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ค าช้ีแจงแบบทดสอบสังคมศึกษาฯ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 50 นาที 

2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตวัเลือก  ข้อ 1 - 35  จ านวน 35 ข้อ  ข้อละ  2.5  คะแนน  

รวม 87.5 คะแนน  ให้นักเรียนระบาย 1 ค าตอบ ที่เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 

  ตัวอย่าง 0. สิ่งใดไม่เป็นปัจจัยการผลิต 

                       1)  เงินทุน         2)  คนงาน 

                     3)  ผู้จัดการ                                 4)  ท่ีดินปลูกสร้างโรงงาน 

           วิธีตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนใช้ดินสอด า 

ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

0.        
    

     ตอนที่ 2 แบบปรนัย 10 ตัวเลือก  ข้อ 36 - 40 จ านวน  5  ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน  

รวม 12.5  คะแนน  ให้นักเรียนระบาย 1 ค าตอบ ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 

ให้นักเรียนใช้ค าตอบต่อนี้ตอบค าถามข้อ 00. 

   1) อดทน   2) เมตตา  

   3) เสียสละ   4) เข้มแข็ง     

   5) อ่อนโยน     6) ยุติธรรม    

   7) กล้าหาญ   8) รับผิดชอบ 

   9) ความขยัน  10) ความอ่อนน้อม 

          ตัวอย่าง 00. อารีประกอบอาชีพค้าขาย เขาจ าเป็นต้องมีคุณธรรมใดมากท่ีสุด  
 

              วิธีตอบ ถ้านักเรียนคดิว่า ตัวเลือกท่ี 9) เป็นค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสุด  ให้นกัเรียนใช้ดนิสอ

ด าระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้   

00.              
 

 

 

ห้ามท าข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนญุาต 
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ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตวัเลือก ข้อ 1 - 35 จ านวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 87.5 คะแนน 
            ระบาย 1 ค าตอบ ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 1 

 

 

 
 

1. ประโยคท่ีขีดเส้นใต้ในสถานการณ์ข้างต้นตรงกับความส าคัญของพระพุทธศาสนาล าดับตามข้อใด 

    1)  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  

    2)  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และ เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย 

    3)  เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย และ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

    4)  เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย และ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 2 

 

 

 

 

2. จากข้อความนี้ สุดาควรศึกษาชาดกเรื่องใดเพ่ือเป็นข้อคิดเตือนใจ 

    1) กุฏิทูสกชาดก 

    2) ทีฆีติโกสลชาดก  

    3) สัพพทาฐิชาดก 

    4) วัณณาโลหะชาดก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ทุกวันพระ จ้อยจะไปท าบุญที่วัดใกล้บ้านกับแม่   จ้อยสังเกตเห็นผู้คนไปกราบ

พระและยกมือไหว้สวัสดีทักทายกันด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  เมื่อท าบุญแล้วจ้อยจึงเดินดู

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ผนังอุโบสถ 

 

            สุดาโกรธสมศักดิ์มากท่ีไปฟ้องครูว่า เธอไม่ท าการบ้าน ท้ังๆ ท่ี เธอท ามาแล้ว แต่

สมุดการบ้านหาย ท าให้ถูกคุณครูต าหนิจนรู้สึกอับอาย เธอคิดว่า “คอยดูเถอะวันหนึ่งฉันจะ

เอาคืนให้ได้” 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 3 

 

 

 

3. จากข้อความ การปฏิบัติตนของน้องขวัญสอดคลอ้งกับหลักธรรมใดมากท่ีสุด 

    1) พละ 4 

    2) คารวะ 6 

    3) ไตรสิกขา  

    4) กุศลมูล 3 
 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 4 

 

 

4. จากข้อความ  ดอกแก้วปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามในข้อใด 

    1) การถือศีลอด     

    2) การละหมาด 

    3) การบริจาคซะกาต    

    4) การประกอบพิธีฮัจญ์ 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 5 

 

 

 

