะท้อนตัวกำหนดอุปทำนในระบบเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ม.2/2)
80. นโยบำยของประเทศเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงไร
1 ผูผ้ ลิตต้องคำนึงถึงกำไรที่จะได้รับจำกกำรผลิตสิ นค้ำ
2 ผูผ้ ลิตเกิดกำรตระหนักถึงกำรผลิตสิ นค้ำที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของสังคมมำกที่สุด
3 ผูผ้ ลิตต้องกำหนดเป้ ำหมำยชนิดของสิ นค้ำที่จะทำกำรผลิต
4 ผูผ้ ลิตได้รับกำรส่ งเสริ มในด้ำนกำรผลิตหรื ออำจเป็ นอุปสรรคต่อกำรผลิตในบำงโอกำส
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ (ส 3.1 ม.3/3)
81. หลักกำรสำคัญของสหกรณ์ที่ให้ควำมเอื้ออำทรต่อชุมชน เน้นกำรช่วยเหลือและพัฒนำชุมชน
ให้เจริ ญก้ำวหน้ำ สอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงไร
1 ควำมพอประมำณ
2 กำรมีคุณธรรม
3 กำรมีควำมรู้
4 กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทหน้ำที่ของรัฐบำลในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.2 ม.3/1)
82. บทบำทหน้ำที่ของรัฐบำลในกำรเก็บภำษีมีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลำยประกำร
ยกเว้นข้อใด
1 เป็ นเครื่ องมือในกำรควบคุมกำรบริ โภคของประชำชน
2 เป็ นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่ อถือให้กบั กำรบริ หำรงำนของรัฐบำล
3 เป็ นรำยได้หลักที่สำคัญที่สุดของรัฐบำลที่จะนำมำบริ หำรประเทศให้มีควำมเจริ ญรุ่ งเรื อง
4 เป็ นเครื่ องมือในกำรกระจำยรำยได้ภำยในประเทศ
ตัวชี้วดั อภิปรำยบทบำทควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (ส 3.2 ม.3/3)
83. บทบำทสำคัญระหว่ำงสหภำพยุโรปและอำเซี ยนที่มีต่อประเทศสมำชิกมีควำมคล้ำยคลึงกัน
ในด้ำนใดน้อยที่สุด
1 กำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิต
2 นโยบำยกำรเก็บภำษีสินค้ำ
3 กำรสร้ำงอำนำจต่อรองทำงด้ำนเศรษฐกิจ
4 สกุลเงินที่ใช้ระหว่ำงประเทศสมำชิก
ตัวชี้วดั อภิปรำยผลกระทบที่เกิดจำกภำวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด (ส 3.2 ม.3/4)
84. ปั ญหำทำงสังคมที่เกิดขึ้นในภำวะเงินฝื ดมีสำเหตุมำจำกข้อใด
1 ผูป้ ระกอบกำรลดกำรจ้ำงงำนและปลดคนออก
2 สถำบันกำรเงินได้รับผลกระทบจำกภำวะหนี้เสี ย
3 ประชำชนมีจำนวนเงินเท่ำเดิมแต่ซ้ื อสิ นค้ำได้นอ้ ยลง
4 ผูม้ ีรำยได้ประจำไม่สำมำรถเก็บเงินไว้กบั ตนเองได้

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลเสี ยจำกกำรว่ำงงำน และแนวทำงแก้ปัญหำ (ส 3.2 ม.3/5)
85. กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกูล้ งของธนำคำรพำณิ ชย์ สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ
กำรว่ำงงำนในประเทศได้อย่ำงไร
1 รัฐบำลสำมำรถขำยพันธบัตรได้มำกขึ้น
2 ประชำชนเกิดกำรฝำกเงินในธนำคำรเพิ่มขึ้น
3 ผูผ้ ลิตกูย้ มื เงินไปใช้ในกำรผลิตมำกขึ้น
4 นักธุ รกิจเกิดควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนภำยในประเทศ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สำเหตุและวิธีกำรกีดกันทำงกำรค้ำในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ส 3.2 ม.3/6)
86. เมื่ออุปสงค์ต่อสิ นค้ำและบริ กำรทั้งในและต่ำงประเทศลดตัวลง รัฐบำลจึงจำเป็ นต้องใช้วิธีกำร
กีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศเนื่องด้วยเหตุผลในข้อใด
1 เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชนหันมำใช้สินค้ำที่ผลิตในประเทศแทนกำรใช้สินค้ำนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
2 เพื่อกำหนดปริ มำณวัตถุดิบที่นำเข้ำเพื่อกำรผลิตสิ นค้ำส่ งออกไม่ให้เกินที่รัฐบำลกำหนดไว้
3 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและคุณภำพของสิ นค้ำนำเข้ำให้สำมำรถแข่งขันกับสิ นค้ำภำยในประเทศได้
4 เพื่อคุม้ ครองผูผ้ ลิตภำยนอกประเทศไม่ให้เกิดกำรเสี ยเปรี ยบด้ำนกำรแข่งขันกับสิ นค้ำ
ภำยในประเทศ

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เรื่ องรำวเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ ได้อย่ำงมีเหตุผลตำมวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ (ส 4.1 ม.3/1)
87. กำรให้ได้มำซึ่ งข้อเท็จจริ งทำงประวัติศำสตร์ ที่น่ำเชื่ อถือผูศ้ ึกษำจำเป็ นต้องวิเครำะห์ ตีควำม
และประเมินหลักฐำนอย่ำงไรจึงจะถูกต้องเหมำะสม
1 รวบรวมหลักฐำนที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อให้เข้ำถึงข้อเท็จจริ งทำงประวัติศำสตร์
2 อธิ บำยข้อเท็จจริ งอย่ำงเป็ นเหตุเป็ นผล มีควำมเป็ นกลำงและปรำศจำกอคติ
3 สรุ ปสำเหตุและเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์น้ นั ๆ โดยบอกที่มำของแหล่งข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
4 นำเสนอข้อเท็จจริ งด้วยกำรตอบประเด็นคำถำมที่ต้ งั ไว้ในประเด็นศึกษำ
ตัวชี้วดั ใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ ในกำรศึกษำเรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่ตนสนใจ (ส 4.1 ม.3/2)
88. กำรศึกษำเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ หรื อเรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่ตนสนใจโดยใช้วธิ ี กำร
ทำงประวัติศำสตร์ มีประโยชน์ต่องำนที่ศึกษำอย่ำงไร
1 เกิดกำรวิเครำะห์หลักฐำนที่นำมำประกอบกำรศึกษำอย่ำงมีหลักเกณฑ์
2 ทำให้ผลงำนมีเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์แทรกเสริ มเข้ำไป
3 ผลงำนเกิดคุณค่ำในทำงโบรำณคดี มำนุษยวิทยำ และประวัติศำสตร์ ประกอบกัน
4 สะท้อนให้เห็นควำมต่อเนื่ องของช่วงเวลำและควำมหลำกหลำยของหลักฐำนที่นำมำประกอบ

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก โดยสังเขป
(ส 4.2 ม.1/1) (ส 4.2 ม.2/1) (ส 4.2 ม.3/1)
89. ปั จจัยใดที่เกื้อหนุนให้ออสเตรเลียและนิวซี แลนด์มีพฒั นำกำรทำงเศรษฐกิจที่กำ้ วหน้ำ
1 กำรมีรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองในระบบสังคมนิยมค่อนไปทำงทุนนิยม
2 กำรตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่ประสบกับปั ญหำภัยธรรมชำติ
3 ค่ำจ้ำงแรงงำนมีรำคำถูก ทำให้ผลผลิตมีตน้ ทุนต่ำ
4 สภำพภูมิศำสตร์ เหมำะสมกับกำรเพำะปลูกและมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนอุตสำหกรรม
ตัวชี้วดั ระบุควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลก (ส 4.2 ม.1/2) (ส 4.2 ม.2/2)
90. เพรำะเหตุใดกำรรักษำแหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคต่ำง ๆ ในโลกให้คงอยูต่ ลอดไปจึงเป็ นสิ่ ง
ที่ควรค่ำแก่กำรปฏิบตั ิ
1 เพื่อเป็ นแหล่งมรดกกำรเรี ยนรู้ทำงวัฒนธรรมของมนุษยชำติสืบไป
2 เพื่อเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศ
3 เพื่อใช้เป็ นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
4 เพือ่ ให้ไม่ถูกถอดออกจำกกำรเป็ นแหล่งมรดกโลก

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. กำรปฏิรูปประเทศในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้รับอิทธิ พลมำจำกปั จจัยใด
1 เจ้ำนำยและขุนนำงที่ได้รับกำรศึกษำจำกยุโรปกรำบบังคมทูลขอให้เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
เป็ นระบอบประชำธิปไตย
2 รำยจ่ำยของประเทศเพิ่มมำกขึ้น ท้องพระคลังมีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย
3 กำรแสวงหำอำณำนิคมของชำติตะวันตก
4 เกิดกบฏ ร.ศ. 130
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัย
อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ในด้ำนต่ำง ๆ (ส 4.3 ม.1/3) (ส 4.3 ม.2/2) (ส 4.3 ม.3/2)
92. ข้อใดมิได้จดั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมมัน่ คงและควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
1 ที่ต้ งั และสภำพทำงภูมิศำสตร์
2 กำรไม่มีศึกสงครำมตั้งแต่สถำปนำอำณำจักรจนถึงปั จจุบนั
3 ควำมมัน่ คงของสถำบันกษัตริ ย ์
4 กำรรับอำรยธรรมจำกอยุธยำ และธนบุรี
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ และอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำชำติไทย
(ส 4.3 ม.3/3)
93. โครงกำรต่ำง ๆ อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงนำภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยี ก่อให้เกิดกำรพัฒนำชำติไทยอย่ำงไร
1 ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้และเกิดกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงยัง่ ยืน
2 ประเทศไทยได้รับยกย่องให้เป็ นศูนย์กลำงกำรอนุ รักษ์ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
3 รัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของแนวพระรำชดำริ
4 โบรำณวัตถุและโบรำณสถำนได้รับกำรฟื้ นฟูและดูแลให้อยูใ่ นสภำพที่ดี

ตัวชี้วดั วิเครำะห์บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตย (ส 4.3 ม.3/4)
94. บทบำทของไทยในฐำนะสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลกเป็ นไปในลักษณะใด
1 ส่ งเสริ มกำรค้ำภำยในภูมิภำคให้เป็ นไปอย่ำงเสรี
2 มุ่งสร้ำงเสริ มบรรยำกำศกำรค้ำระหว่ำงภูมิภำคให้เป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
3 อำนวยควำมสะดวกแก่ประเทศสมำชิกที่ตอ้ งกำรกูเ้ งินเพื่อนำมำพัฒนำประเทศ
4 เจรจำต่อรองและขจัดข้อพิพำททำงกำรค้ำและกำรบริ กำรระหว่ำงประเทศสมำชิก
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรรวบรวม วิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทำงกำยภำพและสังคมของทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.1/1) (ส 5.1 ม.2/1) (ส 5.1 ม.3/1)
95. ถ้ำต้องกำรศึกษำลักษณะภูมิประเทศของทวีปต่ำง ๆ ควรจะเลือกใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ชนิดใด
1 เข็มทิศ
2 แผนที่
3 แอโรเวน
4 อะนิโมมิเตอร์

