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สงวนลิขสิทธิ์ 
 

แบบทดสอบนี้เปน็เอกสารลบัของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือน าไปเผยแพร ่



ค ำช้ีแจงแบบทดสอบสังคมศึกษำฯ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 
1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 45 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที 
2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 แบบระบำย 1 ค ำตอบ ข้อ 1 - 40 จ านวน 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน 
ระบาย 1 ค าตอบ ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 

  ตัวอย่ำง 0. สิ่งใดไม่เป็นปัจจัยการผลิต 
                       1)  เงินทุน         2)  คนงาน 
                     3)  ผู้จัดการ                                 4)  ท่ีดินปลูกสร้างโรงงาน 
           วิธีตอบ  ถ้านักเรยีนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนใช้ดินสอด า 
ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

ข้อ 0.        
    

ตอนที่ 2 แบบระบำย 2 ค ำตอบ ข้อ 41 - 45 จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน ต้องตอบให้ครบ
ท้ัง  2 ค าตอบจึงจะตรวจให้คะแนน ตอบถูก 1 ค าตอบ ได ้2 คะแนน ตอบถูก 2 ค าตอบได้  4 คะแนน 
รวม 20 คะแนน  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง  2 ค าตอบ 

ตัวอย่ำง 00.  อารีประกอบอาชีพค้าขาย เขาจ าเป็นต้องมีคุณธรรมใด  
1) เมตตา 
2) เสียสละ  
3) ซื่อสัตย์  
4) ความขยัน 
5) ความอ่อนน้อม 

 
              วิธีตอบ ถ้านักเรียนคดิว่า ตัวเลือกท่ี 3)  4) เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง  ให้นักเรียนใช้ดินสอด า
ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี ้  
 

00.     
 
 
 
 
 
 
 

ห้ำมท ำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนญุำต 
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ตอนที่ 1 แบบระบาย 1 ค าตอบ ข้อ 1 - 40 จ านวน 40 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน 
            ระบาย 1 ค าตอบ ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 

1.  ศาสนามอีิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ในเร่ืองใดมากที่สุด   
    1) ความสงบสุข   
    2) การรู้จักให้อภัย 
    3) การกล้าตัดสินใจ 
    4) ความสดชื่นเบิกบาน 
 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 2 
  
 
 
 
 
 
2. นักเรียนจะน าข้อคิดที่ได้จากชาดกดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสืออย่างไร   
    1) เชื่อมั่นว่านายหมูข่องตนมีความสามารถน าทางเราให้ถึงจุดหมายได้  
    2) ท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายภายในหมู่ของตนด้วยความตั้งใจ 
    3) ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือทุกข้อเพื่อความสามัคคีภายในหมู่ของตน 
    4) ให้ความช่วยเหลือเพื่อน ๆ  ตลอดเส้นทางการเดินทาง เพื่อให้ทุกคนเชื่อใจตน 
 
3.  "อทินนาทานาเวรมณี"  จากค ากล่าวนี้ บุคคลใดท าได้ถูกต้อง  
    1) จวง ไลต่ีสุนัข 
    2) เจิด ให้อาหารปลา 
    3) เชิด ให้เพื่อนขอยืมเงิน 
    4) โฉม ขอเงินแม่ซื้อขนม  
 
4.  ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนากับค าสอนได้ถูกต้อง   
    1) อารี เป็นชาวคริสต์  รักผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน   
    2) มานี เป็นชาวมุสลิม  ร่วมพิธีอาบน้ าล้างบาปเป็นประจ า 
    3) มาลี เป็นชาวฮินดู  ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์เป็นประจ าทุกปี 
    4) นารี เป็นชาวพุทธ  กราบไหว้พระเจ้าท้ังกายและใจทุกวัน 

