ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 80 ข้อ (ข้อ 1-80) ข้อละ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ในฐำนะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของศำสนิกชน (ส 1.1 ป.4/1)
1. ผลในข้อใดที่เกิดขึ้นจำกกำรที่พุทธศำสนิกชนอำศัยพระพุทธศำสนำเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ
1 ทำให้ดำเนินชี วติ อย่ำงมีควำมสุ ข สำมำรถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่ำงสันติสุข
2 ทำให้ชีวติ มีควำมสะดวกสบำยปรำศจำกควำมลำบำก
3 ทำให้ชีวติ มีควำมก้ำวหน้ำ ประสบควำมสำเร็ จในหน้ำที่กำรงำน
4 ทำให้ทุกชีวติ มีฐำนะมัน่ คง มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติต้ งั แต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศธรรม หรื อประวัติศำสดำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.4/2)
2. วัดแห่งแรกในพระพุทธศำสนำเกิดจำกเหตุกำรณ์กำรประกำศธรรมครั้งใด
1 โปรดปัญจวัคคีย ์
2 โปรดชฎิล 3 พี่นอ้ ง
3 โปรดพระเจ้ำพิมพิสำร
4 กำรแต่งตั้งพระอัครสำวก

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั อภิปรำยควำมสำคัญและมีส่วนร่ วมในกำรบำรุ งรักษำศำสนสถำนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ป.4/1)
3. กำรกระทำในข้อใดเหมำะสมที่สุดกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรบำรุ งรักษำพุทธศำสนสถำน
1 กำรแต่งกำยให้สุภำพเรี ยบร้อย
2 กำรทำควำมสะอำดลำนวัด ไม่ทิง้ สิ่ งสกปรก
3 กำรนำสุ นขั จรจัดไปปล่อยที่วดั
4 กำรไม่วงิ่ เล่นส่ งเสี ยงดังบริ เวณวัด
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม
และธำรงรักษำประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมวิถีประชำธิปไตยในฐำนะสมำชิกที่ดีของชุมชน (ส 2.1 ป.4/1)
4. กิจกรรมในข้อใดเป็ นกำรปฏิบตั ิตนเป็ นสมำชิกที่ดีของชุมชน
1 กำรมีควำมซื่ อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ
2 กำรไม่ซ้ื อสิ ทธิ ขำยเสี ยงในกำรเลือกตั้ง
3 กำรปล่อยน้ ำเสี ยที่ไม่ผำ่ นกำรบำบัดลงในแม่น้ ำ
4 กำรร่ วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บำ้ น

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สิทธิ พ้นื ฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย (ส 2.1 ป.4/3)
อ่ำนข่ำวต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำม
เจ้ำหน้ำที่ถึงกับผงะเมื่อพบเศษชิ้นส่ วนมนุษย์ ก้อนเลือด และกะโหลกอ่อน บรรจุใส่ ถุง 250 ถุง
รวม 348 ศพ แต่ละศพถูกทิ้งในเวลำต่ำงกัน สัปเหร่ อวัดปฏิเสธลัน่ แต่สุดท้ำยยอมจำนนสำรภำพสิ้ น
รับเอี่ยวคลินิกทำแท้ง 4-5 แห่ง เอำศพมำเผำทำลำย แต่ตอนหลังเมรุ เกิดเสี ย เลยต้องเก็บศพไว้จนเน่ำ
เรื่ องจึงแดงออกมำ
ที่มำ : เดลินิวส์ออนไลน์ 17 พฤศจิกำยน 2553
5. จำกข่ำวดังกล่ำว ทำให้ทรำบถึงกำรละเมิดสิ ทธิ พ้นื ฐำนของเด็กในด้ำนใด
1 สิ ทธิในกำรมีส่วนร่ วม
2 สิ ทธิในกำรมีชีวติ
3 สิ ทธิที่พึงได้รับกำรปกป้ อง
4 สิ ทธิที่พึงได้รับกำรพัฒนำ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยบทบำท หน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง (ส 2.2 ป.4/2)
6. เพรำะเหตุใดระหว่ำงกำรเลือกตั้ง จึงต้องฟังกำรหำเสี ยงของพรรคหรื อบุคคลผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
1 เพื่อช่วยตัดสิ นใจเลือกคนดีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
2 เพื่อช่วยตัดสิ นใจเลือกคนที่มีอำนำจวำสนำ
3 เพื่อช่วยตัดสิ นใจเลือกคนที่มีฐำนะมัน่ คง
4 เพื่อช่วยตัดสิ นใจเลือกคนที่มีชื่อเสี ยง

ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ป.4/3)
7. “ล้ ำเลิศสื่ อสำร พลังงำนแทนแก้ปัญหำ ฝนหลวง ฟ้ ำห่วงชำวนำ ชำติไทย นับว่ำโชคดี”
จำกข้อควำมดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยท์ ี่มีต่อสังคมตำมข้อใด
1 ทรงดำรงอยูใ่ นฐำนะเป็ นที่เคำรพสักกำระ
2 ทรงเป็ นศูนย์รวมควำมเป็ นชำติ
3 ทรงเป็ นประมุขของชำติ
4 ทรงเป็ นผูน้ ำในกำรพัฒนำ
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)
8. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร
1 รำยได้นอ้ ย ไม่สำมำรถซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรได้
2 รำคำสิ นค้ำและบริ กำรสู งขึ้น ทำให้กำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรลดลง
3 อำยุของผูบ้ ริ โภคไม่มีผลต่อกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร
4 กำรโฆษณำสิ นค้ำไม่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคหันมำซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร
ตัวชี้วดั บอกสิ ทธิ พ้นื ฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผูบ้ ริ โภค (ส 3.1 ป.4/2)
9. นักเรี ยนมีโอกำสไปเลือกซื้ อเตำรี ดกับผูป้ กครอง นักเรี ยนควรจะแนะนำผูป้ กครอง
ในกำรเลือกซื้ อเตำรี ดอย่ำงไร
1 ให้สังเกตที่เครื่ องหมำยมำตรฐำนทัว่ ไป
2 ให้สังเกตเตำรี ดที่มีเครื่ องหมำย อย. รับรอง
3 ให้สังเกตเตำรี ดที่มีเครื่ องหมำยมำตรฐำนบังคับ
4 ให้เลือกสิ นค้ำที่มีรำคำถูกที่สุด

ตัวชี้วดั อธิ บำยหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
(ส 3.1 ป.4/3)
10. บุคคลในข้อใดนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ได้เหมำะสมที่สุด
1 สุ พจน์ต้ งั ใจอ่ำนหนังสื อเตรี ยมสอบถึงเช้ำทุกวัน
2 ภูมิวชิ ญ์นำเสื้ อผ้ำที่กระดุมหลุดมำเย็บกระดุมใหม่
3 สุ ธีร์นำเงินที่สะสมไว้ไปซื้ อโทรศัพท์เครื่ องใหม่
4 วิชำญอดอำหำรกลำงวันเพื่อเก็บเงินไปเข้ำร้ำนเน็ต
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจของคนในชุมชน (ส 3.2 ป.4/1)
11. ข้อใดมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนมีควำมเข้มแข็งได้เหมำะสมที่สุด
1 จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
2 ลงทุนเปิ ดบ้ำนเป็ นร้ำนขำยของชำ
3 ให้ทุกครัวเรื อนประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
4 ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริ กำรในชุมชน
ตัวชี้วดั อธิ บำยหน้ำที่เบื้องต้นของเงิน (ส 3.2 ป.4/2)
12. กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้ำและบริ กำรในข้อใดเหมำะสมที่สุด
1 ซื้ อสิ นค้ำตำมควำมต้องกำร
2 ซื้ อสิ นค้ำให้นอ้ ยกว่ำรำยรับ
3 ซื้ อสิ นค้ำให้เท่ำกับจำนวนของรำยรับ
4 ซื้ อสิ นค้ำมีคุณภำพและรำคำแพง

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)
13. คริ สต์ศกั รำช 2013 เป็ นสหัสวรรษที่ 3 มีควำมหมำยตรงกับช่วง ค.ศ. ใด
1 ค.ศ. 2001 - ค.ศ. 2100
2 ค.ศ. 2001 - ค.ศ. 3000
3 ค.ศ. 2100 - ค.ศ. 2101
4 ค.ศ. 2000 - ค.ศ. 2009

ตัวชี้วดั อธิบำยยุคสมัยในกำรศึกษำประวัติของมนุษยชำติโดยสังเขป (ส 4.1 ป.4/2)
14. กำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทย นักประวัติศำสตร์ใช้เกณฑ์ใดในกำรแบ่งยุคสมัยประวัติศำสตร์
1 ควำมสำมำรถในกำรประดิษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้
2 ควำมสำมำรถในกำรประดิษฐ์ตวั อักษรขึ้นมำใช้
3 เหตุกำรณ์สำคัญในแต่ละช่วงเวลำของกำรเป็ นเมืองหลวง
4 เหตุกำรณ์ที่มนุษย์สำมำรถสร้ำงบ้ำนแปงเมืองได้แล้ว
ตัวชี้วดั แยกแยะประเภทหลักฐำนที่ใช้ในกำรศึกษำควำมเป็ นมำของท้องถิ่น (ส 4.1 ป.4/3)
15. โบรำณสถำนที่สร้ำงขึ้นเป็ นเมืองโบรำณ จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดเป็ นหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ประเภทใด
1 หลักฐำนชั้นต้นที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2 หลักฐำนชั้นรองที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
3 หลักฐำนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
4 หลักฐำนท้องถิ่นที่ไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรตั้งหลักแหล่งและพัฒนำกำรของมนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศำสตร์
และยุคประวัติศำสตร์ โดยสังเขป (ส 4.2 ป.4/1)
16. ข้อใดเป็ นลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนของคนในสมัยรัตนโกสิ นทร์
1 ตั้งถิ่นฐำนบริ เวณที่รำบลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตรงข้ำมกรุ งธนบุรี
2 ตั้งถิ่นฐำนบริ เวณที่ลำดเชิงเขำเพื่อป้ องกันน้ ำท่วม
3 ตั้งถิ่นฐำนบริ เวณลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ มีแม่น้ ำไหลผ่ำนไม่ไกลจำกทะเล
4 ตั้งถิ่นฐำนบริ เวณลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง มีแม่น้ ำล้อมรอบ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรสุ โขทัยโดยสังเขป (ส 4.3 ป.4/1)
17. พระบรมรำชำนุสำวรี ยส์ ำมกษัตริ ย ์ มีควำมสอดคล้องกับข้อใด
1 พ่อขุนรำมคำแหง พ่อขุนศรี อินทรำทิตย์ พ่อขุนบำนเมือง
2 พ่อขุนมังรำย พ่อขุนผำเมือง พ่อขุนศรี นำวนำถุม
3 พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนมังรำย พ่อขุนรำมคำแหง
4 พ่อขุนศรี อินทรำทิตย์ พระมหำธรรมรำชำที่ 1 พระยำงัว่ นำถุม
ตัวชี้วดั บอกประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยสุ โขทัย (ส 4.3 ป.4/2)
18. ข้อใดเป็ นพระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญของพ่อขุนศรี อินทรำทิตย์
1 ทรงสร้ำงสัมพันธไมตรี กบั อำณำจักรต่ำง ๆ ทำงเหนือ
2 ทรงพัฒนำกรุ งสุ โขทัยให้เป็ นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ
3 ทรงขับไล่พวกขอมและทรงสถำปนำกรุ งสุ โขทัย
4 ทรงพระรำชนิพนธ์เรื่ องไตรภูมิพระร่ วง

