
 

F  GHT  for  University 
พชิิตสังคม กับ อ.ชัย 

 รู้เรา-รู้เขา 
รู้เรา รู้เขา (9 วิชาสามญั / O-NET) 

 รู้เนือ้หาครบ 5 สาระ 
 ฝึกท าข้อสอบเก่า 
 ประลองโจทย์ใหม ่

 เร่ืองใดออกบอ่ย 
 รู้แนว “ตัง้ค าถาม” 

 
 ข้อสอบสังคม 
สอบ 9 วิชาสามญั (50 ข้อ) ข้อสอบมีแบบเลือกค าตอบเดียว มี 5 ตวัเลือก 
สอบ O-NET (90 ข้อ) 5 สาระ 1.ศาสนา    16 ข้อ (14 + 2) 

   2.หน้าท่ีพลเมืองฯ 16 ข้อ (14 + 2) 
   3.เศรษฐศาสตร์  16 ข้อ (14 + 2) 
   4.ประวตัศิาสตร์  16 ข้อ (14 + 2) 
   5.ภมูิศาสตร์   16 ข้อ (14 + 2) 

 
 รูปแบบการตัง้ค าถาม 
  เหตุ/ผล        วัตถุประสงค์/ก่อนหลัง 
  เล่นค า         เหมือน/ต่าง 
  มากสุด/น้อยสุด      ไม่ใช่/ยกเว้น 
  แนวโน้ม        ตรง/อ้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์โรงเรียนโซไซไทย 2561 
 
 

 
 
5. ข้อใดใช้ภาพพจนช์นิดเดียวกบัค าประพันธ์ต่อไปนี้ (O-NET 59) 
  สรมุขมุขสี่ด๎าน  เพียงพิมานผํานเมฆา  
        1. เรือม๎าหน๎ามุํงนํา   แลํนเฉื่อยฉ่ําลําระหง  
         2. เพียนทองงามดั่งทอง  ไมํเหมือนน๎องหํมตาดพราย  
         3. เรือสิงห๑วิ่งเผํนโผน  โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟอง  
         4. สุวรรณหงส๑ทรงพํูห๎อย  งามชดช๎อยลอยหลังสินธุ๑  

5. เรือครุฑยดุนาคหิ้ว  ลิ่วลอยมาพาผันผยอง 
6. ข้อใดเป็นค าถามเชิงวาทศิลป ์(O-NET 58) 
        1. พํอแมํชื่อไรไฉนนา   ชันษาเจ๎าไดส๎ักกี่ปี 
        2. มาแตํตําบลหนใด   บอกให๎แจ๎งใจยายตา 
        3. ลูกเสยีเมยีซ้ําไปจากรําง  โอ๎กรรมตามล๎างแตํปางไหน 
        4. น๎าทําไมนี่มาตีรัน   ขึ้งโกรธโทษทัณฑ๑ด๎วยอันใด 
        5. น่ังอยูํไยนั่นพํอขวัญข๎าว  ขัดเคืองอะไรเลําเจ๎าจึงหน ี
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เหต/ุผล     1.เพราะเหตใุดจงึเกิดการปฏิรูปบ้านเมืองสมยัรัชกาลท่ี 5 
        2.ผลจากสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง / ผลจากเงินเฟ้อ 
วตัถปุระสงค์/ก่อนหลงั 3.วตัถปุระสงค์ WTO, IMF, UNCTAD, NATO 
        4.ให้เรียงล าดบัเหตกุารณ์ก่อน-หลงั 
เลน่ค า     5.กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 
เหมือน/ตา่ง    6.มนษุย์สตัว์สงัคมอ่ืน, LNUN 
มากสดุ/น้อยสดุ   7.ข้อใดส าคญัมากท่ีสดุหรือน้อยท่ีสดุ 
ไมใ่ช/่ยกเว้น    8.ไมใ่ช/่ยกเว้น = ข้อใดผิด 
แนวโน้ม     9.แนวโน้มของสงัคมไทย, ความขดัแย้งในโลกปัจจบุนั 
ตรง/อ้อม     10.การขดัเกลาทางตรง/อ้อม 
 
ก าลังใจ “คตเิตือนใจ ยามท้อใจ” 

Where  there’s  a  will  there’s  a  way = ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนัน่ 
Time  and  tide  wait  for  no  man = เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร 

Time  lost  cannot  be  recalled = เวลาท่ีสญูเสียไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลบัมาได้ 
Never  put off  till  tomorrow  what  may  be  done  today = อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง 
Nothing  is  impossible  to  a  willing  heart = ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ ถ้าใจคิดจะท า 

Whatever  man  has  done, man  can  do = เม่ือเขาท าได้ เราต้องท าได้ 
No  pains, no  gains = ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บปวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนังสืออ่านเสริมเตรียมสอบสังคม 
 1. FIGHT for University หวัใจสงัคม มธัยมปลาย 
 2. คู่มือสงัคม บอกใบ้ศพัท์สงัคม 
 3. คลงัข้อสอบสงัคม O-NET ฉบบั KEY 
 4. ลกูเลน่ข้อสอบสงัคม 
 5. รู้ทนัข้อสอบสงัคม O-NET 
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ภมูิศาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
  แพะเมืองผ ี          หอนางอุสา      ออบหลวง 
  _________          _________      ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สามพนัโบก          เกาะตาปู       แหลมตะลุมพุก 
  _____________         ___________     ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภมูิศาสตร์โลก 
 
 
 
 
 
 
 
  Geyser          Adobe House       Igloo 
  ___________        ____________       ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________        ____________       ___________ 
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ภมูิศาสตร์ไทย 
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  _________          _________      ___________ 
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ภมูิศาสตร์โลก 
 
 
 
 
 
 
 
  Geyser          Adobe House       Igloo 
  ___________        ____________       ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________        ____________       ___________ 
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ประวัตศิาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
ธรรมจักรและกวางหมอบ    พระพุทธรูปปางลลีา     เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 
ศิลปะ ________       ศิลปะ ________       ศิลปะ ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีฯ   พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ฯ  ภ.ดินเผาลายเขียนสี 
ศิลปะ _______       ศิลปะ ________       ยุค ________ 
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ประวัตศิาสตร์โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐและกฎหมาย 
1. ประเทศในกลุม่ใดเป็นรัฐรูปแบบเดียวกนั 

1. ไทย    ญ่ีปุ่ น    พมา่ 
2. ฟิลปิปินส์   มาเลเซีย   สงิคโปร์ 
3. ออสเตรเลยี  แคนาดา   สวิตเซอร์แลนด์         
4. สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวียต 
 

2. กลุม่ประเทศในข้อใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมขุของประเทศ 
1. เยอรมนี    เนเธอร์แลนด์  เบลเยียม 
2. เดนมาร์ก   นอร์เวย์   สวีเดน 
3. เกาหลใีต้   มาเลเซีย   อิสราเอล 
4. ฝร่ังเศส    อินเดีย    อินโดนีเซีย          

 
3. ข้อใดเรียงศกัดิ์ของกฎหมายจากสงูไปหาต ่าได้ถกูต้อง 

1. พระราชก าหนด / พระราชกฤษฎีกา / เทศบญัญตัิ / กฎกระทรวง 
2. รัฐธรรมนญู / พระราชกฤษฎีกา / พระราชบญัญตัิ / กฎกระทรวง 
3. รัฐธรรมนญู / พระราชบญัญตัิ / พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง        
4. พระราชบญัญตัิ / กฎกระทรวง / พระราชกฤษฎีกา / เทศบญัญตัิ 
 
 

4. หากรัฐบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบงัคบัใช้มาตรการป้องปัดภยัพิบตัิสาธารณะเนื่องจากหลายจงัหวดัในภาค
กลางประสบภาวะน า้ทว่ม รัฐบาลควรออกกฎหมายในรูปแบบใด 

1. พระราชบญัญตัิ           2. พระราชก าหนด           
3. พระราชกฤษฎีกา          4. กฎกระทรวง 
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ประวัตศิาสตร์โลก 
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3. รัฐธรรมนญู / พระราชบญัญตัิ / พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง        
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4. หากรัฐบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบงัคบัใช้มาตรการป้องปัดภยัพิบตัิสาธารณะเนื่องจากหลายจงัหวดัในภาค
กลางประสบภาวะน า้ทว่ม รัฐบาลควรออกกฎหมายในรูปแบบใด 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม อ.ชัย...พชิติข้อสอบ 9 วชิาสามัญ & O-NET 
1. หากเราเทียบเคียงประวตัศิาสตร์ปลายสมยัอยธุยา เม่ือครัง้เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสองกบัประวตัิศาสตร์

สากล จะเทียบได้กบัข้อใด 
1. ประวตัศิาสตร์ยคุโบราณ         2. ประวตัศิาสตร์ยคุกลาง 
3. ประวตัศิาสตร์ยคุใหม ่            4. ประวตัศิาสตร์ยคุปัจจบุนั 
5. ประวตัศิาสตร์ร่วมสมยั 
 ยุคโบราณ    : _______________ 
 ยุคกลาง     : _______________ 
 สมยัใหม่     : _______________ 
 สมยัปัจจุบัน/ร่วมสมยั : _______________ 
 C.15 Re ______ 
 C.16 Re ______ 
 C.17 Rev ______ 
 C.18 Rev ______ 
 

1215  Magna Carta 
1776  Rev USA 
1789  Rev Fr 
1917  Rev Rus 
1911  Rev China (ซุน ยตั เซ็น) 
1949  Rev China (เหมา เจ๋อ ตง) 
 

 ประดษิฐ์ตวัอกัษรไทย พ.ศ.1826   = ค.ศ.1283 
 สมยัอยุธยา    พ.ศ.1893-2310 = ค.ศ.1350-1767 
 เสียกรุงฯ คร้ังที ่1  พ.ศ.2112   = ค.ศ.1569 
 เสียกรุงฯ คร้ังที ่2  พ.ศ.2310   = ค.ศ.1767 
 สมยัธนบุรี    พ.ศ.2310-2325 = ค.ศ.1767-1782 

 

 
2. เม่ือประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 2430 เกิดเหตกุารณ์ส าคญัในข้อใด 

1. การตัง้สภาท่ีปรึกษาราชการ        2. การตัง้กระทรวง       
3. การตัง้เจ้าภาษีนายอากร         4. การตัง้หอรัษฎากรพิพฒัน์ 
5. การตัง้ดสุิตธานี 
พ.ศ.2411  : ปีที ่ร.5 ทรงขึน้ครองราชย์ 
พ.ศ.2416  : ตั้ง “หอรัษฎากรพพิฒัน์” 
พ.ศ.2417  : ตั้ง “สภาทีป่รึกษา” (สภาทีป่รึกษาราชการแผ่นดนิ, สภาทีป่รึกษาส่วนพระองค์) 
พ.ศ.2430  : ตั้ง “กระทรวง” 
พ.ศ.2439  : ท า “งบประมาณแผ่นดนิ” คร้ังแรก 
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2. เม่ือประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 2430 เกิดเหตกุารณ์ส าคญัในข้อใด 

1. การตัง้สภาท่ีปรึกษาราชการ        2. การตัง้กระทรวง       
3. การตัง้เจ้าภาษีนายอากร         4. การตัง้หอรัษฎากรพิพฒัน์ 
5. การตัง้ดสุิตธานี 
พ.ศ.2411  : ปีที ่ร.5 ทรงขึน้ครองราชย์ 
พ.ศ.2416  : ตั้ง “หอรัษฎากรพพิฒัน์” 
พ.ศ.2417  : ตั้ง “สภาทีป่รึกษา” (สภาทีป่รึกษาราชการแผ่นดนิ, สภาทีป่รึกษาส่วนพระองค์) 
พ.ศ.2430  : ตั้ง “กระทรวง” 
พ.ศ.2439  : ท า “งบประมาณแผ่นดนิ” คร้ังแรก 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม อ.ชัย...พชิติข้อสอบ 9 วชิาสามัญ & O-NET 
1. หากเราเทียบเคียงประวตัศิาสตร์ปลายสมยัอยธุยา เม่ือครัง้เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสองกบัประวตัิศาสตร์
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1. ประวตัศิาสตร์ยคุโบราณ         2. ประวตัศิาสตร์ยคุกลาง 
3. ประวตัศิาสตร์ยคุใหม ่            4. ประวตัศิาสตร์ยคุปัจจบุนั 
5. ประวตัศิาสตร์ร่วมสมยั 
 ยุคโบราณ    : _______________ 
 ยุคกลาง     : _______________ 
 สมยัใหม่     : _______________ 
 สมยัปัจจุบัน/ร่วมสมยั : _______________ 
 C.15 Re ______ 
 C.16 Re ______ 
 C.17 Rev ______ 
 C.18 Rev ______ 
 

1215  Magna Carta 
1776  Rev USA 
1789  Rev Fr 
1917  Rev Rus 
1911  Rev China (ซุน ยตั เซ็น) 
1949  Rev China (เหมา เจ๋อ ตง) 
 

 ประดษิฐ์ตวัอกัษรไทย พ.ศ.1826   = ค.ศ.1283 
 สมยัอยุธยา    พ.ศ.1893-2310 = ค.ศ.1350-1767 
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3. ปีมะเมียจลุศกัราช 1184 ปี เจ้าเมืองเบงกอลฝ่ายองักฤษแตง่ให้การฝัดน าเคร่ืองราชบรรณาการมาถวาย
ขอท าสญัญาพระราชไมตรี เหตกุารณ์นีต้รงกบัข้อใด 

1. พ.ศ.2364              2. พ.ศ.2365          
3. พ.ศ.2366              4. พ.ศ.2367 
5. พ.ศ.2368 
 
ม.ศ.       621 = พ.ศ. 
จ.ศ.     1181 = พ.ศ. 
ร.ศ.     2324 = พ.ศ. 
ค.ศ.       543 = พ.ศ. 
ฮ.ศ.     1122 = พ.ศ. 

 
พ.ศ.     621 = ม.ศ. 
พ.ศ.   1181 = จ.ศ. 
พ.ศ.   2324 = ร.ศ. 
พ.ศ.     543 = ค.ศ. 
พ.ศ.   1122 = ฮ.ศ. 

ปี พ.ศ.2560 ตรงกบั 
 ม.ศ. _______ 
 จ.ศ. _______ 
 ร.ศ. _______ 
 ค.ศ. _______ 
 ฮ.ศ. _______ 

 
4. “พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์” ในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครัง้แรกในสมัยท่ีใครเป็น

นายกรัฐมนตรี 
1. พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา                  2. พระยาพหลพลพยหุเสนา 
3. จอมพล ป.พิบลูสงคราม         4. จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
5. พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั 
 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยคอมมวินิสต์เป็นคร้ังแรก 
 พระยาพหลพลพยุหเสนา : เกดิกบฏบวรเดช (ตุลาคม 2476), ร.7 ทรงสละราชสมบัต ิ
 จอมพล ป. พบูิลสงคราม  : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยพรรคการเมืองเป็นคร้ังแรก 
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  : เร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบับแรก (2504-2509) 
 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช  : เป็นนายกฯ คนแรกทีเ่ปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจนี 
 พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ : เร่ิมนโยบายการเมืองน าการทหาร, ออกค าส่ังนายกรัฐมนตรี 66/2523 
 พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั : ใช้นโยบาย “เปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า” กบักลุ่มอนิโดจนี 
 พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ  : เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ประกาศลอยตวัค่าเงนิบาทเม่ือ 2 ก.ค.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พระบรมธาตเุจดีย์ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามภาพแสดงถึงอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมจากประเทศใด 

1. ขอม 
2. ลงักา       
3. อินเดีย 
4. จีน 
5. เปอร์เซีย 
 
ตามพรลงิค์  ศูนย์กลางอยู่ทีน่ครศรีธรรมราช รับและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์ 

 มศิีลปะเด่น เช่น พระบรมธาตุเจดย์ี  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารทีน่ครศรีธรรมราช 
ศรีวชัิย  ศรีวชัิยมอีาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของไทยรวมถึงบางส่วนของคาบสมุทรมลายู เจริญด้านการค้า 

   เพราะเป็นเมืองท่าริมทะเลและอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างอนิเดยีกบัจนี 
 มศิีลปะเด่น เช่น เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกเิตศวร  พระบรมธาตุไชยาทีสุ่ราษฎร์ธานี 

 
 

6. ศลิปินกบัผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ในยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ ยกเว้นข้อใดท่ีไมถ่กูต้อง 
1. ไมเคลิ แองเจโล  ผลงานภาพก าเนิดอาดมั รูปสลกัเดวิด รูปหลอ่หินออ่น ปิเอตา 
2. เลโอนาร์โด ดาวินซี ผลงานภาพอาหารมือ้สดุท้าย ภาพโมนา ลิซา 
3. มามกัซิโอ    ผลงานภาพการจา่ยเงินบรรณาการ 
4. ราฟาเอล    ผลงานภาพพระมารดาและพระบตุร พร้อมด้วยนกับญุจอห์น 
5. บอลตเิชลล่ี   ผลงานภาพค าพิพากษาครัง้สดุท้าย      
 ไมเคลิ แองเจโล  : David , La Pieta , The Last Judgement 
       ภาพวาดบนเพดานโบสถ์ซีสทนี เช่น The Creation of Adam 
 ลโีอนาร์โด ดา วนิชี : Mona Lisa , The Last Supper 
 ราฟาเอล    : School of Athens , Madonna and Child with St.John 
 บอลตเิชลลี ่   : Birth of Venus (ภาพก าเนิดวนีัส) 
 มามกัซิโอ   : คนแรกทีใ่ช้เทคนิคการวาดภาพ 3 มติ ิเช่น ภาพการจ่ายเงนิบรรณาการ 
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 มศิีลปะเด่น เช่น เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกเิตศวร  พระบรมธาตุไชยาทีสุ่ราษฎร์ธานี 

 
 

6. ศลิปินกบัผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ในยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ ยกเว้นข้อใดท่ีไมถ่กูต้อง 
1. ไมเคลิ แองเจโล  ผลงานภาพก าเนิดอาดมั รูปสลกัเดวิด รูปหลอ่หินออ่น ปิเอตา 
2. เลโอนาร์โด ดาวินซี ผลงานภาพอาหารมือ้สดุท้าย ภาพโมนา ลิซา 
3. มามกัซิโอ    ผลงานภาพการจา่ยเงินบรรณาการ 
4. ราฟาเอล    ผลงานภาพพระมารดาและพระบตุร พร้อมด้วยนกับญุจอห์น 
5. บอลตเิชลล่ี   ผลงานภาพค าพิพากษาครัง้สดุท้าย      
 ไมเคลิ แองเจโล  : David , La Pieta , The Last Judgement 
       ภาพวาดบนเพดานโบสถ์ซีสทนี เช่น The Creation of Adam 
 ลโีอนาร์โด ดา วนิชี : Mona Lisa , The Last Supper 
 ราฟาเอล    : School of Athens , Madonna and Child with St.John 
 บอลตเิชลลี ่   : Birth of Venus (ภาพก าเนิดวนีัส) 
 มามกัซิโอ   : คนแรกทีใ่ช้เทคนิคการวาดภาพ 3 มติ ิเช่น ภาพการจ่ายเงนิบรรณาการ 
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3. ปีมะเมียจลุศกัราช 1184 ปี เจ้าเมืองเบงกอลฝ่ายองักฤษแตง่ให้การฝัดน าเคร่ืองราชบรรณาการมาถวาย
ขอท าสญัญาพระราชไมตรี เหตกุารณ์นีต้รงกบัข้อใด 

1. พ.ศ.2364              2. พ.ศ.2365          
3. พ.ศ.2366              4. พ.ศ.2367 
5. พ.ศ.2368 
 
ม.ศ.       621 = พ.ศ. 
จ.ศ.     1181 = พ.ศ. 
ร.ศ.     2324 = พ.ศ. 
ค.ศ.       543 = พ.ศ. 
ฮ.ศ.     1122 = พ.ศ. 

 
พ.ศ.     621 = ม.ศ. 
พ.ศ.   1181 = จ.ศ. 
พ.ศ.   2324 = ร.ศ. 
พ.ศ.     543 = ค.ศ. 
พ.ศ.   1122 = ฮ.ศ. 

ปี พ.ศ.2560 ตรงกบั 
 ม.ศ. _______ 
 จ.ศ. _______ 
 ร.ศ. _______ 
 ค.ศ. _______ 
 ฮ.ศ. _______ 

 
4. “พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์” ในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครัง้แรกในสมัยท่ีใครเป็น

นายกรัฐมนตรี 
1. พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา                  2. พระยาพหลพลพยหุเสนา 
3. จอมพล ป.พิบลูสงคราม         4. จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
5. พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั 
 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยคอมมวินิสต์เป็นคร้ังแรก 
 พระยาพหลพลพยุหเสนา : เกดิกบฏบวรเดช (ตุลาคม 2476), ร.7 ทรงสละราชสมบัต ิ
 จอมพล ป. พบูิลสงคราม  : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยพรรคการเมืองเป็นคร้ังแรก 
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  : เร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบับแรก (2504-2509) 
 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช  : เป็นนายกฯ คนแรกทีเ่ปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจนี 
 พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ : เร่ิมนโยบายการเมืองน าการทหาร, ออกค าส่ังนายกรัฐมนตรี 66/2523 
 พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั : ใช้นโยบาย “เปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า” กบักลุ่มอนิโดจนี 
 พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ  : เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ประกาศลอยตวัค่าเงนิบาทเม่ือ 2 ก.ค.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พระบรมธาตเุจดีย์ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามภาพแสดงถึงอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมจากประเทศใด 

1. ขอม 
2. ลงักา       
3. อินเดีย 
4. จีน 
5. เปอร์เซีย 
 
ตามพรลงิค์  ศูนย์กลางอยู่ทีน่ครศรีธรรมราช รับและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์ 

 มศิีลปะเด่น เช่น พระบรมธาตุเจดย์ี  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารทีน่ครศรีธรรมราช 
ศรีวชัิย  ศรีวชัิยมอีาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของไทยรวมถึงบางส่วนของคาบสมุทรมลายู เจริญด้านการค้า 

   เพราะเป็นเมืองท่าริมทะเลและอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างอนิเดยีกบัจนี 
 มศิีลปะเด่น เช่น เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกเิตศวร  พระบรมธาตุไชยาทีสุ่ราษฎร์ธานี 

 
 

6. ศลิปินกบัผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ในยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ ยกเว้นข้อใดท่ีไมถ่กูต้อง 
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 ไมเคลิ แองเจโล  : David , La Pieta , The Last Judgement 
       ภาพวาดบนเพดานโบสถ์ซีสทนี เช่น The Creation of Adam 
 ลโีอนาร์โด ดา วนิชี : Mona Lisa , The Last Supper 
 ราฟาเอล    : School of Athens , Madonna and Child with St.John 
 บอลตเิชลลี ่   : Birth of Venus (ภาพก าเนิดวนีัส) 
 มามกัซิโอ   : คนแรกทีใ่ช้เทคนิคการวาดภาพ 3 มติ ิเช่น ภาพการจ่ายเงนิบรรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 

72

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   72 6/18/2561 BE   09:26

3. ปีมะเมียจลุศกัราช 1184 ปี เจ้าเมืองเบงกอลฝ่ายองักฤษแตง่ให้การฝัดน าเคร่ืองราชบรรณาการมาถวาย
ขอท าสญัญาพระราชไมตรี เหตกุารณ์นีต้รงกบัข้อใด 

1. พ.ศ.2364              2. พ.ศ.2365          
3. พ.ศ.2366              4. พ.ศ.2367 
5. พ.ศ.2368 
 
ม.ศ.       621 = พ.ศ. 
จ.ศ.     1181 = พ.ศ. 
ร.ศ.     2324 = พ.ศ. 
ค.ศ.       543 = พ.ศ. 
ฮ.ศ.     1122 = พ.ศ. 

