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ลงในแบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปดิเผยหรือน าไปเผยแพร่ 
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แบบทดสอบสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
มีทั้งหมด 42 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท า 60 นาที 

 
ตอนที ่1 แบบระบาย 1 ค าตอบ ข้อ 1 - 34 จ านวน 34 ข้อ เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว   
           (ตอบถูกข้อละ 2 คะแนน รวม 68 คะแนน) 
 

            ตัวอย่าง 0. อารีประกอบอาชีพค้าขาย  เขาจ าเป็นต้องมีคุณธรรมใดมากที่สุด   
           1) เมตตา   ซื่อสัตย์  2) ความอ่อนน้อม เมตตา 
           3) ความขยัน  ซื่อสัตย์  4) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละ 

 วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนใช้ดินสอด า 
           ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังน้ี 

  0.              
 
 

 
 

1. ใครปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา       
   1)  เด่น สวดมนต์ก่อนนอน       2)  ปู น าอาหารไปไหว้เจ้า   
   3)  เอ ต้ังศาลพระภูมิเจ้าท่ีบ้าน   4)  นิด ไปพรมน้ ามนต์สะเดาะเคราะห์  
 
2. ใครปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา      
   1) ปุ๊ ช่วยญาติขายของตอนกลางคืน    2) บี ไปดูหนังกลางคืนแล้วรีบกลับ 
   3) โจ  ห้ามเพื่อนไม่ให้สูบบุหรี่เหมือนตนสูบ  4) เอ ด่ืมเบียร์เล็กน้อยแสดงความยินดีกับเพื่อน 
 
3. ใครปฏิบัติตนในพิธเีทศมหาชาติได้เหมาะสม      
   1) สุดา เดินดูภาพวาดรอบบริเวณศาลา  2) สมปอง ลุกข้ึนถ่ายรูปพระและผู้ฟังเทศน์ 
   3) ใบเตย น่ังฟังเทศน์ในบริเวณระเบียงศาลา   4) น้ าผึ้ง น่ังคุยกับเพื่อนสนิทท่ีไม่พบกันมานาน 
 
4. ข้อความใดไม่ใชป่ระโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  
   1) ท าให้มีจิตใจท่ีดีงาม    2) ท าให้ร่างกายแข็งแรง   
   3) ช่วยรักษาวัฒนธรรมทางศาสนา   4) ช่วยธ ารงรักษาศาสนาให้คงอยู่ 
 
5. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเกิดประโยชน์อย่างไร     
   1) ได้รับความเพลิดเพลิน    2) ได้รับการยอมรับช่ืนชม 
   3) ได้สืบทอดพระพุทธศาสนา     4) ได้เรียนรู้ในเร่ืองการปฏิบัติตน 
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6. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมท่ีสุด เมื่อคุณครูพาไปวัด    
     1) จงกล สวดมนต์ด้วยเสียงเบาๆ   2) วิไล น่ังขัดสมาธิต่อหน้าพระภิกษุ 
     3) สุภา น่ังเป็นระเบียบในสถานท่ีก าหนดไว้   4) วันดี สนทนากับพระ  ขณะพูดจะวางมือบนตัก 
 
7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
     1) จิ๋ว ซื้อนกไปปล่อย    2) จี๊ด ไปเวียนเทียนท่ีวัด   
     3) จ้อน ไปขายของในงานวัด   4) จ้อย ไม่ไปท าบุญ เพราะท าการบ้านไม่เสร็จ 
 
8. ใครปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย       
     1) ธงชัย ฝึกซ้อมซอด้วงเสมอ ๆ     2) มยุรา ฝึกเต้นร าในงานวันปีใหม่ 
     3) ปัญญา ฝึกกีต้าร์เพื่อเล่นงานวันเกิด  4) พงษ์ศักด์ิ ร้องเพลงบนเวทีเป็นประจ า 
 