5. เด็กชายสมหวังจัดกลุ่มของข้อมูล โดยใช้เกณฑ์อะไร 

    1) เขตพระสงฆ์  และเขตฆราวาส 

    2) เขตเจ้าอาวาส  และเขตพระสงฆ์ 

    3) เขตพุทธาวาส  และเขตสังฆาวาส 

    4) เขตศาสนสถานชั้นใน  และเขตศาสนสถานชั้นนอก 

 

           ดอกแก้วชอบท าบุญให้ทาน  ถือศีล  ชอบไปฟังเทศน์ท่ีวัดกับแม่ทุกวันพระ 

             เด็กชายสมหวัง ไปศึกษาค้นคว้าท่ีวัดใกล้โรงเรียน ได้จัดกลุ่มของข้อมูลสิ่งท่ีพบเห็น  

ในวัด แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 1)  เจดีย์  วิหาร  โบสถ์  2)  กุฏิ  หอฉันท์  ศาลาการเปรียญ 

           ทุกวันก่อนนอนและก่อนลุกจากท่ีนอน น้องขวัญจะนั่งสมาธิเป็นประจ า ท าให้เป็น

คนมีจิตใจเยือกเย็น  มีสมาธิในการเรียน และผลการเรียนดีขึ้น    
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 6 

 

 
 

6. เหตุการณ์ตามข้อความนี้ จะไม่เกิดขึ้นในวันส าคัญทางศาสนาวันใด  

    1) วันมาฆบูชา 

    2) วันวิสาขบูชา 

    3) วันออกพรรษา  

    4) วันอาสาฬหบูชา 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม ข้อ 7 

 

 

 

  

7.  จากข้อความนี้ ใครปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ได้ถูกต้อง 

     1) คุณป้าแจ้งย้ายเข้านุ่น  วันท่ี  7 กันยายน  2558   

     2) คุณพ่อไปแจ้งย้ายออกนุ่น วันท่ี  5  กันยายน 2558 

     3) คุณพ่อไปแจ้งเกิดน้องธงชัย วันท่ี  12 กันยายน  2558  

     4) คุณพ่อไปแจ้งคุณตาเสียชีวิตภายใน 24 วันนับจากวันท่ีเสียชีวิต 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 8 

 

 

 
 

8.  ใครได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามข้อความนี้ 

    1) สมใจ ได้รับแจกเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน  

    2) สมจิต ได้เรียนรู้การสานปลาตะเพียนจากลุงทอง 

    3) สมศรี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน 

    4) สมหวัง ได้รับทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 

              รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือพัฒนาประเทศ

และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เช่น การดูแลความมั่นคงของประเทศ การดูแลความปลอดภัย

ของราษฎร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             วันนี้คุณแม่พาปกรณ์และน้องสาวไปท าบุญตักบาตร  ถวายสังฆทานท่ีวัด     

คุณแม่บอกว่า ในตอนเย็นจะพาลูกไปเวียนเทียนท่ีวัด 

             ครอบครัวธงชัยมีสมาชิกหลายคน  พี่สาวนุ่นจะไปเรียนต่อท่ีเชียงใหม่โดยย้ายไปอยู่

กับคุณป้าที่จังหวัดเชียงใหม่วันท่ี 15 สิงหาคม 2558  ในขณะเดียวกัน คุณแม่ปวดท้องไปคลอด

น้องท่ีโรงพยาบาล วันท่ี  1 กันยายน 2558  และคุณตาได้เสียชีวิตลง    
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พิจารณาข้อความ  แล้วตอบค าถามข้อ 9 

 

 

 

9.  การปฏิบัติในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามสถานการณ์นี้มากท่ีสุด 

     1) ไปช่วยตรวจสอบการใช้สิทธิและการนับคะแนนหลังจากการเลือกตั้ง 

     2) ไปสังเกตการณก์ารหย่อนบัตรของชาวบ้านท่ีมาเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

     3) เขียนป้ายประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านไปเลือกตั้งท่ีศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน  