 
พ.ศ.     621 = ม.ศ. 
พ.ศ.   1181 = จ.ศ. 
พ.ศ.   2324 = ร.ศ. 
พ.ศ.     543 = ค.ศ. 
พ.ศ.   1122 = ฮ.ศ. 

ปี พ.ศ.2560 ตรงกบั 
 ม.ศ. _______ 
 จ.ศ. _______ 
 ร.ศ. _______ 
 ค.ศ. _______ 
 ฮ.ศ. _______ 

 
4. “พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์” ในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครัง้แรกในสมัยท่ีใครเป็น

นายกรัฐมนตรี 
1. พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา                  2. พระยาพหลพลพยหุเสนา 
3. จอมพล ป.พิบลูสงคราม         4. จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 
5. พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั 
 พระยามโนปกรณ์นิตธิาดา : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยคอมมวินิสต์เป็นคร้ังแรก 
 พระยาพหลพลพยุหเสนา : เกดิกบฏบวรเดช (ตุลาคม 2476), ร.7 ทรงสละราชสมบัต ิ
 จอมพล ป. พบูิลสงคราม  : ออกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยพรรคการเมืองเป็นคร้ังแรก 
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  : เร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบับแรก (2504-2509) 
 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช  : เป็นนายกฯ คนแรกทีเ่ปิดความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัจนี 
 พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ : เร่ิมนโยบายการเมืองน าการทหาร, ออกค าส่ังนายกรัฐมนตรี 66/2523 
 พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั : ใช้นโยบาย “เปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า” กบักลุ่มอนิโดจนี 
 พลเอกชวลติ ยงใจยุทธ  : เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ประกาศลอยตวัค่าเงนิบาทเม่ือ 2 ก.ค.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พระบรมธาตเุจดีย์ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามภาพแสดงถึงอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมจากประเทศใด 

1. ขอม 
2. ลงักา       
3. อินเดีย 
4. จีน 
5. เปอร์เซีย 
 
ตามพรลงิค์  ศูนย์กลางอยู่ทีน่ครศรีธรรมราช รับและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์ 

 มศิีลปะเด่น เช่น พระบรมธาตุเจดย์ี  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารทีน่ครศรีธรรมราช 
ศรีวชัิย  ศรีวชัิยมอีาณาเขตครอบคลุมภาคใต้ของไทยรวมถึงบางส่วนของคาบสมุทรมลายู เจริญด้านการค้า 

   เพราะเป็นเมืองท่าริมทะเลและอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างอนิเดยีกบัจนี 
 มศิีลปะเด่น เช่น เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกเิตศวร  พระบรมธาตุไชยาทีสุ่ราษฎร์ธานี 

 
 

6. ศลิปินกบัผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้ในยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ ยกเว้นข้อใดท่ีไมถ่กูต้อง 
1. ไมเคลิ แองเจโล  ผลงานภาพก าเนิดอาดมั รูปสลกัเดวิด รูปหลอ่หินออ่น ปิเอตา 
2. เลโอนาร์โด ดาวินซี ผลงานภาพอาหารมือ้สดุท้าย ภาพโมนา ลิซา 
3. มามกัซิโอ    ผลงานภาพการจา่ยเงินบรรณาการ 
4. ราฟาเอล    ผลงานภาพพระมารดาและพระบตุร พร้อมด้วยนกับญุจอห์น 
5. บอลตเิชลล่ี   ผลงานภาพค าพิพากษาครัง้สดุท้าย      
 ไมเคลิ แองเจโล  : David , La Pieta , The Last Judgement 
       ภาพวาดบนเพดานโบสถ์ซีสทนี เช่น The Creation of Adam 
 ลโีอนาร์โด ดา วนิชี : Mona Lisa , The Last Supper 
 ราฟาเอล    : School of Athens , Madonna and Child with St.John 
 บอลตเิชลลี ่   : Birth of Venus (ภาพก าเนิดวนีัส) 
 มามกัซิโอ   : คนแรกทีใ่ช้เทคนิคการวาดภาพ 3 มติ ิเช่น ภาพการจ่ายเงนิบรรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 

73

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   73 6/18/2561 BE   09:26



7. ข้อใดจบัคูช่นชาตแิละความเจริญด้านอารยธรรมในสมยัโบราณได้ไมถ่กูต้อง 
1. สเุมเรียน – ตวัอกัษรคนูิฟอร์ม        2. อสัซีเรียน – ภาพสลกันนูต ่า 
3. ฮีบรู – คมัภีร์พนัธสญัญาเก่า        4. เปอร์เซีย – ซิกกแูรต     
5. อียิปต์ – คมัภีร์มรณะ 
สุเมเรียน  เร่ิมการชลประทาน           วหิารซิกกูแรต 

 อกัษรคูนิฟอร์ม (อกัษรลิม่)         มหากาพย์กลิกาเมซ 
 ล้อตดิกบัเพลาเกวยีนและรถศึก        ววัคู่เทยีมคนัไถ 
 จานหมุนเพ่ือใช้ป้ันดนิเผา (potter’s wheel)     ปฏิทนิจนัทรคต ิ
 ฐานเลข 12 (1 โหล) / ปีม ี12 เดือน / แบ่งวนัม ี24 ช่ัวโมง 
 ฐานเลข 60 (แบ่งเวลา-มุมองศา / ช่ัวโมงม ี60 นาท ี วงกลมม ี360 องศา) 

อสัซีเรียน  ภาพสลกันูนต า่ (Bas relief) 
 ห้องสมุดเมืองนิเนเวห์ 

เปอร์เซีย  ระบบไปรษณีย์ 
 คมนาคม (ถนนเช่ือมเมืองเรียกว่า Royal Road) 

ฮีบรู (ยวิ)  นับถือพระเจ้าองค์เดยีว (พระยาห์เวห์) 
 คมัภีร์พนัธสัญญาเก่า 

อยีปิต์  พรีะมดิ มมัมี ่(วญิญาณอมตะและชีวติในภพหน้า)   ปาปิรุส 
 อกัษรภาพไฮโรกลฟิิก/เฮียราตกิ        ศิลาโรเซตต้า (Rosetta Stone) 
 เสาหินโอบิลสิ (Obelisk)          คมัภีร์มรณะ (Book of the Dead) 
 รวบรวมบัญชียา            นาฬิกาแดด 
 ปฏิทนิแบบสุริยคตทิีแ่บ่งปีออกเป็น 365 วนั     วหิารคาร์นัค (Karnak) 
 บูชาเทพโอซิริส / เทพอะมอน / เทพเร / สุริยเทพอะตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จกัรวรรดใิดได้รับสมญาวา่ “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
1. จกัรวรรดอิินคา            2. จกัรวรรดอิอตโตมนั 
3. จกัรวรรดเิปอร์เซีย           4. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก 
5. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก    

อารยธรรม 
ไบแซนไทน์ 
(Byzentine) 

 Byzentine  - ได้รับสมญาว่า “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
     - มอีทิธิพลต่อดนิแดนเอเชียไมเนอร์ คาบสมุทรบอลข่านและรัสเซีย 
 มรดกอารยธรรม - กฎหมายจสัตเินียน (ถือเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายยุโรป) 
     - เป็นต้นก าเนิดศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ 
     - สถาปัตยกรรม เช่น วหิารเซนต์โซเฟีย (Blue Mosque) 
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(Islam) 

 Islam   - ได้รับสมญาว่า “สะพานเช่ือมอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก” 
 มรดกอารยธรรม - เด่นด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และคณิตศาสตร์ 
     - งานสถาปัตยกรรมของโลกอสิลามได้รับอทิธิพลจากอารยธรรมไบแซนไทน์ 
      และเปอร์เซีย เช่น หลงัคาโดม  เสาและประตูโค้ง  โมเสก 

 
9. ข้อใดไมไ่ด้แสดงถึงความขดัแย้งระหวา่งประเทศท่ีมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั 

1. สงครามอา่วเปอร์เซีย             2. สงครามเย็น 
3. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้          4. ก าแพงเบอร์ลิน 
5. วิกฤตการณ์ควิบา 
สาเหตุความขัดแย้งด้าน 
อุดมการณ์ทางการเมือง 

 สงครามเกาหล ี(ค.ศ.1950) 
 สงครามเวยีดนาม (ค.ศ.1960-1975) 
 วกิฤตการณ์เบอร์ลนิ (ค.ศ.1948) 
 วกิฤตการณ์ควิบา (ค.ศ.1962) 

ศาสนา  สงครามครูเสด 
 ความขัดแย้งระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถาน 

เช้ือชาตแิละศาสนา  ความขัดแย้งในอนิเดยี 
 ความขัดแย้งในศรีลงักา (ทมฬิอแีลมกบัสิงหล) 
 ความขัดแย้งในตะวนัออกกลาง (ปัญหาปาเลสไตน์ ยวิกบัอาหรับ) 
 สงครามโคโซโว (ชาวโคโซวาร์กบัพวกเซิร์บในเซอร์เบีย) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  สงครามอ่าวเปอร์เซีย 1991 (อรัิกบุกคูเวต) 
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7. ข้อใดจบัคูช่นชาตแิละความเจริญด้านอารยธรรมในสมยัโบราณได้ไมถ่กูต้อง 
1. สเุมเรียน – ตวัอกัษรคนูิฟอร์ม        2. อสัซีเรียน – ภาพสลกันนูต ่า 
3. ฮีบรู – คมัภีร์พนัธสญัญาเก่า        4. เปอร์เซีย – ซิกกแูรต     
5. อียิปต์ – คมัภีร์มรณะ 
สุเมเรียน  เร่ิมการชลประทาน           วหิารซิกกูแรต 

 อกัษรคูนิฟอร์ม (อกัษรลิม่)         มหากาพย์กลิกาเมซ 
 ล้อตดิกบัเพลาเกวยีนและรถศึก        ววัคู่เทยีมคนัไถ 
 จานหมุนเพ่ือใช้ป้ันดนิเผา (potter’s wheel)     ปฏิทนิจนัทรคต ิ
 ฐานเลข 12 (1 โหล) / ปีม ี12 เดือน / แบ่งวนัม ี24 ช่ัวโมง 
 ฐานเลข 60 (แบ่งเวลา-มุมองศา / ช่ัวโมงม ี60 นาท ี วงกลมม ี360 องศา) 

อสัซีเรียน  ภาพสลกันูนต า่ (Bas relief) 
 ห้องสมุดเมืองนิเนเวห์ 

เปอร์เซีย  ระบบไปรษณีย์ 
 คมนาคม (ถนนเช่ือมเมืองเรียกว่า Royal Road) 

ฮีบรู (ยวิ)  นับถือพระเจ้าองค์เดยีว (พระยาห์เวห์) 
 คมัภีร์พนัธสัญญาเก่า 

อยีปิต์  พรีะมดิ มมัมี ่(วญิญาณอมตะและชีวติในภพหน้า)   ปาปิรุส 
 อกัษรภาพไฮโรกลฟิิก/เฮียราตกิ        ศิลาโรเซตต้า (Rosetta Stone) 
 เสาหินโอบิลสิ (Obelisk)          คมัภีร์มรณะ (Book of the Dead) 
 รวบรวมบัญชียา            นาฬิกาแดด 
 ปฏิทนิแบบสุริยคตทิีแ่บ่งปีออกเป็น 365 วนั     วหิารคาร์นัค (Karnak) 
 บูชาเทพโอซิริส / เทพอะมอน / เทพเร / สุริยเทพอะตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จกัรวรรดใิดได้รับสมญาวา่ “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
1. จกัรวรรดอิินคา            2. จกัรวรรดอิอตโตมนั 
3. จกัรวรรดเิปอร์เซีย           4. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก 
5. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก    

อารยธรรม 
ไบแซนไทน์ 
(Byzentine) 

 Byzentine  - ได้รับสมญาว่า “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
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     - เป็นต้นก าเนิดศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ 
     - สถาปัตยกรรม เช่น วหิารเซนต์โซเฟีย (Blue Mosque) 

อารยธรรมอสิลาม 
(Islam) 

 Islam   - ได้รับสมญาว่า “สะพานเช่ือมอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก” 
 มรดกอารยธรรม - เด่นด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และคณิตศาสตร์ 
     - งานสถาปัตยกรรมของโลกอสิลามได้รับอทิธิพลจากอารยธรรมไบแซนไทน์ 
      และเปอร์เซีย เช่น หลงัคาโดม  เสาและประตูโค้ง  โมเสก 

 
9. ข้อใดไมไ่ด้แสดงถึงความขดัแย้งระหวา่งประเทศท่ีมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั 

1. สงครามอา่วเปอร์เซีย             2. สงครามเย็น 
3. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้          4. ก าแพงเบอร์ลิน 
5. วิกฤตการณ์ควิบา 
สาเหตุความขัดแย้งด้าน 
อุดมการณ์ทางการเมือง 

 สงครามเกาหล ี(ค.ศ.1950) 
 สงครามเวยีดนาม (ค.ศ.1960-1975) 
 วกิฤตการณ์เบอร์ลนิ (ค.ศ.1948) 
 วกิฤตการณ์ควิบา (ค.ศ.1962) 

ศาสนา  สงครามครูเสด 
 ความขัดแย้งระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถาน 

เช้ือชาตแิละศาสนา  ความขัดแย้งในอนิเดยี 
 ความขัดแย้งในศรีลงักา (ทมฬิอแีลมกบัสิงหล) 
 ความขัดแย้งในตะวนัออกกลาง (ปัญหาปาเลสไตน์ ยวิกบัอาหรับ) 
 สงครามโคโซโว (ชาวโคโซวาร์กบัพวกเซิร์บในเซอร์เบีย) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  สงครามอ่าวเปอร์เซีย 1991 (อรัิกบุกคูเวต) 
 
 
 
 
 
 

75

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   75 6/18/2561 BE   09:26



7. ข้อใดจบัคูช่นชาตแิละความเจริญด้านอารยธรรมในสมยัโบราณได้ไมถ่กูต้อง 
1. สเุมเรียน – ตวัอกัษรคนูิฟอร์ม        2. อสัซีเรียน – ภาพสลกันนูต ่า 
3. ฮีบรู – คมัภีร์พนัธสญัญาเก่า        4. เปอร์เซีย – ซิกกแูรต     
5. อียิปต์ – คมัภีร์มรณะ 
สุเมเรียน  เร่ิมการชลประทาน           วหิารซิกกูแรต 

 อกัษรคูนิฟอร์ม (อกัษรลิม่)         มหากาพย์กลิกาเมซ 
 ล้อตดิกบัเพลาเกวยีนและรถศึก        ววัคู่เทยีมคนัไถ 
 จานหมุนเพ่ือใช้ป้ันดนิเผา (potter’s wheel)     ปฏิทนิจนัทรคต ิ
 ฐานเลข 12 (1 โหล) / ปีม ี12 เดือน / แบ่งวนัม ี24 ช่ัวโมง 
 ฐานเลข 60 (แบ่งเวลา-มุมองศา / ช่ัวโมงม ี60 นาท ี วงกลมม ี360 องศา) 

อสัซีเรียน  ภาพสลกันูนต า่ (Bas relief) 
 ห้องสมุดเมืองนิเนเวห์ 

เปอร์เซีย  ระบบไปรษณีย์ 
 คมนาคม (ถนนเช่ือมเมืองเรียกว่า Royal Road) 

ฮีบรู (ยวิ)  นับถือพระเจ้าองค์เดยีว (พระยาห์เวห์) 
 คมัภีร์พนัธสัญญาเก่า 

อยีปิต์  พรีะมดิ มมัมี ่(วญิญาณอมตะและชีวติในภพหน้า)   ปาปิรุส 
 อกัษรภาพไฮโรกลฟิิก/เฮียราตกิ        ศิลาโรเซตต้า (Rosetta Stone) 
 เสาหินโอบิลสิ (Obelisk)          คมัภีร์มรณะ (Book of the Dead) 
 รวบรวมบัญชียา            นาฬิกาแดด 
 ปฏิทนิแบบสุริยคตทิีแ่บ่งปีออกเป็น 365 วนั     วหิารคาร์นัค (Karnak) 
 บูชาเทพโอซิริส / เทพอะมอน / เทพเร / สุริยเทพอะตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จกัรวรรดใิดได้รับสมญาวา่ “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
1. จกัรวรรดอิินคา            2. จกัรวรรดอิอตโตมนั 
3. จกัรวรรดเิปอร์เซีย           4. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก 
5. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก    

อารยธรรม 
ไบแซนไทน์ 
(Byzentine) 

 Byzentine  - ได้รับสมญาว่า “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
     - มอีทิธิพลต่อดนิแดนเอเชียไมเนอร์ คาบสมุทรบอลข่านและรัสเซีย 
 มรดกอารยธรรม - กฎหมายจสัตเินียน (ถือเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายยุโรป) 
     - เป็นต้นก าเนิดศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ 
     - สถาปัตยกรรม เช่น วหิารเซนต์โซเฟีย (Blue Mosque) 

อารยธรรมอสิลาม 
(Islam) 

 Islam   - ได้รับสมญาว่า “สะพานเช่ือมอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก” 
 มรดกอารยธรรม - เด่นด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และคณิตศาสตร์ 
     - งานสถาปัตยกรรมของโลกอสิลามได้รับอทิธิพลจากอารยธรรมไบแซนไทน์ 
      และเปอร์เซีย เช่น หลงัคาโดม  เสาและประตูโค้ง  โมเสก 

 
9. ข้อใดไมไ่ด้แสดงถึงความขดัแย้งระหวา่งประเทศท่ีมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั 

1. สงครามอา่วเปอร์เซีย             2. สงครามเย็น 
3. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้          4. ก าแพงเบอร์ลิน 
5. วิกฤตการณ์ควิบา 
สาเหตุความขัดแย้งด้าน 
อุดมการณ์ทางการเมือง 

 สงครามเกาหล ี(ค.ศ.1950) 
 สงครามเวยีดนาม (ค.ศ.1960-1975) 
 วกิฤตการณ์เบอร์ลนิ (ค.ศ.1948) 
 วกิฤตการณ์ควิบา (ค.ศ.1962) 

ศาสนา  สงครามครูเสด 
 ความขัดแย้งระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถาน 

เช้ือชาตแิละศาสนา  ความขัดแย้งในอนิเดยี 
 ความขัดแย้งในศรีลงักา (ทมฬิอแีลมกบัสิงหล) 
 ความขัดแย้งในตะวนัออกกลาง (ปัญหาปาเลสไตน์ ยวิกบัอาหรับ) 
 สงครามโคโซโว (ชาวโคโซวาร์กบัพวกเซิร์บในเซอร์เบีย) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  สงครามอ่าวเปอร์เซีย 1991 (อรัิกบุกคูเวต) 
 
 
 
 
 
 

74

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   74 6/18/2561 BE   09:26

7. ข้อใดจบัคูช่นชาตแิละความเจริญด้านอารยธรรมในสมยัโบราณได้ไมถ่กูต้อง 
1. สเุมเรียน – ตวัอกัษรคนูิฟอร์ม        2. อสัซีเรียน – ภาพสลกันนูต ่า 
3. ฮีบรู – คมัภีร์พนัธสญัญาเก่า        4. เปอร์เซีย – ซิกกแูรต     
5. อียิปต์ – คมัภีร์มรณะ 
สุเมเรียน  เร่ิมการชลประทาน           วหิารซิกกูแรต 

 อกัษรคูนิฟอร์ม (อกัษรลิม่)         มหากาพย์กลิกาเมซ 
 ล้อตดิกบัเพลาเกวยีนและรถศึก        ววัคู่เทยีมคนัไถ 
 จานหมุนเพ่ือใช้ป้ันดนิเผา (potter’s wheel)     ปฏิทนิจนัทรคต ิ
 ฐานเลข 12 (1 โหล) / ปีม ี12 เดือน / แบ่งวนัม ี24 ช่ัวโมง 
 ฐานเลข 60 (แบ่งเวลา-มุมองศา / ช่ัวโมงม ี60 นาท ี วงกลมม ี360 องศา) 

อสัซีเรียน  ภาพสลกันูนต า่ (Bas relief) 
 ห้องสมุดเมืองนิเนเวห์ 

เปอร์เซีย  ระบบไปรษณีย์ 
 คมนาคม (ถนนเช่ือมเมืองเรียกว่า Royal Road) 

ฮีบรู (ยวิ)  นับถือพระเจ้าองค์เดยีว (พระยาห์เวห์) 
 คมัภีร์พนัธสัญญาเก่า 

อยีปิต์  พรีะมดิ มมัมี ่(วญิญาณอมตะและชีวติในภพหน้า)   ปาปิรุส 
 อกัษรภาพไฮโรกลฟิิก/เฮียราตกิ        ศิลาโรเซตต้า (Rosetta Stone) 
 เสาหินโอบิลสิ (Obelisk)          คมัภีร์มรณะ (Book of the Dead) 
 รวบรวมบัญชียา            นาฬิกาแดด 
 ปฏิทนิแบบสุริยคตทิีแ่บ่งปีออกเป็น 365 วนั     วหิารคาร์นัค (Karnak) 
 บูชาเทพโอซิริส / เทพอะมอน / เทพเร / สุริยเทพอะตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จกัรวรรดใิดได้รับสมญาวา่ “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
1. จกัรวรรดอิินคา            2. จกัรวรรดอิอตโตมนั 
3. จกัรวรรดเิปอร์เซีย           4. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก 
5. จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก    

อารยธรรม 
ไบแซนไทน์ 
(Byzentine) 