9. การแสดงมโนราห์ หนังตะลุง เป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดใด   
     1) ตรัง ตราด     2) สงขลา สตูล   
     3) พัทลุง เพชรบุรี     4) นครศรีธรรมราช   นครราชสีมา 
 
10. ใครปฏิบัติตนตามพื้นฐานของประชาธิปไตย      
     1) แจ๋ว พูดสุภาพกับเพื่อน ๆ ทุกครั้ง  2) เจมส์ แบ่งขนมให้เพื่อนๆ ท่ีไม่มีเงิน 
     3) จุ๋ม รีบน าเงินไปคืนแม่ค้าท่ีทอนเงินเกินมา 4) แจ่ม แต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
 
11. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์         
     1) ทรงเป็นพุทธมามกะ    2) ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
     3) ทรงอยู่ในฐานะเทพ      4) ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก 
 
12. ข้อใดเป็นประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
     1) เรียนฟรี 15 ปี     2) กองทุนหมู่บ้าน 
     3) โครงการอาหารเสริมนม    4) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 
13. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
     1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในชุมชน  2) จัดการด้านสาธารณูปโภคแก่ชุมชน  
     3) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในท้องถ่ิน  4) ดูแลความมั่นคงปลอดภัยภายในชุมชน  
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14. ใครน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง   
     1) สุนัย เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อ     2) สนิท เก็บออมเงินเพื่อซื้อของเล่นท่ีชอบ 
     3) สนอง รับประทานอาหารเฉพาะมื้อเย็น  4) สมัย พยายามลดค่าใช้จ่ายทุกทางที่ท าได้ 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์     
     1) ช่วยให้สหกรณ์มีผลก าไร     2) ช่วยให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ยืม 
     3) ช่วยลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 4) ช่วยให้สมาชิกมีอ านาจต่อรองการซื้อการขาย 
 
16. ใครเป็นผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพ     
     1) นก ผลิตไวน์องุ่นราคาถูก   2) ปู ผลิตกาแฟส าเร็จรูปด่ืมแล้วผอมเพรียว 
     3) กุ้ง ปรับปรุงแยมส้มตามค าแนะน าลูกค้า   4) ปลา ขายข้าวราคาถูกเพราะใช้แรงงานพม่า 
 
17. ใครปฏิบัติตนตามบทบาทของผู้บริโภคท่ีดี     
     1) น้อง ซื้อผลไม้ท่ีออกตามฤดูกาล    2) แม่ ซื้อนมจ านวนมาก เพราะอยู่ในช่วงลดราคา 
     3) พี่ ซื้อน้ าหอมท่ีเคยใช้เพราะเช่ือมั่นในคุณภาพ 4) พ่อ จอดรถข้างถนนเพื่อซื้อของท่ีวางขายข้างถนน 
 
18. วิธีการของใครไม่เกิดประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า    
     1) พ่อ ซ่อมตู้เย็นท่ีถูกน้ าท่วม   2) แม่ ใช้กล่องใส่อาหารแล้วท้ิง   
     3) น้อง ประดิษฐ์แจกันจากขวดน้ า   4) พี่ ท าน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ 
 
19. ใครใช้เงินไม่ถูกหน้าท่ีของเงิน      
     1) พ่อ น าเงินไปให้เพื่อนบ้านกู้     2) แม่ น าเงินไปช าระหน้ีเพื่อน 
     3) ลุง น าเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ   4) ป้า น าเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ 
 
20. เมื่อประชาชนในประเทศมีรายได้เพิ่มมากข้ึน จะส่งผลต่อรัฐบาลอย่างไร        
     1) มีเงินออมมากข้ึน    2) มีหน้ีเสียเพิ่มข้ึน 
     3) มีสินค้าและบริการมากขึ้น   4) มีการจัดเก็บภาษีได้มากข้ึน   
 
21. มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์คาดว่ามีอายุราว 2,900 - 4,600 ปี นักเรียนคิดว่าโครงกระดูก 
     มนุษย์จะอยู่ในยุคใดของประวัติศาสตร์     
     1) ยุคสมัยโบราณ     2) ยุคประวัติศาสตร์ 
     3) ยุคก่อนประวัติศาสตร์      4) ยุคหลังประวัติศาสตร์ 
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22. วิธีการของใครเหมาะสมมากที่สุดในการค้นคว้าหาข้อมูลเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์  
     1) มะลิ สอบถามข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน   
     2) ราตรี ศึกษาค้นคว้าในหอสมุดแห่งชาติ 
     3) กุหลาบ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  
     4) ชบา ค้นคว้าจากห้องสมุด แหล่งโบราณและสอบถามผู้อาวุโส   
 

23. เมื่อนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นักเรียนควรน าเสนอข้อมูลท่ีได้รับ 
     ในรูปแบบใดท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจท่ีสุด    
     1) บรรยายหน้าช้ันเรียน    2) จัดท าเป็นรายงานส่งครู 
     3) จัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก   4) จัดป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน   
 
24. ข้อความใดไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน      
     1) มุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตการเกษตรในภูมิภาค 
     2) มุ้งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
     3) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง   
     4) ให้ความส าคัญกับการดูแลสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน 
 
25. ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยในข้อใดท่ีมีคุณค่ามากที่สุด      
     1) ลายสือไทย       2) เครื่องสังคโลก 
     3) การชลประทาน     4) พิธีลอยพระประทีป 
 
26. วรรณกรรมใดส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สดุ      
     1) จินดามณี     2) ลิลิตยวนพ่าย 
     3) มหาชาติค าหลวง      4) โคลงพาลีสอนน้อง 
 
27. เหตุการณ์ใดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย      
     1) รัชกาลท่ี 5 มีการเลิกทาส   2) รัชกาลท่ี 5 มีการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     3) รัชกาลท่ี 6 จัดต้ังเมืองจ าลองดุสิตธานี  4) รัชกาลท่ี 7 เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง   
 
28. ภูมิปัญญาใดท่ีช่วยส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากที่สุด  
     1) ดนตรีไทย     2) อาหารไทย 
     3) มารยาทไทย       4) สถาปัตยกรรมไทย 
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29. พิกัดภูมิศาสตร์ใน 2 จังหวัดใดมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด     
     1) พังงา – สงขลา     2) พิจิตร - อ่างทอง 
     3) หนองบัวล าภู - เลย      4) แม่ฮ่องสอน - น่าน 
 
30. ภูมิลักษณ์ใดท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันท้ังหมด    
     1) ทิวเขาพนมดงรัก แม่น้ าชี     2) ทิวเขาเพชรบูรณ์  แม่น้ าตาปี 
     3) ทิวเขาสันกาลาคีร ี แม่น้ าปิง   4) ทิวเขาตะนาวศรี แม่น้ าบางปะกง 
 
31. สัญลักษณ์สีเขียวในแผนท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพใด     
     1) ประมง      2) เพาะปลูก   
     3) เลี้ยงสัตว์     4) ท าเหมืองแร่ 
 
32. จังหวัดใดมีแนวโน้มประสบภัยสึนามิ     
     1) ชลบุรี      2) ภูเก็ต   
     3) ระยอง      4) จันทบุรี 
 
33. ลักษณะทางกายภาพใดท่ีเหมาะสมต่อการต้ังถ่ินฐานมากที่สุด  
     1) ชุมชนเสรีภาพอาศัยอยู่เชิงเขา   2) หมู่บ้านนาดีอาศัยบริเวณท่ีราบลุ่ม  
     3) หมู่บ้านโคกกระโดนอาศัยอยู่บนท่ีราบสูง 4) ชุมชนน้ าเค็มต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณเกาะ 
 
34. เหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด   
     1) น้ าท่วมบริเวณภาคกลาง   2) คลื่นยักษ์สึนามิบริเวณภาคใต้   
     3) หมอกควันจากการเผาป่าบริเวณภาคเหนือ 4) ป่าไม้ถูกท าลายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก 
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ตอนที ่2 แบบระบาย 3 ค าตอบ ข้อ 35-42 จ านวน 8 ข้อ เลือกค าตอบจาก 3 กลุ่มค าตอบท่ีสัมพันธ์กัน  
           (ข้อละ 4  คะแนน รวม 32 คะแนน การให้คะแนนมีรายละเอียด ดังน้ี 
   ตอบถูก  1  กลุ่มค าตอบ จะได้ 1 คะแนน     ตอบถูก  2  กลุ่มค าตอบ จะได้ 2.5 คะแนน 
   ตอบถูก  3  กลุ่มค าตอบ จะได้ 4 คะแนน) 

  ตัวอย่าง 00. ด.ช. แดงมีอายุ 12 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                            ได้อย่างไร แดงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เมื่อไร   ถือว่าแดงได้ร่วมกิจกรรม 
                            ทางการเมืองระดับใด         

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
ร่วมกิจกรรมการเลอืกตั้ง 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
สามารถใช้สิทธิ 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
การเมืองระดบั 

1) เตือนพ่อแม่อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 1) อีก 3 ปีข้างหน้า A ท้องถ่ิน 

2) ช่วยผู้สมัครแจกของให้ประชาชน 2) อีก 6 ปีข้างหน้า B จังหวัด 

3) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านต่อรองกับผู้สมัคร 3) อีก 9 ปีข้างหน้า C ประเทศ 
            วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 1)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในกลุ่มค าตอบท่ี 1   
      ตัวเลือกท่ี 2)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในกลุ่มค าตอบท่ี 2    และตัวเลือก C เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
      ในกลุ่มค าตอบท่ี 3   ให้นักเรียนใช้ดินสอด าระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังน้ี                    

       ข้อ  00. 

      
   
   

  

35. โชคชัยช่วยลูกนกที่ตกจากรังให้รอดชีวิตจากสุนัขกัด แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณลกัษณะอยา่งไร  
     คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด และหลักธรรมน้ันเป็นหลักปฏิบตัิทางศาสนาอย่างไร  
 

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
คณุลักษณะ 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
หลักธรรม 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
หลักปฏิบตัิทางศาสนา 

1) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 1) ศีล 5 A การเคารพพระเจ้า 5 เวลา 
2) มีความเมตตากรุณา   2) อบายมุข 6 B การท าให้หลุดพ้นจากทุกข์   
3) มีความอดทนอดกลั้น 3) เบญจธรรม   C จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 

 
 

A 

B 

C 
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36. สุชาติไปงานวันเกิดเพื่อน  เขาไม่ยอมด่ืมสุราท่ีเพื่อนส่งให ้ แสดงว่าเขามีคุณลักษณะอย่างไร  
     คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด และส่งผลแก่สุชาติอย่างไร    
   

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
คณุลักษณะ 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
หลักธรรม 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
ส่งผล 

1) มีความเมตตากรุณา 1) เบญจศีล   A ไม่มีเพื่อน 
2) มีความอดทนอดกลั้น   2) โอวาท 3 B ได้รับความเช่ือถือ   
3) มีความวิริยะอุตสาหะ 3) พรหมวิหาร 4 C ถูกต าหนิจากคนรอบข้าง 

 
37. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบใด กฎหมายสูงสุดของประเทศคืออะไร  
     อ านาจอธิปไตยมีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างไร   
 

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
รูปแบบประชาธปิไตย 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
กฎหมายสูงสดุ 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
ความส าคัญ 

1) มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

1) กฎหมายปกครอง A เป็นรากฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  

2) แบบรัฐสภา 2) กฎหมายรัฐธรรมนูญ  B เป็นเครื่องมือของนักการเมือง 
3) ประธานาธิบดี 3) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ C มอี านาจในการตัดสินคดีความ 
 
