
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พลเมืองดี

พลเมืองดี
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การเป็นพลเมืองดี

บทบาทและหน้าที่
ของเยาวชนที่มีต่อ

สังคม
และประเทศชาติ



นักเรียนคิดว่าการกระท าของเยาวชนในภาพเกี่ยวข้องกับ
การเป็นพลเมืองดีอย่างไร
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เป็นการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีโดย

การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมด้วยการ
เดินขบวนรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

พลเมืองดี...



1. การเป็นพลเมืองดี

1.1 ความหมายและความส าคัญของเยาวชน

พลเมืองดี
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีศีลธรรม มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของชุมชน และมีความรู้

ในเรื่องการเมืองการปกครอง

ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี 

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
เยาวชน
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นักเรียนรู้หรือไม.่.. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและ
เยาวชนมีอะไรบ้าง
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1. การมีความเพียร
บริสุทธิ์

2. การมีปัญญาที่
เฉียบแหลม

3. การมีก าลังกายที่
สมบูรณ์



เรื่องน่ารู!้
ค าขวัญวันเด็ก

จงบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

ค าขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499 
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
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1.2 ความส านึกต่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ
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1. การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความส านึกต่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ

เช่น   การเฝ้าระวังหรือแจ้งเหตุกรณีที่มีผู้ลักลอบ
ตัดสายไฟฟ้า หรือขโมยฝาครอบท่อระบายน้ า 

การดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้และสัตว์ป่า

จิตสาธารณะ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือ
สังคมด้วยความเต็มใจ



2. การท ากิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตส ำนึกในกำรให้และกำรอำสำสมัคร

เช่น   โครงการคาราวานความดอีาชีวศึกษาพฒันาสังคม
โครงการมีส่วนร่วมภาคเยาวชนสู่การเลือกตั้ง

9
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3. การรับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
และมีการแก้ไขร่วมกัน

เช่น   ปฏิบัติตนมิให้ยุ่งเก่ียวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดต่าง ๆ
ชักจูงผู้อื่นไม่ให้หลงเข้าไปติดสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 



1. ความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยในกิจการที่ท า ..........................

2. ช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมอย่างเต็มใจ ..........................

3. ดิน น้ า ต้นไม้ สัตว์ป่า ..........................

4. อาสาสมัครกู้ภัย .......................................

5. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ .......................................

ความเพียรบริสุทธิ์

จิตสาธารณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท ากิจกรรมเพื่อสังคม

ปัญหาในสังคม

กิจกรรม เติมค าในช่องว่าง

ความเพียรบริสุทธิ์

จิตสาธารณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ท ากจิกรรมเพ่ือสังคม

ปัญหาในสังคม
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เยาวชนที่ดีมีบทบาท
และหน้าที่ต่อสังคมอย่างไร

2. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

• เคารพกติกาของสังคม
• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• รักษาสาธารณประโยชน์
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บทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคม
และประเทศชาติ

1. การเคารพกติกาของสงัคม

2. การมีส่วนร่วม              
และรับผิดชอบ                  

ในกิจกรรมทางสังคม

3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

4. การรักษา
สาธารณประโยชน์
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กติกาสังคมคืออะไร

คือ ข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมร่วมกันก าหนด
ขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

2.1 การเคารพกติกาของสังคม
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นักเรียนจะเคารพกติกาของสังคมได้...โดย

1. การเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น

2. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

15



“การด าเนินชีวิตภายใต้กติกาจะเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม 
ช่วยสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบรอ้ยขึ้นในสังคม 

ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข”

1. การเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย

16



เรื่องน่ารู้!

ประเทศสิงคโปร์ห้ามเดินเคี้ยวหมากฝรั่งบนถนน

กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1992 มีขึ้นเพื่อรักษา
ความสะอาดของบ้านเมือง ป้องกันการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง
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2. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

คือ ความประพฤติของคนในชุมชน ถือเป็นแบบแผนสืบต่อ
กันมา หากกระท าผิดหรือฝ่าฝืนจะถูกต าหนิติเตียน 

1. การกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่

2. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

3. การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส

ในชุมชนของ
นักเรียนมี

ขนบธรรมเนีย
มประเพณี
อะไรบ้าง
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การไหว้ 

เดิมการไหว้เป็นการทักทายตามแบบโบราณ เพื่อเป็นการ
แสดงออกให้เห็นว่าผู้ทักทายทั้งสองฝ่ายไม่มีอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้น

