ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 54 ข้อ (ข้อ 1-54) : ข้อละ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั บอกพุทธประวัติหรื อประวัติของศำสดำที่ตนนับถือโดยสังเขป (ส 1.1 ป.1/1)
1. หลังจำกที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมครั้งแรก ส่ งผลอย่ำงไรต่อพุทธประวัติ
1 ทำให้เกิดมีพระอรหันต์ข้ ึนในพระพุทธศำสนำ
2 ทำให้พระรัตนตรัยครบบริ บูรณ์ 3 ประกำร
3 ทำให้พระเจ้ำพิมพิสำรมีควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ
4 ทำให้ประชำชนในชมพูทวีปหันมำนับถือพระพุทธเจ้ำ
ตัวชี้วดั บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.1/3)
2. ข้อใดเป็ นกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักสังคหวัตถุ 4 ได้ถูกต้อง
1 ช่วยเพื่อนลอกกำรบ้ำนส่ งครู
2 ช่วยคุณครู ทำควำมสะอำดห้องสมุด
3 ช่วยคุณย่ำถือของเพื่อขอค่ำขนม
4 ช่วยคุณแม่ทำกับข้ำวเพื่อขอไปเล่นกับเพื่อน

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ป.1/3)
3. กำรปฏิบตั ิตนในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำข้อใดไม่ ถูกต้อง
1 กำรทำบุญตักบำตร
2 กำรฟังพระธรรมเทศนำ
3 กำรซื้ อขำยและดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
4 กำรทำควำมสะอำดรอบบริ เวณวัด
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม
และธำรงรักษำประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั บอกประโยชน์และปฏิบตั ิตนเป็ นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรี ยน (ส 2.1 ป.1/1)
4. กำรมีส่วนร่ วมในกำรทำกิจกรรมของชั้นเรี ยนจะส่ งผลอย่ำงไร
1 ทำให้ได้รับเหรี ยญรำงวัล
2 ทำให้เกิดควำมวุน่ วำยในชั้นเรี ยน
3 ทำให้ทุกคนในชั้นเรี ยนเกิดควำมสำมัคคี
4 ทำให้ทุกคนเสี ยเวลำเรี ยนเพรำะต้องทำกิจกรรม

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั บอกโครงสร้ำง บทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัวและโรงเรี ยน (ส 2.2 ป.1/1)
5. กำรดูแลทำควำมสะอำดภำยในบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นหน้ำที่ของใคร
1 ครู ใหญ่
2 ครู อำจำรย์
3 นักเรี ยน
4 ภำรโรง
ตัวชี้วดั ระบุบทบำท สิ ทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรี ยน (ส 2.2 ป.1/2)
6. สิ ทธิที่นกั เรี ยนควรได้รับภำยในโรงเรี ยนคือข้อใด
1 มีสิทธิ เลือกตั้งหัวหน้ำชั้นเรี ยน
2 มีสิทธิได้รับกำรดูแลจำกคุณครู เป็ นพิเศษ
3 มีสิทธิ ที่จะไม่เข้ำร่ วมกิจกรรมที่ตนเองไม่ชอบ
4 มีสิทธิที่จะแสดงออกได้ตำมสิ่ งที่ตนเองต้องกำร
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรี ยนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.1/3)
7. ในกรณี ที่มีควำมคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว ควรใช้หลักกำรใดเพื่อยุติควำมขัดแย้ง
1 โต้แย้งจนกว่ำอีกฝ่ ำยจะยอมรับ
2 ทำตำมควำมต้องกำรของตนเอง
3 กำรลงมติของสมำชิก และยอมรับในเสี ยงส่ วนใหญ่
4 ให้ผนู้ ำครอบครัวเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ โดยไม่ตอ้ งขอควำมคิดเห็นจำกสมำชิก

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั ระบุสินค้ำและบริ กำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวัน (ส 3.1 ป.1/1)
8. “ฉันนัง่ เครื่ องบินโดยสำรไปเยีย่ มคุณตำที่จงั หวัดภูเก็ต เมื่อเครื่ องลงจอดที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต
ฉันได้ซ้ื อขนมและเสื้ อผ้ำ เพื่อไปฝำกคุณตำ” จำกข้อควำมสิ่ งใดเป็ นกำรบริ กำร
1 กำรซื้ อขนม
2 กำรซื้ อเสื้ อผ้ำ
3 กำรให้บริ กำรโดยสำรเครื่ องบิน
4 เครื่ องบินลงจอดที่ท่ำอำกำศยำน
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรใช้จ่ำยเงินในชี วติ ประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของกำรออม
(ส 3.1 ป.1/2)
9. ถ้ำนักเรี ยนใช้จ่ำยเงินโดยไม่ ระมัดระวัง ผลที่ตำมมำจะเป็ นอย่ำงไร
1 มีเงินซื้ อของที่อยำกได้
2 มีเงินใช้จ่ำยในยำมจำเป็ น
3 มีเงินเก็บไว้ฝำกธนำคำร
4 มีเงินไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวันอย่ำงประหยัด (ส 3.1 ป.1/3)
10. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ ำไม้ทำให้เกิดผลดีอย่ำงไร
1 ทำให้ใช้ประโยชน์จำกป่ ำได้นอ้ ยลง เพรำะต้องอนุรักษ์ไว้
2 ผลผลิตเสี ยหำยเพรำะป่ ำไม้มีมำก ทำให้ฝนตกชุกจนเกิดน้ ำท่วม
3 บรรยำกำศดีเพรำะต้นไม้ช่วยดูดแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์และช่วยให้ฝนตก
4 ทำให้เกิดภัยพิบตั ิดินโคลนถล่ม เพรำะต้นไม้อุม้ น้ ำไว้มำกจนดินถล่มลงมำ

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยเหตุผลควำมจำเป็ นที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุ จริ ต (ส 3.2 ป.1/1)
11. เพรำะเหตุใดคนจึงต้องทำงำน
1 เพื่อสร้ำงมิตรภำพใหม่ ๆ
2 เพื่อทำให้ผอู้ ื่นเคำรพนับถือ
3 เพื่อปฏิบตั ิตำมขนบธรรมเนียมประเพณี
4 เพื่อหำรำยได้มำจับจ่ำยใช้สอยในครอบครัว
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั บอกวัน เดือน ปี และกำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทินที่ใช้ในชี วติ ประจำวัน (ส 4.1 ป.1/1)
12. พ่อแม่พำลูกออกไปทำนข้ำวนอกบ้ำนซึ่ งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ จำกวันดังกล่ำวดวงจันทร์ มีลกั ษณะอย่ำงไร
1 ดวงจันทร์ แหว่งเป็ นรู ปครึ่ งเสี้ ยว
2 ดวงจันทร์ แหว่งและมืดลงทั้งดวง
3 ดวงจันทร์ สว่ำงเต็มดวง
4 ดวงจันทร์ มืดทั้งดวง