 Byzentine  - ได้รับสมญาว่า “ครูผู้สอนวฒันธรรม” 
     - มอีทิธิพลต่อดนิแดนเอเชียไมเนอร์ คาบสมุทรบอลข่านและรัสเซีย 
 มรดกอารยธรรม - กฎหมายจสัตเินียน (ถือเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายยุโรป) 
     - เป็นต้นก าเนิดศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ 
     - สถาปัตยกรรม เช่น วหิารเซนต์โซเฟีย (Blue Mosque) 

อารยธรรมอสิลาม 
(Islam) 

 Islam   - ได้รับสมญาว่า “สะพานเช่ือมอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก” 
 มรดกอารยธรรม - เด่นด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และคณิตศาสตร์ 
     - งานสถาปัตยกรรมของโลกอสิลามได้รับอทิธิพลจากอารยธรรมไบแซนไทน์ 
      และเปอร์เซีย เช่น หลงัคาโดม  เสาและประตูโค้ง  โมเสก 

 
9. ข้อใดไมไ่ด้แสดงถึงความขดัแย้งระหวา่งประเทศท่ีมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั 

1. สงครามอา่วเปอร์เซีย             2. สงครามเย็น 
3. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้          4. ก าแพงเบอร์ลิน 
5. วิกฤตการณ์ควิบา 
สาเหตุความขัดแย้งด้าน 
อุดมการณ์ทางการเมือง 

 สงครามเกาหล ี(ค.ศ.1950) 
 สงครามเวยีดนาม (ค.ศ.1960-1975) 
 วกิฤตการณ์เบอร์ลนิ (ค.ศ.1948) 
 วกิฤตการณ์ควิบา (ค.ศ.1962) 

ศาสนา  สงครามครูเสด 
 ความขัดแย้งระหว่างอนิเดยีกบัปากสีถาน 

เช้ือชาตแิละศาสนา  ความขัดแย้งในอนิเดยี 
 ความขัดแย้งในศรีลงักา (ทมฬิอแีลมกบัสิงหล) 
 ความขัดแย้งในตะวนัออกกลาง (ปัญหาปาเลสไตน์ ยวิกบัอาหรับ) 
 สงครามโคโซโว (ชาวโคโซวาร์กบัพวกเซิร์บในเซอร์เบีย) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  สงครามอ่าวเปอร์เซีย 1991 (อรัิกบุกคูเวต) 
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10. “หลกัเบญจาธิปไตย” (Five Principle) เป็นแนวความคิดของผู้น าจีนทา่นใด 
1. เติง้ เส่ียว ผิง             2. เจียง ไค เช็ค 
3. เหมา เจอ๋ ตงุ             4. ซุน ยตั เซน     
5. จ ูเอ็น ไล 
ดร.ซุน ยตั เซน  ลทัธิไตรราษฎร์ ได้แก่ ชาตนิิยม / ประชาธิปไตย / สวสัดภิาพของประชาชน 

 เบญจาธิปไตย โดยแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิัญญัติ 
     ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายสอบแข่งขัน และฝ่ายตรวจควบคุม นับเป็นการผสมผสาน 
     ระหว่างสถาบันการเมืองทีเ่ป็นของวฒันธรรมเดมิ กบัสถาบันการเมือง 
     สมยัใหม่ของชาตติะวนัตก 

เหมา เจ๋อ ตง  เกดิการปฏิวตัวิฒันธรรม Red Guards 
 พฒันาเศรษฐกจิโดยยดึหลกัพึง่ตนเอง ผลติแบบก้าวกระโดดไกล ระบบนารวม ระบบคอมมูน 
 เปลีย่นการปกครองเป็นคอมมวินิสต์และตั้งช่ือ “สาธารณรัฐประชาชนจนี” (1 ตุลาคม 1949) 

เติง้เส่ียวผงิ  เสนอ “นโยบายส่ีทนัสมยั” เพ่ือปฏิรูปประเทศจนี 4 ด้าน ได้แก่ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี/ 
   เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม / การป้องกนัประเทศ ท าให้การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
   ของจนีเสรีมากขึน้ แต่จนียงัคงควบคุมการเมืองอย่างเคร่งครัด 

 
11. ค าวา่ “ทางสายกลาง” นัน้ อยูก่ลางระหวา่งลทัธิใด 

1. อตัตกลิมถานโุยค กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 
2. อตัตกลิมถานโุยค กบั สสัสตทิฏฐิ 
3. อตัตกลิมถานโุยค กบั กามสขุลัลิกานโุยค      
4. กามสขุลัลิกานโุยค กบั นตัถิกทิฏฐิ 
5. อกิริยทิฏฐิ กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 

ลทัธิ เจ้าลทัธิ ค าสอน 
อกริิยทฏิฐิ ปูรณกสัสป  บุญบาปไม่ม ีท าดหีรือช่ัวไม่มผีลตอบสนองแก่ผู้กระท า 
อเหตุกทฏิฐิ มกัขลโิคสาล  ไม่มเีหตุปัจจยั ไม่มใีครสร้าง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์ิและเศร้าหมองเอง 

   ตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัตถิกทฏิฐิ อชิตเกสกมัพล  ตายแล้วสูญ ไม่เช่ือท าบุญทาน-บูชายญั โลกนีโ้ลกหน้าไม่ม ี
   คนไม่มสัีตว์ไม่ม ีร่างกายของสัตว์เป็นเพยีงธาต ุ

สัสสตทฏิฐิ ปกธุกจัจายนะ  สภาพทั้ง 7 (ดนิ น า้ ไฟ ลม สุข ทุกข์ ชีวะ) เป็นนิรันดรยัง่ยืน 
   ไม่เปลีย่นแปลง บาปกรรมจากการฆ่าไม่ม ี

อมราวกิเขปิกทฏิฐิ สัญชัยเวลฏัฐบุตร  มคีวามเห็นไม่ตายตวัไม่แน่นอน ล่ืนแบบปลาไหล ไม่ยืนยนัหรือ 
   ปฏิเสธทรรศนะใด 

อตัตกลิมถานุโยค 
และอเนกานตวาท 

นิครนถ์นาฏบุตร  อตัตกลิมถานุโยค : การทรมานกายเป็นทางพ้นทุกข์ 
 อเนกานตวาท : ความจริงมหีลายเง่ือนหลายแง่ 
 นิครนถ์นาฏบุตร คือ ศาสนาเชนในปัจจุบัน 

 
12. พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอกัษรไทยในรูปเลม่แบบหนงัสือสมยัใหมใ่นสมยัใด 

1. รัชกาลท่ี 1              2. รัชกาลท่ี 4 
3. รัชกาลท่ี 5                    4. รัชกาลท่ี 7 
5. รัชกาลท่ี 9 
ร.2  : ฟ้ืนฟูพธีิวสิาขบูชา 
ร.3  : เจ้าฟ้ามงกฎุ (ต่อมาคือ รัชกาลที ่4)  ตั้ง “ธรรมยุตกินิกาย” 
ร.4  : จดัพธีิมาฆบูชาคร้ังแรก 
ร.5  : พมิพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลด้ีวยอกัษรไทยเป็นรูปเล่มคร้ังแรก , ตั้งมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
ร. 8 : เร่ิมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ตพีมิพ์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2500 
ร. 9 : จดัพธีิอาสาฬหบูชาคร้ังแรก 

 
13. หลกัธรรมข้อใดท่ีสง่เสริม “ความสมานฉนัท์” ของสงัคมท่ีเกิดความขดัแย้ง 

1. อธิปไตย              2. สาราณียธรรม        
3. อริยวฑัฒิ              4. อปัปมาทธรรม 
5. ทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 
สาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี เป็นหลักการที่ท าให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันตสุิข 
1.เมตตากายกรรม : ท าต่อกนัด้วยเมตตา 
2.เมตตาวจกีรรม : พูดต่อกนัด้วยเมตตา 
3.เมตตามโนกรรม : คดิต่อกนัด้วยเมตตา 
4.สาธารณโภค ี : แบ่งปันส่ิงของให้แก่กนั 
5.สีลสามญัญตา : มคีวามประพฤตดิงีามทีเ่ข้ากนัได้กบัคนอ่ืน มรีะเบียบวนิัย 
6.ทฏิฐิสามญัญตา : มคีวามเห็นชอบร่วมกนั แก้ปัญหาร่วมกนั ยอมรับฟังความคดิเห็นต่างด้วยความอดทน 
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10. “หลกัเบญจาธิปไตย” (Five Principle) เป็นแนวความคิดของผู้น าจีนทา่นใด 
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เติง้เส่ียวผงิ  เสนอ “นโยบายส่ีทนัสมยั” เพ่ือปฏิรูปประเทศจนี 4 ด้าน ได้แก่ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี/ 
   เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม / การป้องกนัประเทศ ท าให้การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
   ของจนีเสรีมากขึน้ แต่จนียงัคงควบคุมการเมืองอย่างเคร่งครัด 

 
11. ค าวา่ “ทางสายกลาง” นัน้ อยูก่ลางระหวา่งลทัธิใด 
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3. อตัตกลิมถานโุยค กบั กามสขุลัลิกานโุยค      
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ลทัธิ เจ้าลทัธิ ค าสอน 
อกริิยทฏิฐิ ปูรณกสัสป  บุญบาปไม่ม ีท าดหีรือช่ัวไม่มผีลตอบสนองแก่ผู้กระท า 
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นัตถิกทฏิฐิ อชิตเกสกมัพล  ตายแล้วสูญ ไม่เช่ือท าบุญทาน-บูชายญั โลกนีโ้ลกหน้าไม่ม ี
   คนไม่มสัีตว์ไม่ม ีร่างกายของสัตว์เป็นเพยีงธาต ุ

สัสสตทฏิฐิ ปกธุกจัจายนะ  สภาพทั้ง 7 (ดนิ น า้ ไฟ ลม สุข ทุกข์ ชีวะ) เป็นนิรันดรยัง่ยืน 
   ไม่เปลีย่นแปลง บาปกรรมจากการฆ่าไม่ม ี

อมราวกิเขปิกทฏิฐิ สัญชัยเวลฏัฐบุตร  มคีวามเห็นไม่ตายตวัไม่แน่นอน ล่ืนแบบปลาไหล ไม่ยืนยนัหรือ 
   ปฏิเสธทรรศนะใด 

อตัตกลิมถานุโยค 
และอเนกานตวาท 

นิครนถ์นาฏบุตร  อตัตกลิมถานุโยค : การทรมานกายเป็นทางพ้นทุกข์ 
 อเนกานตวาท : ความจริงมหีลายเง่ือนหลายแง่ 
 นิครนถ์นาฏบุตร คือ ศาสนาเชนในปัจจุบัน 

 
12. พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอกัษรไทยในรูปเลม่แบบหนงัสือสมยัใหมใ่นสมยัใด 

1. รัชกาลท่ี 1              2. รัชกาลท่ี 4 
3. รัชกาลท่ี 5                    4. รัชกาลท่ี 7 
5. รัชกาลท่ี 9 
ร.2  : ฟ้ืนฟูพธีิวสิาขบูชา 
ร.3  : เจ้าฟ้ามงกฎุ (ต่อมาคือ รัชกาลที ่4)  ตั้ง “ธรรมยุตกินิกาย” 
ร.4  : จดัพธีิมาฆบูชาคร้ังแรก 
ร.5  : พมิพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลด้ีวยอกัษรไทยเป็นรูปเล่มคร้ังแรก , ตั้งมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
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13. หลกัธรรมข้อใดท่ีสง่เสริม “ความสมานฉนัท์” ของสงัคมท่ีเกิดความขดัแย้ง 
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10. “หลกัเบญจาธิปไตย” (Five Principle) เป็นแนวความคิดของผู้น าจีนทา่นใด 
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 เบญจาธิปไตย โดยแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิัญญัติ 
     ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายสอบแข่งขัน และฝ่ายตรวจควบคุม นับเป็นการผสมผสาน 
     ระหว่างสถาบันการเมืองทีเ่ป็นของวฒันธรรมเดมิ กบัสถาบันการเมือง 
     สมยัใหม่ของชาตติะวนัตก 

เหมา เจ๋อ ตง  เกดิการปฏิวตัวิฒันธรรม Red Guards 
 พฒันาเศรษฐกจิโดยยดึหลกัพึง่ตนเอง ผลติแบบก้าวกระโดดไกล ระบบนารวม ระบบคอมมูน 
 เปลีย่นการปกครองเป็นคอมมวินิสต์และตั้งช่ือ “สาธารณรัฐประชาชนจนี” (1 ตุลาคม 1949) 

เติง้เส่ียวผงิ  เสนอ “นโยบายส่ีทนัสมยั” เพ่ือปฏิรูปประเทศจนี 4 ด้าน ได้แก่ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี/ 
   เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม / การป้องกนัประเทศ ท าให้การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
   ของจนีเสรีมากขึน้ แต่จนียงัคงควบคุมการเมืองอย่างเคร่งครัด 

 
11. ค าวา่ “ทางสายกลาง” นัน้ อยูก่ลางระหวา่งลทัธิใด 

1. อตัตกลิมถานโุยค กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 
2. อตัตกลิมถานโุยค กบั สสัสตทิฏฐิ 
3. อตัตกลิมถานโุยค กบั กามสขุลัลิกานโุยค      
4. กามสขุลัลิกานโุยค กบั นตัถิกทิฏฐิ 
5. อกิริยทิฏฐิ กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 

ลทัธิ เจ้าลทัธิ ค าสอน 
อกริิยทฏิฐิ ปูรณกสัสป  บุญบาปไม่ม ีท าดหีรือช่ัวไม่มผีลตอบสนองแก่ผู้กระท า 
อเหตุกทฏิฐิ มกัขลโิคสาล  ไม่มเีหตุปัจจยั ไม่มใีครสร้าง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์ิและเศร้าหมองเอง 

   ตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัตถิกทฏิฐิ อชิตเกสกมัพล  ตายแล้วสูญ ไม่เช่ือท าบุญทาน-บูชายญั โลกนีโ้ลกหน้าไม่ม ี
   คนไม่มสัีตว์ไม่ม ีร่างกายของสัตว์เป็นเพยีงธาต ุ

สัสสตทฏิฐิ ปกธุกจัจายนะ  สภาพทั้ง 7 (ดนิ น า้ ไฟ ลม สุข ทุกข์ ชีวะ) เป็นนิรันดรยัง่ยืน 
   ไม่เปลีย่นแปลง บาปกรรมจากการฆ่าไม่ม ี

อมราวกิเขปิกทฏิฐิ สัญชัยเวลฏัฐบุตร  มคีวามเห็นไม่ตายตวัไม่แน่นอน ล่ืนแบบปลาไหล ไม่ยืนยนัหรือ 
   ปฏิเสธทรรศนะใด 

อตัตกลิมถานุโยค 
และอเนกานตวาท 

นิครนถ์นาฏบุตร  อตัตกลิมถานุโยค : การทรมานกายเป็นทางพ้นทุกข์ 
 อเนกานตวาท : ความจริงมหีลายเง่ือนหลายแง่ 
 นิครนถ์นาฏบุตร คือ ศาสนาเชนในปัจจุบัน 

 
12. พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอกัษรไทยในรูปเลม่แบบหนงัสือสมยัใหมใ่นสมยัใด 

1. รัชกาลท่ี 1              2. รัชกาลท่ี 4 
3. รัชกาลท่ี 5                    4. รัชกาลท่ี 7 
5. รัชกาลท่ี 9 
ร.2  : ฟ้ืนฟูพธีิวสิาขบูชา 
ร.3  : เจ้าฟ้ามงกฎุ (ต่อมาคือ รัชกาลที ่4)  ตั้ง “ธรรมยุตกินิกาย” 
ร.4  : จดัพธีิมาฆบูชาคร้ังแรก 
ร.5  : พมิพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลด้ีวยอกัษรไทยเป็นรูปเล่มคร้ังแรก , ตั้งมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
ร. 8 : เร่ิมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ตพีมิพ์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2500 
ร. 9 : จดัพธีิอาสาฬหบูชาคร้ังแรก 

 
13. หลกัธรรมข้อใดท่ีสง่เสริม “ความสมานฉนัท์” ของสงัคมท่ีเกิดความขดัแย้ง 

1. อธิปไตย              2. สาราณียธรรม        
3. อริยวฑัฒิ              4. อปัปมาทธรรม 
5. ทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 
สาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี เป็นหลักการที่ท าให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันตสุิข 
1.เมตตากายกรรม : ท าต่อกนัด้วยเมตตา 
2.เมตตาวจกีรรม : พูดต่อกนัด้วยเมตตา 
3.เมตตามโนกรรม : คดิต่อกนัด้วยเมตตา 
4.สาธารณโภค ี : แบ่งปันส่ิงของให้แก่กนั 
5.สีลสามญัญตา : มคีวามประพฤตดิงีามทีเ่ข้ากนัได้กบัคนอ่ืน มรีะเบียบวนิัย 
6.ทฏิฐิสามญัญตา : มคีวามเห็นชอบร่วมกนั แก้ปัญหาร่วมกนั ยอมรับฟังความคดิเห็นต่างด้วยความอดทน 
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10. “หลกัเบญจาธิปไตย” (Five Principle) เป็นแนวความคิดของผู้น าจีนทา่นใด 
1. เติง้ เส่ียว ผิง             2. เจียง ไค เช็ค 
3. เหมา เจอ๋ ตงุ             4. ซุน ยตั เซน     
5. จ ูเอ็น ไล 
ดร.ซุน ยตั เซน  ลทัธิไตรราษฎร์ ได้แก่ ชาตนิิยม / ประชาธิปไตย / สวสัดภิาพของประชาชน 

 เบญจาธิปไตย โดยแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิัญญัติ 
     ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายสอบแข่งขัน และฝ่ายตรวจควบคุม นับเป็นการผสมผสาน 
     ระหว่างสถาบันการเมืองทีเ่ป็นของวฒันธรรมเดมิ กบัสถาบันการเมือง 
     สมยัใหม่ของชาตติะวนัตก 

เหมา เจ๋อ ตง  เกดิการปฏิวตัวิฒันธรรม Red Guards 
 พฒันาเศรษฐกจิโดยยดึหลกัพึง่ตนเอง ผลติแบบก้าวกระโดดไกล ระบบนารวม ระบบคอมมูน 
 เปลีย่นการปกครองเป็นคอมมวินิสต์และตั้งช่ือ “สาธารณรัฐประชาชนจนี” (1 ตุลาคม 1949) 

เติง้เส่ียวผงิ  เสนอ “นโยบายส่ีทนัสมยั” เพ่ือปฏิรูปประเทศจนี 4 ด้าน ได้แก่ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี/ 
   เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม / การป้องกนัประเทศ ท าให้การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
   ของจนีเสรีมากขึน้ แต่จนียงัคงควบคุมการเมืองอย่างเคร่งครัด 

 
11. ค าวา่ “ทางสายกลาง” นัน้ อยูก่ลางระหวา่งลทัธิใด 

1. อตัตกลิมถานโุยค กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 
2. อตัตกลิมถานโุยค กบั สสัสตทิฏฐิ 
3. อตัตกลิมถานโุยค กบั กามสขุลัลิกานโุยค      
4. กามสขุลัลิกานโุยค กบั นตัถิกทิฏฐิ 
5. อกิริยทิฏฐิ กบั อมราวิกเขปิกาทิฏฐิ 

ลทัธิ เจ้าลทัธิ ค าสอน 
อกริิยทฏิฐิ ปูรณกสัสป  บุญบาปไม่ม ีท าดหีรือช่ัวไม่มผีลตอบสนองแก่ผู้กระท า 
อเหตุกทฏิฐิ มกัขลโิคสาล  ไม่มเีหตุปัจจยั ไม่มใีครสร้าง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์ิและเศร้าหมองเอง 

   ตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัตถิกทฏิฐิ อชิตเกสกมัพล  ตายแล้วสูญ ไม่เช่ือท าบุญทาน-บูชายญั โลกนีโ้ลกหน้าไม่ม ี
   คนไม่มสัีตว์ไม่ม ีร่างกายของสัตว์เป็นเพยีงธาต ุ

สัสสตทฏิฐิ ปกธุกจัจายนะ  สภาพทั้ง 7 (ดนิ น า้ ไฟ ลม สุข ทุกข์ ชีวะ) เป็นนิรันดรยัง่ยืน 
   ไม่เปลีย่นแปลง บาปกรรมจากการฆ่าไม่ม ี

อมราวกิเขปิกทฏิฐิ สัญชัยเวลฏัฐบุตร  มคีวามเห็นไม่ตายตวัไม่แน่นอน ล่ืนแบบปลาไหล ไม่ยืนยนัหรือ 
   ปฏิเสธทรรศนะใด 

อตัตกลิมถานุโยค 
และอเนกานตวาท 

นิครนถ์นาฏบุตร  อตัตกลิมถานุโยค : การทรมานกายเป็นทางพ้นทุกข์ 
 อเนกานตวาท : ความจริงมหีลายเง่ือนหลายแง่ 
 นิครนถ์นาฏบุตร คือ ศาสนาเชนในปัจจุบัน 

 
12. พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอกัษรไทยในรูปเลม่แบบหนงัสือสมยัใหมใ่นสมยัใด 

1. รัชกาลท่ี 1              2. รัชกาลท่ี 4 
3. รัชกาลท่ี 5                    4. รัชกาลท่ี 7 
5. รัชกาลท่ี 9 
ร.2  : ฟ้ืนฟูพธีิวสิาขบูชา 
ร.3  : เจ้าฟ้ามงกฎุ (ต่อมาคือ รัชกาลที ่4)  ตั้ง “ธรรมยุตกินิกาย” 
ร.4  : จดัพธีิมาฆบูชาคร้ังแรก 
ร.5  : พมิพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลด้ีวยอกัษรไทยเป็นรูปเล่มคร้ังแรก , ตั้งมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
ร. 8 : เร่ิมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ตพีมิพ์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2500 
ร. 9 : จดัพธีิอาสาฬหบูชาคร้ังแรก 