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.2/2)
(ส 5.1 ม.3/2)
96. เพรำะเหตุใดประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปอเมริ กำใต้จึงอยูใ่ นสถำนะประเทศกำลังพัฒนำ
1 ประเทศส่ วนใหญ่ต้ งั อยูบ่ นที่รำบสู งบรำซิ ลที่ไม่มีทำงออกสู่ ทะเล
2 แม่น้ ำแอมะซอนเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่ส่งผลต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำยในทวีป
3 ประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปตั้งอยูใ่ นบริ เวณเทือกเขำสู งที่ทุรกันดำร มีลุ่มแม่น้ ำที่ปกคลุม
ด้วยป่ ำดิบกว้ำงใหญ่
4 ทวีปอเมริ กำใต้ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งแร่ ธรรมชำติและน้ ำมันดิบที่จะสำมำรถนำรำยได้
มำพัฒนำประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
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. โครงกำรออแพร์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำจัดเป็ นโครงกำรที่ให้ประโยชน์แก่ผเู ้ ข้ำร่ วมในด้ำนใด
1 กำรเพิม่ ศักยภำพกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์และเทคโนโลยีชีวภำพ
2 กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วฒั นธรรม
3 กำรมีจิตสำนึกร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
4 กำรปรับปรุ งและพัฒนำเทคโนโลยีดำ้ นวิทยำศำสตร์และดำรำศำสตร์

ตัวชี้วดั ระบุแนวทำงกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในทวีปต่ำง ๆ (ส 5.2 ม.2/2)
(ส 5.2 ม.3/2)
98. อนุสัญญำบำเซิ ลที่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอเมริ กำได้ร่วมลงนำมให้ควำมร่ วมมือก่อให้เกิด
กำรแก้ไขปั ญหำสิ่ งแวดล้อมของทวีปและโลกอย่ำงไร
1 กำรลดปริ มำณกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจก
2 กำรแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยุติธรรม
3 กำรลงโทษผูค้ ำ้ และผูค้ รอบครองสัตว์ป่ำและพืชป่ ำที่ผดิ ระเบียบอนุสัญญำ
4 กำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสี ยอันตรำยและกำรกำจัดให้เกิดควำมปลอดภัย
ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั สำรวจ อภิปรำยประเด็นปั ญหำเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปต่ำง ๆ (ส 5.2 ม.2/3)
(ส 5.2 ม.3/3)
99. ปั ญหำอำกำศเย็นรุ นแรงในทวีปอเมริ กำเหนือส่ งผลต่อด้ำนเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ในทวีปอย่ำงไร
1 พำยุหมุนมีควำมเร็ วสู ง และพัดพำบ้ำนเรื อนประชำชนได้รับควำมเสี ยหำย
2 เกิดน้ ำท่วมอย่ำงรุ นแรง และทำลำยพืชพรรณธรรมชำติได้รับควำมเสี ยหำย
3 ดินเสื่ อมคุณภำพขำดควำมอุดมสมบูรณ์ และป่ ำไม้มีกำรเจริ ญเติบโตช้ำ
4 ทำให้มีกำรยกเลิกเที่ยวบินและพืชผลทำงกำรเกษตรเสี ยหำย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุผลและผลกระทบต่อเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในทวีปต่ำง ๆ
ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม.2/4) (ส 5.2 ม.3/4)
100. นโยบำยกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมและกำรพัฒนำประเทศในทวีปอเมริ กำเหนือก่อให้เกิดผลกระทบ
ทำงด้ำนกำรส่ งออกสิ นค้ำของประเทศไทยอย่ำงไร
1 ต้นทุนกำรผลิตสิ นค้ำของประเทศไทยเพิม่ สู งขึ้น
2 ผูผ้ ลิตต้องจ้ำงแรงงำนไร้ฝีมือเพิ่มมำกขึ้น
3 เกิดกำรลงทุนของผูป้ ระกอบกำรไทยในทวีปอเมริ กำเหนือลดน้อยลง
4 ผูบ้ ริ โภคให้ควำมนิยมสิ นค้ำที่ผลิตในประเทศไทยลดน้อยลง

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 และอิทธิพลของภูมิปัญญำ
ดังกล่ำวต่อกำรพัฒนำชำติไทยในยุคต่อมำ (ส 4.3 ม.2/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
สมัย
คาตอบ
1
สุโขทัย

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
จุดประสงค์
คาตอบ
1
ถ่ำยทอดเรื่ องรำวในครำวที่
พระมหำกษัตริ ยไ์ ทยแต่งตั้งรำชทูตไทย
ไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั จีน
2
พรรณนำถึงชีวติ ของขุนนำงและแรงงำน
ชำวจีนที่เข้ำมำพึ่งพระบรมโพธิสมกำร
พระมหำกษัตริ ยไ์ ทย

2

อยุธยำ

3

ธนบุรี

3

4

รัตนโกสิ นทร์

4

อธิบำยยุทธวิธีกำรรบแบบจีนจำกกำรพบ
เห็นด้วยตนเองของรำชทูตไทย
เมื่อครั้งแต่งเรื อสำเภำไปค้ำขำยที่จีน
เพื่อใช้เป็ นบทสรรเสริ ญพระเกียรติ
จักรพรรดิจีนที่มีพระมหำกรุ ณำธิคุณต่อ
รำชทูตไทยที่ไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั จีน

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

C

D

อิทธิพล
ไทยนำวิธีกำรรบแบบจีน
มำปรับใช้ในกองทัพให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
แสดงให้เห็นถึงกำรมีสมั พันธไมตรี
ที่ดีกบั ชำติอื่น ส่งผลต่อกำรรับ
ศิลปวิทยำกำรต่ำง ๆ จำกจีน
มำพัฒนำประเทศ
ชำวจีนในไทยสร้ำงรำยได้จำก
กำรค้ำขำยให้กบั รัฐจำนวนมำก
กำรค้ำของไทยขยำยตัวมำกขึ้น
ส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เศรษฐกิจของไทย

101. นิรำศกวำงตุง้ เป็ นภูมิปัญญำไทยด้ำนวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในสมัยใด มีจุดประสงค์ในกำรแต่งอย่ำงไร
และมีอิทธิ พลต่อพัฒนำกำรชำติไทยในยุคต่อมำอย่ำงไร
1 31B
2 13A
3 22C
4 44D

มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรรวบรวม วิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทำงกำยภำพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กำ (ส 5.1 ม.2/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
เครื่องมือ
คาตอบ
ทางภูมศิ าสตร์
1
แผนที่เฉพำะเรื่ อง

2

ระบบกำหนด
ตำแหน่งบนพื้นโลก

3

รี โมตเซนซิง

4

ระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
วิธีการใช้ เครื่องมือ
คาตอบ
อย่ างเหมาะสม
1
สำรวจข้อมูลในระยะไกลโดย
กำรบันทึกข้อมูลจำกกำรแผ่รังสี
พลังงำนแม่เหล็กไฟฟ้ ำ
2
กำหนดพิกดั ทำงภูมิศำสตร์และ
ทิศทำงโดยใช้แรงดึงดูดระหว่ำง
สนำมแม่เหล็กขั้วโลกกับเข็ม
แม่เหล็ก
3
นำระบบคอมพิวเตอร์มำช่วยใน
กำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ
และผสมผสำนทั้งในลักษณะ
ตัวหนังสื อและรู ปภำพ
4
ค้นหำตำแหน่งต่ำง ๆ บนพื้นโลก
โดยอำศัยกำรคำนวณจำก
สัญญำณนำฬิกำที่ส่งมำจำก
ดำวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลก

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

ประโยชน์
สำมำรถค้นหำตำแหน่งของ
สิ่ งต่ำง ๆ บนพื้นโลกได้ และ
กำรนำร่ องยำนพำหนะ
บอกควำมกดดันของอำกำศเมื่อ
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วได้

C

สำมำรถตรวจจับวัตถุที่มีควำมเร็ ว
เหนือเสี ยงและมีพลังงำนมำก

D

สำมำรถวัดควำมเร็ วลมที่มีควำม
รุ นแรงสูงและอำจเปลี่ยนเป็ นพำยุ
ลูกใหญ่

102. จีพีเอสมีควำมหมำยถึงเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ชนิดใด วิธีกำรใดแสดงถึงกำรใช้เครื่ องมือดังกล่ำว
อย่ำงเหมำะสม และมีประโยชน์อย่ำงไร
1 32B
2 24A
3 41C
4 11D

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
เลขที่
ปัญหา
คาตอบ
1
ฝนกรด

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
สาเหตุของปัญหา
คาตอบ
1
อำกำศแห้งแล้ง ทรัพยำกร
ป่ ำไม้ถูกทำลำย

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

2

น้ ำเสี ย

2

สภำพอำกำศเกิดกำร
แปรปรวนจำกภำวะโลกร้อน

B

3

ไฟป่ ำ

3

ธำรน้ ำแข็งเกิดกำรละลำย
ในจำนวนที่มำกอย่ำงฉับพลัน

C

4

ขยะและสิ่ งปฏิกลู

4

กำรปล่อยแก๊สที่เป็ นมลพิษ
จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
และยำนพำหนะ

D

แนวทางแก้ไขปัญหา
ไม่บุกรุ กแนวป่ ำ และ
จุดไฟเผำไร่ ในกำรกำจัด
วัชพืชหลังกำรเก็บเกี่ยว
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ลดปริ มำณกำรปล่อย
แก๊สที่เป็ นมลพิษขึ้นสู่
อำกำศ
บำบัดน้ ำเสี ยก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน้ ำ

103. ปัญหำสิ่ งแวดล้อมที่สำคัญในยุโรปข้อใดที่มีผลทำให้สิ่งมีชีวติ ในแหล่งน้ ำถูกทำลำยและทำให้อำคำร
บ้ำนเรื อนได้รับควำมเสี ยหำย ปั ญหำเกิดจำกสำเหตุใด และควรแก้ไขอย่ำงไรจึงจะถูกต้องเหมำะสม
1 41A
2 33B
3 22D
4 14C

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรื อศำสนำที่ตนนับถือกับปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (ส 1.1 ม.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
หลักธรรม
คาตอบ
1
กำมโภคี

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
วิธีการปฏิบัติ
คาตอบ
1
หลักสันโดษ พอใจหรื อยินดีในสิ่ งที่ตนมี
รู ้จกั ประมำณตนเอง มีชีวติ เรี ยบง่ำย

2

โภคอำทิยะ

2

3

ทิฏฐธัมมิกตั ถะ

3

4

กำยิกสุข

4

หลักโภควิภำค 4
- แบ่ง 1 ส่วน เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัว
- แบ่ง 2 ส่วน เพื่อกำรลงทุนธุรกิจ
- แบ่ง 1 ส่วน เพื่อใช้ยำมจำเป็ น
หลักบริ หำรทรัพย์สินเพื่อชีวติ
โดยจัดสรรทรัพย์สินเพื่อ
- อำหำร
- เครื่ องนุ่งห่ม
- ที่อยูอ่ ำศัย
- ยำรักษำโรค
ดับทุกข์ที่เป็ นควำมสุขทั้งกำยและจิตใจ
ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั สุขนั้นจนเกิดทุกข์

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

หลักความพอเพียง
ขยันหมัน่ เพียร รู ้จกั เก็บรักษำอดออม
คบเพื่อนที่ดี สมำคมคนดี ใช้ชีวติ
แต่พอดี
รู ้จกั ใช้จ่ำยทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงตนเอง
บำรุ งเพื่อนฝูง ป้ องกันอันตรำย
รู ้จกั เสี ยสละ

C

รู ้จกั แสวงหำทรัพย์ พิจำรณำในกำร
ใช้จ่ำย พัฒนำจิตใจให้มีปกติสุข

D

มีเหตุผล ไม่ยดึ ติดกับสิ่ งที่ก่อให้เกิด
ทุกข์หรื อควำมไม่สบำยกำยและ
จิตใจ

104. เพชรอยำกมีฐำนะที่มนั่ คง มีทรัพย์สินเงินทอง พึ่งพำตนเองได้ เพชรควรเลือกปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมใด
มีวธิ ี กำรปฏิบตั ิอย่ำงไร หำกมีทรัพย์มำกมำยเพชรจะจัดสรรทรัพย์ในกำรใช้จ่ำยอย่ำงไรให้สอดคล้องกับหลัก
ควำมพอเพียง
1 11C
2 43A
3 31B
4 22D

มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตำมหลักสิ ทธิ มนุษยชน (ส 2.1 ม.3/2)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
เลขที่
ความหมาย
คาตอบ
คาตอบ
1
บทบำทควำมเป็ นมนุษย์
1
ที่ได้รับกำรคุม้ ครอง
ตั้งแต่เกิดจนเสี ยชีวติ
2
ควำมเสมอภำคใน
2
อำนำจอธิปไตยและ
สิ ทธิหน้ำที่ของควำม
เป็ นมนุษย์
3
ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์
3
สิ ทธิ เสรี ภำพ และควำม
เสมอภำคของบุคคลที่
ได้รับกำรคุม้ ครอง
4
สิ ทธิในกำรเป็ นพลโลก
4
ที่มีหน้ำที่ของกำรเป็ น
มนุษย์ที่เท่ำเทียมกัน

คาตอบกลุ่มที่ 2
ความสาคัญ
ปกป้ องประชำชนในประเทศ
ให้สำมำรถดำรงเจตนำรมณ์ของ
ตนให้คงอยูต่ ลอดไป
เกิดกำรประสำนประโยชน์
ระหว่ำงหน่วยงำนสิทธิมนุษยชน
ทั้งในและนอกประเทศอย่ำง
ยุติธรรม
เป็ นแนวทำงให้ประชำชนสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนได้อย่ำง
ถูกต้อง
ศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์
ได้รับกำรคุม้ ครองจำกรัฐอย่ำง
เสมอภำคและยุติธรรม

ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

คาตอบกลุ่มที่ 3
การกระทาทีล่ ะเมิด
สิทธิมนุษยชน
กำรขัดขวำงเสรี ภำพในกำร
สื่ อสำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ
เพื่อกำรรักษำควำมมัน่ คงของรัฐ
กำรใช้แรงงำนบุคคลที่อำยุต่ำกว่ำ
18 ปี บริ บูรณ์แต่ไม่ต่ำกว่ำ 15 ปี
บริ บูรณ์ทำงำน

C

กำรช่วยซื้อ รับจำนำทรัพย์
โดยรู ้วำ่ ทรัพย์น้ นั ได้มำโดยกำร
กระทำควำมผิด

D

กำรทำร้ำยร่ ำงกำยผูอ้ ื่นและบุคคล
ในครอบครัว

105. สิ ทธิมนุษยชนมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร สำคัญอย่ำงไร กำรกระทำใดถือเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
1 22C
2 34D
3 43B
4 11A

มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีหรื อนำไปสู่ กำรเข้ำใจผิดต่อกันทั้งในและ
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
สาเหตุของการเกิดปัญหา
เลขที่
การลดความขัดแย้ ง
คาตอบ
ความขัดแย้ ง
คาตอบ
1
ฐำนะทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำง
1
เปิ ดโอกำสให้ประชำชน
ที่ส่งผลต่อควำมคิดของบุคคล
ได้แสดงออกทำงควำมคิด
อย่ำงมีอิสระ
2
อิสรภำพทำงควำมคิดของ
2
เลือกรับวัฒนธรรมที่ส่งผล
ประชำชนถูกจำกัดด้วย
ต่อควำมขัดแย้งให้นอ้ ยที่สุด
กฎหมำย
3
ได้รับอิทธิพลทำงควำมคิด
3
ใช้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำ
จำกตะวันตกมำกเกินไป
สร้ำงควำมร่ วมมือกับ
ทุกฝ่ ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4
ขำดกำรประนีประนอม ควำม
4
สร้ำงควำมเท่ำเทียมด้ำน
ต้องกำรเอำชนะอีกฝ่ ำย
รำยได้ให้กบั ประชำชน
ในสังคม

ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

C

D

คาตอบกลุ่มที่ 3
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้ แก้ ปัญหา
กำรเชื่อมสัมพันธไมตรี กบั ต่ำงประเทศ
และหำรื อแนวทำงแก้ปัญหำร่ วมกัน
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม นำควำมรู ้
คู่คุณธรรมมำแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล
และไม่สุดโต่งจนเกินไป
กำรปล่อยวำงปั ญหำที่เกิดขึ้น และให้
ทุกสิ่ งดำเนินไปตำมผลของกำรกระทำ
ไม่นำตนเองเข้ำไปเกี่ยวข้องกับปัญหำ
ที่เกิดขึ้นและให้ฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็ นผูด้ ำเนินกำรแก้ไขปั ญหำ

106. กำรมีควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกันเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งเนื่องมำจำกสำเหตุใด
กำรลดควำมขัดแย้งสำมำรถกระทำได้อย่ำงไร และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถนำมำประยุกต์
ใช้เพื่อแก้ปัญหำได้อย่ำงไร
1 43B
2 14C
3 21A
4 32D

มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ กำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(ส 3.1 ม.3/2)
ชุมชนสุ ขใจเป็ นชุมชนที่ชำวบ้ำนส่ วนใหญ่มีรำยได้หลักมำจำกกำรทำอำชีพเกษตรกรรม
และเลี้ ย งสั ตว์ค วบคู่ ก ัน ไป ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ป ระสบกับ สภำวะสภำพภูมิ อำกำศที่ ฝ นไม่ ตกต้องตำม
ฤดูกำลบ่อยครั้ง ส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้มำนั้นมีจำนวนที่นอ้ ย อีกทั้งเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี
ต่ำง ๆ ในกำรทำกำรเกษตร จึงเป็ นผลให้ชำวบ้ำนมีตน้ ทุนกำรผลิตที่สูง ในขณะที่รำคำของผลผลิต
ในแต่ละปี ไม่คงที่ ดังนั้นชำวบ้ำนในชุ มชนสุ ขใจจำนวนไม่น้อยต้องตกอยู่ในสภำวะที่ มีรำยได้ต่ ำ
และมี ห นี้ สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ ฤดู ก ำลเก็ บ เกี่ ย วเสร็ จ สิ้ น ชำวบ้ำ นในชุ ม ชนก็ เ กิ ด กำรว่ำ งงำน
ซึ่ งเกษตรกรส่ วนหนึ่งก็เลือกที่จะไปเป็ นผูค้ ำ้ แรงงำนในเมืองใหญ่
เมื่อปั ญหำเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของชำวบ้ำนในชุมชนมำกขึ้น สมำชิกในชุ มชนจึงจัด
ประชุ มเพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้นชำวบ้ำนในชุ มชนสุ ขใจจึงมี
ควำมคิดเห็นที่ตรงกันว่ำสำมำรถนำผลผลิตที่มีเกินควำมต้องกำรบริ โภค เช่น ไข่เป็ ด หรื อไข่ไก่นำมำ
สร้ ำงรำยได้ให้แก่ตนเองและชุ มชนได้ โดยจัดให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อนำไข่มำทำเป็ นไข่เค็ม และนำ
สมุนไพรที่สำมำรถหำได้ง่ำยในชุ มชนมำเป็ นส่ วนผสมเพื่อสร้ ำงควำมแปลกใหม่ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์
และมี ประโยชน์ต่อสุ ขภำพของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งผลผลิ ตอื่ น ๆ ที่ ได้จำกกำรทำเกษตรกรรม ไข่เค็ม
สมุนไพรของชุ มชนสุ ขใจได้รับควำมนิ ยมจำกผูบ้ ริ โภคจำนวนมำก เพรำะมี ประโยชน์ต่อสุ ขภำพ
รสชำติดี และรำคำยุติธรรม ชำวบ้ำนในชุมชนสุ ขใจจึงหันมำให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำตนเองและ
ชุ มชนอย่ำงจริ งจัง เพื่อให้ชำวบ้ำนในชุ มชนมีคุณภำพในกำรดำรงชี วิตที่ดีข้ ึนและชุ มชนเกิ ดควำม
เข้มแข็งตำมไปด้วย

คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ
ประโยชน์
คาตอบ
คาตอบ
1
หนี้สินลดลงผลผลิตทำง
1
ชุมชนสำมำรถลดกำรบริ โภค
กำรเกษตรปรับตัวดีข้ ึน
สิ นค้ำที่ฟมเฟื
ุ่ อยและมีแหล่ง
เงินทุนเพิ่มมำกขึ้น
2
เกิดภำวะเงินฝื ดภำยใน
2
ไม่จำเป็ นต้องพึ่งพำเศรษฐกิจ
ชุมชน
ภำยนอกชุมชน เกิดกำรขยำย
ของตลำด
3
หนี้สินเพิ่มมำกขึ้น รำยได้
3
ชำวบ้ำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น ผูค้ น
น้อยลง
ไม่ตอ้ งย้ำยถิ่นไปทำงำนใน
เมืองใหญ่ ชุมชนเกิดควำม
เข้มแข็ง
4
รำยได้เพิ่มขึ้น กระจำย
4
ปริ มำณกำรค้ำในชุมชน
รำยได้สู่ชุมชนได้อย่ำง
ปรับตัวดีข้ ึน ชำวบ้ำนในชุมชน
เต็มที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้
อย่ำงหลำกหลำย

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

C

D

แนวทางการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
กำรนำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็ นแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคคลและชุมชน
ใช้หลักกำรเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมเพื่อให้เกิดกำรกระจำย
รำยได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรปล่อยให้ชุมชนพึ่งพำตนเอง
สลับกับกำรพึ่งพำเศรษฐกิจ
จำกชุมชนภำยนอก
มุ่งสร้ำงเสริ มหลักกำรภำวะ
ดุลยภำพให้เกิดในชุมชน

107. กำรใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตรของชำวบ้ำนชุมชนสุ ขใจส่ งผลกระทบต่อชำวบ้ำนในด้ำนเศรษฐกิจ
อย่ำงไร กำรรวมกลุ่มของสมำชิกในชุมชนมีประโยชน์อย่ำงไรมำกที่สุด และแนวทำงใดที่จะช่วยให้
ชำวบ้ำนในชุมชน และชุมชนเองสำมำรถพัฒนำต่อไปได้อย่ำงยัง่ ยืน
1 14D
2 33A
3 22B
4 41C

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
ความเกีย่ วข้ อง
สงคราม
คาตอบ
คาตอบ
ของนโยบาย
1
สงครำมมหำเอเชียบูรพำ 1
เพื่อช่วยเหลือทำงด้ำน
เศรษฐกิจแก่ประเทศต่ำง ๆ
ในยุโรปให้ฟ้ื นตัว
2
สงครำมเย็น
2
เพื่อช่วยเหลือทำงด้ำน
เศรษฐกิจแก่กลุ่มประเทศ
คอมมิวนิสต์
3
สงครำมโลกครั้งที่ 1
3
เป็ นกำรให้สิทธิเสรี ภำพ
แก่ประชำชนในกำรมี
ส่วนร่ วมปกครองประเทศ
และปรับโครงสร้ำงต่ำง ๆ
ให้เป็ นประชำธิปไตยมำกขึ้น
4
สงครำมโลกครั้งที่ 2
4
เป็ นกำรลดกำลังอำวุธทำง
ยุทธศำสตร์ระหว่ำงกำรทำ
สงครำมและปลดอำวุธ
ภำยหลังสิ้นสุดสงครำม

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับข้ อ
A

B

C

D

ผลดีต่อประชาคมโลก
ประชำคมโลกปลอดภัยจำกอำวุธ
ที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงรุ นแรง
เกิดกำรรวมกลุ่มขององค์กรต่ำง ๆ
เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสงครำม
เกิดบรรยำกำศของสันติภำพ
ในทำงกำรเมืองโลกและนำไปสู่
กำรสิ้นสุดสภำวะสงครำม

ประเทศผูก้ ่อสงครำมต้องชดใช้
ค่ำปฏิกรรมสงครำมให้กบั ประเทศ
ที่ได้รับควำมเสี ยหำย

108. กำรที่โลกแบ่งออกเป็ น 2 ค่ำยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองส่ งผลให้เกิดสงครำมครั้งใด
นโยบำยกลำสนอสต์-เปเรสตรอยกำ มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำวอย่ำงไร
และส่ งผลดีต่อประชำคมโลกอย่ำงไรมำกที่สุด
1 31D
2 22A
3 14B
4 23C