38. นิด ต้องการลงทุนเปิดร้านขายอาหารนิดจะต้องไปกู้เงินจากแหล่งใด เมื่อกิจการของนิดขยายตัวข้ึน 
     ส่งผลดตี่อรัฐบาลอย่างไร นิดต้องเสียภาษีรายได้ที่หน่วยงานใด     
 

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
แหล่งทุน 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
ผลดีตอ่รัฐบาล 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
หน่วยงาน 

1) นายทุน ก 1) จัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มข้ึน  A กรมสรรพากร  
2) ธนาคารพาณิชย์  2) หน้ีสินประเทศลดลง B กรมศุลกากร 
3) ธนาคารแห่งประเทศไทย 3) มีความมั่นคงมากข้ึน C กรมการค้าภายใน 
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39. สภาพสังคม การประกอบอาชีพ และการเมืองของประเทศพม่าเป็นอย่างไร    
   

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
สภาพสังคม 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
อาชีพ 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
การเมือง 

1) เช่ือในหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 1) ประมง A ระบอบประชาธิปไตย 
2) เช่ือในหลักค าสอนของศาสนาพุทธ   2) ท าป่าไม้   B คอมมิวนิสต์ 
3) เช่ือในเร่ืองวิญญาณของบรรพบุรุษ 3) อุตสาหกรรม C เผด็จการทหาร   
 
40. ประเทศใดเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การรวมกลุ่มดังกล่าวเพื่อจุดมุ่งหมายส าคัญใด  
     และการประสานงานของประเทศสมาชิกต้องผ่านหน่วยงานใด    
 

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
ประเทศสมาชิก 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
จุดมุ่งหมาย 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
หน่วยงาน 

1) ไทย มาเลเซีย บรูไน พม่า ฮ่องกง 1) ด้านเศรษฐกิจ   A กระทรวงแรงงาน  
2) ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย  2) ด้านการทหาร B กระทรวงต่างประเทศ   
3) กัมพูชา ลาว จีน ฟิลิปปินส์ ติมอร-์เลสเต้ 3) ด้านการเมือง C กระทรวงวัฒนธรรม 
 

41. ถ้าต้องการหาต าแหน่งของจังหวัดในประเทศไทย  จะใช้เครือ่งมือใดจึงจะเหมาะสม ต าแหน่งใน 
     เครื่องมือน้ันเรียกว่าอะไร  และต าแหน่งนั้นเกดิจากสิ่งใด   

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
เครื่องมือ 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
ต าแหน่ง 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
การเกดิต าแหน่ง 

1) ลูกโลก  1) เส้นศูนย์สูตร A จุดตัดของเส้นละติจูดและเส้นลองจิจูด   
2) ภาพถ่ายดาวเทียม 2) พิกัดทางภูมิศาสตร์  B จุดตัดของเส้นศูนย์สูตร และเส้นละจิจูด 
3) แผนท่ีประเทศไทย  3) เมริเดียน C จุดตัดของเส้นศูนย์สูตรและเส้นลองจิจูด 
 

42. ปัญหาใดรุนแรงท่ีสุด ถ้าแก้ปัญหาน้ันได้ ต้องใช้วิธีการใดและจะเกิดผลอย่างไร   
  

กลุ่มค าตอบท่ี 1 
ปัญหา 

กลุ่มค าตอบท่ี 2 
วิธีการ 

กลุ่มค าตอบท่ี 3 
เกดิผล 

1) น้ าท่วม  1) ท าฝายทดน้ า A มีน้ าเพียงพอในการเพาะปลูก 
2) ฝนแล้ง 2) ปลูกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง  B ดินไม่พังทลายและไม่เกิดน้ าท่วม 
3) ดินพังทลาย 3) ปลูกหญ้าแฝก C น้ าไม่ท่วมขังและไม่เน่าเสีย  
 