 
13. หลกัธรรมข้อใดท่ีสง่เสริม “ความสมานฉนัท์” ของสงัคมท่ีเกิดความขดัแย้ง 

1. อธิปไตย              2. สาราณียธรรม        
3. อริยวฑัฒิ              4. อปัปมาทธรรม 
5. ทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 
สาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี เป็นหลักการที่ท าให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันตสุิข 
1.เมตตากายกรรม : ท าต่อกนัด้วยเมตตา 
2.เมตตาวจกีรรม : พูดต่อกนัด้วยเมตตา 
3.เมตตามโนกรรม : คดิต่อกนัด้วยเมตตา 
4.สาธารณโภค ี : แบ่งปันส่ิงของให้แก่กนั 
5.สีลสามญัญตา : มคีวามประพฤตดิงีามทีเ่ข้ากนัได้กบัคนอ่ืน มรีะเบียบวนิัย 
6.ทฏิฐิสามญัญตา : มคีวามเห็นชอบร่วมกนั แก้ปัญหาร่วมกนั ยอมรับฟังความคดิเห็นต่างด้วยความอดทน 
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14. หลกัธรรมข้อใดท่ีเราควรรู้ให้เทา่ทนัตามความเป็นจริงแล้วละวางไมย่ึดติด 
1. พละ 5               2. นิยาม 5 
3. มิจฉาวณิชชา 5            4. ขนัธ์ 5         
5. อนนัตริยกรรม 5 
ขันธ์ 5 คือ องค์ประกอบของชีวติทีป่ระกอบด้วย รูปขันธ์ (ร่าง) และนามขันธ์ (จติ) 
1.รูป  : ร่างกายอนัประกอบด้วยธาตุดนิ น า้ ลม ไฟ 
2.เวทนา : ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ เป็นกลาง 
3.สัญญา : ความจ าได้หมายรู้ 
4.สังขาร : สภาพทีป่รุงแต่งจติให้คดิด ีคดิช่ัว เป็นกลาง เป็นขั้นตอนทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมทั้งดแีละช่ัว 
5.วญิญาณ : การรับรู้ผ่านอายตนะ (ประสาทสัมผสัทั้ง 6) 
    อายตนะภายนอก    อายตนะภายใน 
    รูป        ตา      จกัษุวญิญาณ  (เห็น) 
    เสียง       หู      โสตวญิญาณ  (ได้ยนิ) 
    กลิน่       จมูก     ฆานวญิญาณ  (ได้กลิน่) 
    รส        ลิน้      ชิวหาวญิญาณ (ลิม้รส) 
    สัมผสั (โผฏฐัพพะ)    กาย     กายวญิญาณ  (สัมผสัทางกาย) 
    อารมณ์ (ธรรมารมณ์)    ใจ      มโนวญิญาณ  (คดิ) 
 

15. หลกัธรรมในข้อใดเก่ียวข้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยท่ีสดุ 
1. อกัโกธะ                    2. สมชีวิตา 
3. ธมัมญัญตุา             4. มตัตญัญตุา 
5. มชัฌิมาปฏิปทา 
 อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ (การพึง่ตนเอง)       สมชีวติา (อยู่อย่างพอเพยีง) 
 นาถกรณธรรม (การพึง่ตนเอง)         มชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 
 สันตุฏฐี ปะระมงั ธะนัง (ความสันโดษ)       โภควภิาค 4 (หลกัการแบ่งทรัพย์) 
 มตัตญัญุตา (รู้ประมาณ) 
 ธัมมญัญุตา  อตัถัญญุตา (รู้เหตุ รู้ผลในการด าเนินชีวติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. “ประดษิฐ์เครียดเพราะเป็นหนีบ้ตัรเครดิต” สอดคล้องกบัพทุธศาสนาสภุาษิตข้อใด 
1. อิณาทาน  ทกฺุข  โลเก               2. โกธ  ฆตฺวา สขุ  เสติ 
3. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต           4. สต ิโลกสฺมิ ชาคโร 
5. นตฺถิ สนฺตปิร  สขุ  
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17. นายกรัฐมนตรีสามารถสัง่การและแก้ปัญหาน า้ท่วมได้ส าเร็จ จดัวา่สอดคล้องกบัหลกัธรรมใด 
1. ปริยตัธิรรม             2. ปฏิบตัธิรรม 
3. ปฏิเวธธรรม                    4. ปรมตัถธรรม 
5. ปัญญาวฒุิธรรม 
พระสัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษคือคนด ีธรรมทีเ่ป็นแก่นของศาสนา 
 ปริยตัสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องเล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์ (พระไตรปิฎก) 
 ปฏิบัตสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องลงมือปฏิบัต ิได้แก่ มรรคมอีงค์ 8 หรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 ปฏิเวธสัทธรรม  : ผลทีไ่ด้จากการปฏิบัต ิได้แก่ มรรค ผล นิพพาน 
 

18. พระสาวกองค์ใดบรรลพุระอรหนัต์ “พ้นจากอิริยาบถทัง้ส่ี” 
1. พระอนรุุทธะ             2. พระโกณฑญัญะ 
3. พระสารีบตุร             4. พระอานนท์            
5. พระอสัสชิ 
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14. หลกัธรรมข้อใดท่ีเราควรรู้ให้เทา่ทนัตามความเป็นจริงแล้วละวางไมย่ึดติด 
1. พละ 5               2. นิยาม 5 
3. มิจฉาวณิชชา 5            4. ขนัธ์ 5         
5. อนนัตริยกรรม 5 
ขันธ์ 5 คือ องค์ประกอบของชีวติทีป่ระกอบด้วย รูปขันธ์ (ร่าง) และนามขันธ์ (จติ) 
1.รูป  : ร่างกายอนัประกอบด้วยธาตุดนิ น า้ ลม ไฟ 
2.เวทนา : ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ เป็นกลาง 
3.สัญญา : ความจ าได้หมายรู้ 
4.สังขาร : สภาพทีป่รุงแต่งจติให้คดิด ีคดิช่ัว เป็นกลาง เป็นขั้นตอนทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมทั้งดแีละช่ัว 
5.วญิญาณ : การรับรู้ผ่านอายตนะ (ประสาทสัมผสัทั้ง 6) 
    อายตนะภายนอก    อายตนะภายใน 
    รูป        ตา      จกัษุวญิญาณ  (เห็น) 
    เสียง       หู      โสตวญิญาณ  (ได้ยนิ) 
    กลิน่       จมูก     ฆานวญิญาณ  (ได้กลิน่) 
    รส        ลิน้      ชิวหาวญิญาณ (ลิม้รส) 
    สัมผสั (โผฏฐัพพะ)    กาย     กายวญิญาณ  (สัมผสัทางกาย) 
    อารมณ์ (ธรรมารมณ์)    ใจ      มโนวญิญาณ  (คดิ) 
 

15. หลกัธรรมในข้อใดเก่ียวข้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยท่ีสดุ 
1. อกัโกธะ                    2. สมชีวิตา 
3. ธมัมญัญตุา             4. มตัตญัญตุา 
5. มชัฌิมาปฏิปทา 
 อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ (การพึง่ตนเอง)       สมชีวติา (อยู่อย่างพอเพยีง) 
 นาถกรณธรรม (การพึง่ตนเอง)         มชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 
 สันตุฏฐี ปะระมงั ธะนัง (ความสันโดษ)       โภควภิาค 4 (หลกัการแบ่งทรัพย์) 
 มตัตญัญุตา (รู้ประมาณ) 
 ธัมมญัญุตา  อตัถัญญุตา (รู้เหตุ รู้ผลในการด าเนินชีวติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. “ประดษิฐ์เครียดเพราะเป็นหนีบ้ตัรเครดิต” สอดคล้องกบัพทุธศาสนาสภุาษิตข้อใด 
1. อิณาทาน  ทกฺุข  โลเก               2. โกธ  ฆตฺวา สขุ  เสติ 
3. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต           4. สต ิโลกสฺมิ ชาคโร 
5. นตฺถิ สนฺตปิร  สขุ  
 จตฺิต  ทนฺต  สุขาวห       : จิตท่ีฝึกดีแลว้ น ำสุขมำให ้
 น อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺต ิ   : บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอำกำรข้ึนๆ ลงๆ 
 นตฺถิ โลเก อนินฺทโิต      : คนท่ีไม่ถูกนินทำ ไม่มีในโลก 
 โกธ  ฆตฺวา สุข  เสต ิ      : ฆ่ำควำมโกรธได ้ยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วนฺิทเต ธน  : คนขยนัเอำกำรเอำงำน กระท ำเหมำะสม ยอ่มหำทรัพยไ์ด ้
 วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิดเป็นคนควรจะพยำยำมจนกวำ่จะประสบควำมส ำเร็จ 
 สนฺตุฏฐี ปรม  ธน        : ควำมสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยำ่งยิง่ 
 อณิาทาน  ทุกฺข  โลเก      : กำรเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก 
 ราชา มุข  มนุสฺสาน       : พระรำชำเป็นประมุขของประชำชน 
 สต ิโลกสฺม ิชาคโร      : สติเป็นเคร่ืองต่ืนในโลก 
 นตฺถิ สนฺต ิปร  สุข       : สุขอ่ืนยิง่กวำ่ควำมสงบไม่มี 
 นิพฺพาน  ปรม  สุข       : นิพพำนเป็นสุขอยำ่งยิง่ 
 

17. นายกรัฐมนตรีสามารถสัง่การและแก้ปัญหาน า้ท่วมได้ส าเร็จ จดัวา่สอดคล้องกบัหลกัธรรมใด 
1. ปริยตัธิรรม             2. ปฏิบตัธิรรม 
3. ปฏิเวธธรรม                    4. ปรมตัถธรรม 
5. ปัญญาวฒุิธรรม 
พระสัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษคือคนด ีธรรมทีเ่ป็นแก่นของศาสนา 
 ปริยตัสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องเล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์ (พระไตรปิฎก) 
 ปฏิบัตสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องลงมือปฏิบัต ิได้แก่ มรรคมอีงค์ 8 หรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 ปฏิเวธสัทธรรม  : ผลทีไ่ด้จากการปฏิบัต ิได้แก่ มรรค ผล นิพพาน 
 

18. พระสาวกองค์ใดบรรลพุระอรหนัต์ “พ้นจากอิริยาบถทัง้ส่ี” 
1. พระอนรุุทธะ             2. พระโกณฑญัญะ 
3. พระสารีบตุร             4. พระอานนท์            
5. พระอสัสชิ 
 
 
 
 
 

79

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   79 6/18/2561 BE   09:26



 

14. หลกัธรรมข้อใดท่ีเราควรรู้ให้เทา่ทนัตามความเป็นจริงแล้วละวางไมย่ึดติด 
1. พละ 5               2. นิยาม 5 
3. มิจฉาวณิชชา 5            4. ขนัธ์ 5         
5. อนนัตริยกรรม 5 
ขันธ์ 5 คือ องค์ประกอบของชีวติทีป่ระกอบด้วย รูปขันธ์ (ร่าง) และนามขันธ์ (จติ) 
1.รูป  : ร่างกายอนัประกอบด้วยธาตุดนิ น า้ ลม ไฟ 
2.เวทนา : ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ เป็นกลาง 
3.สัญญา : ความจ าได้หมายรู้ 
4.สังขาร : สภาพทีป่รุงแต่งจติให้คดิด ีคดิช่ัว เป็นกลาง เป็นขั้นตอนทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมทั้งดแีละช่ัว 
5.วญิญาณ : การรับรู้ผ่านอายตนะ (ประสาทสัมผสัทั้ง 6) 
    อายตนะภายนอก    อายตนะภายใน 
    รูป        ตา      จกัษุวญิญาณ  (เห็น) 
    เสียง       หู      โสตวญิญาณ  (ได้ยนิ) 
    กลิน่       จมูก     ฆานวญิญาณ  (ได้กลิน่) 
    รส        ลิน้      ชิวหาวญิญาณ (ลิม้รส) 
    สัมผสั (โผฏฐัพพะ)    กาย     กายวญิญาณ  (สัมผสัทางกาย) 
    อารมณ์ (ธรรมารมณ์)    ใจ      มโนวญิญาณ  (คดิ) 
 

15. หลกัธรรมในข้อใดเก่ียวข้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยท่ีสดุ 
1. อกัโกธะ                    2. สมชีวิตา 
3. ธมัมญัญตุา             4. มตัตญัญตุา 
5. มชัฌิมาปฏิปทา 
 อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ (การพึง่ตนเอง)       สมชีวติา (อยู่อย่างพอเพยีง) 
 นาถกรณธรรม (การพึง่ตนเอง)         มชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 
 สันตุฏฐี ปะระมงั ธะนัง (ความสันโดษ)       โภควภิาค 4 (หลกัการแบ่งทรัพย์) 
 มตัตญัญุตา (รู้ประมาณ) 
 ธัมมญัญุตา  อตัถัญญุตา (รู้เหตุ รู้ผลในการด าเนินชีวติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. “ประดษิฐ์เครียดเพราะเป็นหนีบ้ตัรเครดิต” สอดคล้องกบัพทุธศาสนาสภุาษิตข้อใด 
1. อิณาทาน  ทกฺุข  โลเก               2. โกธ  ฆตฺวา สขุ  เสติ 
3. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต           4. สต ิโลกสฺมิ ชาคโร 
5. นตฺถิ สนฺตปิร  สขุ  
 จตฺิต  ทนฺต  สุขาวห       : จิตท่ีฝึกดีแลว้ น ำสุขมำให ้
 น อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺต ิ   : บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอำกำรข้ึนๆ ลงๆ 
 นตฺถิ โลเก อนินฺทโิต      : คนท่ีไม่ถูกนินทำ ไม่มีในโลก 
 โกธ  ฆตฺวา สุข  เสต ิ      : ฆ่ำควำมโกรธได ้ยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วนฺิทเต ธน  : คนขยนัเอำกำรเอำงำน กระท ำเหมำะสม ยอ่มหำทรัพยไ์ด ้
 วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิดเป็นคนควรจะพยำยำมจนกวำ่จะประสบควำมส ำเร็จ 
 สนฺตุฏฐี ปรม  ธน        : ควำมสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยำ่งยิง่ 
 อณิาทาน  ทุกฺข  โลเก      : กำรเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก 
 ราชา มุข  มนุสฺสาน       : พระรำชำเป็นประมุขของประชำชน 
 สต ิโลกสฺม ิชาคโร      : สติเป็นเคร่ืองต่ืนในโลก 
 นตฺถิ สนฺต ิปร  สุข       : สุขอ่ืนยิง่กวำ่ควำมสงบไม่มี 
 นิพฺพาน  ปรม  สุข       : นิพพำนเป็นสุขอยำ่งยิง่ 
 

17. นายกรัฐมนตรีสามารถสัง่การและแก้ปัญหาน า้ท่วมได้ส าเร็จ จดัวา่สอดคล้องกบัหลกัธรรมใด 
1. ปริยตัธิรรม             2. ปฏิบตัธิรรม 
3. ปฏิเวธธรรม                    4. ปรมตัถธรรม 
5. ปัญญาวฒุิธรรม 
พระสัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษคือคนด ีธรรมทีเ่ป็นแก่นของศาสนา 
 ปริยตัสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องเล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์ (พระไตรปิฎก) 
 ปฏิบัตสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องลงมือปฏิบัต ิได้แก่ มรรคมอีงค์ 8 หรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 ปฏิเวธสัทธรรม  : ผลทีไ่ด้จากการปฏิบัต ิได้แก่ มรรค ผล นิพพาน 
 

18. พระสาวกองค์ใดบรรลพุระอรหนัต์ “พ้นจากอิริยาบถทัง้ส่ี” 
1. พระอนรุุทธะ             2. พระโกณฑญัญะ 
3. พระสารีบตุร             4. พระอานนท์            
5. พระอสัสชิ 
 
 
 
 
 

78

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   78 6/18/2561 BE   09:26

 

14. หลกัธรรมข้อใดท่ีเราควรรู้ให้เทา่ทนัตามความเป็นจริงแล้วละวางไมย่ึดติด 
1. พละ 5               2. นิยาม 5 
3. มิจฉาวณิชชา 5            4. ขนัธ์ 5         
5. อนนัตริยกรรม 5 
ขันธ์ 5 คือ องค์ประกอบของชีวติทีป่ระกอบด้วย รูปขันธ์ (ร่าง) และนามขันธ์ (จติ) 
1.รูป  : ร่างกายอนัประกอบด้วยธาตุดนิ น า้ ลม ไฟ 
2.เวทนา : ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ เป็นกลาง 
3.สัญญา : ความจ าได้หมายรู้ 
4.สังขาร : สภาพทีป่รุงแต่งจติให้คดิด ีคดิช่ัว เป็นกลาง เป็นขั้นตอนทีก่่อให้เกดิพฤตกิรรมทั้งดแีละช่ัว 
5.วญิญาณ : การรับรู้ผ่านอายตนะ (ประสาทสัมผสัทั้ง 6) 
    อายตนะภายนอก    อายตนะภายใน 
    รูป        ตา      จกัษุวญิญาณ  (เห็น) 
    เสียง       หู      โสตวญิญาณ  (ได้ยนิ) 
    กลิน่       จมูก     ฆานวญิญาณ  (ได้กลิน่) 
    รส        ลิน้      ชิวหาวญิญาณ (ลิม้รส) 
    สัมผสั (โผฏฐัพพะ)    กาย     กายวญิญาณ  (สัมผสัทางกาย) 
    อารมณ์ (ธรรมารมณ์)    ใจ      มโนวญิญาณ  (คดิ) 
 

15. หลกัธรรมในข้อใดเก่ียวข้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยท่ีสดุ 
1. อกัโกธะ                    2. สมชีวิตา 
3. ธมัมญัญตุา             4. มตัตญัญตุา 
5. มชัฌิมาปฏิปทา 
 อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ (การพึง่ตนเอง)       สมชีวติา (อยู่อย่างพอเพยีง) 
 นาถกรณธรรม (การพึง่ตนเอง)         มชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 
 สันตุฏฐี ปะระมงั ธะนัง (ความสันโดษ)       โภควภิาค 4 (หลกัการแบ่งทรัพย์) 
 มตัตญัญุตา (รู้ประมาณ) 
 ธัมมญัญุตา  อตัถัญญุตา (รู้เหตุ รู้ผลในการด าเนินชีวติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. “ประดษิฐ์เครียดเพราะเป็นหนีบ้ตัรเครดิต” สอดคล้องกบัพทุธศาสนาสภุาษิตข้อใด 
1. อิณาทาน  ทกฺุข  โลเก               2. โกธ  ฆตฺวา สขุ  เสติ 
3. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต           4. สต ิโลกสฺมิ ชาคโร 
5. นตฺถิ สนฺตปิร  สขุ  
 จตฺิต  ทนฺต  สุขาวห       : จิตท่ีฝึกดีแลว้ น ำสุขมำให ้
 น อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺต ิ   : บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอำกำรข้ึนๆ ลงๆ 
 นตฺถิ โลเก อนินฺทโิต      : คนท่ีไม่ถูกนินทำ ไม่มีในโลก 
 โกธ  ฆตฺวา สุข  เสต ิ      : ฆ่ำควำมโกรธได ้ยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วนฺิทเต ธน  : คนขยนัเอำกำรเอำงำน กระท ำเหมำะสม ยอ่มหำทรัพยไ์ด ้
 วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิดเป็นคนควรจะพยำยำมจนกวำ่จะประสบควำมส ำเร็จ 
 สนฺตุฏฐี ปรม  ธน        : ควำมสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยำ่งยิง่ 
 อณิาทาน  ทุกฺข  โลเก      : กำรเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก 
 ราชา มุข  มนุสฺสาน       : พระรำชำเป็นประมุขของประชำชน 
 สต ิโลกสฺม ิชาคโร      : สติเป็นเคร่ืองต่ืนในโลก 
 นตฺถิ สนฺต ิปร  สุข       : สุขอ่ืนยิง่กวำ่ควำมสงบไม่มี 
 นิพฺพาน  ปรม  สุข       : นิพพำนเป็นสุขอยำ่งยิง่ 
 

17. นายกรัฐมนตรีสามารถสัง่การและแก้ปัญหาน า้ท่วมได้ส าเร็จ จดัวา่สอดคล้องกบัหลกัธรรมใด 
1. ปริยตัธิรรม             2. ปฏิบตัธิรรม 
3. ปฏิเวธธรรม                    4. ปรมตัถธรรม 
5. ปัญญาวฒุิธรรม 
พระสัทธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษคือคนด ีธรรมทีเ่ป็นแก่นของศาสนา 
 ปริยตัสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องเล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์ (พระไตรปิฎก) 
 ปฏิบัตสัิทธรรม  : ค าสอนทีต้่องลงมือปฏิบัต ิได้แก่ มรรคมอีงค์ 8 หรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 ปฏิเวธสัทธรรม  : ผลทีไ่ด้จากการปฏิบัต ิได้แก่ มรรค ผล นิพพาน 
 

18. พระสาวกองค์ใดบรรลพุระอรหนัต์ “พ้นจากอิริยาบถทัง้ส่ี” 
1. พระอนรุุทธะ             2. พระโกณฑญัญะ 
3. พระสารีบตุร             4. พระอานนท์            
5. พระอสัสชิ 
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พระอานนท์  โอรสของพระเจ้าสุกโกธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 เลศิทางพุทธอุปัฏฐาก พหูสูต ผู้มสีต ิ
   ผู้มวีธีิจดจ าพุทธวจนะ ผู้มคีวามเพยีรยิง่ 
 ท่านได้ช่วยให้สตรีได้บวชเป็นพระภิกษุณี 
   (เช่น พระนางปชาบดโีคตม)ี และเป็นผู้ออกแบบ 
   จวีรพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาล 
 บรรลุเป็นพระอรหันต์ “พ้นจากอริิยาบถทั้งส่ี” 
   (คือมใิช่อยู่ในท่ายืน เดนิ นั่ง นอน) 
 ท่านเป็นผู้ตอบพระธรรมในการสังคายนาคร้ังที ่1 

 เป็นผู้ใฝ่รู้ยิง่ 
 เป็นผู้มสีตเิสมอ 
 มหีลกัจดจ าพุทธวจนะ 
 เป็นผู้มเีมตตากรุณายิง่ 
 เป็นผู้มองการณ์ไกล 
 เป็นผู้มกัน้อยยิง่ 
 เป็นผู้รู้จกักาลเทศะยิง่ 

พระอนุรุทธะ  โอรสของพระเจ้าอมโิตธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 ท่านมส่ีวนร่วมในการสังคายนาคร้ังที ่1 
 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่เคยได้ยนิค าว่า “ไม่ม”ี 
    เพราะยนิดใีนการให้ทาน 
 เลศิทางทพิยจกัษุ 

  มคีวามเพยีรยิง่ 
 เป็นผู้ส ารวมระวงัยิง่ 
 เป็นหลกัแห่งพระธรรมวนิัย 
 

 
19. พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ี มีความคล้ายคลึงกันกับ “พิธีท าบุญเดือนสิบ” ของ

พระพทุธศาสนา 
1. พิธีศราทธ์                 2. พิธีสงัสการ 
3. พิธีบชูาเทพเจ้า            4. พิธีลอยบาป 
5. พิธีไตรเวท 
 พธีิศราทธ์ : พธีิท าบุญแก่ญาตผู้ิล่วงลบัไปแล้ว โดยท าข้าวปิณฑะหรือข้าวสุกเพ่ืออุทศิแก่บรรพบุรุษ 

