ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตังเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดีว
จำนวน 80 ข้อ (ข้อ 1-80) ข้อละ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรื อศำสนำที่ตนนับถือในฐำนะเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของศำสนิกชน (ส 1.1 ป.4/1)
1. “คนไทยเป็ นคนที่มีน้ ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็ นคนมีควำมเมตตำต่อสรรพสัตว์” จำกข้อควำม
แสดงให้เห็นควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำในลักษณะใด
1 เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศำสนิกชน
2 เป็ นศูนย์รวมกำรทำควำมดีและพัฒนำจิตใจ
3 มีศำสนสถำนที่ใช้สำหรับประกอบศำสนพิธี
4 มีศำสนสถำนเป็ นแหล่งปฏิบตั ิกิจกรรมทำงสังคม
ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติต้ งั แต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศธรรม หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.4/2)
2. คำว่ำ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้ำอย่ำงไร
1 ทรงตรัสรู้ชอบได้ดว้ ยพระองค์เอง
2 ทรงตรัสรู้ในควำมจริ งอันประเสริ ฐ
3 กำรตรัสรู ้เพรำะผลจำกบำเพ็ญทุกรกิริยำ
4 กำรบำเพ็ญเพียรทำงจิตจนตรัสรู้

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญ และมีส่วนร่ วมในกำรบำรุ งรักษำศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ป.4/1)
3. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับควำมสำคัญของศำสนสถำน
1 เป็ นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
2 เป็ นแหล่งค้ำขำยทำงธุ รกิจ
3 เป็ นแหล่งอนุรักษ์ส่งเสริ มเอกลักษณ์ไทย
4 เป็ นสถำนที่ทำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ของชุมชน
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และ
ธำรงรักษำประเพณี และวัฒธรรมไทย ดำรงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน (ส 2.1 ป.4/1)
4. กำรปฏิบตั ิตนเช่นไรจัดว่ำเป็ นผูม้ ีคำรวธรรมในกำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
1 กำรช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2 กำรปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง
3 กำรขยันหมัน่ เพียรในกำรศึกษำเล่ำเรี ยน
4 กำรใช้เหตุผลและยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สิทธิ พ้นื ฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย (ส 2.1 ป.4/3)
5. ถ้ำนักเรี ยนถูกบังคับให้ทำงำนหนัก นัน่ แสดงว่ำนักเรี ยนถูกละเมิดสิ ทธิ พ้นื ฐำนด้ำนใด
1 สิ ทธิที่จะได้รับกำรปกป้ อง
2 สิ ทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ
3 สิ ทธิที่จะมีชีวติ
4 สิ ทธิ ที่จะมีส่วนร่ วม

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยบทบำท หน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง (ส 2.2 ป.4/2)
6. ข้อใดเป็ นบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
1 กำรผลักดันกำรออกกฎหมำยบริ หำรประเทศ
2 ออกกฎหมำยกลัน่ กรองกฎหมำยที่นำมำบริ หำรประเทศ
3 กำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้ง
4 กำรกลัน่ กรองกฎหมำยและตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ป.4/3)
7. เพรำะเหตุใดสถำบันพระมหำกษัตริ ยก์ บั สังคมไทยจึงอยูเ่ คียงคู่กนั มำอย่ำงยำวนำน
1 เพรำะเป็ นวัฒนธรรมประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมำ
2 เพรำะพระมหำกษัตริ ยเ์ ปรี ยบเสมือนบิดำมำรดำผูป้ กครองบ้ำนเมือง
3 เพรำะหลักทศพิธรำชธรรมที่พระมหำกษัตริ ยท์ รงยึดถือในกำรบริ หำรบ้ำนเมือง
4 เพรำะพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงมำสู่ บำ้ นเมือง
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั บอกสิ ทธิ พ้นื ฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผูบ้ ริ โภค (ส 3.1 ป.4/2)
8. กำรเลือกซื้ อสิ นค้ำตำมควำมต้องกำรในร้ำนสะดวกซื้ อ สอดคล้องกับสิ ทธิ พ้นื ฐำนของผูบ้ ริ โภคข้อใด
1 สิ ทธิ ในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกกำรโฆษณำ
2 สิ ทธิที่จะได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำและบริ กำร
3 สิ ทธิที่จะได้รับกำรชดเชยควำมเสี ยหำยเมื่อถูกละเมิด
4 สิ ทธิ ในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงอิสระ

ตัวชี้วดั อธิ บำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
(ส 3.1 ป.4/3)
9. ข้อใดสรุ ปหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด
1 ควำมพอดีกบั ควำมต้องกำรที่ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
2 ควำมพอดีมีเหตุผล มีกำรเตรี ยมตัว
3 ควำมพอใจ มีควำมรู ้ มุ่งมัน่ หลักกำร
4 ควำมอดทนและอดออมพร้อมควำมรู้
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน (ส 3.2 ป.4/1)
10. ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจชุ มชนก่อให้เกิดประโยชน์ตำมข้อใด
1 ทำให้ทุกคนในชุมชนร่ ำรวยมำกขึ้น
2 ทำให้ชุมชนมีควำมฟุ่ มเฟื อย
3 ทำให้ชุมชนมีกำรแข่งขัน
4 ทำให้คนในชุมชนเกิดมีรำยได้
ตัวชี้วดั อธิบำยหน้ำที่เบื้องต้นของเงิน (ส 3.2 ป.4/2)
11. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับหน้ำที่เบื้องต้นของเงิน
1 เงินเป็ นสื่ อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนที่ได้รับกำรยอมรับตำมกฎหมำย
2 ธนบัตรและเหรี ยญกษำปณ์เป็ นประเภทของเงินที่ใช้ในปั จจุบนั
3 เงินเป็ นหน่วยมำตรฐำนในกำรวัดมูลค่ำของสิ นค้ำและบริ กำร
4 เงินสำมำรถชำระสิ นค้ำได้ แต่ชำระหนี้ ตำมกฎหมำยไม่ได้

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั นับช่วงเวลำเป็ นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ (ส 4.1 ป.4/1)
12. ปี 2556 นี้คุณปู่ ทำบุญฉลองอำยุครบ 85 ปี ดังนั้นคุณปู่ ได้เกิดในพุทธศตวรรษใด
1 พุทธศตวรรษที่ 26
2 พุทธศตวรรษที่ 25
3 พุทธศตวรรษที่ 24
4 พุทธศตวรรษที่ 23
ตัวชี้วดั อธิบำยยุคสมัยในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติโดยสังเขป (ส 4.1 ป.4/2)
13. กำรขุดพบซำกเครื่ องมือเครื่ องใช้และเครื่ องประดับที่ทำมำจำกโลหะแสดงให้เห็นว่ำ
หลักฐำนเหล่ำนั้นตรงกับยุคสมัยใด
1 สมัยทวำรวดี
2 สมัยหริ ภุญชัย
3 สมัยก่อนประวัติศำสตร์
4 สมัยประวัติศำสตร์
ตัวชี้วดั แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำควำมเป็ นมำของท้องถิ่น (ส 4.1 ป.4/3)
14. สมพรไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ได้เข้ำชมเครื่ องประดับโบรำณ จิตรกรรมฝำผนัง
ตำรำดูฤกษ์ยำม และได้ฝึกภำษำท้องถิ่น ข้อใดเป็ นหลักฐำนขั้นต้นที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทั้งหมด
1 ภำษำท้องถิ่น
เครื่ องประดับโบรำณ
2 จิตรกรรมฝำผนัง
ภำษำท้องถิ่น
3 เครื่ องประดับโบรำณ ตำรำดูฤกษ์ยำม
4 จิตรกรรมฝำผนัง
เครื่ องประดับโบรำณ

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและ
สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิบำยกำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของมนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศำสตร์และยุคประวัติศำสตร์
โดยสังเขป (ส 4.2 ป.4/1)
15. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศำสตร์
1 ควำมปลอดภัยจำกสัตว์ร้ำย
2 ควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอำหำร
3 ควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ ำ
4 ควำมสะดวกสบำย ควำมหรู หรำ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรสุ โขทัยโดยสังเขป (ส 4.3 ป.4/1)
16. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับเหตุกำรณ์สำคัญสมัยสุ โขทัย
1 พ่อขุนรำมคำแหง - ทรงต่อสู ้กบั ขุนสำมชนเจ้ำเมืองฉอดจนได้ชยั ชนะ
2 พระยำเลอไทย - ทรงย้ำยเมืองหลวงไปอยูท่ ี่พิษณุโลก
3 พระมหำธรรมรำชำที่ 1 - ทรงส่ งพระสงฆ์สุโขทัยไปศึกษำพระพุทธศำสนำที่ลงั กำ
4 พ่อขุนศรี อินทรำทิตย์ - ก่อตั้งรำชวงศ์พระร่ วง รวบรวมอำณำจักรสุ โขทัยเป็ นปึ กแผ่น

ตัวชี้วดั บอกประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยสุ โขทัย (ส 4.3 ป.4/2)
17. “คนในเมืองสุ โขทัยนี้ มักทำน มักทรงศีล มักโอยทำน” จำกจำรึ กสุ โขทัยสะท้อนให้เห็นผลงำน
ด้ำนใดของพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช
1 สุ โขทัยเป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำขำย
2 สุ โขทัยเป็ นศูนย์กลำงทำงพระพุทธศำสนำและวัฒนธรรม
3 ทรงเป็ นผูน้ ำกำรปกครองในลักษณะพ่อปกครองลูก
4 ทรงประดิษฐ์อกั ษรไทยอันเป็ นเอกลักษณ์สำคัญของชำติไทย
ตัวชี้วดั อธิ บำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยสุ โขทัยที่น่ำภำคภูมิใจ และ
ควรค่ำแก่กำรอนุ รักษ์ (ส 4.3 ป.4/3)
18. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยสมัยสุ โขทัย
1 ศิลปกรรมสมัยสุ โขทัยเป็ นศิลปะที่ผสมผสำนกับศิลปกรรมจำกจีน
2 อินเดียและลังกำมีอิทธิ พลต่อภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย
3 สถำปัตยกรรมสมัยสุ โขทัยได้รับอิทธิพลจำกศิลปะสมัยอยุธยำ
4 ศิลปกรรมสมัยสุ โขทัยเกิดจำกควำมเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้แผนที่ ภำพถ่ำยระบุลกั ษณะสำคัญทำงกำยภำพของจังหวัดตนเอง (ส 5.1 ป.4/1)
19. ข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ภำพถ่ำยและแผนที่ขอ้ ใดถูกต้อง
1 ข้อมูลปริ มำณจำนวนประชำกร
2 ข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพ
3 ข้อมูลด้ำนประเพณี และวัฒนธรรม
4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็ นมำของภูมิประเทศ

