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คําชี้แจงแบบทดสอบสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.6 
 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ขอ คะแนนเต็ม 50  คะแนน ใหเวลาทําแบบทดสอบ  50  นาที 
2. แบบทดสอบจะแบงเปน  2  สวน  ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ : เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คําตอบ ขอ 1 -  30  ขอละ  
1 คะแนน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
                 ตัวอยาง 0. อารีประกอบอาชีพคาขาย  เขาจําเปนตองมีคุณธรรมใดมากที่สุด   

           1) เมตตา   ซื่อสัตย  2) ความออนนอม เมตตา 
           3) ความขยัน  ซื่อสตัย  4) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  เสียสละ 

   วิธีตอบ ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือกที่ 3)  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด ใหนักเรียนใชดินสอดํา
ระบายลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 

ขอ 0.           
 สวนที่ 2 ระบาย  3 คําตอบที่สัมพันธกนั ขอ 31 – 40  เลอืกคําตอบจาก 3 กลุมคําตอบสัมพันธ 
ตองเลือกตอบครบทั้ง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน ขอละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ตัวอยาง 00. ด.ช. แดงมีอายุ 12 ป สามารถเขารวมกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน  
                                ราษฎรไดอยางไร แดงสามารถไปรวมใชสิทธิเลือกตั้งไดเมื่อไร ถือวาแดงได 
                                รวมกิจกรรมทางการเมืองระดับใด         

กลุมคําตอบที่ 1 กลุมคําตอบที่ 2 กลุมคําตอบที่ 3 
1) เตือนพอแมอยาลืมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 1) อีก 3 ปขางหนา A ทองถ่ิน 
2) ชวยผูสมัครแจกของใหประชาชน 2) อีก 6 ปขางหนา B จังหวดั 
3) รวมตัวกับประชาชนในหมูบานเพื่อตอรองกับผูสมัคร 3) อีก 9 ปขางหนา C ประเทศ 

                วิธตีอบ ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือกที่ 1)  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดในกลุมคําตอบที่ 1 
ตัวเลือกที่ 2)  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดในกลุมคําตอบที่ 2  และตัวเลือก C เปนคําตอบที่ถูกตอง
ที่สุดในกลุมคําตอบที่ 3 ใหนักเรียนใชดินสอดําระบายลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้                    

     ขอ 00. 
      
   
   

  
 

หามเปดขอสอบจนกวากรรมการคมุสอบจะอนุญาต 

A 
B 
C 
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สวนที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว ขอ 1 - 30 ขอละ 1 คะแนน 
              รวม 30 คะแนน 
1.  พุทธกิจใดของพระพุทธเจาที่ชวยใหคนพนจากทุกขไดมากที่สุด             
 1) การตรวจดูสัตวโลก  2) การตอบปญหากับเทวดา 
 3) การแสดงธรรมแกประชาชน  4) การประทานพระโอวาทแกคณะสงฆ 
 

2. ถาคนในสังคมมีจิตอาสา จะเกิดประโยชนอยางไร   
     1) ทําใหผูคนมีจิตใจดี  2) ทําใหผูคนมีความเมตตา 
     3) ทําใหคนอยูรวมกันอยางมีความสุข  4) ทําใหคนยอมรับซึ่งกันและกัน 
 

3. สมบัติอาศัยอยูในสลมัที่เสื่อมโทรม มียาเสพติดการลักเลก็ขโมยนอย การทะเลาะเบาะแวงของวัยรุน   
     แตสมบัตมิีครอบครัวที่อบอุน ไมติดยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง แสดงวาสมบัติใชหลักธรรมใดใน 
     การพัฒนาตนเอง  
    1) ฆราวาสธรรม 4  2) ศรัทธา 4 
    3) พรหมวิหาร  4  4) สังคหวัตถุ  4 
 

4. พฤติกรรมของใครเปนการนําหลักธรรมชวยแกปญหาของชุมชน        
 1) ยุพาแบงของเลนใหเพื่อน  2) สุภาวดีไปทําบุญตักบาตรที่วัด 
 3) สมใจบริจาคเงินใหขอทาน  4) วิโรจนบรจิาคเสื้อผาใหกับคนที่ขาดแคลน 
 

5. การปฏิบัติตนของใครเปนการรักษาศาสนสถาน   
    1) สมชายปลูกตนไมรอบโบสถ  2) สมศิริทําความสะอาดศาลาวัด   
    3) สมคิดชวยวัดทําความสะอาดวัตถุโบราณ  4) สมจิตถวายเงินทอดผาปาเพื่อสรางซุมประตูวัด 
 