     4) ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงโดยประกาศเสียงตามสายเชิญชวนชาวบ้านไปเลือกตั้ง 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 10 

 

 

 

 

 

 

10. จากข้อความ ใครมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  เพราะเหตุใด 

    1) ด.ช.มานะ  เพราะเป็นเด็กเรียนเก่งและเสียสละ 

    2) ด.ช.วศิน  เพราะปฏิบัติตามมติของกลุ่ม  

    3) ด.ญ.กชกร  เพราะเป็นคนท่ีเข้าใจเพื่อน 

    4) ด.ญ.ใจดาว  เพราะเป็นคนจริงจังและกล้าตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

  หมู่บ้านหนองนาว  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  คุณครูจึงให้

นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ตามความสามารถของนักเรียน   

          คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน กลุ่ม 1 ด.ช.มานะ  ซึ่งเป็นนักเรียน

เก่งขอเป็นหัวหน้ากลุ่มและรับท างานคนเดียว กลุ่ม 2 ด.ช.วศิน ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่ม  

เขาถามความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเพื่อลงมติ  กลุ่ม 3 ด.ญ.กชกร  เป็นคนไม่เร่ืองมากรอ

ให้เพื่อนเสนอความคิดเห็นแล้วน าไปปฏิบัติตาม  กลุ่ม 4 ด.ญ.ใจดาว โกรธเพื่อนในกลุ่มท่ีไม่

ปฏิบัติตามความเห็นของเธอ    
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม ข้อ 11 

 

 

 

 

 

11.  นักเรียนจะแนะน านายสมควรอย่างไร  เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดย ไม่เสียสิทธิ  

      ในการเลือกตั้งในครั้งต่อไป 

      1) ไปลงชื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 

      2) ส่งบัตรประจ าตัวประชาชนไปให้ญาติลงคะแนน 

      3) แจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของดใช้สิทธ ิ 

      4) ท างานตามปกติเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นจะไม่เสียสิทธิใด ๆ 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 12 

 

 

 

 
 

 

12. จากสถานการณ์แสดงให้เห็นว่าการกระท าของใครถูกต้อง เพราะเหตุใด 
     1) นุดี เพราะคาดว่าจะได้ผลก าไรมาก 
     2) วีระ เพราะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง 
     3) สันติ เพราะจะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 
     4) มีโชค เพราะค านึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค  
 

 

 

 

 

 

 

 

        สมควรเป็นชายไทยอายุ 20 ปี  ได้เดินทางจากบ้านเกิดท่ีต่างจังหวัดเข้ามาหางานท าใน

กรุงเทพมหานคร  ในบัตรประจ าตัวประชาชนยังเป็นท่ีอยู่เดิมตามภูมิล าเนา และอีก 3 เดือนจะ

มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบ้านเกิด  แต่นายสมควรไม่สามารถ 

ท้ิงงานไปได้  เนื่องจากเพิ่งจะได้รับมอบหมายงานในต าแหน่งส าคัญ 

           วีระ  มีโชค  สันติ นุดี คุยกันว่าจะท าอย่างไร  จึงจะท าให้ผลผลิตของเราออกสู่ตลาด

ได้มากท่ีสุดและมีคุณภาพ  วีระ พูดว่าเราต้องใช้น้ ายาฉีดเพิ่มความหวาน  ความกรอบ ความคงทน

ให้กับผลผลิตของเรา และ สันติ บอกว่าเราเห็นด้วยซึ่งจะท าให้ลูกค้าชอบ  แต่มีโชคไม่เห็นด้วย  

ส่วนนุดีบอกว่านา่จะลองท าดู 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 13 

 

 
 

13. จากข้อความ  สมคิดควรท าอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะอะไร 

     1) บริจาคให้วัดและโรงเรียน เพราะเป็นการท าบุญ 

     2) ให้เพื่อนบ้าน เพราะเป็นการสร้างไมตรีกับเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง 