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
1

เฉลย
3

2

2

3

1

4

3

5

4

6

2

7

1

เหตุผล
กำรออกบวชแท้จริ งแล้วเป็ นไปเพื่อกำรดำรงสื บทอดพระพุทธศำสนำ และกำร
กระทำผิดที่เคยได้กระทำมำไม่สำมำรถลบล้ำงได้ดว้ ยกำรออกบวช ทุกสิ่ งอย่ำง
ย่อมเป็ นไปตำมผลของกำรกระทำทั้งสิ้ น
เทวทูต 4 ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตำย และสมณะ ซึ่ งทั้งควำมแก่ ควำมเจ็บและ
ควำมตำยเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ เป็ นควำมผันแปร ไม่เที่ยงแท้ของชีวติ
ดังนั้นกำรกระทำสิ่ งใดต้องกระทำด้วยควำมไม่ประมำท ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องช่วยกำกับ
ควำมประพฤติให้เป็ นไปในทำงที่เหมำะที่ควร ส่ วนสมณะเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึง
วิถีทำงที่จะไม่ตอ้ งประสบภัยควำมแก่ ควำมเจ็บ และควำมตำยอีก คือกำรประพฤติ
ปฏิบตั ิที่นำไปสู่ นิพพำน
อริ ยสัจ 4 เป็ นหลักกำรสำคัญในกำรแก้ปัญหำชี วติ เป็ นควำมจริ งอันประเสริ ฐที่เป็ น
เหตุและผล กำรเข้ำใจและเห็นคุณค่ำในหลักอริ ยสัจ 4 จึงเป็ นกำรนำหลักธรรมใน
อริ ยสัจ 4 มำปรับใช้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำชีวิตตนเองและครอบครัวได้
วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียม ช่วยให้เกิดกำรวิเครำะห์ขอ้ เท็จจริ งอย่ำงลึกซึ้ ง
เพื่อมองให้เห็นถึงคุณค่ำหรื อประโยชน์ของสิ่ งนั้นว่ำมีประโยชน์จริ งหรื อคิดใน
ทำงตรงข้ำมว่ำไม่ดีจริ ง ไม่มีประโยชน์จริ ง
กำรมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี คือ กำรพึงระลึกสำนึกอยูเ่ สมอในสิ่ งที่ควรกระทำ และ
พึงละเว้น สอดคล้องกับหลักอัปปมำทะ คือ กำรมีสติ ไม่ประมำท ระมัดระวังไม่ให้
หลงไปในทำงเสื่ อม ช่วยให้กำรดำเนินชีวิตเป็ นไปอย่ำงมีสติและเกิดควำม
เจริ ญก้ำวหน้ำ
กำรบำเพ็ญประโยชน์และบำรุ งรักษำวัด ซึ่งเป็ นศำสนสถำนของพระพุทธศำสนำ
เป็ นหน้ำที่ของพุทธศำสนิกชนทุกคน ไม่มีกำรแบ่งแยกว่ำบุคคลใดมีควำมเหมำะสม
ในกำรบำรุ งรักษำพระพุทธศำสนำมำกกว่ำกัน แต่เป็ นหน้ำที่ของพุทธศำสนิกชน
ทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อธำรงรักษำพุทธศำสนำให้คงอยูส่ ื บไป
กำรไหว้พระรัตนตรัยเป็ นกำรไหว้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ มีวธิ ีกำรไหว้
คือ ประนมมือไว้ระหว่ำงอก ยกมือพร้อมกับก้มศีรษะเล็กน้อย ให้นิ้วหัวแม่มือทั้ง
สองอยูร่ ะหว่ำงคิ้ว นิ้วชี้จรดหน้ำผำก ทำเพียงครั้งเดียวแล้วลดมือลง