6. การปฏิบัติตนของใครเกี่ยวของกับกิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนานอยท่ีสุด   
    1) ธัญศิรนิําอาหารไปเลี้ยงเด็กกําพรา  2) ศิริลกัษณอธิษฐานงดเวนอบายมุขตาง ๆ  
    3) พิมพชนกเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  4) พิมาลาไปเที่ยวชมวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

7.  การกระทาํของใครไมเหมาะสม    
 1) เคนหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณจราจรสีแดง  
    2) หม่ําเตรียมหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลือง 
 3) เทงชะลอความเร็วของรถ เมื่อเห็นคนกําลังเดินขามถนน 
 4) โหนงขับรถอยางรวดเร็วที่สุด เมื่อเห็นไฟสัญญาณจราจรสีเขียว 
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8. ใครดําเนินการตามกฎหมายสิทธิเด็กไดเหมาะสมที่สุด   
 1) สมชายสงลูกเรียนจนจบ ม.3 
 2) สมศรีสงลูกเขาประกวดรองเพลงลูกทุง 
 3) สมใจคิดวาจะใหลูกเปนทหารเมื่อมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ 
 4) สมหวังนําลูกเขาสมัครเปนสมาชิกของกลุมสหกรณในชุมชน 
 
9. ใครแสดงถึงมารยาทที่เหมาะสมในสังคมไทย   
    1) นิดจับมือทักทายเพื่อน     
    2) อรสาไหวเพื่อนในหองทุกวัน 
    3) สุภาพเดินกอดคอกับนองสาว 
    4) วิชาใชชอนตนเองตักกับขาวที่รับประทานรวมกับเพื่อน 
 
10. เชงเมง  บังสุกุล การสวดที่กุโบ เปนการแสดงออกในดานใดมากที่สุด   
 1) ประเพณี 
 2) ความเคารพ 
 3) ความกตัญู 
 4) พิธีกรรมทางศาสนา 
 
11. ใครติดตามขอมูลขาวสารและเหตกุารณตางๆในชีวิตประจําวันแลวนําไปใชไดอยางเหมาะสมที่สุด 
 1) แดงนําขาวไปเลาใหเพื่อนในหองฟงทุกวัน 
 2) เขียวนําวิธีการลางเทาใหปลอดภัยไปลางเทากอนเขาบาน  
 3) ขาวบันทึกเหตุการณที่ตนเองสนใจแลวเก็บไวในแฟมผลงาน       
 4) ดําสรุปเหตุการณที่นาสนใจแลวอานในรายการวิทยุของโรงเรียน 
 
12. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาลมีบทบาทหนาที่เหมือนหรือตางกันอยางไร    
 1) เหมือนกัน เพราะผูแทนที่ไดมาจากการเลือกตั้ง                                                            
 2) เหมือนกัน  เพราะผูแทนที่ไดมาจากการแตงตั้ง 
 3) ตางกัน เพราะรัฐบาลดูแลในสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลเฉพาะที่รัฐบาลมอบหมาย 
 4) ตางกัน เพราะรัฐบาลดูแลในสวนกลาง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลเฉพาะสวนที่ไดรับ 
        มอบหมาย 
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13. ใครปฏิบตัิกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสมที่สุด     
 1) เขียวติดตามผลการเลือกตั้ง 
 2) แดงบริจาคเงินใหกับพรรคการเมือง 
 3) ดําชวยเจาหนาที่ติดปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 
 4) ขาวเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นกับคนในชุมชน 
 
14. การกระทําของใครผิดกฎหมายเลือกตั้ง   
      1) ชายชวยปดประกาศปายหาเสียง 
      2) เชษฐสวมกางเกงขาสั้นไปเลือกตั้ง 
      3) มอสจัดรถใหบรกิารชาวบานไปเลือกตั้ง 
      4) ตอยเชิญชวนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง             
 
15. ผูผลิตรายใดมีความรับผิดชอบตออาชีพมากที่สุด              
     1) สมภพตมไกกอนยางเพื่อผลิตไกยางใหทันขาย 
     2) สมพลติดปายขายสมโดยบอกราคาเปนครึ่งกิโลกรมั 30 บาท 
     3) สมชาติซื้อผลไมจากชาวสวน มาทําน้ําผลไม เพราะไดของสด 
     4) สมศักดิ์เก็บผลไมที่พนยาฆาแมลงมาแลว 2 – 3 วันไปจําหนาย 
 