          วัณณาโรหชาดก หมาจิ้งจอกจอมยุยงท่ีมีจิตใจคิดไม่ดี  นึกอยากกินเนื้อของพญาราชสีห์
และพญาเสือโคร่งสองพญาสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาก หมาจิ้งจอกได้วางแผนให้พญาสัตว์ท้ังสอง
แตกแยกกัน โดยการพูดใส่ความให้ท้ังสองฝา่ยผิดใจกันแต่ไม่ส าเร็จดังใจหมาย เนื่องจากพญาราชสีห์
มีความไว้วางใจในตัวพญาเสือโคร่งเพื่อนรักของตน 
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5. ใครปฏิบัติตนในพิธีเทศมหาชาติได้เหมาะสม      
   1) มาน ีเดินดูภาพวาดรอบบริเวณศาลา   
   2) ปิติ ลุกขึ้นถ่ายรูปพระและผู้ฟังเทศน์ 
   3) มานะ นั่งฟังเทศน์ในบริเวณระเบียงศาลา    
   4) สมศร ีนั่งคุยกับเพื่อนสนิทท่ีไม่พบกันมานาน 
 
6.  การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในข้อใด ท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่าง  
    ศาสนพิธกีับคุณค่าทางจิตใจ   
    1) พิธีศราทธ์  ความกตัญญูรู้คุณ   
    2) พิธีผ้ากฐิน   ความต้องการบุญได้ขึ้นสวรรค์ 
    3) พิธีแก้บาป   ลบล้างความผิดที่ได้กระท า 
    4) พิธีซะกาต   ท าให้จิตใจดีงามขึ้นกว่าเดิม 
 
7. พิธีกรรมทางศาสนากับหลักธรรมทางศาสนาสัมพันธ์กันอย่างไร    
    1) พิธีกรรมเป็นสื่อในการสอนหลักธรรม   
    2) พิธีกรรมเป็นแก่นในการสอนหลักธรรม 
    3) หลักธรรมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม 
    4) หลักธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรม 
 
8. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเกิดประโยชน์อย่างไร     
   1) ได้รับความเพลิดเพลิน     
   2) ได้รับการยอมรับชื่นชม 
   3) ได้สืบทอดพระพุทธศาสนา      
   4) ได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน 
 
9. สมควรพบศพชายไทยไม่ทราบชื่อบริเวณชายป่า สมควรเพิกเฉยไม่แจ้งผู้ใหญ่บ้านหลังจากท่ีพบศพ  

นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของสมควรเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด    
    1) เหมาะสม  เพราะสมควรอาจถูกข้อหาฆ่าคนตายได้ 
    2) เหมาะสม  เพราะการแจ้งตายเป็นหน้าท่ีของญาติผู้ตาย 
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะเมื่อพบศพต้องแจ้งนายทะเบียนท้องท่ีทันที   
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะเมื่อพบศพต้องรีบน าศพไปสถานีต ารวจทันที 
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10. ใครปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย       
     1) ธงชัย ฝึกซ้อมซอด้วงเสมอ ๆ      
     2) มยุรา ฝึกเต้นร าในงานวันปีใหม่ 
     3) ปัญญา ฝึกกีต้าร์เพื่อเล่นงานวันเกิด   
     4) พงษ์ศักดิ์ ร้องเพลงบนเวทีเป็นประจ า 
 
11. ข้อใดแสดงถึงการเห็นคุณค่าของภาษาไทย  
    1) ดัดแปลงภาษาพูดให้เข้ากับยุคสมัย  
    2) ไม่พูดภาษาไทยค า ภาษาต่างชาติค า 
    3) ใช้ภาษาไทยสื่อสารกับชาวต่างชาติทุกครั้ง 
    4) สนทนากับญาติผู้ใหญ่ด้วยภาษาไทยแท้ดั้งเดิม 
 
12.  ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าท่ีของการปกครองส่วนท้องถิ่น   
    1) การเกษตร 
    2) การเศรษฐกิจ 
    3) การสาธารณสุข 
    4) การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
13. ข้อใดเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมได้อย่าง

เหมาะสมท่ีสุด   
    1) จัดงานวัดโดยมีร าวงย้อนยุคภายในวัด 
    2) จัดอบรมเด็กและเยาวชนสานปลาตะเพียน   
    3) จุดพลุและประทัดเพื่อเฉลิมฉลองงานลอยกระทง   
    4) จัดอบรมคนในชุมชนท าหน่อไม้อัดปีบบเป็นสินค้า OTOP 
 