ตัวชี้วดั ระบุแหล่งทรัพยำกรและสิ่ งต่ำง ๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่ (ส 5.1 ป.4/2)
20. ถ้ำนักเรี ยนวำงแผนจะไปเที่ยวน้ ำตกในภำคเหนือจำกแผนที่จะเลือกไปเที่ยวในจังหวัดที่มีสัญลักษณ์ใด
1
2
3
4
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในจังหวัด และผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 ป.4/2)
21. ข้อใดเป็ นปั จจัยในธรรมชำติที่ทำให้สภำพแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
1 กำรสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม
2 กำรผุพงั ของสิ่ งต่ำง ๆ และกำรกร่ อนด้วยฝน
3 กำรสร้ำงเขื่อนกักเก็บน้ ำและผลิตไฟฟ้ ำ
4 กำรปล่อยน้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดลงในแม่น้ ำ

สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำม
หลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ ในฐำนะที่เป็ นมรดก
ทำงวัฒนธรรมและหลักในกำรพัฒนำชำติไทย (ส 1.1 ป.5/1)
22. มรดกทำงวัฒนธรรมประเพณี ขอ้ ใดที่สืบทอดมำจำกพระพุทธศำสนำทั้งหมด
1 ประเพณี บุญบั้งไฟ
ประเพณี บุญผเวส
2 ประเพณี แห่ เทียนพรรษำ ประเพณี ปอยส่ ำงลอง
3 ประเพณี โกนผมไฟ
ประเพณี แห่ นำงแมว
4 ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี แข่งเรื อ
ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติต้ งั แต่เสด็จกรุ งกบิลพัสดุจ์ นถึงพุทธกิจสำคัญ หรื อประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.5/2)
23. นักเรี ยนได้ร่วมกิจกรรมทำควำมสะอำดในชุมชน กำรกระทำของนักเรี ยนสอดคล้องกับพุทธจริ ยำข้อใด
ของพระพุทธเจ้ำ
1 พุทธกิจจริ ยำ
2 พุทธัตถจริ ยำ
3 ญำตัตถจริ ยำ
4 โลกัตถจริ ยำ
ตัวชี้วดั อธิบำยองค์ประกอบ และควำมสำคัญของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ป.5/4)
24. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไรที่จะช่วยสื บทอดพระพุทธศำสนำให้คงอยูส่ ื บไป
1 ศึกษำพระไตรปิ ฎกให้แตกฉำน
2 บริ จำคเงินร่ วมจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎก
3 ปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก
4 ท่องจำเนื้อหำหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก

ตัวชี้วดั แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตำมไตรสิ กขำและหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำหรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.5/5)
25. วิญญูอยำกเรี ยนได้เกรด 4 ทุกวิชำ จึงเข้ำไปกรำบนมัสกำรขอคำแนะนำจำกพระอำจำรย์
วิญญูจะได้ฟังคำแนะนำใดที่เหมำะสมกับกำรเรี ยนมำกที่สุด
1 ไตรสิ กขำ
2 โอวำท 3
3 อิทธิบำท 4
4 อคติ 4
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำ
พระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนด และอภิปรำย
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม (ส 1.2 ป.5/2)
26. กิจกรรมพิเศษที่ชำวพุทธปฏิบตั ิกนั ในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำคือข้อใด
1 กำรเวียนเทียน
2 กำรใส่ บำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง
3 กำรถวำยสังฆทำน
4 กำรให้อำหำรนก กำรปล่อยปลำ

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และ
ธำรงรักษำประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงและปฏิบตั ิตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิ ทธิเสรี ภำพและหน้ำที่
ในฐำนะพลเมืองดี (ส 2.1 ป.5/1)
27. บุคคลในข้อใดปฏิบตั ิตำมสถำนภำพของตนได้ถูกต้องที่สุด
1 ครู ติ๊กนำเสื้ อผ้ำมือสองมำขำยในโรงเรี ยน
2 ภรำดรตั้งใจหลอกลวงพ่อแม่เรื่ องรถชน
3 สุ พจน์แนะนำน้องชำยให้ห่ำงไกลสำรเสพติด
4 ตำรวจขับรถจักรยำนยนต์บนทำงเท้ำ
ตัวชี้วดั เสนอวิธีกำรปกป้ องคุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรละเมิดสิ ทธิเด็ก (ส 2.1 ป.5/2)
28. ข้อใดเป็ นกำรกระทำที่ถูกต้องในกำรป้ องกันกำรถูกละเมิดสิ ทธิ
1 คบเพื่อนหลำย ๆ คน
2 แจ้งเจ้ำหน้ำที่เวลำที่ตอ้ งเดินทำงลำพัง
3 เขียนชื่อที่อยูห่ มำยเลขติดต่อผูป้ กครองไว้เสมอเมื่อต้องเดินทำงไกล
4 หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงเข้ำไปในที่ที่เสี่ ยงต่อกำรละเมิดสิ ทธิ
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อกำรดำเนิ นชีวติ ในสังคมไทย (ส 2.1 ป.5/3)
29. คติธรรมมีควำมจำเป็ นอย่ำงไรต่อกำรดำเนินชี วติ ของคนในสังคม
1 เป็ นสิ่ งที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้
2 ช่วยสร้ำงควำมสุ ขแก่จิตใจนำไปสู่ กำรปฏิบตั ิตนที่ถูกต้อง
3 เป็ นสิ่ งช่วยสร้ำงควำมสะดวกสบำยแก่กำรดำเนินชีวิต
4 ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมำชิกในสังคมให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผน

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และ
ธำรงรักษำไว้ ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยโครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่และควำมสำคัญของกำรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ส 2.2 ป.5/1)
30. ตำบลกล้วยไม้มีจำนวนหมู่บำ้ น 14 หมู่บำ้ น สมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลกล้วยไม้
จะมีจำนวนกี่คน
1 จำนวน 14 คน
2 จำนวน 7 คน
3 จำนวน 28 คน
4 จำนวน 15 คน
ตัวชี้วดั ระบุบทบำท หน้ำที่ และวิธีกำรเข้ำดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/2)
31. ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งของนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดมีระยะเวลำเท่ำใด
1 วำระละ 2 ปี นับจำกกำรแต่งตั้ง
2 วำระละ 5 ปี นับจำกกำรเลือกตั้ง
3 วำระละ 4 ปี นับจำกกำรเลือกตั้ง
4 สำมำรถดำรงตำแหน่งจนกระทัง่ อำยุ 60 ปี

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/3)
32. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคือข้อใด
1 ทำให้ประชำชนมีอำนำจในประชำธิปไตยมำกขึ้น
2 ประชำชนได้รับกำรดูแลและได้รับบริ กำรสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ
3 ประชำชนสำมำรถได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำกยิง่ ขึ้น
4 ประชำชนได้มีพลังเสี ยงในกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่ำง ๆ จำกรัฐบำล

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวติ อย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ (ส 3.1 ป.5/3)
33. หลักกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ กำรรับสมัครสมำชิกควรเป็ นไปในลักษณะใด
1 ทุกคนสำมำรถเข้ำเป็ นสมำชิกตำมควำมสมัครใจ
2 เปิ ดรับสมำชิกผูท้ ี่มีฐำนะทำงสังคมเสมอกัน
3 เปิ ดรับสมำชิกเฉพำะผูท้ ี่นบั ถือศำสนำเดียวกัน
4 เปิ ดรับสมำชิกที่มีอำชีพประเภทเดียวกัน
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทหน้ำที่เบื้องต้นของธนำคำร (ส 3.2 ป.5/1)
34. บทบำทหน้ำที่ของธนำคำรพำณิ ชย์ขอ้ ใดไม่ ถูกต้อง
1 จัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ภำยในประเทศ
2 กำรให้บริ กำรกูแ้ ละยืมเงิน
3 กำรรับชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำร
4 กำรรับฝำก-ถอนเงิน
ตัวชี้วดั จำแนกผลดีและผลเสี ยของกำรกูย้ มื (ส 3.2 ป.5/2)
35. ผลจำกกำรกูเ้ งินที่ผกู ้ ไู้ ม่ สำมำรถจ่ำยเงินตำมสัญญำ ผูก้ อู้ ำจถูกฟ้ องร้องทำงกฎหมำย
เป็ นลักษณะกำรกูย้ มื เงินแบบใด
1 กำรกูย้ มื เงินดอกเบี้ยสู ง
2 กำรกูย้ มื เงินนอกระบบ
3 กำรกูย้ มื เงินดอกเบี้ยต่ำ
4 กำรกูย้ มื เงินในระบบ

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริ งกับข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องรำวในท้องถิ่น
(ส 4.1 ป.5/3)
36. ข้อใดเป็ นลักษณะข้อมูลที่เป็ นควำมจริ ง
1 ข้อมูลที่สรุ ปว่ำเป็ นเรื่ องจริ งจำกกำรคำดคะเน
2 ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งที่แก้ไขได้เมื่อพบหลักฐำนใหม่
3 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
4 ข้อมูลควำมจริ งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำและหลักฐำน
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและ
สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยอิทธิ พลของอำรยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/1)
37. ข้อใดเป็ นอิทธิ พลของอำรยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพของคนไทย
1 ประเพณี บุญบั้งไฟ
2 พิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ
3 พิธีไหว้พระจันทร์
4 ประเพณี สงกรำนต์
ตัวชี้วดั อภิปรำยอิทธิ พลของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/2)
38. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่ำงชำติได้ส่งผลต่อประเทศไทยในปั จจุบนั อย่ำงไร
1 ส่ งผลให้ต่ำงชำตินำวัฒนธรรมของไทยไปปฏิบตั ิ
2 ส่ งผลให้ประเทศไทยเกิดกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
3 ส่ งผลให้วฒั นธรรมดั้งเดิมของไทยสู ญหำยไป
4 ส่ งผลให้เยำวชนไทยมีระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก
ควำมภูมิใจและธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบุรีโดยสังเขป (ส 4.3 ป.5/1)
39. ปั จจัยสำคัญของกำรเลือกทำเลที่ต้ งั ของอำณำจักรอยุธยำของสมเด็จพระรำมำธิ บดีที่ 1 คือข้อใด
1 มีภูเขำเป็ นกำแพงปรำกำรปกป้ องข้ำศึกได้
2 มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีน้ ำล้อมรอบเหมำะกับกำรป้ องกันข้ำศึกได้ดี
3 สถำนที่เหมำะกับกำรค้ำขำยกับต่ำงประเทศ
4 เคยเป็ นสถำนที่ต้ งั ของเมืองขึ้นสมัยสุ โขทัยมำก่อน
ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่ส่งเสริ มควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
ของอำณำจักรอยุธยำ (ส 4.3 ป.5/2)
40. ปั จจัยใดที่สำคัญที่สุดที่ส่งเสริ มควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจของอำณำจักรอยุธยำ
1 ระบอบกำรปกครอง
2 ลักษณะภูมิประเทศและควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกร
3 หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ใช้ในกำรปกครอง
4 ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ตัวชี้วดั บอกประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ
(ส 4.3 ป.5/3)
41. สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชทรงมีผลงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรศึกษำไทยอย่ำงไร
1 ทรงเป็ นแบบอย่ำงกำรศึกษำทำงกำรทูต
2 ทรงจัดตั้งโรงเรี ยนสำหรับกำรเรี ยนภำษำไทย
3 ทรงให้เรี ยบเรี ยงแบบเรี ยนภำษำไทยชื่อจินดำมณี
4 ทรงอนุญำตให้บำทหลวงเข้ำมำสอนหนังสื อได้

