
โรงเรียนวัดหูแร่
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2

ได้รับงบสนับสนุนจำกมูลนิธิยุวฑูตควำมดี

โครงกำรยุวฑูตรวมใจ
พำพ้นภัยโควิด 19



ค ำน ำ 

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนวัดหูแร่ ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา 2  ได้จัดท าชุดส่ือความรู้และชุดถุงยังชีพ จ านวน 195 ชุด ภายใต้โครงการยุวทูตรวมใจอาสา     

พาพ้นภัยโควิด 19  เพื่อสร้างเสริมความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมั่นใจทัดเทียมการเรียนการสอนในภาวะปกติ          

ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าชุดส่ือความรู้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 จ านวน 5 วิชา ประกอบด้วย             

วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนสามารถน าชุดส่ือ

ความรู้ไปใช้ ด้วยวิธีศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมท้ังแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาระ

เนื้อหา 

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนวัดหูแร่ ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 2  หวังว่าชุดส่ือความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะ

ประการใด มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนวัดหูแร่  ส านักงานพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
1. ใครท าความดีได้เหมาะสมท่ีสุด 
     1.  ปุ้มน าเส้ือผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด 
     2.  ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามก าลังของตน 
     3.  แป้งต้ังใจฟังท่ีครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ 
     4.  ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบาย 
2.    “เอ๋เป็นคนขยัน แข็งแรง หนักเอาเบาสู้ ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่เอาเปรียบลูกค้าถึงแม้รายได้น้อย”             
  เอ๋ปฏิบัติตนตรงกับหลักธรรมเบญจธรรมข้อใด 
     1.  ส ารวมในกาม 
     2.  เมตตากรุณา 
     3.  สัมมาอาชีวะ 
     4.  ซื่อสัตย์ 
3.   “ในยุคปัจจุบันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ท้ังข้ามชาติ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือ การ
ปล้น จ้ี วิ่งราว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยโดยท่ีเราไม่ทันระมัดระวังตัว” 
     จากข้อความ ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุข้อใด 
     1.  สีลมัย    2.  ทานมัย 
     3.  อุเบกขา    4.  ภาวนามัย 

4.  ใครปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้เหมาะสมท่ีสุด 

      1.  แก้วรักแมวมาก เธอจึงมักตีหมาท่ีไล่เห่าแมว 
     2.  ฝนสงสารน้องท่ีท างานฝีมือไม่ได้จึงช่วยท าให้แทน 
     3.  จินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน 
     4.  นกแนะน าให้เพื่อนโดดเรียน เมื่อไม่ได้ท าการบ้านมาส่งครู 
5.  ใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ 
     1.  ปิยพลนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา 
     2.  สมฤดีกราบศพคุณตาโดยแบมือ 
     3.  นฤมลจุดธูป 3 ดอก หน้าศพญาติสนิท 
     4.  ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
6.  บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 
     1.  ดวงอายุ 18 ปี และมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ 
     2.  หน่อยอายุ 15 ปี และอยู่ท่ีกรุงเทพฯ มาต้ังแต่เกิด 
     3.  ป่านอายุ 77 ปี และเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านท่ี จ.นนทบุรี 
     4.  ต้นอายุ 20 ปี และย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ได้ 2 เดือน 
 



 
 
7.  ใครปฏิบัติตนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เหมาะสมท่ีสุด 
     1.  หนุ่มบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง 
     2.  หนิงติดตามข่าวนักการเมืองท่ีหน้าตาดี 
     3.  หน่อยรณรงค์ให้คนไปเลือกพรรคพวกของตนเอง 
     4.  หนึ่งเข้าร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นกับคนในชุมชน 
8.  เด็กในข้อใดได้รับสิทธิในการพัฒนา 
     1.  คุณปู่พาน้องแชมป์ไปรับประทานอาหารในร้านอาหาร 
     2.  คุณตาพาน้องมีนาไปเท่ียวงานบุญบั้งไฟ 
     3.  คุณยายพาน้องฟางไปเข้าโรงเรียน 
     4.  คุณย่าพาน้องอุ้มไปฉีดวัคซีน 
9.  ใครติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 มากท่ีสุด 
     1.  ป่านน าวิธีการล้างมือให้ปลอดภัยไปล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
     2.  ต้นตัดข่าวท่ีน่าสนใจแล้วติดลงในกระดาษและเก็บในแฟ้มผลงาน 
        3.  ก้อยเขียนสรุปข่าวที่ดูจากโทรทัศน์ในตอนเช้าแล้วน าส่งครู 
     4.  หน่อยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้น้องฟังทุกเช้า 
10.ใครท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
     1.  แก้วใส่เส้ือแขนกุดไปเลือกต้ัง 
     2.  อ้นไปถึงคูหาเลือกตั้งก่อน 08.00 น. 
     3.  ฝนแจกเงินค่ารถให้ชาวบ้านท่ีไปเลือกตั้ง 
     4.  หน่อยรับแผ่นพับข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
11 ข้อใดเป็น “วิถีประชา” 
     1.  กฎหมายจราจร 
     2.  มารยาทในการพูด 
     3.  ความกตัญญูกตเวที 
     4.  ค่านิยมและความเช่ือ 
12.ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาธรรม 
     1.  นาคารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     2.  นารินทร์ชอบท างานเป็นกลุ่ม 
     3.  นาธารชอบพูดเกิดจริง 
     4.  นาวีเคารพสิทธิผู้อื่น 
 