14. ใครปฏิบัติตนตามพื้นฐานของประชาธิปไตย      
     1) แจ๋ว พูดสุภาพกับเพื่อน ๆ ทุกครั้ง   
     2) เจมส์ แบ่งขนมให้เพื่อนๆ ท่ีไม่มีเงิน 
     3) จุ๋ม รีบน าเงินไปคืนแม่ค้าท่ีทอนเงินเกินมา  
     4) แจ่ม แต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียน   
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 15 
   
 
 
 
 
     
15. จากข้อความข้างต้น  การกระท าดังกล่าวจะเกิดผลโดยตรงต่อคนในชุมชนอย่างไร    
    1) มีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
    2) ทุกคนในชุมชนมีการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
    3) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4) มีทรัพยากรใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน   
 
16. ข้อใดเป็นประโยชนท่ี์ประชาชนจะไดร้ับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
     1) เรียนฟรี 15 ปี      
     2) กองทุนหมู่บ้าน 
     3) โครงการอาหารเสริมนม     
     4) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 17 
 
 
 
17. จากข้อความในโฆษณา  ผู้บริโภคควรระวังในข้อใดเป็นส าคัญ   
    1) การไม่มีคนค้ าประกัน 
    2) จ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมได ้
    3) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน   
    4) ระยะเวลาในการผ่อนช าระ  
 
 
 
 
 

 รับท้ัง ทะเบียนรถ ท่ีดิน  ขั้นตอนง่าย 5 นาทีได้เงินไม่ยุ่งยาก  ไม่ต้องมีคนค้ าก็กู้ได้ 100% 
    ติดต่อ  080-00014000 

            ประกอบได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดีเด่น เพราะปฏิบัติหน้าท่ี                  
และดแูลสาธารณประโยชน์ของท้องถิ่น  สามารถบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในชุมชนได้อย่างดียิ่ง  ตลอดท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลในชุมชนมีการศึกษา  อยู่ดีกินดี  
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม  จึงเป็นที่รู้จักและชื่นชมของบุคคลท่ัวไป 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 18 
 
 
 
18. ข้อใดแสดงว่า วิวฒัน์เป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ    

1)  หาทรัพยากรใหม่ ๆ มาใช้ 
2)  เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนเท่านั้น 
3)  ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าไม่เหลือท้ิง   
4)  ส่ังทรัพยากร หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้ 

 
19. ใครน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง   
     1) สุนัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ     
     2) สนิท เก็บออมเงินเพื่อซื้อของเล่นท่ีชอบ 
     3) สนอง รับประทานอาหารเฉพาะมื้อเย็น   
     4) สมัย พยายามลดค่าใช้จ่ายทุกทางท่ีท าได้ 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสหกรณ์    
     1) ช่วยให้สหกรณ์มีผลก าไร      
     2) ช่วยให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ยืม 
     3) ช่วยลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  
     4) ช่วยให้สมาชิกมีอ านาจต่อรองการซื้อการขาย 
 
21. หากนักเรียนต้องการเลือกลงทุนในต่างประเทศจะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาเลือกลงทุน    

1) ประเทศท่ีมีค่าเงินอ่อนกว่า 
2) ประเทศท่ีมีคนยากจนอยู่มาก 
3) ประเทศท่ีมีคนไปลงทุนไม่มาก 
4) ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมาก   

 

22. การรวมกลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองหลังจากท านาแล้วมีประโยชน์อย่างไร    
    1) หมู่บ้านเป็นท่ีรู้จักของต าบลอื่นๆ 
    2) ท าให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   
    3) สามารถของบประมาณจากภาครัฐได้ง่าย 
    4) สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 

          วิวัฒน์ เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าหลายชนิดซึ่งต้องใช้วัตถุดิบที่มีท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
และไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ  วิวัฒน์พยายามปฏิบัติตนให้เป็นผู้ผลิตที่ดีมีความรับผิดชอบ  
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23. ใครร่วมกิจกรรมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม   
    1) สมคิด ช่วยเพื่อนบ้านตัดอ้อยเป็นประจ า 
    2) สมัย ส่งข้าวโพดไปขายท่ีโรงงานในชุมชน 
    3) สมจิตร บริจาคเงินช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้าน 
    4) สมศรี รวมกลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าส่งขายตลาด   
 