ตัวชี้วดั อธิบำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจและควรค่ำ
แก่กำรอนุ รักษ์ไว้ (ส 4.3 ป.5/4)
42. ภูมิปัญญำไทยในสมัยกรุ งธนบุรี ข้อใดมีควำมสำคัญต่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
1 หนังสื อจินดำมณี
2 มหำชำติคำหลวง
3 สมุดภำพไตรภูมิพระร่ วง
4 นิรำศกวำงตุง้
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั รู ้ตำแหน่ง (พิกดั ภูมิศำสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทำงของภูมิภำคของตนเอง
(ส 5.1 ป.5/1)
ใช้ภำพต่อไปนี้ ตอบคำถำมข้อ 43

43. จำกภำพข้อใดอ่ำนค่ำพิกดั ที่ต้ งั ของกรุ งเทพมหำนครได้ถูกต้อง
1 ละติจูด 13 องศำ 42 ลิปดำเหนื อและลองจิจูด 100 องศำ 30 ลิปดำตะวันออก
2 ลองจิจูด 13 องศำ 42 ลิปดำเหนือและละติจูด 100 องศำ 30 ลิปดำตะวันออก
3 ละติจูด 100 องศำ 30 ลิปดำตะวันออกและลองจิจูด 13 องศำ 42 ลิปดำเหนือ
4 ลองจิจูด 100 องศำ 30 ลิปดำเหนือและละติจูด 13 องศำ 42 ลิปดำตะวันออก

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนและกำร
ย้ำยถิ่นของประชำกรในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/1)
44. กำรที่ประชำชนส่ วนใหญ่เลือกตั้งถิ่นฐำนบริ เวณที่รำบและที่รำบลุ่ม
เป็ นลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนในภูมิภำคใด
1 ภำคเหนือ
2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ภำคกลำง
4 ภำคตะวันตก
ตัวชี้วดั อธิบำยอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวติ และกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/2)
45. ภูมิประเทศเป็ นภูเขำและแอ่งที่รำบระหว่ำงภูเขำทำงภำคเหนือ กำรสร้ำงที่อยูอ่ ำศัย
ควรมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 บ้ำนเรื อนจะยกพื้นสู ง มีหน้ำต่ำงมำกเพื่อระบำยอำกำศร้อน
2 ใต้ถุนบ้ำนยกสู งป้ องกันน้ ำท่วมและช่วยระบำยอำกำศ
3 บ้ำนเรื อนตั้งอยูบ่ นที่สูง มีช่องลมและหน้ำต่ำงน้อยป้ องกันอำกำศหนำว
4 บ้ำนควรสร้ำงบนสันทรำย มีสวนมะพร้ำวและไม้ยนื ต้นป้ องกันลมพำยุรุนแรง
ตัวชี้วดั นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นผลจำกกำรรักษำและกำรทำลำยสภำพแวดล้อม
และเสนอแนวคิดในกำรรักษำสภำพแวดล้อมในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/3)
46. สุ นทรปลูกข้ำวโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปี แรกได้ผลผลิตในปริ มำณมำกและปี ต่อมำผลผลิตลดปริ มำณลงทุก ๆ ปี
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นผลมำจำกสำเหตุใด
1 ปุ๋ ยที่ใส่ นำข้ำวคุณภำพไม่ดี
2 ปริ มำณปุ๋ ยที่ใส่ นำข้ำวไม่เพียงพอ
3 ปุ๋ ยไม่มีสำรอำหำรที่ตน้ ข้ำวต้องกำร
4 ปัญหำดินเสื่ อมคุณภำพ

สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม และจริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะเป็ นศำสนำประจำชำติ หรื อควำมสำคัญ
ของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ป.4/1) (ส 1.1 ป.5/1) (ส 1.1 ป.6/1)
47. ทศพิธรำชธรรมเป็ นหลักธรรมที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงนำมำปฏิบตั ิ แสดงถึงควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำอย่ำงไร
1 พระพุทธศำสนำเป็ นหลักในกำรพัฒนำชำติไทย
2 พระพุทธศำสนำเป็ นสิ่ งนำซึ่ งควำมเจริ ญของชำติไทย
3 พระพุทธศำสนำเป็ นพื้นฐำนของสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
4 พระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นที่เคำรพยิง่ ของเหล่ำบรรดำชำวพุทธ
ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติหรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.4/2) (ส 1.1 ป.4/8)
(ส 1.1 ป.5/2) (ส 1.1 ป.6/2)
48. นักเรี ยนมีโอกำสไปเวียนเทียนในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นักเรี ยนควรน้อมจิตเพื่อเคำรพสักกำระและ
ระลึกถึงสังเวชนียสถำนข้อใดเหมำะสมที่สุด
1 พุทธคยำ
2 ธัมเมกขสถูป
3 สำลวโนทยำน
4 ลุมพินีวนั

ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำและประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชี วติ และข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดก เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.6/3)
49. กำรปฏิบตั ิตนตำมข้อใด เป็ นกำรนำคุณธรรมที่ควรยึดถือของพระรำธะมำเป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิต
1 กำรรู ้จกั ให้อภัยซึ่ งกันและกันเสมอ
2 กำรเอำชนะควำมไม่ดีดว้ ยควำมดี
3 กำรเป็ นผูว้ ำ่ นอนสอนง่ำย
4 กำรไม่ด้ือรั้นมักใหญ่ใฝ่ สู ง
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญและเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมไตรสิ กขำและหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.6/4)
50. “กำรทำบุญนั้นโจรมันก็ทำได้ มันเป็ นปลำยเหตุ
กำรละบำปต่ำงหำกที่ตอ้ งทำก่อนอื่นใด เพรำะมันเป็ นต้นเหตุ”
ดังตฤน
จำกข้อควำมข้ำงต้น เป็ นคำแนะนำให้ปฏิบตั ิตำมโอวำท 3 ข้อใด
1 กำรไม่ทำควำมชัว่ ทั้งปวง
2 กำรทำควำมดีท้ งั ปวง
3 กำรฝึ กจิตให้ผอ่ งใส
4 กำรไม่พยำบำทเบียดเบียนกัน
ตัวชี้วดั ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง หรื อบุคคลต่ำง ๆ ในประเทศตำมหลักศำสนำ
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นชีวติ (ส 1.1 ป.4/5) (ส 1.1 ป.5/3) (ส 1.1 ป.6/5)
51. “ในหลวงทรงเสี ยสละพระรำชทรัพย์และสิ่ งของจำนวนมำกมำยจน
สุ ดที่ประมำณได้เพื่อดับควำมทุกข์ของพสกนิกรชำวไทย”
จำกข้อควำม พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงปฏิบตั ิตนตำมหลักทศพิธรำชธรรมข้อใด
1 อวิโรธนะ
2 อำชชวะ
3 มัททวะ
4 ปริ จจำคะ

ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสิ่ งแวดล้อม และ
เพื่อแก้ปัญหำอบำยมุขและสิ่ งเสพติดในชีวิต รวมทั้งเพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันเป็ นชำติได้อย่ำง
สมำนฉันท์ (ส 1.1 ป.4/7) (ส 1.1 ป.5/7) (ส 1.1 ป.6/7)
52. เมื่อประสบปัญหำผลกำรเรี ยนตกต่ำ นักเรี ยนจะมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำชี วติ ตำมหลักธรรมข้อใด
1 โอวำท 3
2 ไตรสิ กขำ 3
3 อริ ยสัจ 4
4 มงคลชีวติ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิ กชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั อธิบำยและอภิปรำยควำมสำคัญและกำรมีส่วนร่ วมในกำรบำรุ งรักษำศำสนสถำนต่ำง ๆ
และปฏิบตั ิตนได้อย่ำงเหมำะสม (ส 1.2 ป.4/1) (ส 1.2 ป.6/1)
53. นักเรี ยนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรดูแลและบำรุ งรักษำวัดได้อย่ำงไรที่เหมำะสมที่สุด
1 สำรวมกิริยำมำรยำท
2 ไม่ทำควำมสกปรกให้แก่วดั
3 ไม่วงิ่ เล่นส่ งเสี ยงดัง
4 แต่งกำยด้วยควำมสุ ภำพเรี ยบร้อย
ตัวชี้วดั อธิ บำยประโยชน์ของกำรเข้ำร่ วมในศำสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญ
ทำงศำสนำตำมที่กำหนด และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ป.6/3)
54. พุทธศำสนิกชนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรทำบุญทอดกฐินในช่วงระยะเวลำใดจึงจะถูกต้องที่สุด
1 แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
2 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
3 วันเข้ำพรรษำถึงวันออกพรรษำระยะเวลำ 3 เดือน
4 ระยะเวลำหนึ่งเดือนภำยในพรรษำเท่ำนั้น

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมสภำพ บทบำทตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของ
ชุมชน รวมทั้งปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจำวันของครอบครัวและชุ มชน
(ส 2.1 ป.4/1) (ส 2.1 ป.5/1) (ส 2.1 ป.6/1)
55. เพรำะเหตุผลใดเรำจึงควรเคำรพและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
1 เพื่อนำเงินจำกกำรเสี ยค่ำปรับมำบริ หำรประเทศ
2 เพื่อรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยในสังคม
3 เพื่อแสดงถึงควำมเป็ นประเทศที่มีอำรยธรรม
4 เพื่อทำให้ประเทศชำติเจริ ญก้ำวหน้ำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สิทธิ พ้นื ฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย รวมทั้งสำมำรถเสนอวิธีกำร
ปกป้ องคุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรละเมิดสิ ทธิเด็ก (ส 2.1 ป.4/3) (ส 2.1 ป.5/2)
56. กำรที่นกั เรี ยนได้เข้ำรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่นอ้ ยกว่ำ 12 ปี โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
แสดงว่ำนักเรี ยนได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนตำมข้อใด
1 สิ ทธิที่จะมีชีวติ
2 สิ ทธิที่จะได้รับกำรปกป้ อง
3 สิ ทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ
4 สิ ทธิ ที่จะมีส่วนร่ วม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตำมกำลเวลำและธำรงรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม
(ส 2.1 ป.6/2)
57. ในอดีตคนไทยรับประทำนอำหำรโดยใช้มือ ปัจจุบนั เปลี่ยนมำใช้ชอ้ นส้อม กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกข้อใด
1 กำรเสื่ อมของวัฒนธรรมเก่ำ
2 กำรละเลยวัฒนธรรมดั้งเดิม
3 กำรแพร่ กระจำยทำงวัฒนธรรม
4 ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
ตัวชี้วดั อธิ บำยคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มคนในสังคมไทย (ส 2.1 ป.4/4)
(ส 2.1 ป.5/3) (ส 2.1 ป.6/4)
58. ข้อใดเป็ นคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น
1 สิ่ งที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำ
2 แสดงถึงภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ
3 สำมำรถกระตุน้ สนับสนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว
4 สร้ำงรำยได้ให้กบั ประชำชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
ตัวชี้วดั ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ขอ้ มูล ข่ำวสำร
ในกำรเรี ยนรู้ได้เหมำะสม (ส 2.1 ป.6/5)
59. กำรนัง่ ชมโทรทัศน์ช่วงข่ำวพยำกรณ์อำกำศ นักเรี ยนสำมำรถรับประโยชน์อย่ำงไรที่ดีที่สุด
1 เพื่อนำควำมรู ้ไปทำกำรบ้ำนส่ งครู
2 เพื่อประโยชน์กำรศึกษำค้นคว้ำสิ่ งใหม่
3 เพื่อป้ องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้ำ
4 เพื่อนำข่ำวสำรไปเผยแพร่ แก่คนทัว่ ไปได้