13.ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพันปรากฏ ผู้ขับข่ียานพาหนะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 
     1.  เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 
     2.  พยายามเร่งเครื่องให้เร็วที่สุด 
     3.  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที 
     4.  ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ 
14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเด็ก 
     1.  ห้ามใช้แรงงานเด็กในสถานท่ีเต้นร าอย่างเด็ดขาด 
     2.  ห้ามใช้แรงงานเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี ท างานโดยเด็ดขาด 
     3.  ห้ามใช้แรงงานเด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานโดยเด็ดขาด 
     4.  ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในเวลา 08.00-15.00 น. โดยเด็ดขาด 
 
   15.ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุผลในด้านใดมากท่ีสุด 
     1.  ราคา 
     2.  คุณภาพ 
     3.  ของแถม 
     4.  ความสวยงาม 
        บันทึกของพลอย 
             ช่วงปิดเทอม พลอยกับพ่อได้ไปเยี่ยมญาติท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อไปถึงก็แวะชมไร่สตรอว์เบอร์รี  
  และร้านขนมเค้กของอาปุ้ย ซึ่งเป็นน้องชายของพอ่ อาปุ้ยดีใจมาก จึงมอบแยมสตรอว์เบอร์รีให้เป็น 
  ของฝากซึ่งอาปุ้ยท าเองกับมือ และเป็นสินค้าท่ีขายดีมากในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลับมาถึงบ้านท่ี 
  จังหวัดสงขลา พลอยมีความคิดอยากจะท าไร่สตรอว์เบอร์รีท่ีจังหวัดสงขลา 
16. จากข้อความ นักเรียนคิดว่าพลอยสามารถท าไร่สตรอว์เบอร์รีได้หรือไม่ อย่างไร 
     1.  ได้ เพราะพลอยเป็นคนขยัน 
     2.  ได้ เพราะพลอยมีญาติท่ีให้ค าปรึกษา 
     3.  ไม่ได้ เพราะพื้นท่ีเพาะปลูกไม่เหมาะสม 
     4.  ไม่ได้ เพราะขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต 
17.  ข้อใดเป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
     1.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายทุกวัน 
     2.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าอาหารมากินร่วมกันในโรงเรียน 
     3.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนซื้อสินค้าจากชุมชนใกล้เคียงมาขายในชุมชนของตน 
     4.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อน ามาเป็นอาหารกลางวัน 
 
 
 



18. ผู้ผลิตรายใดมีความรับผิดชอบต่ออาชีพมากท่ีสุด 
     1.  ป้านุชติดราคาขายเส้ือราวบนตัวละ 99 บาท ส่วนราวตัวล่างราคา 199 บาท แต่ไม่ได้ติดราคา 
     2.  ป้านิดซื้อปลาจากชาวประมงมาท าห่อหมกปลา เพราะได้ปลาสด 
     3.  ลุงบุญเก็บผักท่ีฉีดยาฆ่าแมลงมาแล้ว 2 วัน ไปจ าหน่าย 
     4.  ลุงอ้วนน าตะกั่วใส่ท่ีหัวกุ้งเพื่อให้กุ้งมีน้ าหนักมาก 
19.ประพัทธ์เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง เขาได้รับสิทธิในการเช่าท่ีดินเพื่อท านา ประพัทธ์เป็นสมาชิก 
 สหกรณ์ในข้อใด 
     1.  สหกรณ์นิคม 
     2.  สหกรณ์การเกษตร 
     3.  สหกรณ์การบริการ 
     4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  20. .  ต้นซื้อหลอดไฟฟ้าท่ีมีเครื่องหมาย มอก. แสดงว่าต้นจะได้รับหลอดไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบัติตามข้อใด 
     1.  ราคาถูก 
     2.  มีคุณภาพท่ีดี 
     3.  ผลิตในท้องถิ่น 
     4.  รักษาส่ิงแวดล้อม 
    21. ใครใช้บริการธนาคารพาณิชย์ได้ไม่ถูกต้อง 
     1.  นาทีขอกู้เงินเพื่อขยายกิจการ 
     2.  ปัญญาไปช าระค่าน้ าและค่าไฟ 
     3.  อ านาจส่ังพิมพ์ธนบัตรฉบับใหม่ 
     4.  วัลยาเช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บสร้อยเพชร 
    22.ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิธีการแปรรูป 
     1.  แพรน าโทรศัพท์ท่ีใช้แล้วมาขายต่อ 
     2.  พลอยน าผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋า 
     3.  ปิงซื้อเส้ือยืดจากประตูน้ ามาขายต่อท่ีตลาดนัด 
        4.  ป้องขายเครื่องเขียนโดยโฆษณาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
    23.  คุณแม่ซื้อข้าวจากร้านสะดวกซื้อต้องจ่ายภาษีประเภทใด 
     1.  ภาษีเงินได้ 
     2.  ภาษีส่งออก 
     3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     4.  ภาษีสรรพสามิต 
    
 
 