ข้ อ
8

เฉลย
2

9

4

10

3

11

4

12

1

13

4

14

3

15

2

16

1

17

2

เหตุผล
กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลงำนศึกษำวิจยั โดยอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูลไม่ถือเป็ นกำร
กระทำผิดตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ แต่ถือเป็ นกำรกระทำที่ให้เกียรติแก่เจ้ำของผลงำนที่ถูกต้องและเป็ น
สิ่ งที่ควรกระทำ
วัฒนธรรมของแต่ละที่ลว้ นมีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย กำรแสวงหำจุดร่ วม
พร้อมกับกำรเข้ำใจและเคำรพในจุดต่ำงจะเป็ นแนวทำงสำนสันติภำพให้ยงั่ ยืนได้
กำรมีจิตสำธำรณะ เป็ นกำรตระหนักรู ้ตนที่จะทำสิ่ งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม คือ กำรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยหำยต่อส่ วนรวม
ดังนั้น จึงเท่ำกับกำรมีควำมเคำรพในสิ ทธิ และเสรี ภำพของผูอ้ ื่นเช่นเดียวกัน
หน้ำที่ของชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 ที่ทุกคนมีร่วมกัน คือ
หน้ำที่ป้องกันประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
องค์กรฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะรัฐมนตรี ถ่วงดุลอำนำจนิ ติบญั ญัติโดยกำรยุบสภำ ซึ่ งเป็ น
พระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริ ยโ์ ดยคำแนะนำของนำยกรัฐมนตรี อันเป็ นผลให้
ฝ่ ำยนิติบญั ญัติสิ้นสุ ดวำระก่อนครบกำหนด
กำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะช่วยให้เกิดกำรปฏิบตั ิได้
อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุดเพรำะหำกขำดกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจแล้วอำจเกิดกำร
ปฏิบตั ิที่สร้ำงควำมเดือดร้อนและเสี ยหำยให้แก่ตนเอง และผูอ้ ื่นได้
ผูบ้ ริ หำรประเทศต้องเลือกนโยบำยที่ทำให้เกิดค่ำเสี ยโอกำสแก่ประเทศน้อยที่สุด
และส่ งผลดีต่อประชำชนที่อยูใ่ นประเทศ และต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมให้มีควำมสมดุลกัน
กำรบริ โภคอย่ำงมีวิจำรณญำณและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็ นกำรที่ผบู้ ริ โภค
เลือกบริ โภคแต่สิ่งที่มีควำมจำเป็ น ซึ่ งตรงข้ำมกับกำรบริ โภคแบบเสพติดที่มีกำร
บริ โภคอย่ำงต่อเนื่ องและบริ โภคเป็ นจำนวนมำกและก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของ
เงินในระบบเศรษฐกิจอย่ำงแพร่ สะพัด
กำรที่สังคมเห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเกิด
กำรพัฒนำภำยในสังคม โดยเริ่ มจำกคนในสังคมที่มีควำมแข็งแกร่ งทั้งร่ ำงกำย จิตใจ
ปั ญญำ อำรมณ์ นำไปสู่ สังคมที่มีควำมสมำนฉันท์ เอื้ออำทร และมีคุณธรรม
กำรทำหน้ำที่เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื หลักทรัพย์แก่รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจเป็ นหน้ำที่ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยในฐำนะที่เป็ นธนำคำร ซึ่ งธนำคำรแห่งประเทศไทย
จัดเป็ นสถำบันกำรเงินประเภทธนำคำร
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เมื่อสิ นค้ำที่ใช้ประกอบกันชนิดหนึ่งรำคำเพิ่มขึ้นย่อมส่ งผลต่ออุปสงค์ของสิ นค้ำ
อีกชนิดที่ใช้ประกอบกันลดลง
กำรที่ไม่มีกฎหมำยคุม้ ครองทรัพย์สินทำงปั ญญำ ส่ งผลให้ผผู ้ ลิตไม่ได้รับกำร
ปกป้ องคุม้ ครองสิ นค้ำและบริ กำรที่ตนสร้ำงสรรค์ เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์
จำกผลงำนของผูผ้ ลิตโดยมิชอบ
กำรสำมำรถแยกแยะได้วำ่ เหตุกำรณ์ใดเป็ นเหตุกำรณ์จริ งหรื อเหตุกำรณ์เท็จ
จำเป็ นต้องใช้กำรประเมินหลักฐำนเป็ นสำคัญ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนหนึ่งในวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ เวลำเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอสำหรับกำรวิเครำะห์แยกแยะได้วำ่
เหตุกำรณ์ใดเป็ นเหตุกำรณ์จริ งหรื อเหตุกำรณ์เท็จ
กำรเทียบศักรำชเป็ นฮิจเรำะห์ศกั รำชต้องคิดเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นแรก ต้องนำ
คริ สต์ศกั รำชมำเทียบเป็ นพุทธศักรำชก่อน คริ สต์ศกั รำชเริ่ มภำยหลังพุทธศักรำช
543 ในกรณี ที่ตอ้ งกำรหำพุทธศักรำชให้นำคริ สต์ศกั รำชมำบวกกับ 543
(1941 + 543 = 2484) จะเท่ำกับ พ.ศ. 2484 ขั้นที่สอง นำ พ.ศ. ที่ได้ คือ 2484
มำลบกับ 1122 เพรำะฮิจเรำะห์ศกั รำช เริ่ มภำยหลังพุทธศักรำช 1122 ปี
(2484 - 1122 = 1362) ดังนั้นกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีฐำนทัพเรื อของสหรัฐอเมริ กำ
ที่อ่ำวเพิร์ลจะตรงกับฮิจเรำะห์ศกั รำช 1362
สมำคมอำเซี ยนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 หลังสงครำมเย็นสิ้ นสุ ดลง ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ต่ำงยอมรับควำมแตกต่ำงด้ำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองและ
กำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข จึงหันมำร่ วมมือกันเพื่อพัฒนำศักยภำพและควำม
เข้มแข็งของภูมิภำค
กำรเผยแพร่ ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมสำคัญของแหล่งอำรยธรรมจะช่วยให้ผอู ้ ื่นได้เกิด
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจและเกิดสำนึกร่ วมกันในกำรอนุ รักษ์และดูแลเพื่อให้แหล่ง
อำรยธรรมเป็ นสถำนที่เรี ยนรู้ทำงวัฒนธรรมของชำติสืบไป
ที่ต้ งั ของอโยธยำตั้งอยูใ่ นทำเลที่ใกล้ทะเล ทั้งยังเป็ นชุมทำงของลำน้ ำหลำยสำยทั้ง
เจ้ำพระยำ ลพบุรี ป่ ำสัก และลำน้ ำน้อย จึงมีควำมสะดวกที่จะติดต่อควบคุมกำรค้ำ
ของรัฐภำยในและกับรัฐภำยนอก
ข้อควำมดังกล่ำวปรำกฏอยูใ่ นจำรึ กพ่อขุนรำมคำแหง แสดงถึงกำรที่ผปู ้ กครอง
สุ โขทัยให้กำรสนับสนุนกำรค้ำทั้งภำยในและภำยนอก อีกทั้งมีกำรยกเว้นกำรเก็บ
ภำษีจงั กอบ เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้รำษฎรค้ำขำยได้โดยเสรี นโยบำยกำรค้ำเสรี
นำควำมสำเร็ จมำสู่ สุโขทัยพอสมควรในช่วงเวลำที่สุโขทัยยังเรื องอำนำจและไม่มี
รัฐคู่แข่ง
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เหตุผล
สภำพสังคมในสมัยสุ โขทัยให้ควำมสำคัญกับกำรทำนุบำรุ งพระพุทธศำสนำเป็ น
อย่ำงมำก สำมำรถเห็นได้จำกกำรรับและเผยแพร่ พระพุทธศำสนำไปยังแคว้น
ใกล้เคียง หรื อกำรอุทิศไพร่ ข้ำทำสให้แก่วดั เพื่อรับใช้พระภิกษุสงฆ์และกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ต่ำง ๆ ให้กบั วัด
แผนที่ภูมิประเทศเป็ นแผนที่ที่แสดงควำมสู งต่ำของพื้นผิวโลก โดยใช้เส้นชั้น
ควำมสู งบอกค่ำควำมสู งจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง
ประเทศบรำซิ ลตั้งอยูท่ ำงซี กโลกตะวันตก ประเทศมัลดีฟส์ต้ งั อยูท่ ำงซี กโลก
ตะวันออก ถ้ำหำกเดินทำงข้ำมเส้นลองจิจูดที่ 180 องศำจำกซีกโลกตะวันตกไป
ซี กโลกตะวันออกเวลำจะเพิ่มขึ้น 1 วัน ดังนั้นถ้ำเดินทำงจำกประเทศบรำซิ ลในวันที่
20 ธันวำคม จะถึงประเทศมัลดีฟส์ในวันที่ 21 ธันวำคม
เมื่อเกิดสึ นำมิขณะอยูใ่ นเรื อให้รีบนำเรื อออกไปจำกชำยฝั่งให้เร็ วที่สุด เพรำะคลื่น
ในทะเลจะมีขนำดเล็กกว่ำบริ เวณชำยฝั่ง
ในประเทศออสเตรเลียบริ เวณพื้นที่แนวชำยฝั่งด้ำนตะวันออกเฉี ยงใต้มีลกั ษณะ
ภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม คือมี
พื้นที่รำบจำนวนมำกเหมำะแก่กำรทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ ำไหลผ่ำน
อำกำศอบอุ่นเกือบตลอดปี มีประชำกรอำศัยอยูจ่ ำนวนมำกจึงเป็ นศูนย์กลำง
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมของทวีป
ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนี ยมีลกั ษณะสังคมที่ต่ำงกัน คือ ประชำกร
ในออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ส่วนใหญ่เป็ นชำวอังกฤษ ดังนั้นจึงใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรสื่ อสำร นับถือศำสนำคริ สต์ และมีวถิ ีชีวติ เหมือนคนอังกฤษ สำหรับ
ประชำกรในประเทศหมู่เกำะในมหำสมุทรแปซิ ฟิกส่ วนใหญ่เป็ นชำวพื้นเมืองเดิม
ทำให้มีกำรใช้ภำษำถิ่นในกำรสื่ อสำรและเป็ นภำษำรำชกำร บำงประเทศใช้ภำษำ
รำชกำร 2 ภำษำ คือ ภำษำอังกฤษและภำษำถิ่น กำรนับถือศำสนำคริ สต์ได้รับ
อิทธิพลจำกประเทศอังกฤษแต่มีลกั ษณะกำรผสำนประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน จึงทำ
ให้สำมำรถอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุข
สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1. ทำน แปลว่ำ กำรให้ 2. ปิ ยวำจำ แปลว่ำ มีวำจำอันเป็ น
ที่รัก 3. อัตถจริ ยำ แปลว่ำ กำรประพฤติตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น 4. สมำนัตตตำ
แปลว่ำ กำรวำงตัวให้เหมำะสมกับภำวะของตน
ในทำงพระพุทธศำสนำสังคมจะมีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดีงำม และสำมำรถ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่ำงสันติสุข คนในสังคมต้องประพฤติตำมหลักเบญจศีล
เบญจธรรมที่จะต้องปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป
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เมื่อแรกที่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อหำทำงดับทุกข์น้ นั ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยำด้วยกำร
ทรมำนตนเอง เป็ นกำรปฏิบตั ิที่เคร่ งครัดเกินไปในลักษณะสุ ดโต่ง และไม่อำจ
นำไปสู่ ควำมหลุดพ้นได้ ต่อมำพระพุทธองค์จึงทรงเห็นว่ำ กำรดำเนิ นทำงสำยกลำง
เท่ำนั้นจึงเป็ นหนทำงสู่ ควำมพ้นทุกข์ได้ ดังนั้นกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตำม
ไม่ควรทำอะไรที่สุดโต่งหรื อหย่อนยำนจนเกินไป
ขันธ์ 5 มีควำมหมำยถึงองค์ประกอบที่รวมกันเป็ นชี วติ 5 ประกำร ได้แก่ รู ปขันธ์
เวทนำขันธ์ สัญญำขันธ์ สังขำรขันธ์ และวิญญำณขันธ์ ซึ่งขันธ์ 5 คือ ทุกข์ เป็ นธรรม
ที่ควรรู ้ในอริ ยสัจ 4 ดังนั้นจึงเหมำะสมสำหรับกำรนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนำสังคมให้
มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำน้อยที่สุด
วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ คือ กำรคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลกันของหลักกำรและผลของ
กำรกระทำนั้น ๆ ทำเพื่อใครหรื ออะไรแล้วผลที่ตำมมำของกำรกระทำนั้นคืออะไร
เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษอย่ำงไร ดังนั้นกำรมุ่งมัน่ ตั้งใจอ่ำนหนังสื อสอบและไป
เที่ยวกับครอบครัวเมื่อมีโอกำสที่เหมำะสมจึงเป็ นกำรกระทำที่ตรงกับวิธีคิดแบบ
อรรถสัมพันธ์
บุตรที่ดีพึงปฏิบตั ิตนต่อบิดำมำรดำตำมหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6 ดังนี้ 1. ท่ำนเลี้ยง
เรำมำแล้วเลี้ยงท่ำนตอบ 2. ช่วยทำกิจของท่ำน 3. ดำรงวงศ์สกุล 4. ประพฤติตน
ให้เหมำะสมกับควำมเป็ นทำยำท 5. เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่ำน
ส่ วนกำรห้ำมปรำมจำกควำมชัว่ เป็ นสิ่ งที่บิดำมำรดำพึงปฏิบตั ิอนุ เครำะห์ต่อบุตรธิ ดำ
วันเข้ำพรรษำ คือ กำรที่พระภิกษุต้ งั ใจว่ำจะอยูป่ ระจำที่วดั ใดวัดหนึ่งไม่ไปค้ำงคืน
ที่ใดในช่วงฤดูฝนตลอดเวลำ 3 เดือน พุทธศำสนิกชนพึงทำบุญตักบำตร
ฟังพระธรรมเทศนำ งดเว้นจำกอบำยมุขทั้งปวง และนิยมทำเครื่ องสักกำรบูชำ