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำ
ไว้ซ่ ึงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยอำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบประชำธิ ปไตย รวมทั้งอธิ บำย
ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข (ส 2.2 ป.4/1) (ส 2.2 ป.4/3)
60. หลักกำรสำคัญข้อใดถือว่ำเป็ นหัวใจของกำรปกครองตำมระบอบประชำธิ ปไตย
อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1 ควำมเสมอภำคและสิ ทธิเสรี ภำพ
2 อำนำจอธิปไตยเป็ นของประชำชน
3 ควำมโปร่ งใสไร้คอร์รัปชัน
4 พระมหำกษัตริ ย ์
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง รวมทั้งอภิปรำยบทบำท
ควำมสำคัญในกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.4/2)
(ส 2.2 ป.6/3)
61. กระบวนกำรเปลี่ยนอำนำจกำรบริ หำรประเทศสอดคล้องกับข้อใด
1 กำรเลือกตั้ง
2 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3 กำรแต่งตั้งนำยกและคณะรัฐมนตรี
4 กำรทำประชำมติ

ตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบบทบำท หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและรัฐบำล (ส 2.2 ป.5/1)
(ส 2.2 ป.6/1)
62. “มีควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงประชำชน แก้ปัญหำได้ทนั เหตุกำรณ์และใกล้ชิดประชำชน”
เป็ นกำรปฏิบตั ิบทบำทของหน่วยงำนใดที่เหมำะสมที่สุด
1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2 รัฐบำล
3 ข้ำรำชกำรตำรวจ
4 ข้ำรำชกำรทหำร
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริ มประชำธิ ปไตยในท้องถิ่นและประเทศ (ส 2.2 ป.6/2)
63. กำรร่ วมกิจกรรมใดเป็ นกำรสร้ำงควำมถูกต้องในกำรใช้อำนำจทำงกำรเมือง
1 กำรร่ วมกิจกรรมธงฟ้ ำ
2 กำรออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
3 กำรลดใช้พลังงำนสิ้ นเปลือง
4 กำรร่ วมรณรงค์ต่อต้ำนสำรเสพติด
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำร
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวติ อย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิบำยบทบำทของผูผ้ ลิตที่มีควำมรับผิดชอบ (ส 3.1 ป.6/1)
64. ข้อใดแสดงถึงกำรเป็ นผูผ้ ลิตที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรใช้ทรัพยำกรสิ่ งแวดล้อม
1 เลือกใช้ทรัพยำกรจำกต่ำงประเทศเท่ำนั้น
2 ใช้ทรัพยำกรที่มีอยูอ่ ย่ำงคุม้ ค่ำไม่เหลือทิ้ง
3 เลือกใช้ทรัพยำกรในชุมชนอย่ำงเต็มที่
4 กำรแสวงหำทรัพยำกรใหม่มำทดแทน

ตัวชี้วดั บอกสิ ทธิ พ้นื ฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผูบ้ ริ โภค และอธิ บำยบทบำท
ของผูบ้ ริ โภคที่รู้เท่ำทัน (ส 3.1 ป.4/2) (ส 3.1 ป.6/2)
65. กำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงรู ้เท่ำทันมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคอย่ำงไร
1 ได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำ
2 สำมำรถซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรในรำคำที่ถูกลง
3 ได้รับคำชมว่ำเป็ นผูฉ้ ลำดซื้ อฉลำดใช้
4 สำมำรถซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรในปริ มำณที่มำกขึ้น
ตัวชี้วดั ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ในครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชน (ส 3.1 ป.4/3) (ส 3.1 ป.5/2)
66. กิจกรรมในข้อใดเป็ นกำรประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
1 หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
2 อัจฉริ ยะสร้ำงได้
3 ครัวไทยสู่ ครัวโลก
4 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วดั บอกวิธีและประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน (ส 3.1 ป.6/3)
67. หลักกำรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรตำมหลัก 5Rs ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตนเองและครอบครัวอย่ำงไร
1 ช่วยให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
2 ฝึ กกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
3 เป็ นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของตนเองและครอบครัว
4 มีส่วนช่วยลดกำรทำลำยทรัพยำกรสิ่ งแวดล้อม

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค กำรเงิน ธนำคำร และรัฐบำล (ส 3.2 ป.4/2)
(ส 3.2 ป.5/1) (ส 3.2 ป.6/1)
68. ธนำคำรสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจอย่ำงไร
1 เป็ นปั จจัยกำรผลิตของหน่วยธุ รกิจ
2 เป็ นค่ำตอบแทนของหน่วยครัวเรื อน
3 เป็ นหน่วยออมของหน่วยครัวเรื อนและเป็ นแหล่งทุนของหน่วยธุ รกิจ
4 เป็ นแหล่งชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรของครัวเรื อน
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น (ส 3.2 ป.6/2)
69. กำรรวมกลุ่มเพื่อกำรประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัวและท้องถิ่น เป็ นลักษณะ
กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจตำมข้อใด
1 กองทุนหมู่บำ้ น
2 ต้นกล้ำอำชีพ
3 กลุ่มแม่บำ้ น
4 กลุ่มออมทรัพย์

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั อธิบำยประวัติของมนุษยชำติและควำมสำคัญของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำ
เรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงง่ำย ๆ (ส 4.1 ป.4/2) (ส 4.1 ป.6/1)
70. “เครื่ องประดับจำกโลหะ” จัดอยูใ่ นขั้นตอนใดของกำรศึกษำเรื่ องรำวประวัติศำสตร์
โดยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
1 กำรนำเสนอ
2 กำรสรุ ปควำมรู้
3 กำรตรวจสอบข้อมูลและหลักฐำน
4 กำรรวบรวมข้อมูลและหลักฐำน
ตัวชี้วดั นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำนที่หลำกหลำยในกำรทำควำมเข้ำใจเรื่ องรำวสำคัญในอดีต
(ส 4.1 ป.4/3) (ส 4.1 ป.6/2)
71. กำรศึกษำเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ ผำ่ นหลักฐำนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรข้อใด
มีควำมน่ำเชื่ อถือมำกที่สุด
1 พงศำวดำร
2 บันทึกเหตุกำรณ์
3 จำรึ ก
4 ตำนำน

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อภิปรำยอิทธิ พลทำงอำรยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ ที่มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั
โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/1) (ส 4.2 ป.5/2)
72. วัฒนธรรมไทยในข้อใดเป็ นอำรยธรรมที่รับจำกอินเดียทั้งหมด
1 พระพุทธศำสนำ
ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
2 ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู รำมเกียรติ์
3 ลัทธิขงจื๊อ
ก๋ วยเตี๋ยว
4 กำรเชิดสิ งโต นิทำนชำดก
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิ บำยพัฒนำกำรของไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
โดยสังเขป (ส 4.3 ป.4/1) (ส 4.3 ป.5/1) (ส 4.3 ป.6/1)
73. วันจักรี มีควำมสำคัญอย่ำงไรต่อประเทศไทย
1 เป็ นวันขึ้นครองรำชสมบัติเป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งรำชวงศ์จกั รี ของ
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกมหำรำช
2 เป็ นวันที่รัชกำลที่ 1 ทรงโปรดให้ยำ้ ยเมืองหลวงกรุ งธนบุรี
มำตั้งทำงตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
3 วันคล้ำยวันที่พระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชทรงก่อตั้งกรุ งธนบุรีข้ ึน
4 วันคล้ำยวันที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ทรงประกำศให้เลิกทำส

ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่ส่งเสริ มควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของไทย
สมัยต่ำง ๆ ได้ (ส 4.3 ป.5/2) (ส 4.3 ป.6/2)
74. หอรัษฎำกรพิพฒั น์ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตำมข้อใดในสมัยยุคปฏิรูปประเทศ
1 เพื่อเป็ นหน่วยงำนรวบรวมเงินภำษีอำกรทัว่ ประเทศ
2 สถำนที่ต้ งั ทำกำรของแบงก์สยำมกัมมำจล ธนำคำรแห่งแรกของไทย
3 เพื่อเป็ นโรงกษำปณ์ผลิตเงินเหรี ยญออกใช้แทนเงินพดด้วง
4 สถำนที่ต้ งั ของโรงไฟฟ้ ำแห่งแรกของประเทศไทย
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงผลงำนของบุคคลสำคัญด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรีและ
รัตนโกสิ นทร์ (ส 4.3 ป.4/2) (ส 4.3 ป.5/3) (ส 4.3 ป.6/3)
75. ผลงำนเป็ นที่ประจักษ์ของรัชกำลที่ 5 ที่ยเู นสโกจัดให้เป็ นมรดกควำมทรงจำแห่งโลก คือข้อใด
1 ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีวสิ ัยทัศน์กว้ำงไกล
2 กำรสร้ำงสัมพันธไมตรี กบั ผูน้ ำประเทศต่ำง ๆ
3 เอกสำรแผนกำรปฏิรูปกำรบริ หำรกำรปกครองแผ่นดิน
4 กำรเป็ นพระมหำกษัตริ ยพ์ ระองค์แรกที่เสด็จประพำสต่ำงประเทศ
ตัวชี้วดั อธิ บำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยต่ำง ๆ ที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุ รักษ์ไว้
(ส 4.3 ป.4/3) (ส 4.3 ป.5/4) (ส 4.3 ป.6/4)
76. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยด้ำนวรรณกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะของไทยในสมัยต่ำง ๆ
1 วรรณกรรมที่มีเรื่ องรำวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำ
2 วรรณกรรมที่ลว้ นได้รับอิทธิ พลจำกชำติตะวันตก
3 วรรณกรรมที่เกิดจำกกำรผสมผสำนภูมิปัญญำไทยกับวรรณกรรมตะวันตก
4 วรรณกรรมที่ใช้ภำษำสมัยใหม่