 24.ถ้านักเรียนต้องการสืบค้นความเป็นมาเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง ควรเริ่มต้นสืบค้น 
 จากแหล่งข้อมูลใด เพราะอะไร 
     1.  ร้านค้าชุมชน เพราะเป็นสถานท่ีพบปะของคนในชุมชน 
     2.  ห้องสมุดแห่งชาติ เพราะมีหนังสือให้สืบค้นจ านวนมาก 
     3.  วัดในท้องถิ่น เพราะเป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
     4.  โรงเรียนประจ าจังหวัด เพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีข้อมูลหลากหลาย 
   25.ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ใครใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องท่ีสุด 
     1.  ฝนเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีผู้วิเคราะห์ไว้แล้ว 
     2.  นุ่นน าข้อมูลท่ีค้นคว้าได้มาคัดลอกทันที 
     3.  แนนเลือกใช้ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
     4.  ต่ายน าข้อมูลท่ีสืบค้นมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   26.  การยกเลิกระบบทาสของรัชกาลท่ี 5 มีผลดีอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ 
     1.  เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
     2.  มีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
     3.  ประหยัดงบประมาณในการเล้ียงดู 
     4.  ท าให้คนอพยพไปอยู่ตามหัวเมือง                                                                        
  27.  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของอาเซียน 
     1.  เพื่อร่วมกันต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากนักลงทุนต่างชาติ 
     2.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเมือง 
     3.  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ 
     4.  เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  28.ค่าของลองจิจูดและค่าของละติจูดมีความส าคัญอย่างไร 
     1.  ใช้บอกทิศทางของภูมิภาค 
     2.  ใช้บอกอุณหภูมิของภูมิภาค 
     3.  ใช้บอกความสูงต่ าของพื้นท่ี 
     4.  ใช้บอกต าแหน่งท่ีต้ังของภูมิภาค                                                                          
   29.องค์ประกอบแรกท่ีเราน ามาใช้พิจารณาเพื่อเลือกแผนท่ีให้เหมาะส าหรับการใช้งานคืออะไร 
     1.  ทิศทาง 
     2.  ช่ือแผนท่ี 
     3.  สัญลักษณ์ 
     4.  มาตราส่วน 
 
 
 



  30.การประกอบอาชีพในข้อใดท่ีไม่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
     1.  ท่ีราบ ปลูกพืชผัก ท าสวน 
     2.  ท่ีลุ่ม พืชเมืองหนาว อู่ต่อเรือ 
     3.  ท่ีดอน ปลูกพืชไร่ เล้ียงสัตว์ 
     4.  ชายฝ่ัง ประมง  ปลูกมะพร้าว 
  31. “บ้านของสุชาติ ต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ีสูง น้้าท่วมไม่ถึง เขาและครอบครัวประกอบอาชีพท้าไร่และเล้ียงสัตว์”  
 จากข้อความนี้ บ้านของสุชาติน่าจะต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ีใด 
     1.  พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
     2.  พื้นท่ีราบลุ่ม 
     3.  พื้นท่ีภูเขา 
     4.  พื้นท่ีดอน 
  32. .  “แก้วตาเป็นเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา แก้วตาและคนในชุมชนต้องการขยายพื้นท่ีท้ากิน 
 ให้กว้างขึ้น จึงช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณเชิงเขาเพื่อขยายพื้นท่ีทางการเกษตร” จากการกระท าของแก้วตา 
 และคนในชุมชนจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
     1.  ท าให้เกิดดินถล่ม 
     2.  ท าให้แหล่งน้ าแห้ง 
     3.  ท าให้สัตว์ไม่มีท่ีอยู่ 
     4.  ท าให้พืชผลทางการเกษตรลดจ านวนลง 
33.ถ้าจะต้ังโรงงานผลิตปลากระป๋องให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงานหาง่าย ควรเลือกพื้นท่ีในข้อใด 
 จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
     1.  ชุมพร  กาญจนบุรี 
     2.  สมุทรสาคร   ระยอง 
     3.  สระแก้ว   สุราษฎร์ธานี 
        4.  อุตรดิตถ์   สมุทรปราการ 

 34.การกระท าใดท าให้ดินเส่ือมคุณภาพมากท่ีสุด 

     1.  ไถกลบซากสัตว์ 
     2.  ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
     3.  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก 
     4.  ปลูกพืชหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน 
  
 
 
 



 35.ข้อใดไม่ใชภ่ัยท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว 
     1.  สึนามิ 
     2.  ลูกเห็บตก 
     3.  การพังทลายของเข่ือน 
     4.  พื้นดินยุบหรือถล่ม 
   36.ข้อใดคือการกระท าของมนุษย์ท่ีท าให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว 
     1.  ล่าสัตว์เพื่อป้องกันอันตราย 
     2.  ล่าสัตว์เพื่อน ามาผสมพันธุ์ 
     3.  ล่าสัตว์เพื่อท าการค้า 
     4.  ล่าสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน 
37.ข้อใดคือผลโดยตรงของการตัดไม้ท าลายป่า 
     1.  เกิดความแห้งแล้ง 
     2.  เกิดอากาศเป็นพิษ 
     3.  เกิดพายุพัดกระหน่ า 
     4.  เกิดฝนตกหนัก                                                        
          ตอนที่ 2 ให้นักเรียนหำกลุ่มค ำตอบที่สมัพันธ์กันทั้งสำมกลุ่มค ำตอบ   
38.  พระพุทธเจ้าตรัสรู้วันใด และเมื่อตรัสรู้แล้วทรงไปโปรดปัญจวัคคีย์  แสดงว่าพระองค์ปฏิบัติตาม 
 พุทธจริยาเรื่องใด แล้วท าให้เกิดผลอย่างไร 

ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
กลุ่มค ำตอบที่ 1 กลุ่มค ำตอบที่ 2  กลุ่มค ำตอบที่ 3 

1 วันมาฆบูชา 1 บ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก A มีพระรัตนตรัยครบ 
2 วันวิสาขบูชา 2 บ าเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ B มีพระสงฆ์ 1,250 องค์ 
3 วันอาสาฬหบูชา 3 บ าเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า C มีการสร้างสังเวชนียสถาน 

 
39. “มานิตจะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีมัสยิดทุกวันศุกร์ตอนบ่าย” จากข้อความนี้ แสดงว่ามานิตนับถือศาสนาใด ท่าน
ใดเป็นศาสดาของศาสนานี้ และการปฏิบัติของมานิตสอดคล้องกับหลักใด 

                      ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
กลุ่มค ำตอบที่ 1 กลุ่มค ำตอบที่ 2  กลุ่มค ำตอบที่ 3 