 พธีิสังสการ : พธีิกรรมทีท่ าให้บริสุทธ์ิ ท าเฉพาะคนในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ เป็นพธีิประจ าบ้าน 
     ม ี12 พธีิ (ปัจจุบันเหลือ 4 พธีิ) 
      อุปนยนั : พธีิเร่ิมการศึกษาเพ่ือเป็นพราหมณ์ (คล้องด้ายยชัโญปวตี / ห้ามผู้หญิงท า) 
      นามกรรม : พธีิตั้งช่ือเดก็ 
      อนันปราศัน : พธีิป้อนข้าวเดก็ 
      ววิาหกรรม : พธีิแต่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “จงเก็บรักษาเหรียญสลงึไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” เป็นหลกัค าสอนในศาสนาใด 
1. อิสลาม              2. ยดูาย 
3. ฮินด ู               4. เชน 
5. คริสต ์      
 “เหมือนกบัทีฝ่นตกและแดดออกเหนือคนดแีละคนช่ัวเหมือนกนั” สอนให้เรารักคนโดยไม่เลือกหน้า 
 “ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย” สอนให้เราตอบแทนความช่ัวด้วยความด ี
   อดทนต่อความผดิพลาดของผู้อ่ืน และไม่มองคนในแง่ร้าย 
 “จงเกบ็รักษาเหรียญสลงึไว้ให้ด ีแล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” สอนเร่ืองความประหยดัและความซ่ือสัตย์ 
 

21. อปุกรณ์ใดใช้ศกึษาข้อมลูทางภมูิศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
1. แผนท่ีภมูิประเทศแสดงการตัง้ถ่ินฐานได้ชดัเจน 
2. จีพีเอสแสดงข้อมลูได้เฉพาะบริเวณท่ีเคร่ืองผา่น 
3. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แสดงข้อมลูหลายๆ ประเภทพร้อมกนั     
4. ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแตล่ะประเทศ 
5. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นลกัษณะลมฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS : Geographic Information System) 
 GIS คือ การรวบรวม จดัเกบ็ บันทกึ วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางภูมศิาสตร์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
 องค์ประกอบของ GIS 1.ข้อมูล (ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงอธิบาย) 
       2.ส่วนชุดค าส่ัง  3.ส่วนเคร่ือง  4.ขั้นตอนการด าเนินงาน  5.บุคลากร 
 ข้อมูลเชิงพื้นที ่  จุด (point) เช่น ทีต่ั้งของบ่อน า้ ทีต่ั้งของเสาไฟ โรงเรียน 
      เส้น (line) เช่น แม่น า้ ถนน ทางรถไฟ 
      เส้นรอบรูปปิด (polygon) เช่น พื้นทีป่่าไม้ เขตการปกครอง จงัหวดั อ าเภอ 
 ข้อมูลเชิงอธิบาย (หรือข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ ข้อมูลเชิงตวัเลข) เป็นข้อมูลประกอบข้อมูลเชิงพื้นที ่เช่น 
   ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนครูและนักเรียนในโรงเรียน ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ ช่ือถนน ชนิดของสัตว์ในป่า 
 GIS จดัเกบ็ข้อมูลต่างๆ เป็นช้ันๆ (layer) ซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นเม่ือน ามาซ้อนทบักนั จะแสดงสภาพพื้นทีจ่ริงได้ 
 ประโยชน์ของ GIS  การบริหารจดัการ (เช่น ส ารวจพื้นทีป่่า พฒันาทีด่นิ ป้องกนัภัยธรรมชาต)ิ 

      การวางแผนก าหนดนโยบาย (เช่น วางผงัเมือง วเิคราะห์แผนธุรกจิการตลาด) 
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พระอานนท์  โอรสของพระเจ้าสุกโกธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 เลศิทางพุทธอุปัฏฐาก พหูสูต ผู้มสีต ิ
   ผู้มวีธีิจดจ าพุทธวจนะ ผู้มคีวามเพยีรยิง่ 
 ท่านได้ช่วยให้สตรีได้บวชเป็นพระภิกษุณ ี
   (เช่น พระนางปชาบดโีคตม)ี และเป็นผู้ออกแบบ 
   จวีรพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาล 
 บรรลุเป็นพระอรหันต์ “พ้นจากอริิยาบถทั้งส่ี” 
   (คือมใิช่อยู่ในท่ายืน เดนิ นั่ง นอน) 
 ท่านเป็นผู้ตอบพระธรรมในการสังคายนาคร้ังที ่1 

 เป็นผู้ใฝ่รู้ยิง่ 
 เป็นผู้มสีตเิสมอ 
 มหีลกัจดจ าพุทธวจนะ 
 เป็นผู้มเีมตตากรุณายิง่ 
 เป็นผู้มองการณ์ไกล 
 เป็นผู้มกัน้อยยิง่ 
 เป็นผู้รู้จกักาลเทศะยิง่ 

พระอนุรุทธะ  โอรสของพระเจ้าอมโิตธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 ท่านมส่ีวนร่วมในการสังคายนาคร้ังที ่1 
 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่เคยได้ยนิค าว่า “ไม่ม”ี 
    เพราะยนิดใีนการให้ทาน 
 เลศิทางทพิยจกัษุ 

  มคีวามเพยีรยิง่ 
 เป็นผู้ส ารวมระวงัยิง่ 
 เป็นหลกัแห่งพระธรรมวนิัย 
 

 
19. พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ี มีความคล้ายคลึงกันกับ “พิธีท าบุญเดือนสิบ” ของ

พระพทุธศาสนา 
1. พิธีศราทธ์                 2. พิธีสงัสการ 
3. พิธีบชูาเทพเจ้า            4. พิธีลอยบาป 
5. พิธีไตรเวท 
 พธีิศราทธ์ : พธีิท าบุญแก่ญาตผู้ิล่วงลบัไปแล้ว โดยท าข้าวปิณฑะหรือข้าวสุกเพ่ืออุทศิแก่บรรพบุรุษ 

 พธีิสังสการ : พธีิกรรมทีท่ าให้บริสุทธ์ิ ท าเฉพาะคนในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ เป็นพธีิประจ าบ้าน 
     ม ี12 พธีิ (ปัจจุบันเหลือ 4 พธีิ) 
      อุปนยนั : พธีิเร่ิมการศึกษาเพ่ือเป็นพราหมณ์ (คล้องด้ายยชัโญปวตี / ห้ามผู้หญิงท า) 
      นามกรรม : พธีิตั้งช่ือเดก็ 
      อนันปราศัน : พธีิป้อนข้าวเดก็ 
      ววิาหกรรม : พธีิแต่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “จงเก็บรักษาเหรียญสลงึไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” เป็นหลกัค าสอนในศาสนาใด 
1. อิสลาม              2. ยดูาย 
3. ฮินด ู               4. เชน 
5. คริสต ์      
 “เหมือนกบัทีฝ่นตกและแดดออกเหนือคนดแีละคนช่ัวเหมือนกนั” สอนให้เรารักคนโดยไม่เลือกหน้า 
 “ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย” สอนให้เราตอบแทนความช่ัวด้วยความด ี
   อดทนต่อความผดิพลาดของผู้อ่ืน และไม่มองคนในแง่ร้าย 
 “จงเกบ็รักษาเหรียญสลงึไว้ให้ด ีแล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” สอนเร่ืองความประหยดัและความซ่ือสัตย์ 
 

21. อปุกรณ์ใดใช้ศกึษาข้อมลูทางภมูิศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
1. แผนท่ีภมูิประเทศแสดงการตัง้ถ่ินฐานได้ชดัเจน 
2. จีพีเอสแสดงข้อมลูได้เฉพาะบริเวณท่ีเคร่ืองผา่น 
3. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แสดงข้อมลูหลายๆ ประเภทพร้อมกนั     
4. ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแตล่ะประเทศ 
5. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นลกัษณะลมฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS : Geographic Information System) 
 GIS คือ การรวบรวม จดัเกบ็ บันทกึ วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางภูมศิาสตร์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
 องค์ประกอบของ GIS 1.ข้อมูล (ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงอธิบาย) 
       2.ส่วนชุดค าส่ัง  3.ส่วนเคร่ือง  4.ขั้นตอนการด าเนินงาน  5.บุคลากร 
 ข้อมูลเชิงพื้นที ่  จุด (point) เช่น ทีต่ั้งของบ่อน า้ ทีต่ั้งของเสาไฟ โรงเรียน 
      เส้น (line) เช่น แม่น า้ ถนน ทางรถไฟ 
      เส้นรอบรูปปิด (polygon) เช่น พื้นทีป่่าไม้ เขตการปกครอง จงัหวดั อ าเภอ 
 ข้อมูลเชิงอธิบาย (หรือข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ ข้อมูลเชิงตวัเลข) เป็นข้อมูลประกอบข้อมูลเชิงพื้นที ่เช่น 
   ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนครูและนักเรียนในโรงเรียน ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ ช่ือถนน ชนิดของสัตว์ในป่า 
 GIS จดัเกบ็ข้อมูลต่างๆ เป็นช้ันๆ (layer) ซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นเม่ือน ามาซ้อนทบักนั จะแสดงสภาพพื้นทีจ่ริงได้ 
 ประโยชน์ของ GIS  การบริหารจดัการ (เช่น ส ารวจพื้นทีป่่า พฒันาทีด่นิ ป้องกนัภัยธรรมชาต)ิ 

      การวางแผนก าหนดนโยบาย (เช่น วางผงัเมือง วเิคราะห์แผนธุรกจิการตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

81

Book1 vit-sin OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   81 6/18/2561 BE   09:26



พระอานนท์  โอรสของพระเจ้าสุกโกธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 เลศิทางพุทธอุปัฏฐาก พหูสูต ผู้มสีต ิ
   ผู้มวีธีิจดจ าพุทธวจนะ ผู้มคีวามเพยีรยิง่ 
 ท่านได้ช่วยให้สตรีได้บวชเป็นพระภิกษุณี 
   (เช่น พระนางปชาบดโีคตม)ี และเป็นผู้ออกแบบ 
   จวีรพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาล 
 บรรลุเป็นพระอรหันต์ “พ้นจากอริิยาบถทั้งส่ี” 
   (คือมใิช่อยู่ในท่ายืน เดนิ นั่ง นอน) 
 ท่านเป็นผู้ตอบพระธรรมในการสังคายนาคร้ังที ่1 

 เป็นผู้ใฝ่รู้ยิง่ 
 เป็นผู้มสีตเิสมอ 
 มหีลกัจดจ าพุทธวจนะ 
 เป็นผู้มเีมตตากรุณายิง่ 
 เป็นผู้มองการณ์ไกล 
 เป็นผู้มกัน้อยยิง่ 
 เป็นผู้รู้จกักาลเทศะยิง่ 

พระอนุรุทธะ  โอรสของพระเจ้าอมโิตธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 ท่านมส่ีวนร่วมในการสังคายนาคร้ังที ่1 
 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่เคยได้ยนิค าว่า “ไม่ม”ี 
    เพราะยนิดใีนการให้ทาน 
 เลศิทางทพิยจกัษุ 

  มคีวามเพยีรยิง่ 
 เป็นผู้ส ารวมระวงัยิง่ 
 เป็นหลกัแห่งพระธรรมวนิัย 
 

 
19. พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ี มีความคล้ายคลึงกันกับ “พิธีท าบุญเดือนสิบ” ของ

พระพทุธศาสนา 
1. พิธีศราทธ์                 2. พิธีสงัสการ 
3. พิธีบชูาเทพเจ้า            4. พิธีลอยบาป 
5. พิธีไตรเวท 
 พธีิศราทธ์ : พธีิท าบุญแก่ญาตผู้ิล่วงลบัไปแล้ว โดยท าข้าวปิณฑะหรือข้าวสุกเพ่ืออุทศิแก่บรรพบุรุษ 

 พธีิสังสการ : พธีิกรรมทีท่ าให้บริสุทธ์ิ ท าเฉพาะคนในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ เป็นพธีิประจ าบ้าน 
     ม ี12 พธีิ (ปัจจุบันเหลือ 4 พธีิ) 
      อุปนยนั : พธีิเร่ิมการศึกษาเพ่ือเป็นพราหมณ์ (คล้องด้ายยชัโญปวตี / ห้ามผู้หญิงท า) 
      นามกรรม : พธีิตั้งช่ือเดก็ 
      อนันปราศัน : พธีิป้อนข้าวเดก็ 
      ววิาหกรรม : พธีิแต่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “จงเก็บรักษาเหรียญสลงึไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” เป็นหลกัค าสอนในศาสนาใด 
1. อิสลาม              2. ยดูาย 
3. ฮินด ู               4. เชน 
5. คริสต ์      
 “เหมือนกบัทีฝ่นตกและแดดออกเหนือคนดแีละคนช่ัวเหมือนกนั” สอนให้เรารักคนโดยไม่เลือกหน้า 
 “ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย” สอนให้เราตอบแทนความช่ัวด้วยความด ี
   อดทนต่อความผดิพลาดของผู้อ่ืน และไม่มองคนในแง่ร้าย 
 “จงเกบ็รักษาเหรียญสลงึไว้ให้ด ีแล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” สอนเร่ืองความประหยดัและความซ่ือสัตย์ 
 

21. อปุกรณ์ใดใช้ศกึษาข้อมลูทางภมูิศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
1. แผนท่ีภมูิประเทศแสดงการตัง้ถ่ินฐานได้ชดัเจน 
2. จีพีเอสแสดงข้อมลูได้เฉพาะบริเวณท่ีเคร่ืองผา่น 
3. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แสดงข้อมลูหลายๆ ประเภทพร้อมกนั     
4. ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแตล่ะประเทศ 
5. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นลกัษณะลมฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS : Geographic Information System) 
 GIS คือ การรวบรวม จดัเกบ็ บันทกึ วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางภูมศิาสตร์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
 องค์ประกอบของ GIS 1.ข้อมูล (ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงอธิบาย) 
       2.ส่วนชุดค าส่ัง  3.ส่วนเคร่ือง  4.ขั้นตอนการด าเนินงาน  5.บุคลากร 
 ข้อมูลเชิงพื้นที ่  จุด (point) เช่น ทีต่ั้งของบ่อน า้ ทีต่ั้งของเสาไฟ โรงเรียน 
      เส้น (line) เช่น แม่น า้ ถนน ทางรถไฟ 
      เส้นรอบรูปปิด (polygon) เช่น พื้นทีป่่าไม้ เขตการปกครอง จงัหวดั อ าเภอ 
 ข้อมูลเชิงอธิบาย (หรือข้อมูลเชิงคุณลกัษณะ ข้อมูลเชิงตวัเลข) เป็นข้อมูลประกอบข้อมูลเชิงพื้นที ่เช่น 
   ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนครูและนักเรียนในโรงเรียน ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ ช่ือถนน ชนิดของสัตว์ในป่า 
 GIS จดัเกบ็ข้อมูลต่างๆ เป็นช้ันๆ (layer) ซ่ึงข้อมูลเหล่านั้นเม่ือน ามาซ้อนทบักนั จะแสดงสภาพพื้นทีจ่ริงได้ 
 ประโยชน์ของ GIS  การบริหารจดัการ (เช่น ส ารวจพื้นทีป่่า พฒันาทีด่นิ ป้องกนัภัยธรรมชาต)ิ 

      การวางแผนก าหนดนโยบาย (เช่น วางผงัเมือง วเิคราะห์แผนธุรกจิการตลาด) 
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พระอานนท์  โอรสของพระเจ้าสุกโกธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 เลศิทางพุทธอุปัฏฐาก พหูสูต ผู้มสีต ิ
   ผู้มวีธีิจดจ าพุทธวจนะ ผู้มคีวามเพยีรยิง่ 
 ท่านได้ช่วยให้สตรีได้บวชเป็นพระภิกษุณ ี
   (เช่น พระนางปชาบดโีคตม)ี และเป็นผู้ออกแบบ 
   จวีรพระสงฆ์ในสมยัพุทธกาล 
 บรรลุเป็นพระอรหันต์ “พ้นจากอริิยาบถทั้งส่ี” 
   (คือมใิช่อยู่ในท่ายืน เดนิ นั่ง นอน) 
 ท่านเป็นผู้ตอบพระธรรมในการสังคายนาคร้ังที ่1 

 เป็นผู้ใฝ่รู้ยิง่ 
 เป็นผู้มสีตเิสมอ 
 มหีลกัจดจ าพุทธวจนะ 
 เป็นผู้มเีมตตากรุณายิง่ 
 เป็นผู้มองการณ์ไกล 
 เป็นผู้มกัน้อยยิง่ 
 เป็นผู้รู้จกักาลเทศะยิง่ 

พระอนุรุทธะ  โอรสของพระเจ้าอมโิตธนะ เป็นอสีตมิหาสาวก 
 ท่านมส่ีวนร่วมในการสังคายนาคร้ังที ่1 
 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่เคยได้ยนิค าว่า “ไม่ม”ี 
    เพราะยนิดใีนการให้ทาน 
 เลศิทางทพิยจกัษุ 

  มคีวามเพยีรยิง่ 
 เป็นผู้ส ารวมระวงัยิง่ 
 เป็นหลกัแห่งพระธรรมวนิัย 
 

 
19. พิธีกรรมใดของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ี มีความคล้ายคลึงกันกับ “พิธีท าบุญเดือนสิบ” ของ

พระพทุธศาสนา 
1. พิธีศราทธ์                 2. พิธีสงัสการ 
3. พิธีบชูาเทพเจ้า            4. พิธีลอยบาป 
5. พิธีไตรเวท 
 พธีิศราทธ์ : พธีิท าบุญแก่ญาตผู้ิล่วงลบัไปแล้ว โดยท าข้าวปิณฑะหรือข้าวสุกเพ่ืออุทศิแก่บรรพบุรุษ 

 พธีิสังสการ : พธีิกรรมทีท่ าให้บริสุทธ์ิ ท าเฉพาะคนในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ เป็นพธีิประจ าบ้าน 
     ม ี12 พธีิ (ปัจจุบันเหลือ 4 พธีิ) 
      อุปนยนั : พธีิเร่ิมการศึกษาเพ่ือเป็นพราหมณ์ (คล้องด้ายยชัโญปวตี / ห้ามผู้หญิงท า) 
      นามกรรม : พธีิตั้งช่ือเดก็ 
      อนันปราศัน : พธีิป้อนข้าวเดก็ 
      ววิาหกรรม : พธีิแต่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. “จงเก็บรักษาเหรียญสลงึไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” เป็นหลกัค าสอนในศาสนาใด 
1. อิสลาม              2. ยดูาย 
3. ฮินด ู               4. เชน 
5. คริสต ์      
 “เหมือนกบัทีฝ่นตกและแดดออกเหนือคนดแีละคนช่ัวเหมือนกนั” สอนให้เรารักคนโดยไม่เลือกหน้า 
 “ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ให้หันแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย” สอนให้เราตอบแทนความช่ัวด้วยความด ี
   อดทนต่อความผดิพลาดของผู้อ่ืน และไม่มองคนในแง่ร้าย 
 “จงเกบ็รักษาเหรียญสลงึไว้ให้ด ีแล้วเหรียญบาทจะรักษาตวัมนัเอง” สอนเร่ืองความประหยดัและความซ่ือสัตย์ 
 

21. อปุกรณ์ใดใช้ศกึษาข้อมลูทางภมูิศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 
1. แผนท่ีภมูิประเทศแสดงการตัง้ถ่ินฐานได้ชดัเจน 
2. จีพีเอสแสดงข้อมลูได้เฉพาะบริเวณท่ีเคร่ืองผา่น 
3. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แสดงข้อมลูหลายๆ ประเภทพร้อมกนั     
4. ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแตล่ะประเทศ 
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 GIS คือ การรวบรวม จดัเกบ็ บันทกึ วเิคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางภูมศิาสตร์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
 องค์ประกอบของ GIS 1.ข้อมูล (ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงอธิบาย) 
       2.ส่วนชุดค าส่ัง  3.ส่วนเคร่ือง  4.ขั้นตอนการด าเนินงาน  5.บุคลากร 
 ข้อมูลเชิงพื้นที ่  จุด (point) เช่น ทีต่ั้งของบ่อน า้ ทีต่ั้งของเสาไฟ โรงเรียน 
      เส้น (line) เช่น แม่น า้ ถนน ทางรถไฟ 
      เส้นรอบรูปปิด (polygon) เช่น พื้นทีป่่าไม้ เขตการปกครอง จงัหวดั อ าเภอ 
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      การวางแผนก าหนดนโยบาย (เช่น วางผงัเมือง วเิคราะห์แผนธุรกจิการตลาด) 
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22. อทุกภยัในประเทศไทยไมเ่ก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ใด 
1. ลานีญา              2. เอลนีโญ    
3. น า้ล้นตลิ่ง              4. คล่ืนซดัฝ่ัง 
5. น า้ทะเลหนนุ 
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) 
เกดิขึน้เป็นคร้ังคราวเม่ือกระแสน า้เย็นเปรูบริเวณชายฝ่ัง 
ตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต้ ถูกกระแสน า้อุ่นจากศูนย์สูตร 
ไหลเข้ามาแทนที ่ท าให้อุณหภูมทิีผ่วิน า้สูงขึน้ อนัเป็นผลจาก 
การอ่อนก าลงัของลมค้าตะวนัออกเฉียงใต้ในมหาสมุทร 
แปซิฟิก ในบางปีลมค้ามกี าลงัอ่อนกว่าปกตหิรืออาจพดักลบั 
ทศิ ท าให้กระแสน า้อุ่นทีอ่ยู่บริเวณแปซิฟิกตะวนัตกไหล 
ย้อนกลบัไปทางแปซิฟิกตะวนัออกแทนกระแสน า้เยน็ 

 บริเวณทีเ่คยมฝีนตกชุกกลบัแห้งแล้ง เช่น ภูมภิาค 
   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทวปีออสเตรเลยี และเกดิ 
   ไฟป่าบ่อยคร้ัง เช่น ไฟป่าทีเ่กดิในอนิโดนีเซียและ 
   ตอนเหนือของออสเตรเลยี 
 บริเวณทีเ่คยแห้งแล้งกลบัมฝีนตกชุก เช่น ชายฝ่ัง 
   ทะเลของชิล ีเปรู หมู่เกาะกาลาปากอส 
 แอฟริกาตะวนัออกเฉียงใต้เกดิภัยแล้งยาวนานขึน้ 
 ทวปีอเมริกาเหนือในช่วงฤดูหนาวอากาศอบอุ่นกว่า 
   ปกต ิและบางพื้นทีก่ลบัมฝีนตกหนักจนเกดิอุทกภัย 

 ปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) 
อุณหภูมผิวิน า้ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรเกดิ 
ความแปรปรวนและเยน็ขึน้กว่าปกติ ท าให้กระแสลมสินค้า 
ตะวนัออกมกี าลงัแรงขึน้ ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
น้อยกว่าเอลนีโญ ซ่ึงจะเกดิขึน้ 3-5 ปีต่อคร้ัง และไม่เกดิ 
ต่อเน่ืองกนั โดยจะเว้นช่วงระยะการเกดิประมาณ 1-2 ปี 

 อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ออสเตรเลยี มฝีนตกหนัก 
 แปซิฟิกตะวนัออก (ชิล ีเปรู) ช่วงฤดูฝนกลบัม ี
   ฝนน้อยและเกดิความแห้งแล้งยาวนาน 
 เอเชียตะวนัออก (ญี่ปุ่ น เกาหล)ี ช่วงฤดูหนาวจะม ี
   อุณหภูมติ า่กว่าปกต ิ
 แอฟริกาใต้มแีนวโน้มเกดิฝนตกหนักเกดิอุทกภัย 
 ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ USA จะแล้งแห้งกว่าปกติ 
   ในช่วงปลายฤดูร้อน แต่บางพื้นทีท่างตอนเหนือและ 
   ตะวนัออกกลบัมฝีนมากกว่าปกตใินช่วงฤดูหนาว 

 
23. การท่ีประเทศไทยก าหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟซีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบตัิตามข้อตกลงใด 

1. พิธีสารเกียวโต            2. พิธีสารมอนทรีออล      
3. อนสุญัญาบาเซิล            4. อนสุญัญาไซเตส 
5. อนสุญัญาวอชิงตนั 
 Ramsar Convention วำ่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ำ 
 CBD วำ่ดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 CITES วำ่ดว้ยพนัธ์ุสตัวแ์ละพืชป่ำใกลสู้ญพนัธ์ุ 
 Cartagena Protocol วำ่ดว้ยควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

 
 
 
 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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22. อทุกภยัในประเทศไทยไมเ่ก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ใด 
1. ลานีญา              2. เอลนีโญ    
3. น า้ล้นตลิ่ง              4. คล่ืนซดัฝ่ัง 
5. น า้ทะเลหนนุ 
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) 
เกดิขึน้เป็นคร้ังคราวเม่ือกระแสน า้เย็นเปรูบริเวณชายฝ่ัง 
ตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต้ ถูกกระแสน า้อุ่นจากศูนย์สูตร 
ไหลเข้ามาแทนที ่ท าให้อุณหภูมทิีผ่วิน า้สูงขึน้ อนัเป็นผลจาก 
การอ่อนก าลงัของลมค้าตะวนัออกเฉียงใต้ในมหาสมุทร 
แปซิฟิก ในบางปีลมค้ามกี าลงัอ่อนกว่าปกตหิรืออาจพดักลบั 
ทศิ ท าให้กระแสน า้อุ่นทีอ่ยู่บริเวณแปซิฟิกตะวนัตกไหล 
ย้อนกลบัไปทางแปซิฟิกตะวนัออกแทนกระแสน า้เยน็ 

 บริเวณทีเ่คยมฝีนตกชุกกลบัแห้งแล้ง เช่น ภูมภิาค 
   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทวปีออสเตรเลยี และเกดิ 
   ไฟป่าบ่อยคร้ัง เช่น ไฟป่าทีเ่กดิในอนิโดนีเซียและ 
   ตอนเหนือของออสเตรเลยี 
 บริเวณทีเ่คยแห้งแล้งกลบัมฝีนตกชุก เช่น ชายฝ่ัง 
   ทะเลของชิล ีเปรู หมู่เกาะกาลาปากอส 
 แอฟริกาตะวนัออกเฉียงใต้เกดิภัยแล้งยาวนานขึน้ 
 ทวปีอเมริกาเหนือในช่วงฤดูหนาวอากาศอบอุ่นกว่า 
   ปกต ิและบางพื้นทีก่ลบัมฝีนตกหนักจนเกดิอุทกภัย 

 ปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) 
อุณหภูมผิวิน า้ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรเกดิ 
ความแปรปรวนและเยน็ขึน้กว่าปกติ ท าให้กระแสลมสินค้า 
ตะวนัออกมกี าลงัแรงขึน้ ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
น้อยกว่าเอลนีโญ ซ่ึงจะเกดิขึน้ 3-5 ปีต่อคร้ัง และไม่เกดิ 
ต่อเน่ืองกนั โดยจะเว้นช่วงระยะการเกดิประมาณ 1-2 ปี 

 อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ออสเตรเลยี มฝีนตกหนัก 
 แปซิฟิกตะวนัออก (ชิล ีเปรู) ช่วงฤดูฝนกลบัม ี
   ฝนน้อยและเกดิความแห้งแล้งยาวนาน 
 เอเชียตะวนัออก (ญี่ปุ่ น เกาหล)ี ช่วงฤดูหนาวจะม ี
   อุณหภูมติ า่กว่าปกต ิ
 แอฟริกาใต้มแีนวโน้มเกดิฝนตกหนักเกดิอุทกภัย 
 ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ USA จะแล้งแห้งกว่าปกติ 
   ในช่วงปลายฤดูร้อน แต่บางพื้นทีท่างตอนเหนือและ 
   ตะวนัออกกลบัมฝีนมากกว่าปกตใินช่วงฤดูหนาว 

 
23. การท่ีประเทศไทยก าหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟซีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบตัิตามข้อตกลงใด 

1. พิธีสารเกียวโต            2. พิธีสารมอนทรีออล      
3. อนสุญัญาบาเซิล            4. อนสุญัญาไซเตส 
5. อนสุญัญาวอชิงตนั 
 Ramsar Convention วำ่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ำ 
 CBD วำ่ดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 CITES วำ่ดว้ยพนัธ์ุสตัวแ์ละพืชป่ำใกลสู้ญพนัธ์ุ 
 Cartagena Protocol วำ่ดว้ยควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

 
 
 
 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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22. อทุกภยัในประเทศไทยไมเ่ก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ใด 
1. ลานีญา              2. เอลนีโญ    
3. น า้ล้นตลิ่ง              4. คล่ืนซดัฝ่ัง 
5. น า้ทะเลหนนุ 
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) 
เกดิขึน้เป็นคร้ังคราวเม่ือกระแสน า้เย็นเปรูบริเวณชายฝ่ัง 
ตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต้ ถูกกระแสน า้อุ่นจากศูนย์สูตร 
ไหลเข้ามาแทนที ่ท าให้อุณหภูมทิีผ่วิน า้สูงขึน้ อนัเป็นผลจาก 
การอ่อนก าลงัของลมค้าตะวนัออกเฉียงใต้ในมหาสมุทร 
แปซิฟิก ในบางปีลมค้ามกี าลงัอ่อนกว่าปกตหิรืออาจพดักลบั 
ทศิ ท าให้กระแสน า้อุ่นทีอ่ยู่บริเวณแปซิฟิกตะวนัตกไหล 
ย้อนกลบัไปทางแปซิฟิกตะวนัออกแทนกระแสน า้เยน็ 

 บริเวณทีเ่คยมฝีนตกชุกกลบัแห้งแล้ง เช่น ภูมภิาค 
   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทวปีออสเตรเลยี และเกดิ 
   ไฟป่าบ่อยคร้ัง เช่น ไฟป่าทีเ่กดิในอนิโดนีเซียและ 
   ตอนเหนือของออสเตรเลยี 
 บริเวณทีเ่คยแห้งแล้งกลบัมฝีนตกชุก เช่น ชายฝ่ัง 
   ทะเลของชิล ีเปรู หมู่เกาะกาลาปากอส 
 แอฟริกาตะวนัออกเฉียงใต้เกดิภัยแล้งยาวนานขึน้ 
 ทวปีอเมริกาเหนือในช่วงฤดูหนาวอากาศอบอุ่นกว่า 
   ปกต ิและบางพื้นทีก่ลบัมฝีนตกหนักจนเกดิอุทกภัย 

 ปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) 
อุณหภูมผิวิน า้ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรเกดิ 
ความแปรปรวนและเยน็ขึน้กว่าปกติ ท าให้กระแสลมสินค้า 
ตะวนัออกมกี าลงัแรงขึน้ ลานีญาเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
น้อยกว่าเอลนีโญ ซ่ึงจะเกดิขึน้ 3-5 ปีต่อคร้ัง และไม่เกดิ 
ต่อเน่ืองกนั โดยจะเว้นช่วงระยะการเกดิประมาณ 1-2 ปี 

 อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ออสเตรเลยี มฝีนตกหนัก 
 แปซิฟิกตะวนัออก (ชิล ีเปรู) ช่วงฤดูฝนกลบัม ี
   ฝนน้อยและเกดิความแห้งแล้งยาวนาน 
 เอเชียตะวนัออก (ญี่ปุ่ น เกาหล)ี ช่วงฤดูหนาวจะม ี
   อุณหภูมติ า่กว่าปกต ิ
 แอฟริกาใต้มแีนวโน้มเกดิฝนตกหนักเกดิอุทกภัย 
 ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ USA จะแล้งแห้งกว่าปกติ 
   ในช่วงปลายฤดูร้อน แต่บางพื้นทีท่างตอนเหนือและ 
   ตะวนัออกกลบัมฝีนมากกว่าปกตใินช่วงฤดูหนาว 

 
23. การท่ีประเทศไทยก าหนดให้เลิกใช้สารซีเอฟซีในการผลิตสินค้า เป็นการปฏิบตัิตามข้อตกลงใด 

1. พิธีสารเกียวโต            2. พิธีสารมอนทรีออล      
3. อนสุญัญาบาเซิล            4. อนสุญัญาไซเตส 
5. อนสุญัญาวอชิงตนั 
 Ramsar Convention วำ่ดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้ ำ 
 CBD วำ่ดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 CITES วำ่ดว้ยพนัธ์ุสตัวแ์ละพืชป่ำใกลสู้ญพนัธ์ุ 
 Cartagena Protocol วำ่ดว้ยควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

 
 
 
 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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1. ภาษา                        2. การแตง่กาย 
3. ภมูิปัญญา             4. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
5. เทคโนโลยี 
1.การตั้งถิ่นทีอ่ยู่อาศัย  เขตแห้งแล้ง   ชาวซูดานสร้างบ้านด้วยโคลนและดนิเหนียว (Adobe house) 

      ชาวเปรูสร้างบ้านด้วยหิน (Stone house) 
 เขตอบอุ่น   ชาวแคนาดาสร้างบ้านด้วยไม้ซุง (Log house) 
      ชาวอนิเดยีนแดงสร้างกระโจมรูปกรวย (Teepee/Tipi) 
      ชาวมองโกเลยีสร้างกระโจมหลงัคาโดม (Yurt/Ger) 
 เขตหนาวเยน็  ชาวเอสกโิมสร้างอกิลูด้วยหิมะ (Igloo) 

2.การประกอบอาชีพ  ชาวอนิเดยีนพื้นเมืองในเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยงัชีพ 
 ชาวเบดูอนิเลีย้งสัตว์แบบเร่ร่อน 
 ชาวแลปป์เลีย้งกวางเรนเดยีร์ไว้ลากเล่ือน 
 ชาวรัสเซียนจบัปลาสเตอร์เจยีนเพ่ือน ามาท าคาเวยีร์ 
 ชาวอเมริกนัในรัฐโคโลราโดเลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า 
 ชาวเมก็ซิกนัตดัเปลือกต้นซาโพดลิลาเพ่ือเอาน า้ยางมาท าหมากฝร่ัง 

3.อ่ืนๆ เช่น ภูมปัิญญา 
เทคโนโลย ีการแต่งกาย 

 “หลี”่ ชาวประมงลาวสร้างหลีเ่พ่ือดกัจบัปลา 
 “กงัหันลม” ชาวแคนาดาใช้กงัหันลมเพ่ือผลติไฟฟ้า 
 “ฝาย” คนภาคเหนือสร้างฝายเพ่ือเกบ็น า้ไว้ใช้ 
 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 

 
 
 
 
 
 

26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 
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      ชาวอนิเดยีนแดงสร้างกระโจมรูปกรวย (Teepee/Tipi) 
      ชาวมองโกเลยีสร้างกระโจมหลงัคาโดม (Yurt/Ger) 
 เขตหนาวเยน็  ชาวเอสกโิมสร้างอกิลูด้วยหิมะ (Igloo) 

2.การประกอบอาชีพ  ชาวอนิเดยีนพื้นเมืองในเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยงัชีพ 
 ชาวเบดูอนิเลีย้งสัตว์แบบเร่ร่อน 
 ชาวแลปป์เลีย้งกวางเรนเดยีร์ไว้ลากเล่ือน 
 ชาวรัสเซียนจบัปลาสเตอร์เจยีนเพ่ือน ามาท าคาเวยีร์ 
 ชาวอเมริกนัในรัฐโคโลราโดเลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า 
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3.อ่ืนๆ เช่น ภูมปัิญญา 
เทคโนโลย ีการแต่งกาย 

 “หลี”่ ชาวประมงลาวสร้างหลีเ่พ่ือดกัจบัปลา 
 “กงัหันลม” ชาวแคนาดาใช้กงัหันลมเพ่ือผลติไฟฟ้า 
 “ฝาย” คนภาคเหนือสร้างฝายเพ่ือเกบ็น า้ไว้ใช้ 
 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 

 
 
 
 
 
 

26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 

1. ชาวบาหลีสร้างหล่ีเพ่ือจบัปลา 
2. ชาวแลปป์เลีย้งกวางมสูไว้ลากเล่ือน 
3. ชาวแคนาดาใช้กงัหนัลมสบูน า้เข้าพืน้ท่ีการเกษตร 
4. ชาวเอสกิโมแตง่กายด้วยเคร่ืองนุง่หม่ท่ีท าจากหนงัสตัว์      
5. ชาวแอบอริจินีท่ีเร่ร่อนเลีย้งสตัว์สร้างกระโจมเป็นท่ีพกัอาศยั 

27. ข้อใดแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิอากาศกบัท่ีอยู่อาศยัตามภาพได้ถกูต้อง 
1. หนาวเย็น – Igloo 
2. อบอุน่ – Teepee 
3. อบอุน่ – Log House 
4. แห้งแล้ง – Stone House 
5. แห้งแล้ง – Adobe House       
 

28. “แกระ” เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรมในด้านใด 
1. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั           2. เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 
3. เคร่ืองมือการเกษตร               4. การแตง่กาย 
5. เคร่ืองจกัสาน 

29. โครงการวิจัยและการพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีหลกัการส าคญั
อยา่งไร 

1. การบ าบดัน า้เสียด้วยผกัตบชวา 
2. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบงึประดษิฐ์ 
3. การบ าบดัน า้เสียด้วยการใช้น า้ดีไลน่ า้เสีย 
4. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบอ่บ าบดัและวชัพืชบ าบดั      
5. การบ าบดัน า้เสียด้วยการผสมผสานระหวา่งพืชน า้และระบบเตมิอากาศ 
 โครงการบึงมกักะสัน   : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวา ดูดซับสารพษิและส่ิงสกปรกในบึง 
 โครงการแหลมผกัเบีย้  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยบ่อบ าบัดและวชัพืช (โครงการต้นแบบบ าบัดน า้เสียในชุมชนเมือง) 
 โครงการทีห่นองหาน  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยพืชน า้กบัระบบเตมิอากาศ 
 โครงการพื้นทีชุ่่มน า้เทยีม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยระบบบึงประดษิฐ์ทีเ่ลยีนแบบพื้นทีชุ่่มน า้ตามธรรมชาต ิ
 โครงการน า้ดไีล่น า้เสีย  : บ าบัดน า้เสีย อาศัยน า้ขึน้-น า้ลง 
 โครงการธรรมปราบอธรรม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวาควบคู่กบักงัหันน า้ชัยพฒันา 
 กงัหันชัยพฒันา    : บ าบัดน า้เสีย ด้วยเคร่ืองกลเตมิอากาศ 
 การบ าบัดน า้เสียโดยเลีย้งปลา (ปลากระดี ่ปลาสลดิ) ให้กนิอนิทรีย์ในแหล่งน า้เสีย 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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      ชาวเปรูสร้างบ้านด้วยหิน (Stone house) 
 เขตอบอุ่น   ชาวแคนาดาสร้างบ้านด้วยไม้ซุง (Log house) 
      ชาวอนิเดยีนแดงสร้างกระโจมรูปกรวย (Teepee/Tipi) 
      ชาวมองโกเลยีสร้างกระโจมหลงัคาโดม (Yurt/Ger) 
 เขตหนาวเยน็  ชาวเอสกโิมสร้างอกิลูด้วยหิมะ (Igloo) 

2.การประกอบอาชีพ  ชาวอนิเดยีนพื้นเมืองในเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยงัชีพ 
 ชาวเบดูอนิเลีย้งสัตว์แบบเร่ร่อน 
 ชาวแลปป์เลีย้งกวางเรนเดยีร์ไว้ลากเล่ือน 
 ชาวรัสเซียนจบัปลาสเตอร์เจยีนเพ่ือน ามาท าคาเวยีร์ 
 ชาวอเมริกนัในรัฐโคโลราโดเลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า 
 ชาวเมก็ซิกนัตดัเปลือกต้นซาโพดลิลาเพ่ือเอาน า้ยางมาท าหมากฝร่ัง 

3.อ่ืนๆ เช่น ภูมปัิญญา 
เทคโนโลย ีการแต่งกาย 

 “หลี”่ ชาวประมงลาวสร้างหลีเ่พ่ือดกัจบัปลา 
 “กงัหันลม” ชาวแคนาดาใช้กงัหันลมเพ่ือผลติไฟฟ้า 
 “ฝาย” คนภาคเหนือสร้างฝายเพ่ือเกบ็น า้ไว้ใช้ 
 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 
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26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 
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2. ชาวแลปป์เลีย้งกวางมสูไว้ลากเล่ือน 
3. ชาวแคนาดาใช้กงัหนัลมสบูน า้เข้าพืน้ท่ีการเกษตร 
4. ชาวเอสกิโมแตง่กายด้วยเคร่ืองนุง่หม่ท่ีท าจากหนงัสตัว์      
5. ชาวแอบอริจินีท่ีเร่ร่อนเลีย้งสตัว์สร้างกระโจมเป็นท่ีพกัอาศยั 

27. ข้อใดแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิอากาศกบัท่ีอยู่อาศยัตามภาพได้ถกูต้อง 
1. หนาวเย็น – Igloo 
2. อบอุน่ – Teepee 
3. อบอุน่ – Log House 
4. แห้งแล้ง – Stone House 
5. แห้งแล้ง – Adobe House       
 

28. “แกระ” เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรมในด้านใด 
1. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั           2. เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 
3. เคร่ืองมือการเกษตร               4. การแตง่กาย 
5. เคร่ืองจกัสาน 

29. โครงการวิจัยและการพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีหลกัการส าคญั
อยา่งไร 

1. การบ าบดัน า้เสียด้วยผกัตบชวา 
2. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบงึประดษิฐ์ 
3. การบ าบดัน า้เสียด้วยการใช้น า้ดีไลน่ า้เสีย 
4. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบอ่บ าบดัและวชัพืชบ าบดั      
5. การบ าบดัน า้เสียด้วยการผสมผสานระหวา่งพืชน า้และระบบเตมิอากาศ 
 โครงการบึงมกักะสัน   : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวา ดูดซับสารพษิและส่ิงสกปรกในบึง 
 โครงการแหลมผกัเบีย้  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยบ่อบ าบัดและวชัพืช (โครงการต้นแบบบ าบัดน า้เสียในชุมชนเมือง) 
 โครงการทีห่นองหาน  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยพืชน า้กบัระบบเตมิอากาศ 
 โครงการพื้นทีชุ่่มน า้เทยีม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยระบบบึงประดษิฐ์ทีเ่ลยีนแบบพื้นทีชุ่่มน า้ตามธรรมชาต ิ
 โครงการน า้ดไีล่น า้เสีย  : บ าบัดน า้เสีย อาศัยน า้ขึน้-น า้ลง 
 โครงการธรรมปราบอธรรม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวาควบคู่กบักงัหันน า้ชัยพฒันา 
 กงัหันชัยพฒันา    : บ าบัดน า้เสีย ด้วยเคร่ืองกลเตมิอากาศ 
 การบ าบัดน า้เสียโดยเลีย้งปลา (ปลากระดี ่ปลาสลดิ) ให้กนิอนิทรีย์ในแหล่งน า้เสีย 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 

 
 
 
 
 
 

26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 

1. ภาษา                        2. การแตง่กาย 
3. ภมูิปัญญา             4. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
5. เทคโนโลยี 
1.การตั้งถิ่นทีอ่ยู่อาศัย  เขตแห้งแล้ง   ชาวซูดานสร้างบ้านด้วยโคลนและดนิเหนียว (Adobe house) 

      ชาวเปรูสร้างบ้านด้วยหิน (Stone house) 
 เขตอบอุ่น   ชาวแคนาดาสร้างบ้านด้วยไม้ซุง (Log house) 
      ชาวอนิเดยีนแดงสร้างกระโจมรูปกรวย (Teepee/Tipi) 
      ชาวมองโกเลยีสร้างกระโจมหลงัคาโดม (Yurt/Ger) 
 เขตหนาวเยน็  ชาวเอสกโิมสร้างอกิลูด้วยหิมะ (Igloo) 

2.การประกอบอาชีพ  ชาวอนิเดยีนพื้นเมืองในเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยงัชีพ 
 ชาวเบดูอนิเลีย้งสัตว์แบบเร่ร่อน 
 ชาวแลปป์เลีย้งกวางเรนเดยีร์ไว้ลากเล่ือน 
 ชาวรัสเซียนจบัปลาสเตอร์เจยีนเพ่ือน ามาท าคาเวยีร์ 
 ชาวอเมริกนัในรัฐโคโลราโดเลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า 
 ชาวเมก็ซิกนัตดัเปลือกต้นซาโพดลิลาเพ่ือเอาน า้ยางมาท าหมากฝร่ัง 

3.อ่ืนๆ เช่น ภูมปัิญญา 
เทคโนโลย ีการแต่งกาย 

 “หลี”่ ชาวประมงลาวสร้างหลีเ่พ่ือดกัจบัปลา 
 “กงัหันลม” ชาวแคนาดาใช้กงัหันลมเพ่ือผลติไฟฟ้า 
 “ฝาย” คนภาคเหนือสร้างฝายเพ่ือเกบ็น า้ไว้ใช้ 
 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 

 
 
 
 
 
 

26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 

1. ชาวบาหลีสร้างหล่ีเพ่ือจบัปลา 
2. ชาวแลปป์เลีย้งกวางมสูไว้ลากเล่ือน 
3. ชาวแคนาดาใช้กงัหนัลมสบูน า้เข้าพืน้ท่ีการเกษตร 
4. ชาวเอสกิโมแตง่กายด้วยเคร่ืองนุง่หม่ท่ีท าจากหนงัสตัว์      
5. ชาวแอบอริจินีท่ีเร่ร่อนเลีย้งสตัว์สร้างกระโจมเป็นท่ีพกัอาศยั 