พระภิกษุสำมเณร และมีกำรหล่อเทียนพรรษำเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้จุดบูชำ
พระประธำนได้ตลอด 3 เดือน
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษีได้ระบุไว้วำ่ ผูท้ ี่มีเงินได้สุทธิ กว่ำ 150,000 บำทต่อปี ต้อง
เสี ยภำษีโดยเงินได้สุทธิ คำนวณมำจำกเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่ำใช้จ่ำยและค่ำ
ลดหย่อน
พลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตย คือพลเมืองที่ดำเนินชีวติ ในสังคมโดยยึดหลัก
ประชำธิ ปไตยในกำรอยูร่ ่ วมกัน รู ้จกั เคำรพในสิ ทธิ เสรี ภำพของผูอ้ ื่น เคำรพและ
ปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยและกติกำที่ร่วมกันสร้ำง มีควำมรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม อันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำสังคมให้เป็ นสังคม
ประชำธิ ปไตยอย่ำงแท้จริ ง
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ควำมสัมพันธ์ของแต่ละสถำบันในสถำบันสังคมล้วนมีควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน
มีหน้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรและมีส่วนร่ วมในกำรผลักดันให้สมำชิกในสังคม
เป็ นบุคคลที่มีคุณภำพ และธำรงให้สังคมเจริ ญก้ำวหน้ำ ดังนั้นจึงสำมำรถเปรี ยบเทียบ
กับสำนวนไทย คือ น้ ำพึ่งเรื อเสื อพึ่งป่ ำ ที่มีควำมหมำยถึง กำรถ้อยทีถอ้ ยอำศัย และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
วัฒนธรรมไทยส่ วนใหญ่จะมีควำมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำ ดังจะเห็นได้จำก
วิถีกำรดำเนินชีวติ ที่มีควำมศรัทธำในกำรทำบุญให้ทำน ซึ่งแสดงถึงกำรนำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินชีวติ มีกำรเอื้อเฟื้ อ
แบ่งปั น ตลอดจนควำมปรำรถนำให้ผอู้ ื่นมีควำมสุ ขและกำรประพฤติปฏิบตั ิตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นอันจะช่วยลดควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้
เมื่อร่ ำงพระรำชบัญญัติผำ่ นกำรเห็นชอบจำกสภำผูแ้ ทนรำษฎรและวุฒิสภำแล้ว
นำยกรัฐมนตรี จะเป็ นผูน้ ำขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย เพื่อให้พระมหำกษัตริ ย ์
ทรงลงพระปรมำภิไธยเป็ นกำรตรำพระรำชบัญญัติ จำกนั้นจึงจะประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ และมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมำยโดยสมบูรณ์
กำรนำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้อำนวยควำมสะดวกในกำรบริ กำรฝำกหรื อโอน
เงินช่วยทำให้ประชำชนทัว่ ไปเกิดควำมรู ้สึกว่ำกำรลงทุนหรื อกำรออมเป็ นเรื่ องง่ำย
จึงทำให้มีกำรลงทุนและกำรออมมำกขึ้น
ค่ำนิยมทำงสังคมเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรที่ไม่ใช่ปัจจัย
ทำงเศรษฐกิจ แต่จะเป็ นปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มกำรผลิต หรื อเป็ นอุปสรรคต่อกำรผลิต
ได้ในบำงโอกำส เช่น กำรที่คนในสังคมมีค่ำนิยมใช้สินค้ำที่ผลิตในประเทศทำให้
สิ นค้ำที่ผลิตในประเทศเป็ นที่ตอ้ งกำรมำกขึ้นจึงทำให้เกิดกำรผลิตมำกขึ้น
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยมรัฐเป็ นผูค้ วบคุมดูแลด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม
และถือกรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ของประเทศ โดยประชำชนทุกคนจะ
ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐโดยทัว่ ถึงและเท่ำเทียมกัน
นโยบำยกำรลดค่ำเงินของประเทศทำให้ค่ำเงินของประเทศตนมีค่ำต่ำกว่ำค่ำเงิน
ของต่ำงประเทศ จึงส่ งผลให้มูลค่ำของสิ นค้ำและบริ กำรต่ำง ๆ ภำยในประเทศมีรำคำ
ที่ถูกลงในสำยตำต่ำงชำติ เป็ นกำรกระตุน้ ให้ต่ำงประเทศมำซื้ อสิ นค้ำเข้ำมำลงทุน
ในประเทศ เกิดกำรหมุนเวียนของเงิน ทำให้ประเทศสำมำรถแข่งขันกับประเทศ
อื่นได้มำกขึ้น
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เมื่อประเทศหนึ่งต้องกำรแรงงำนฝี มือมำช่วยพัฒนำประเทศของตนก็ตอ้ งจ่ำยค่ำ
ควำมคิดของแรงงำนที่มีฝีมือให้กบั ต่ำงชำติ แต่บำงประเทศก็ตอ้ งพึ่งพำแรงงำน
ไม่มีฝีมือจำกประเทศอื่น เนื่ องจำกขำดแรงงำนไม่มีฝีมือในประเทศของตน
ส่ งผลให้เกิดกำรหมุนเวียนของค่ำจ้ำงแรงงำนระหว่ำงประเทศ
กำรกำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ นค้ำของประเทศผูซ้ ้ื อสิ นค้ำส่ งผลให้ประเทศ
ผูส้ ่ งออกสิ นค้ำต้องผลิตสิ นค้ำให้ได้มำตรฐำนตำมที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้ำกำหนด ต้องมีกำร
ปรับปรุ งและพัฒนำสิ นค้ำให้มีคุณภำพมำกยิง่ ขึ้น เพรำะเมื่อมีกำรเปิ ดเสรี กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ และมีกำรนำเข้ำสิ นค้ำในรำคำถูกอำจส่ งผลกระทบต่อรำคำสิ นค้ำ
ในประเทศทำให้ผผู้ ลิตในประเทศต้องลดปริ มำณกำรผลิตลง
วิธีกำรประเมินควำมน่ำเชื่ อถือของหลักฐำนขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน เพรำะต้องใช้กำรประเมินหลักฐำนทั้งภำยนอก คือ ประเมินผูบ้ นั ทึก
หลักฐำนว่ำมีภูมิหลังควำมเป็ นมำอย่ำงไร มีควำมเป็ นกลำงเพียงใดในกำรบันทึก
หลักฐำนและกำรประเมินหลักฐำนภำยใน คือ ประเมินเนื้ อหำของข้อมูลใน
หลักฐำนนั้น ๆ ว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือหรื อไม่ ต้องตรวจสอบวิธีกำรนำเสนอผลงำน
ของผูเ้ ขียนว่ำผลงำนชิ้นนั้นมีกำรใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ หรื อไม่ โดยสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำนนั้นกับหลักฐำนอื่น ๆ ทั้งประเภทปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ
ข้อคิดเห็นหรื อกำรวิเครำะห์ถึงเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ที่มีหลักฐำนยืนยัน
ที่ตรงกัน สำมำรถนับเป็ นควำมจริ งทำงประวัติศำสตร์ และในทำงตรงกันข้ำม
ข้อคิดเห็นทัศนคติหรื อกำรวิเครำะห์ของผูบ้ นั ทึกประวัติศำสตร์ซ่ ึงปรำกฏอยูใ่ น
หลักฐำนประวัติศำสตร์ ที่ไม่มีหลักฐำนร่ วมสมัยอื่น ๆ ยืนยันหรื อสนับสนุน
แนวคิดนั้น ๆ ยังไม่สำมำรถสรุ ปได้วำ่ เป็ นควำมจริ งทำงประวัติศำสตร์ แต่เป็ น
เพียงข้อเท็จจริ งทำงประวัติศำสตร์ เท่ำนั้น
ประชำกรในอินเดียส่ วนใหญ่นบั ถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู แต่มีชนกลุ่มน้อยที่นบั ถือ
ศำสนำอื่น เช่น ชำวมุสลิม ชำวสิ กข์ และผูน้ บั ถือศำสนำคริ สต์ ชนกลุ่มน้อยเหล่ำนี้
มักถูกต่อต้ำนจำกพวกฮินดูจนนำไปสู่ กำรใช้กำลังต่อสู ้กระทัง่ เกิดจลำจลและ
สงครำมย่อย อีกทั้งอินเดียยังประสบกับปั ญหำกำรก่อวินำศกรรมอยูบ่ ่อยครั้ง
จึงเป็ นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมืองในอินเดีย
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กำรทำปฏิทินจันทรคติเป็ นศิลปวิทยำกำรที่ได้รับอิทธิพลมำจำกอำรยธรรม
เมโสโปเตเมีย
ปัญหำกำรขำดแคลนอำหำรในกรุ งธนบุรี มีสำเหตุมำจำกกำรที่ไม่มีเรื อสิ นค้ำต่ำงชำติ
มำค้ำขำย และสู ญเสี ยกำลังพลจำนวนมำก กำรล่มสลำยของกรุ งศรี อยุธยำ สมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชทรงแก้ไขปั ญหำในระยะยำวด้วยกำรเกณฑ์กำลังคนทั้งไพร่ พล และ
ขุนนำงมำช่วยกันทำนำปี ละ 2 ครั้ง และที่สำคัญคือโปรดให้ขยำยพื้นที่ทำนำในบริ เวณ
ชำนพระนคร และให้ทำงรำชกำรออกโฉนดตรำแดงให้แก่รำษฎร เพื่อเป็ นหลักฐำน
กรรมสิ ทธิ์ กำรครอบครองที่ดิน
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำในกรุ งศรี อยุธยำบำงส่ วนถูกดึงเข้ำไปเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบ
รำชกำรในฐำนะผูช้ ำนำญกำรเฉพำะกำร เช่น กำรค้ำ เดินเรื อ ล่ำม เจ้ำเมือง เจ้ำท่ำ
เกิดกำรรับศิลปวิทยำกำรและวัฒนธรรมที่นำมำพัฒนำควำมมัน่ คงและควำม
เจริ ญรุ่ งเรื องของอำณำจักรอยุธยำ
ทวีปแอฟริ กำมีลกั ษณะทำงสังคม 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. สังคมแบบดั้งเดิม เป็ นสังคม
ของชำวพื้นเมืองก่อนที่ชำวผิวขำวจะเข้ำมำ 2. สังคมแบบตะวันตก เป็ นสังคมที่
เปลี่ยนแปลงหลังจำกที่ชำวตะวันตกเข้ำมำแสวงหำอำณำนิคมเป็ นสังคมที่มีควำม
เจริ ญทำงเทคโนโลยี และมีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดี ลักษณะทำงกำยภำพที่ส่งผลให้
ทวีปแอฟริ กำมีลกั ษณะทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกในคริ สต์ศตวรรษที่
15 ชำวยุโรปสำมำรถขยำยเส้นทำงติดต่อทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยกำรเดินเรื อ
อ้อมแหลมกู๊ดโฮปทำงตอนใต้ของทวีปแอฟริ กำทำให้ภูมิภำคต่ำง ๆ ของทวีป
แอฟริ กำมีควำมสำคัญมำกขึ้น เพรำะนักเดินทำงของยุโรปอำศัยเมืองท่ำของทวีป
แอฟริ กำเป็ นจุดแวะพักเรื อเพื่อเติมน้ ำจืด เชื้อเพลิงและเสบียง ส่ งผลให้ชำติยโุ รป
ขยำยอิทธิพลเข้ำยึดแถบชำยฝั่งของทวีปแอฟริ กำตั้งเป็ นเมืองท่ำและทำกำรค้ำ
ดังนั้นประชำกรในสังคมของทวีปแอฟริ กำจึงได้รับอิทธิ พลจำกกำรเข้ำครอบครอง
ของชำติตะวันตกและส่ งผลให้มีลกั ษณะทำงสังคมเป็ น 2 ลักษณะ
สิ่ งแวดล้อมใหม่ หมำยถึง สิ่ งที่อยูร่ อบตัวที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อสร้ำง
ขึ้นใหม่ และมีผลต่อกำรดำรงชีวติ ของคนในพื้นที่ สะพำนมิลโลเป็ นสะพำนรถวิง่ ที่
มีควำมสู ง อยูท่ ำงตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส สร้ำงขึ้นเพื่อข้ำมหุ บเขำตำร์ น
กำรสร้ำงสะพำนมิลโลส่ งผลให้กำรคมนำคมสะดวกมำกขึ้นและประหยัดพลังงำน
เชื้อเพลิง ลอนดอนอำย มีลกั ษณะคล้ำยชิงช้ำสวรรค์อยูใ่ นประเทศสหรำชอำณำจักร
ลอนดอนอำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ให้ควำมสนใจไปเยีย่ มชมจำนวนมำก
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กำรพังทลำยของดินไม่ได้เป็ นผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริ กำแต่เกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์ในประเทศรวมกับปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ คือ กำรพังทลำยของดินมีปัจจัยที่ทำให้เกิด คือ กำรเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ แรงโน้มถ่วงของโลกที่เมื่อมีฝนตกหนักจนดินอิ่มตัว
ทำให้ดินที่อิ่มตัวด้วยน้ ำจะเคลื่อนที่จำกที่สูงลงสู่ ที่ต่ำตำมแรงดึงดูดของโลก ทำให้
เกิดดินเลื่อนหรื อถล่มลงมำ รวมถึงมนุษย์ที่ใช้ดินในกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็ น
อำหำร กำรถำงป่ ำเพื่อใช้ทำกำรเกษตร ดินจะถูกกระทบจำกแสงแดด น้ ำและลม
โดยไม่มีสิ่งใดปกคลุม จะทำให้เกิดกำรกัดเซำะและพัดพำดินให้ถล่มลงมำได้มำก
เพรำะชำวตะวันตกที่ไม่เชื่ อในอำนำจพระเจ้ำที่พิสูจน์ไม่ได้จึงหันมำสนใจหลักกำร
ทำงพระพุทธศำสนำที่ไม่สอนให้เชื่อแต่เน้นกำรลงมือปฏิบตั ิให้เห็นผลด้วยตนเอง
และหลักคำสอนที่เป็ นเหตุผลยอมรับได้สำมำรถพิสูจน์ได้ดว้ ยเหตุผลทำง
วิทยำศำสตร์
เพรำะควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำที่แสดงออกมำผ่ำนทำงศิลปวัฒนธรรมด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น สถำปั ตยกรรม ประติมำกรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม กลำยเป็ น
วัฒนธรรมสำคัญของโลกและก่อเป็ นวัฒนธรรมประเพณี ที่น่ำสนใจของโลก