1 อิสลาม 1 นบีมุฮัมมัด A หลักศรัทธา 6 ประการ 
2 คริสต์ 2 พระเยซ ู B หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
3 พุทธ 3 พระพุทธเจ้า C หลักความรัก 

 
  ตอบ     
  



40. “มาลีเป็นผู้พิพากษามีหน้าท่ีพิจารณาตัดสินคดี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
 โดยใช้หลักว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน” 
      จากข้อความนี้แสดงว่ามาลีใช้อ านาจอธิปไตยใด ตรงกับกฎหมายสูงสุดใด และสอดคล้อง 
 กับความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้อใด 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 อ านาจนิติบัญญัติ 1 รัฐธรรมนูญ A หลักการใช้เหตุผล 
2 อ านาจบริหาร 2 พระราชบัญญัติ B หลักความเสมอภาค 
3 อ านาจตุลาการ 3 กฤษฎีกา C หลักภราดรภาพ 

ตอบ    
41.คนไทยต้องท าบัตรประชาชนเมื่ออายุเท่าใด และต้องไปท าท่ีใด และผู้ท่ีมีอายุครบตามท่ีกฎหมาย 
 ก าหนด เมื่อไปท าบัตรประจ าตัวประชาชนแล้วจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไร 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 เมื่อมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 1 ศาลาว่าการจังหวัด A ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
2 เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ 2 สถานีต ารวจ B ใช้สิทธิท าใบขับข่ีรถยนต์ได้ 
3 เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 3 อ าเภอ/ส านักงานเขต C ป้องกันการสวมสิทธิจากเด็กต่างด้าว 

 
ตอบ  
 
42.แม่ของจอยเป็นพยาบาล ส่วนจอยก าลังเรียนหนังสืออยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  แม่ของจอยจะต้อง 
 เสียภาษีประเภทใด และแม่ของจอยต้องยื่นแบบเสียภาษีต่อหน่วยงานใด ส่วนตัวจอยจะได้รับ 
 ประโยชน์จากภาษีด้านใดมากท่ีสุด 

                ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 สรรพากรเขตพื้นท่ี A ได้รับแจกค่าหนังสือ 
2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 ท่ีว่าการอ าเภอ B โดยสารรถไฟฟ้าฟรี 
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 อบจ. C ท าบัตรประชาชนฟรี 

 
 
 
 
 
 



43.  กษัตริย์พระองค์ใดทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญในเรื่องใด 
 พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์อยู่ท่ีใด 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้า-จุฬาโลกมหาราช 

1 เลิกทาส A วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร 

2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้า-นภาลัย 

2 ทรงออกกฎหมาย                   
พระราชก าหนดห้ามสูบฝ่ิน 

B เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร 

3 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว 

3 ทรงย้ายราชธานีจากกรุง
ธนบุรีมาอยู่ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

C ลานพระบรมรูปทรงม้า 
กรุงเทพมหานคร 

 
ตอบ                                                                      
44.ถ้าคนไทยต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 ในข้อใด มีวิธีการอย่างไร และหลักฐานนั้นมีความส าคัญอย่างไร 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 กฎหมายลักษณะ
โจร 

1 สืบค้นข้อมูลจากหอสมุด
แห่งชาติ 

A เป็นหลักฐานท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

2 ศิลาจารึกหลักท่ี 1 2 สืบค้นข้อมูลจากมิวเซียม
สยาม 

B เป็นหนังสือทางราชการท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

3 ราชกิจจานุเบกษา 3 สอบถามจาก 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

C เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงก าหนดให้
ประชาชนปฏิบัติตาม 

 
ตอบ                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45.ในสมัยรัชกาลท่ี 2 เป็นยุคทองของวรรณคดีไทย เพราะเหตุใด และกวีท่ีมีช่ือเสียงในสมัยนี้คือใคร  
 และผลงานของท่านคือข้อใด 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 

1 เพราะพระมหากษัตริย์ให้การ
อุปถัมภ์กวี และมีวรรณคดีมาก 

1 ศรีปราชญ์ A นิราศสิบสองเดือน 

2 เพราะได้รับอิทธิพลจาก 
ประเทศตะวันตก 

2 พระโหราธิบดี B นิราศเมืองแกลง 

3 เพราะวรรณคดีหลายเรื่องได้รับ
การยกย่องจากต่างประเทศ 

3 สุนทรภู่ C รามเกียรติ ์

 
ตอบ  

46.ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เศรษฐกิจของไทยมีลักษณะแบบใด และการค้ากับต่างประเทศ 
 ขึ้นอยู่กับใคร และเกิดการเปล่ียนแปลงหลังเหตุการณ์ใด 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
 ตอบ 
47.การใช้
สารเคมี
ใน

การเกษตรเป็นเวลานานจะส่งผลต่อทรัพยากรใด มีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
 และควรมีวิธีการบ ารุงรักษาทรัพยากรนั้นอย่างไร 

                ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
ตอบ    

 

 

 

48.ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ เกิดขึ้นในรัชกาลใด และมีการแบ่งงานให้หน่วยงานใดดูแลเรื่อง     การศึกษา 

และปัจจุบันคือหน่วยงานใด 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 

ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 
1 แบบพึ่งพาตนเอง 1 สมุหนายก A การเลิกทาส 
2 แบบพึ่งพาเทคโนโลยี 2 พระคลังสินค้า B การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
3 แบบพึ่งพาต่างประเทศ 3 สมุหพระกลาโหม C การเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 
1 น้ า 1 ปลูกหญ้าแพรก A ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
2 ดิน 2 ปลูกต้นยูคาลิปตัส B ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
3 อากาศ 3 ปลูกพืชคลุมดิน C ใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ 

ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 
1 รัชกาลท่ี 3 1 กระทรวงธรรมการ A กระทรวงยุติธรรม 



 
ตอบ   
49.   ถ้านักเรียนต้องการศึกษาสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ จะศึกษาได้จากสถานท่ีใด ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดใด    และ
ได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 
   
ตอบ   
50.