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย และปฏิบตั ิตนได้
ถูกต้อง (ส 4.3 ป.1/1)
13. สัญลักษณ์ที่เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชำติ คือข้อใด
1 ภำษำไทยและอักษรไทย
2 พระมหำกษัตริ ยไ์ ทย
3 เพลงชำติไทย
4 ธงชำติไทย
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั แยกแยะสิ่ งต่ำง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น (ส 5.1 ป.1/1)
14. สถำนที่ใดเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
1 อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
2 อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย
3 เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง
4 เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดงใหญ่

ตัวชี้วดั ระบุควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่ งต่ำง ๆ รอบตัว (ส 5.1 ป.1/2)
15. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
1 นัง่ เรี ยนหลังห้องเห็นคุณครู ชดั เจนกว่ำนัง่ ด้ำนหน้ำ
2 นัง่ เรี ยนด้ำนหน้ำมองกระดำนไม่ค่อยเห็น แต่ได้ยินเสี ยงของคุณครู ชดั เจน
3 นัง่ เรี ยนหลังห้องได้ยนิ เสี ยงของคุณครู ได้อย่ำงชัดเจนและมองเห็นกระดำนหน้ำห้องเรี ยน
4 นัง่ เรี ยนหน้ำห้องทำให้เข้ำใจในสิ่ งที่คุณครู สอนมำกกว่ำนัง่ หลังห้องเรี ยน
ตัวชี้วดั ระบุทิศหลักและที่ต้ งั ของสิ่ งต่ำง ๆ (ส 5.1 ป.1/3)
16. ถ้ำดวงอำทิตย์ข้ ึนทำงขวำมือของนักเรี ยนแล้ว ทำงซ้ำยมือของนักเรี ยนคือทิศอะไร
1 ทิศเหนือ
2 ทิศใต้
3 ทิศตะวันออก
4 ทิศตะวันตก
ตัวชี้วดั สังเกตและบอกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศในรอบวัน (ส 5.1 ป.1/5)
17. ถ้ำนักเรี ยนพบเห็นเมฆมืดครึ้ มบนท้องฟ้ ำ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ใด และควรป้ องกันตนเอง
อย่ำงไร
1 แดดออก สวมเสื้ อกันหนำว
2 หิ มะตก สวมเสื้ อเนื้ อผ้ำบำงเบำ
3 ฝนตก สวมเสื้ อกันฝน
4 ลมพำยุ สวมเสื้ อผ้ำน้อยชิ้น

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั บอกสิ่ งต่ำง ๆ ที่เกิดตำมธรรมชำติที่ส่งผลต่อควำมเป็ นอยูข่ องมนุษย์ (ส 5.2 ป.1/1)
18. เพรำะเหตุใดชุมชนที่อยูใ่ นเขตภำคกลำง ส่ วนใหญ่นิยมสร้ำงบ้ำนชั้นเดียวและยกสู งจำกพื้น
1 เพื่อป้ องกันน้ ำท่วม
2 เพื่อระบำยอำกำศ
3 เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อน
4 เพื่อใช้เป็ นที่เก็บของ
ตัวชี้วดั สังเกตและเปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว (ส 5.2 ป.1/2)
19. ข้อใดเป็ นสำเหตุที่ทำให้น้ ำในแม่น้ ำ ลำคลองเน่ำเสี ย
1 กำรตัดต้นไม้บนภูเขำสู ง
2 ชำวบ้ำนทิ้งขยะลงในแม่น้ ำ
3 ฝนตกติดต่อกันเป็ นเวลำนำน
4 กำรแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำม
หลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติต้ งั แต่ประสู ติจนถึงกำรออกผนวชหรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.2/2)
20. หนทำงแห่งกำรพ้นทุกข์ของเจ้ำชำยสิ ทธัตถะ เริ่ มต้นมำจำกกำรทอดพระเนตรเห็นสิ่ งใด
1 สมณะ ผูท้ ี่มีกิริยำสงบเรี ยบร้อย
2 คนแก่ ผูท้ ี่ช่วยเหลือตนเองลำบำก
3 คนเจ็บ ผูท้ ี่มีอำกำรทุกข์ทรมำน
4 คนตำย ผูท้ ี่สิ้นลมหำยใจอย่ำงสงบ
ตัวชี้วดั บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.2/4)
21. มะลินำขนมที่คุณแม่ทำมำแบ่งให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรี ยนทำน แสดงว่ำมะลิมีฆรำวำสธรรมข้อใด
1 สัจจะ
2 ทมะ
3 ขันติ
4 จำคะ

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวกของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ป.2/1)
22. ขณะที่นกั เรี ยนเดินข้ำมสะพำนลอยได้พบพระภิกษุเดินผ่ำนมำ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร
จึงจะเหมำะสม
1 เดินสวนทำงไปตำมปกติ
2 นัง่ พับเพียบก้มลงกรำบกับพื้น
3 เดินหนีเมื่อพระภิกษุเดินเข้ำมำใกล้
4 หลบชิดเข้ำทำงซ้ำยมือของพระภิกษุ
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม
และธำรงรักษำประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั เคำรพในสิ ทธิ เสรี ภำพของตนเองและผูอ้ ื่น (ส 2.1 ป.2/4)
23. ถ้ำนักเรี ยนทุกคนต่ำงเคำรพสิ ทธิ และเสรี ภำพของกันและกัน สังคมจะเป็ นอย่ำงไร
1 สังคมมีควำมวุน่ วำยน้อยลง
2 สังคมเกิดควำมสงบสุ ข
3 สังคมมีควำมเสื่ อมเสี ย
4 สังคมมีเศรษฐกิจดีข้ ึน

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ของตนเองและสมำชิกในครอบครัวในฐำนะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชุมชน (ส 2.2 ป.2/1)
24. นักเรี ยนและสมำชิกในครอบครัวสำมำรถช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่ำงไร
1 นำทรัพย์สินส่ วนรวมมำใช้ที่บำ้ น
2 หำสิ นค้ำรำคำถูกมำขำยในชุมชน
3 อุดหนุนสิ นค้ำที่ผลิตในชุมชน
4 เปิ ดร้ำนสะดวกซื้ อในชุมชน
ตัวชี้วดั ระบุผทู้ ี่มีบทบำท อำนำจในกำรตัดสิ นใจในโรงเรี ยนและชุมชน (ส 2.2 ป.2/2)
25. ในตำบลแห่งหนึ่งพบปั ญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงหมู่บำ้ น ก กับหมู่บำ้ น ข เกี่ยวกับเรื่ องกำรใช้น้ ำ
เพื่อทำกำรเกษตร ซึ่ งทั้ง 2 หมู่บำ้ นไม่สำมำรถตกลงกันได้ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว บุคคลใดมีหน้ำที่ในกำร
ไกล่เกลี่ยปั ญหำที่เกิดขึ้น
1 ผูใ้ หญ่บำ้ น
2 กำนัน
3 นำยก อบต.
4 ปลัดอำเภอ