ตัวชี้วดั อธิ บำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยสุ โขทัยที่น่ำภำคภูมิใจ และควรค่ำแก่กำรอนุ รักษ์
(ส 4.3 ป.4/3)
19. นักเรี ยนควรมีแนวทำงในกำรอนุ รักษ์ภำษำไทยและอักษรไทยได้อย่ำงไร
1 ฝึ กร้องเพลงไทยให้ถูกต้อง
2 ฝึ กพูดและเขียนภำษำไทยให้ถูกต้อง
3 ฝึ กพิมพ์คำศัพท์ต่ำง ๆ ให้คล่องและรวดเร็ ว
4 ฝึ กสอนภำษำไทยแก่ชำวต่ำงชำติเพื่อเผยแพร่ ภำษำไทย
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)
20. นักเรี ยนจะใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ ขอ้ ใดเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับ
ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรม
1 ภำพถ่ำยดำวเทียม
2 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
3 แผนที่ลกั ษณะทำงกำยภำพ
4 แผนที่เส้นทำงคมนำคม
ตัวชี้วดั ระบุแหล่งทรัพยำกรและสิ่ งต่ำง ๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่ (ส 5.1 ป.4/2)
21. เครื่ องหมำยสัญลักษณ์บนแผนที่ในข้อใดที่ช่วยให้นกั เรี ยนทรำบระยะทำง
ระหว่ำงสถำนที่หนึ่งไปยังสถำนที่อีกแห่งหนึ่ง
1 เครื่ องหมำยบอกทิศ
2 มำตรำส่ วน
3 สัญลักษณ์แสดงภูมิประเทศ
4 คำอธิบำยสัญลักษณ์

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 ป.4/2)
22. กำรกระทำในข้อใดที่ทำให้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมเป็ นไปในทำงบวกได้เหมำะสมที่สุด
1 กำรขุดลอกคลองเพื่อเป็ นทำงน้ ำผ่ำน
2 กำรปล่อยน้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วลงในแม่น้ ำ
3 กำรขยำยพื้นที่ทำงกำรเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
4 กำรส่ งเสริ มกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำม
หลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำที่ตนนับถือ ในฐำนะที่เป็ นมรดก
ทำงวัฒนธรรมและหลักในกำรพัฒนำชำติไทย (ส 1.1 ป.5/1)
23. หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำข้อใดที่ช่วยพัฒนำคนไทยให้มีจิตใจ
ที่มีควำมเสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1 กำยภำวนำ
2 ศีลภำวนำ
3 จิตภำวนำ
4 ปัญญำภำวนำ

ตัวชี้วดั สรุ ปพุทธประวัติต้ งั แต่เสด็จกรุ งกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสำคัญ หรื อประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.5/2)
ใช้ตวั เลือกต่อไปนี้เป็ นคำตอบในข้อ 24
1. ศำสนำอิสลำม
2. ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
3. ศำสนำคริ สต์
4. พระพุทธศำสนำ
24. ข้อใดสรุ ปลำดับกำรกำเนิดขึ้นของศำสนำต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง
1 1 2 4 3
2 3 1 2 4
3 2 4 3 1
4 4 2 1 3
ตัวชี้วดั อธิบำยองค์ประกอบและควำมสำคัญของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ป.5/4)
25. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์ของศำสนำต่ำง ๆ
1 คัมภีร์พระเวทเป็ นคัมภีร์เก่ำแก่ของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
2 พระไตรปิ ฎกเป็ นคัมภีร์รวบรวมคำสอนของชำวพุทธเพื่อไปสู่ สวรรค์
3 หลักศรัทธำ 6 และหลักปฏิบตั ิ 5 เป็ นคำสอนสำคัญของคัมภีร์อลั กุรอำน
4 คัมภีร์ไบเบิลเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำเพื่อชี้ แนวทำงให้มนุษย์หลุดพ้นจำกบำป

ตัวชี้วดั แสดงควำมเคำรพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตำมไตรสิ กขำและหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำหรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.5/5)
อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบคำถำม
เมื่อตอนเป็ นเด็ก สุ ทตั ตะเข้ำพิธีมอบตนเป็ นศิษย์เข้ำศึกษำเล่ำเรี ยนกับอำจำรย์จนจบกำรศึกษำ
ปัจจุบนั สุ ทตั ตะลำอำจำรย์มำสร้ำงครอบครัว และในอนำคตข้ำงหน้ำ เมื่ออำยุมำกขึ้นเขำจะแสวงหำธรรม
จำกนั้นจะสละชีวติ ทำงโลกออกบวชสู่ ป่ำเพื่อควำมหลุดพ้น
26. สุ ทตั ตะนำหลักธรรมของศำสนำใดมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
1 อริ ยสัจ 4 : พระพุทธศำสนำ
2 บัญญัติ 10 ประกำร : ศำสนำคริ สต์
3 หลักปฏิบตั ิ 5 : ศำสนำอิสลำม
4 หลักอำศรม 4 : ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนด
และอภิปรำยประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม (ส 1.2 ป.5/2)
27. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
1 เพื่อสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทำงพระพุทธศำสนำ
2 เพื่อสร้ำงศรัทธำนำไปสู่ กำรปฏิบตั ิตำมคำสอน
3 เพื่อเป็ นกำรสะเดำะเครำะห์กรรมให้กบั ตนเอง
4 เพื่อเป็ นกำรสื บต่อพระพุทธศำสนำให้มนั่ คงสื บไป

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม
และธำรงรักษำประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงและปฏิบตั ิตนตำมสถำนภำพ บทบำท สิ ทธิ เสรี ภำพ และหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดี
(ส 2.1 ป.5/1)
อ่ำนข้อควำมตอนหนึ่งในพระบรมรำโชวำท แล้วตอบคำถำม
“...ทุก ๆ คนในชำติมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ ถ้ำแต่ละคนปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนให้เป็ นผลดีที่สุด
ที่จะกระทำได้ ด้วยควำมรักชำติและมีควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันแล้ว ชำติของเรำจะเจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น
สื บไป...”
พระบรมรำโชวำทในพิธีตรวจพลสวนสนำม
เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ลำนพระรำชวังดุสิต 3 ธันวำคม 2504

28. จำกพระบรมรำโชวำทแสดงถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีได้อย่ำงไร
1 กำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ดว้ ยกำรรักชำติและมีควำมสำมัคคี
2 กำรทำตำมหน้ำที่ของตนเองเท่ำที่จะทำได้
3 กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนโดยไม่ตอ้ งสนใจใครในสังคม
4 กำรช่วยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจในประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
ตัวชี้วดั เสนอวิธีกำรปกป้ องคุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรละเมิดสิ ทธิเด็ก (ส 2.1 ป.5/2)
29. กำรปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิเด็กในสังคมไทยเป็ นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคคลใด
1 เป็ นหน้ำที่ของเด็กและเยำวชน
2 เป็ นหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
3 เป็ นหน้ำที่ของสถำบันครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบ
4 เป็ นหน้ำที่รับผิดชอบร่ วมกันของทุก ๆ คนในสังคม

ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อกำรดำเนิ นชีวติ ในสังคมไทย (ส 2.1 ป.5/3)
30. บุคคลในข้อใดชื่อว่ำเป็ นผูเ้ ห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย
1 สุ วจั น์ชอบแต่งกำยตำมสมัยนิยม
2 ปณิ ธำนนำวัฒนธรรมไทยมำปรับใช้กบั วัฒนธรรมต่ำงประเทศ
3 เสรี ไปร่ วมกิจกรรมสรงน้ ำพระและรดน้ ำดำหัวผูใ้ หญ่ในเทศกำลสงกรำนต์
4 มัลลิกำใส่ กำงเกงขำสั้นไปทำบุญที่วดั ใกล้บำ้ น
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยโครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ และควำมสำคัญของกำรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ส 2.2 ป.5/1)
31. ข้อใดไม่ ใช่ ควำมสำคัญขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1 แบ่งเบำภำระหน้ำที่ของรัฐบำล
2 ประชำชนได้รับกำรบริ กำรที่รวดเร็ วขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทำงไกล
3 ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
4 เป็ นกำรขยำยอำนำจให้กบั ผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ระบุบทบำท หน้ำที่ และวิธีกำรเข้ำดำรงตำแหน่งของผูบ้ ริ หำรท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/2)
32. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อำนำจในฝ่ ำยบริ หำรของกรุ งเทพมหำนครคือข้อใด
1 ประธำนสภำกรุ งเทพมหำนคร
2 สมำชิกสภำกรุ งเทพมหำนคร (ส.ข.)
3 ผูว้ ำ่ รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร
4 สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎรกรุ งเทพมหำนคร (ส.ส.)

