ชุดที่ 2
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. ข้อใดคือสำเหตุที่ทำให้เจ้ำชำยสิ ทธัตถะตัดสิ นใจออกผนวช
1 กำรได้เห็นเทวทูตทั้ง 4
2 ต้องกำรเป็ นผูน้ ำทำงศำสนำ
3 ต้องกำรไปใช้ชีวิตอย่ำงอิสระในป่ ำ
4 ต้องกำรช่วยเหลือผูท้ ี่กำลังมีควำมทุกข์
ตัวชี้วดั บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.1/3)
2. ข้อใดนำหลักธรรมในกำรอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นมำใช้ไม่ ถูกต้อง
1 ช่วยเพื่อนเก็บขยะในโรงเรี ยน
2 ส่ งกำรบ้ำนตรงตำมกำหนดเวลำทุกครั้ง
3 แบ่งขนมให้เพื่อน ๆ ทำนร่ วมกัน
4 ช่วยคุณครู ถือของเพื่อหวังขอคะแนน

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ป.1/3)
3. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไรในวันวิสำขบูชำ
1 ชวนพ่อแม่ไปรับประทำนเนื้ อสัตว์
2 ชวนพ่อแม่ไปร่ วมงำนเวียนเทียนที่วดั
3 ชวนพ่อแม่นำเทียนไปถวำยพระที่วดั
4 ชวนพ่อแม่ซ้ื อปลำไปปล่อยที่สระน้ ำของวัด
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. ข้อใดคือประโยชน์ของกำรมำเข้ำแถวเคำรพธงชำติที่โรงเรี ยนทุกวัน
1 ได้รับฟังข้อมูลข่ำวสำรสำคัญจำกทำงโรงเรี ยน
2 ได้รับควำมเพลิดเพลินจำกกำรทำกิจกรรมเคำรพธงชำติ
3 ได้รับค่ำขนมเพิ่มขึ้นหำกมำโรงเรี ยนทันเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
4 ได้รับคำชมเชยจำกเพื่อน ๆ ว่ำเป็ นเด็กที่ขยันตื่นนอนตอนเช้ำ

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั บอกโครงสร้ำง บทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัวและโรงเรี ยน (ส 2.2 ป.1/1)
5. ข้อใดกล่ำวถึงโครงสร้ำงของครอบครัวได้ถูกต้อง
1 ปู่ กับย่ำเป็ นญำติฝ่ำยพ่อ
2 น้ำกับอำเป็ นญำติฝ่ำยแม่
3 ตำกับยำยเป็ นญำติฝ่ำยพ่อ
4 น้ำกับป้ ำเป็ นญำติฝ่ำยพ่อ
ตัวชี้วดั ระบุบทบำท สิ ทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรี ยน (ส 2.2 ป.1/2)
6. บทบำทหน้ำที่ของนักเรี ยนในข้อใดถูกต้องที่สุด
1 ทำควำมสะอำดบ้ำนจนไปโรงเรี ยนสำย
2 ค้นคว้ำข้อมูลที่ห้องสมุดจนเลยเวลำเรี ยนในชัว่ โมงถัดไป
3 รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ช่วงพักกลำงวันทบทวนบทเรี ยนที่คุณครู สอน
4 เข้ำร่ วมทำกิจกรรมกับชมรมดนตรี ไทยหลังเลิกเรี ยน ส่ งผลให้กลับบ้ำนดึก
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรี ยนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.1/3)
7. กำรมีส่วนร่ วมในกำรทำกิจกรรมของโรงเรี ยนตำมกระบวนกำรประชำธิ ปไตยในข้อใดไม่ ถูกต้อง
1 เลือกประธำนนักเรี ยนที่มีควำมรับผิดชอบ
2 เลือกหัวหน้ำห้องเรี ยนที่มีควำมเป็ นผูน้ ำ
3 เลือกหัวหน้ำกลุ่มรำยงำนตำมเสี ยงข้ำงมำก
4 เลือกประธำนชมรมที่มีรูปร่ ำงหน้ำตำดี

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. ข้อใดใช้ประโยชน์จำกสิ นค้ำจำเป็ นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
1 ใช้ยำสี ฟันหลอดเก่ำให้หมดก่อนใช้ยำสี ฟันหลอดใหม่
2 เปิ ดใช้แชมพูพร้อม ๆ กัน หลำย ๆ กลิ่นให้เพื่อนเลือกกลิ่นที่ชอบ
3 เหลำดินสอไว้หลำย ๆ แท่งเผือ่ เพื่อนไม่มี จะได้ให้เพื่อนขอยืม
4 แกะสลักยำงลบตำมลวดลำยที่ชื่นชอบก่อนนำมำใช้ เพื่อควำมสวยงำม
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรใช้จ่ำยเงินในชี วติ ประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของกำรออม
(ส 3.1 ป.1/2)
9. ข้อใดคือวิธีกำรป้ องกันกำรใช้จ่ำยเงินเกินตัวที่ถูกต้อง
1 ทำสมุดเงินออม
2 ทำบัญชีกยู้ มื
3 ทำบัญชีเงินเหลือ
4 ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรใช้ทรัพยำกรในชีวติ ประจำวันอย่ำงประหยัด (ส 3.1 ป.1/3)
10. วิธีกำรใช้ไฟฟ้ ำในข้อใดถูกต้องที่สุด
1 เปิ ดเครื่ องปรับอำกำศพร้อมกับเปิ ดหน้ำต่ำงเพื่อให้อำกำศถ่ำยเท
2 ปิ ดสวิตช์โทรทัศน์ทุกครั้งหลังจำกกำรใช้งำน
3 ใช้หม้อหุ งข้ำวขนำด 1.5 ลิตร หุ งข้ำวขณะที่อยูบ่ ำ้ นคนเดียว
4 เลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่มีเครื่ องหมำยประหยัดไฟเบอร์ 3

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยเหตุผลควำมจำเป็ นที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุ จริ ต (ส 3.2 ป.1/1)
11. กำรทำงำนอย่ำงสุ จริ ตก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงไร
1 ลดปัญหำอำชญำกรรม
2 สังคมเกิดควำมวุน่ วำย
3 ครอบครัวมีฐำนะยำกจน
4 ประชำชนเริ่ มตกงำน
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. ถ้ำปี นี้เป็ นปี จอ ปี หน้ำจะเป็ นปี นักษัตรใดและแทนสัญลักษณ์ดว้ ยสัตว์ชนิดใด
1 ปี ระกำ สัญลักษณ์ ไก่
2 ปี กุน สัญลักษณ์ หมู
3 ปี เถำะ สัญลักษณ์ กระต่ำย
4 ปี มะเมีย สัญลักษณ์ ม้ำ

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย และปฏิบตั ิตนได้
ถูกต้อง (ส 4.3 ป.1/1)
13. ภำษำไทยและอักษรไทยมีควำมสำคัญต่อประเทศไทยอย่ำงไร
1 เป็ นรำกฐำนของวัฒนธรรมไทย
2 เป็ นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
3 เป็ นสิ่ งช่วยพัฒนำประเทศชำติ
4 เป็ นภำษำที่ใช้ติดต่อกับชำวต่ำงชำติ
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. ข้อใดกล่ำวถึงกำรพึ่งพำอำศัยกันของสิ่ งแวดล้อมตำมธรรมชำติได้ถูกต้อง
1 ภูเขำต้องอำศัยดินในกำรเจริ ญเติบโต
2 กวำงต้องอำศัยป่ ำไม้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยป้ องกันภัย
3 ทุ่งหญ้ำต้องอำศัยสัตว์ต่ำง ๆ ในกำรขยำยพันธุ์
4 มนุษย์ตอ้ งอำศัยเรื อในกำรข้ำมแม่น้ ำ