อาเซียนเป็นการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไร มีประเทศสมาชิกอะไรบ้าง และนักเรียนควร 
 ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน 

                         ตำรำงกลุ่มค ำตอบ 

 
 ตอบ            

เฉลยข้อสอบกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1. ตอบ  ข้อ 2   การท้าความดีควรต้ังใจท้า และเมื่อท้าแล้วไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง ซึ่งการ
ช่วยเหลืองานโรงเรียนตามก้าลังของตน จะท้าให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และไม่ท้าให้ตนเองล้าบาก 

       2.  ตอบ ข้อ 3    เอ๋ประกอบอาชีพสุจริต และไม่เอาเปรียบลูกค้า ซึ่งตรงกับหลักธรรมเบญจธรรม   ข้อ   
สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพในทางสุจริต  เบญจธรรม มี 5 ข้อ  

เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่ 

2 รัชกาลท่ี 5 2 กระทรวงนครบาล B กระทรวงมหาดไทย 
3 รัชกาลท่ี 7 3 กระทรวงโยธาธิการ C กระทรวงศึกษาธิการ 

ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 
1 วิหารพระมงคลบพิตร 1 อยุธยา A ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย 
2 พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 2 กรุงเทพมหานคร B ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
3 วัดมหาธาตุ 3 สุโขทัย C ได้รับอิทธิพลจากขอม 

ค ำตอบกลุ่มที่ 1 ค ำตอบกลุ่มที่ 2  ค ำตอบกลุ่มที่ 3 
1 ความร่วมมือทางด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
1 ไทย มาเลเซีย ลาว พม่า กัมพูชา 

เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน 
อินโดนีเซีย 

A ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
และเตรียมฝึกท าอาหาร
ของประเทศเพื่อนบ้าน 

2 ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง 

2 ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ติมอร์-
เลสเต มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย 

B ไปท่องเท่ียวที่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน และฝึกพูด 
ภาษาอาเซียน 

3 ความร่วมมือทางด้านการเมือง 
การปกครอง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 ไทย บรูไน พม่า มาเลเซีย 
เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา 

C ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้
คล่อง เรียนรู้วัฒนธรรม
เพื่อนบ้าน 



1. เมตตำกรุณำ คือ ความรัก ความปรารถนาดี 

2. สัมมำอำชีวะ คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต 

3. กำมสังวร คือ การส ารวมในกาม 
4. สัจจะ คือ การพูดความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่น 

5. สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว 

      3. ตอบ ข้อ 3  พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 

 เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี 
 กรุณา คือ ความสงสาร อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
 มุทิตา คือ การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
 อุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียง 

ดังนั้นการท่ีจินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน จึงสอดคล้องกับอุเบกขา 
  
      4.   ตอบ ข้อ 1       ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ข้อ สีลมัย เนื่องจากหากทุกคน
ประพฤติปฏิบัติถูกต้องด้วยการรักษาศีล ไม่ประพฤติผิดทางกายและวาจา จะท้าให้ปัญหาอาชญากรรมสามารถลดลงได้ 

               บุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง ท่ีต้ังแห่งการท าความดี 3 ประการ   

1.  การท าบุญด้วยการให้ ( ทานมัย ) 
2.  การท าบุญด้วยการรักษาศีล ( สีลมัย ) 
3.  การท าบุญด้วยการภาวนา ( ภาวนามัย ) 

      5   ตอบ ข้อ 3  พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 

 เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี 
 กรุณา คือ ความสงสาร อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
 มุทิตา คือ การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
 อุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียง 
ดังนั้นการท่ีจินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน จึงสอดคล้องกับอุเบกขา 
   
 
 

6.  ตอบ  ข้อท่ี 4   ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4


. ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์เป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพราะการกราบพระพุทธรูปควร  กราบแบบ

เบญจางคประดิษฐ์ เนื่องจากพระพุทธรูปถือเป็น

องค์ประกอบหนึ่งของพระรัตนตรัย 

 

 
 
 
 

7  ตอบ ข้อท่ี 1 ผู้ท่ีมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านท่ี
กรุงเทพฯ  ส่วนข้อท่ี 2. หน่อยอายุ 15 ปี ซึ่งอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์   ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง ข้อท่ี 3. ป่านย้ายไปอยู่
บ้านท่ี จ.นนทบุรี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะไม่ได้อยู่ในเขตหรือพื้นท่ีเลือกตั้ง และข้อท่ี 4. ต้นย้ายเข้ามาอยู่ใน
กรุงเทพฯ ได้ 2 เดือน     แต่จะต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไม่
น้อยกว่า 90 วัน 

     8. ตอบ ข้อท่ี 3   การพาไปรับประทานอาหารและฉีดวัคซีนเป็นสิทธิด้านการมีชีวิตหรือการอยู่รอดการพาไปเท่ียว

งานประเพณีเป็นสิทธิด้านการมีส่วนร่วมการพาไปเข้าโรงเรียนเป็นสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถ 

    9  ตอบ ข้อท่ี 1การติดตามข่าวสารให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ต้องติดตามข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข่าว และน้าความรู้หรือข้อคิดท่ีได้ไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ดังนั้นการน้าความรู้ท่ี

ได้รับจากการติดตามข่าว คือ วิธีการล้างมือท่ีถูกวิธีไปใช้จะท้าให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดี จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากข่าวที่