16.  ผูบริโภคพอใจตอสินคาในดานใดมากที่สุด          
       1) ของแถม    
       2) ความคงทน 
       3) บริษัทผูผลิต 
       4) ความสวยงาม 
  
17. ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดมีลักษณะตรงกับขอใดมากที่สุด                         
     1) สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยใชระยะเวลานานในการผลิต 
     2) สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติอยางรวดเร็ว 
     3) สิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นมีจํานวนมากใชไดมากเทาที่ตองการ 
     4) สิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นใชแลวหมดไปใชระยะเวลานานเกิดขึ้นใหม 
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18. เมื่อคุณแมเติมน้ํามันรถตองจายภาษีประเภทใด    
     1) ภาษีเงินได 
     2) ภาษีศุลกากร   
     3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 
     4) ภาษีสรรพสามิต 
 
19. ใครไดรบัผลตอบแทนจากการเปนสมาชิกสหกรณ   
      1) พิทักษไดรับเงินทุนเรียนดี 
      2) หนิงไดรับคาเชารานจากผูเชา 
      3) นิวไดรับคาจางจากการสงสินคา 
      4) แกวซื้อสมุดจากรานคาของโรงเรียน 
 
20.  ศิริพร รวบรวมขอมูลการกอตั้งชุมชนกอใหเกิดประโยชนดานใดมากที่สุด   
       1) รูวิธีการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน                              
       2) ทราบประวัติความเปนมาของชุมชน   
       3) รูจักสถานที่สําคัญในชุมชนเพิม่ขึ้น 
       4) ทําใหชุมชนเปนทีรู่จักของบุคคลทั่วไป 
 
21. ขอใดเปนการสรุปความรูเรื่องสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในกลุม 
      อาเซียนไดถูกตอง      
     1) มีความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ 
     2) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
     3) มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
     4) มลีักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจคลายคลึงกัน 
 

22. ประเทศใดปฏิบัติตามวัตถุประสงคของเขตการคาเสรีอาเซียน   
     1) กัมพชูาสรางความเขมแข็งดานการทหาร 
    2) มาเลเซียสงน้ํามันปาลมมาขายในประเทศไทย 
    3) สิงคโปรสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
    4) ฟลิปปนสสรางโครงการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
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23. ขอสรุปใดเปนอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบันมากที่สุด     
     1) การดําเนินชีวิตสะดวกสบาย                                                                                      
     2) การแตงกายมีความเปนสากล 
     3) คานิยมตางๆของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง 
     4) มีภาษาในการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ 
 

24. ทําไมครูถึงใหสมศักดิ์ไปศึกษาแหลงเรียนรูที่อนุสาวรียชาวบานบางระจัน  
      1) เพื่อใหรูจักชื่อบุคคลของชาวบานบางระจัน 
      2) เพื่อระลึกถึงความกลาหาญของชาวบานบางระจัน 
      3) เพื่อเรยีนรูลักษณะภูมิประเทศของหมูบานบางระจัน 
      4) เพื่อใหรูจักสถานที่ที่ชาวบานบางระจันตอสูกับขาศึก 
 

25. ปจจัยใดสงผลใหเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงเปนระบบการคาเสรี      
     1) การคมนาคมที่เจริญขึ้น 
     2) ระบบการคาแบบผูกขาด 
     3) การทําสนธิสัญญาเบาวริง 
     4) จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
 

26. ภูมิปญญาไทย  เปนสิ่งที่สะทอนถึงสิ่งใดมากที่สุด          
     1) ความเจริญของบานเมือง 
     2) มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา 
     3) เปนการถายทอดประสบการณของบรรพบุรษุ 
     4) เปนการสั่งสมความรูความสามารถของบรรพบุรุษ 
 

27. ถาในแผนที่ใหสีน้ําตาลแทนภูเขาสูง จังหวัดใดจะมีสีน้ําตาลมากที่สุด     
      1) แพร    
      2) พัทลุง 
      3) ลพบุร ี
      4) เพชรบูรณ 
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28. ตัวเลือกใดแสดงความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติได 
      ถูกตองที่สุด       
 1) ที่ราบสูง/ปญหาน้ําทวมตลิ่ง 
 2) ที่ราบลุม/ปญหาดินพังทลาย 
 3) ที่ราบสูง/ปญหาน้ําปาไหลหลาก 
 4) ที่ราบลุม/ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
 

29. ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมขอใดไมถูกตอง 
     1) การปลกูขาวในพื้นที่ภาคกลาง 
     2) การปลกูพืชแบบขั้นบันไดบริเวณเชิงเขา 
     3) ประชากรอาศัยอยูหนาแนนตามพื้นที่ราบสูง 
     4) การพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลเปนแหลงทองเที่ยว 
 

30. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติในขอใดที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากที่สุด   
     1) แมน้ํา      
     2) ปาไม 
     3) สัตวปา 
     4) แรธาต ุ
 
สวนที่ 2  แบบระบาย  3 คําตอบที่สัมพนัธกัน ขอ 31 – 40  เลือกคาํตอบจาก 3 กลุมคําตอบสัมพันธ ตอง  
               เลอืกตอบครบทั้ง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน ขอละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน 
 

31. ดํา เปนอาสาสมัครไปชวยผูประสบภัยน้ําทวม  แสดงใหเห็นวาเขามีคุณลักษณะอยางไร คุณลักษณะ 
      ดังกลาวสอดคลองกับหลักธรรมใด  และหลักธรรมนั้นมีหลักปฏิบัติทางศาสนาอยางไร  

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) มีความโอบออมอารี 1) หลักความรัก A จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 
2) 
 

มีจิตสาธารณะ 
 

2) 
 

อบายมุข 6 
 

B 
 

การกระทําที่ใหหลุดพนจากการ
เวียนวายตายเกิด 

3) มีความอดทน อดกลั้น 3) หลักปรมัตมนั C การเคารพตอพระเจาวันละ 5  เวลา 
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32. สัพพทาฐิชาดก กลาวถึงสัตวชนิดใดมากที่สุด สัตวชนิดนั้นมีนิสัยอยางไร และสุภาษิตใดที่ไดจากการ 
      อานชาดกนั้น  

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) สุนัขจิ้งจอก 1) เปนอันธพาล A ปญญาคือแสงสวางในโลก 
2) สิงโต 2) มักใหญใฝสงู B คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร 
3) ชาง 3) ยอมหักไมยอมงอ C ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี 

 
33.   ผูสื่อขาวรายงานวา “เกิดพายุฝนถลมในภาคใตครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ 30 ป จากการที่ฝนตกหนัก 
       ตอเนื่องเปนเวลานานทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน  ถนนถูกตัดขาดเปนอัมพาต  รถไฟสายใต  
       สนามบนิสองแหงถูกสั่งปดชั่วคราว  รัฐบาลไดประกาศเขตภัยพิบัติใน 7 จังหวัด  จากภาพที่ทานผูชม 
      ไดเห็นภัยพิบัติในครั้งนี้จะเห็นวาประชาชนทีป่ระสบภัยในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน เกิดความ 
       เสียหายทั้งทางรางกาย จิตใจ ทรัพยสินและชีวิต  กรมอุตนุิยมวิทยารายงานสถานการณ  ฝนจะตก 
       ตอเนื่องไปอีกอยางนอย 5 วัน”               
               จากขอความดังกลาว เราทราบขาวนี้จากแหลงขอมูลใด   เกิดเหตุการณอยางไร  และจะไดรับ 
      ประโยชนอยางไรจากเหตุการณนี ้

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) หนังสือพิมพ 1) พายุหมุน A วางแผนการเดินทาง 
2) โทรทัศน 2) แผนดินไหว B ผลที่เกิดและการเฝาระวัง 
3) อินเทอรเน็ต 3) อุทกภัย C เฝาติดตามเหตุการณอยาง

ตอเนื่อง 
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34. คุณสมบติัของผูท่ีมีสิทธิเลือกต้ังเปนอยางไร และกอนไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งควรปฏิบัติอยางไร  
    ถาพบพฤติกรรมการกระทําผิดการเลือกตั้งตองทําอยางไร   
 

ตารางกลุมคําตอบ 
กลุมคําตอบที่ 1 กลุมคําตอบที่ 2 กลุมคําตอบที่ 3 

1) 
 

มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งไมนอยกวา  90  วัน  

1) 
 

ตรวจสอบรายชื่อใน
ทะเบียนบาน 

A 
 

แจงเจาหนาที่ตํารวจ 

2) 
 

อายุ 18 ปบรบิูรณข้ึนไป 2) 
 

ตรวจสอบรายชื่อหนา
หนวยเลือกตั้ง 

B 
 

แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3) ไดสัญชาติไทยมาแลว 4 ป  3) ตรวจสอบรายชื่อและ
คุณสมบัติของผูสมัคร 