ตัวชี้วดั ระบุควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ งต่ำง ๆ รอบตัว (ส 5.1 ป.1/2)
15. ถ้ำนักเรี ยนยืนหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก ด้ำนซ้ำยมือของนักเรี ยนคือทิศอะไร
1 ทิศเหนือ
2 ทิศใต้
3 ทิศตะวันตก
4 ทิศตะวันออก
ตัวชี้วดั ระบุทิศหลักและที่ต้ งั ของสิ่ งต่ำง ๆ (ส 5.1 ป.1/3)
16. ดวงอำทิตย์กบั นำฬิกำมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงไร
1 เป็ นเครื่ องมือบอกทิศทำง
2 เป็ นเครื่ องมือบอกตำแหน่ง
3 เป็ นเครื่ องมือวัดระยะทำง
4 เป็ นเครื่ องมือวัดระยะเวลำ
ตัวชี้วดั สังเกตและบอกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศในรอบวัน (ส 5.1 ป.1/5)
17. ข้อใดมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
1 แผ่นดินไหว
2 ฝนฟ้ ำคะนอง
3 กำรเกิดสึ นำมิ
4 ดินโคลนถล่ม

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. วิถีชีวติ ของคนที่ต้ งั ถิ่นฐำนอยูบ่ นภูเขำมีลกั ษณะเป็ นแบบใด
1 ประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์
2 ประกอบอำชีพทำนำ ทำสวน
3 ประกอบอำชีพเลี้ยงกุง้ กุลำดำ
4 ประกอบอำชีพเกษตรแบบขั้นบันได
ตัวชี้วดั สังเกตและเปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว (ส 5.2 ป.1/2)
19. กำรตัดต้นไม้บนภูเขำเป็ นจำนวนมำกอำจก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดตำมมำ
1 ชำวบ้ำนเก็บของป่ ำขำยได้มำกขึ้น
2 ฝนฟ้ ำตกต้องตำมฤดูกำล พื้นดินมีควำมชุ่มชื้น
3 ขำดแคลนน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริ โภค
4 สภำพภูมิอำกำศเย็นสบำยเหมำะแก่กำรพักผ่อน

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. กำรประสู ติของเจ้ำชำยสิ ทธัตถะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เกี่ยวข้องกับข้อใด
1 วันเข้ำพรรษำ
2 วันวิสำขบูชำ
3 วันสงกรำนต์
4 วันตรุ ษจีน
ตัวชี้วดั บอกควำมหมำย ควำมสำคัญ และเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.2/4)
21. พี่ฟ้ำช่วยสุ นขั ที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรถูกรถชนไปส่ งที่โรงพยำบำล จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
พี่ฟ้ำได้ปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำข้อใด
1 เบญจศีล
2 เบญจธรรม
3 หิริ-โอตตัปปะ
4 สังคหวัตถุ 4
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวกของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ป.2/1)
22. คุณครู ได้นิมนต์พระสงฆ์มำเทศนำธรรมที่โรงเรี ยน ขณะที่นงั่ ฟังธรรม นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร
1 ร้องเพลงเบำ ๆ เพื่อแก้ง่วง
2 ขออนุ ญำตคุณครู เข้ำห้องน้ ำบ่อย ๆ
3 นัง่ พับเพียบ ตั้งใจฟังด้วยควำมเรี ยบร้อย
4 ชวนเพื่อนที่นงั่ ข้ำง ๆ คุยส่ งเสี ยงดัง

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. นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่ำงไรจึงได้ชื่อว่ำเคำรพในสิ ทธิ เสรี ภำพของผูอ้ ื่น
1 แกล้งเพื่อนบ่อยครั้ง
2 ร้องเพลงเสี ยงดัง
3 ต่อแถวเพื่อรอเข้ำห้องน้ ำ
4 ยืมดินสอเพื่อนเสมอ ๆ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ
และธำรงรักษำไว้ ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ของตนเองและสมำชิกในครอบครัวในฐำนะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชุมชน (ส 2.2 ป.2/1)
24. นักเรี ยนและครอบครัวสำมำรถช่วยอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ได้อย่ำงไร
1 เข้ำร่ วมกิจกรรมรดน้ ำดำหัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรำนต์
2 เข้ำร่ วมงำนลอยกระทงเพรำะมีคนดังมำร่ วมงำน
3 เข้ำร่ วมทำบุญที่วดั เพื่อหวังวัตถุมงคล
4 เข้ำร่ วมงำนบวชเพรำะควำมเกรงใจ

ตัวชี้วดั ระบุผทู้ ี่มีบทบำท อำนำจในกำรตัดสิ นใจในโรงเรี ยนและชุมชน (ส 2.2 ป.2/2)
25. คุณครู ประจำชั้น ป.3/1 มีควำมประสงค์ที่จะพำนักเรี ยนออกไปทำกิจกรรมภำยนอกโรงเรี ยน
คุณครู ตอ้ งขออนุญำตจำกใคร
1 คุณครู ผชู ้ ่วย
2 คุณครู ที่อำยุเยอะกว่ำ
3 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
4 ผูป้ ระสำนงำนโรงเรี ยน
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวติ อย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั บอกที่มำของรำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว (ส 3.1 ป.2/2)
26. รำยได้ของเกษตรกร มำจำกข้อใด
1 ปลูกข้ำวโพดรับประทำนในครอบครัว
2 ปลูกข้ำวโพดแบ่งปั นให้เพื่อนบ้ำน
3 ปลูกข้ำวโพดแบ่งขำยให้พอ่ ค้ำ
4 ปลูกข้ำวโพดเพื่อเพำะพันธุ์
ตัวชี้วดั สรุ ปผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำรออม (ส 3.1 ป.2/4)
27. กำรนำเงินที่เหลือจำกกำรใช้จ่ำยไปใช้ประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่น เป็ นกำรฝึ กให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมด้ำนใด
1 ด้ำนควำมเมตตำ
2 ด้ำนควำมซื่อสัตย์
3 ด้ำนควำมประหยัด
4 ด้ำนควำมมีระเบียบวินยั

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและบริ กำรโดยวิธีต่ำง ๆ (ส 3.2 ป.2/1)
28. เหตุกำรณ์ใดต่อไปนี้เป็ นกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำโดยใช้เงิน
1 แม่นำข้ำวเหนียวมะม่วงไปฝำกเพื่อน
2 วิทย์ใช้บริ กำรรถโดยสำรประจำทำง
3 นิดนำผักที่ปลูกไปแลกกับไข่ไก่ของเพื่อนบ้ำน
4 ผึ้งได้นำลูกสุ นขั ที่วดั ไปเลี้ยงเพรำะสงสำร
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั ใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต (ส 2.2 ป.2/1)
29. พรุ่ งนี้เป็ นวันเสำร์ ฉันจึงไม่ได้ไปโรงเรี ยน ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
1 วันก่อนคุณแม่พำฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
2 เมื่อวำนคุณพ่อพำฉันไปฝำกเงินที่ธนำคำร
3 วันนี้ฉนั ร่ วมกิจกรรมกีฬำสี กบั เพื่อนที่โรงเรี ยน
4 พรุ่ งนี้ฉนั ต้องนำกำรบ้ำนไปส่ งครู