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ปและใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่ ภำพถ่ำยชนิดต่ำง ๆ) ระบุลกั ษณะสำคัญทำงกำยภำพ
และสังคมของประเทศ (ส 5.1 ป.6/1)
77. สัญลักษณ์สีเหลืองและสี ส้มบนแผนที่ของภำคอีสำนเหมำะกับกำรประกอบอำชีพใดมำกที่สุด
1 ทำสวนยำงพำรำและสวนยูคำลิปตัส
2 ปลูกพืชไร่ และปลูกข้ำว
3 ปลูกพืชสวนและเลี้ยงสัตว์
4 อำชีพประมงน้ ำจืดและเหมืองแร่
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติของ
ประเทศ (ส 5.1 ป.6/2)
78. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพกับปรำกฏกำรณ์
ทำงธรรมชำติในประเทศไทย
1 ที่รำบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ ำมักเสี่ ยงกับเหตุกำรณ์น้ ำท่วม
2 พำยุพดั รุ นแรงในฤดูหนำวจะเกิดแถวบริ เวณชำยฝั่ง
3 บริ เวณที่ดอนในภำคอีสำนมักเกิดดินโคลนถล่มมำกที่สุด
4 บริ เวณภำคตะวันตกในเขตจังหวัดตำกเป็ นบริ เวณที่มีอำกำศหนำวจัด

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติกบั สิ่ งแวดล้อม
ทำงสังคมในประเทศ (ส 5.2 ป.6/1)
79. วัฒนธรรมประเพณี กบั ลักษณะภูมิประเทศในประเทศไทยข้อใดไม่ สัมพันธ์กนั
1 ประเพณี สงกรำนต์จดั ขึ้นในฤดูร้อน
2 ประเพณี บวชป่ ำในพื้นที่ทำงภำคเหนื อ
3 ประเพณี บุญบั้งไฟเพื่อขอฝนในภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
4 กำรทำนำขั้นบันไดในบริ เวณที่ดอนในภำคอีสำน
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรแปลงสภำพธรรมชำติในประเทศไทยจำกอดีตถึงปั จจุบนั และผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น (ส 5.2 ป.6/2)
80. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพธรรมชำติในข้อใดสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อชีวติ และทรัพย์สินมำกที่สุด
1 กำรเคลื่อนที่ของน้ ำ
2 กำรกัดกร่ อนกัดเซำะของลม
3 กำรเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
4 กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำเป็ นแหล่งท่องเที่ยว

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำก 3 กลุ่มคำตอบที่สัมพันธ์กนั แล้วตอบคำถำมข้อ 81-88 ข้อละ 5 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมหลักไตรสิ กขำและหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำหรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.4/4)

คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
หลักธรรม
คาตอบ
1
พระปั ญญำคุณ

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
สิ่งทีท่ รงสั่งสอน
คาตอบ
1
พระธรรม

2

พระวิสุทธิคุณ

2

วิชำควำมรู ้

3

พระมหำกรุ ณำคุณ

3

อิทธิปำฏิหำริ ย ์

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
กากับคาตอบ
A
ทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิเกิดมีอิทธิฤทธิ์สำมำรถเหำะเหิ น
เดินอำกำศได้ มีพลังวิเศษ
B
นำพำผูป้ ฏิบตั ิไปสู่สิ่งที่ดีงำมมีชีวติ อย่ำงมีควำมสุข
ย่อมรักษำผูป้ ฏิบตั ิไม่ให้ตกไปในสิ่ งที่ชวั่
C
ทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีสติปัญญำสำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่ง
มหัศจรรย์ต่ำง ๆ ให้แก่โลกได้

81. กำรแสดงธรรมสั่งสอนพุทธศำสนิกชนของพระพุทธเจ้ำชี้ ให้เห็นพุทธคุณข้อใด และสิ่ งที่นำมำสั่งสอนนั้น
เรี ยกว่ำอะไร ส่ งผลอย่ำงไรแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ
1 13A
2 21C
3 31B
4 23A

สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักธรรมสำคัญของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป (ส 1.1 ป.6/8)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
หลักธรรม
คาตอบ
1
ไตรสิ กขำ

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
เนือ้ หาหลักธรรม
คาตอบ
1
กำรละควำมชัว่ กำรทำควำมดี และกำรฝึ ก
จิตใจของตนให้ผอ่ งใส

2

โอวำท 3

2

3

หลักปฏิบตั ิ 5

3

กำรควบคุมกำย วำจำให้ดี กำรฝึ กจิตให้มีสมำธิ
และกำรเข้ำใจทุกสิ่ งตำมควำมเป็ นจริ ง
กำรปฏิญำณตน กำรละหมำด กำรถือศีลอด
กำรบริ จำคและกำรแสวงบุญ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
การประยุกต์ ใช้
กากับคาตอบ
A
กำรนมัสกำรต่อพระเจ้ำวันละ 5 เวลำ
คือ ย่ำรุ่ ง กลำงวัน เวลำเย็น พลบค่ำ
และเวลำกลำงคืน
B
ไม่เบียดเบียนสิ่ งมีชีวติ มีเมตตำ
ช่วยเหลือ ปรำรถนำดีต่อผูอ้ ื่น
C
หลีกเลี่ยงจำกสิ่ งมึนเมำ เจริ ญสมำธิ
และมีเหตุมีผล

82. สมชัยไปเวียนเทียนเนื่องในวันมำฆบูชำ เขำควรจะได้ฟังธรรมะเรื่ องใด หลักธรรมนั้นมีใจควำมว่ำอย่ำงไร
และสมชัยสำมำรถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงไร
1 21B
2 23A
3 12C
4 31A

ตัวชี้วดั อธิบำยลักษณะสำคัญของศำสนพิธี พิธีกรรมของศำสนำอื่น ๆ และปฏิบตั ิตน
ได้อย่ำงเหมำะสมเมื่อต้องเข้ำร่ วมพิธี (ส 1.1 ป.6/9)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
พิธีกรรม
คาตอบ
1
ศีลกำลัง
2

พิธีศรำทธ์

3

พิธีถือศีลอด

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
การปฏิบัติ
คาตอบ
1
กำรเตรี ยมอำหำร เช่น ข้ำวสุกทำบุญอุทิศให้กบั
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
2
งดดื่มกินอำหำรช่วงเช้ำถึงเย็น เป็ นเวลำ 1 เดือน
และงดกำรพูดไร้สำระไม่มีประโยชน์ เป็ นต้น
3
กำรเจิมหน้ำด้วยน้ ำมนต์หรื อน้ ำมันศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็ นกำรยืนยันควำมศรัทธำในพระเจ้ำ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ศาสดา
กากับคาตอบ
A
ท่ำนศำสดำคุรุนำนัก
B

พระเยซู

C

ท่ำนศำสดำนบีมุฮมั มัด

83. กำรฝึ กฝนตนเองให้มีควำมอดทนและเป็ นกำรชำระจิตให้บริ สุทธิ์ เป็ นจุดประสงค์กำรปฏิบตั ิตำมพิธีกรรมใด
มีหลักปฏิบตั ิอย่ำงไรและเป็ นไปตำมคำสอนของศำสดำองค์ใด
1 23A
2 32C
3 12B
4 23B

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร (ส 3.1 ป.4/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1
คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่ ปัจจัยในการเลือกซื้อ เลขที่
ตัวอักษร
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากปัจจัยนั้น
คาตอบ
สินค้ าและบริการ คาตอบ
กากับคาตอบ
1
รำยจ่ำยของผูบ้ ริ โภค
1
ส่งผลให้กำรเลือกซื้อสิ นค้ำ
A
และบริ กำรลดน้อยลง
2
รำคำสิ นค้ำที่สูงขึ้น
2
ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกสิ นค้ำ
B
และบริ กำรที่มีรำคำขั้นสูง
3
รำยได้ของผูบ้ ริ โภค
3
รำยได้ที่เพิ่มขึ้น ระดับกำร
C
ใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริ โภค
ก็จะเพิ่มขึ้น

คาตอบกลุ่มที่ 3
ผลต่ อการเลือกซื้อสินค้ า และบริการ
ควำมต้องกำรในกำรซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
แตกต่ำงกัน
แม้อำยุจะต่ำงกันแต่ควำมต้องกำรสิ นค้ำและ
บริ กำรก็ยงั คงเหมือนกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอำยุนอ้ ยมีควำมต้องกำรสิ นค้ำ
และบริ กำรมำกขึ้น

84. ปัจจัยในข้อใดเป็ นปั จจัยสำคัญประกำรหนึ่งของกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร ปั จจัยนั้นส่ งผลอย่ำงไร
และอำยุของผูบ้ ริ โภคส่ งผลต่อกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงไร
1 21B
2 31C
3 32B
4 33A

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั ระบุบทบำทหน้ำที่ และวิธีกำรเข้ำดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/2)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่ ผู้นาองค์ การบริหาร เลขที่
คาตอบ
ส่ วนท้ องถิน่
คาตอบ
1
สมำชิกสภำจังหวัด
1
หรื อ ส.จ.
2
นำยกองค์กำรบริ หำร 2
ส่วนจังหวัด
3

ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด

3

คาตอบกลุ่มที่ 2
การเข้ ารับตาแหน่ ง
มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนในจังหวัด
มำจำกกำรสรรหำจำก
ประชำชนในจังหวัด
มำจำกกำรแต่งตั้งจำก
นำยกรัฐมนตรี

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
บทบาทหน้ าที่
กากับคาตอบ
A
บริ หำรงำนในระดับประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนส่วนรวม
B
บริ กำรงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริ หำร
ส่วนจังหวัดเพื่อเป็ นไปตำมควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นที่
C
รักษำควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งหมดของประเทศ

85. ผูน้ ำองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดคือใคร มีกำรเข้ำรับกำรดำรงตำแหน่งด้วยวิธีกำรใด
และมีบทบำทหน้ำที่อย่ำงไร
1 13C
2 31A
3 12B
4 21B

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยสภำพสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำนในปั จจุบนั
(ส 4.2 ป.6/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ประเทศ
คาตอบ
1
มำเลเซีย
2
เมียนมำร์
3
ลำว

คาตอบกลุ่มที่ 2

คาตอบกลุ่มที่ 3

เลขที่
ตัวอักษร
สภาพของสังคม
รู ปแบบการปกครอง
คาตอบ
กากับคาตอบ
1
นับถือพระพุทธศำสนำเป็ นศำสนำประจำชำติ
A
ระบอบประชำธิปไตย
2
ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจำกฝรั่งเศส
B
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
3
ประชำกรส่วนใหญ่นบั ถือศำสนำอิสลำม
C
ระบอบเผด็จกำรทหำร

86. ประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยประเทศใดที่เคยเป็ นที่ต้ งั ของอำณำจักรพุกำม มีสภำพสังคมเป็ นอย่ำงไร
และปัจจุบนั มีรูปแบบกำรปกครองเป็ นอย่ำงไร
1 12A
2 21A
3 23C
4 32B