27. ข้อใดแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิอากาศกบัท่ีอยู่อาศยัตามภาพได้ถกูต้อง 
1. หนาวเย็น – Igloo 
2. อบอุน่ – Teepee 
3. อบอุน่ – Log House 
4. แห้งแล้ง – Stone House 
5. แห้งแล้ง – Adobe House       
 

28. “แกระ” เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรมในด้านใด 
1. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั           2. เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 
3. เคร่ืองมือการเกษตร               4. การแตง่กาย 
5. เคร่ืองจกัสาน 

29. โครงการวิจัยและการพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีหลกัการส าคญั
อยา่งไร 

1. การบ าบดัน า้เสียด้วยผกัตบชวา 
2. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบงึประดษิฐ์ 
3. การบ าบดัน า้เสียด้วยการใช้น า้ดีไลน่ า้เสีย 
4. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบอ่บ าบดัและวชัพืชบ าบดั      
5. การบ าบดัน า้เสียด้วยการผสมผสานระหวา่งพืชน า้และระบบเตมิอากาศ 
 โครงการบึงมกักะสัน   : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวา ดูดซับสารพษิและส่ิงสกปรกในบึง 
 โครงการแหลมผกัเบีย้  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยบ่อบ าบัดและวชัพืช (โครงการต้นแบบบ าบัดน า้เสียในชุมชนเมือง) 
 โครงการทีห่นองหาน  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยพืชน า้กบัระบบเตมิอากาศ 
 โครงการพื้นทีชุ่่มน า้เทยีม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยระบบบึงประดษิฐ์ทีเ่ลยีนแบบพื้นทีชุ่่มน า้ตามธรรมชาต ิ
 โครงการน า้ดไีล่น า้เสีย  : บ าบัดน า้เสีย อาศัยน า้ขึน้-น า้ลง 
 โครงการธรรมปราบอธรรม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวาควบคู่กบักงัหันน า้ชัยพฒันา 
 กงัหันชัยพฒันา    : บ าบัดน า้เสีย ด้วยเคร่ืองกลเตมิอากาศ 
 การบ าบัดน า้เสียโดยเลีย้งปลา (ปลากระดี ่ปลาสลดิ) ให้กนิอนิทรีย์ในแหล่งน า้เสีย 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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1. ภาษา                        2. การแตง่กาย 
3. ภมูิปัญญา             4. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
5. เทคโนโลยี 
1.การตั้งถิ่นทีอ่ยู่อาศัย  เขตแห้งแล้ง   ชาวซูดานสร้างบ้านด้วยโคลนและดนิเหนียว (Adobe house) 

      ชาวเปรูสร้างบ้านด้วยหิน (Stone house) 
 เขตอบอุ่น   ชาวแคนาดาสร้างบ้านด้วยไม้ซุง (Log house) 
      ชาวอนิเดยีนแดงสร้างกระโจมรูปกรวย (Teepee/Tipi) 
      ชาวมองโกเลยีสร้างกระโจมหลงัคาโดม (Yurt/Ger) 
 เขตหนาวเยน็  ชาวเอสกโิมสร้างอกิลูด้วยหิมะ (Igloo) 

2.การประกอบอาชีพ  ชาวอนิเดยีนพื้นเมืองในเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยงัชีพ 
 ชาวเบดูอนิเลีย้งสัตว์แบบเร่ร่อน 
 ชาวแลปป์เลีย้งกวางเรนเดยีร์ไว้ลากเล่ือน 
 ชาวรัสเซียนจบัปลาสเตอร์เจยีนเพ่ือน ามาท าคาเวยีร์ 
 ชาวอเมริกนัในรัฐโคโลราโดเลีย้งโคเน้ือเพ่ือการค้า 
 ชาวเมก็ซิกนัตดัเปลือกต้นซาโพดลิลาเพ่ือเอาน า้ยางมาท าหมากฝร่ัง 

3.อ่ืนๆ เช่น ภูมปัิญญา 
เทคโนโลย ีการแต่งกาย 

 “หลี”่ ชาวประมงลาวสร้างหลีเ่พ่ือดกัจบัปลา 
 “กงัหันลม” ชาวแคนาดาใช้กงัหันลมเพ่ือผลติไฟฟ้า 
 “ฝาย” คนภาคเหนือสร้างฝายเพ่ือเกบ็น า้ไว้ใช้ 
 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 
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 “หลุก” ชาวนาใช้หลุกเป็นระหัดวดิน า้เข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
 “หวด มวย” คนอสีานและคนเหนือใช้หวดและมวยนึ่งข้าว 
 “สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ” ชาวบ้านใช้สุ่ม ลอบ โพงพาง ยกยอ จบัสัตว์น า้ 
 “คุ” คนอสีานใช้คุตกัน า้จากบ่อ 
 “แกระ” ชาวนาในภาคใต้ใช้แกระเพ่ือเกีย่วข้าว 
 “อแีต๋น” รถทีผ่ลติเองจากภูมปัิญญาชาวนาไทย 
 “ป่าไม้” เช่น บวชป่า บวชต้นไม้คล้ายพธีิสืบชะตาแม่น า้ 
 ”บ้านไทย”  ภาคกลาง  : ฝาลูกฟัก (ฝาปะกน), เรือนครัว, ชานเปิดโล่ง 
     ภาคเหนือ : เติน๋ (ระเบียงหน้าบ้าน), ห ายนต์, กาแล 
     ภาคอสีาน : เกย, ฮ้างแอ่งน า้ 
     ภาคใต้  : ตนีเสา, ตอม่อ, ศาลา 

 
 
 
 
 
 

26. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม 

1. ชาวบาหลีสร้างหล่ีเพ่ือจบัปลา 
2. ชาวแลปป์เลีย้งกวางมสูไว้ลากเล่ือน 
3. ชาวแคนาดาใช้กงัหนัลมสบูน า้เข้าพืน้ท่ีการเกษตร 
4. ชาวเอสกิโมแตง่กายด้วยเคร่ืองนุง่หม่ท่ีท าจากหนงัสตัว์      
5. ชาวแอบอริจินีท่ีเร่ร่อนเลีย้งสตัว์สร้างกระโจมเป็นท่ีพกัอาศยั 

27. ข้อใดแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูิอากาศกบัท่ีอยู่อาศยัตามภาพได้ถกูต้อง 
1. หนาวเย็น – Igloo 
2. อบอุน่ – Teepee 
3. อบอุน่ – Log House 
4. แห้งแล้ง – Stone House 
5. แห้งแล้ง – Adobe House       
 

28. “แกระ” เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒันธรรมในด้านใด 
1. การสร้างท่ีอยูอ่าศยั           2. เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 
3. เคร่ืองมือการเกษตร               4. การแตง่กาย 
5. เคร่ืองจกัสาน 

29. โครงการวิจัยและการพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีหลกัการส าคญั
อยา่งไร 

1. การบ าบดัน า้เสียด้วยผกัตบชวา 
2. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบงึประดษิฐ์ 
3. การบ าบดัน า้เสียด้วยการใช้น า้ดีไลน่ า้เสีย 
4. การบ าบดัน า้เสียด้วยระบบบอ่บ าบดัและวชัพืชบ าบดั      
5. การบ าบดัน า้เสียด้วยการผสมผสานระหวา่งพืชน า้และระบบเตมิอากาศ 
 โครงการบึงมกักะสัน   : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวา ดูดซับสารพษิและส่ิงสกปรกในบึง 
 โครงการแหลมผกัเบีย้  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยบ่อบ าบัดและวชัพืช (โครงการต้นแบบบ าบัดน า้เสียในชุมชนเมือง) 
 โครงการทีห่นองหาน  : บ าบัดน า้เสีย ด้วยพืชน า้กบัระบบเตมิอากาศ 
 โครงการพื้นทีชุ่่มน า้เทยีม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยระบบบึงประดษิฐ์ทีเ่ลยีนแบบพื้นทีชุ่่มน า้ตามธรรมชาต ิ
 โครงการน า้ดไีล่น า้เสีย  : บ าบัดน า้เสีย อาศัยน า้ขึน้-น า้ลง 
 โครงการธรรมปราบอธรรม : บ าบัดน า้เสีย ด้วยผกัตบชวาควบคู่กบักงัหันน า้ชัยพฒันา 
 กงัหันชัยพฒันา    : บ าบัดน า้เสีย ด้วยเคร่ืองกลเตมิอากาศ 
 การบ าบัดน า้เสียโดยเลีย้งปลา (ปลากระดี ่ปลาสลดิ) ให้กนิอนิทรีย์ในแหล่งน า้เสีย 
 

 Agenda 21 แผนปฏิบติักำรเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
 Kyoto Protocol วำ่ดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
 UNFCCC วำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 Vienna Convention&Montreal Protocol วำ่ดว้ยสำรท ำลำยชั้นโอโซน 
 Basel Convention วำ่ดว้ยของเสียอนัตรำยขำ้มแดน 
 Rotterdam Convention วำ่ดว้ยสำรเคมีอนัตรำย 
 Stockholm Convention วำ่ดว้ยสำรมลพิษตกคำ้งยำวนำน 

 
24. นายประหยดัใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เม่ือไปซือ้ของจากตลาด การกระท าดงักล่าวสอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในข้อใด 
1. Renewal              2. Reduce 
3. Recovery              4. Recycle 
5. Reject       
1.Reject (ปฏิเสธการใช้)  ใช้ถุงผ้าทีต่ดิตวัมาแทนถุงพลาสตกิจากตลาด 

 ใช้รถประจ าทางสาธารณะแทนรถส่วนตวั 
 ถ้าระยะทางไม่ไกลเกนิไปควรเดนิหรือขี่จกัรยาน 
 ใช้ป่ินโตใส่กบัข้าวแทนกล่องโฟม 
 ใช้สารก าจดัแมลงทีส่กดัจากพืชแทนสารเคม ี

2.Reuse (น าของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่)  น าถุงใส่ของทีเ่คยใช้แล้วทิง้กเ็กบ็น ากลบัมาใช้ได้อกี 
 น าชุดนักเรียนทีไ่ม่ใส่แล้วให้น้องหรือบริจาคให้คนอ่ืนใช้ได้อกี 
 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดยีวกลบัมาใช้อกีหน้าหนึ่ง 

3.Reduce (ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด)  ถ้าบ้านอยู่ทางเดยีวกนักน็ั่งรถไปคนัเดยีวกนั 
 น าของใส่รวมถุงเดยีวกนั แทนทีจ่ะแยกใส่ของอย่างละถุง 

4.Repair (ซ่อมแซม)  น าเส้ือผ้าขาดมาปะซ่อมแซมให้ใช้งานได้อกี 
5.Recycle (น าไปผลติขึน้ใหม่)  น าถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดน า้ทีใ่ช้แล้วมาหลอมใช้ใหม่ 

 น ากระดาษทีใ่ช้แล้วมาแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ 
 น าขยะมาท าเป็นปุ๋ ยหรือหมกัท าแก๊สชีวภาพ 

6.Recovery (ถนอมรักษา)  กระเป๋าเดนิทางเกบ็รักษาในสภาพดเีพ่ือไว้ใช้คร้ังต่อไป 
 เคร่ืองใช้ในเทศกาลเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้คร้ังต่อไป 

7.Renewal (แต่งเตมิของเก่า)  น าเส้ือผ้าเก่าทีไ่ม่ทนัสมยัมาแต่งเตมิใหม่ให้ใช้ได้อกี 
 
 
 
 
 

25. ข้อใดไมใ่ชก่ารสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัเป็นผลจากการด ารงชีวิตของมนษุย์ท่ีอยูใ่นภมูิภาคตา่งกนั 
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30. ผู้ ท่ีบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ท าลาย ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีความผิดตาม
กฎหมายใด 

1. พระราชบญัญตัผิงัเมือง พ.ศ.2518 
2. พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 
3. พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
4. พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535         
5. พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 
 กฎหมายแม่บทด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
 กฎหมายฉบับแรกทีน่ าหลกัการ “ผู้ก่อมลพษิต้องจ่าย” (Polluter-Pay Priniciple) มาใช้ 
 ผู้ทีบุ่กรุกหรือครอบครองทีด่นิของรัฐโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อนัเป็นการท าลาย 
  ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตหิรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกดิมลพษิ 
  อนัมผีลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรือ 
  ปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

31. ข้อใดคือปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของทกุระบบสงัคม 
1. ปัญหาการวา่งงาน           2. ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด 
3. ปัญหาความยากจน           4. ปัญหาการกระจายรายได้ 
5. ปัญหาความขาดแคลน       
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาทีสื่บเน่ืองมาจากความมอียู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรเม่ือเทยีบกบั 
   ความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกจิ 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิประกอบด้วย  ปัญหาว่าจะผลติอะไร (what) 
             ปัญหาว่าจะผลติอย่างไร (how) 
             ปัญหาว่าจะผลติเพ่ือใคร (for whom) 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ลกัษณะใดท่ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
1. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคา          
2. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้ 
3. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทกุกรณี 
4. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
5. ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับ 
 คนสว่นใหญ่ 
ระบบทุนนิยม  เอกชนมกีรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และมเีสรีภาพประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้เตม็ที่ 

รัฐเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด 
 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิใช้กลไกราคา 
 มกีารแข่งขันเสรี มกี าไรเป็นแรงจูงใจ 

ข้อด ี  ก าไรเป็นแรงจูงใจในการผลติและการท างาน เพราะท ามากจะมรีายได้มาก 
 ผู้ผลติแต่ละรายต้องแข่งขันกนัขายสินค้าและบริการให้มากทีสุ่ด จงึต้องปรับปรุงเทคนิคการผลติ 
   อยู่เสมอ โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ผู้บริโภคมโีอกาสเลือกบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ เพราะไม่มผู้ีใดผูกขาด 
   การผลติทีท่ าให้ราคาสูงเกนิปกต ิ

ข้อเสีย  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทยีมกนัและไม่ทัว่ถึง 
 มกีารใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและอาจน าไปสู่การผูกขาด เช่น การแข่งขันกนั 
   สร้างสรรพสินค้า 

 
33. ภาวะดลุยภาพของตลาดจะเกิดขึน้เม่ือใด 

1. จ านวนผู้ ซือ้เทา่กบัจ านวนผู้ขาย 
2. ปริมาณเสนอซือ้สมดลุกบัราคาเสนอขาย 
3. อปุสงค์สว่นเกินและอปุทานสว่นเกินมีคา่เทา่กบัศนูย์      
4. ผู้ ซือ้สามารถซือ้สินค้าได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 
5. ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามราคาท่ีต้องการ 
ดุลยภาพของตลาด   ราคาทีป่ริมาณเสนอซ้ือและปริมาณเสนอขายอยู่ในระดบัเดยีวกนั 
       สภาวะทีป่ริมาณเสนอซ้ือเท่ากบัปริมาณเสนอขาย 
       สภาวะทีอุ่ปสงค์ส่วนเกนิและอุปทานส่วนเกนิมค่ีาเท่ากบัศูนย์ 
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30. ผู้ ท่ีบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ท าลาย ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีความผิดตาม
กฎหมายใด 

1. พระราชบญัญตัผิงัเมือง พ.ศ.2518 
2. พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 
3. พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
4. พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535         
5. พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 
 กฎหมายแม่บทด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
 กฎหมายฉบับแรกทีน่ าหลกัการ “ผู้ก่อมลพษิต้องจ่าย” (Polluter-Pay Priniciple) มาใช้ 
 ผู้ทีบุ่กรุกหรือครอบครองทีด่นิของรัฐโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อนัเป็นการท าลาย 
  ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตหิรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกดิมลพษิ 
  อนัมผีลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรือ 
  ปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

31. ข้อใดคือปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของทกุระบบสงัคม 
1. ปัญหาการวา่งงาน           2. ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด 
3. ปัญหาความยากจน           4. ปัญหาการกระจายรายได้ 
5. ปัญหาความขาดแคลน       
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาทีสื่บเน่ืองมาจากความมอียู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรเม่ือเทยีบกบั 
   ความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกจิ 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิประกอบด้วย  ปัญหาว่าจะผลติอะไร (what) 
             ปัญหาว่าจะผลติอย่างไร (how) 
             ปัญหาว่าจะผลติเพ่ือใคร (for whom) 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ลกัษณะใดท่ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
1. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคา          
2. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้ 
3. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทกุกรณี 
4. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
5. ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับ 
 คนสว่นใหญ่ 
ระบบทุนนิยม  เอกชนมกีรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และมเีสรีภาพประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้เตม็ที่ 

รัฐเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด 
 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิใช้กลไกราคา 
 มกีารแข่งขันเสรี มกี าไรเป็นแรงจูงใจ 

ข้อด ี  ก าไรเป็นแรงจูงใจในการผลติและการท างาน เพราะท ามากจะมรีายได้มาก 
 ผู้ผลติแต่ละรายต้องแข่งขันกนัขายสินค้าและบริการให้มากทีสุ่ด จงึต้องปรับปรุงเทคนิคการผลติ 
   อยู่เสมอ โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ผู้บริโภคมโีอกาสเลือกบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ เพราะไม่มผู้ีใดผูกขาด 
   การผลติทีท่ าให้ราคาสูงเกนิปกต ิ

ข้อเสีย  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทยีมกนัและไม่ทัว่ถึง 
 มกีารใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและอาจน าไปสู่การผูกขาด เช่น การแข่งขันกนั 
   สร้างสรรพสินค้า 

 
33. ภาวะดลุยภาพของตลาดจะเกิดขึน้เม่ือใด 

1. จ านวนผู้ ซือ้เทา่กบัจ านวนผู้ขาย 
2. ปริมาณเสนอซือ้สมดลุกบัราคาเสนอขาย 
3. อปุสงค์สว่นเกินและอปุทานสว่นเกินมีคา่เทา่กบัศนูย์      
4. ผู้ ซือ้สามารถซือ้สินค้าได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 
5. ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามราคาท่ีต้องการ 
ดุลยภาพของตลาด   ราคาทีป่ริมาณเสนอซ้ือและปริมาณเสนอขายอยู่ในระดบัเดยีวกนั 
       สภาวะทีป่ริมาณเสนอซ้ือเท่ากบัปริมาณเสนอขาย 
       สภาวะทีอุ่ปสงค์ส่วนเกนิและอุปทานส่วนเกนิมค่ีาเท่ากบัศูนย์ 
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30. ผู้ ท่ีบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ท าลาย ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีความผิดตาม
กฎหมายใด 

1. พระราชบญัญตัผิงัเมือง พ.ศ.2518 
2. พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 
3. พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
4. พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535         
5. พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 
 กฎหมายแม่บทด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
 กฎหมายฉบับแรกทีน่ าหลกัการ “ผู้ก่อมลพษิต้องจ่าย” (Polluter-Pay Priniciple) มาใช้ 
 ผู้ทีบุ่กรุกหรือครอบครองทีด่นิของรัฐโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อนัเป็นการท าลาย 
  ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตหิรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกดิมลพษิ 
  อนัมผีลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรือ 
  ปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

31. ข้อใดคือปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของทกุระบบสงัคม 
1. ปัญหาการวา่งงาน           2. ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด 
3. ปัญหาความยากจน           4. ปัญหาการกระจายรายได้ 
5. ปัญหาความขาดแคลน       
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาทีสื่บเน่ืองมาจากความมอียู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรเม่ือเทยีบกบั 
   ความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกจิ 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิประกอบด้วย  ปัญหาว่าจะผลติอะไร (what) 
             ปัญหาว่าจะผลติอย่างไร (how) 
             ปัญหาว่าจะผลติเพ่ือใคร (for whom) 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ลกัษณะใดท่ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
1. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคา          
2. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้ 
3. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทกุกรณี 
4. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
5. ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับ 
 คนสว่นใหญ่ 
ระบบทุนนิยม  เอกชนมกีรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และมเีสรีภาพประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้เตม็ที่ 

รัฐเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด 
 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิใช้กลไกราคา 
 มกีารแข่งขันเสรี มกี าไรเป็นแรงจูงใจ 

ข้อด ี  ก าไรเป็นแรงจูงใจในการผลติและการท างาน เพราะท ามากจะมรีายได้มาก 
 ผู้ผลติแต่ละรายต้องแข่งขันกนัขายสินค้าและบริการให้มากทีสุ่ด จงึต้องปรับปรุงเทคนิคการผลติ 
   อยู่เสมอ โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ผู้บริโภคมโีอกาสเลือกบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ เพราะไม่มผู้ีใดผูกขาด 
   การผลติทีท่ าให้ราคาสูงเกนิปกต ิ

ข้อเสีย  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทยีมกนัและไม่ทัว่ถึง 
 มกีารใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและอาจน าไปสู่การผูกขาด เช่น การแข่งขันกนั 
   สร้างสรรพสินค้า 

 
33. ภาวะดลุยภาพของตลาดจะเกิดขึน้เม่ือใด 

1. จ านวนผู้ ซือ้เทา่กบัจ านวนผู้ขาย 
2. ปริมาณเสนอซือ้สมดลุกบัราคาเสนอขาย 
3. อปุสงค์สว่นเกินและอปุทานสว่นเกินมีคา่เทา่กบัศนูย์      
4. ผู้ ซือ้สามารถซือ้สินค้าได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 
5. ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามราคาท่ีต้องการ 
ดุลยภาพของตลาด   ราคาทีป่ริมาณเสนอซ้ือและปริมาณเสนอขายอยู่ในระดบัเดยีวกนั 
       สภาวะทีป่ริมาณเสนอซ้ือเท่ากบัปริมาณเสนอขาย 
       สภาวะทีอุ่ปสงค์ส่วนเกนิและอุปทานส่วนเกนิมค่ีาเท่ากบัศูนย์ 
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30. ผู้ ท่ีบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ท าลาย ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพืน้ท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีความผิดตาม
กฎหมายใด 

1. พระราชบญัญตัผิงัเมือง พ.ศ.2518 
2. พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 
3. พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
4. พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535         
5. พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 
 กฎหมายแม่บทด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
 กฎหมายฉบับแรกทีน่ าหลกัการ “ผู้ก่อมลพษิต้องจ่าย” (Polluter-Pay Priniciple) มาใช้ 
 ผู้ทีบุ่กรุกหรือครอบครองทีด่นิของรัฐโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใดๆ อนัเป็นการท าลาย 
  ท าให้สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตหิรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกดิมลพษิ 
  อนัมผีลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปีหรือ 
  ปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