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรื อประเทศชำติ (ส 4.3 ป.2/1)
สื บ นำคะเสถียร เป็ นเจ้ำหน้ำที่กรมป่ ำไม้ที่ทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรอนุรักษ์ผืนป่ ำ
สัตว์ป่ำไม่ให้ถูกทำลำย และเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร และป่ ำห้วยขำแข้ง
ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปั จจุบนั
30. จำกข้อควำมดังกล่ำว สื บ นำคะเสถียรได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชำติอย่ำงไร
1 ทำให้ประเทศไทยมีผนื ป่ ำที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่ำมำกมำย
2 ทำให้ประเทศไทยมีทรัพยำกรใช้ในด้ำนอุตสำหกรรม
3 ทำให้ประเทศไทยมีมรดกโลกในด้ำนโบรำณสถำน
4 ทำให้ประเทศไทยได้คำ้ ขำยกับต่ำงประเทศมำกขึ้น
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทยที่ภำคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้
(ส 4.3 ป.2/2)
31. ประเพณี สงกรำนต์มีควำมสำคัญต่อประเทศไทยอย่ำงไร
1 เป็ นวันที่อำกำศร้อนต้องสำดน้ ำกัน
2 เป็ นวันที่จะต้องขอขมำพระแม่คงคำ
3 เป็ นวันที่ญำติพี่นอ้ งจะได้พบเจอกัน
4 เป็ นวันที่หนุ่มสำวจะได้กลับต่ำงจังหวัด

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. ข้อใดแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติ มนุษย์ และสิ่ งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นได้ชดั เจนที่สุด
1 แสงแดด + มนุษย์
เขื่อน
2 ดิน + มนุษย์
อำชีพประมง
3 ต้นไม้ + มนุษย์
บ้ำนเรื อน
4 ดวงอำทิตย์ + มนุษย์
แสงสว่ำง
ตัวชี้วดั ระบุตำแหน่งอย่ำงง่ำยและลักษณะทำงกำยภำพของสิ่ งต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในลูกโลก แผนที่
แผนผัง และภำพถ่ำย (ส 5.1 ป.2/2)
33. ถ้ำต้องกำรทรำบระยะกำรเดินทำงระหว่ำงจังหวัดพิษณุ โลกกับจังหวัดนครนำยก นักเรี ยนควรเลือกใช้
เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ใด
1 แผนที่
2 แผนผัง
3 ภำพถ่ำยดำวเทียม
4 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ของปรำกฏกำรณ์ระหว่ำงโลก ดวงอำทิตย์ และดวงจันทร์
(ส 5.1 ป.2/3)
34. กลำงวัน-กลำงคืน เกิดจำกข้อใด
1 โลกหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบ
2 กำรโคจรของดวงอำทิตย์
3 กำรโคจรของโลกรอบดวงอำทิตย์
4 โลกเป็ นดำวเครำะห์ที่มีแสงสว่ำงในตัวเอง

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสำคัญและคุณค่ำของสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติและทำงสังคม (ส 5.2 ป.2/1)
35. โรงเรี ยนอยูต่ ิดกับโรงพยำบำล โดยใกล้กบั สวนสำธำรณะและสถำนีตำรวจ ถัดออกไปอีก 1 กิโลเมตร
จะพบหนองน้ ำและป่ ำชุมชน จำกข้อควำมสิ่ งใดเป็ นสิ่ งแวดล้อมตำมธรรมชำติ
1 สวนสำธำรณะ ป่ ำชุมชน
2 ป่ ำชุมชน
หนองน้ ำ
3 สถำนีตำรวจ ป่ ำชุมชน
4 ป่ ำชุมชน
โรงพยำบำล
ตัวชี้วดั แยกแยะและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่ำง
คุม้ ค่ำ (ส 5.2 ป.2/2)
36. ข้อใดเป็ นกำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้แล้วไม่มีวนั หมด
1 กำรเปลี่ยนพลังงำนลมเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ
2 กำรระเบิดภูเขำเพื่อนำหินมำใช้งำน
3 กำรนำแร่ ดีบุกมำใช้เป็ นเชื้อเพลิง
4 กำรปล่อยน้ ำเสี ยลงในถังบำบัด
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของฤดูกำลกับกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ (ส 5.2 ป.2/3)
37. ประเพณี ใดเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนำว
1 ประเพณี บุญบั้งไฟ
2 ประเพณี ลอยกระทง
3 ประเพณี แห่ นำงแมว
4 ประเพณี สงกรำนต์

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. ศิลปะในข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิ พลของพระพุทธศำสนำที่มีผลต่อกำรดำเนิ นชีวติ ของคนไทยมำกที่สุด
1 งำนด้ำนแกะสลักไม้
2 งำนด้ำนจักสำนไม้ไผ่
3 งำนด้ำนจิตรกรรมฝำผนัง
4 งำนด้ำนเครื่ องปั้ นดินเผำ
ตัวชี้วดั ชื่นชมและบอกแบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่ องเล่ำ
และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.3/3)
อันตัวพ่อ ชื่ อว่ำ พระยำตำก
ทนทุกข์ยำก กูช้ ำติ พระศำสนำ
ถวำยแผ่นดิน ให้เป็ น พุทธบูชำ
แด่พระศำสนำ สมณะ พระพุทธโคดม
39. จำกจำรึ กดังกล่ำวแสดงถึงสิ่ งที่ควรนำมำเป็ นแบบอย่ำงของพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชคือข้อใด
1 ทรงรักษำศีล 5 อย่ำงเคร่ งครัด
2 ทรงเสี ยสละออกผนวช
3 ทรงให้สร้ำงวัดทัว่ รำชอำณำจักร
4 ทรงมีศรัทธำมัน่ คงที่จะปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศำสนำ

ตัวชี้วดั แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตำมหลักธรรมโอวำท 3 ในพระพุทธศำสนำ
หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.3/5)
40. กำรที่นกั เรี ยนรู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของ เช่น ขนม ดินสอ แก่เพื่อนร่ วมชั้น ผลที่เกิดจำกกำรเป็ นผูใ้ ห้
จะเป็ นอย่ำงไร
1 เป็ นที่อิจฉำของเพื่อนร่ วมชั้น
2 ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที่รักของเพื่อน ๆ
3 ได้รับกำรตอบแทนมำกเป็ นสองเท่ำ
4 ผลกำรเรี ยนดีข้ ึน
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั แสดงตนเป็ นพุทธมำมกะ หรื อแสดงตนเป็ นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ป.3/3)
41. ให้นกั เรี ยนอ่ำนขั้นตอนกำรแสดงตนเป็ นพุทธมำมกะต่อไปนี้ แล้วเรี ยงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง
1. ถวำยเครื่ องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และรับพร
2. กล่ำวคำปฏิญำณตนเป็ นพุทธมำมกะ
3. อำรำธนำศีล สมำทำนศีล รับฟังโอวำทจำกพระสงฆ์
4. จุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชำ กล่ำวคำบูชำพระรัตนตรัย
1
3

4231
1432

2 3421
4 2314

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. วันที่ 5 พฤษภำคม ของทุกปี มีควำมสำคัญอย่ำงไร
1 เป็ นวันพืชมงคล
2 เป็ นวันฉัตรมงคล
3 เป็ นวันจักรี
4 เป็ นวันรัฐธรรมนูญ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั ระบุบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกของชุมชนในกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.3/1)
43. กำรที่ประชำชนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรประชำธิ ปไตย
จะส่ งผลต่อชุมชนอย่ำงไร
1 ชุมชนสำมำรถแข่งขันกับชุมชนอื่นได้
2 ประชำชนในชุมชนมีฐำนะร่ ำรวยขึ้น
3 ชุมชนมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำและพัฒนำได้
4 ชุมชนจะได้รับงบประมำณพัฒนำมำกขึ้น