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ระบุลกั ษณะภูมิลกั ษณ์ที่สำคัญในภูมิภำคของตนเองในแผนที่ (ส 5.1 ป.5/2)
อธิ บำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพกับลักษณะทำงสังคมในภูมิภำคของตนเอง
(ส 5.1 ป.5/3)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ภูมภิ าค
คาตอบ
1
ภำคใต้
2

ภำคเหนือ

3

ภำคกลำง

คาตอบกลุ่มที่ 2
คาตอบกลุ่มที่ 3
เลขที่
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
ตัวอักษร
สิ่งแวดล้ อมทางสังคม
คาตอบ
(แม่ นา้ สายสาคัญ)
กากับคาตอบ
อาหารประจาถิ่น
1
แม่น้ ำแม่กลอง แม่น้ ำแควน้อย แม่น้ ำแควใหญ่
A
หน่อไม้ เห็ด ผักป่ ำ สัตว์ขนำดเล็ก
และแม่น้ ำเมย
ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ ำง
2
แม่น้ ำป่ ำสัก แม่น้ ำท่ำจีน แม่น้ ำเจ้ำพระยำ
B
อำหำรจำกปลำแม่น้ ำ เช่น
ปลำช่อนแม่ลำ
3
แม่น้ ำตำปี แม่น้ ำโก-ลก แม่น้ ำกระบุรี
C
อำหำรทะเล กุง้ หอย หมึก เป็ นต้น
แม่น้ ำตรัง

87. ภูมิอำกำศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปี เป็ นลักษณะของภูมิภำคใด จำกลักษณะของภูมิภำค
ส่ งผลให้มีแม่น้ ำสำยสำคัญสำยใดบ้ำง และอำหำรประจำท้องถิ่นที่สำคัญคืออะไร
1 13C
2 32A
3 13B
4 21C

คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ภูมภิ าค
คาตอบ
1
ภำคตะวันตก

2

ภำคตะวันออก

3

ภำคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
คาตอบ
1
ภูช้ ีฟ้ำ ดอยอินทนนท์ ภูสอยดำว
น้ ำพุร้อน สันกำแพง
มีป่ำเบญจพรรณและป่ ำดิบเขำ
2
ที่รำบลุ่มแม่น้ ำเช่นแม่น้ ำ และที่รำบลุ่ม
ชำยฝั่ง เช่น เกำะสี ชงั เกำะล้ำน
3
หมู่เกำะสิ มิลนั หมู่เกำะอ่ำงทองและมี
ป่ ำไม้สำคัญ คือ ป่ ำพรุ และป่ ำชำยเลน

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมและประเพณี
กากับคาตอบ
A
งำนวิง่ วัวลำนคน
ประเพณี ลอยกระทงสำย
B
C

เทศกำลผลไม้
ประเพณี วงิ่ ควำย
ประเพณี ชกั พระวันออกพรรษำ
เทศกำลกินเจ

88. ภูมิภำคใดเป็ นที่ต้ งั ของท่ำเรื อแหลมฉบัง ภูมิภำคดังกล่ำวมีลกั ษณะทำงกำยภำพที่เด่นชัดอย่ำงไร
และมีวฒั นธรรมประเพณี ที่สำคัญอะไรบ้ำง
1 31A
2 23C
3 22B
4 11A