เหมาะสมท่ีสุด 

10   .ตอบ ข้อท่ี  3     การปฏิบัติท่ีถือว่าเป็นการกระท้าท่ีทุจริตในการเลือกตั้งมีอยู่หลายประการ เช่น แจกเงินซื้อเสียง

รายหัว – กลุ่ม โดยหัวคะแนนน้าไปแจกจ่ายให้ประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง แจกเหล้า/เบียร์/น้้าแข็ง/เครื่องด่ืม แจกเนื้อ

วัว-หมู/จัดเล้ียงหมูกระทะ จ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียง/ติดป้าย/แจกเอกสาร มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้น้าหมู่บ้าน ชุมชน ผู้มี

บทบาททางความคิด เพื่อเป็นฐานเสียงของตน พาเท่ียว/ดูงาน แจกส่ิงของในการเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งการแจกค่ารถก็

เป็นการแจกเงินชนิดหนึ่งท่ีถือว่าเป็นการแสดงถึงการทุจริตการเลือกตั้งได้ 

 
11.ตอบ ข้อท่ี 2 มารยาทในการพูด 
         เพราะวิถีประชาชนหรือวิถีชาวบ้าน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคม  ท่ีปฏิบัติตามความเคยชิน 
และเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม เช่น มรรยาทในการพูด      เป็นต้น ส่วนความกตัญญูเป็นจารีต      การปฏิบัติตาม
กฎจราจรเป็นกฎหมาย ค่านิยม       และความเช่ือเป็นวัฒนธรรม 
12.ตอบ ข้อท่ี 1     นาคารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 



      เพราะการท้างานเป็นกลุ่มเป็นลักษณะของผู้มีสามัคคีธรรม การเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นลักษณะของผู้มี 
คารวธรรม การพูดโกหกเป็นลักษณะของผู้ท่ีขาดศีลธรรม ส่วนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นลักษณะของผู้มี
ปัญญาธรรม 
13.ตอบ ข้อท่ี 1 .  เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 
เพราะสัญญาณไฟจราจรโดยท่ัวไปประกอบด้วยสัญญาณไฟ 3 สี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด 
และสีเขียวให้รถไปได้ ดังนั้น เมื่อเห็นไฟสีเหลืองผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ 

 

14.  ตอบ ข้อท่ี 2 ห้ามใช้แรงงานเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี ท างานโดยเด็ดขาด 
เพราะกฎหมายแรงงานเด็ก มาตรา 44  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต้่ากว่าสิบห้าปี  เป็นลูกจ้าง 

 

15.ตอบ ข้อท่ี 2 คุณภาพ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ควรเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้ได้สินค้าท่ีดี มีประโยชน์ และคุ้มค่า
กับเงินท่ีจ่ายไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. ตอบ ข้อท่ี 3    ไม่ได้ เพราะพื้นท่ีเพาะปลูกไม่เหมาะสม 
การท้าไร่สตรอว์เบอร์รีควรปลูกในพื้นท่ีภูเขาสูง และมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปลูกในพื้นท่ีภาคใต้ เพราะมีฝนตกชุก

และมีอากาศร้อนช้ืน 

 

                          ภาคเหนือหนาวเย็น                                               ภาคใต้ร้อนช้ืน 

         17.   ค าตอบ  ข้อท่ี 4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อน ามาเป็นอาหาร
กลางวันหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด้าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอประมาณ แบบพออยู่       พอกิน พอใช้ และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในระดับโรงเรียน โดยครสู่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักและเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีของโรงเรียนเพื่อน้ามา
เป็นอาหารกลางวัน เป็นการน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็น
การฝึกให้นักเรียนรู้จักท้างานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีท่ีได้รับหมอบหมาย 
 

                          

 

 

 

 

 

18.ตอบ ข้อท่ี 2  ป้านิด ซื้อปลาจากชาวประมงมาท าห่อหมก
ปลา เพราะได้ปลาสด 
        การกระท้าของป้านุชอาจท้าให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นราคาเส้ือท้ังร้าน  

      การกระท้าของลุงบุญอาจท้าให้ผู้ซื้อผักได้รับอันตรายจากยาฆ่าแมลงได้ 



     การกระท้าของลุงอ้วนเป็นการโกงลูกค้า แล้วท้าให้ลูกค้าได้รับอันตรายจากสารตะกั่ว 

      ส่วนการกระท้าของป้านิดท้าให้ลูกค้าได้รับของท่ีสด 
19. ตอบ ข้อท่ี 1 สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ท่ีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีไม่มีท่ีดินท้ากินเป็นของตนเองรว่มกันจัดต้ังขึ้นเพื่อหาท่ีดิน
ให้กับสมาชิกใช้ในการประกอบอาชีพ 
สหกรณ์การเกษตร   เป็นสหกรณ์ท่ีจัดต้ังขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ต้ังขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 
สหกรณ์การบริการ เป็นสหกรณ์ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ท่ีมีอาชีพ
อย่างเดียวกัน ได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนั เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป ความเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกัน มีจัดต้ังขึ้นเพื่อวัตถปุระสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกมีแหล่งออมเงินท่ีมีผลตอบแทนเป็นการจูงใจ และเปิดให้
สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจ าเป็นตาม ซึ่งต้ังอยู่บนหลักการง่ายๆ ท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนของ ... 
20.ตอบ ข้อท่ี 2   มีคุณภาพท่ีดี 
เครื่องหมาย มอก. เป็นเครื่องหมายท่ีส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ได้ก้าหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่
ผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในระดับท่ีเหมาะกับ  การใช้งาน 
มอก.   เป็นค าย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อก าหนดทางวิชาการท่ีส านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับท่ีเหมาะสม
กับ การใช้งานมากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