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรกำรตัดสิ นใจในชั้นเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน
โดยวิธีกำรออกเสี ยงโดยตรงและกำรเลือกตัวแทนออกเสี ยง (ส 2.2 ป.3/2)
44. นักเรี ยนจะเลือกบุคคลที่มีลกั ษณะตำมข้อใดเข้ำไปเป็ นตัวแทนในกำรตัดสิ นใจเรื่ องรำวต่ำง ๆ
แทนสมำชิกในชั้นเรี ยน
1 คนหน้ำตำดีมีเสน่ห์
2 คนที่มีควำมเชื่ อมัน่ ในตนเอง
3 คนดีและมีควำมสำมำรถ
4 คนที่มีฐำนะร่ ำรวยและมีชื่อเสี ยง
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. กิจกรรมในข้อใดที่รัฐบำลควรจัดให้แก่ประชำชนในขณะที่ประสบกับปั ญหำสิ นค้ำรำคำแพง
1 มหกรรมสิ นค้ำรำคำถูกจำกกลุ่ม OTOP และโรงงำน
2 มหกรรมสิ นค้ำรำคำถูกที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
3 มหกรรมสิ นค้ำเทคโนโลยีคุณภำพรำคำถูก
4 มหกรรมสิ นค้ำเกษตรรำคำถูกจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ตัวชี้วดั บอกควำมสำคัญของภำษีและบทบำทของประชำชนในกำรเสี ยภำษี (ส 3.2 ป.3/2)
46. บุคคลใดต่อไปนี้มีหน้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษี
1 ปวรรุ ธเป็ นนักศึกษำจบใหม่แต่ยงั ไม่มีงำนทำ
2 สุ นิสำเป็ นเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของบริ ษทั แห่งหนึ่ง
3 ปกรณ์เป็ นผูท้ ี่ถูกบริ ษทั เลิกจ้ำง ปั จจุบนั ยังหำงำนทำไม่ได้
4 เกศรำเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหำนคร

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั เทียบศักรำชที่สำคัญตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน (ส 4.1 ป.3/1)
47. สมรักษ์ คำสิ งห์ เป็ นนักชกไทยคนแรกที่ได้รับเหรี ยญทองจำกกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิ กที่แอตแลนตำ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำใน ค.ศ. 1996 ซึ่ งตรงกับ พ.ศ. ใด
1 พ.ศ. 2533
2 พ.ศ. 2535
3 พ.ศ. 2539
4 พ.ศ. 2542
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ระบุพระนำมและพระรำชกรณี ยกิจโดยสังเขปของพระมหำกษัตริ ยไ์ ทยที่เป็ นผูส้ ถำปนำ
อำณำจักรไทย (ส 4.3 ป.3/1)
48. เหตุใดสมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1 จึงเลือกบริ เวณที่รำบลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงเป็ นที่ต้ งั ของเมืองหลวง
1 เป็ นเมืองขนำดเล็ก เหมำะสมกับกองกำลังที่มีอยู่
2 มีควำมเหมำะสมด้ำนยุทธศำสตร์ ในกำรป้ องกันข้ำศึก
3 จำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้นจึงต้องขยำยพื้นที่เมือง
4 สำมำรถเคลื่อนย้ำยพลไปตั้งมัน่ ที่จนั ทบุรี เพื่อรับมือกับข้ำศึกได้สะดวก
ตัวชี้วดั อธิ บำยพระรำชประวัติและพระรำชกรณี ยกิจของพระมหำกษัตริ ยใ์ นรัชกำลปั จจุบนั
โดยสังเขป (ส 4.3 ป.3/2)
49. โครงกำรส่ งเสริ มศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร
1 ช่วยเพิ่มมูลค่ำของสิ นค้ำเกษตร
2 ช่วยฟื้ นฟูป่ำเสื่ อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
3 ช่วยอนุรักษ์งำนศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
4 ช่วยให้สินค้ำของไทยส่ งออกไปยังต่ำงประเทศได้ง่ำย

ตัวชี้วดั เล่ำวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้ องประเทศชำติ (ส 4.3 ป.3/3)
50. “ถ้ำหมู่ใดมีควำมพร้อมเพรี ยงกัน ในหมู่น้ นั ก็ยอ่ มเจริ ญเพลิดเพลินผล
ย่อมก่อสุ ขสมหมำยคลำยกังวล เพรำะทุกคนสำมัคคีดีต่อกัน”
จำกข้อควำมดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้ องประเทศชำติขอ้ ใดชัดเจนที่สุด
1 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
2 ท้ำวเทพกระษัตรี และท้ำวศรี สุนทร
3 ชำวบ้ำนบำงระจัน
4 พระยำพิชยั ดำบหัก
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. ข้อใดเป็ นข้อจำกัดของแผนผัง
1 ต้องอ่ำนข้อมูลจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศจึงจะเขียนแผนผังได้
2 ต้องมีมำตรำส่ วนแสดงในแผนผังอย่ำงชัดเจน
3 จัดทำในพื้นที่ที่มีขนำดใหญ่เท่ำนั้น
4 ใช้ยอ่ ส่ วนพื้นที่ที่มีขนำดเล็ก
52. แผนที่ใดแสดงข้อมูลกำรแบ่งเขตกำรปกครองและแสดงที่ต้ งั ของเมืองได้ละเอียดที่สุด
1 แผนที่ธรณี
2 แผนที่ท่องเที่ยว
3 แผนที่รัฐกิจ
4 แผนที่กำยภำพ

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรพึ่งพำสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในกำรสนองควำมต้องกำรพื้นฐำน
ของมนุษย์และกำรประกอบอำชีพ (ส 5.2 ป.3/2)
53.

เมืองหนังมโนรำห์ อู่นำข้ำว พรำวน้ ำตก แหล่งนกน้ ำ ทะเลสำบงำม เขำอกทะลุ น้ ำพุร้อน
จำกคำขวัญนี้กล่ำวถึงสิ่ งแวดล้อมใด และเหมำะสมกับอำชีพใดมำกที่สุด
1 สถำนที่ผลิตข้ำวคุณภำพ, กำรบริ กำร
2 สถำนที่เหมำะแก่กำรพักผ่อน, กำรบริ กำร
3 สถำนที่และแหล่งท่องเที่ยว, บริ กำรกำรท่องเที่ยว
4 สถำนที่พกั ผ่อนชำยทะเล, บริ กำรกำรท่องเที่ยว

54. ข้อใดจัดเป็ นกำรพึ่งพำอำศัยสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรที่ถูกต้อง
1 น้ ำ ใช้ในกำรบำรุ งดิน
2 ถนน ใช้ในกำรขนส่ งสิ นค้ำ
3 ดิน ใช้เป็ นส่ วนผสมหลักในอำหำรสัตว์
4 สะพำนลอยคนข้ำม มีไว้สำหรับกลับรถยนต์