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ส 2.2 ป.5/3)
33. ข้อใดเป็ นกำรบริ กำรสำธำรณประโยชน์ที่เป็ นหน้ำที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1 โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพประจำตำบล
2 ศูนย์ศิลปำชีพ
3 โรงพลศึกษำ
4 โรงอำหำรประจำตำบล
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจ
หลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ (ส 3.1 ป.5/3)
34. กำรดำเนิ นกำรของสหกรณ์มุ่งผลประโยชน์ตำมข้อใด
1 เพื่อกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของชุมชน
2 มุ่งผลประโยชน์ของสมำชิกมำกกว่ำผลกำไรสู งสุ ด
3 มุ่งมัน่ ให้ประชำชนได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม
4 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือผลกำไรของสหกรณ์
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทหน้ำที่เบื้องต้นของธนำคำร (ส 3.2 ป.5/1)
35. ครอบครัวของนักเรี ยนมีควำมจำเป็ นต้องสร้ำงบ้ำนใหม่ แต่เงินทุนไม่เพียงพอ
ครอบครัวของนักเรี ยนควรกูย้ มื กับธนำคำรใด
1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2 ธนำคำรออมสิ น
3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4 ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

ตัวชี้วดั จำแนกผลดีและผลเสี ยของกำรกูย้ มื (ส 3.2 ป.5/2)
36. ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื เงินทั้งในระบบและนอกระบบเป็ นอย่ำงไร
1 ทำให้กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรลดลง
2 ทำให้เศรษฐกิจเกิดภำวะเงินเฟ้ อ
3 เป็ นกำรสร้ำงภำระหนี้สินให้กบั ตนเองและครอบครัว
4 เป็ นกำรทำให้ผมู ้ ีรำยได้นอ้ ยซื้ อสิ นค้ำในรำคำที่สูงขึ้น
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริ งกับข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องรำวในท้องถิ่น
(ส 4.1 ป.5/3)
37. ข้อควำมในข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
1 คนไทยส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
2 เพรำะคนไทยส่ วนใหญ่มีอำชี พทำนำ คนไทยจึงนิยมรับประทำนข้ำว
3 จำนวนจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 20 จังหวัด
4 จังหวัดอุบลรำชธำนีอยูภ่ ำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อธิบำยอิทธิ พลของอำรยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/1)
38. อิทธิพลของอำรยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยในข้อใดที่เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที
1 เทศกำลสำรทจีน
2 เทศกำลตรุ ษจีน
3 เทศกำลกินเจ
4 เทศกำลไหว้พระจันทร์
ตัวชี้วดั อภิปรำยอิทธิ พลของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/2)
39. จุดประสงค์เบื้องต้นของกำรเข้ำมำในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชำวตะวันตกคือข้อใด
1 กำรแสวงหำทรัพยำกร
2 กำรติดต่อค้ำขำยและเผยแผ่ศำสนำ
3 กำรขยำยอำณำเขตอำณำนิคม
4 กำรเผยแพร่ วฒั นธรรม
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย
มีควำมรัก ควำมภูมิใจ และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำและธนบุรีโดยสังเขป (ส 4.3 ป.5/1)
40. เพรำะเหตุใดสมเด็จพระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชจึงสำมำรถกอบกูเ้ อกรำชจำกพม่ำ และสถำปนำกรุ งธนบุรี
ได้สำเร็ จ
1 กำรมีกองกำลังมำกขึ้นและกำรยอมรับอำนำจจำกเจ้ำเมืองต่ำง ๆ
2 เพรำะกำรช่วยเหลือจำกบรรดำประเทศต่ำง ๆ จำกตะวันตก
3 เพรำะทหำรพม่ำขำดเสบียงจึงหมดพละกำลังในกำรรบ
4 เพรำะด้วยควำมสำมำรถในกำรแล่นเรื อและกำรใช้อำวุธสงครำม

ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่ส่งเสริ มควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
ของอำณำจักรอยุธยำ (ส 4.3 ป.5/2)
41. กำรปกครองสมัยอยุธยำ พระมหำกษัตริ ยท์ รงมีฐำนะเป็ นอย่ำงไร
1 ทรงมีพระรำชอำนำจสู งสุ ดในฐำนะเป็ นสมมติเทพ
2 ทรงอยูใ่ นฐำนะบิดำตำมหลักกำรปกครองแบบพ่อปกครองลูก
3 ทรงอยูใ่ นฐำนะผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ มีพลังเหนือธรรมชำติ
4 ทรงดำรงตำแหน่งในฐำนะผูด้ ูแลควำมสงบสุ ขของรำษฎร ปรำบปรำมโจรผูร้ ้ำย
ตัวชี้วดั บอกประวัติและผลงำนของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจ
(ส 4.3 ป.5/3)
42. ข้อใดคือยุทธวิธีที่พระเจ้ำตำกสิ นมหำรำชทรงใช้ในกำรกอบกูก้ รุ งศรี อยุธยำคืนจำกกองทัพพม่ำได้สำเร็ จ
1 เดินเท้ำเข้ำโจมตีกองทัพพม่ำจำกด้ำนนอกรุ กเข้ำด้ำนใน
2 ปรำบปรำมชุมชนในหัวเมืองต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั กรุ งธนบุรี
3 ยกทัพเรื อเข้ำโจมตีกองทัพพม่ำที่ธนบุรีให้แตกพ่ำยก่อนกอบกูก้ รุ งศรี อยุธยำ
4 สั่งให้ทหำรทุบหม้อข้ำวหม้อแกงจำกนั้นเข้ำโจมตีกองทัพพม่ำ

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 ตอบคำถำม

มำตรำส่ วนรู ปภำพหรื อมำตรำส่ วนเส้นบรรทัด
43. จำกมำตรำส่ วนรู ปภำพบนแผนที่ หำกจังหวัดอ่ำงทองอยูห่ ่ ำงจำกจังหวัดนครสวรรค์ 4.7 เซนติเมตร
ระยะทำงของพื้นที่จริ งจะเป็ นเท่ำไร
1 470 กิโลเมตร
2 28 กิโลเมตร
3 47 เซนติเมตร
4 47 กิโลเมตร

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน
และกำรย้ำยถิ่นของประชำกรในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/1)
44. ข้อใดไม่ ใช่ ผลกระทบที่เกิดจำกกำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำชน
1 ปั ญหำทำงเศรษฐกิจ
2 ปัญหำจรำจรติดขัด
3 ปัญหำชุมชนแออัด
4 ปัญหำมลพิษ
ตัวชี้วดั อธิบำยอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวติ
และกำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรมในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/2)
45. หำกนักเรี ยนไปเที่ยวภำคตะวันตกที่จงั หวัดตำกในฤดูหนำว นักเรี ยนจะได้มีส่วนร่ วมในประเพณี ใด
1 ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้ำว
2 ประเพณี ลอยกระทงสำย
3 ประเพณี วงิ่ ควำย
4 พิธีบวชป่ ำสื บชะตำแม่น้ ำ
ตัวชี้วดั นำเสนอตัวอย่ำงที่สะท้อนให้เห็นผลจำกกำรรักษำและกำรทำลำยสภำพแวดล้อม
และเสนอแนวคิดในกำรรักษำสภำพแวดล้อมในภูมิภำค (ส 5.2 ป.5/3)
46. ข้อใดเป็ นกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อมอย่ำงถูกวิธี
1 กำรนำน้ ำในคลองที่สะอำดมำใช้
2 กำรใช้ทรัพยำกรให้ได้มำกที่สุด
3 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ
4 กำรบำบัดน้ ำเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ ำ

สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะเป็ นศำสนำประจำชำติ
หรื อควำมสำคัญของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ป.4/1) (ส 1.1 ป.5/1) (ส 1.1 ป.6/1)
47. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำพระพุทธศำสนำเป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศำสนิกชน
1 ชำวพุทธนิยมเดินทำงไปไหว้พระและพระธำตุเจดีย ์
2 ชำวพุทธมักศรัทธำสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
3 ชำวพุทธมีควำมเชื่อในวัตถุมงคล เครื่ องรำงของขลัง
4 ชำวพุทธมีศรัทธำในเรื่ องแก้กรรมและกำรสะเดำะเครำะห์
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 ยนสำมำรถปฏิบตั ิตนตำมหลักปั จฉิ มโอวำทได้อย่ำงไร
1 กำรชนะควำมโกรธด้วยควำมดี
2 กำรพึ่งพำตนเองอยูเ่ สมอ
3 ยินดีพอใจกับสิ่ งที่ตนมีอยูแ่ ล้ว
4 ดำเนินชี วติ ด้วยกำรมีสติอยูเ่ สมอ
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำและประพฤติตนตำมแบบอย่ำงกำรดำเนินชี วติ และข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดก เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.6/3)
49. จำกกำรศึกษำเรื่ องพุทธสำวก นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่ำงไรจึงจะได้ชื่อว่ำเป็ นพุทธสำวกที่ดี
1 ตั้งใจเผยแผ่คำสอนสำวกของพระพุทธเจ้ำ
2 ตั้งใจปฏิบตั ิตำมคำสอนของพระพุทธเจ้ำ
3 นำคำสอนสำวกของพระพุทธเจ้ำมำปฏิบตั ิ
4 สร้ำงรู ปเหมือนพุทธสำวกไว้เป็ นเครื่ องเตือนสติ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญและเคำรพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตำมไตรสิ กขำและหลักธรรมโอวำท 3
ในพระพุทธศำสนำ หรื อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ป.6/4)
50. นักเรี ยนสำมำรถปฏิบตั ิตนตำมโอวำท 3 ให้เหมำะสมได้อย่ำงไร
1 ตั้งใจรักษำศีล หมัน่ เจริ ญสมำธิ พัฒนำสติปัญญำ
2 เว้นจำกกำรลักทรัพย์ ประกอบอำชีพสุ จริ ต ไม่โลภอยำกได้ของคนอื่น
3 กำรประพฤติสุจริ ตทำงกำย วำจำ และใจ
4 ศรัทธำในกฎแห่งกรรม ปฏิบตั ิตำมอริ ยสัจ เจริ ญมงคลชีวติ
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. ข้อใดเป็ นกำรปฏิบตั ิตนตำมหลักทศพิธรำชธรรมที่มีควำมสำคัญที่สุด
1 ควำมอ่อนโยน
2 ควำมยับยั้งชัง่ ใจ
3 ควำมไม่โกรธ
4 กำรไม่คลำดจำกควำมดี
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสิ่ งแวดล้อม
และเพื่อแก้ปัญหำอบำยมุขและสิ่ งเสพติดในชีวติ รวมทั้งเพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันเป็ นชำติ
ได้อย่ำงสมำนฉันท์ (ส 1.1 ป.4/7) (ส 1.1 ป.5/7) (ส 1.1 ป.6/7)
52. บุคคลควรปฏิบตั ิตนตำมสุ ภำษิตข้อใด จึงจะได้รับกำรยกย่องและกำรนับถือชื่นชมจำกบุคคลอื่น
1 นตฺ ถิ โลเก อนินฺทิโต
2 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
3 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
4 โลโกปตฺ ถมฺ ภิกำ เมตฺ ตำ

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิ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. พิธีกำรอุปสมบทจะสำเร็ จและถูกต้องตำมหลักพระธรรมวินยั ขึ้นอยูก่ บั สถำนที่ใด
1 วิหำร
2 อุโบสถ
3 ศำลำกำรเปรี ยญ
4 มณฑป
ตัวชี้วดั อธิ บำยประโยชน์ของกำรเข้ำร่ วมในศำสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรม
ในวันสำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนด และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ป.6/3)
54. อำทิตย์ได้รับมอบหมำยจำกครู ให้ท่องคำอำรำธนำพระปริ ตรเพื่อวัตถุประสงค์ตำมข้อใด
1 เพื่อเป็ นกำรกล่ำวขอศีลจำกพระสงฆ์
2 เพือ่ นิมนต์พระสงฆ์ให้แสดงธรรม
3 เพื่อนิมนต์ให้พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์
4 เพื่อเป็ นกำรกล่ำวคำถวำยผ้ำอำบน้ ำฝน