21          .ตอบ ข้อท่ี 3   อ านาจส่ังพิมพ์ธนบัตรฉบับใหม่ 
บทบาทหน้าท่ีส้าคัญของธนาคารพาณิชย์ คือ การรับฝากเงินและให้กู้ยืม และให้บริการอื่นๆ เช่น ให้เช่าตู้นิรภัย รับ
ช้าระค่าน้้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ส่วนการพิมพ์ธนบัตรไม่ใช่หน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์ แต่การพิมพ์ธนบัตรเป็น
อ้านาจหน้าท่ีของธนาคาร แห่งประเทศไทย 
                                                    



 

 

 

 

 

 

22.ตอบ ข้อท่ี 2  พลอยน าผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋า 
   การน้าผักตบชวาซึ่งไม่มีราคามาผ่านกระบวนการตากแดดและอบให้แห้งก่อนน้ามาสานเป็นกระเป๋าเพื่อขาย เป็นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิธีการแปรรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

23. ตอบ  ข้อท่ี 3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งท่ีเรียกเก็บ

จากบุคคลท่ีซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจ้าหน่าย

หรือการให้บริการภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากการขายสินค้า การให้ บริการและ

การน้าเข้า ปัจจุบันจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 และอัตราร้อยละ 0 ส้าหรับการส่งออก ผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือ

ให้บริการท่ีอยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจด

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบก้ากับภาษี เพื่อเรียก

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ให้บริการ พร้อมท้ังส่งมอบใบก้ากับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ 



.ภาษีเงินได้ คือส่ิงท่ีรัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชน ผู้ท่ีมีรายได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าไปพัฒนาประเทศชาติใน

ด้านต่างๆ. สรรพากร. คือ หน่วยงานในกระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีจัดเก็บภาษี  

ภาษีส่งออก คือ การเสียภาษีหรือจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนน าสินค้าออกนอกประเทศ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดย 

“ตัวแทนออกของศุลกากร” เพื่อท่ีจะสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้ ซึ่งกรมศุลกากรมีการก าหนดให้สินค้าท่ีส่งออก

ท้ัง 9 ประเภทต้องเสียค่าภาษีส่งออก ได้แก่ ข้าว เศษโลหะ หนังโคและหนังกระบือ ไม้ (ไม้แปรรูปทุกชนิด) เส้นไหมดิบ 

ภาษีสรรพสามิต คือ ภำษีท่ีเรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรท่ีจะต้องรับภาระภาษีสูงกว่า

ปกติ เช่น สินค้าท่ีบริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการท่ีมีลักษณะเป็นการ

ฟุ่มเฟือย หรือสินค้าท่ีได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าท่ีก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการท่ีจะต้องสร้างส่ิง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 

24.ตอบ ข้อท่ี 3  วัดในท้องถิ่น เพราะเป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
 เราควรเริ่มต้นสืบค้นจากวัดในท้องถิ่น เพราะเป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ใกล้ 
25.ตอบ ข้อท่ี 4  ต่ายน าข้อมูลท่ีสืบค้นมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อสืบค้นข้อมูลได้แล้ว ควรน้าข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงก่อน
น้าข้อมูลมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

26ตอบ ข้อท่ี 1 เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 
      เพราะการยกเลิกทาสก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ท้าให้ประเทศชาติ     เกิดการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วทัดเทียมกับประเทศอื่น ไม่ถูกประเทศอื่นมองว่าเป็นพวก     ป่าเถ่ือนท่ีอาจใช้เป็นข้ออ้างในการยึดประเทศ ลด
ความเหล่ือมล้้าในสังคม 



 
 
 

 

27.ตอบ ข้อท่ี 1 
        วัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง อาเซียน คือ เพื่อ

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ้ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดขีองประชาชนบน

พื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 

                                                      

28   ตอบ ข้อท่ี 4    ใช้บอกต าแหน่งท่ีต้ังของภูมิภาค 
       ค่าของลองจิจูดและค่าของละติจูดใช้บอกต้าแหน่งท่ีต้ังของภูมิภาค โดยลองจิจูดของต้าแหน่งใด ก็คือ ค่าของ

ระยะทางตามมุมท่ีวัดจากเมริเดียนของกรีนิชไปทางตะวันออกหรือตะวันตก ตามเส้นศูนย์สูตรจนถึงเมริเดียนท่ีผ่าน

ต้าแหน่งนั้น คิดเป็นองศาลิปดาและฟิลิปดา มีค่าต้ังแต่ 0 – 180 องศาตะวันออกหรือตะวันตกละติจูดของต้าแหน่งใด ก็

คือ ค่าของระยะทางตามมุมท่ีวัดจากเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือ หรือ

ทางใต้ตามเมริเดียนซึ่งผ่านต้าแหน่งนั้นคิดเป็นองศาลิปดา และฟิ

ลิปดา มีค่าต้ังแต่  0 – 90 องศาเหนือหรือใต้ 

29.  ตอบ ข้อท่ี 2  ช่ือแผนท่ี 
เมื่อจะน้าแผนท่ีมาใช้ ส่ิงแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือแผนท่ีนั้นเป็นแผนท่ี อะไร 

เพราะแผนท่ีแต่ละชนิดจะให้ข้อมูลต่างกันไป 

30.ตอบ ข้อท่ี 2   ท่ีลุ่ม พืชเมืองหนาว อู่ต่อเรือ 
     ท่ีลุ่มจะเป็นพื้นท่ีท่ีน้้าท่วมถึง อากาศร้อน ฝนตกชุก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเมืองหนาว 
ท่ีต้องการอากาศหนาวเย็นรวมถึงอู่ต่อเรือ ควรอยู่ริมแม่น้้าหรือชายฝ่ังทะเล 
31.ตอบ ข้อท่ี 3       พื้นท่ีภูเขา 