เรื่องน่ารู้!
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3. การเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

คนทุกคนล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตนเอง ผู้ใดจะมา
ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิของเราไม่ได้ ในขณะเดียวกันเราจะไปก้าว
ก่ายหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น 
เราจะต้องปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน

หากทุกคนในสังคมเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น จะท าให้
สังคมมีความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ มีความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข ซึ่งจะส่งผลใหป้ระเทศชาติมีความสงบและพัฒนาก้าวหน้า
อย่างมั่นคง
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เรื่องน่ารู!้
กฎหมายชารีอะห์

กฎหมายชารีอะห์ หรือกฎหมายอิสลามมาตราใหม่ ซึ่ง "สุลต่านฮัส
ซานัล โบล์กีอะห์" กษัตริย์แห่งบรูไนดารุสซาลาม ทรงมีกระแสพระราช
ด ารัสต่อประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มบทลงโทษในกฎหมายชารีอะห์ เช่น

การประหารชีวิตโดยปาหินใส่ผู้ที่คบชู้ การตัดขาหรือแขนคนร้าย
ในคดีลักขโมย การโบยผู้ที่ลอบท าแท้งและดื่มเครื่องดื่มมึนเมา

กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับประชาชนชาวมุสลิมเท่านั้น
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1. นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปราย
ในหัวข้อ “การปฏิบัติตนตามกฎหมายก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมอย่างไร” จากนั้นบันทึกความรู้ลงในสมุด

22

กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้



1. การรับข้อมูล

รับแจกข่าวรณรงค์
การแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

เข้าชมนิทรรศการ
เรื่องอันตรายจากยาเสพติด

2.2 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม

เป็นการรับรู้สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นหลักในการ
คะเนหาความจริงต่อไป โดยการรับข้อมูลจากการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น

• ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเยาวชนรุนแรงมาก
• เยาวชนควรเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการก าหนด

แนวทางและวิธีการแก้ไข ดังนี้
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เป็นข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่
เห็นหรือรู้ ซึ่งเยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในการ
แสดงความคิดเห็นได้ เช่น

2. การแสดงความ
คิดเห็น

แสดงความคิดเห็นในโครงการส ารวจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ของเยาวชน
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เพราะอะไรสมาชิกของสังคมจึงต้องร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

Let’s think !!

เพราะจะได้แนวคิดหรือข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์มาใช้พิจารณา

ด าเนินการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการ
แสดงความเป็นส่วนหนึง่ของชุมชน

ของสมาชิกในชุมชน 
25



คือ การพิจารณาและอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 
เช่น 

3. การปรึกษาหารือ

การเปิดรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน
เรื่องการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวัยเรียน
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มีการก าหนดขั้นตอนเพื่อการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จ เยาวชนสามารถมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนโครงการ

4. การวางแผน
ร่วมกัน

27

วางแผนในการแก้ปัญหาวัยรุ่นตีกันและ
หาทางประนีประนอมกัน



การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดย
ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น

5. การร่วมปฏิบัติ

28

ร่วมกันตั้งกลุ่มปรึกษาและด าเนินการ
ให้ค าปรึกษาแก่เพื่อน



ให้นักเรียนคิดวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
จากนั้นเขียนออกมาเป็นโครงการ 

แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน

29

กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้



นักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร

คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ที่ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ 
และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ

2.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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นักเรียนคิดว่ามนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ด้านการผลิตสินค้า ด้านการบริการ
31
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นักเรียนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีใดบ้าง

1. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คือ หำกจะต้องใช้ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ ก็ต้องใช้อย่ำงประหยัดและให้เกิดคุณค่ำสูงสุด 
เช่น ใช้น้ ำอย่ำงประหยัดละคุ้มค่ำ ไม่เปิดทิ้งไว้ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งำน

2. ไม่ท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
เรำจะต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรสร้ำงควำมเสียหำยให้เกิดขึ้นกับทรัพยำกรธรรมชำติ 
เช่น ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ ำล ำคลอง

3. สอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาท าลายสิ่งแวดล้อม
ในฐำนะของเยำวชน เรำสำมำรถอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติได้โดยกำรช่วยกันสอดส่องดูแลมิ

ให้ผู้มำท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ
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นักเรียนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีใดบ้าง

4. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรำจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กิจกรรม