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 ประจำวันของครอบครัวและชุมชน
(ส 2.1 ป.4/1) (ส 2.1 ป.5/1) (ส 2.1 ป.6/1)
55. กำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตำมกฎหมำยท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีอย่ำงไร
1 ทำให้ประหยัดงบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่น
2 ทำให้ชุมชนมีระเบียบ สงบสุ ข และมีกำรพัฒนำ
3 ทำให้มีควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำยมำกขึ้น
4 ทำให้เป็ นที่นบั ถือของคนในชุมชน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สิทธิ พ้นื ฐำนที่เด็กทุกคนพึงได้รับตำมกฎหมำย รวมทั้งสำมำรถเสนอวิธีกำร
ปกป้ องคุม้ ครองตนเองหรื อผูอ้ ื่นจำกกำรละเมิดสิ ทธิเด็ก (ส 2.1 ป.4/2) (ส 2.1 ป.5/2)
56. กำรกระทำในข้อใดไม่ ใช่ แนวทำงปกป้ องคุม้ ครองตนเองและผูอ้ ื่นจำกกำรละเมิดสิ ทธิ
1 ระมัดระวังตนเอง ไม่ทำในสิ่ งที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
2 เลือกคบหำกับคนที่แนะนำไปในทำงที่ดี
3 หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงนอกสถำนที่โดยลำพัง
4 พูดคุยและรับคำชักชวนอย่ำงสุ ภำพจำกคนแปลกหน้ำ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตำมกำลเวลำและธำรงรักษำวัฒนธรรมอันดีงำม
(ส 2.1 ป.6/2)
57. นักเรี ยนได้ร่วมกิจกรรมรดน้ ำดำหัวผูใ้ หญ่ในวันสงกรำนต์ กำรกระทำของนักเรี ยน
เป็ นกำรธำรงรักษำวัฒนธรรมประเภทใด
1 คติธรรม
2 วัตถุธรรม
3 สหธรรม
4 เนติธรรม
ตัวชี้วดั อธิ บำยคุณค่ำทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มคนในสังคมไทย (ส 2.1 ป.4/4)
(ส 2.1 ป.5/3) (ส 2.1 ป.6/4)
58. ข้อใดเป็ นประโยชน์และคุณค่ำของวัฒนธรรม
1 ช่วยให้ผคู ้ นมีระเบียบแบบแผนในกำรดำเนินชี วติ
2 ทำให้ผคู ้ นในสังคมมีอำชีพที่หลำกหลำยมำกขึ้น
3 ส่ งผลให้เกิดมีกิจกรรมสำหรับกำรท่องเที่ยว
4 ทำให้ประเทศชำติมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ขอ้ มูลข่ำวสำร
ในกำรเรี ยนรู้ได้เหมำะสม (ส 2.1 ป.6/5)
59. นักเรี ยนควรจะรับชมข้อมูลข่ำวสำรทำงโทรทัศน์ที่มีสัญลักษณ์ใดที่ให้ประโยชน์
และเหมำะสมกับนักเรี ยนมำกที่สุด
1

2

3

4

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิ บำยอำนำจอธิ ปไตยและควำมสำคัญของระบอบประชำธิ ปไตย รวมทั้งอธิ บำย
ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ป.4/1) (ส 2.2 ป.4/3)
60. ประชำชนจะใช้อำนำจอธิ ปไตยอย่ำงไร ภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
1 ใช้อำนำจผ่ำนผูพ้ ิพำกษำ
2 ใช้อำนำจผ่ำนตัวแทนที่ประชำชนเลือก
3 ใช้อำนำจโดยกำรฟังเสี ยงของคนส่ วนมำก
4 พระมหำกษัตริ ยท์ รงใช้อำนำจอธิปไตยแทนประชำชน
ตัวชี้วดั อธิบำยบทบำท หน้ำที่ของพลเมืองในกระบวนกำรเลือกตั้ง รวมทั้งอภิปรำยบทบำท
ควำมสำคัญในกำรใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งตำมระบอบประชำธิ ปไตย (ส 2.2 ป.4/2)
(ส 2.2 ป.6/3)
61. นักเรี ยนสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองได้อย่ำงไรจึงเหมำะสมที่สุด
1 ช่วยกันรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
2 เสนอชื่อเพื่อแก้ไขกฎหมำยต่อรัฐสภำ
3 ร่ วมประท้วงคัดค้ำนกำรซื้ อเสี ยง
4 เป็ นหัวคะแนนให้กบั ผูส้ มัครเลือกตั้ง

ตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบบทบำท หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและรัฐบำล (ส 2.2 ป.5/1)
(ส 2.2 ป.6/1)
62. ลักษณะที่เหมือนกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับรัฐบำลคือข้อใด
1 ผูแ้ ทนมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนเช่นเดียวกัน
2 มีหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงเดียวกัน
3 มีอำนำจตรำกฎหมำยปกครองประเทศเหมือนกัน
4 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกพระมหำกษัตริ ยเ์ หมือนกัน
ตัวชี้วดั มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริ มประชำธิ ปไตยในท้องถิ่นและประเทศ (ส 2.2 ป.6/2)
63. ข้อใดไม่ ถูกต้องในกำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำรเลือกตั้ง
1 รณรงค์ให้คนในท้องถิ่นออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
2 รับฟังข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
3 ซื้ อขำยและดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้ง
4 ตรวจสอบรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
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. หำกนักเรี ยนเป็ นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนเป็ นผูผ้ ลิตที่มีควำมรับผิดชอบอย่ำงไร
1 จัดจำหน่ำยสิ นค้ำตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
2 เพิ่มรำคำสิ นค้ำเมื่อสิ นค้ำมีจำนวนน้อยลง
3 ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภำพต่ำเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต
4 ผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน

ตัวชี้วดั บอกสิ ทธิ พ้นื ฐำนและรักษำผลประโยชน์ของตนเองในฐำนะผูบ้ ริ โภค
และอธิบำยบทบำทของผูบ้ ริ โภคที่รู้เท่ำทัน (ส 3.1 ป.4/2) (ส 3.1 ป.6/2)
65. ข้อใดแสดงถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำอย่ำงชำญฉลำดมำกที่สุด
1 วำงแผนใช้จ่ำยให้สมดุลระหว่ำงรำยรับ-รำยจ่ำย
2 เลือกซื้ อสิ นค้ำที่มีบริ กำรของแถม
3 เลือกซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรที่มีคุณภำพและรำคำแพง
4 วำงแผนซื้ อสิ นค้ำครั้งละปริ มำณมำก ๆ
ตัวชี้วดั ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ในครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน (ส 3.1 ป.4/3) (ส 3.1 ป.5/2)
66. วัตถุประสงค์สำคัญของแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงต่อครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน คือข้อใด
1 เพื่อแบ่งเบำภำระของรัฐบำล
2 เพื่อขจัดปั ญหำควำมยำกจนให้หมดสิ้ น
3 เพื่อทำให้ประชำชนมีฐำนะร่ ำรวยขึ้น
4 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้
ตัวชี้วดั บอกวิธีและประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ ยืน (ส 3.1 ป.6/3)
“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยำกรพร้อมมูล ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรบุคคล
ซึ่ งเรำสำมำรถนำมำใช้เสริ มสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภำพอันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็ นอย่ำงดี
ข้อสำคัญเรำต้องรู ้จกั ใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงฉลำด คือไม่นำมำทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์
หรื อได้ประโยชน์ไม่คุม้ ค่ำ หำกแต่ระมัดระวังใช้ดว้ ยควำมประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยควำมคิดพิจำรณำ
ตำมหลักวิชำ เหตุผล และควำมถูกต้องเหมำะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริ งที่จะเกิดแก่ประเทศชำติ
ทั้งในปั จจุบนั และอนำคตอันยืนยำว...”
พระรำชดำรัสในกำรเสด็จออกมหำสมำคมในงำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่ 5 ธันวำคม 2521

67. จำกพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั มีใจควำมสำคัญในเรื่ องใด
1 อนำคตของทรัพยำกรธรรมชำติของไทย
2 ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของทรัพยำกร
3 กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4 ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรในประเทศไทย

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
และควำมจำเป็ 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. หน่วยครัวเรื อนในหน่วยเศรษฐกิจมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับหน่วยธุ รกิจ
1 หำรำยได้จำกกำรขำยปั จจัยกำรผลิตและซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรจำกหน่วยธุ รกิจ
2 นำเงินกูท้ ี่ได้จำกธนำคำรไปลงทุนในหน่วยธุ รกิจ
3 ซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรพร้อมเสี ยภำษีให้แก่หน่วยธุ รกิจ
4 รับค่ำตอบแทนจำกกำรขำยปั จจัยกำรผลิตพร้อมเสี ยภำษี
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจภำยในท้องถิ่น (ส 3.2 ป.6/2)
69. ข้อใดเป็ นประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกองทุนหมู่บำ้ น
1 ทำให้ชุมชนพึ่งพำตนเองน้อยลง
2 เพิ่มปริ มำณกำรใช้จ่ำยของคนในชุมชน
3 กระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนและเสริ มสร้ำงกำรพึ่งพำตนเอง
4 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้คนในท้องถิ่นมีกำรแข่งขันกัน

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั อธิบำยประวัติของมนุษยชำติและควำมสำคัญของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ในกำรศึกษำ
เรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงง่ำย ๆ (ส 4.1 ป.4/2) (ส 4.1 ป.6/1)
70. กำรศึกษำประวัติศำสตร์ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือมำกที่สุด ควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 กำรกำหนดหัวข้อที่จะศึกษำ
2 กำรสรุ ปข้อมูลควำมรู้
3 กำรนำเสนอข้อมูล
4 กำรรวบรวมข้อมูลและหลักฐำนที่หลำกหลำย
ตัวชี้วดั นำเสนอข้อมูลจำกหลักฐำนที่หลำกหลำยในกำรทำควำมเข้ำใจเรื่ องรำวสำคัญในอดีต
(ส 4.1 ป.4/3) (ส 4.1 ป.6/2)
71. ข้อใดคือสิ่ งสำคัญที่สุดในกำรนำเสนอเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์
1 วิธีกำรศึกษำประวัติศำสตร์
2 หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
3 ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
4 กำรจัดนิทรรศกำรทำงประวัติศำสตร์

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั อภิปรำยอิทธิ พลทำงอำรยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ ที่มีต่อสังคมไทยปั จจุบนั
โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/1) (ส 4.2 ป.5/2)
72. ผลดีที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยในกำรเข้ำมำของวัฒนธรรมต่ำงชำติ คือข้อใด
1 กำรแยกจำกครอบครัวมำอยูล่ ำพัง
2 สร้ำงกระแสวัตถุนิยมมำกขึ้น
3 สังคมไทยมีควำมเป็ นสำกลมำกยิง่ ขึ้น
4 กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทยลดน้อยลง
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยพัฒนำกำรของไทย ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์
โดยสังเขป (ส 4.3 ป.4/1) (ส 4.3 ป.5/1) (ส 4.3 ป.6/1)
73. ข้อใดเป็ นแนวทำงกำรวำงโครงสร้ำงกำรพัฒนำขั้นพื้นฐำนของประเทศที่ส่งผลตั้งแต่สมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มำจนถึงปัจจุบนั
1 กำรสร้ำงเมืองดุสิตธำนีเป็ นแบบจำลองกำรปกครองแบบประชำธิปไตย
2 กำรจัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับแรก
3 กำรปลูกฝังนโยบำยชำตินิยม
4 กำรทำสนธิ สัญญำเบำว์ริง

ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่ส่งเสริ มควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของไทย
สมัยต่ำง ๆ ได้ (ส 4.3 ป.5/2) (ส 4.3 ป.6/2)
74. ข้อใดเป็ นปั จจัยสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในพุทธศักรำช 2475
1 กำรต้องกำรขึ้นสู่ อำนำจของคณะรำษฎร
2 แนวคิดจำกกำรศึกษำชำติตะวันตก
3 ปั ญหำด้ำนเศรษฐกิจ
4 แรงกดดันจำกชำติตะวันตก
ตัวชี้วดั ยกตัวอย่ำงผลงำนของบุคคลสำคัญด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรี
และรัตนโกสิ นทร์ (ส 4.3 ป.4/2) (ส 4.3 ป.5/3) (ส 4.3 ป.6/3)
75. ข้อใดเป็ นพระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญของพ่อขุนรำมคำแหงที่กลำยเป็ นเอกลักษณ์ไทยถึงปัจจุบนั
1 พระรำชนิพนธ์แบบเรี ยนภำษำไทย “จินดำมณี ”
2 กำรประดิษฐ์อกั ษรไทย
3 พระรำชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่ วง
4 วรรณกรรมมหำชำติคำหลวง
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. สถำปัตยกรรมไทยข้อใดที่ได้รับอิทธิพลจำกศิลปกรรมชำติตะวันตก
1 วัดพระศรี รัตนศำสดำรำม
2 วัดเบญจมบพิตร
3 วัดยำนนำวำ
4 วัดรำชโอรส

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ ง
ซึ่ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์
ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ (แผนที่ ภำพถ่ำยชนิดต่ำง ๆ) ระบุลกั ษณะสำคัญทำงกำยภำพ
และสังคมของประเทศ (ส 5.1 ป.6/1)
77. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรศึกษำสภำพภูมิศำสตร์ โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียม
1 สำรวจพื้นที่ได้กว้ำงขวำงและแม่นยำ
2 ข้อมูลที่ได้มีควำมทันสมัย
3 ข้อมูลที่ได้มีควำมหลำกหลำย
4 ใช้เป็ นข้อมูลสำหรับกำรท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงกำยภำพกับปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
ของประเทศ (ส 5.1 ป.6/2)
78. กำรสร้ำงบ้ำนเรื อนบริ เวณใดที่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ดินโคลนถล่มมำกที่สุด
1 บริ เวณไหล่เขำที่ลำดเชิงเขำ
2 บริ เวณที่รำบชำยฝั่งทะเล
3 บริ เวณที่รำบลุ่มฝั่งแม่น้ ำ
4 บริ เวณที่มีเนื้ อดินเป็ นดินทรำย

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติกบั สิ่ งแวดล้อมทำงสังคมในประเทศ
(ส 5.2 ป.6/1)
79. ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อมทำงธรรมชำติกบั สิ่ งแวดล้อมทำงสังคม
1 ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เดิมลดน้อยลง ส่ งผลให้มีกำรย้ำยถิ่น
2 สภำพภูมิอำกำศที่ร้อน ส่ งผลให้คนนิยมใส่ เสื้ อผ้ำที่บำงเบำ
3 ประชำกรที่เพิม่ มำกขึ้นทำให้มีปริ มำณทรัพยำกรธรรมชำติเพิม่ ขึ้นด้วย
4 ลักษณะภูมิประเทศและควำมอุดมสมบูรณ์ ส่ งผลให้กำรประกอบอำชีพนั้นแตกต่ำงกัน
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรแปลงสภำพธรรมชำติในประเทศไทยจำกอดีตถึงปั จจุบนั และผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น (ส 5.2 ป.6/2)
80. จำกเหตุกำรณ์กำรเกิดคลื่นสึ นำมิที่ผำ่ นมำ ส่ งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อใดมำกที่สุด
1 ธุ รกิจที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเลได้รับควำมนิยมมำกขึ้น
2 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
3 กำรประกอบอำชีพของผูป้ ระสบภัยสึ นำมิตอ้ งเปลี่ยนแปลงไป
4 วิถีชีวติ ของผูค้ นต่ำงไปจำกเดิมเพรำะต้องย้ำยที่อยูอ่ ำศัย

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 อหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ป.4/4)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
หลักธรรม
คาตอบ
1
เบญจศีล

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
หลักธรรม
คาตอบ
1
ไตรสิ กขำ

2

พระไตรปิ ฎก

2

เบญจธรรม

3

อริ ยสัจ

3

ศรัทธำ 4

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
ผลจากการปฏิบัติ
กากับคาตอบ
A
ชีวติ มีควำมปลอดภัย มีควำมมัน่ คงทำงทรัพย์สินและ
สติปัญญำ และนำพำสังคมให้เกิดควำมสงบสุข
B
มีควำมร่ ำรวย มีชื่อเสี ยงโด่งดัง เป็ นที่เคำรพนับถือของ
คนทัว่ ไป ได้รับกำรจำรึ กไว้เป็ นบุคคลสำคัญ
C
ชีวติ ประสบควำมสำเร็ จ มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
หลุดพ้นจำกทุกข์

81. หลักธรรมขั้นพื้นฐำนสำหรับกำรดำเนิ นชีวติ ของชำวพุทธคืออะไร นอกจำกไม่ทำควำมชัว่ แล้ว
ชำวพุทธควรทำควำมดีอย่ำงไร กำรปฏิบตั ิดงั กล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงไร
1 31A
2 13C
3 22B
4 12A

ตัวชี้วดั อธิบำยหลักธรรมสำคัญของศำสนำอื่น ๆ โดยสังเขป (ส 1.1 ป.6/8)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
ศาสนา
หลักธรรม
คาตอบ
คาตอบ
1
ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู
1
เบญจศีล-เบญจธรรม
2

พระพุทธศำสนำ

2

บัญญัติ 10 ประกำร

3

ศำสนำคริ สต์

3

หลักอำศรม 4

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
จุดประสงค์ /เป้ าหมาย
กากับคาตอบ
A
นิพพำน กำรหลุดพ้นจำกทุกข์กิเลส
อย่ำงสิ้นเชิง
B
กำรได้ไปอยูใ่ นดินแดนแห่งพระเจ้ำ
(อำณำจักรแห่งพระเจ้ำ)
C
โมกษะ กำรหลุดพ้นไปอยูร่ ่ วมกันกับ
พรหมัน

82. ศำสนำใดที่มีอำยุเก่ำแก่ที่สุด มีหลักธรรมใดที่ควรนำมำปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิต
และมีเป้ ำหมำยกำรปฏิบตั ิน้ นั อย่ำงไร
1 31A
2 13C
3 22B
4 12A

ตัวชี้วดั อธิบำยลักษณะสำคัญของศำสนพิธี พิธีกรรมของศำสนำอื่น ๆ และปฏิบตั ิตนได้
อย่ำงเหมำะสมเมื่อต้องเข้ำร่ วมพิธี (ส 1.1 ป.6/9)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ศาสนา
คาตอบ
1
พระพุทธศำสนำ

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
พิธีกรรม
คาตอบ
1
ศีลมหำสนิท

2

ศำสนำสิ กข์

2

พิธีปำหุล

3

ศำสนำคริ สต์

3

พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมำมกะ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
การปฏิบัติ
กากับคาตอบ
A
สวดมนต์ ทำนขนมปั งและเหล้ำองุ่น
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนเลือดและเนื้อของ
พระเยซู เพื่อควำมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
B
พิธีลำ้ งบำปด้วยน้ ำศักดิ์สิทธิ์ หลังจำก
ล้ำงบำปแล้ว ทุกคนจะได้รับสัญลักษณ์
ที่เรี ยกว่ำ “กกะ 5”
C
กำรแสดงตนโดยมีพระสงฆ์เป็ นพยำน
รับทรำบว่ำเป็ นผูย้ อมรับนับถือ
พระพุทธเจ้ำ

83. กำรเดินทำงไปสวดมนต์ที่โบสถ์ทุกวันอำทิตย์ เป็ นพิธีกรรมของผูน้ บั ถือศำสนำใด เป็ นกำรมีส่วนร่ วม
ในพิธีกรรมใด และมีหลักกำรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 13C
2 32A
3 23B
4 31A

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั อธิบำยอำนำจอธิปไตยและควำมสำคัญของระบอบประชำธิปไตย (ส 2.2 ป.4/1)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ลักษณะ
เลขที่
คาตอบ
การปกครอง
คาตอบ
1
ระบอบประชำธิปไตย
1
อันมีพระมหำกษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
2
ระบอบประชำธิปไตย
2
อันมีประธำนำธิบดีเป็ น
หัวหน้ำรัฐบำล
3
ระบอบประชำธิปไตย
3
อันมีนำยกรัฐมนตรี เป็ น
ประมุขของประเทศ

คาตอบกลุ่มที่ 2
อานาจอธิปไตย
ใช้อำนำจควบคุมสิ ทธิและ
เสรี ภำพของประชำชน
ใช้อำนำจผ่ำนผูน้ ำสูงสุดและ
ใช้อำนำจเด็ดขำดคนเดียว
อำนำจนิติบญั ญัติ อำนำจ
บริ หำร และอำนำจตุลำกำร

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
อานาจหน้ าที่
กากับคาตอบ
A
กำหนดนโยบำยและแนวทำง
กำรปฏิบตั ิงำนในกำรบริ หำร
ประเทศด้วยควำมสุจริ ต
B
กำรออกกฎหมำยและกลัน่ กรอง
กฎหมำยที่นำไปใช้ในกำร
บริ หำรประเทศ
C
กำรพิจำรณำคดี พิพำกษำคดีดว้ ย
ควำมบริ สุทธิ์และยุติธรรม

84. ลักษณะข้อใดเป็ นกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยของไทย มีหลักกำรบริ หำรอำนำจอธิ ปไตยอย่ำงไร
และรัฐบำลมีหน้ำที่ใช้อำนำจอธิปไตยตำมข้อใด
1 12C
2 21C
3 13A
4 32B

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั อธิบำยภูมิปัญญำไทยที่สำคัญสมัยอยุธยำและธนบุรีที่น่ำภำคภูมิใจและควรแก่กำรอนุ รักษ์ไว้
(ส 4.3 ป.5/4)
คาตอบกลุ่มที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 2

เลขที่
เลขที่
วรรณกรรม
กษัตริย์
คาตอบ
คาตอบ
1
ลิลิตโองกำรแช่งน้ ำ
1
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
2
จินดำมณี
2
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
3