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
เลขที่
ประเภทของสินค้ าและ เลขที่
คาตอบ
บริการ
คาตอบ
1
สิ นค้ำที่จำเป็ นต่อกำร
1
ดำรงชีวติ
2
สิ นค้ำที่จำเป็ นต่อกำร
2
ดำรงชีวติ ในบำงโอกำส
3
สิ นค้ำที่เป็ นควำมต้องกำร
3
ของมนุษย์
4
สิ นค้ำที่เป็ นควำมต้องกำร
4
ของมนุษย์ในบำงเวลำ

คาตอบกลุ่มที่ 2
ประโยชน์
ช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง
ช่วยให้สะดวกรวดเร็ ว
ในกำรเดินทำง
ช่วยให้ทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็ นประโยชน์
ช่วยให้กำรติดต่อสื่ อสำร
สะดวกรวดเร็ ว

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
การเลือกซือ้ สินค้ าและบริการ
กากับคาตอบ
A
เลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์
ใช้สอย
B
เลือกซื้อตำมคำโฆษณำชวนเชื่อ
C
D

เลือกซื้อที่มีรำคำสูงเพรำะ
คุณภำพต้องดี
เลือกซื้อตำมควำมพอใจ
และควำมชอบส่วนตน

55. โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิ นค้ำและบริ กำรใด มีประโยชน์อย่ำงไร ควรเลือกซื้ ออย่ำงไรจึงจะคุม้ ค่ำมำกที่สุด
1 34A
2 21C
3 13D
4 42B

ตัวชี้วดั อธิ บำยได้วำ่ ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดมีผลต่อกำรผลิตและบริ โภคสิ นค้ำและบริ กำร
(ส 3.1 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลทีเ่ กิดขึน้ ต่ อสิ่งแวดล้อม
คาตอบ
คาตอบ
1
ใยจำกต้นข้ำวโพด
1
มีกำรปลูกต้นไม้ทดแทนมำกขึ้น
2

เนื้อเยือ่ ของต้นไม้

2

3

ใยจำกต้นข้ำวฟ่ ำง

3

ฝนตกต้องตำมฤดูกำล มีของป่ ำเก็บขำย
มำกมำย
ฤดูกำลเปลี่ยนแปลงเพรำะต้นไม้ลดลง

4

กำกต้นอ้อย

4

ประชำชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ขำย

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
วิธีการใช้ กระดาษ
กากับคาตอบ
A
รวบรวมกระดำษที่ใช้แล้ว 1 หน้ำ
ส่งขำยร้ำนรับซื้อของเก่ำ
B
รวบรวมกระดำษที่ใช้แล้ว 1 หน้ำ
มำพับเป็ นถุงกล้วยแขกขำย
C
ลดปริ มำณกำรใช้กระดำษหน้ำ
เดียว แต่ใช้กระดำษให้ครบ
ทั้ง 2 หน้ำ
D
ลดปริ มำณกำรใช้กระดำษ โดย
กำรฉี กแบ่งครึ่ งแล้วใช้ทีละครึ่ ง

56. กระดำษที่นกั เรี ยนใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ผลิตมำจำกทรัพยำกรธรรมชำติชนิดใด ถ้ำประชำชนใช้กระดำษ
อย่ำงสิ้ นเปลืองโดยไม่ระมัดระวัง อำจส่ งผลต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงไร และควรใช้กระดำษอย่ำงไร
จึงจะคุม้ ค่ำที่สุด
1 14A
2 23C
3 32B
4 41D

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั บอกควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพกับลักษณะทำงสังคมของชุมชน
(ส 5.1 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

ลักษณะทางกายภาพ
มีภูมิประเทศเป็ นภูเขำสูง
มีภูมิประเทศเป็ นที่ดอน
มีภูมิประเทศเป็ นที่รำบ
มีภูมิประเทศเป็ นปำกแม่น้ ำ
และชำยฝั่งทะเล

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
คาตอบ
1
2
3
4

การประกอบอาชีพ
ทำนำ
ทำประมง
ทำเหมืองแร่
ทำสวน ทำไร่

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ลักษณะทางสังคม
กากับคาตอบ
ของชุมชน
A
ชุมชนริ มแพ
B
ชุมชนชำวนำ
C
ชุมชนชำวไร่
D
ชุมชนประมง

57. ลักษณะทำงกำยภำพแบบใดที่ส่งผลให้มีกำรสร้ำงบ้ำนแบบยกพื้นสู ง และเหมำะแก่กำรประกอบอำชีพอะไร
มีควำมสัมพันธ์กบั ลักษณะของชุมชนเป็ นแบบใด
1 42A
2 14C
3 31B
4 33D

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
สภาพการเปลีย่ นแปลง
คาตอบ
1
มีนกั ท่องเที่ยวเข้ำมำเยีย่ มชม
มำกมำย
2

หำดทรำยขำวสะอำด
ธรรมชำติร่มรื่ น

3

พื้นที่ชำยหำดถูกจับจอง
เพื่อทำกำรค้ำ
ทิวทัศน์เต็มไปด้วยตึกสูง
และเครื่ องเล่นต่ำง ๆ
เพิ่มควำมสนุกสนำน

4

ปัจจุบนั
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
ตัวอักษร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
เกิดสิ่ งแวดล้อมที่มีควำม
A
สวยงำมมำกขึ้น เช่น ตึกสูง
ริ มหำด
2
ชำยหำดสกปรก
B
เพรำะนักท่องเที่ยวไม่ช่วยกัน
รักษำควำมสะอำด
3
มีปลำหลำยชนิดอพยพเข้ำมำ
C
หำกินบริ เวณชำยฝั่งมำกขึ้น
4
น้ ำทะเลใสสะอำด
D
เพรำะมีระบบกำรจัดกำรที่ดี

คาตอบกลุ่มที่ 3
วิถีชีวติ ของคนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ประชำชนหันมำประกอบอำชีพ
ประมงมำกขึ้น เพรำะได้รำคำดี
เปลี่ยนแปลงจำกอำชีพประมง
มำเป็ นพ่อค้ำ แม่คำ้ และนักธุรกิจ
เป็ นสังคมที่มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน
เหมือนในอดีต
ชำวต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนใน
ประเทศไทยมำกขึ้น

58. พิจำรณำจำกรู ปภำพ สภำพริ มหำดในอดีตแตกต่ำงจำกริ มหำดในปั จจุบนั อย่ำงไร สภำพริ มหำดปั จจุบนั
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงไร และทำให้วถิ ีชีวติ ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร
1 22B
2 14D
3 41A
4 33C

ตัวชี้วดั อธิ บำยเกี่ยวกับมลพิษและกำรก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ (ส 5.2 ป.3/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
สาเหตุทที่ าให้ เกิด
เลขที่
มลพิษ
คาตอบ
อาการปวดท้ อง
คาตอบ
1
กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพบำรุ งดิน
1
มลพิษทำงหมอกควัน
2
3
4

กำรใช้สำรเคมีในกำรกำจัด
ศัตรู พืช
สภำพอำกำศเป็ นพิษ
ผักจึงดูดซับสำรพิษเอำไว้
รดน้ ำผักด้วยน้ ำล้ำงจำน
สำรพิษต่ำง ๆ จึงตกค้ำง
อยูใ่ นผัก

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
แนวทางในการแก้ ไข
กากับคาตอบ
A
ใช้ผลิตภัณฑ์ทำงชีวภำพ
กำจัดศัตรู พืช
B
บำบัดน้ ำเน่ำเสี ยก่อนทิ้งลงน้ ำ

2

มลพิษทำงน้ ำ

3

มลพิษทำงดิน

C

4

มลพิษทำงเสี ยง

D

รณรงค์ให้ช่วยกันลดกำรปล่อย
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ตรวจจับผูท้ ี่ทำให้เกิดเสี ยงดัง
อย่ำงเคร่ งครัด