24. เมื่อประชาชนในประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อรัฐบาลอย่างไร        
     1) มีเงินออมมากขึ้น     
     2) มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น 
     3) มีสินค้าและบริการมากขึ้น    
     4) มีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น  
 

25. ในการสืบค้นความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์  วิธีการของใครท่ีท าให้ได้ข้อสรุปท่ีน่าเชื่อถือที่สุด  
    1) ปรีดา รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากผู้รู้ในท้องถิ่น      
    2) สมชัย รวบรวมข้อมูลจากสารคดีกรุงรัตนโกสินทร์ 
    3) สมชาย รวบรวมข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์   
    4) มานพ รวบรวมข้อมูลจากบทความทางวิชาการเร่ืองกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

26. ใครศึกษาค้นคว้าเร่ืองผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ได้สมบูรณ์  และน าเสนอได้ 
     เหมาะสมท่ีสุด   
    1) กัญญา เลือกผลงานของรัชกาลท่ี 1 โดยศึกษาจากหนังสือในห้องสมุด ดูสารคดี น ามาตรวจสอบ

ความถูกต้อง แล้วจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก 
    2) อารยา เลือกผลงานของรัชกาลท่ี 3  โดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์                  

น ามาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
    3) รัตนา เลือกผลงานของรัชกาลท่ี 4  โดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือเรียน น ามาตรวจสอบ            

ความถูกต้อง แล้วน ามาจัดท ารายงาน 
    4) สนธยา เลือกผลงานของรัชกาลท่ี 5  โดยศึกษาจากหนังสือในห้องสมุดและพงศาวดาร 
       กรุงรัตนโกสินทร์ น ามาตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าเป็นผังความคิดและจัดป้ายนิเทศ   
 

27. มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์คาดว่ามีอายุราว 2,900 - 4,600 ปี นักเรียนคิดว่าโครงกระดูก 
     มนุษย์จะอยู่ในยุคใดของประวัติศาสตร์    
     1) ยุคสมัยโบราณ      
     2) ยุคประวัติศาสตร์ 
     3) ยุคก่อนประวัติศาสตร์      
     4) ยุคหลังประวัติศาสตร์ 
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28. "ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมีวิถีชีวิตและสภาพสังคมท่ีคล้ายคลึงกับประเทศไทย"    
     ประเทศใดท่ีมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุด 

1)  ลาว - ภาษาพูด   
2)  กัมพูชา - การฟ้อนร า 
3)  ฟิลปิปินส์ - นับถือศาสนาพุทธ 
4)  เมียนมาร์ - การแต่งกายชุดประจ าชาติ 

 

29. จากหัวข้อข่าว "ไทยจัดถกเขมร เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน" พฤติกรรมของใครสอดคล้อง 
     กับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน    
    1) ชัย น าอาหารเข้าไปขายในเขมร   
    2) ชิต สง่ช่างเข้าไปท างานในเขมร 
    3) ชาติ รับคนงานเขมรมาก่อสร้างในเมืองไทย 
    4) ชอบ จ้างแม่บ้านชาวเขมรมาท างานในเมืองไทย 
 

30. ข้อความใดไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน      
     1) มุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตการเกษตรในภูมิภาค 
     2) มุ้งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
     3) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง    
     4) ให้ความส าคัญกับการดูแลสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน 
 

31. เหตุผลใดท่ีท าให้เศรษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความเจริญสูงสุด   
    1) มีระบบผูกขาดสินค้าท่ีส าคัญชัดเจน   
    2) มีสินค้าท่ีต่างชาติต้องการเป็นจ านวนมาก 
    3) เปิดโอกาสให้คนไทยค้าขายกับต่างชาติอย่างเสรี  
    4) เป็นเมืองท่าปลอดภาษีให้ต่างชาติสะดวกในการค้าขาย 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 32 
 