     3) แปรรูป เพราะช่วยให้มะม่วงไม่เน่าเสียและช่วยเพิ่มราคาให้กับผลผลิต  

     4) ส่งขายต่อ เพราะเป็นการกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่นและช่วยเพิ่มรายได้ 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 14 

 

 
 

14. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
     1) ท าให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น 
     2) ท าให้ทรัพยากรมีคุณภาพ 
     3) ท าให้ทรัพยากรมีราคาถูกลง 
     4) ท าให้มีทรัพยากรใช้ตลอดไป  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 15 

 

 

 
 

15. ชาวบ้านชุมชนนี้ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

     1) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     2) การแปรรูปทรัพยากรท าให้รายได้เพิ่มขึ้น 

     3) การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท าให้ประหยัดรายจ่าย  

     4) การใช้ทรัพยากรท่ีหาง่ายมาแปรรูปท าใหไ้ด้ก าไรสูง 

 

              การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และใช้ส่ิงของท่ีผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลจะท าให้

ต้นทุนการผลิตมีราคาถูกและใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า 

              สมคิดเป็นชาวสวนมะม่วง ในปีนี้มะม่วงในสวนของสมคิดออกลูกดกมีผลผลิต

จ านวนมาก ส่งขายไม่ทัน ท าให้มะม่วงเน่าเสียเป็นจ านวนมาก 

             ชาวบ้านชุมชนแห่งหนึ่ง ปลูกกล้วยน้ าว้าเกือบทุกครัวเรือน ท าให้ผลผลิตล้นตลาด  

จึงรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยน้ าว้า ท ากล้วยตาก กล้วยกวน และขนมกล้วย โดยใช้ใบตองมาห่อขนม 

ส่วนหัวปลีของกล้วยน ามาท าแกงเลียงขายในหมู่บ้าน ต้นกล้วยท่ีเหลือน ามาเป็นอาหารหมู 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 16 

 
 

16. ธนาคารตามข้อความ มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตในเรื่องใด 

     1) ช่วยเหลือด้านการลงทุน  

     2) ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 

     3) ลงทุนผลิตสินค้าและบริการทุกประเภท 

     4) รับฝากเงินและให้หน่วยเศรษฐกิจกู้ยืมเงิน 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 17 

 

 

 

 

17. ใครสามารถใช้ทรัพยากรในข้อความไดเ้หมาะสมที่สุด 

     1) เขียว น าผักตบชวาไปเลี้ยงหมู 

     2) ส้ม น าผักตบชวาไปท าเชื้อเพลิง 

     3) ขาว น าดอกผักตบชวามาประดับที่บ้าน 

     4) แดง รวมกลุ่มจักสานตะกร้าจากผักตบชวา  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 18 

 

 

 
 

18. แนวทางใดน าผลประโยชน์ท่ีได้จากข้อความ ไปพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

     1) น าไปมอบให้คนชรา 

     2) ซื้อปุ๋ยแจกให้ชาวบ้าน 

     3) ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน  

     4) จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาเซียน 

     ด าต้องการลงทุนเปิดร้านกาแฟ แต่เงินลงทุนไม่เพียงพอ  จึงไปขอความช่วยเหลือจากธนาคาร 

              หมู่บ้านหนองขาม  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ า  เมื่อมีฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทัน  ส่งผล

เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี  ชาวบ้านจึงวิเคราะห์ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากมีผักตบชวา

ขวางทางน้ าเป็นจ านวนมาก  ทุกคนจึงลงความเห็นว่าควรลดจ านวนของผักตบชวา 

           หมู่บ้านทรัพย์ใหญ่  ได้รับเงินกองทุนหมู่บ้านมาจ านวนหนึ่ง  จึงน าไปให้ทุกคนใน

หมู่บ้านกู้ยืมไปลงทุนด้านการเกษตร  ส่งผลให้ได้รับดอกเบี้ยจากการกู้ยืม  กรรมการหมู่บ้าน

จึงให้สมาชิกช่วยกันคิดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน  โดยน าเงินจากดอกเบี้ยไปใช้    
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 19 