59. กำรนำพืชผักที่ปลูกบนดินมำรับประทำนแล้ว ทำให้เกิดอำกำรปวดท้องนั้นเกิดจำกสำเหตุใด
ส่ งผลให้เกิดมลพิษด้ำนใด และมีแนวทำงในกำรแก้ไขอย่ำงไร
1 31C
2 14D
3 42B
4 23A

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

ภำพที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 1

ภำพที่ 2
คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
ตัวอักษร
ลักษณะของชุมชน
ความแตกต่ าง
คาตอบ
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
ชุมชนแออัด
1
บ้ำนเดี่ยว มีอำณำเขตรอบบ้ำน
A
กว้ำงขวำง
2
ชุมชนชนบท
2
บ้ำนชิดติดกัน มีร้ ัวล้อมรอบมิดชิด
B
พื้นที่ใช้สอยรอบบ้ำนมีนอ้ ย
3
ชุมชนเมือง
3
บ้ำนอยูต่ รงกลำง ล้อมรอบด้วยทุ่งนำ
C
4
ชุมชนชำนเมือง
4
บ้ำนถูกโอบล้อมด้วยธรรมชำติ
D
บรรยำกำศสดชื่นเหมำะแก่กำรพักผ่อน

คาตอบกลุ่มที่ 3
วิถีการดาเนินชีวติ
เรี ยบง่ำย พึ่งพำซึ่งกันและกัน
เช้ำออกไปทำงำน พอสำยกลับมำ
พักผ่อน
พึ่งพำธรรมชำติในกำรดำเนินชีวติ
ออกจำกบ้ำนแต่เช้ำมืด
กลับถึงบ้ำนมืดค่ำ ทำงำนแข่งกับเวลำ

60. พิจำรณำจำกรู ปภำพ ภำพที่ 2 เป็ นลักษณะกำรสร้ำงบ้ำนของชุมชนใด แตกต่ำงจำกภำพที่ 1 อย่ำงไร
และวิถีชีวติ ของคนในภำพที่ 2 เป็ นแบบใด
1 14A
2 21B
3 32D
4 43C