31. ข้อใดคือปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของทกุระบบสงัคม 
1. ปัญหาการวา่งงาน           2. ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด 
3. ปัญหาความยากจน           4. ปัญหาการกระจายรายได้ 
5. ปัญหาความขาดแคลน       
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาทีสื่บเน่ืองมาจากความมอียู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรเม่ือเทยีบกบั 
   ความต้องการของมนุษย์ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทุกสังคมและทุกระบบเศรษฐกจิ 
 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิประกอบด้วย  ปัญหาว่าจะผลติอะไร (what) 
             ปัญหาว่าจะผลติอย่างไร (how) 
             ปัญหาว่าจะผลติเพ่ือใคร (for whom) 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ลกัษณะใดท่ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
1. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคา          
2. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้ 
3. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทกุกรณี 
4. การท างานของระบบอาศยักลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล 
5. ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับ 
 คนสว่นใหญ่ 
ระบบทุนนิยม  เอกชนมกีรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และมเีสรีภาพประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้เตม็ที่ 

รัฐเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด 
 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิใช้กลไกราคา 
 มกีารแข่งขันเสรี มกี าไรเป็นแรงจูงใจ 

ข้อด ี  ก าไรเป็นแรงจูงใจในการผลติและการท างาน เพราะท ามากจะมรีายได้มาก 
 ผู้ผลติแต่ละรายต้องแข่งขันกนัขายสินค้าและบริการให้มากทีสุ่ด จงึต้องปรับปรุงเทคนิคการผลติ 
   อยู่เสมอ โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ผู้บริโภคมโีอกาสเลือกบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ เพราะไม่มผู้ีใดผูกขาด 
   การผลติทีท่ าให้ราคาสูงเกนิปกต ิ

ข้อเสีย  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทยีมกนัและไม่ทัว่ถึง 
 มกีารใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและอาจน าไปสู่การผูกขาด เช่น การแข่งขันกนั 
   สร้างสรรพสินค้า 

 
33. ภาวะดลุยภาพของตลาดจะเกิดขึน้เม่ือใด 

1. จ านวนผู้ ซือ้เทา่กบัจ านวนผู้ขาย 
2. ปริมาณเสนอซือ้สมดลุกบัราคาเสนอขาย 
3. อปุสงค์สว่นเกินและอปุทานสว่นเกินมีคา่เทา่กบัศนูย์      
4. ผู้ ซือ้สามารถซือ้สินค้าได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 
5. ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามราคาท่ีต้องการ 
ดุลยภาพของตลาด   ราคาทีป่ริมาณเสนอซ้ือและปริมาณเสนอขายอยู่ในระดบัเดยีวกนั 
       สภาวะทีป่ริมาณเสนอซ้ือเท่ากบัปริมาณเสนอขาย 
       สภาวะทีอุ่ปสงค์ส่วนเกนิและอุปทานส่วนเกนิมค่ีาเท่ากบัศูนย์ 
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34. ข้อใดมิใชล่กัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
1. มีผู้ ซือ้และผู้ขายจ านวนมาก 
2. สินค้าท่ีซือ้ขายกนัมีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 
3. การขายสินค้าแตล่ะชนิดต้องอาศยัการโฆษณา       
4. ผู้ ซือ้และผู้ขายแตล่ะรายตา่งมีความรอบรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดี 
5. หนว่ยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี 

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มลีกัษณะส าคญั 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมจี านวนมาก 
  สินค้ามลีกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมคีวามรู้ของสภาวะตลาดเป็นอย่างด ี
  การตดิต่อซ้ือขายท าได้สะดวก 
  หน่วยธุรกจิสามารถเข้าหรือออกจากธุรกจิได้โดยเสรี 
2.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคต ิ
  ตลาดทีใ่กล้เคยีงกบัตลาดแข่งขันสมบูรณ์กคื็อ ตลาดสินค้าเกษตร 
  เช่น ตลาดข้าวเปลือก ตลาดมนัส าปะหลงั ตลาดหุ้น 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 1.ตลาดผูกขาด (monopoly) 
2.ตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) 
3.ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด (mouopolistic competition) 

 
35. การบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทัง้จากภายนอกและ

ภายในประเทศ สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด 
1. ความมีเหตมีุผล            2. ความพอประมาณ 
3. การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี                 4. ความรู้และคณุธรรม 
5. การพึง่ตนเอง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรให้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
มาโดยตลอด โดยเฉพาะคร้ังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 พระองค์ทรงย ้าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 
  3 คุณลกัษณะ  ความพอประมาณ / ความมเีหตุผล /การมภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี
  2 เง่ือนไข  ความรู้ / คุณธรรม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
 

อาจารย์  ชัย  ลาภเพิม่ทว ี
การศึกษา คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เอก

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ (I.R) 
การท างาน 

1. อำจำรยป์ระจ ำโรงเรียนวทิย-์ศิลป์ PINNACLE 
2. อำจำรยพิ์เศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบำล เช่น โรงเรียน
รำชินี  เซนตฟ์รังซีสซำเวยีร์ คอนแวนต ์

               สตรีสมุทรปรำกำร  ทวธีำภิเศก  โรงเรียนนครสวรรค ์และอ่ืนๆ 
3. อำจำรยรั์บเชิญติวในโครงกำร BRAND’S SUMMER 
CAMP, โครงกำรทบทวนควำมรู้สู่มหำวทิยำลยักบัสหพฒัน,์ 
โครงกำรโอสถสภำ Road to University, โครงกำรติวนอ้ง 
ป.6 กบั Meiji TENSAI 
4. อำจำรยรั์บเชิญออกขอ้สอบใหก้บั BRAND’S 
SUMMER CAMP, MAMA (สหพฒัน์) , OSOTSPA 
5. อำจำรยรั์บเชิญรำยกำรโทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  (ETV) 
6. หน่ึงในอำจำรยข์องสถำบนักวดวชิำ KPNsmart 
(คณิตศำสตร์ อ.เจ๋ีย , ภำษำไทย ครูลิลล่ี , สงัคม อ.ชยั) 

ผลงานด้านหนังสือ 
1. ต ำรำเรียน : พิชิตสงัคม มธัยมปลำย 
2. ต ำรำเรียน : ตะลุยโจทยส์งัคม มธัยมปลำย 
3. ต ำรำเรียน : เก่งสงัคม ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลำย 
4. ต ำรำเรียน : ควำมรู้รอบตวัและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนั (ระดบัมธัยมตน้) 
5. หนงัสือขำย : ลูกเล่นขอ้สอบสงัคม 
6. หนงัสือขำย : คู่มือสงัคม บอกใบศ้พัทส์งัคม 
7. หนงัสือขำย : คลงัขอ้สอบสงัคม O-NET ฉบบั KEY 
8. หนงัสือขำย : FIGHT  for  University หวัใจสงัคม มธัยมปลำย (ฉบบั TCAS 4.0) 
9. หนงัสือขำย : FIGHT  for  TRIAM หวัใจสงัคม มธัยมตน้ (ฉบบัเตรียม 4.0) 
10. หนงัสือขำย : FAST  TRACK  to  TRIAM คลงัขอ้สอบสงัคม พิชิตเตรียม 
11. หนงัสือขำย : TOP  of  Social Studies ท็อปสงัคม : ประวติัศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
12. สรุปข่ำวเด่นรอบปี (รวมข่ำวและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ระดบัช้ันทีส่อน 
 ประถมปลำย (ป.5-6) / มธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 / มธัยมศึกษำปีท่ี 4-6 
 คอร์สสงัคมสอบเขำ้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำฯ 
สถานทีส่อน 
 สถำนท่ีสอนสด สยำมสแควร์ ซอย 5 ( 0-2252-0110 ติดต่อพ่ีทิพย)์ 
 รอบ DVD ท่ีสยำมสแควร์และสถำบนักวด KPN ตำมสำขำในต่ำงจงัหวดัต่ำงๆ 
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34. ข้อใดมิใชล่กัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
1. มีผู้ ซือ้และผู้ขายจ านวนมาก 
2. สินค้าท่ีซือ้ขายกนัมีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 
3. การขายสินค้าแตล่ะชนิดต้องอาศยัการโฆษณา       
4. ผู้ ซือ้และผู้ขายแตล่ะรายตา่งมีความรอบรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดี 
5. หนว่ยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี 

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มลีกัษณะส าคญั 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมจี านวนมาก 
  สินค้ามลีกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมคีวามรู้ของสภาวะตลาดเป็นอย่างด ี
  การตดิต่อซ้ือขายท าได้สะดวก 
  หน่วยธุรกจิสามารถเข้าหรือออกจากธุรกจิได้โดยเสรี 
2.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคต ิ
  ตลาดทีใ่กล้เคยีงกบัตลาดแข่งขันสมบูรณ์กคื็อ ตลาดสินค้าเกษตร 
  เช่น ตลาดข้าวเปลือก ตลาดมนัส าปะหลงั ตลาดหุ้น 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 1.ตลาดผูกขาด (monopoly) 
2.ตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) 
3.ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด (mouopolistic competition) 

 
35. การบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทัง้จากภายนอกและ

ภายในประเทศ สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด 
1. ความมีเหตมีุผล            2. ความพอประมาณ 
3. การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี                 4. ความรู้และคณุธรรม 
5. การพึง่ตนเอง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรให้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
มาโดยตลอด โดยเฉพาะคร้ังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 พระองค์ทรงย ้าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 
  3 คุณลกัษณะ  ความพอประมาณ / ความมเีหตุผล /การมภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี
  2 เง่ือนไข  ความรู้ / คุณธรรม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
 

อาจารย์  ชัย  ลาภเพิม่ทว ี
การศึกษา คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เอก

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ (I.R) 
การท างาน 

1. อำจำรยป์ระจ ำโรงเรียนวทิย-์ศิลป์ PINNACLE 
2. อำจำรยพิ์เศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบำล เช่น โรงเรียน
รำชินี  เซนตฟ์รังซีสซำเวยีร์ คอนแวนต ์

               สตรีสมุทรปรำกำร  ทวธีำภิเศก  โรงเรียนนครสวรรค ์และอ่ืนๆ 
3. อำจำรยรั์บเชิญติวในโครงกำร BRAND’S SUMMER 
CAMP, โครงกำรทบทวนควำมรู้สู่มหำวทิยำลยักบัสหพฒัน,์ 
โครงกำรโอสถสภำ Road to University, โครงกำรติวนอ้ง 
ป.6 กบั Meiji TENSAI 
4. อำจำรยรั์บเชิญออกขอ้สอบใหก้บั BRAND’S 
SUMMER CAMP, MAMA (สหพฒัน์) , OSOTSPA 
5. อำจำรยรั์บเชิญรำยกำรโทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  (ETV) 
6. หน่ึงในอำจำรยข์องสถำบนักวดวชิำ KPNsmart 
(คณิตศำสตร์ อ.เจ๋ีย , ภำษำไทย ครูลิลล่ี , สงัคม อ.ชยั) 

ผลงานด้านหนังสือ 
1. ต ำรำเรียน : พิชิตสงัคม มธัยมปลำย 
2. ต ำรำเรียน : ตะลุยโจทยส์งัคม มธัยมปลำย 
3. ต ำรำเรียน : เก่งสงัคม ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลำย 
4. ต ำรำเรียน : ควำมรู้รอบตวัและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนั (ระดบัมธัยมตน้) 
5. หนงัสือขำย : ลูกเล่นขอ้สอบสงัคม 
6. หนงัสือขำย : คู่มือสงัคม บอกใบศ้พัทส์งัคม 
7. หนงัสือขำย : คลงัขอ้สอบสงัคม O-NET ฉบบั KEY 
8. หนงัสือขำย : FIGHT  for  University หวัใจสงัคม มธัยมปลำย (ฉบบั TCAS 4.0) 
9. หนงัสือขำย : FIGHT  for  TRIAM หวัใจสงัคม มธัยมตน้ (ฉบบัเตรียม 4.0) 
10. หนงัสือขำย : FAST  TRACK  to  TRIAM คลงัขอ้สอบสงัคม พิชิตเตรียม 
11. หนงัสือขำย : TOP  of  Social Studies ท็อปสงัคม : ประวติัศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
12. สรุปข่ำวเด่นรอบปี (รวมข่ำวและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ระดบัช้ันทีส่อน 
 ประถมปลำย (ป.5-6) / มธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 / มธัยมศึกษำปีท่ี 4-6 
 คอร์สสงัคมสอบเขำ้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำฯ 
สถานทีส่อน 
 สถำนท่ีสอนสด สยำมสแควร์ ซอย 5 ( 0-2252-0110 ติดต่อพ่ีทิพย)์ 
 รอบ DVD ท่ีสยำมสแควร์และสถำบนักวด KPN ตำมสำขำในต่ำงจงัหวดัต่ำงๆ 
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34. ข้อใดมิใชล่กัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
1. มีผู้ ซือ้และผู้ขายจ านวนมาก 
2. สินค้าท่ีซือ้ขายกนัมีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 
3. การขายสินค้าแตล่ะชนิดต้องอาศยัการโฆษณา       
4. ผู้ ซือ้และผู้ขายแตล่ะรายตา่งมีความรอบรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดี 
5. หนว่ยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี 

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มลีกัษณะส าคญั 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมจี านวนมาก 
  สินค้ามลีกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมคีวามรู้ของสภาวะตลาดเป็นอย่างด ี
  การตดิต่อซ้ือขายท าได้สะดวก 
  หน่วยธุรกจิสามารถเข้าหรือออกจากธุรกจิได้โดยเสรี 
2.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคต ิ
  ตลาดทีใ่กล้เคยีงกบัตลาดแข่งขันสมบูรณ์กคื็อ ตลาดสินค้าเกษตร 
  เช่น ตลาดข้าวเปลือก ตลาดมนัส าปะหลงั ตลาดหุ้น 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 1.ตลาดผูกขาด (monopoly) 
2.ตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) 
3.ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด (mouopolistic competition) 

 
35. การบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทัง้จากภายนอกและ

ภายในประเทศ สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด 
1. ความมีเหตมีุผล            2. ความพอประมาณ 
3. การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี                 4. ความรู้และคณุธรรม 
5. การพึง่ตนเอง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรให้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
มาโดยตลอด โดยเฉพาะคร้ังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 พระองค์ทรงย ้าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 
  3 คุณลกัษณะ  ความพอประมาณ / ความมเีหตุผล /การมภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี
  2 เง่ือนไข  ความรู้ / คุณธรรม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
 

อาจารย์  ชัย  ลาภเพิม่ทว ี
การศึกษา คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เอก

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ (I.R) 
การท างาน 

1. อำจำรยป์ระจ ำโรงเรียนวทิย-์ศิลป์ PINNACLE 
2. อำจำรยพิ์เศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบำล เช่น โรงเรียน
รำชินี  เซนตฟ์รังซีสซำเวยีร์ คอนแวนต ์

               สตรีสมุทรปรำกำร  ทวธีำภิเศก  โรงเรียนนครสวรรค ์และอ่ืนๆ 
3. อำจำรยรั์บเชิญติวในโครงกำร BRAND’S SUMMER 
CAMP, โครงกำรทบทวนควำมรู้สู่มหำวทิยำลยักบัสหพฒัน,์ 
โครงกำรโอสถสภำ Road to University, โครงกำรติวนอ้ง 
ป.6 กบั Meiji TENSAI 
4. อำจำรยรั์บเชิญออกขอ้สอบใหก้บั BRAND’S 
SUMMER CAMP, MAMA (สหพฒัน์) , OSOTSPA 
5. อำจำรยรั์บเชิญรำยกำรโทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  (ETV) 
6. หน่ึงในอำจำรยข์องสถำบนักวดวชิำ KPNsmart 
(คณิตศำสตร์ อ.เจ๋ีย , ภำษำไทย ครูลิลล่ี , สงัคม อ.ชยั) 

ผลงานด้านหนังสือ 
1. ต ำรำเรียน : พิชิตสงัคม มธัยมปลำย 
2. ต ำรำเรียน : ตะลุยโจทยส์งัคม มธัยมปลำย 
3. ต ำรำเรียน : เก่งสงัคม ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลำย 
4. ต ำรำเรียน : ควำมรู้รอบตวัและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนั (ระดบัมธัยมตน้) 
5. หนงัสือขำย : ลูกเล่นขอ้สอบสงัคม 
6. หนงัสือขำย : คู่มือสงัคม บอกใบศ้พัทส์งัคม 
7. หนงัสือขำย : คลงัขอ้สอบสงัคม O-NET ฉบบั KEY 
8. หนงัสือขำย : FIGHT  for  University หวัใจสงัคม มธัยมปลำย (ฉบบั TCAS 4.0) 
9. หนงัสือขำย : FIGHT  for  TRIAM หวัใจสงัคม มธัยมตน้ (ฉบบัเตรียม 4.0) 
10. หนงัสือขำย : FAST  TRACK  to  TRIAM คลงัขอ้สอบสงัคม พิชิตเตรียม 
11. หนงัสือขำย : TOP  of  Social Studies ท็อปสงัคม : ประวติัศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
12. สรุปข่ำวเด่นรอบปี (รวมข่ำวและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ระดบัช้ันทีส่อน 
 ประถมปลำย (ป.5-6) / มธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 / มธัยมศึกษำปีท่ี 4-6 
 คอร์สสงัคมสอบเขำ้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำฯ 
สถานทีส่อน 
 สถำนท่ีสอนสด สยำมสแควร์ ซอย 5 ( 0-2252-0110 ติดต่อพ่ีทิพย)์ 
 รอบ DVD ท่ีสยำมสแควร์และสถำบนักวด KPN ตำมสำขำในต่ำงจงัหวดัต่ำงๆ 
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34. ข้อใดมิใชล่กัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
1. มีผู้ ซือ้และผู้ขายจ านวนมาก 
2. สินค้าท่ีซือ้ขายกนัมีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 
3. การขายสินค้าแตล่ะชนิดต้องอาศยัการโฆษณา       
4. ผู้ ซือ้และผู้ขายแตล่ะรายตา่งมีความรอบรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดี 
5. หนว่ยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยเสรี 

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 1.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มลีกัษณะส าคญั 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมจี านวนมาก 
  สินค้ามลีกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  ผู้ซ้ือและผู้ขายมคีวามรู้ของสภาวะตลาดเป็นอย่างด ี
  การตดิต่อซ้ือขายท าได้สะดวก 
  หน่วยธุรกจิสามารถเข้าหรือออกจากธุรกจิได้โดยเสรี 
2.ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคต ิ
  ตลาดทีใ่กล้เคยีงกบัตลาดแข่งขันสมบูรณ์กคื็อ ตลาดสินค้าเกษตร 
  เช่น ตลาดข้าวเปลือก ตลาดมนัส าปะหลงั ตลาดหุ้น 

ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ 1.ตลาดผูกขาด (monopoly) 
2.ตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) 
3.ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด (mouopolistic competition) 

 
35. การบริหารจดัการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทัง้จากภายนอกและ

ภายในประเทศ สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด 
1. ความมีเหตมีุผล            2. ความพอประมาณ 
3. การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี                 4. ความรู้และคณุธรรม 
5. การพึง่ตนเอง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรให้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
มาโดยตลอด โดยเฉพาะคร้ังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 พระองค์ทรงย ้าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 
  3 คุณลกัษณะ  ความพอประมาณ / ความมเีหตุผล /การมภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ ี
  2 เง่ือนไข  ความรู้ / คุณธรรม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
 

อาจารย์  ชัย  ลาภเพิม่ทว ี
การศึกษา คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เอก

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ (I.R) 
การท างาน 

1. อำจำรยป์ระจ ำโรงเรียนวทิย-์ศิลป์ PINNACLE 
2. อำจำรยพิ์เศษทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบำล เช่น โรงเรียน
รำชินี  เซนตฟ์รังซีสซำเวยีร์ คอนแวนต ์

               สตรีสมุทรปรำกำร  ทวธีำภิเศก  โรงเรียนนครสวรรค ์และอ่ืนๆ 
3. อำจำรยรั์บเชิญติวในโครงกำร BRAND’S SUMMER 
CAMP, โครงกำรทบทวนควำมรู้สู่มหำวทิยำลยักบัสหพฒัน,์ 
โครงกำรโอสถสภำ Road to University, โครงกำรติวนอ้ง 
ป.6 กบั Meiji TENSAI 
4. อำจำรยรั์บเชิญออกขอ้สอบใหก้บั BRAND’S 
SUMMER CAMP, MAMA (สหพฒัน์) , OSOTSPA 
5. อำจำรยรั์บเชิญรำยกำรโทรทศัน์เพื่อกำรศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  (ETV) 
6. หน่ึงในอำจำรยข์องสถำบนักวดวชิำ KPNsmart 
(คณิตศำสตร์ อ.เจ๋ีย , ภำษำไทย ครูลิลล่ี , สงัคม อ.ชยั) 

ผลงานด้านหนังสือ 
1. ต ำรำเรียน : พิชิตสงัคม มธัยมปลำย 
2. ต ำรำเรียน : ตะลุยโจทยส์งัคม มธัยมปลำย 
3. ต ำรำเรียน : เก่งสงัคม ม.3, ม.2, ม.1 และประถมปลำย 
4. ต ำรำเรียน : ควำมรู้รอบตวัและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนั (ระดบัมธัยมตน้) 
5. หนงัสือขำย : ลูกเล่นขอ้สอบสงัคม 
6. หนงัสือขำย : คู่มือสงัคม บอกใบศ้พัทส์งัคม 
7. หนงัสือขำย : คลงัขอ้สอบสงัคม O-NET ฉบบั KEY 
8. หนงัสือขำย : FIGHT  for  University หวัใจสงัคม มธัยมปลำย (ฉบบั TCAS 4.0) 
9. หนงัสือขำย : FIGHT  for  TRIAM หวัใจสงัคม มธัยมตน้ (ฉบบัเตรียม 4.0) 
10. หนงัสือขำย : FAST  TRACK  to  TRIAM คลงัขอ้สอบสงัคม พิชิตเตรียม 
11. หนงัสือขำย : TOP  of  Social Studies ท็อปสงัคม : ประวติัศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
12. สรุปข่ำวเด่นรอบปี (รวมข่ำวและเหตุกำรณ์โลกปัจจุบนัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ระดบัช้ันทีส่อน 
 ประถมปลำย (ป.5-6) / มธัยมศึกษำปีท่ี 1-3 / มธัยมศึกษำปีท่ี 4-6 
 คอร์สสงัคมสอบเขำ้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำฯ 
สถานทีส่อน 
 สถำนท่ีสอนสด สยำมสแควร์ ซอย 5 ( 0-2252-0110 ติดต่อพ่ีทิพย)์ 
 รอบ DVD ท่ีสยำมสแควร์และสถำบนักวด KPN ตำมสำขำในต่ำงจงัหวดัต่ำงๆ 
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