 

 

 
 

19. จุดเร่ิมต้นที่จะท าให้การด าเนินการของกลุ่มแม่บ้านให้เกิดขึ้นจริงคือข้อใด 
     1) การรวมกลุ่มในด้านแรงงาน  2) การรวมกลุ่มในด้านการผลิต 
     3) การรวมกลุ่มในด้านความคิด   4) การรวมกลุ่มในด้านเงินทุนด าเนินการ 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 20 

 

 

 

 

20. จากข้อความ ภาคภูมิใช้วิธีการใดในการศึกษาเรื่องราวของถนนโพธิ์กลาง 

     1) วิธีการของตนเอง 

     2) วิธีการทางสังคม 

     3) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

     4) วิธีการทางประวัติศาสตร์  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 21 

 

 
 

21. ข้อมูลในข้อความดังกล่าวจัดเป็นข้อมูลประเภทใด 
     1) ข้อคิดเห็น     
     2) ความจริง  
     3) ข้อเท็จจริง     
     4) ข้อสันนิษฐาน 
 

 

              โสภาเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านมีอาชีพท านาปี  เมื่อว่างจากการท านา  ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จึงปลูกถั่วลิสงได้ผลผลิตจ านวนมาก ต่อมาราคาถั่วลิสงตกต่ า  จึงคิดแก้ปัญหา    
ด้วยการรวมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อแปรรูปถั่วลิสง   

              ภาคภูมิ มีความสนใจชื่อถนนที่ผ่านบ้านตนเอง คือถนนโพธิ์กลาง ซึ่งเป็นถนนท่ี

เก่าแก่ เขาจึงไปสอบถามผู้รู้หลายท่าน น ามาสรุปเรียบเรียงบอกเล่าให้คนในครอบครัวและ

เพื่อนบ้านได้รับทราบ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจกับความเป็นมาของถนนสายนี้เป็นอย่างมาก 

              พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ทรงประดิษฐ์อักษรไทย  เมื่อปีพุทธศักราช  1826  

ท าให้คนไทยมีอักษรไทยใช้จนถึงทุกวันนี้ 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 22 

 

 

 

 

 

 
 

22. คู่สนทนานี้น่าจะเป็นคนจากประเทศใด 

     1) เมียนมาร์  สิงคโปร์    

     2) เมียนมาร์  บรูไน 

     3) ฟิลปิปินส์  สิงคโปร์    

     4) ฟิลิปปินส์  บรูไน 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 23 

 

 

 

23. จากข้อความ เป็นกฎบัตรท่ีใช้ในการด าเนินการด้านใดมากท่ีสุด 

     1) เศรษฐกิจ  สังคม  

     2) การเมือง เศรษฐกิจ 

     3) วัฒนธรรม  ศาสนา 

     4) การปกครอง  ศาสนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           การประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการส่งผลให้การด าเนินการของอาเซียน

อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

บทสนทนาของนักเรียนท่ีพบกันในการประชุมนักเรียนกลุ่มอาเซียน              
A  :   Mingalaba  (มิงกลาบา)                                                                                       
B :   หนีห่าว                                                                                          
A  :   What  is  the  popular  dish  in  your  country?   
             (ประเทศของคุณ  รับประทานอะไรเป็นอาหารหลัก)                                                                                   
B  :   Laxsa  (ลักซา) 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 24 

 

 

 

24. การท าสนธิสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

     1) เปลี่ยนจากการค้าเสรีมาเป็นการค้าผูกขาด 

     2) เปลี่ยนจากการค้าผูกขาดมาเป็นการค้าเสรี  

     3) ท าให้การค้าภายในและภายนอกประเทศลดลง 

     4) ไทยมีรายได้จากการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 25 

 

 

 

 

 

25. ใครอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้เหมาะสมท่ีสุดและเป็นการอนุรักษ์ในด้านใด 