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจ
หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั บอกที่มำของรำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว (ส 3.1 ป.2/2)
26. พ่อและแม่ของติ๊กมีอำชีพเป็ นเกษตรกรปลูกผักส่ งขำยที่ตลำดชุมชนเป็ นประจำทุกวัน
รำยได้หลักของครอบครัวติ๊กได้มำจำกข้อใด
1 ปลูกผักไว้รับประทำนในครอบครัว
2 ปลูกผักเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพำะปลูก
3 ปลูกผักแล้วเก็บไปฝำกเพื่อนบ้ำน
4 ปลูกผักแล้วเก็บส่ งขำยตลำด
ตัวชี้วดั สรุ ปผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำรออม (ส 3.1 ป.2/4)
27. ปิ๊ กได้รับเงินค่ำขนมจำกพ่อวันละ 20 บำท ปิ๊ กควรนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ำยอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม
1 เลือกซื้ อสิ นค้ำที่มีรำคำถูก
2 เลือกซื้ อสิ นค้ำที่มีรำคำแพง
3 เลือกซื้ อเฉพำะสิ นค้ำที่จำเป็ น
4 เลือกซื้ อสิ นค้ำเฉพำะที่ตนเองชอบ

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำม
จำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและบริ กำรโดยวิธีต่ำง ๆ (ส 3.2 ป.2/1)
28. มนัสได้เข้ำร่ วมโครงกำรสิ่ งของแลกไข่แบ่งปั นให้เพื่อน ซึ่ งมนัสได้นำส้มโอที่พ่อปลูกไปแลกกับไข่
และได้ไข่มำ 10 ฟอง นำกลับไปทำอำหำรที่บำ้ น จำกข้อควำมดังกล่ำวจัดเป็ นกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำ
และบริ กำรแบบใด
1 กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและบริ กำรโดยไม่ใช้เงิน
2 กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและบริ กำรโดยใช้เงิน
3 กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำระหว่ำงคนซื้ อกับคนซื้ อ
4 กำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำระหว่ำงคนซื้ อและคนขำย
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั ใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต (ส 4.1 ป.2/1)
29. เดือนกุมภำพันธ์ปีก่อน น้องชำยของฉันอำยุ 7 ปี ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
1 ปี นี้นอ้ งชำยของฉันอำยุ 6 ปี
2 ปี นี้นอ้ งชำยของฉันอำยุ 7 ปี
3 ปี หน้ำน้องชำยของฉันอำยุ 8 ปี
4 ปี หน้ำน้องชำยของฉันอำยุ 9 ปี

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรื อประเทศชำติ (ส 4.3 ป.2/1)
30. พระรำชกรณี ยกิจของสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ ำกัลยำณิ วฒั นำฯ ที่มีต่อด้ำนกำรศึกษำ
ก่อให้เกิดประโยชน์ดำ้ นใด
1 ประชำชนมีที่อยูอ่ ำศัย
2 ประชำชนมีกำรประกอบอำชีพ
3 ประชำชนมีควำมรู ้เลี้ยงชีพได้
4 ประชำชนมีสุขภำพที่แข็งแรง
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทยที่ภำคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
(ส 4.3 ป.2/2)
31. พิธีกรรมสื บชะตำแม่น้ ำเป็ นภูมิปัญญำทำงภำคเหนือของไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร
1 ทำให้ป่ำไม้อุดมสมบูรณ์
2 ทำให้มีแหล่งน้ ำสะอำดไว้ใช้
3 ทำให้แหล่งน้ ำบนภูเขำมีมำกขึ้น
4 ทำให้ลดปัญหำภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติ

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ระบุสิ่งต่ำง ๆ ที่เป็ นธรรมชำติกบั ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ซึ่ งปรำกฏระหว่ำงโรงเรี ยนกับบ้ำน
(ส 5.1 ป.2/1)
32. สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในข้อใดที่นกั เรี ยนสำมำรถพบเห็นในระหว่ำงกำรเดินทำง
จำกบ้ำนไปโรงเรี ยน
1 ท้องฟ้ ำมืดครึ้ ม
2 ฝนตกหนัก
3 สวนสำธำรณะ
4 ดินโคลนถล่ม
ตัวชี้วดั ระบุตำแหน่งอย่ำงง่ำยและลักษณะทำงกำยภำพของสิ่ งต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในลูกโลก แผนที่
แผนผัง และภำพถ่ำย (ส 5.1 ป.2/2)
33. ทุกครั้งที่โรงเรี ยนจัดงำนวันเด็กจะเกิดควำมวุน่ วำย เพรำะผูป้ กครองหำสถำนที่จดั งำนไม่พบ
ทำงโรงเรี ยนควรมีวธิ ี กำรแก้ไขอย่ำงไร
1 จัดทำแผนที่ภำยในโรงเรี ยน
2 จัดทำแผนผังแสดงสถำนที่จดั งำน
3 แจกภำพถ่ำยทำงอำกำศให้ผปู้ กครอง
4 ให้ผปู ้ กครองศึกษำจำกภำพถ่ำยดำวเทียม

ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์
(ส 5.1 ป.2/3)
34. สิ่ งแวดล้อมในฤดูฝนมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 ต้นหญ้ำเหี่ยวเฉำ อำกำศร้อนอบอ้ำว
2 ต้นไม้เริ่ มทิ้งใบ ลมพัดแรง อำกำศหนำวเย็น
3 ต้นไม้ทิ้งใบและถูกปกคลุมด้วยเกล็ดน้ ำแข็ง
4 ต้นไม้มีสีเขียวขจี พืชผักเจริ ญงอกงำม
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสำคัญและคุณค่ำของสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติและทำงสังคม (ส 5.2 ป.2/1)
35. ป่ ำไม้เป็ นแหล่งผลิตอำหำร ที่อยูอ่ ำศัย เครื่ องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค ซึ่ งเป็ นปั จจัยสำคัญต่อ
กำรดำรงชี วติ ของมนุษย์ ดังนั้น ป่ ำไม้มีคุณสมบัติคล้ำยกับข้อใด
1 โรงพยำบำล
2 โรงอำหำร
3 ร้ำนเฟอร์ นิเจอร์
4 ร้ำนค้ำซูเปอร์มำร์เกต
ตัวชี้วดั แยกแยะและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่ำงคุม้ ค่ำ
(ส 5.2 ป.2/2)
36. ข้อใดเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุม้ ค่ำมำกที่สุด
1 นำอำหำรที่ปรุ งสุ กใหม่ ๆ ไปฝำกคุณน้ำ
2 นำกิ่งไม้ที่เหลือจำกกำรตัดแต่งกิ่งไปเผำ
3 นำต้นกล้วยที่เหลือจำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วไปทิ้ง
4 นำน้ ำที่เหลือจำกกำรล้ำงผัก ผลไม้ ไปล้ำงจำน

ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ของฤดูกำลกับกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ (ส 5.2 ป.2/3)
37. ประเพณี บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรมีควำมเกี่ยวข้องกับฤดูกำลใด
1 ฤดูร้อน
2 ฤดูหนำว
3 ฤดูใบไม้ผลิ
4 ฤดูฝน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ ในฐำนะที่เป็ นรำกฐำน
สำคัญของวัฒนธรรมไทย (ส 1.1 ป.3/1)
38. พระพุทธศำสนำมีควำมสัมพันธ์กบั กำรดำเนิ นชีวติ ของคนไทยอย่ำงไร
1 เป็ นหนทำงที่ทำให้เกิดทุกข์
2 เป็ นรำกฐำนทำงวัฒนธรรม
3 เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ทำให้ขำดสติ
4 เป็ นเครื่ องหลีกพ้นจำกควำมวุน่ วำย
ตัวชี้วดั ชื่นชมและบอกแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่ องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.3/3)
39. ข้อใดเป็ นกำรนำแบบอย่ำงที่ดีของสำมเณรสังกิจจะไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
1 เข้ำร่ วมกิจกรรมกำจัดขยะในหมู่บำ้ น
2 ให้อำหำรนกพิรำบที่สวนสำธำรณะ
3 ช่วยเพื่อนทำกำรบ้ำนให้เสร็ จตรงเวลำ
4 ช่วยเพื่อนจัดห้องเรี ยนใหม่ตำมที่คุณครู สงั่

ตัวชี้วดั แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำ
หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.3/5)
40. นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่ำงไรจึงได้ชื่อว่ำไม่ ทำควำมชัว่
1 ไม่ฆ่ำหรื อเบียดเบียนสิ่ งมีชีวิต
2 รู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของแก่ผอู ้ ื่น
3 กำรประกอบอำชีพที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
4 เป็ นคนที่รู้จกั อดทนต่อควำมยำกลำบำก
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั แสดงตนเป็ นพุทธมำมกะหรื อแสดงตนเป็ นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ป.3/3)
41. วัตถุประสงค์ของกำรแสดงตนเป็ นพุทธมำมกะคือข้อใด
1 เพื่อประกำศตนว่ำจะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุที่ดี
2 เพื่อประกำศตนว่ำจะยอมรับพระพุทธศำสนำเป็ นที่พ่ ึงทำงใจ
3 เพื่อประกำศตนว่ำเป็ นผูย้ อมรับนับถือพระพุทธศำสนำ
4 เพื่อประกำศตนว่ำจะเผยแผ่พระธรรมให้คนทัว่ โลกได้รับรู ้

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของวันหยุดรำชกำรที่สำคัญ (ส 2.1 ป.3/3)
42. วันครอบครัว ตรงกับวันสำคัญใดของไทย
1 วันรัฐธรรมนูญ
2 วันสงกรำนต์
3 วันพืชมงคล
4 วันฉัตรมงคล
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั ระบุบทบำท หน้ำที่ของสมำชิกของชุมชนในกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.3/1)
43. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบตั ิตนในฐำนะเป็ นสมำชิกที่ดีของชุ มชนได้ดีที่สุด
1 เสื อช่วยแม่ทำควำมสะอำดบ้ำนอยูเ่ สมอ
2 ดำนำผักปลอดสำรพิษไปขำยที่ตลำด
3 แผนร่ วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่ำในชุมชน
4 กวำงไปเปิ ดร้ำนขำยของในงำนกีฬำสี ที่โรงเรี ยนใกล้บำ้ น

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรกำรตัดสิ นใจในชั้นเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน
โดยวิธีกำรออกเสี ยงโดยตรงและกำรเลือกตัวแทนออกเสี ยง (ส 2.2 ป.3/2)
44. ข้อใดคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสี ยงโดยตรงและกำรเลือกตัวแทนออกเสี ยง
1 จำนวนสมำชิกในชุมชนที่มีมำกน้อยต่ำงกัน
2 ควำมพอใจของผูม้ ีสิทธิ เลือกออกเสี ยง
3 ควำมแตกต่ำงของผลประโยชน์ที่จะได้รับ
4 จำนวนของผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั บอกสิ นค้ำและบริ กำรที่รัฐจัดหำและให้บริ กำรแก่ประชำชน (ส 3.2 ป.3/1)
45. สิ นค้ำและบริ กำรในข้อใดที่รัฐบำลจัดหำให้แก่ประชำชน
1 สะพำนลอย
2 บ่อน้ ำพุร้อน
3 ห้ำงสรรพสิ นค้ำ
4 ท่ำเรื อเอกชน
ตัวชี้วดั บอกควำมสำคัญของภำษีและบทบำทของประชำชนในกำรเสี ยภำษี (ส 3.2 ป.3/2)
46. เงินภำษีของประชำชนมีควำมสำคัญต่อประเทศชำติอย่ำงไร
1 ทำให้ประเทศชำติมีกำรพัฒนำ
2 ทำให้ประชำชนมีรำยได้เพิม่ มำกขึ้น
3 ทำให้เกิดควำมล้ำหลังภำยในประเทศ
4 ทำให้ประเทศร่ ำรวยและมีเงินให้ต่ำงประเทศกูย้ มื

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั เทียบศักรำชที่สำคัญตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน (ส 4.1 ป.3/1)
47. เมื่อ พ.ศ. 2549 สำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ทูลเกล้ำฯ ถวำย “รำงวัลควำมสำเร็ จ
สู งสุ ดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์” แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั จำกกำรที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกำยและทรง
พระวิริยอุตสำหะในกำรปฏิบตั ิพระรำชกรณี ยกิจน้อยใหญ่นำนัปกำร เพื่อยังประโยชน์และควำมเจริ ญอย่ำง
ยัง่ ยืนมำสู่ ประชำชนชำวไทยทั้งประเทศ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวตรงกับ ค.ศ. ใด
1 ค.ศ. 2003
2 ค.ศ. 2006
3 ค.ศ. 2009
4 ค.ศ. 2012
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ระบุพระนำมและพระรำชกรณี ยกิจโดยสังเขปของพระมหำกษัตริ ยไ์ ทย
ที่เป็ นผูส้ ถำปนำอำณำจักรไทย (ส 4.3 ป.3/1)
48. พระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกมหำรำช คือข้อใด
1 กอบกูเ้ อกรำชจำกพม่ำ
2 ยกทัพไปปรำบปรำมขอม
3 สถำปนำกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นรำชธำนี
4 ผนวกอยุธยำเข้ำเป็ นส่ วนหนึ่ งของสุ โขทัย

ตัวชี้วดั อธิ บำยพระรำชประวัติและพระรำชกรณี ยกิจของพระมหำกษัตริ ยใ์ นรัชกำลปั จจุบนั
โดยสังเขป (ส 4.3 ป.3/2)
49. ข้อใดคือโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ที่ช่วยขจัดปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำในกำรทำกำรเกษตร
1 โครงกำรแกล้งดิน
2 โครงกำรฝนหลวง
3 โครงกำรป่ ำรักน้ ำ
4 โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก
ตัวชี้วดั เล่ำวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้ องประเทศชำติ (ส 4.3 ป.3/3)
50. ข้อใดเป็ นกำรนำแบบอย่ำงที่ดีของพระยำพิชยั ดำบหักไปปฏิบตั ิตำมอย่ำงเหมำะสม
1 กำรมีน้ ำใจเป็ นนักกีฬำ
2 อำสำเป็ นตัวแทนอ่ำนหนังสื อหน้ำชั้นเรี ยนให้เพื่อนฟัง
3 เข้ำคอร์ สเรี ยนวิชำกำรต่อสู ้ไว้ป้องกันตัว
4 ควำมอดทนต่อควำมยำกลำบำก
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้แผนที่ แผนผัง และภำพถ่ำยในกำรหำข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ ในชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ (ส 5.1 ป.3/1)
51. ถ้ำต้องกำรทรำบข้อมูลของสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ควรศึกษำจำกเครื่ องมือชนิดใด
1 แผนผังชุมชน
2 แผนที่ท่องเที่ยว
3 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
4 ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม

52. ข้อใดกล่ำวถึงภำพถ่ำยทำงอำกำศได้ถูกต้อง
1 เป็ นภำพที่จดั ทำขึ้นในพื้นที่ที่ไม่กว้ำงเกินไป
2 เป็ นภำพที่เขียนเพื่อขยำยขนำดของสถำนที่ต่ำง ๆ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3 เป็ นภำพที่ถ่ำยในระยะไกล เห็นพื้นที่ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
4 เป็ นภำพที่เขียนย่อขนำดของสถำนที่ต่ำง ๆ ลงในกระดำษ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรพึ่งพำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในกำรสนองควำมต้องกำรพื้นฐำน
ของมนุษย์และกำรประกอบอำชีพ (ส 5.2 ป.3/2)
53. กำรพึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติของมนุษย์ในข้อใด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้ อยทีส่ ุ ด
1 กำรตัดต้นไม้เพื่อนำมำขำยให้กบั พ่อค้ำ
2 กำรจับปลำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติดว้ ยวิธีกำรชอร์ ตไฟฟ้ ำ
3 กำรปลูกพืชหมุนเวียนหลำย ๆ ชนิดโดยไม่ใช้สำรเคมี
4 กำรเผำขยะที่เหลือทิ้งจำกกำรเกษตรของเกษตรกร
54. ข้อใดมีควำมสัมพันธ์กบั อำชี พประมงทำงทะเล
1 กำรเพำะเลี้ยงจิง้ หรี ด
2 กำรเพำะเลี้ยงกบนำ
3 กำรเพำะเลี้ยงปลำทับทิม
4 กำรเพำะเลี้ยงหอยนำงรม

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั แล้วตอบคำถำม
ข้อที่ 55-56 ข้อละ 3 คะแนน
ข้อที่ 57-60 ข้อละ 5 คะแนน (เลือกตอบให้ครบทั้ง 3 กลุ่มคำตอบจึงจะได้คะแนน)
รวม 26 คะแนน
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจ
หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั จำแนกควำมต้องกำรและควำมจำเป็ นในกำรใช้สินค้ำและบริ กำรในกำรดำรงชีวติ
(ส 3.1 ป.3/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
หลักการเลือกซื้อสินค้ า
คาตอบ
1
เลือกซื้อสิ นค้ำรำคำแพง
คุณภำพต่ำ
2
เลือกซื้อสิ นค้ำรำคำแพง
คุณภำพดี
3
เลือกซื้อสิ นค้ำรำคำถูก
คุณภำพดี
4
เลือกซื้อสิ นค้ำรำคำถูก
คุณภำพต่ำ

เลขที่
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
คาตอบ
1
ได้สินค้ำที่มีรำคำถูก

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
สินค้ าและบริการ
กากับคาตอบ
A
ชุดตุก๊ ตำบำร์บ้ ี

2

ได้สินค้ำที่ถูกใจ

B

ชุดตัวต่อกระดำษ

3

ได้สินค้ำที่มีคุณภำพ
ตรงกับควำมจำเป็ น
ได้สินค้ำที่มีรำคำแพง

C

ชุดนักเรี ยน

D

ชุดนักสูอ้ วกำศ

4

55. กำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรควรใช้หลักกำรใดในกำรเลือกซื้ อ หลักกำรเลือกซื้ อมีประโยชน์อย่ำงไร
สิ นค้ำและบริ กำรชนิดใดเป็ นสิ นค้ำที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิต
1 13A
2 33C
3 24B
4 42D

ตัวชี้วดั อธิ บำยได้วำ่ ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัด มีผลต่อกำรผลิตและบริ โภคสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

ทรัพยากรธรรมชาติ
แสงอำทิตย์
น้ ำตก
ถ่ำนหิ น
ดิน

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

สินค้ าและบริการ
พลังงำนไฟฟ้ ำ
สถำนที่ท่องเที่ยว
ตูอ้ บพลังงำนแสงอำทิตย์
เพำะปลูกพืช

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับคาตอบ
A
B
C
D

ผลทีเ่ กิดขึน้
ทรัพยำกรมีมำกเกินควำมต้องกำร
ทรัพยำกรมีรำคำถูกลง
ทรัพยำกรลดลงอย่ำงรวดเร็ ว
ทรัพยำกรมีนอ้ ย คุณภำพจึงสูงขึ้น

56. ปั จจุบนั ทรัพยำกรธรรมชำติชนิดใดต่อไปนี้ที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด สำมำรถนำไปผลิตเป็ นสิ นค้ำและบริ กำรชนิดใด
ถ้ำมนุษย์ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยูอ่ ย่ำงไม่ประหยัดอำจก่อให้เกิดผลอย่ำงไร
1 31C
2 13B
3 22D
4 44A
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั บอกควำมสัมพันธ์ของลักษณะกำยภำพกับลักษณะทำงสังคมของชุมชน (ส 5.1 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ที่ลุ่ม
ที่รำบ
ที่ดอน
ภูเขำสูง

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

ลักษณะของพืน้ ที่
น้ ำท่วมขัง
ดินมีควำมแห้งแล้ง
ดินร่ วนซุย
เป็ นแหล่งต้นน้ ำ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
กากับคาตอบ
A
B
C
D

ชนิดของพืช
ข้ำวโพด
ปลูกข้ำว
ผักกระเฉด
กระจับ

57. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมำะกับกำรเลี้ยงโค เมื่อถึงฤดูร้อนพื้นที่ดงั กล่ำวมีลกั ษณะอย่ำงไร
และควรเลือกเพำะปลูกพืชชนิดใด
1 32A
2 13B
3 43C
4 24D

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบนั (ส 5.2 ป.3/1)

อดีต
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
สภาพแวดล้ อม
คาตอบ
1
กำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มำช่วยในกำรทำนำ
2
กำรนำเทคโนโลยีในสมัย
โบรำณมำใช้ในกำรทำนำ
3
กำรนำภูมิปัญญำชำวบ้ำนมำใช้
ในกำรทำนำ
4
กำรลงแขกดำนำช่วยเหลือกัน
ของชำวนำ

ปัจจุบนั
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
ตัวอักษร
ผลดีต่อชุมชน
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
วัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชน
A
มีควำมแน่นแฟ้ นมำกยิง่ ขึ้น
2
ทำให้เกษตรกรขนส่งสิ นค้ำ
B
ได้รวดเร็ วมำกขึ้น
3
ประหยัดเวลำและช่วยลด
C
ต้นทุนในกำรทำนำ
4
ประชำชนมีควำมสำมัคคี
D
ช่วยเหลือกันในกำรทำนำ
แบบใหม่