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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เหตุผล
เพรำะหลักคำสอนทำงพระพุทธศำสนำส่ งเสริ มกำรทำควำมดีและพัฒนำจิตใจ
ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
เพรำะกำรตรัสรู ้ชอบได้ดว้ ยพระองค์เองนี้ทำให้พระพุทธเจ้ำได้พระนำมว่ำ
“สมฺ มำสมฺ พุทฺโธ”
เพรำะตลำดหรื อแหล่งค้ำขำยไม่เหมำะสมที่จะอยูใ่ นบริ เวณศำสนสถำน
เพรำะกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเป็ นกำรแสดงควำมเคำรพต่อกฎระเบียบของ
บ้ำนเมืองเพื่อควำมสงบเรี ยบร้อย
เพรำะเด็กควรได้รับสิ ทธิ พ้นื ฐำน ได้รับกำรปกป้ องและคุม้ ครอง ได้รับกำร
ช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม
เพรำะกำรออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเป็ นกำรใช้สิทธิ เลือกตัวแทนให้ออกไปทำหน้ำที่
แทนตนในกำรมีส่วนร่ วมในประชำธิ ปไตย
เพรำะพระมหำกษัตริ ยท์ ุกพระองค์ของไทยทรงปฏิบตั ิตนในกำรปกครองแผ่นดิน
โดยทศพิธรำชธรรมเสมอจนเป็ นสถำบันสำคัญในกำรส่ งเสริ มพัฒนำชำติ สร้ำง
ควำมสุ ขแก่ประชำชน
เพรำะกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำอย่ำงอิสระไม่ถูกบังคับจำกผูข้ ำยเป็ นสิ ทธิ พ้นื ฐำนของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น กำรเดินเลือกซื้ อสิ นค้ำในร้ำนสะดวกซื้ อ
เพรำะควำมพอดีมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุม้ กันนั้นเป็ นหลักกำรสำคัญของควำม
พอเพียง
เพรำะรำยได้จะเกิดในชุมชนได้ตอ้ งเกิดจำกกำรติดต่อสัมพันธ์กนั ทำงเศรษฐกิจ
มีกำรซื้ อขำยกัน
เพรำะผิด ที่ถูกต้องคือ เงินสำมำรถชำระสิ นค้ำได้และสำมำรถชำระหนี้
ได้ตำมกฎหมำย
เพรำะคุณปู่ เกิดใน พ.ศ. 2471 ซึ่ งกำรนับพุทธศตวรรษที่ 1 เริ่ ม พ.ศ. 1-100
ดังนั้นพุทธศตวรรษที่ 25 จึงเริ่ มนับที่ พ.ศ. 2401-2500 คุณปู่ จึงเกิดพุทธศตวรรษที่ 25
เพรำะยุคสมัยก่อนประวัติศำสตร์ เป็ นยุคที่มนุษย์ยงั ไม่ได้ประดิษฐ์อกั ษรขึ้นมำใช้
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ ยคุ นี้ จึงต้องอำศัยศึกษำจำกเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ
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เหตุผล
เพรำะภำษำท้องถิ่นจัดเป็ นหลักฐำนขั้นต้นที่ไม่ได้บนั ทึกไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
และเครื่ องประดับโบรำณก็เป็ นหลักฐำนขั้นต้นที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุกำรณ์น้ นั
เพรำะในยุคก่อนประวัติศำสตร์ ยงั ไม่มีกำรพัฒนำด้ำนค่ำนิ ยมควำมสะดวกสบำย
ควำมหรู หรำ
เพรำะพ่อขุนศรี อินทรำทิตย์เป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งอำณำจักรสุ โขทัยผูร้ วบรวม
อำณำจักรสุ โขทัยเป็ นปึ กแผ่น
เพรำะสมัยสุ โขทัยพระพุทธศำสนำมีควำมเจริ ญรุ่ งเรื องได้รับกำรนับถือจำก
ประชำชน ซึ่ งพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำชได้นิมนต์พระสงฆ์จำกนครศรี ธรรมรำช
มำเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่กรุ งสุ โขทัยด้วย
เพรำะสุ โขทัยเป็ นศูนย์กลำงทำงพระพุทธศำสนำมีศิลปกรรมที่สวยงำมเด่นชัด เช่น
พระพุทธชินรำช เจดียท์ รงพุ่มข้ำวบิณฑ์
เพรำะทั้งภำพถ่ำยทำงอำกำศ และแผนที่ลว้ นให้ขอ้ มูลลักษณะทำงกำยภำพและ
ลักษณะทำงสังคม
เพรำะในแผนที่จะมีสัญลักษณ์และคำอธิบำยสัญลักษณ์เพื่อง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
เพื่อสะดวกในกำรเดินทำง
เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมจำกตัวธรรมชำติเอง และจำกฝี มือ
มนุษย์ กำรผุพงั และกำรกร่ อนด้วยน้ ำฝนจัดเป็ นปั จจัยทำงธรรมชำติที่ทำให้
ธรรมชำติเปลี่ยนแปลง
เพรำะกำรแห่เทียนพรรษำเป็ นประเพณี ช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำเพื่อถวำยแก่พระสงฆ์
ผูอ้ ยูจ่ ำพรรษำตลอดระยะเวลำ 3 เดือน และประเพณี ปอยส่ ำงลองเป็ นประเพณี
บวชเณร ซึ่ งมีในภำคเหนื อ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพรำะโลกัตถจริ ยำ เป็ นกำรประพฤติและปฏิบตั ิเพื่อเป็ นประโยชน์แก่โลก
แก่ส่วนรวม เป็ นสำธำรณประโยชน์
เพรำะกำรนำหลักธรรมมำปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องจะเป็ นแนวทำงสื บทอด
พระพุทธศำสนำ และผลที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิก็จะเกิดผลแก่ผปู ้ ฏิบตั ิตำมสมควร
แก่กำรปฏิบตั ิ
เพรำะหลักอิทธิ บำท 4 เป็ นหลักหรื อแนวแห่งกำรปฏิบตั ิเพื่อจะนำไปสู่ ควำมสำเร็ จ
ไม่วำ่ จะทำสิ่ งใด
เพรำะกิจกรรมกำรเวียนเทียนจะเป็ นกิจกรรมพิเศษที่จะปฏิบตั ิกนั ในวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำเท่ำนั้น เพื่อกำรน้อมระลึกและสักกำระในพระรัตนตรัย
เพรำะกำรเป็ นพี่ชำยก็ควรแนะนำสั่งสอนดูแลเอำใจใส่ นอ้ งชำยในทำงที่ดี
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เหตุผล
เพรำะกำรไม่เดินทำงไปโดยลำพังในสถำนที่เสี่ ยงต่อกำรเป็ นอันตรำยต่อตนเอง
เป็ นวิธีกำรป้ องกันตนเองในกำรที่จะถูกล่วงละเมิด
เพรำะคติธรรม เป็ นหลักแนวคิดที่กระตุน้ จิตใจให้ฉุกคิดและให้กระทำในสิ่ งที่
ถูกต้องดีงำม
เพรำะสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลกำหนดให้มีจำนวนหมู่บำ้ นละ 2 คน
ในเมื่อในหนึ่งตำบลมีหมู่บำ้ น 14 หมู่บำ้ น สมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
จึงมี 28 คน
เพรำะพระรำชบัญญัติองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ม.35/2
ระบุวำระกำรดำรงตำแหน่งวำระละ 4 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
เพรำะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงำนที่มีส่วนสำคัญในกำรดูแลทุกข์สุข
และบริ กำรสำธำรณประโยชน์แก่ประชำชนในท้องถิ่นนั้น
เพรำะหลักกำรของสหกรณ์กำรเปิ ดรับสมำชิกผูจ้ ะสมัครสมำชิกสหกรณ์ได้ตอ้ ง
เกิดมำจำกควำมสมัครใจของผูส้ มัคร ไม่ใช่มำจำกกำรถูกบังคับ
เพรำะธนำคำรพำณิ ชย์มีหน้ำที่ให้กำรบริ กำรแก่ประชำชนในกำรรับ
ฝำก-ถอน กูย้ มื เงิน ส่ วนกำรจัดพิมพ์ธนบัตรเป็ นหน้ำที่ของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
เพรำะในกำรกูย้ มื เงินในระบบ ถ้ำผูก้ ไู้ ม่สำมำรถจ่ำยเงินได้ทุกงวดตำมสัญญำที่ตกลง
อำจทำให้ถูกฟ้ องร้องทำงกฎหมำย
เพรำะควำมจริ งเป็ นเรื่ องรำวเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง สำมำรถตรวจสอบกับหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์ ที่หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั และยืนยันได้วำ่ เป็ นจริ ง มีอยูจ่ ริ ง
เพรำะพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ เป็ นพระรำชพิธีที่พระมหำกษัตริ ยท์ รงทำนำ
และเมื่อถึงวันนี้ที่เรี ยกว่ำวันพืชมงคล ก็จะถือว่ำเป็ นฤดูกำลของกำรทำนำ
เพรำะกำรเข้ำมำของอำรยธรรมต่ำงชำติที่มีกระแสนิยมรุ นแรงเมื่อเข้ำมำแล้ว
ส่ วนใหญ่จะทำลำยวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้สูญหำยไปหรื อเปลี่ยนแปลงไป
เพรำะควำมอุดมสมบูรณ์ของหนองโสน มีควำมอุดมสมบูรณ์ในด้ำนกำรทำ
เกษตรกรรม ค้ำขำย อีกทั้งมีแม่น้ ำล้อมรอบอันส่ งผลให้เกิดมีกำรค้ำขำยได้ดี
อีกทั้งยังสำมำรถป้ องกันข้ำศึกคือพม่ำบุกรุ กเข้ำได้อีกทำง
เพรำะภูมิประเทศที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรส่ งผลให้มีผลิตผลทำง
กำรเกษตรนำมำค้ำขำย และกำรมีแม่น้ ำล้อมรอบก็ช่วยให้เกิดมีกำรค้ำขำยกับ
พ่อค้ำชำวต่ำงชำติ
เพรำะจินดำมณี เป็ นแบบเรี ยนภำษำไทยเล่มแรกที่สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ทรงโปรดให้เรี ยบเรี ยงขึ้น
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เหตุผล
เพรำะสมุดภำพไตรภูมิพระร่ วง เป็ นภูมิปัญญำของสมัยธนบุรีในกำรนำหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำมำถ่ำยทอดเป็ นสมุดภำพเพื่อควำมเข้ำใจง่ำยขึ้น
เพรำะกำรอ่ำนละติจูดให้อ่ำนจำกเส้นข้ำงล่ำงขึ้นข้ำงบน และค่ำลองจิจูดให้อ่ำน
จำกเส้นทำงซ้ำยไปทำงขวำ
เพรำะภำคกลำงมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่รำบและที่รำบลุ่ม อันเป็ นที่มีควำม
อุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและกำรเลือกตั้งถิ่นฐำน
เพรำะกำรสร้ำงบ้ำนเรื อนบนที่สูงบนเขำ และมีหน้ำต่ำงน้อยเพื่อป้ องกันอำกำศหนำว
ซึ่ งเหมำะสมกับภูมิประเทศทำงภำคเหนือ
เพรำะปัญหำดินเสื่ อมคุณภำพเกิดจำกหลำยสำเหตุ หนึ่งในนั้นคือกำรปลูกพืชโดย
ใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มำณมำกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสำเหตุให้ทรัพยำกรดินเสื่ อมคุณภำพ
เพรำะพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงนำหลักทศพิธรำชธรรมอันเป็ นหลักกำร
ของผูป้ กครองที่ควรปฏิบตั ิมำใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ
เพรำะธัมเมกขสถูป เป็ นสังเวชนียสถำนที่สำคัญที่หนึ่งที่ได้สร้ำงขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึง
กำรแสดงปฐมเทศนำ กำรแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้ำในวันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 8
เพรำะพระรำธะเป็ นผูท้ ี่บวชเมื่อตอนอำยุมำกแล้ว พอบวชมำก็ต้ งั ใจฟังคำสอน
ปฏิบตั ิตำมคำสอนของอุปัชฌำย์เป็ นอย่ำงดี ทำให้ได้รับยกย่องจำกพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำว่ำเป็ นผูว้ ำ่ นอนสอนง่ำย
เพรำะกำรไม่ทำบำปทั้งปวงเป็ นหลักคำสอนสำคัญประกำรหนึ่งในหลักโอวำท 3
ซึ่ งเริ่ มด้วยกำรไม่ทำควำมชัว่ ต่อด้วยกำรทำควำมดีและลงท้ำยด้วยกำรฝึ กจิตใจ
ให้บริ สุทธิ์
เพรำะปริ จจำคะ หมำยถึง กำรบริ จำค กำรเสี ยสละเพื่อช่วยเหลือแก่คนในสังคม
โดยรวม พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงสละพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ประชำรำษฎร์ ไทย
เพรำะอริ ยสัจ 4 เป็ นหลักกำรแก้ปัญหำชีวิตแบบต่ำง ๆ
เพรำะเป็ นกำรช่วยรักษำควำมสะอำดบริ เวณศำสนสถำน เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมเสื่ อมโทรม
เพรำะกำรทำบุญทอดกฐินจัดเป็ นกำรทำบุญแบบกำลทำน คือ ต้องทำตำมระยะที่
กำหนดเพื่อเอื้อต่อพระธรรมวินยั ของสงฆ์ ซึ่ งกำหนดระยะเวลำทอดกฐินไว้ 1 เดือน
หลังจำกออกพรรษำ คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 - ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
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เหตุผล
เพรำะควำมสงบเรี ยบร้อยของสังคมจะเกิดมีข้ ึนได้เพรำะทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ที่ออกมำเพื่อควบคุมคนในสังคมไม่ให้เกิดควำมวุน่ วำย
เพรำะสิ ทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำเป็ นสิ ทธิ ที่เด็กจะพึงได้รับเพื่อพัฒนำไปเป็ นผูใ้ หญ่
ที่ดีในอนำคต ซึ่ งเด็กควรได้รับกำรพัฒนำทำงร่ ำงกำย สติปัญญำ และจิตใจ
เพรำะกำรแพร่ กระจำยทำงวัฒนธรรมเป็ นสำเหตุหนึ่งให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรม กำรเปลี่ยนแปลงกำรรับประทำนอำหำรโดยใช้มือมำใช้ชอ้ นส้อมแทน
ของคนไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 5 ซึ่งรัชกำลที่ 5 รับวัฒนธรรมนี้มำจำก
ชำติตะวันตก
เพรำะวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดจำกภูมิปัญญำของคนในชุมชน และกลำยเป็ น
เอกลักษณ์หรื อลักษณะเด่นที่เป็ นของตนเองที่แตกต่ำงจำกชุมชนอื่น
เพรำะรำยกำรทีวี 360 องศำ เป็ นรำยกำรข่ำวพยำกรณ์อำกำศ ซึ่ งกำรรับชมจะได้
ข้อมูลพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำว่ำจะเกิดอะไรขึ้นบ้ำงในอนำคต เพื่อเตรี ยมรับมือ