เพรำะปำงปฐมเทศนำเป็ นปำงที่เกิดขึ้นวันอำสำฬหบูชำ ปำงไสยำสน์เป็ นปำงที่
เกิดขึ้นในวันวิสำขบูชำ และปำงสมำธิ หรื อที่เรี ยกอีกอย่ำงว่ำ ปำงตรัสรู้ เป็ น
เหตุกำรณ์ในวันวิสำขบูชำ ซึ่ งล้วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์สำคัญ
เพรำะคติขอ้ คิดจำกนันทิวสิ ำลชำดกนั้นเกี่ยวข้องกับกำรใช้คำพูดที่ไพเรำะ
อ่อนหวำนน่ำฟัง หลีกเลี่ยงกำรพูดจำที่ทุจริ ตส่ อเสี ยด คำหยำบ เพ้อเจ้อ เป็ นต้น
เพรำะกิจในอริ ยสัจ 4 กล่ำวเกี่ยวกับทุกข์ไว้วำ่ ทุกข์คือ สิ่ งที่ควรกำหนดรู ้
เพรำะเป็ นปรำกฏกำรณ์ควำมจริ งที่ตอ้ งประสบ
เพรำะหลักธรรม ฆรำวำสธรรมนั้นเป็ นหลักธรรมสำหรับผูค้ รองเรื อน ซึ่ งเจ้ำบ่ำว
เจ้ำสำวที่แต่งงำนสร้ำงครอบครัวควรนำไปประพฤติปฏิบตั ิ
เพรำะกำรเข้ำนอนเร็ ว และกำรออกจำกบ้ำนเร็ วขึ้นเป็ นวิธีกำรและแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำกำรถูกครู ตำหนิที่มำโรงเรี ยนสำย อันเป็ นมรรค คือ ข้อปฏิบตั ิให้ถึงกำร
ดับทุกข์
เพรำะอิสลำมถือว่ำในสำกลจักรวำลทั้งหลำยมีพระเจ้ำที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว
กำรนับถือสิ่ งอื่นเสมือนกำรตั้งภำคีเสมอกับพระเจ้ำ
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เพรำะพระสงฆ์คือ สำวกของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ อันหมำยถึง ผูฟ้ ังตำม
ปฏิบตั ิตำมคำสอนของพระพุทธเจ้ำ แล้วสอนให้ผอู้ ื่นรู้ตำมด้วยอันเป็ นหน้ำที่ของ
พระสงฆ์ที่จะช่วยให้พระศำสนำมัน่ คงอยูไ่ ด้นำน
เพรำะสังคหวัตถุ 4 เป็ นหลักกำรสงเครำะห์ อนุเครำะห์ซ่ ึ งกันและกัน กำรที่ครู ทำ
หน้ำที่ของครู ตำมหลักทิศ 6 ก็มีควำมสอดคล้องกับสังคหวัตถุ
เพรำะพุทธปณิ ธำนคือ ควำมตั้งพระทัยของพระพุทธเจ้ำที่จะให้สำวกศึกษำ
หลักธรรม ปฏิบตั ิตำมหลักธรรม มีส่วนช่วยในกำรเผยแผ่ศำสนำ และปกป้ อง
คุม้ ครองพระพุทธศำสนำเสี ยก่อน แล้วพระองค์จึงจะปริ นิพพำน
เพรำะศีลล้ำงบำป หรื อศีลจุ่ม จะทำแก่ทำรกแรกเกิดเพรำะถือว่ำมีบำปติดตัวมำแต่
บรรพบุรุษและเพื่อแสดงควำมศรัทธำนับถือในศำสนำคริ สต์
กำรรับบุตรบุญธรรมจำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมจำกทั้งบุตรบุญธรรมเอง บิดำ
มำรดำของบุตรบุญธรรม (หำกบุตรบุญธรรมเป็ นผูเ้ ยำว์) คู่สมรสของทั้งผูร้ ับ
บุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมซึ่ งแม้บิดำมำรดำของบุตรบุญธรรมจะยินยอม แต่
หำกบุตรบุญธรรมเองไม่ยนิ ยอมกำรรับบุตรบุญธรรมนั้นก็จะไม่มีควำมสมบูรณ์ได้
คดีอำญำเป็ นคดีที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์ระหว่ำงรัฐและเอกชน
เป็ นควำมผิดที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสังคม กล่ำวคือแม้ผไู ้ ด้รับควำมเสี ยหำย
หรื อเจ้ำทุกข์น้ นั ไม่เอำควำม แต่รัฐมีหน้ำที่ดำเนิ นกำรให้คดีถึงที่สุด เช่น กำรทำร้ำย
ร่ ำงกำยผูอ้ ื่น กำรลักทรัพย์ ส่ วนคดีแพ่ง คือ คดีที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลหรื อเอกชนต่อเอกชนที่ไม่มีผลเสี ยหำยต่อสังคมแต่อย่ำงใด
กำรอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญำไทยเป็ นสิ่ งที่คนไทยทุกคนควรปฏิบตั ิ เพรำะ
สิ่ งเหล่ำนั้นสะท้อนถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถของคนในชำติที่มีกำรปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มำ เป็ นสิ่ งที่ดีงำม และมีคุณค่ำควรแก่กำรอนุ รักษ์เพื่อให้คนในชำติเกิดควำม
ภำคภูมิใจ และร่ วมกันรักษำให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สืบต่อไป
กำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตยมีขอ้ เสี ยคือ เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตัดสิ นใจ
เรื่ องต่ำง ๆ เนื่ องจำกจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของบุคคลต่ำง ๆ ทำให้กำรแก้ไข
ในเรื่ องต่ำง ๆ ต้องใช้ระยะเวลำนำน
ถ้ำหำกคณะรัฐมนตรี ได้เคยแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำว่ำร่ ำงพระรำชบัญญัติน้ นั จำเป็ น
ต่อกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี อำจขอให้รัฐสภำประชุมร่ วมกันเพื่อมี
มติอีกครั้งหนึ่งได้ ถ้ำที่ประชุ มร่ วมกันของรัฐสภำมีมติไม่เห็นชอบร่ ำงพระรำชบัญญัติ
นั้นก็จะตกไป ตำมกระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย
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ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ ประมุขฝ่ ำยบริ หำร
คือ นำยกรัฐมนตรี มีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร ส่ วน
ประเทศสหรัฐอเมริ กำมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบประธำนำธิบดี
ซึ่ งมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบอำนำจรัฐ ส่ งผลดีต่อ
ประเทศชำติในกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อ
ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง โดยมีกำรตั้งหน่วยงำนที่สำคัญในกำรตรวจสอบ เพื่อ
ควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรประเทศ เช่น ผูต้ รวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่ งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สังคมไทยเป็ นระบบอุปถัมภ์ที่ผใู ้ หญ่หรื อผูท้ ี่มีอำนำจมำกกว่ำจะดูแลผูน้ อ้ ยที่อยูใ่ น
กำรควบคุมดูแลของตนและผูน้ อ้ ยก็จะต้องตอบแทนพระคุณของผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ น
อุปสรรคสำคัญต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตยของไทย เนื่ องจำกจะเกิดกำรปกป้ อง
เห็นแก่พวกพ้อง
กลไกรำคำ คือ รำคำของสิ นค้ำและบริ กำรซึ่ งถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และ
อุปทำน ดังนั้นจึงมีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ เป็ นกำรกำหนดให้ผผู ้ ลิต
สิ นค้ำผลิตออกมำให้พอดีกบั ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
นโยบำยของประเทศเป็ นปั จจัยที่ช่วยส่ งเสริ มกำรผลิตหรื อเป็ นอุปสรรคต่อกำร
ผลิตในบำงโอกำส เช่น นโยบำยกำรลดอัตรำดอกเบี้ยของรัฐบำลที่ช่วยกระตุน้
และส่ งเสริ มกำรผลิต
เงื่อนไขคุณธรรมในหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมหมำยถึงกำรมีควำม
ตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต มีควำมอดทนและพำกเพียร รวมถึง
กำรใช้สติปัญญำในกำรดำเนินชีวติ
กำรเก็บภำษีของรัฐบำลเป็ นไปเพื่อนำรำยได้น้ นั มำพัฒนำบริ หำรประเทศให้
เจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ วนกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั กำรบริ หำรงำนของรัฐบำลเป็ นสิ่ ง
ที่ข้ ึนอยูก่ บั นโยบำยต่ำง ๆ ในกำรบริ หำรประเทศให้ประชำชนมีควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี
เมื่อประชำชนมีควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนรัฐบำลจะเกิดควำมชอบธรรมในกำรบริ หำร
ประเทศ แต่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั กำรไม่มีกำรทุจริ ตร่ วมอยูด่ ว้ ย กำรบริ หำรงำนของรัฐบำล
จึงจะเกิดกำรได้รับควำมเชื่อถือจำกประชำชนตำมมำ
ประเทศสมำชิกของสหภำพยุโรปมีกำรใช้สกุลเงินเดียวกัน คือ สกุลเงินยูโร แต่
ประเทศสมำชิกของอำเซี ยนมีกำรใช้สกุลเงินที่แตกต่ำงกันออกไป
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ผลกระทบของกำรเกิดภำวะเงินฝื ดที่มีผลทำให้รำยได้ของประชำชนตกต่ำเนื่องจำก
เศรษฐกิจที่ถดถอย ประชำชนไม่มีกำลังซื้ อเพียงพอ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรที่ผปู้ ระกอบ
กำรลดกำรจ้ำงงำนและปลดคนออก ทำให้เกิดปั ญหำทำงสังคมต่ำง ๆ ทั้งปั ญหำ
อำชญำกรรม ปั ญหำสำรเสพติด ปัญหำโสเภณี เป็ นต้น
กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกูล้ งส่ งผลให้ประชำชนฝำกเงินกับ
ธนำคำรพำณิ ชย์นอ้ ยลง และนำเอำออกมำใช้สอยมำกขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ลดลงก็จะทำให้ผผู ้ ลิตกูเ้ งินไปใช้ในกำรผลิตมำกขึ้น ปริ มำณกำรบริ โภค
และกำรผลิตที่สูงขึ้นก็จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนที่ตำมมำ
เมื่ออุปสงค์ต่อสิ นค้ำและบริ กำรทั้งในและต่ำงประเทศลดตัวลง ซึ่ งเป็ นผลมำจำก
ภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชำชนในทุกประเทศมีควำมสำมำรถในกำรซื้ อลดลง กำร
ซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรต่ำง ๆ จึงมีปริ มำณน้อย รัฐบำลจึงใช้มำตรกำรกีดกันทำง
กำรค้ำ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชนหันมำใช้สินค้ำที่ผลิตในประเทศแทนกำรใช้
สิ นค้ำที่นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
กำรอธิ บำยข้อเท็จจริ งอย่ำงเป็ นเหตุเป็ นผล มีควำมเป็ นกลำงและปรำศจำกอคติเป็ น
สิ่ งที่ผศู ้ ึกษำต้องตระหนักถึงและให้ควำมสำคัญสำหรับขั้นตอนกำรวิเครำะห์ตีควำม
และประเมินหลักฐำนเป็ นอย่ำงมำก เพรำะถ้ำหำกผูศ้ ึกษำไม่มีควำมเป็ นกลำง
ในกำรศึกษำผลงำน และข้อสรุ ปที่จะได้ออกมำก็จะห่ำงไกลควำมเป็ นจริ งจำก
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ เป็ นอย่ำงมำกและผลงำนที่ได้ออกมำก็จะไม่มีควำม
น่ำเชื่อถือและไม่ได้รับกำรยอมรับในทำงประวัติศำสตร์
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์ ตีควำม และกำรประเมินหลักฐำน
เป็ นกำรศึกษำโดยประเมินหลักฐำนที่ได้มำนั้นอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ดังนั้นกำรศึกษำ
เรื่ องรำวต่ำง ๆ หรื อเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ใด ๆ ก็ตำมแต่สำมำรถนำวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์ ไปปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ผลงำนที่ศึกษำนั้นออกมำ
อย่ำงถูกต้อง มีควำมน่ำเชื่อถือ และได้รับกำรยอมรับมำกที่สุด
ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์มีพ้นื ที่รำบกว้ำงใหญ่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์จำนวนมำก ประกอบกับมีภูมิอำกำศที่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืชผัก
และผลไม้ได้หลำกหลำยชนิด ซึ่ งล้วนเป็ นพืชเศรษฐกิจสำคัญ อีกทั้งยังมี
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนอุตสำหกรรมหลำยประเภท และมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
จำนวนมำก ส่ งผลให้มีรำยได้เพียงพอต่อกำรพัฒนำประเทศในทุก ๆ ด้ำน รวมถึง
กำรมีเศรษฐกิจที่กำ้ วหน้ำเป็ นอย่ำงมำก
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แหล่งอำรยธรรมในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลกเป็ นสิ่ งที่สะท้อนถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถของมนุษยชำติที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ควำมเจริ ญด้ำนต่ำง ๆ ขึ้นมำ
และเป็ นประโยชน์ต่อคนในรุ่ นปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรค่ำแก่กำรยกย่องเชิดชู และ
ร่ วมกันอนุรักษ์เพื่อให้เป็ นแหล่งมรดกสำหรับกำรเรี ยนรู้ทำงวัฒนธรรมของ
มนุษยชำติสืบไป
ในช่วงเวลำนั้นประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยได้ตกเป็ นอำณำนิคมของชำติตะวันตก