คาตอบกลุ่มที่ 3
ผลกระทบต่อชุมชน
สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ขำ้ วเปลือก
ที่ใช้ในกำรดำนำ
วัฒนธรรมอันดีงำมของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงไป
ค่ำจ้ำงเครื่ องจักรมีรำคำแพงกว่ำ
แรงงำนคน
เกษตรกรเป็ นหนี้มำกขึ้นเพรำะ
ต้องซื้อรถดำนำมำใช้

58. พิจำรณำจำกรู ปภำพ สภำพแวดล้อมในปัจจุบนั แตกต่ำงจำกอดีตอย่ำงไร และกำรเปลี่ยนแปลงนี้
ทำให้เกิดผลดีและผลเสี ยต่อชุมชนอย่ำงไร
1 21A
2 34C
3 13B
4 32D

ตัวชี้วดั อธิ บำยเกี่ยวกับมลพิษและกำรก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ (ส 5.2 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่ สาเหตุทที่ าให้ เกิดมลพิษ
คาตอบ
ทางอากาศ
1
กำรทิ้งขยะลงในแม่น้ ำ

2

คาตอบกลุ่มที่ 2

คาตอบกลุ่มที่ 3

เลขที่
ตัวอักษร
ผลกระทบต่อมนุษย์
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
สร้ำงควำมรำคำญหรื อ
A
อำจทำให้เกิดควำมเจ็บป่ วย
อำจถึงขั้นเสี ยชีวติ
เพำะปลูกพืชชนิดเดียวกัน
2
ทำให้พืชเกิดโรคระบำด
B
ซ้ ำหลำยรอบ
จนต้องทำลำยทิ้ง

3

กำรตอกเสำเข็มสร้ำง
อำคำรใหม่

3

ทำให้สตั ว์ลม้ ตำยจำก
อำกำศร้อน

C

4

เผำฟำงข้ำวที่เหลือจำก
กำรเกษตร

4

ทำให้ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ เพำะปลูกพืชไม่ได้

D

แนวทางในการแก้ ไขปัญหา
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กบั เกษตรกรเพื่อใช้
ในกำรเพำะปลูก
ออกกฎหมำยลงโทษ
ผูท้ ี่กระทำควำมผิดทิ้งขยะ
ลงในแม่น้ ำ
ให้ควำมรู ้แก่เกษตรกรใน
กำรนำเศษวัชพืชที่เหลือจำก
กำรเกษตรมำทำปุ๋ ยบำรุ งดิน
ติดตั้งเครื่ องควบคุมเสี ยง
เพื่อลดปั ญหำเสี ยงที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ทำงำน

59. มลพิษทำงอำกำศเกิดจำกสำเหตุใด ส่ งผลกระทบต่อมนุษย์อย่ำงไร และควรใช้แนวทำงใดในกำรแก้ไข
ปัญหำ
1 32A
2 44C
3 13D
4 23B

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงของเมืองและชนบท (ส 5.2 ป.3/4)

ภำพที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ลักษณะของชุมชน
คาตอบ
1
ชุมชนแออัด
2

ชุมชนเมือง

3

ชุมชนชนบท

4

ชุมชนกึ่งเมือง

ภำพที่ 2
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
วิถีการดาเนินชีวติ
คาตอบ
1
พึ่งพำธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ในกำรดำเนินชีวติ
2
พึ่งพำเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ในกำรดำเนินชีวติ
3
พึ่งพำปั จจัยภำยนอกชุมชน
ในกำรดำเนินชีวติ
4
พึ่งพำธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ภำยนอกชุมชน

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ความแตกต่ าง
กากับคาตอบ
A
กำรดำเนินชีวติ ที่เร่ งรี บ
อยูใ่ นขอบเขตจำกัดและแออัด
B
เป็ นชีวติ ที่อิสระ มีควำมสุขกับ
สิ่ งแวดล้อมและธรรมชำติที่สงบ
C
เป็ นชีวติ ที่ตอ้ งพึ่งพำเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ ในกำรดำเนินชีวติ
D
อยูแ่ บบสังคมเดี่ยว ขำดควำม
เกื้อกูลและช่วยเหลือกัน

60. พิจำรณำจำกรู ปภำพที่ 1 เป็ นลักษณะของชุมชนแบบใด มีวถิ ีกำรดำเนิ นชีวติ อย่ำงไรและแตกต่ำง
จำกภำพที่ 2 อย่ำงไร
1 42C
2 14A
3 23D
4 31B