 
 
32. จากข้อความ นักเรียนคิดว่าจะเกิดภูมิปัญญาไทยในด้านใดมากท่ีสุด   
    1) การประกอบอาชีพการเกษตร 
    2) การถนอมอาหารที่หลากหลาย   
    3) วัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร 
    4) การผลิตและจ าหน่ายอาหารท่ีหลากหลาย 

            เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผัก ผลไม้ สัตว์บก สัตว์น้ านานาชนิด ท่ีสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ตามฤดูกาล และบางช่วงก็มีอาหารเหลือจากการใช้ภายในครัวเรือนเป็นจ านวนมาก 
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33. แดงจะเดินทางไปท่องเท่ียวภาคใต้ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเขาไม่เคยไป เขาควรเลือกใช้สิ่งใดประกอบ 
การเดินทาง   

    1) เข็มทิศ 
    2) ลูกโลก 
    3) แผนที่   
    4) ภาพถ่ายดาวเทียม 
 
34. สัญลักษณ์สีเขียวในแผนท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพใด    
     1) ประมง       
     2) เพาะปลูก   
     3) เลี้ยงสัตว์      
     4) ท าเหมืองแร่ 
 
35. การเกิดภาวะแห้งแล้ง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีใด   
    1) ร าเซิ้ง - โปงลาง 
    2) โปงลาง - บุญบั้งไฟ 
    3) บุญบ้ังไฟ - แห่นางแมว   
    4) แห่นางแมว - ผูกเสี่ยว 
 
36. การกระท าของมนุษย์ในข้อใด  ท่ีเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ส่ิงแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
     รวดเร็วและมากท่ีสุด    
    1) การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   
    2) การสร้างถนนในหมู่บ้านหลายๆ เส้น 
    3) การขุดเจาะน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ในโรงงาน 
    4) การปลูกสร้างอาคารบริเวณชายฝั่งทะเล 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 37 
   
 
 
 
 
     
37. จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านดังกล่าว  ข้อใดคือผลกระทบต่อการด ารงชีวิต

ของชาวบ้านมากที่สุด   
    1) พื้นท่ีท าการเกษตรลดลง   
    2) มีการปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
    3) อุตสาหกรรมในครัวเรือนขยายตัว 
    4) แหล่งให้อาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านน้อยลง  
 
38. ใครวางแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนได้เหมาะสมที่สุด   
    1) ชูใจ น าขยะไปเผาท าลายและฝังกลบเพื่อลดมลพิษ 
    2) มานะ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่มันส าปะหลังเพื่อให้ผลผลิตสูง   
    3) มานี ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคเทลงแหล่งน้ าเพื่อให้น้ าสะอาด 
    4) ปิติ ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในครอบครัวเพื่อความประหยัด 
 
39. ลักษณะทางกายภาพใดที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานมากที่สุด  
     1) ชุมชนเสรีภาพอาศัยอยู่เชิงเขา    
     2) หมู่บ้านนาดีอาศัยบริเวณท่ีราบลุ่ม  
     3) หมู่บ้านโคกกระโดนอาศัยอยู่บนท่ีราบสูง  
     4) ชุมชนน้ าเค็มตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเกาะ 
 
40. เหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด   
     1) น้ าท่วมบริเวณภาคกลาง    
     2) คล่ืนยักษ์สึนามิบริเวณภาคใต้   
     3) หมอกควันจากการเผาป่าบริเวณภาคเหนือ  
     4) ป่าไม้ถูกท าลายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก 
 
 

              ในอดีตหมู่บ้านของฉันเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางก็ไม่สะดวก  
แวดล้อมด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์เขียวชอุ่มชุ่มชื้นท้ังผืนป่า     
แต่ปัจจุบันมีโรงแรมและรสีอร์ท  รวมถึงบ้านพักตากอากาศสร้างขึ้นมากมายตามเชิงเขา  มีการ   
ถมคลองเพ่ือสร้างถนนใหม่เพื่อความสะดวกสบายในการคมนาคม พื้นท่ีสีเขียวก็ค่อยๆ หายไป 
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ตอนที่ 2 แบบระบาย 2 ค าตอบ ข้อ 41 - 45 จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน ต้องตอบให้ครบท้ัง  
           2 ค าตอบจึงจะตรวจให้คะแนน ตอบถูก  1 ค าตอบ ได ้2 คะแนน ตอบถูก 2 ค าตอบได้   
           4 คะแนน รวม 20 คะแนน ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง  2 ค าตอบ 
 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 41 
  