     1) สมทรง ด้านการแต่งกาย  

     2) สมศร ี ด้านอาหาร 

     3) สมศักดิ์  ด้านศิลปกรรม 

     4) สมพร  ด้านศิลปวัตถ ุ

 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 26 

 

 
 

26. วรรณกรรมท่ีกลุ่มของสมหมายต้องเลือกศึกษาคือเรื่องใด 

     1) จินดามณี    2) พระอภัยมณ ี 

     3) ไตรภูมิพระร่วง    4) ลิลิตตะเลงพ่าย 

          ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อังกฤษได้ส่ง เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง 

เป็นราชทูตเข้ามาขอท าสัญญากับไทย 

สมทรง  สวมใส่ผ้าไหมไปท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา               

สมศรี     ชื่นชอบการท าขนมบัวลอยของแม่                                                                                   

สมศักดิ์   สะสมของเก่าเพื่อขายให้ชาวต่างชาติ                                     

สมพร   สะสมพระพุทธรูปเพื่อน าไปขายต่อ 

              ครูมอบหมายให้กลุ่มของสมหมายท าการศึกษาวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์  

สมหมายและเพื่อนจึงก าหนดเรื่องท่ีจะท าการศึกษา 
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 27 

 

 

 

 

27. ผู้รับผิดชอบต้องการทราบรายละเอียดของพื้นท่ีท่ีถูกน้ าท่วมควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

     ประเภทใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด   

     1) แผนที ่

     2) เข็มทิศ 

     3) ภาพวาดจากดาวเทียม 

     4) ภาพถ่ายทางอากาศ  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 28 

 

 

 

28.  ครอบครัวภาคินควรเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 

     1) เข็มทิศ      2) แผนทีภู่มิประเทศ   

     3) แผนที่เฉพาะเรื่อง    4) ภาพถ่ายดาวเทียม  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 29 

 

 

 

 

29. มหาอุทกภัยตามข้อความ เกิดขึ้นจากสาเหตุใดมากที่สุด 

     1) เกิดจาการตัดไม้ท าลายป่า  

     2) เกิดจากพื้นดินถูกกัดเซาะ 

     3) เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 

     4) เกิดจากการสร้างท่ีอยู่อาศัยขวางทางเดินของน้ า 

        เกิดสถานการณ์น้ าท่วมท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบริเวณกว้าง  สร้างความเสียหาย

เป็นจ านวนมาก  รวมท้ังยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของชาวอยุธยา  ชาวบ้านขอให้เจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ 

              ครอบครัวภาคิน ต้องการเดินทางไปเท่ียวท่ีจังหวัดเชียงใหม่  แต่ไม่รู้จักเส้นทาง 

ในการเดินทาง 

             ประเทศไทยได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2554 เนื่องจากทางการได้ปล่อย

น้ าออกจากเขื่อนภูมิพลเป็นจ านวนมาก เพราะเกรงว่าเขื่อนอาจจะพังได้ เนื่องจากมีปริมาณ

น้ าในเขื่อนเกินความจุ และยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับความเสียหาย 
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พิจารณาภาพ แล้วตอบค าถามข้อ 30 - 32 

 
 

30. จากภาพ  ส่งผลกระทบในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

     1) พายุ 

     2) น้ าท่วม  

     3) แผ่นดินไหว 

     4) อากาศหนาว 

 

31. ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลกระทบต่อชุมชนนี้อย่างไร 

     1) ฝนตกชุกและอากาศเย็นสบาย 

     2) สภาพอากาศร้อน และเกิดไฟไหม ้

     3) สภาพอากาศร้อน และเกิดแผ่นดินไหว 

     4) ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเกิดความแห้งแล้ง  

 

32. ป่าไม้ใกล้ชุมชนของนักเรียนมีการลักลอบตัดไม้ตามภาพ คนในชุมชนควรปฏิบัติอย่างไรให้ 

     ป่าไม้กลับมามีสภาพท่ีสมบูรณ์ 

     1) แจ้งต ารวจจับ 

     2) น าไม้มาใช้งานอย่างคุ้มค่า 

     3) เข้าไปห้ามคนท่ีลักลอบตัดไม ้

     4) รณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทน  
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พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 33 