ท ำควำมสะอำดแม่น้ ำล ำคลอง กิจกรรมปลูกป่ำกิจกรรมลดใช้พลังงำน

5. เผยแพร่แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรำสำมำรถเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติได้หลำยลักษณะ 
เช่น จัดนิทรรศกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ร่วมรณรงค์ในโครงกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์

ธรรมชำติ



เรื่องน่ารู!้
หมู่บ้านทุรกันดารที่สุดในโลก

ปี ค.ศ. 1999 หมู่บ้าน Minqin ในประเทศจีน มีประชากร
เพียง 281,800 คน แต่ปี ค.ศ. 2013 มีประชากรมากกว่าสองล้าน
คน ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ า อีกทั้งหมู่บ้านยังถูกคั่นกลางด้วย
ทะเลทราย จึงมีพื้นที่เพียง 60 ตารางไมล์ที่ผืนดินยังอุดมสมบูรณ์อยู่

รัฐบาลท้องถิ่นได้มีค าสั่งอพยพเกษตรกรเจ้าของท่ีดินที่
ทะเลทรายก าลังรุกคืบและอาจต้องอพยพคนออกไปทั้งหมด
เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
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Let’s think !!

ปัจจุบันน้ ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณน้อยลง
และมีราคาแพงมาก นักเรียนคิดว่าจะใช้
อะไรมาทดแทนพลังงานชนิดนี้ได้บ้าง 

พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานก๊าซชวีภาพ 
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นักเรียนคิดว่าสาธารณประโยชน์มีอะไรบ้าง

เช่น

โทรศัพท์สาธารณะ ถนน ไฟฟ้า ตลาด

2.4 การรักษาสาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์ • บริการสาธารณะทีร่ัฐจัดบรกิารเพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

• น าเงินภาษีจากประชาชนมาจัดสรา้งเพื่อประชาชน
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การรักษาสาธารณประโยชน์ท าได้หลายวิธี

1. ไม่ท าลายหรือ
ท าให้เสียหาย

2. ไม่น ามาใช้
ประโยชน์ส่วนตัว

3. ดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. สอดส่องดูแล
มิให้ผู้ใดมาท าลาย
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1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การบ าบัดน า้เสีย

2. แบบแผนที่ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ

ระเบียบ

3. การล่วงเกินในลกัษณะชู้สาว

การลวนลาม

4. แต่งกายเรียบร้อยเมื่อไปวัด

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ไม่เขียนข้อความบนก าแพง5. การรักษาสาธารณประโยชน์

• ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน
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สรุปความรู้

พลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมี

ศีลธรรม

มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของชุมชน

มีความรู้เรื่อง
การเมืองการ

ปกครอง

มีจิตสาธารณะตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม

มีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
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บทบาทและหน้าที่             
ของเยาวชนที่มีต่อสังคม

และประเทศชาติ
5. การเคารพในสทิธิ

และเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น

1. การเคารพกติกา    
ของสังคม

2. การมีส่วนร่วม              
และรับผิดชอบ                  

ในกิจกรรมทางสังคม 3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

4. การรักษา
สาธารณประโยชน์

สรุปความรู้
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แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

พลเมืองดี
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1. ข้อใดเป็นบทบาทในปัจจุบันของนักเรียนในฐานะที่เป็น
เยาวชนและเป็นพลเมืองดีของสังคม

ก ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ข เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ค ตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนอย่างเต็มความสามารถ
ง ตั้งใจประกอบสัมมาชีพเพือ่เลี้ยงตนเองและครอบครัว

42

อธิบาย: ค ถูกตอ้ง เพราะเราเป็นนกัเรียนจึงตอ้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
อยา่งเตม็ความสามารถ



2. ใครเป็นคนมีจิตสาธารณะ

ก กิ่งเก็บขยะบนถนนทิ้งลงในถังขยะ
ข จ้อยท าการบ้านเสร็จตามก าหนดทุกครัง้
ค ต้นตั้งใจท างานเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีที่สุด
ง นัทเปิดวิทยุเสียงดังทุกวัน เพื่อให้เพื่อนบ้านได้ฟังขา่วด้วย
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อธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเสียสละ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