พงศำวดำร
กรุ งศรี อยุธยำ

3

สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
วัตถุประสงค์
กากับคาตอบ
A
เพื่อให้ขำ้ รำชบริ พำรเกิดควำมสำมัคคีกนั
B
เพื่อกำรบันทึกเหตุกำรณ์สำคัญ
ควำมเป็ นไปในสมัยอยุธยำ
C
เพื่อกำรแปลภำษำบำลีเป็ นภำษำไทยให้ผอู ้ ่ำน
เกิดควำมเข้ำใจง่ำยขึ้น

85. วรรณกรรมใดที่จดั ว่ำเป็ นภูมิปัญญำที่เก่ำแก่ที่สุดในสมัยกรุ งศรี อยุธยำ แต่งขึ้นในสมัยกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
และพระองค์ทรงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสิ่ งใด
1 21B
2 13A
3 32C
4 33A

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั บอกควำมสัมพันธ์ของกลุ่มอำเซี ยนโดยสังเขป (ส 4.2 ป.6/2)
คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
เลขที่
ประเทศ
คาตอบ
คาตอบ
1
ไทย ลำว กัมพูชำ
1
เมียนมำร์ และติมอร์เลสเต
2
ไทย ฟิ ลิปปิ นส์
2
มำเลเซีย สิ งคโปร์
อินโดนีเซีย
3
บรู ไนดำรุ สซำลำม
3
เวียดนำม ลำว
เมียนมำร์ กัมพูชำ

คาตอบกลุ่มที่ 2

คาตอบกลุ่มที่ 3

ตัวอักษร
วัตถุประสงค์
กากับคาตอบ
เป็ นควำมร่ วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่ คง
A
ให้เป็ นประชำคมแห่งอำเซียน
ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของโลก
ลักษณะการรวมตัว

เป็ นกำรร่ วมมือเพื่อกำรแข่งขันระหว่ำง
สมำชิกอำเซียน

B

เป็ นกำรร่ วมมือเพื่อสร้ำงประชำคมให้เป็ น
สังคมที่มีคนเก่ง มีคุณภำพ

C

ให้เป็ นประชำคมอยูร่ ่ วมกันอย่ำง
สันติสุขมีควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจ
และเป็ นสังคมที่เอื้ออำทร
เป็ นสังคมที่มำกด้วยควำมสำมัคคี

86. ประเทศในอำเซียนประเทศใดเป็ นประเทศผูร้ ่ วมก่อตั้งประชำคมอำเซี ยน กำรรวมตัวดังกล่ำว
มีลกั ษณะเป็ นอย่ำงไร และจะส่ งผลต่อประชำคมอำเซี ยนตำมข้อใด
1 23B
2 12C
3 21B
4 33A

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
เลขที่
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
คาตอบ
(ลักษณะภูมปิ ระเทศ)
1
ภูมิประเทศเป็ นภูเขำ ทิวเขำสูง
และมีแอ่งที่รำบระหว่ำงภูเขำ
2
ภูมิประเทศเป็ นที่ดอนและที่รำบสูง
เป็ นภูเขำยอดรำบ
3
ภูมิประเทศเป็ นที่รำบลุ่ม
มีควำมอุดมสมบูรณ์

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
สิ่งแวดล้ อมทางสังคม
กากับคาตอบ
(การประกอบอาชีพ)
A
อำชีพปลูกพืชไร่ ที่ตอ้ งใช้น้ ำน้อย
หรื อพืชที่มีรำกยำว
B
อำชีพเกษตรกรรมเพำะปลูก เช่น
ส้ม ลำไย ลิ้นจี่ ไม้ดอกไม้ประดับ
C
อำชีพประมงน้ ำจืดเพรำะเป็ นแหล่ง
ที่มีสตั ว์น้ ำอุดมสมบูรณ์

87. ภูมิภำคใดเหมำะสมที่สุดสำหรับเดินทำงไปสัมผัสอำกำศหนำวและทิวทัศน์ที่สวยงำม จะพบลักษณะ
ภูมิประเทศแบบใด และกำรประกอบอำชีพของคนในภูมิภำคคืออำชีพใด
1 23B
2 32C
3 23A
4 21B

คาตอบกลุ่มที่ 1
เลขที่
ภูมภิ าค
คาตอบ
1
ภำคตะวันตก
2

ภำคตะวันออก

3

ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

คาตอบกลุ่มที่ 2
เลขที่
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
คาตอบ
(ลักษณะภูมอิ ากาศ)
1
สภำพภูมิอำกำศร้อน มีอำกำศแล้ง
ยำวนำนกว่ำช่วงชุ่มชื้น
2
ภูมิอำกำศร้อนชื้น มีฝนปำนกลำง
และแห้งแล้งแบบภูเขำ
3
ภูมิอำกำศค่อนข้ำงเย็น
และอำกำศแล้งแบบภูเขำ

คาตอบกลุ่มที่ 3
ตัวอักษร
สิ่งแวดล้ อมทางสังคม
กากับคาตอบ
(ลักษณะทีอ่ ยู่อาศัย)
A
บ้ำนตั้งอยูบ่ นเขำ มีช่องลมและ
หน้ำต่ำงน้อย เพรำะอำกำศหนำว
B
บ้ำนตั้งอยูบ่ นที่ดอน ยกพื้นสูงเพือ่
เก็บข้ำวของ มีหน้ำต่ำงมำก
C
ใต้ถนุ บ้ำนยกสูงเพื่อกันน้ ำท่วม
ใต้ถุนยกสูงเพื่อระบำยควำมร้อน

88. ครอบครัวของนักเรี ยนต้องย้ำยไปอยูท่ ี่ดินแดนทุ่งกุลำร้องไห้ซ่ ึ งอยูใ่ นภูมิภำคใด มีลกั ษณะภูมิอำกำศ
เป็ นอย่ำงไร ครอบครัวของนักเรี ยนควรสร้ำงบ้ำนลักษณะใดที่เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศ
1 13C
2 22C
3 32A
4 31B

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ข้ อ
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เหตุผล
เพรำะหลักธรรมของพระพุทธศำสนำซึ่งทุกคนยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิต
นำมำซึ่งควำมสุ ขแก่ตนเองและสังคมโดยรวม
เพรำะหลังจำกพระพุทธเจ้ำแสดงธรรมโปรดพระเจ้ำพิมพิสำรและบริ วำรแล้ว
พระเจ้ำพิมพิสำรเกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสจึงได้ถวำยวัดเวฬุวนั ไว้เป็ นที่ประทับ
เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวเป็ นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยในกำรทำนุบำรุ งพระพุทธศำสนำ
ให้ดำรงคงอยูส่ ื บต่อไป
เพรำะเป็ นหน้ำที่กำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนร่ วมกันและสร้ำงควำมสำมัคคี
ในชุมชน
เพรำะสิ ทธิ ในกำรมีชีวติ เป็ นสิ ทธิ พ้นื ฐำน เด็กที่อยูใ่ นครรภ์มำรดำ มีสิทธิ ที่จะเกิดมำ
ตำมธรรมชำติและมีชีวติ ผูใ้ หญ่ไม่มีสิทธิ ทำร้ำยเด็กให้เกิดอันตรำย บำดเจ็บ และ
ตำยได้
เพรำะก่อนกำรตัดสิ นใจเลือกตัวแทนมำทำหน้ำที่แทนตนเองนั้น ต้องคอยรับฟัง
แนวทำงนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรตัดสิ นใจ
เพรำะพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงนำชำติไทยให้มีกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อประโยชน์ของประชำชนจำกโครงกำรพระรำชดำริ หลำยโครงกำร
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นผูน้ ำในกำรพัฒนำ
เพรำะรำคำสิ นค้ำแพงขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะจ่ำยเงินซื้ อสิ นค้ำลดลง ขณะเดียวกัน
รำคำสิ นค้ำต่ำลง กำลังกำรซื้ อก็จะเพิ่มขึ้น
เพรำะเครื่ องหมำยมำตรฐำนบังคับ เป็ นเครื่ องหมำยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมำย
กำหนดว่ำต้องมีมำตรฐำนเพื่อกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ปลอดภัย
เพรำะกำรนำของชำรุ ดมำซ่อมแซมเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ เป็ นกำรช่วยลดรำยจ่ำย
อันเป็ นกำรประหยัดตำมแนวทำงของควำมพอเพียง
เพรำะเป็ นกำรช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน
ให้มีรำยได้หมุนเวียน
เพรำะกำรรู ้จกั บริ หำรเงินหรื อรำยรับ โดยกำรใช้จ่ำยให้นอ้ ยกว่ำรำยรับ
จะช่วยให้มีเงินออมเหลือเก็บไว้ใช้ในยำมจำเป็ น