 

 

 

33. จากเหตุการณม์ีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดท่ีชัดเจนท่ีสุด  

     1) ด้านสังคม 

     2) ด้านประชากร 

     3) ด้านการศึกษา 

     4) ด้านการประกอบอาชีพ  
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 34 

 

 
 

34. ปัญหานี้มีผลท าให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยในข้อใดมากที่สุด 

     1) แหล่งทรัพยากรแร่ 

     2) แหล่งน้ าธรรมชาติ  

     3) แหล่งทรัพยากรป่าไม้ 

     4) แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 

พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถามข้อ 35 

 

 

 

 

35. การใช้ทรัพยากรของลุงอ๊อดคุ้มค่าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

     1) ไม่คุ้มค่า เพราะ ได้ผลผลิตน้อย 

     2) ไม่คุ้มค่า เพราะ ต้นทุนการผลิตสูง  

     3) คุ้มค่า เพราะ ลุงอ๊อดไม่ต้องเหนื่อย 

     4) คุ้มค่า เพราะ ค านวณรายรับ – รายจ่ายได้ชัดเจน 

              ในปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ  ท าให้มีโรงงานแปรรูปผลผลิต  และส่ง 

ผลกระทบให้ป่าไม้และแหล่งน้ าถูกท าลาย เพราะต้องขยายพื้นท่ีท าเกษตรกรรม 

              ลุงอ๊อดเป็นชาวนาและเลี้ยงควายไว้หลายตัว เมื่อถึงเวลาท านาลุงอ๊อดจะจ้างรถไถ

มาไถนาเป็นประจ าทุกปี เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต  ลุงอ๊อดจะน าข้าวไปขายจนหมด แล้ว

น าเงินท่ีได้ไปซื้อข้าวสารจากโรงสี 

             ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พบว่ามีขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละ  140  ตัน  ท าให้พื้นท่ีไม่เพียงพอส าหรับเก็บขยะ 
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ตอนที่ 2 แบบปรนัย 10 ตัวเลือก ข้อ 36 – 40 จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 12.5 คะแนน 
            ระบาย 1 ค าตอบ ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ 

ให้นักเรียนใช้ค าตอบต่อนี้ตอบค าถามข้อ 36 - 40 

     1)  ความรับผิดชอบ 

     2)  เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ 

     3)  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

     4)  ความมีสติ 

     5)  ความกตัญญู 

     6)  ความใฝ่เรียนรู้ 

     7)  ความอ่อนน้อม 

     8)  ความรอบคอบ 

     9)  ความรู้เท่าทัน 

   10)  ความมีระเบียบวินัย 

 

36. การเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร  

 

37. ถ้าสมสิริปฏิบัติตนโดยการท าสมาธิ  คือ  การวางตนให้นิ่งๆ  ปล่อยวางความคิดอันสับสนไว้  

     และจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ในระยะเวลาหนึ่งๆ อย่างสม่ าเสมอ แสดงว่าสมสิริเป็นคนท่ีมี 

     ลักษณะเด่นอย่างไร  

 

38. คนท่ีปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติท่ีทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติร่วมกัน อาทิเช่น  เมื่อเห็นสัญญาณไฟ 

     จราจรสีแดง ทุกคนต้องหยุดรถ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  แสดงว่าเป็นคนที่มีคุณลักษณะ  

     ตามข้อใด  

 

39. หากนักเรียนปฏิบัติตามค าพูดของครูเวรท่ีว่า “ถ้านักเรียนเดินผ่านคุณครูหรือผู้ปกครอง ให้ 

     นักเรียนก้มศีรษะลงเล็กน้อย และเดินไปอย่างระมัดระวัง” แสดงว่านักเรียนมีคุณสมบัติอย่างไร  

 

40. ปัจจุบันการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ท าให้นักเรียนมีวิธีการสื่อสาร 

     ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะตามข้อใด  