3. หากเราไม่ปฏิบัติตามกติกาของสังคมในข้อใดจะถูกลงโทษตามที่
ก าหนดไว้

ก กฎหมาย
ข ขนบประเพณี
ค จารีตประเพณี
ง ธรรมเนียมประเพณี
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อธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพราะกฎหมายเป็นกฎกติกาท่ีก าหนดไวใ้หค้นในสังคม
ปฏิบติัตาม หากกระท าผิดหรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งไดรั้บโทษท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นเม่ือกระท าผดิกฎหมาย ผูก้ระท าจะตอ้งถูกลงโทษตามท่ีก าหนดไวใ้น
บทบญัญติัของกฎหมายนั้น



4. เพราะอะไรกฎหมายจึงก าหนดให้เราต้องไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อ่ืน

ก เพื่อใหต้นเองมีช่ือเสียง
ข เพื่อใหส้งัคมเกิดความสงบ
ค เพื่อใหค้นเกรงกลวักฎหมาย
ง เพื่อใหส้งัคมมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
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อธิบาย: ข ถูกตอ้ง เพราะเม่ือทุกคนเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นจะ
ท าใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข สงัคมเกิดความสงบสุข



5. เยาวชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมตามข้อใด

ก การประชุมหมู่บ้าน
ข การพัฒนาโรงเรียน
ค การเลือกผู้น าหมู่บ้าน
ง ถูกทุกข้อ
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อธิบาย: ง เป็นค าตอบท่ีถูก เพราะการประชุมหมู่บา้น การร่วมพฒันา
โรงเรียน และการเลือกผูน้ าหมู่บา้นเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเยาวชน
ควรเขา้ไปมีส่วนร่วม



6. หากหมู่บ้านจัดการประชุมขึ้น ในฐานะที่เป็นลูกบ้านเรา
ควรเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่

ก ไม่ควร เพราะยังไม่บรรลนุิติภาวะ
ข ควร เพราะเราเป็นสว่นหนึ่งของหมู่บ้าน
ค ควร เพราะความคิดเห็นของเรามีความส าคญัที่สุด
ง ไม่ควร เพราะควรเปน็เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะ

ตัดสินใจกันเอง
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อธิบาย: ข ถูกตอ้ง เพราะเราอาศยัในหมู่บา้นย่อมตอ้งรู้ว่าหมู่บา้นตอ้งการ
อะไร เกิดปัญหาใดข้ึนบา้ง เพื่อท่ีจะไดเ้สนอวิธีการสนองความตอ้งการและ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน



7. ข้อใดเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องที่สุด

ก ไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้น
ข ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้หมดและเรว็ที่สุด
ค ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สั่งน าเข้ามาจากต่างประเทศเทา่นั้น
ง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากแทนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย
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อธิบาย: ง ถูกตอ้ง เพราะจะท าใหท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูน่อ้ยเหล่าน้ี
ยงัคงอยู่



8. ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมของสังคม

ก ไปร่วมงานบวชของญาติ
ข ชวนเพื่อนบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน
ค ไปซื้อของที่ห้างสรรพสนิค้าในชุมชนกับครอบครัว
ง ท าป้ายรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดติดที่ป้ายประกาศของหมู่บ้าน

49

อธิบาย: ง ถูกตอ้ง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง 



9. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน
ข ท าอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการ
ค ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นและต้องไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิของเรา
ง ยอมให้ผู้อื่นละเมิดสิทธิของเราได้ แต่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ท าให้เรา

เดือดร้อน
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อธิบาย: ค ถูกตอ้ง เพราะจะท าใหทุ้กคนต่างเคารพสิทธิและเสรีภาพซ่ึงกนั
และกนั ท าใหไ้ม่เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ึน



10. ข้อใดเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้อง

ก วิจารณ์การท างานของรฐับาลในที่ชมุนุมชน
ข เขียนบทความใสร่้ายคนที่เราไม่ชอบเป็นการสว่นตัว
ค วิจารณ์เรื่องการเรียนของเพื่อนให้เพือ่นอีกคนหนึ่งฟัง
ง เขียนบทความโจมตีรัฐบาลโดยไม่มีหลักฐานมายืนยัน
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อธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพราะการวิจารณ์การท างานของรัฐบาลเป็นเสรีภาพท่ีคน
ไทยสามารถท าได ้เน่ืองจากเป็นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น



1. นักเรียนคิดว่า ส.ส. มีหน้าที่อะไรบ้าง

2. นักเรียนคดิว่าใครเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทย

ค าถามเตรียมบทเรียนต่อไป

ใหน้กัเรียนไปอ่าน
เน้ือหาใน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
การเมืองการปกครอง
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