รัชกำลที่ 5 จึงทรงปฏิรูปบ้ำนเมืองให้มีควำมก้ำวหน้ำ เพื่อไม่ให้ชำติตะวันตกดูถูกว่ำ
ไทยเป็ นพวกไม่มีอำรยธรรม แล้วถือเป็ นข้ออ้ำงในกำรยึดครองไทย
ในสมัยที่พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกมหำรำชทรงก่อร่ ำงสร้ำง
เมืองขึ้นใหม่ พระองค์ยงั ทรงต้องเผชิญกับกำรทำสงครำมกับพม่ำหลำยครั้ง ที่
สำคัญคือ สงครำมเก้ำทัพ แต่พระองค์และสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำสุ รสิ งหนำท
สำมำรถเป็ นผูน้ ำทัพขับไล่กองทัพพม่ำออกจำกดินแดนไทยไปได้
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ควำมเป็ นอยู่
ของประชำกร เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ในทำงเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐำน
ของควำมเรี ยบง่ำย อันนำไปสู่ ควำมมัน่ คงในชีวติ เช่น พระรำชทำนแนวคิดปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ต่ำง ๆ เช่น กำรทำฝน
หลวง โครงกำรแกล้งดิน กำรทำหญ้ำแฝก
ประเทศไทยได้เข้ำเป็ นสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลกใน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็ นเวทีสำหรับ
กำรเจรจำต่อรองและขจัดข้อพิพำททำงกำรค้ำและกำรบริ กำรระหว่ำงประเทศ
สมำชิก
แผนที่ คือ เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ที่แสดงลักษณะของสิ่ งต่ำง ๆ ที่ปรำกฏ
พื้นผิวโลกทั้งที่มีอยูต่ ำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น โดยกำรย่อส่ วนให้เล็กลง
บนพื้นรำบตำมขนำดที่ตอ้ งกำรโดยแสดงเครื่ องหมำยและสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น
พร้อมทั้งแสดงค่ำพิกดั ทำงภูมิศำสตร์ มำตรำส่ วน และเครื่ องหมำยบอกทิศทำง
พื้นที่รำบเพื่อกำรเพำะปลูกในทวีปอเมริ กำใต้มีจำกัด ระบบชลประทำนยังไม่
ครอบคลุมทัว่ ทั้งทวีป อีกทั้งประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปตั้งอยูใ่ นบริ เวณเทือกเขำสู ง
ที่ทุรกันดำร ทำให้กำรพัฒนำและกำรให้ควำมช่วยเหลือเข้ำไปถึงได้ยำก และตั้งอยู่
ในลักษณะภูมิอำกำศร้อนชื้ นแถบศูนย์สูตรที่ปกคลุมด้วยป่ ำดิบกว้ำงใหญ่และมี
ชนพื้นเมืองที่มีวถิ ีกำรดำรงชี วติ แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภำยนอกอำศัยอยู่
อีกด้วย
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โครงกำรออแพร์ หรื อ Au Pair เป็ นโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิ ดโอกำสให้
เยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 18-26 ปี จำกประเทศต่ำง ๆ ทัว่ ไป มีโอกำสเดินทำงไปหำ
ประสบกำรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชำวอเมริ กนั
ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงภูมิภำค และเกิดกำรเลื่อนไหลทำง
วัฒนธรรม
อนุสัญญำบำเซิ ลเป็ นอนุสัญญำที่วำ่ ด้วยกำรควบคุมเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสี ย
อันตรำยและกำรกำจัด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภำพอนำมัยของมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม
ปัญหำอำกำศเย็นรุ นแรงในทวีปอเมริ กำเหนื อมีสำเหตุมำจำกปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ
ทำให้มีอุณหภูมิลดลงถึง -45 องศำเซลเซี ยส และบำงที่ลดลงถึงจุดเยือกแข็ง ส่ งผล
ให้พ้นื ที่ทะเลทรำยที่แห้งแล้งที่สุด ต้องเผชิญกับหิ มะตกหนัก มีหิมะปกคลุมหนำ
และทำให้มีกำรต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นกับพืชผลทำง
กำรเกษตร
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในทวีปอเมริ กำเหนือส่ งผลให้ประเทศต่ำง ๆ ใน
อเมริ กำเหนื อต่ำงหันมำให้ควำมสำคัญกับปั ญหำที่เกิดมำกขึ้น และได้กำหนด
นโยบำยในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม และกำรพัฒนำประเทศขึ้นมำ ส่ งผลให้กำร
ส่ งออกของไทยต้องเพิ่มต้นทุนในกำรผลิตเพื่อให้สินค้ำมีมำตรฐำน และเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมมำกขึ้น
นิรำศกวำงตุง้ เป็ นนิ รำศที่แต่งขึ้นสมัยกรุ งธนบุรี เป็ นบันทึกของพระยำมหำนุภำพ
ซึ่ งถ่ำยทอดเรื่ องรำวในครั้งที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชทรงแต่งตั้งรำชทูตไป
เจริ ญสัมพันธไมตรี กบั จีน เป็ นวรรณคดีที่มีคุณค่ำและมีอิทธิ พลต่อกำรพัฒนำ
ชำติไทยในยุคต่อมำ คือ เป็ นนิรำศที่ใช้ฉำกต่ำงประเทศเรื่ องแรกในวรรณคดีไทย
และแสดงให้เห็นถึงกำรมีสัมพันธไมตรี ที่ดีกบั ชำติอื่น ส่ งผลต่อกำรรับศิลปวิทยำกำร
ต่ำง ๆ จำกจีนในช่วงเวลำต่อ ๆ มำ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำประเทศ
จีพีเอส หมำยถึง ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System :
GPS) จีพีเอส สำมำรถใช้คน้ หำตำแหน่งต่ำง ๆ บนพื้นโลก โดยอำศัยกำรคำนวณ
จำกสัญญำณนำฬิกำที่ส่งมำจำกดำวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลก มีประโยชน์ในกำรใช้
ค้นหำตำแหน่งของสิ่ งต่ำง ๆ บนพื้นโลกได้ และสำมำรถนำร่ องยำนพำหนะจำก
ตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งได้ เช่น เครื่ องบิน รถ เรื อ
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ปัญหำฝนกรดที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปเมื่อเกิดขึ้นจะส่ งผลให้สำรพิษจำพวกโลหะ
ถูกปลดปล่อยลงสู่ ดินและทำลำยแบคทีเรี ยในดินที่จำเป็ นต่อพืช เมื่อฝนกรดไหล
ลงสู่ แม่น้ ำและทะเลสำบจะพำสำรอะลูมิเนียมจำกดิน ซึ่ งเป็ นพิษต่อปลำไปด้วย
ส่ งผลให้สิ่งมีชีวติ ในน้ ำถูกทำลำย และกัดกร่ อนอำคำรบ้ำนเรื อนให้พงั เสี ยหำย
ปั ญหำฝนกรดเกิดขึ้นเมื่อแก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงจำพวก
ถ่ำนหิ นและแก๊สไนโตรเจนออกไซด์จำกยำนพำหนะรวมตัวกับควำมชื้นในอำกำศ
เป็ นกลุ่มควันที่เป็ นกรดซัลฟิ วริ กและกรดไนตริ ก โดยสำมำรถแก้ไขได้ดว้ ยวิธี
ลดปริ มำณกำรปล่อยแก๊สที่เป็ นมลพิษขึ้นสู่ อำกำศ
หลักที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบนั เรี ยกว่ำ หัวใจเศรษฐี ทำให้มีทรัพย์สินเงินทอง
พึ่งตนเองได้เกิดควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ
วิธีกำรปฏิบตั ิเพื่อควำมเป็ นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองต้องเริ่ มด้วยกำร
ขยันหมัน่ เพียรในกำรประกอบอำชีพ รู ้จกั เก็บออมทรัพย์ที่หำมำได้ กำรคบคนดี
และกำรรู้จกั ใช้ชีวติ อย่ำงพอเพียง
หลักโภควิภำค เป็ นกำรจัดสรรกำรใช้จ่ำยตำมควำมจำเป็ นเป็ นส่ วน ๆ ซึ่ งสอดคล้อง
กับหลักพอเพียงเป็ นกำรสร้ำงภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเองเมื่อยำมฉุ กเฉิ น
ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ควำมหมำยว่ำ สิ ทธิ มนุษยชนหมำยถึง ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภำพ และ
ควำมเสมอภำคของบุคคลที่ได้รับกำรรับรองหรื อคุม้ ครองตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยหรื อตำมกฎหมำยไทย หรื อตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยมี
พันธกรณี ที่จะต้องปฏิบตั ิตำม สิ ทธิมนุษยชนมีควำมสำคัญ คือ เป็ นแนวทำงให้
ประชำชนสำมำรถปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนได้อย่ำงถูกต้อง และไม่ไปละเมิดสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น โดยในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยที่เกี่ยวกับเรื่ อง
สิ ทธิ มนุษยชนได้กล่ำวไว้ในหมวดสิ ทธิ และเสรี ภำพส่ วนบุคคลในหัวข้อสิ ทธิ และ
เสรี ภำพในชีวิตและร่ ำงกำยไว้วำ่ ประชำชนทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภำพในชีวติ และ
ร่ ำงกำย กำรทรมำนทำรุ ณกรรม หรื อกำรลงโทษด้วยวิธีกำรโหดร้ำยจะกระทำมิได้
เว้นแต่มีคำสั่งหรื อหมำยของศำลหรื อมีเหตุอย่ำงอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ดังนั้น
แม้วำ่ กำรทำร้ำยร่ ำงกำยจะกระทำต่อบุคคลใดก็ตำมก็ถือเป็ นกำรกระทำที่ละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชนทั้งสิ้ น
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เหตุผล
กำรมีควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกันเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
เนื่องจำกขำดควำมประนีประนอม และควำมต้องกำรเอำชนะอีกฝ่ ำย ขำดกำรยอมรับ
ในเหตุผลและควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น ขำดควำมเคำรพควำมคิดเห็นของคนกลุ่มน้อย
กำรลดควำมขัดแย้งสำมำรถกระทำได้โดยใช้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำ ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น และสร้ำงควำมร่ วมมือกับทุกฝ่ ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แนวทำงสันติวธิ ี ซึ่ งจะทำให้กำรแก้ไขควำมขัดแย้งที่เกิดเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ำย และสำมำรถนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรแก้ปัญหำได้ คือกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผลโดยใช้ควำมรู ้คู่คุณธรรม
ไม่ใช้ควำมรุ นแรงในกำรแก้ปัญหำ คือ กำรไม่แก้ปัญหำด้วยวิธีกำรที่สุดโต่ง
จนเกินไป และคำนึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั
กำรใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตรของชำวบ้ำนชุมชนสุ ขใจทำให้ชำวบ้ำนมีหนี้สิน
เพิม่ ขึ้นเพรำะสำรเคมีมีรำคำแพง อีกทั้งผลผลิตในแต่ละปี มีรำคำไม่คงที่ ทำให้เกิด
ปั ญหำเช่นนี้วนเวียนอยูอ่ ย่ำงเสมอ กำรรวมกลุ่มของสมำชิ กในชุมชนมีประโยชน์
คือ ชำวบ้ำนจะมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกผลผลิตที่หำได้จำกในชุ มชน และชำวบ้ำนที่เกิด
กำรว่ำงงำนหลังจำกฤดูเก็บเกี่ยวเสร็ จสิ้ นก็ไม่ตอ้ งไปทำงำนในเมืองใหญ่และหันมำ
รวมกลุ่มกับชำวบ้ำนในชุมชนทำผลิตภัณฑ์จำกไข่เค็มขำยมีรำยได้เพิ่มเติม อีกทั้ง
เป็ นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กบั คนในชุมชนอีกด้วย และแนวทำงที่จะสำมำรถช่วย
ให้ชำวบ้ำนในชุมชนและชุมชนเองสำมำรถพัฒนำต่อไปได้อย่ำงยัง่ ยืน คือ แนวคิด
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่นำมำ
ประยุกต์ใช้พฒั นำบุคคลและชุมชนให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และยัง่ ยืน
กำรที่โลกแบ่งเป็ น 2 ค่ำยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองส่ งผลให้เกิดสงครำมที่เรี ยกว่ำ
สงครำมเย็น คือ ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มประเทศเสรี นิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริ กำ
กับฝ่ ำยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีสหภำพโซเวียตเป็ นผูน้ ำของกลุ่ม นโยบำย
กลำสนอสต์-เปเรสตรอยกำ เป็ นนโยบำยของประธำนำธิบดีมิคำอิล กอร์บำชอฟ
แห่งสหภำพโซเวียตเพื่อปฏิรูปประเทศให้มีควำมเป็ นประชำธิ ปไตยมำกขึ้น
ด้วยกำรให้สิทธิ เสรี ภำพแก่ประชำชนให้มีส่วนร่ วมในกำรปกครองประเทศ และ
นำไปสู่ กำรเจรจำระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับสหภำพโซเวียต เพื่อสิ้ นสุ ดสงครำมเย็น
ซึ่ งส่ งผลดีต่อประชำคมโลก คือ เกิดบรรยำกำศของสันติภำพในทำงกำรเมือง และ
นำไปสู่ กำรสิ้ นสุ ดสภำวะสงครำม