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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เหตุผล
เบื้องต้นพระรัตนตรัยมี 2 ประกำร คือ พระพุทธและพระธรรม เมื่อแสดงธรรม
ครั้งแรกผลที่เกิดขึ้นประกำรหนึ่ง คือ พระอัญญำโกณฑัญญะได้ทูลขอบวชเป็ น
พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศำสนำ ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สำม
เพรำะเป็ นกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในข้อที่ 3 คือ อัตถจริ ยำ
เป็ นกำรทำตัวให้เป็ นประโยชน์ช่วยหลือผูอ้ ื่น
เพรำะกำรซื้ อขำยและดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จดั เป็ นอบำยมุขปำกทำงแห่งควำมเสื่ อม
ซึ่ งไม่ใช่แนวทำงที่ชำวพุทธควรประพฤติปฏิบตั ิ
เพรำะควำมร่ วมมือร่ วมใจกันของสมำชิกในกำรทำกิจกรรมย่อมส่ งผลให้เกิดควำม
สำมัคคี และประสบควำมสำเร็ จตรงตำมเป้ ำหมำย
เพรำะมีหน้ำที่ในกำรดูแล ทำควำมสะอำดในบริ เวณโรงเรี ยน
เพรำะเป็ นกำรใช้อำนำจตำมบทบำท หน้ำที่ และสิ ทธิของตนในฐำนะที่เป็ น
สมำชิกคนหนึ่งของห้องเรี ยน
เพรำะเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมหลักประชำธิปไตย โดยเคำรพเสี ยงข้ำงน้อยและปฏิบตั ิ
ตำมเสี ยงข้ำงมำก
เพรำะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้ถึงเป้ ำหมำย
ได้อย่ำงรวดเร็ วและปลอดภัย
เพรำะกำรใช้เงินโดยไม่ระวังผลที่ตำมมำ ทำให้มีเงินไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย
และไม่มีเงินออม
เพรำะต้นไม้ทำหน้ำที่ดูดแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์เข้ำไปและคำยแก๊สออกซิเจน
ออกมำ เพิ่มอำกำศบริ สุทธิ์ ให้โลก และเพิ่มควำมชุ่มชื้นให้กบั พื้นดิน เพรำะทำให้
ฝนตก
เพรำะทุกคนต้องทำงำนเพื่อหำรำยได้มำใช้ในกำรดำรงชี วติ ทั้งภำยในและภำยนอก
ครอบครัว
เพรำะเป็ นวันที่ดวงจันทร์ ค่อย ๆ สว่ำงขึ้นในแต่ละวันจนเต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ำ
เพรำะพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นสถำบันหลักของชำติไทยและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชำติ
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เหตุผล
เพรำะเป็ นโบรำณสถำนที่สร้ำงโดยบรรพบุรุษในสมัยสุ โขทัย ซึ่ งข้อ 1 3 และ 4
เป็ นเขตอนุรักษ์ผนื ป่ ำที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
เพรำะตำแหน่งที่คุณครู ยนื อยูค่ ือหน้ำห้องเรี ยน เมื่อนักเรี ยนนัง่ หน้ำห้องจะอยูใ่ น
ระยะใกล้คุณครู จะทำให้นกั เรี ยนได้ยนิ และเข้ำใจในสิ่ งที่คุณครู สอน
มำกกว่ำนักเรี ยนที่นงั่ อยูห่ ลังห้องและกำลังคุยกัน
เพรำะทิศที่พระอำทิตย์ข้ ึนคือทิศตะวันออก ซึ่ งอยูท่ ำงขวำมือของนักเรี ยน ดังนั้น
ทำงซ้ำยมือของนักเรี ยนคือทิศตะวันตก เนื่องจำกทิศที่อยูต่ รงข้ำมกับทิศตะวันออก
คือทิศตะวันตก
เพรำะกำรเกิดก้อนเมฆสี ดำสำมำรถสันนิษฐำนได้วำ่ จะเกิดฝนตก จึงต้องป้ องกัน
ตนเอง โดยกำรสวมเสื้ อกันฝนหรื อร่ มไม่ให้ตนเองเปี ยกหรื อไม่สบำย
เพรำะลักษณะของภูมิประเทศในภำคกลำง ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่รำบลุ่ม
เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ ำมักจะท่วม กำรสร้ำงบ้ำนจึงต้องสร้ำงบ้ำนแบบยกสู งจำกพื้น
เพื่อป้ องกันน้ ำท่วม
เพรำะกำรทิ้งขยะลงในแม่น้ ำลำคลอง ทำให้เกิดกำรสะสมของเชื้ อโรค
และเกิดกำรเน่ำเสี ยของน้ ำ
เพรำะกิริยำอันสงบของสมณะ ทำให้เจ้ำชำยสิ ทธัตถะเกิดควำมเลื่อมใสและสนพระทัย
ในกำรออกผนวช จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรแสวงหำหนทำงแห่งกำรพ้นทุกข์
จำคะ คือ หลักธรรมคำสอนที่สอนให้รู้จกั กำรแบ่งปั นและเสี ยสละโดยไม่หวัง
สิ่ งตอบแทน เช่นเดียวกับมะลิที่รู้จกั แบ่งปั น โดยกำรนำขนมมำแบ่งให้เพื่อน ๆ
ที่โรงเรี ยนได้รับประทำน
เพรำะเป็ นธรรมเนียมมำรยำทในกำรปฏิบตั ิตนที่เหมำะสมของชำวพุทธ
เพรำะกำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมตำมระบอบประชำธิ ปไตย ทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภำพ
ที่เท่ำเทียมกัน เมื่อทุกคนรู ้จกั เคำรพซึ่ งกันและกัน ย่อมส่ งผลให้สังคมเกิดควำม
สงบสุ ข
เพรำะกำรอุดหนุ นสิ นค้ำที่ผลิตขึ้นภำยในชุมชน จะช่วยให้คนในชุมชนมีรำยได้
ไม่ตอ้ งย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำทำงำนในเมือง และสำมำรถช่วยกันพัฒนำชุมชน
เพรำะกำนันมีอำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลควำมสงบเรี ยบร้อยภำยในตำบล
เพรำะกำรเก็บผักส่ งขำยตลำดเป็ นกำรสร้ำงรำยได้ให้กบั ครอบครัว
เพรำะกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม คือกำรใช้จ่ำยที่คำนึงถึงประโยชน์ในกำรใช้งำน
และควำมจำเป็ น
เพรำะเป็ นกำรใช้สิ่งของแลกกับสิ่ งของ
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เหตุผล
เพรำะผูบ้ อกเหตุกำรณ์เป็ นกำรพูดถึงอนำคตเกี่ยวกับอำยุของน้องชำย
โดยเดือนกุมภำพันธ์ปีก่อน น้องชำยมีอำยุ 7 ปี ปี นี้อำยุ 8 ปี
แสดงว่ำในเดือนกุมภำพันธ์ปีหน้ำน้องชำยจะมีอำยุครบ 9 ปี
เพรำะเป็ นกำรส่ งเสริ มให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำที่เท่ำเทียมกัน
เพื่อนำควำมรู้ไปพัฒนำตนเอง ครอบครัว และประเทศชำติ
เพรำะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยดูแลรักษำแหล่งน้ ำให้มีไว้ใช้ได้อย่ำงยัง่ ยืน
เพรำะสวนสำธำรณะเป็ นสถำนที่ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำ เพื่อเป็ นสถำนที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ โดยเฉพำะในเขตเมืองที่สำมำรถพบเห็นได้ทวั่ ไป
เพรำะกำรทำแผนผังเป็ นกำรเขียนย่อพื้นที่ให้เล็กลงจนสำมำรถอยูใ่ นกระดำษ
แผ่นเดียว สะดวกต่อกำรใช้งำน
เพรำะน้ ำฝนช่วยสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กบั พื้นดิน ต้นไม้ และพืชผลทำงกำรเกษตร
จึงทำให้ตน้ ไม้ในฤดูน้ ีมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว สี สันสดใส สวยงำม
เพรำะร้ำนค้ำซูเปอร์มำร์ เกตเป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ำทุกชนิด เช่นเดียวกับป่ ำไม้
ที่เป็ นศูนย์รวมของปั จจัย 4 ที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์
เพรำะเป็ นกำรนำน้ ำที่ใช้แล้วมำใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
เพรำะฤดูร้อนในภำคอีสำนจะประสบกับปั ญหำควำมแห้งแล้ง ขำดน้ ำ
จึงได้มีกำรจัดประเพณี บุญบั้งไฟขึ้นตำมควำมเชื่ อของคนภำคอีสำน
เพื่อให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล
เพรำะคนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศำสนำ และได้นำหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำมำปฏิบตั ิใช้ในชีวติ ประจำวัน จนกลำยเป็ นวัฒนธรรม
ที่มีกำรสื บทอดต่อกันมำอย่ำงยำวนำน
เพรำะเป็ นกำรทำงำนที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
เพรำะกำรไม่ฆ่ำหรื อเบียดเบียนสิ่ งมีชีวติ เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมศีล 5 ในศีลข้อที่ 1
เว้นกำรฆ่ำและเบียดเบียนจัดเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมโอวำท 3 ในข้อไม่ทำควำมชัว่
เพรำะในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้มีกำรส่ งเจ้ำนำยไปศึกษำยังต่ำงประเทศ จึงเกรงว่ำ
จะไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำและที่พ่ งึ ทำงใจ เมื่อต้องไปอยูต่ ่ำงประเทศ
จึงได้จดั ให้มีกำรแสดงตนเป็ นพุทธมำมกะขึ้น โดยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (รัชกำลที่ 6) ทรงปฏิบตั ิธรรมเนียมนี้เป็ นพระองค์แรก
และถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบมำจนปัจจุบนั
เพรำะเป็ นวันแห่งกำรแสดงควำมกตัญญูต่อพ่อแม่และญำติผใู ้ หญ่
ในกำรกลับมำเยีย่ มเยือนขอพรเพื่อเริ่ มต้นวันใหม่ที่ดีแบบไทย