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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เหตุผล
เพรำะพระองค์ทรงเกิดควำมหดหู่ในพระทัยที่ได้พบเห็นภำพกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย
และดำริ วำ่ สิ่ งเหล่ำนั้นเป็ นควำมทุกข์ จึงตัดสิ นพระทัยออกผนวชเพื่อแสวงหำ
หนทำงพ้นทุกข์
เพรำะหลักคำสอนทำงพระพุทธศำสนำสอนให้คนละเว้นจำกควำมชัว่
ให้กระทำแต่ควำมดี โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
เพรำะเป็ นกำรรักษำและสื บทอดพิธีกรรมสำคัญทำงพระพุทธศำสนำให้ดำรงอยู่
เพรำะในช่วงเวลำเช้ำหลังจำกเคำรพธงชำติ คุณครู ที่ดูแลกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
จะมีขอ้ มูลสำคัญ ๆ มำแจ้งให้นกั เรี ยนทรำบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ
เพรำะปู่ กับย่ำเป็ นพ่อและแม่ของพ่อ
เพรำะบทบำทหน้ำที่ของนักเรี ยน คือ กำรเรี ยนหนังสื อ
เพรำะประธำนชมรมมีหน้ำที่ในกำรดูแล พัฒนำ และตัดสิ นใจแทนสมำชิกในชมรม
จึงจำเป็ นต้องเลือกประธำนชมรมที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำไปพัฒนำชมรม
ให้มีควำมเจริ ญยิง่ ขึ้น
เพรำะเป็ นกำรใช้สินค้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คือ กำรใช้อย่ำงรู ้คุณค่ำ
ก่อนตัดสิ นใจทิง้ หรื อซื้ อชิ้นใหม่ให้สิ้นเปลือง
เพรำะช่วยให้ทรำบรำยรับ-รำยจ่ำยในแต่ละวัน เพื่อนำมำวำงแผนในกำรใช้จ่ำยเงิน
เพรำะกระแสไฟฟ้ ำไม่สำมำรถไหลผ่ำนเข้ำเครื่ องโทรทัศน์ได้ จึงเป็ นกำรประหยัด
ไฟฟ้ ำที่ถูกต้อง
เพรำะเป็ นกำรประกอบอำชีพที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น จึงทำให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกัน
ได้อย่ำงสงบสุ ข
เพรำะกำรนับปี นักษัตรไทยกำหนดให้ 12 ปี เป็ น 1 รอบ และกำหนดให้สัตว์เป็ น
เครื่ องหมำยประจำปี จำกโจทย์ปีนี้เป็ นปี จอ สัญลักษณ์ คือ สุ นขั ปี หน้ำ คือ ปี กุน
สัญลักษณ์ คือ หมู หรื อเป็ นปี ที่ 12 ครบ 1 รอบ ตำมกำรนับปี นักษัตรไทย
เพรำะเป็ นสิ่ งที่บรรพบุรุษของไทยได้คิดค้นประดิษฐ์และใช้สืบทอดต่อ ๆกันมำ
จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่คนรุ่ นหลังต้องช่วยกันสื บสำนต่อไป
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เหตุผล
เพรำะกวำงและป่ ำไม้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ และต้องพึ่งพำอำศัยกัน
เพื่อควำมอยูร่ อด
หำกยืนตรงจุดกึ่งกลำง กำงแขนออกแล้วหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก ทิศที่อยูท่ ำง
ซ้ำยมือ คือ ทิศใต้
เพรำะดวงอำทิตย์และนำฬิกำเป็ นเครื่ องมือวัดระยะเวลำเหมือนกัน
แตกต่ำงกันตรงที่ดวงอำทิตย์เป็ นเครื่ องมือวัดระยะเวลำแบบธรรมชำติ และนำฬิกำ
เป็ นเครื่ องมือวัดระยะเวลำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
เพรำะเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศในรอบวัน ส่ วนข้อ 1 2 และ 4 เป็ น
ปรำกฏกำรณ์จำกภัยธรรมชำติ
เพรำะลักษณะของพื้นที่มีควำมลำดชันสู ง ไม่สำมำรถปลูกพืชได้เหมือนกับพื้นรำบ
จึงต้องมีกำรปรับใช้เป็ นวิธีกำรปลูกพืชแบบขั้นบันได เพื่อลดควำมเสี ยหำย
ในกำรเพำะปลูก
เพรำะต้นไม้ทำหน้ำที่ในกำรดูดซับน้ ำและสร้ำงควำมชื้นเพื่อให้ฝนตก
เมื่อต้นไม้ถูกตัดมำก กำรดูดซับน้ ำน้อยลง ควำมชื้นน้อยลง ส่ งผลให้ฝนไม่ตก
ต้องตำมฤดูกำล จึงมีน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคและบริ โภค
เพรำะวันวิสำขบูชำตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
เป็ นวันประสู ติ ตรัสรู้ และปริ นิพพำน ขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
เพรำะเบญจธรรม คือ ธรรมที่ควรปฏิบตั ิ 5 ประกำร โดยกำรกระทำของพี่ฟ้ำ
จัดอยูใ่ นธรรมข้อที่ 1 คือ มีควำมเมตตำกรุ ณำ
เพรำะกำรนัง่ ฟังพระสวดมนต์ นักเรี ยนควรนัง่ พับเพียบในกิริยำที่สำรวม
เพื่อแสดงถึงควำมเคำรพต่อพระสงฆ์
เพรำะตำมระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ทุกคนมีสิทธิและเสรี ภำพ
ที่เท่ำเทียมกัน จึงต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและเคำรพสิ ทธิและเสรี ภำพของผูอ้ ื่น
เพื่อให้สังคมที่อำศัยอยูม่ ีควำมสงบสุ ข
เพรำะเป็ นกิจกรรมของชุมชน ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันอนุ รักษ์และสื บสำน
ให้คงอยูต่ ่อไป
เพรำะผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีบทบำทและอำนำจในกำรตัดสิ นใจในโรงเรี ยน
เพรำะมีกำรนำข้ำวโพดที่ได้มำแบ่งขำยให้พอ่ ค้ำเพื่อเป็ นรำยได้
เพรำะเป็ นควำมปรำรถนำดีที่จะช่วยให้คนอื่นมีควำมสุ ข
เพรำะต้องซื้ อตัว๋ โดยสำรก่อน จึงจะสำมำรถใช้บริ กำรรถโดยสำรประจำทำงได้
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เหตุผล
เพรำะวันนี้ เป็ นวันศุกร์ ซ่ ึงเป็ นวันที่โรงเรี ยนเปิ ดกำรเรี ยนกำรสอนทำงโรงเรี ยน
จึงจัดกิจกรรมกีฬำสี ให้กบั นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิร่วมกันภำยในโรงเรี ยน
เพรำะสื บ นำคะเสถียรได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของป่ ำไม้ สัตว์ป่ำ และระบบนิเวศ
ต่ำง ๆ จึงยอมอุทิศตนเพื่อปกป้ องผืนป่ ำให้คงอยูค่ ู่กบั ประเทศไทยสื บไป
เพรำะเป็ นวันที่สมำชิกของครอบครัวจะได้อยูพ่ ร้อมหน้ำกัน ทำกิจกรรมร่ วมกัน
สร้ำงควำมสำมัคคีในครอบครัว โดยวันที่ 14 เมษำยนของทุกปี ได้มีกำรกำหนดให้
เป็ นวันครอบครัว
เพรำะต้นไม้เป็ นทรัพยำกรธรรมชำติที่มนุษย์นำมำใช้ดดั แปลงสร้ำงสรรค์
ให้กลำยเป็ นที่อยูอ่ ำศัย ซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
เพรำะแผนที่เป็ นเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะ ทิศทำง
ที่เสมือนจริ ง เพียงย่อขนำดให้เล็กลง จึงเหมำะแก่กำรใช้ตรวจสอบระยะทำง
เพรำะกำรหมุนรอบตัวเองของโลก 1 รอบ มีระยะเวลำ 24 ชัว่ โมง หรื อ 1 วัน
ซึ่งทำให้เกิดกลำงวันและกลำงคืน โดย
ด้ำนที่หนั เข้ำหำดวงอำทิตย์
เป็ นเวลำกลำงวัน
ด้ำนที่หนั ออกจำกดวงอำทิตย์
เป็ นเวลำกลำงคืน
เพรำะเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ซึ่ งอำจได้รับกำรดูแลจำกมนุษย์ในภำยหลัง
ส่ วนสถำนีตำรวจ สวนสำธำรณะ โรงพยำบำล เป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
เพรำะลมเป็ นพลังงำนที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติที่มนุษย์สำมำรถนำพลังงำน
ดังกล่ำวมำผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ ำไว้ใช้งำนได้ และเป็ นพลังงำนสะอำดช่วยรักษำ
สิ่ งแวดล้อม
เพรำะประชำชนนิยมลอยกระทงเพื่อขอขมำพระแม่คงคำ ซึ่ งจะลอยในช่วงวันเพ็ญ
เดือน 12 ตรงกับเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี มีน้ ำเต็มตลิ่งทั้งสองฝั่ง จึงเหมำะแก่
กำรจัดกิจกรรม
เพรำะภำพวำดจิตรกรรมฝำผนังที่ปรำกฏอยูใ่ นวัดวำอำรำมต่ำง ๆ แสดงถึงพุทธประวัติทำงพระพุทธศำสนำ แต่ขณะเดียวกันก็ได้สะท้อนถึงชีวติ ควำมเป็ นอยู่
ของคนที่อยูใ่ นยุคของผูว้ ำดไว้ดว้ ย และมีควำมเกี่ยวข้องกับทำงพระพุทธศำสนำ
อย่ำงชัดเจน
เพรำะทรงเป็ นพุทธศำสนิกชนที่ศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำเป็ นอย่ำงยิง่