C แจงหัวหนาพรรคการเมือง 

 
35.  นกัเรียนชั้น ป.6  นําเงินที่ไดรับคาขนมไปโรงเรียนแบงหยอดกระปุกออมสินทุกวัน  แสดงวานักเรียน 
       ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานใด นักเรียนสามารถหารายไดเพิ่มใหกับครอบครัวโดย 
       วิธกีารใดที่เหมาะสม และสถานที่ใดที่สงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดีที่สุด       
        

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) พอประมาณ 1) ออกไปรับจาง A ธนาคาร 
2) มีเหตุผล 2) ปลูกพืชผักสวนครัว B สหกรณ 
3) มีภูมิคุมกันในตนเอง 3) เก็บสะสมของเกาไวขาย C รานขายของ 

 

36. “พอของโหนงรับราชการ สวนตัวโหนงเรียนหนังสืออยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6  พอของโหนงจะตอง 
     เสียภาษีประเภทใด  และตองยื่นแบบเสียภาษีตอหนวยงานใด  สวนตัวโหนงจะไดรับประโยชนจาก 
     ภาษีดานใดที่สุด    

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 1) อบต A เรียนฟรี 
2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล 2) สรรพกรเขตพื้นที่ B รักษาพยาบาลฟร ี
3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 3) เทศบาล C โดยสารรถฟรี 
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37. อาเซียน เปนการรวมตัวเพื่อวัตถุประสงคอะไร  ประกอบดวยประเทศอะไรบาง และมีสัญลักษณ 
      คืออะไร   

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) ความรวมมือทางดาน
การทหารเพื่อสันติภาพ 
และความมั่นคง 

1) ไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร  
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  
บรูไน  พมา  เวียดนาม  
กัมพูชา  ลาว 

A ธงชาติมัดรวมกัน 

2) ความรวมมือทางดานสังคม  
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และ
ความมั่นคงปลอดภัย 

2) ไทย  จีน  มาเลเซีย  
สิงคโปร  ลาว 
ฟลิปปนส  บรูไน  พมา  
เวียดนาม   

B ดอกไมมัดรวมกัน 

3) ความรวมมือทางดานการ
ปกครอง และวัฒนธรรม 

3) ไทย  ญี่ปุน  สิงคโปร  
ลาว  บรูไน  พมา  
ฟลิปปนส  เวียดนาม   
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย 

C รวงขาวมัดรวมกัน 

 
38. ด.ญ. ออยหวาน ตองการศึกษาคนควาประวัติศาสตรสมัยกรุงรัตนโกสินทร เธอจะตองเลือกศึกษา 
       พระมหากษัตริยพระองคใด เรื่องที่เกิดในสมัยพระมหากษัตริยพระองคนั้นคือเรื่องใด และสามารถ 
       ศึกษาไดจากที่ใด     

ตารางกลุมคําตอบ 
 

กลุมคําตอบที่ 1 กลุมคําตอบที่ 2 กลุมคําตอบที่ 3 
1) พระเจาตากสินมหาราช 1) แบงกสยามกัมมาจล A ชุมชน 
2) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2) วัดอรุณราชวราราม B หองสมุดโรงเรียน 
3) พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
3) ธงไตรรงค C สอบถามขอมูลจาก 

ผูอาวุโส 
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39. การใชสารเคมีในการเกษตรเปนเวลานานจะสงผลตอทรัพยากรใด มีแนวทางการแกไขอยางไร และ 
      ควรมีวิธกีารบํารุงรักษาทรัพยากรนั้นอยางไร            

ตารางกลุมคําตอบ 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

1) อากาศ 1) ปลูกหญาแพรก A ใชปุยอินทรยี 
2) น้ํา 2) ปลูกพืชคลุมดิน B ใชปุยอนินทรีย 
3) ดิน 3) ปลูกตนยูคาลิปตัส C ใชปุยวิทยาศาสตร 

 
40.  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก  จัดเปนภัยธรรมชาติลักษณะใด  ถานักเรียน 
      เปนผูนํานักเรียนจะเตรียมความพรอมอยางไรในสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัตินั้น  และขณะเกิด 
      ภัยธรรมชาติ  ถาเราอยูในอาคารสูงควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด    
                                                                       ตารางกลุมคําตอบ 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 
1) แผนดินถลม 1) จัดทําคูมือดานการรักษา 

ความปลอดภัยดวยตนเอง 
A อยูใกลประต ูหนาตาง 

2) คลื่นยักษสึนามิ 
 

2) 
 

ใหความชวยเหลือในการประเมิน
ความปลอดภัยของโรงเรียน 

B อยูหางจากสิ่งหอยแขวน 

3) แผนดินไหว 3) ติดตามขาวสาร C อยูใตโตะที่แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