ข้ อ
43

เฉลย
3

44

1

45
46

1
1

47

2

48

3

49

2

50

2

51
52

2
3

53

3

54

4

55

2

เหตุผล
เพรำะเป็ นลักษณะกำรร่ วมกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชนเพิ่มพื้นที่
ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
เพรำะกำรออกเสี ยงโดยตรงใช้ได้ดีกบั ชุมชนขนำดเล็กที่มีคนไม่มำกนัก
และกำรเลือกตัวแทนออกเสี ยงใช้ได้ดีกบั ชุมชนขนำดใหญ่ที่มีคนจำนวนมำก
เพรำะเป็ นสำธำรณูปโภคทัว่ ไปที่รัฐบำลจัดให้แก่ประชำชน
เพรำะกำรเสี ยภำษีเป็ นกำรช่วยในกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกเงินภำษีจำก
ประชำชน จะนำไปใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
เพรำะกำรเปลี่ยนพุทธศักรำชให้เป็ นคริ สต์ศกั รำช มีวธิ ี กำรคำนวน ดังนี้
ให้นำ พุทธศักรำช – 543 = คริ สต์ศกั รำช ดังนั้น เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวจึงตรงกับ
พ.ศ. 2549 – 543 = ค.ศ. 2006
เพรำะหลังจำกเสด็จขึ้นครองรำชย์แล้วพระองค์ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงเมืองหลวงใหม่
เพื่อควำมเป็ นปึ กแผ่นและควำมเจริ ญมัน่ คงของประเทศชำติ จึงได้พระรำชทำนนำม
เมืองหลวงใหม่วำ่ กรุ งเทพมหำนคร หรื อกรุ งรัตนโกสิ นทร์ให้เป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย
เพรำะเป็ นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกพระรำชดำริ ส่วนพระองค์ เพื่อสร้ำงฝนเทียมสำหรับ
บรรเทำปั ญหำควำมแห้งแล้งและขำดแคลนน้ ำในกำรทำกำรเกษตรแก่เกษตรกร
เพรำะเป็ นกำรแสดงออกซึ่งควำมกล้ำหำญที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น ดังที่พระยำพิชยั ดำบหักได้นำทหำรสู ้รบกับกองทัพพม่ำด้วยควำมกล้ำหำญ
แม้ดำบข้ำงหนึ่งในมือจะหักก็ตำม
เพรำะเป็ นแผนที่เฉพำะเรื่ องที่ให้รำยละเอียดของสถำนที่ท่องเที่ยว
เพรำะภำพถ่ำยทำงอำกำศมีลกั ษณะเป็ นภำพมุมสู ง ที่ได้จำกกำรบันทึกภำพบน
เครื่ องบิน ทำให้เห็นพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้ำง
เพรำะกำรปลูกพืชหมุนเวียนเป็ นกำรเพิ่มธำตุอำหำรให้กบั ดิน ช่วยให้พืช
เจริ ญเติบโตได้ดี และกำรไม่ใช้สำรเคมีในกำรเพำะปลูกพืช ช่วยลดมลพิษและ
สำรตกค้ำงในดิน เป็ นกำรช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
เพรำะหอยนำงรมเป็ นสัตว์ทะเล ดังนั้น กำรเพำะเลี้ยงหอยนำงรมจึงเป็ นอำชี พของ
ชำวประมงที่อำศัยอยูแ่ ถบฝั่งทะเล
เพรำะกำรคำนึงถึงหลักกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำก่อนซื้ อสิ นค้ำทุกครั้ง จะช่วยให้ผซู ้ ้ื อได้
สิ นค้ำที่มีรำคำเหมำะสมกับคุณภำพและตรงตำมควำมต้องกำร เช่นเดียวกับกำรเลือกซื้ อ
ชุดนักเรี ยนที่เป็ นสิ นค้ำจำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิต
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เหตุผล
เพรำะถ่ำนหิ นเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติที่ตอ้ งอำศัยเวลำในกำรกำเนิ ด เมื่อมีกำรนำมำ
ใช้ผลิตไฟฟ้ ำมำกขึ้น ถ่ำนหิ นที่มีอยูย่ อ่ มลดลง และเมื่อคนใช้ไฟฟ้ ำอย่ำงไม่ประหยัด
ปริ มำณของถ่ำนหิ นก็ลดลงและมีรำคำแพง ส่ งผลต่อผูใ้ ช้ที่ตอ้ งจ่ำยค่ำไฟมำกขึ้น
และประสบกับปั ญหำขำดแคลนพลังงำนได้
เพรำะที่ดอนเมื่อฝนตกน้ ำจะไม่ท่วมขัง แต่เมื่อถึงฤดูร้อน พื้นดินจะมีควำมแห้งแล้ง
ลักษณะสภำพดินแบบนี้เหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชที่ใช้น้ ำน้อย เช่น ข้ำวโพด อ้อย
มันสำปะหลัง ถึงจะเจริ ญเติบโตได้ดี
เพรำะปัจจุบนั แรงงำนคนหำยำกและมีตน้ ทุนสู ง จึงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำช่วยในกำรทำนำ เพื่อลดระยะเวลำและลดต้นทุนในกำรทำนำลง
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนซึ่งเลือนหำยไป เช่น
วัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้ำว
เพรำะกำรเผำฟำงข้ำวหรื อกำรเผำทุกชนิด จะทำให้เกิดแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ที่สร้ำงมลภำวะให้กบั อำกำศ และเมื่อหน้ำดินถูกเผำมำก ๆ จะทำให้จุลินทรี ยแ์ ละ
แร่ ธำตุต่ำง ๆ ในดินถูกทำลำย กลำยเป็ นดินที่ขำดควำมอุดมสมบูรณ์
ดังนั้น ภำครัฐบำลควรให้ควำมรู ้แก่เกษตรกรในกำรนำฟำงข้ำวหรื อเศษวัชพืชที่
เหลือจำกกำรเกษตรมำใช้ประโยชน์ เพรำะจะช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรและ
ไม่สร้ำงมลพิษให้กบั อำกำศและสิ่ งแวดล้อม
เพรำะภำพที่ 1 แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชนบท ส่ วนภำพที่ 2 แสดงถึงวิถีชีวติ
ของคนที่อำศัยอยูใ่ นเมือง วิถีชีวติ ของคนในชนบทจะพึ่งพำอำศัยธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมในกำรดำเนิ นชีวิต ซึ่ งมีควำมแตกต่ำงจำกคนที่อยูใ่ นชุมชนเมืองอย่ำง
สิ้ นเชิง เพรำะคนในเมืองต้องพึ่งพำเทคโนโลยีต่ำง ๆ หรื อปั จจัยภำยนอกเข้ำมำช่วย
ในกำรดำเนินชีวิต ดังนั้น วิถีชีวติ ของคนที่อยูใ่ นชนบทจึงเป็ นชีวติ ที่อิสระ
และมีควำมสุ ขกับสิ่ งแวดล้อมและธรรมชำติที่สงบร่ มรื่ น