โดยทรงทำนุบำรุ งพระพุทธศำสนำในทุก ๆ ด้ำน เช่น จัดระเบียบสังฆมณฑลที่ถือว่ำ
เป็ นกฎหมำยของสงฆ์ฉบับแรกของไทย และทรงสละทรัพย์บูรณะวัดวำอำรำมต่ำง ๆ
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เพรำะกำรเป็ นผูใ้ ห้ รู ้จกั แบ่งปั นสิ่ งของแก่ผอู ้ ื่นนั้น ผูใ้ ห้ยอ่ มจะเป็ นที่รักของผูร้ ับ
และเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป
เพรำะเป็ นกำรเรี ยงลำดับขั้นตอนของกำรแสดงตนเป็ นพุทธมำมกะได้อย่ำงถูกต้อง
ที่สุด
เพรำะเป็ นวันที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองรำชย์
กำหนดให้เป็ นวันฉัตรมงคล
เพรำะกำรร่ วมกิจกรรมของชุ มชนถือเป็ นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันชุมชนให้
เกิดกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดี โดยประชำชนทุกคนจะมีส่วนกำหนดทิศทำงใน
กำรพัฒนำด้วยตนเอง
เพรำะคนดีและมีควำมสำมำรถจะช่วยปกป้ องผลประโยชน์ของส่ วนรวม
ช่วยให้ช้ นั เรี ยนมีกำรพัฒนำ
เพรำะกำรที่รัฐบำลได้จดั มหกรรมสิ นค้ำรำคำถูกจำกกลุ่ม OTOP และโรงงำน
เพื่อให้ประชำชนได้เลือกซื้ อ เป็ นโครงกำรที่ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยให้กบั ประชำชน
ในช่วงที่สินค้ำรำคำแพง และยังเป็ นกำรส่ งเสริ มและสร้ำงรำยได้ให้กบั สิ นค้ำ OTOP
ที่ผลิตโดยฝี มือของคนไทยด้วย
เพรำะบุคคลในข้อ 1 3 และ 4 เป็ นบุคคลที่ยงั ไม่มีรำยได้ ส่ วนข้อ 2 สุ นิสำทำงำน
เป็ นประชำสัมพันธ์ มีรำยได้เป็ นของตนเอง ดังนั้น สุ นิสำจึงมีหน้ำที่ในกำรเสี ย
ภำษีเพรำะประชำชนทุกคนที่มีรำยได้ มีหน้ำที่ในกำรเสี ยภำษีให้แก่รัฐบำล
เพื่อนำเงินไปพัฒนำประเทศชำติให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
เพรำะกำรเปลี่ยนคริ สต์ศกั รำชให้เป็ นพุทธศักรำช มีวธิ ี กำรคำนวน ดังนี้
ให้นำ คริ สต์ศกั รำช + 543 = พุทธศักรำช ดังนั้น คำตอบในข้อนี้ จึงตรงกับข้อ 3
เพรำะลักษณะของภูมิประเทศเป็ นเกำะซึ่ งมีแม่น้ ำล้อมรอบ เปรี ยบเสมือนเป็ น
ปรำกำรทำงธรรมชำติที่สำมำรถป้ องกันข้ำศึกได้
เพรำะโครงกำรส่ งเสริ มศิลปำชีพเป็ นโครงกำรที่ช่วยอนุ รักษ์และส่ งเสริ มงำนศิลปะ
พื้นบ้ำน ภูมิปัญญำของคนไทยที่งดงำม เช่น กำรทอผ้ำ กำรจักสำน กำรปั้ น
เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนศิลปะพื้นบ้ำน และให้ควำมสำมำรถ
ของคนไทยเป็ นที่รู้จกั ของชำวต่ำงชำติ
เพรำะชำวบ้ำนบำงระจันได้รวมตัวกัน เพื่อปกป้ องกรุ งศรี อยุธยำจำกกำรโจมตีของ
พม่ำ ซึ่ งแสดงถึงควำมสมัครสมำนสำมัคคีกนั ของชำวบ้ำนบำงระจันในกำรปกป้ อง
บ้ำนเมือง
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เพรำะแผนผังเป็ นเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ที่ใช้ยอ่ สิ่ งต่ำง ๆ ที่มีอยูใ่ นพื้นที่จริ ง
ลงแผ่นกระดำษที่แสดงรำยละเอียดที่ชดั เจน จึงเหมำะแก่กำรจัดทำในเขตพื้นที่เล็ก ๆ
ไม่กว้ำงมำก เช่น แผนผังโรงเรี ยน แผนผังชุมชน
เพรำะเป็ นแผนที่เฉพำะเรื่ องที่ให้รำยละเอียดของข้อมูลกำรแบ่งเขตกำรปกครอง
และแสดงที่ต้ งั ของเมืองได้ชดั เจน
เพรำะจำกคำขวัญเป็ นคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง ที่แสดงถึงควำมหลำกหลำยทำง
สิ่ งแวดล้อมและธรรมชำติที่สวยงำม และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่ำวก่อให้เกิดอำชีพใหม่ให้กบั ชุมชนคือบริ กำรกำรท่องเที่ยว
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่สร้ำงรำยได้ให้กบั ประชำชนและชุมชนเป็ นอย่ำงมำก
เพรำะถนนจัดเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในกำร
คมนำคมต่ำง ๆ เช่น กำรขนส่ งสิ นค้ำ หรื อกำรเดินทำงให้ถึงจุดหมำยปลำยทำง
ได้อย่ำงรวดเร็ วและปลอดภัย
เพรำะนอกจำกปั จจัย 4 ที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว
มนุษย์ยงั มีควำมต้องกำรใช้สินค้ำและบริ กำรอื่น ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสบำย
ให้กบั ตนเองมำกขึ้น เช่นเดียวกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นสิ นค้ำที่เป็ นควำมต้องกำร
ของมนุษย์ ซึ่ งมีประโยชน์ในด้ำนของกำรติดต่อสื่ อสำร ดังนั้น กำรใช้หรื อกำรเลือกซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ควรเลือกให้เหมำะสมต่อกำรงำน จึงจะเกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
เพรำะกระดำษผลิตมำจำกเนื้ อเยือ่ ของต้นไม้ จึงต้องมีกำรตัดต้นไม้เพื่อนำเนื้ อเยื่อมำ
ผลิตกระดำษ เมื่อต้นไม้ลดลงผลกระทบที่ตำมมำ เช่น ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล
น้ ำท่วม ดังนั้น เรำควรช่วยกันอนุ รักษ์ตน้ ไม้ โดยกำรใช้กระดำษให้ครบทั้ง 2 หน้ำ
เพื่อลดปริ มำณกำรใช้กระดำษและลดปริ มำณกำรตัดต้นไม้ลงด้วย
เพรำะบ้ำนในเขตพื้นที่รำบจะยกตัวบ้ำนสู งเพื่อป้ องกันน้ ำท่วม เพรำะในช่วงที่มีฝนตก
ติดต่อกันเป็ นเวลำนำน ลักษณะของพื้นที่ดงั กล่ำวจึงเหมำะแก่กำรประกอบอำชีพ
ทำนำ เพรำะต้นข้ำวต้องกำรน้ ำในกำรเจริ ญเติบโต เมื่อประชำกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพทำนำ ลักษณะทำงสังคมของชุมชนจะมีลกั ษณะของชุมชนชำวนำ
ที่มีวถิ ีในกำรดำเนินชีวติ คล้ำยคลึงกัน
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เพรำะกำรท่องเที่ยวในอดีตยังไม่เป็ นธุ รกิจเหมือนในปั จจุบนั สภำพริ มหำดในอดีต
จึงมีควำมสะอำดและสวยงำม แต่เมื่อกำรท่องเที่ยวกลำยเป็ นธุ รกิจ พ่อค้ำ แม่คำ้
จับจองพื้นที่ริมหำดเพื่อทำมำหำกินและนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้สิ่งแวดล้อม
บริ เวณริ มหำดเสื่ อมโทรมลง วิถีชีวติ ของคนที่เคยทำอำชีพประมงก็เปลี่ยนแปลงไป
เพรำะจับสัตว์น้ ำได้ยำกขึ้นจึงหันมำประกอบอำชีพเป็ นพ่อค้ำ แม่คำ้ นักธุ รกิจ หรื อ
ประกอบกำรบริ กำรกำรท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวที่สร้ำงรำยได้ได้มำกกว่ำกำร
ทำอำชีพประมง
เพรำะกำรใช้สำรเคมีในกำรกำจัดศัตรู พืช จะทำให้สำรเคมีตกค้ำงอยูใ่ นดินและพืช
เมื่อใช้ในปริ มำณที่มำกและติดต่อกันเป็ นเวลำนำน เมื่อมีคนนำพืชผักไปรับประทำน
โดยทำควำมสะอำดไม่เพียงพออำจทำให้ปวดท้องได้ นอกจำกนี้ สำรพิษตกค้ำงนั้นยัง
ทำให้เกิดมลพิษทำงดินด้วย ดังนั้น เกษตรกรหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเปลี่ยน
จำกกำรใช้สำรเคมีในกำรกำจัดศัตรู พืช มำเป็ นสำรชีวภำพในกำรกำจัดศัตรู พืชแทน
เพื่อลดสำรตกค้ำงในดินและพืชผัก นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำรช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติดว้ ย
เพรำะภำพที่ 2 เป็ นลักษณะของกำรสร้ำงบ้ำนแบบชุมชนเมือง จึงต้องมีกำรล้อมรั้ว
เพื่อแสดงอำณำเขตของบ้ำน แตกต่ำงจำกภำพที่ 1 ที่แสดงถึงลักษณะของบ้ำน
ที่ปลูกในเขตชนบท ไม่มีร้ ัวกัน เพรำะในระแวกใกล้เคียงเป็ นญำติพี่นอ้ งกัน
จึงมีกำรพึ่งพำซึ่ งกันและกัน ต่ำงจำกวิถีชีวติ ของคนในชุมชนเมืองที่ตอ้ งเร่ งรี บ
ทำงำนแข่งกับเวลำ และต้องเผชิญกับมลพิษต่ำง ๆ มำกมำย ซึ่ งอำจทำให้สุขภำพ
กำยและสุ ขภำพจิตของคนที่อำศัยอยูใ่ นชุมชนเมืองเสื่ อมโทรมได้