ป้ องกันเหตุภยั ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้ำ
เพรำะเป็ นระบอบที่เปิ ดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรประเทศ
เช่น กำรประท้วงรัฐบำลในกำรแก้ปัญหำ หรื อกำรออกเสี ยงเลือกตั้งผูแ้ ทน ซึ่ ง
แสดงถึงประชำชนเป็ นเจ้ำของอำนำจอธิปไตย
เพรำะเมื่อประชำชนไม่พอใจกำรทำงำนของรัฐบำล ประชำชนก็สำมำรถ
ที่จะเปลี่ยนรัฐบำล หรื อผูแ้ ทนได้โดยกำรเลือกบุคคลอื่นหรื อกลุ่มอื่นเข้ำมำทำหน้ำที่
บริ หำรประเทศ
เพรำะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหน้ำที่บริ หำรงำนในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์
แก่ประชำชนในพื้นที่ จึงมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน เข้ำใจปัญหำควำมต้องกำร
ของประชำชน และสำมำรถเข้ำให้ควำมช่วยเหลือประชำชนได้ทนั ท่วงที
เพรำะกำรออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งของประชำชนเป็ นกำรใช้อำนำจอธิ ปไตยอันเป็ น
กำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองให้กบั รัฐบำล เพรำะเป็ นกลุ่มที่ประชำชน
เลือกให้ทำหน้ำที่บริ หำรประเทศ
เพรำะผูผ้ ลิตที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมต้องมีกำรบริ หำร
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่ำและเกิดประโยชน์อย่ำงสู งสุ ด โดยไม่มีกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงสิ้ นเปลือง
เพรำะกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำอย่ำงฉลำด รู ้สิทธิ พ้นื ฐำนของตนในฐำนะผูบ้ ริ โภค
ในกำรเลือกสิ นค้ำและบริ กำรจะได้ไม่ถูกเอำเปรี ยบจำกผูผ้ ลิต หรื อหำกได้รับ
ควำมเสี ยหำยจำกกำรใช้สินค้ำก็สำมำรถเรี ยกร้องสิ ทธิ อื่น ๆ ได้
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เหตุผล
เพรำะธนำคำรถือว่ำเป็ นศูนย์กลำงของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งทำหน้ำที่รับฝำก-ถอน
เงินของหน่วยครัวเรื อนและนำเงินที่ฝำกนั้นให้หน่วยธุ รกิจ (ผูผ้ ลิต) กูเ้ พื่อเป็ นกำร
ลงทุน
เพรำะกลุ่มแม่บำ้ นเป็ นลักษณะกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อเป็ นกำร
ประกอบอำชีพโดยนำควำมรู้ควำมสำมำรถมำใช้เพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว
เพรำะนโยบำยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ชุมชนได้ใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูใ่ นชุมชนในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตผลงำนให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุม้ ค่ำ ซึ่ งทำให้
ชุมชนได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจด้วย
เพรำะหลักกำรและวิธีกำรของ 5Rs ในกำรใช้ทรัพยำกรโดยกำร Reduce, Reuse,
Recycle, Reject และ Repair นอกจำกจะช่วยลดกำรทำลำยทรัพยำกรสิ่ งแวดล้อม
แล้ว ยังจะมีส่วนช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรื อนได้อีกทำงหนึ่ง
เพรำะกำรรวบรวมข้อมูลและหลักฐำนเป็ นขั้นตอนหนึ่งของกำรศึกษำเรื่ องรำว
ประวัติศำสตร์ ซึ่งเครื่ องประดับจำกโลหะจัดเป็ นหลักฐำนข้อมูลของกำรศึ กษำ
เพรำะจำรึ กเป็ นหลักฐำนที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุกำรณ์หรื อเรื่ องรำวในสังคม
โดยผูจ้ ำรึ กมีจุดมุ่งหมำยในกำรบันทึกเพื่อบอกเรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่สำคัญลงในวัสดุ
ที่มีควำมคงทน ซึ่งจำรึ กเป็ นหลักฐำนที่เก่ำแก่และเป็ นกำรเขียนจำรึ กครั้งเดียว
ไม่มีกำรคัดลอกแก้ไขจึงเป็ นหลักฐำนที่น่ำเชื่ อถือ
เพรำะศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศำสนำต่ำงก็ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย
แล้วเผยแผ่มำยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพระพุทธศำสนำกลำยเป็ นศำสนำที่
คนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือ และศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูก็เป็ นที่เคำรพศรัทธำในเมืองไทย
เพรำะตอนปลำยกรุ งธนบุรีบำ้ นเมืองเกิดขัดแย้ง เจ้ำพระยำมหำกษัตริ ยศ์ ึก
(ทองด้วง) ยกทัพปรำบได้สำเร็ จ บรรดำขุนนำงและรำษฎรจึงได้อญั เชิ ญเสด็จขึ้น
ครองรำชสมบัติเป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งรำชวงศ์จกั รี เมื่อวันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2325
เพรำะในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้ทรงปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจและกำรคลัง หนึ่งในนั้นทรงจัดตั้งหอรัษฎำกรพิพฒั น์ เพื่อเป็ นหน่วยงำน
ที่รวบรวมเงินภำษีอำกรทัว่ ประเทศ
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เพรำะพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ทรงมีพระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญใน
กำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ทรงกำหนดแผนกำรต่ำง ๆ ไว้เป็ นเอกสำร
เพรำะเหตุน้ ี องค์กำรยูเนสโก จึงขึ้นทะเบียนเอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นมรดกควำมทรงจำ
แห่งโลกใน พ.ศ. 2552
เพรำะพระพุทธศำสนำเป็ นศำสนำที่คนไทยนับถือและเอกลักษณ์ของไทย
วรรณกรรมจึงมีกำรสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ให้ขอ้ คิด
สำหรับใช้ในชีวติ ประจำวัน
เพรำะสภำพภูมิประเทศในภำคอีสำนเป็ นที่ดอน ดินเป็ นดินทรำยไม่อุม้ น้ ำ กำรปลูก
พืชไร่ ที่ใช้น้ ำน้อยจึงเหมำะสม และกำรปลูกข้ำวก็เป็ นข้ำวนำปี ปลูกได้ในช่วงฤดูฝน
ซึ่ งบริ เวณทุ่งกุลำร้องไห้ถือเป็ นแหล่งปลูกข้ำวหอมมะลิที่มีคุณภำพ
เพรำะบริ เวณที่รำบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ ำเมื่อถึงฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก ส่ งผลให้น้ ำฝน
มีปริ มำณมำก แม่น้ ำสำคัญสำยต่ำง ๆ จะเกิดน้ ำล้นเข้ำท่วมพื้นที่โดยรอบอันเป็ น
ที่รำบลุ่ม
เพรำะกำรทำนำแบบขั้นบันได เหมำะในพื้นที่ของภำคเหนือบนไหล่เขำ
เพรำะกำรเคลื่อนที่ของเปลือกโลกจะก่อให้เกิดภูเขำไฟปะทุ และเกิดแผ่นดินไหว
เกิดสึ นำมิ ซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
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เพรำะกำรตัดสิ นใจแสดงธรรมชี้นำกำรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้ประสบควำมสุ ข
แสดงให้เห็นถึงพระมหำกรุ ณำคุณของพระพุทธเจ้ำที่ทรงมีแก่มวลมนุษย์ที่
ประสงค์ให้มนุษยชำติพน้ จำกควำมทุกข์ ประสบแต่ควำมสุ ข
เพรำะพระธรรม อันเป็ นคำสอนของพระพุทธเจ้ำที่เกิดจำกกำรตรัสรู ้ แล้วทรง
ปรำรถนำให้ผอู ้ ื่นรู ้ตำมด้วย ซึ่ งพระธรรมย่อมรักษำผูป้ ฏิบตั ิไม่ให้ตกไปในที่ชวั่
เพรำะสำวกผูฟ้ ังกำรปฏิบตั ิธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงสอนนั้นย่อมได้รับธรรมตำม
สมควรแก่กำรปฏิบตั ิ คือ ผลของควำมสงบสุ ขปรำศจำกโทษ
เพรำะหลักโอวำท 3 เป็ นหลักธรรมที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงแก่
พระอรหันต์ 1,250 องค์ ในวันมำฆบูชำ อันเป็ นหัวใจคำสอนของพระพุทธศำสนำ
เพรำะหัวใจสำคัญเป็ นคำสอนสำคัญของพระพุทธศำสนำในโอวำท 3 สรุ ปถึง
หลักกำร 3 ประกำร คือ กำรไม่ทำควำมชัว่ กำรทำควำมดี และกำรฝึ กจิต
เพรำะเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมหลักโอวำท 3 คือ กำรไม่เบียดเบียนเป็ นกำรไม่ทำควำมชัว่
(ศีลข้อ 1) กำรมีเมตตำช่วยเหลือเป็ นกำรทำควำมดี (เบญจธรรมข้อ 1) และ
กำรฝึ กจิตใจมีควำมปรำรถนำดีต่อผูอ้ ื่น
เพรำะพิธีถือศีลอดเป็ นพิธีที่ปฏิบตั ิในเดือนรอมฎอน เดือนที่พระเจ้ำประทำน
อัลกุรอำนแก่นบีมุฮมั มัดในครำวที่ท่ำนนบีออกไปบำเพ็ญเพียรที่ภูเขำหิ รำ
เพรำะควำมมุ่งหมำยตำมคำสอนเพื่อให้เกิดควำมอดทนทำงร่ ำงกำย ทดสอบควำม
เข้มแข็งของจิตใจ สอนให้รู้จกั เกิดควำมอดทน ควำมยำกลำบำกในเวลำไม่มีอำหำร
จะกิน
เพรำะท่ำนนบีมุฮมั มัด เป็ นศำสดำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกพระเจ้ำให้ทำหน้ำที่ประกำศ
คำสอนผ่ำนอัลกุรอำนที่พระเจ้ำทรงประทำนมำแก่มวลมนุ ษย์
เพรำะรำยได้ของผูบ้ ริ โภคไม่วำ่ จะมำกหรื อน้อยก็เป็ นปั จจัยที่สำคัญให้มีกำรซื้ อ
สิ นค้ำและบริ กำรเพื่อกำรบริ โภคและเพื่อควำมสะดวกสบำย
เพรำะรำยได้ผบู ้ ริ โภคที่มำกขึ้นหรื อน้อยก็จะส่ งผลให้กำรเลือกสิ นค้ำและบริ กำร
แตกต่ำงกัน ยิง่ หำกว่ำรำยได้ของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้นก็จะส่ งผลให้ปริ มำณในกำรซื้ อ
สิ นค้ำและบริ กำรเพิ่มมำกขึ้น
เพรำะอำยุที่แตกต่ำงกัน ช่วงวัยที่แตกต่ำงกันที่เป็ นปั จจัยหนึ่งให้มีกำรเลือกซื้ อ
สิ นค้ำและบริ กำรแตกต่ำงกันไปตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมกับวัยของตนเอง
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เพรำะนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดเป็ นผูน้ ำฝ่ ำยบริ หำรอันเป็ นโครงสร้ำงกำร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
เพรำะพระรำชบัญญัติองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ระบุในมำตรำ 35 ให้
สภำองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดคนหนึ่ง
เป็ นนำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
เพรำะตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดระบุหน้ำที่สรุ ปใจควำมให้มี
บทบำทหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบในจังหวัด และดำเนินนโยบำยส่ วนที่ อบต.
ไม่สำมำรถทำได้ เป็ นต้น
เพรำะประวัติศำสตร์ ของเมียนมำร์ เคยเป็ นที่ต้ งั อำณำจักรที่มีชื่อเสี ยง คือ อำณำจักร
พุกำม ซึ่ งมีกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ คือ พระเจ้ำอนิรุทธ์ หรื อพระเจ้ำอโนรธำผูท้ ี่สร้ำง
ควำมเป็ นปึ กแผ่นให้กบั อำณำจักรพุกำม
เพรำะประชำชนชำวพม่ำนับถือพระพุทธศำสนำมำช้ำนำน พระพุทธศำสนำมีควำม
เจริ ญรุ่ งเรื องมำก ซึ่ งเห็นได้จำกพุทธศำสนสถำนสำคัญ เจดียม์ ำกมำยในประเทศ
เมียนมำร์
เพรำะก่อนนี้เมียนมำร์ ปกครองแบบเผด็จกำรทหำรแต่เมื่อ พ.ศ. 2532 สภำฟื้ นฟู
กฎระเบียบของชำติจดั ให้มีกำรเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิ ปไตยเป็ นครั้งแรกในรอบ
30 ปี ปัจจุบนั ประเทศเมียนมำร์ปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบสำธำรณรัฐ
เพรำะภำคใต้เป็ นภูมิภำคที่แคบและยำวขนำบด้วยทะเล มีทิวเขำสู งเป็ นแกนกลำง
ทำให้ขวำงทิศทำงกำรพัดของลมประจำปี คือ ลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี
เพรำะมีเทือกเขำสู งเป็ นสันกลำงของภำค ทำให้กำรไหลของน้ ำเป็ น 2 ทำง คือ
ไหลลงฝั่งอ่ำวไทยทำงตะวันออกและไหลลงฝั่งอันดำมันทำงตะวันตก
เพรำะภูมิประเทศขนำบด้วยทะเลทั้งสองฝั่ง นอกจำกประชำชนมีอำชีพเพำะปลูก
แล้ว ภำคใต้ประชำชนจะประกอบอำชีพประมงออกเรื อหำปลำทำงทะเล
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เพรำะภำคตะวันออกได้เกิดกำรขยำยตัวทำงด้ำนอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรม
กลัน่ น้ ำมัน อุตสำหกรรมประกอบรถยนต์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี
เพรำะสภำพภูมิประเทศของภำคตะวันออกเป็ นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ ทำให้มีแม่น้ ำสำคัญ
คือ แม่น้ ำปรำจีน แม่น้ ำบำงปะกง และเป็ นที่รำบชำยฝั่งทะเลและหมู่เกำะอันเป็ น
สถำนที่ท่องเที่ยว เช่น เกำะสี ชงั เกำะล้ำน
เพรำะบำงพื้นที่ประชำกรส่ วนใหญ่มีอำชีพเพำะปลูก ส่ งผลให้มีผลไม้เศรษฐกิจ
คือ เงำะ ทุเรี ยน มังคุด ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง และมีอำชีพเลี้ยงสัตว์
ส่ งผลให้มีประเพณี วงิ่ ควำย จังหวัดชลบุรี