ข้ อ
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เหตุผล
เพรำะสหัสวรรษที่ 1 เริ่ ม ค.ศ. 1 - ค.ศ. 1000 ดังนั้น
สหัสวรรษที่ 3 จึงอยูใ่ นช่วง ค.ศ. 2001 - ค.ศ. 3000
เพรำะยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ เป็ นช่วงเวลำยำวนำน เพื่อควำมสะดวกและง่ำย
ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ จึงใช้เกณฑ์จำกกำรที่มนุษย์รู้จกั คิดประดิษฐ์ตวั อักษร
ขึ้นมำใช้ แบ่งยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
เพรำะโบรำณสถำนที่สร้ำงขึ้นที่เมืองโบรำณ จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็ นกำรสร้ำง
เลียนแบบสถำนที่จริ ง โดยใส่ รำยละเอียดต่ำง ๆ เสมือนของจริ ง
เพรำะพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ ำจุฬำโลกทรงสถำปนำกรุ งเทพมหำนคร
เป็ นเมืองหลวงตั้งอยูต่ รงข้ำมกรุ งธนบุรี ซึ่ งเป็ นที่รำบลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
เพรำะพ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยำ พ่อขุนมังรำยแห่งอำณำจักรล้ำนนำ
และพ่อขุนรำมคำแหงแห่งกรุ งสุ โขทัย เป็ นพระสหำยกัน จึงมีกำรสร้ำง
พระบรมรำชำนุสำวรี ยส์ ำมกษัตริ ย ์ ตั้งอยูห่ น้ำศำลำกลำงเก่ำ จังหวัดเชียงใหม่
เพรำะพ่อขุนศรี อินทรำทิตย์มีพระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญ คือ เมื่อครั้งเป็ นพ่อขุนบำงกลำงหำวได้ร่วมกับพ่อขุนผำเมืองขับไล่พวกขอมและสถำปนำกรุ งสุ โขทัยขึ้น
เพรำะกำรพูดและกำรเขียนภำษำไทยเป็ นกิจกรรมที่คนไทยทุกคนสำมำรถทำได้ง่ำย
และเป็ นวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรช่วยอนุรักษ์ภำษำไทย
เพรำะภำพถ่ำยทำงอำกำศเป็ นกำรบินถ่ำยภำพในช่วงเวลำต่ำง ๆ ได้ตำมที่ตอ้ งกำร
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั สำระถูกต้องครบถ้วน
เพรำะมำตรำส่ วนเป็ นองค์ประกอบบนแผนที่ ใช้เทียบระยะทำงบนแผนที่
กับระยะทำงของพื้นที่จริ ง
เพรำะกำรปล่อยน้ ำเสี ยที่ผำ่ นกำรบำบัดแล้วลงในแหล่งน้ ำ เป็ นกำรช่วยอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมและมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
เพรำะหลักของจิตภำวนำ เป็ นหลักกำรพัฒนำฝึ กอบรมจิตใจให้เกิดมีควำมประณี ต
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
เพรำะศำสนำที่เก่ำแก่ที่สุด คือ ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู รองลงมำเป็ นพระพุทธศำสนำ
ศำสนำคริ สต์ และสุ ดท้ำยเป็ นศำสนำอิสลำม
เพรำะหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมีจุดมุ่งหมำยที่มีควำมสำคัญแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ คือ
หลุดพ้นจำกทุกข์และกิเลสโดยสิ้ นเชิง
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เหตุผล
เพรำะหลักอำศรม 4 เป็ นหลักธรรมของศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู อันเป็ นขั้นตอน
กำรดำเนินชีวติ ตำมช่วงวัย ช่วงอำยุต้ งั แต่เด็กถึงวัยชรำ
เพรำะกำรสะเดำะเครำะห์กรรมไม่ใช่หลักกำรของพระพุทธศำสนำ
เพรำะกำรทำหน้ำที่ให้สมบูรณ์ดว้ ยควำมรักชำติและสำมัคคี
เป็ นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและประชำชนที่พึงปฏิบตั ิ
เพรำะทุกคนมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือสังคมร่ วมกัน เด็กเป็ นอนำคตและทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีค่ำ หำกช่วยกันส่ งเสริ มสนับสนุน เด็กจะเป็ นกำลังในกำรพัฒนำประเทศ
ในอนำคต
เพรำะกำรร่ วมสรงน้ ำพระ รดน้ ำดำหัวผูใ้ หญ่ในเทศกำลสงกรำนต์เป็ นกิจกรรม
ที่ดีงำมของวัฒนธรรมไทย
เพรำะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลักกำรของกำรกระจำยอำนำจ
กำรปกครองแก่ทอ้ งถิ่น ให้มีกำรบริ หำรจัดกำรปกครองกันเอง
เพรำะผูว้ ำ่ รำชกำรกรุ งเทพฯ จัดเป็ นฝ่ ำยบริ หำรกำรกำหนดนโยบำยและบริ หำรงำน
ให้เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร
เพรำะโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพประจำตำบลเป็ นหน่วยงำนที่พฒั นำขึ้นของ
สำธำรณสุ ข สำหรับประจำตำบล องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ส่ งเสริ มสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ แก่โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพประจำตำบล
เพรำะหลักกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ มุ่งให้บริ กำรแก่สมำชิกให้รับประโยชน์
เป็ นสำคัญอย่ำงยุติธรรม ไม่ใช่ผลกำไรที่เกิดขึ้นของสหกรณ์
เพรำะธนำคำรอำคำรสงเครำะห์มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ประชำชน
มีที่อยูอ่ ำศัยเป็ นของตนเอง โดยให้ประชำชนกูย้ มื เงินไปซื้ อที่ดินหรื อที่พกั อำศัย
เพรำะขึ้นชื่ อว่ำกำรกูย้ มื เงินแล้ว ล้วนเป็ นภำระหนี้สินทั้งสิ้ น ยิง่ หำกไม่คืนเงิน
ที่กแู้ ล้ว ก็จะมีปัญหำอื่น ๆ ตำมมำ
เพรำะข้อเท็จจริ งเป็ นข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่ งอำจยังไม่ได้ตรวจสอบ และข้อมูลนั้น
อำจเปลี่ยนแปลงได้ จังหวัดในภำคอีสำนอำจมีกำรเพิ่มจังหวัดใหม่ก็ได้
เพรำะตำมประเพณี ของกำรทำบุญสำรทแล้ว เป็ นกำรทำบุญอุทิศให้กบั บรรพบุรุษ
ผูม้ ีพระคุณ และวิญญำณไร้ญำติท้ งั หลำย
เพรำะจุดประสงค์กำรเข้ำมำของชำวตะวันตก คือ ควำมต้องกำรสิ นค้ำจำพวก
เครื่ องเทศ ซึ่ งมีอยูม่ ำกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และนอกจำกนี้ก็ยงั มี
บรรดำนักบวชชำวคริ สต์เข้ำมำเผยแผ่ศำสนำพร้อมกับกำรเข้ำมำของพ่อค้ำ
ชำวตะวันตกด้วย
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เหตุผล
เพรำะปั จจัยที่สำคัญประกำรหนึ่งของกำรกอบกูเ้ อกรำชของพระเจ้ำตำกสิ น คือ
ทรงรวบรวมกำลังพลจำกเมืองต่ำง ๆ จนเมืองต่ำง ๆ ยอมรับและเข้ำร่ วมรบ
เพื่อกูอ้ ำณำจักรกลับคืนมำ
เพรำะพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขปกครองบ้ำนเมือง ทรงมีอำนำจเหนือ
คนทัว่ ไป เป็ นเทวดำโดยสมมุติ
เพรำะที่ต้ งั กรุ งศรี อยุธยำล้อมรอบด้วยแม่น้ ำสำยสำคัญ เมื่อฤดูน้ ำหลำกไม่สำมำรถ
เข้ำโจมตีดว้ ยกำรเดินเท้ำ ดังนั้น กำรใช้เรื อจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในกำรยึด
กรุ งศรี อยุธยำจำกกองทัพพม่ำจนเป็ นผลสำเร็ จ
เพรำะวิธีกำรหำระยะพื้นที่จริ งบนแผนที่ตอ้ งอำศัยจำกกำรวัดระยะทำงจำกจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่ง แล้วนำระยะนั้นมำเทียบวัดหำค่ำพื้นที่จริ งด้วยมำตรำส่ วนรู ปภำพที่
ปรำกฏบนแผนที่
เพรำะปั ญหำทำงเศรษฐกิจไม่ใช่ผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่น แต่ปัญหำเศรษฐกิจ
น่ำจะเป็ นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรย้ำยถิ่นจำกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่ดีกว่ำ
เพรำะประเพณี ลอยกระทงสำยเป็ นประเพณี ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดตำก ซึ่ งจัดขึ้น
ทุกปี ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็ นกำรเข้ำสู่ ช่วงฤดูหนำว
เพรำะเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรแล้วไม่ส่งผลทำลำยต่อสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
เพรำะกำรกรำบนมัสกำรพุทธศำสนสถำนเป็ นกำรกรำบขอพร เพื่อควำมสงบ
ทำงจิตใจ สำมำรถเป็ นที่พ่ ึงทำงใจ ช่วยผ่อนคลำยควำมทุกข์ใจได้
เพรำะกำรมีสติไม่ประมำทเป็ นหลักกำรของปั จฉิ มโอวำทของพระพุทธเจ้ำ
อันเป็ นคำสอนครั้งสุ ดท้ำยของพระพุทธเจ้ำก่อนปริ นิพพำน
เพรำะตำมควำมหมำยของสำวก หมำยถึง ผูฟ้ ังธรรมตำม ปฏิบตั ิตำมคำสอนของ
พระพุทธเจ้ำ
เพรำะเป็ นกำรเว้นจำกกำรทำควำมชัว่ ทำแต่ควำมดี และมีจิตใจที่บริ สุทธิ์ ปรำศจำก
ควำมโลภ
เพรำะเป็ นกำรดำรงตั้งมัน่ อยูใ่ นควำมดี ควำมถูกต้อง ซึ่งหมำยรวมถึง
ทศพิธรำชธรรมข้ออื่น ๆ ด้วย
เพรำะพุทธศำสนสุ ภำษิตนี้ มีคติสอนเกี่ยวกับกำรรักษำสัจจะว่ำ ผูม้ ีเกียรติได้รับ
กำรนับถือยกย่อง เพรำะกำรมีสัจจะ รักษำคำสัตย์
เพรำะอุโบสถ หรื อโบสถ์ เป็ นสถำนที่ในเขตพุทธำวำส อันเป็ นสถำนที่สำหรับ
ประกอบสังฆกรรมต่ำง ๆ กำรอุปสมบทถือเป็ นสังฆกรรมจึงต้องกระทำตำมวินยั สงฆ์
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เหตุผล
เพรำะกำรนิมนต์พระสงฆ์มำเจริ ญพระพุทธมนต์เป็ นกำรทำบุญงำนมงคล
ก่อนพระสงฆ์จะเริ่ มกำรเจริ ญพระพุทธมนต์ก็จะมีกำรกล่ำวคำอำรำธนำพระปริ ตร
อันเป็ นคำเชื้ อเชิ ญนิมนต์ให้เจริ ญพระพุทธมนต์
เพรำะไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยแบบใด กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยจะเป็ นข้อบังคับให้
ปฏิบตั ิตำม เพื่อควำมสงบเรี ยบร้อยของสังคม
เพรำะกำรสนทนำพูดคุยกับคนแปลกหน้ำที่ไม่รู้จกั นั้น มีควำมเสี่ ยงต่อกำร
ละเมิดสิ ทธิ ได้
เพรำะสหธรรมเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรอยูร่ ่ วมกัน ประเพณี สงกรำนต์เป็ นกำร
แสดงถึงควำมรัก ควำมเคำรพ และควำมปรำรถนำดีต่อกัน
เพรำะกำรมีระเบียบแบบแผนที่ดีงำมของสังคม เป็ นสิ่ งที่แสดงออกทำงวัฒนธรรม
ให้เห็นถึงควำมเจริ ญงอกงำมในสังคม
เพรำะสัญลักษณ์น้ ีหมำยถึง สัญลักษณ์รำยกำรทีวที ี่เหมำะสมสำหรับเด็กอำยุ 6-12 ปี
เพรำะประชำชนมีจำนวนมำก กำรใช้อำนำจของประชำชนจึงต้องอำศัยกำรเลือก
ตัวแทนที่คอยรับฟังควำมเห็นของประชำชนให้ไปทำหน้ำที่แทนประชำชน
เพรำะกำรมีส่วนร่ วมในกำรรณรงค์ให้ออกไปเลือกตั้ง เป็ นกิจกรรมที่ทุกคน
มีส่วนร่ วมได้ ซึ่ งเด็กนักเรี ยนก็มีส่วนร่ วมได้
เพรำะไม่วำ่ จะองค์กรระดับใด ผูน้ ำผูบ้ ริ หำรทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และคณะรัฐบำล ต้องเป็ นตัวแทนของประชำชนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
เพรำะพระรำชบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกอบกำรเลือกตั้ง
ห้ำมมิให้มีกำรซื้ อขำยและดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันเลือกตั้ง
เพรำะเพื่อเป็ นกำรก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค กำรมีควำมซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค
เป็ นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่ อถือแก่ผบู ้ ริ โภค
เพรำะกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเป็ นกำรบริ หำรรำยรับให้เหมำะสม ให้มีเงินเหลือเก็บ
ไม่สร้ำงภำระหนี้
เพรำะหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักของควำมพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่หรู หรำ
ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ซึ่ งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงชี้แนะพสกนิกรให้นำไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อสำมำรถพึ่งพำตนเองได้และอยูร่ ่ วมกันอย่ำงมีควำมสุ ข
เพรำะกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นแนวทำงในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงยัง่ ยืน ใช้อย่ำงคุม้ ค่ำ บริ หำรกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์
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เหตุผล
เพรำะหน่วยครัวเรื อนเป็ นหน่วยขนำดเล็กที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ
มีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจกับหลำยหน่วย โดยเฉพำะกับหน่วยธุ รกิจ
เพรำะกองทุนหมู่บำ้ นเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บำ้ น ที่รัฐบำลได้จดั สรร
ให้เป็ นเงินที่ใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรในท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
เพรำะกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำน เป็ นขั้นตอนกำรศึกษำประวัติศำสตร์ที่สำคัญ
กำรได้ขอ้ มูลที่หลำกหลำยช่วยให้ได้เนื้อหำรำยละเอียดมำกขึ้นเพื่อควำมถูกต้อง
เพรำะหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ถือว่ำเป็ นข้อมูลที่สำคัญที่บ่งบอกถึงยุคสมัย
รำยละเอียดของประวัติศำสตร์ ได้เป็ นอย่ำงดี อันจะช่วยให้กำรนำเสนอข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์ มีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิง่ ขึ้น
เพรำะกำรรับวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำมำในประเทศแล้วประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม
เพื่อให้สำมำรถเป็ นที่ยอมรับของต่ำงชำติ ทำให้กำรติดต่อค้ำขำยมีควำมสะดวก
มำกยิง่ ขึ้น
เพรำะแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติเป็ นแผนกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ
ซึ่ งเริ่ มมีข้ ึนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่ งต่อมำปรับเปลี่ยนเป็ นแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยแผนแต่ละฉบับมีอำยุ 5 ปี ซึ่งปัจจุบนั ใช้
ฉบับที่ 11 (2555-2559)
เพรำะสถำนกำรณ์ของไทยก่อนกำรเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 กำลังประสบปั ญหำ
อย่ำงหนักทั้งทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ ที่เป็ นผลมำจำกภำวะสงครำมโลก
ครั้งที่ 2
เพรำะกำรประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยของพ่อขุนรำมคำแหง ทำให้ประเทศไทยมี
ภำษำพูด ภำษำเขียนที่เป็ นเอกลักษณ์เด่นของไทยหำชำติใดเหมือน
เพรำะนับตั้งแต่รัชกำลที่ 4 เป็ นต้นมำ ศิลปกรรมไทยได้เกิดผสมผสำน
กับศิลปกรรมตะวันตก วัดเบญจมบพิตรที่ได้รับบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกำลที่ 5
ได้มีกำรใช้หินอ่อนจำกอิตำลีร่วมด้วย
เพรำะภำพถ่ำยดำวเทียมจะให้ขอ้ มูลที่เป็ นบริ เวณกว้ำง ซึ่งเหมำะสำหรับ
กำรสำรวจทรัพยำกรมำกกว่ำจะเป็ นข้อมูลสำหรับกำรท่องเที่ยว
เพรำะบริ เวณดังกล่ำวเป็ นบริ เวณที่มีระดับควำมสู งและควำมลำดชันมำก
ทำให้มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดดินโคลนถล่ม
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เพรำะกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร จะทำให้ปริ มำณกำรใช้ทรัพยำกรเพิ่มมำกขึ้น
ปริ มำณทรัพยำกรจะลดน้อยลงอย่ำงรวดเร็ ว หำกไม่มีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
เพรำะกำรเกิดสึ นำมิเบื้องต้น ผลก็คือสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อทรัพยำกรสิ่ งแวดล้อม
และสิ่ งสำคัญกว่ำนั้นก็คือ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม กล่ำวคือ
พื้นที่ชำยหำดเพิ่มขึ้น แนวปะกำรังเปลี่ยนไป
เพรำะศีล 5 เป็ นหลักกำรดำเนินชีวติ ขั้นพื้นฐำนของชำวพุทธ
เพรำะเบญจธรรมเป็ นหลักกำรทำควำมดีหลังจำกรักษำศีลมำแล้วก็ทำควำมดีตำม
เบญจธรรมเป็ นธรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนกันและกัน
เพรำะกำรปฏิบตั ิตำมหลักของเบญจศีลช่วยให้ไม่มีกำรลักขโมย กำรรังแก
และเบียดเบียนกัน เป็ นต้น และเบญจธรรมก็ส่งเสริ มให้คนมีควำมเมตตำกรุ ณำ
ประกอบอำชีพสุ จริ ต เป็ นต้น
เพรำะศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู เป็ นศำสนำที่เกิดก่อนศำสนำอื่น ๆ ที่ได้รับกำรนับถือ
ในปัจจุบนั
เพรำะหลักอำศรม 4 เป็ นหลักธรรมที่เป็ นแนวกำรใช้ชีวติ ตำมลำดับขั้นของช่วงอำยุ
เพรำะโมกษะเป็ นเป้ ำหมำยสู งสุ ดของศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู กำรปฏิบตั ิตำม
หลักอำศรม 4 ก็เป็ นแนวทำงไปสู่ กำรหลุดพ้น คือ โมกษะ
เพรำะวันอำทิตย์ในศำสนำคริ สต์ ถือว่ำเป็ นวันบริ สุทธิ์
ควรหยุดพักผ่อนและร่ วมกิจกรรมที่โบสถ์
เพรำะศำสนำคริ สต์มีพิธีกรรมที่สำคัญหลำยประกำร กล่ำวคือ พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์
และหนึ่งในนั้นคือ ศีลมหำสนิท (พิธีมิสซำ) เป็ นพิธีกรรมที่ชำวคริ สต์
จะต้องไปทำในโบสถ์ทุกวันอำทิตย์
เพรำะเป็ นกำรระลึกถึงพระเยซูเกี่ยวกับอำหำรมื้อสุ ดท้ำยกับสำวกทั้ง 12 คน
และเพื่อแสดงถึงควำมศรัทธำในพระเจ้ำ และพระเยซูผชู ้ ่วยรับบำปแทนมนุษย์
เพรำะพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นผูน้ ำของประชำชน ซึ่งในรัฐธรรมนูญ
พระองค์ทรงใช้อำนำจอธิ ปไตยนั้นผ่ำนรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี และศำล
เพรำะอำนำจอธิปไตยของระบอบประชำธิปไตยเป็ นของประชำชน
กำรใช้อำนำจอธิ ปไตยของประชำชนต้องอำศัยกำรเลือกตัวแทนมำใช้อำนำจนั้น
ผ่ำนอำนำจนิติบญั ญัติ อำนำจบริ หำร และอำนำจตุลำกำร
เพรำะนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรื อรัฐบำลในระบอบประชำธิปไตย
ใช้อำนำจในกำรบริ หำร โดยให้เป็ นไปด้วยควำมสุ จริ ต โปร่ งใส สร้ำงควำมสงบสุ ข
ให้แก่ประชำชน
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เพรำะลิลิตโองกำรแช่งน้ ำได้ถูกแต่งขึ้น ตั้งแต่เริ่ มกำรสถำปนำกรุ งศรี อยุธยำขึ้น
เพรำะสมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1 แสดงถึงกำรที่พระองค์ตอ้ งกำรที่จะรักษำ
พระรำชอำนำจไว้ โดยให้ขนุ นำงถือคำสัตย์ เกิดควำมเกรงกลัวต่อคำสำบำน
เพรำะลิลิตโองกำรแช่งน้ ำใช้สำหรับอ่ำนหรื อสอนในพระรำชพิธี
ถือน้ ำพระพิพฒั น์สัตยำ ซึ่ งเป็ นพิธีประกอบขึ้นเพื่อเป็ นกำรแสดงควำมจงรักภักดี
ของขุนนำงและข้ำรำชบริ พำร
เพรำะทั้ง 5 ประเทศ เป็ นสมำชิกเริ่ มแรกที่ได้ลงนำมในข้อตกลงร่ วมกัน
และออกประกำศเป็ นปฏิญญำกรุ งเทพฯ ที่วงั สรำญรมย์ กรุ งเทพมหำนคร
เพรำะเป็ นนโยบำยกำรดำเนิ นงำนของอำเซี ยนเพื่อควำมร่ วมมือระหว่ำง
ประเทศสมำชิก เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ ของประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ ให้ดีข้ ึน
โดยผ่ำนควำมร่ วมมือด้ำนต่ำง ๆ
เพรำะจำกควำมร่ วมมือกันในด้ำนต่ำง ๆ ของอำเซี ยน มุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์
แก่ประชำชนอำเซี ยน ทั้งชีวติ ควำมเป็ นอยูด่ ำ้ นต่ำง ๆ
เพรำะภำคเหนือมีภูเขำสู ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่ำแอ่งที่รำบ
เนื่องจำกอุณหภูมิจะลดลงตำมระดับควำมสู งที่เพิ่มขึ้น
เพรำะลักษณะทำงธรณี วทิ ยำ ทำให้ลกั ษณะภูมิประเทศภำคเหนื อมีทิวเขำสู ง เช่น
ทิวเขำหลวงพระบำง ทิวเขำผีปันน้ ำ ทิวเขำแดนลำว และมีแอ่งที่รำบระหว่ำงภูเขำ
เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งแพร่ แอ่งลำปำง
เพรำะลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขำสู งสลับกับที่รำบ จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูก
เพรำะดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ บนภูเขำสู งอำกำศเย็นตลอดปี นิยมปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ และผักผลไม้เมืองหนำว
เพรำะภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นภูมิภำคที่เป็ นที่ต้ งั ของทุ่งกุลำร้องไห้
อันประกอบไปด้วยพื้นที่ในจังหวัดต่ำง ๆ คือ สุ รินทร์ มหำสำรคำม บุรีรัมย์
ศรี สะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด
เพรำะปริ มำณฝนที่ตกเฉลี่ยรำยปี น้อย ดินเป็ นดินทรำย ทำให้ไม่สำมำรถ
เก็บน้ ำหน้ำดินได้ ทำให้ควำมแห้งแล้งยำวนำนกว่ำหน้ำฝน
เพรำะสภำพภูมิประเทศเป็ นที่ดอน กำรสร้ำงบ้ำนจึงสร้ำงบนที่ดอน ใต้ถุนบ้ำน
ที่ยกสู ง เพื่อเก็บอุปกรณ์และผลิตผลทำงกำรเกษตร บ้ำนจะมีหน้ำต่ำงรอบตัวบ้ำน
เพื่อระบำยควำมร้อน