 

41. จากโฆษณาข้างต้น  แมวซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้  การกระท าของแมวเหมาะสมหรือไม่  
เพราะเหตุใด (เลือกตอบ 2 ตัวเลือก)    

    1) เหมาะสม  เพราะผิวของแมวจะไดข้าวกระจ่างใส 
    2) เหมาะสม  เพราะ 7 วันเท่านั้นจะได้ขาวกระจ่างใส 
    3) ไม่เหมาะสม  เพราะไม่มีผลพิสูจน์ท่ีเชื่อถือได้จริง   
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะผิวขาวได้จริงต้องใช้เวลามากกว่า 7 วัน 
    5) ไม่เหมาะสม  เพราะเป็นโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริง   
 
42. ดาราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีอ่อนๆ  นุ่งกระโปรงเสมอเข่า  ใส่เสื้อแขนสั้นไปท าบุญที่วัดใน 
     วันเข้าพรรษา การแต่งกายของดาราเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด (เลือกตอบ 2 ตัวเลือก)   
    1) เหมาะสม  เพราะทันสมัย 
    2) เหมาะสม  เพราะสุภาพเรียบร้อย  
    3) เหมาะสม  เพราะสะดวกในการกราบ  
    4) ไม่เหมาะสม  เพราะไม่คล่องตัว 
    5) ไม่เหมาะสม  เพราะนั่งสมาธิไม่ได้   
 
43. หมู่บ้านป่าแดด เป็นหมู่บ้านท่ีคนส่วนมากประกอบอาชีพท านา และท าไร่  หมู่บ้านนี้อยู่เชิงเขา  
     ทุกปีมักจะประสบปัญหาขาดน้ าในฤดูแล้ง  เพราะน้ าในล าธารแห้งขอด  ใครมีวิธีท่ีจะช่วยใหม้ีน้ า 
     ใช้ในการเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน (เลือกตอบ 2 ตัวเลือก)   

1)  วิชิต  ท าฝายกักน้ าในล าธาร   
2)  ชัย สูบน้ าบาดาลขึ้นมาเก็บไว้ 
3)  สุวิทย์  ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าในฤดูฝน   
4)  วินัย  ขุดบ่อน้ าในท่ีนาของตน 
5)  ชาติ ขุดร่องน้ าจากล าธารเข้าไปในนา 

 

             รับประทานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ไวท์  แล้วผิวจะขาวกระจ่างใสภายใน 7 วัน  ฝ้าและกระ 
จะจางหาย  ผิวเรียบเนียน 



 

 สังคมศึกษาฯ ป.6 หน้า 11 

44. เศรษฐกิจของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
     เนื่องจากสาเหตุใด (เลือกตอบ 2 ตัวเลือก)   

1)  สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง   
2)  การยกเลิกภาษีปากเรือ 
3)  การยกเลิกพระคลังสินค้า   
4)  การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 
5)  การศึกษาภาษาอังกฤษของข้าราชบริพาร 

 
45. ในการเตรียมรับภัยน้ าท่วมเฉพาะหน้า นักเรียนมีวิธีการอย่างไร  (เลือกตอบ 2 ตัวเลือก)    
    1) ย้ายไปอาศัยอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัด 
    2) ติดตามข่าวธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่อง 
    3) เคลื่อนย้ายวัสดุท่ีอาจถูกน้ าท่วมไปอยู่ในท่ีสูง   
    4) เตรียมอาหารแห้ง  อาหารกระป๋อง  น้ าดื่มท่ีสะอาด   
    5) จ้างช่างมาดูแลบ้านเพื่อไว้แก้ปัญหาเวลาน้ าท่วม 
 
 
 