บ้านท่ีมีใต้ถุนสูง เพื่อประโยชน์หลายๆ อย่าง เช่น ป้องกันน้้าท่วมในฤดูน้้าหลาก ใช้เป็น     

ท่ีเก็บอุปกรณ์ เช่น จอบ กระจาด ตะกร้า เป็นต้น ใช้เป็นท่ีเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ วัว เป็นต้น 

32  ตอบ ข้อท่ี  4  ท าให้พืชผลทางการเกษตรลดจ านวนลง 
          การตัดต้นไม้บริเวณเชิงเขา ท้าให้ต้นไม้ลดจ้านวนลง อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มเมื่อเวลาฝนตก เพราะไม่มีต้นไม้

ช่วยยึดดินไว้ และยังไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้้า จึงจะส่งผลให้ แหล่งน้้าแห้งขอด และเมื่อไม่มีต้นไม้ก็จะท้าให้สัตว์บางชนิด

ไม่มีท่ีอยู่อาศัย 

33. ตอบ ข้อท่ี 2  สมุทรสาคร   ระยอง 
   วัตถุดิบส้าคัญท่ีใช้ผลิตปลากระป๋อง คือ ปลาทะเล เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาลัง ปลาโอ ปลาตาโต และปลาทูแขก เป็นต้น 

จึงควรเลือกตั้งโรงงานใกล้กับทะเล เพื่อขนส่งวัตถุดิบได้สะดวกและรวดเร็ว จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองมี

ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีติดกับชายฝ่ังทะเล มีทรัพยากรทางทะเลและการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับ

นายทุนหรือผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ขยับขยายภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งมีการจัดจ้างแรงงานคนไทย

และแรงงานต่างด้าวเพิ่มจ้านวนมากขึ้น 

 

 

 

 

34.  ตอบ ข้อท่ี 3  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก 
การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากส่งผลให้ดินเส่ือม เพราะจะท้าลายส่ิงมีชีวิตในดิน และท้าให้ธาตุอาหารในดินลดลง ท้าให้ดิน
เส่ือมสภาพ 
35. ตอบ ข้อท่ี 2   ลูกเห็บตก 
เพราะแผ่นดินไหวก่อให้เกิดสึนามิ เกิดการส่ันไหวของพื้นดิน และอาจเกิดการพังทลายของเข่ือนได้ แต่ลูกเห็บตกเกิด
จากสภาพอากาศ ไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 



 

 

 

 

 

 

                ลูกเห็บเกิดจากท่ีสูงมากจาก พื้นโลก กระแสลมแรงพัดพาเม็ดฝนขึ้นไปในกลุ่มเมฆท่ีฟ้าคะนอง ในท่ีสูง
อากาศเย็นมากท าให้เม็ดฝนแข็งตัว ยิ่งขึ้นไปสูงยังมีเกร็ดหิมะเข้ามาเกาะเม็ดน้ าแข็ง ครั้นตกลงมาอีกส่วนล่างของกลุ่ม
เมฆซึ่งเย็นน้อยกว่าด้านบน ความช้ืนเข้าไปห่อหุ้มเม็ดน้ าแข็ง แล้วกระแสลมก็พัดเอาเม็ดน้ าแข็งกลับขึ้นไปด้านบนของ
กลุ่มเมฆ ... 
36.   ตอบ ช้อท่ี  3 ล่าสัตว์เพื่อท าการค้า 
         เพราะการล่าสัตว์เพื่อการค้ามีผลให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว เพราะผู้ท่ีล่าสัตว์ป่าเพื่อการค้ามักจะไม่เห็น
ความส้าคัญของฤดูกาลขยายพันธุ์ หรือขนาด ไม่ว่าจะตัวเล็กหรือ   ตัวใหญ่ก็จับไปขายหมด ท้าให้สัตว์ป่าไม่มีโอกาสใน
การขยายพันธุ์ และสูญพันธุ์   ไปในท่ีสุด 
37.ตอบ ข้อที่ 1 .  เกิดความแห้งแล้ง 
           เพราะการท้าลายทรัพยากรป่าไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆ อีกหลายด้าน เนื่องจากป่าไม้มีความสัมพันธ์

กับทรัพยากรน้้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรสัตว์ป่า และรวมถึงมนุษย์ด้วย เช่น ท้าให้เกิดน้้าท่วมในฤดู

ฝน ท้าให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง การแผ้วถางท้าลายป่าต้นน้้าเป็นบริเวณกว้าง ท้าให้พื้นท่ีป่าไม้ไม่ติดต่อกันเป็นผืน

ใหญ่  ท้าให้เกิดการระเหยของน้้าจากผิวดินสูง แต่การซึมน้้าผ่านผิวดินต้่า ดินดูดซับและเก็บน้้าภายในดินน้อยลง ท้าให้

น้้าหล่อเล้ียงล้าธารมีน้อยหรือไม่มี ล้าธารจะแห้งขอด ดังนั้น            ถ้าทุกคนร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

อย่างยั่งยืน จะส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรอื่นๆ กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

38. 2, 3, A 
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค้่า เดือน 6 ซึ่งเรียกว่า วันวิสาขบูชา แล้วต่อมาเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ถือเป็นการ
ปฏิบัติพุทธกิจในฐานะพระพุทธเจ้า ซึ่งท้าให้เกิด     พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

           เฉลยข้อสอบสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

39. 1 1 B  40. 3 1 B 

41. 1 3 C  42. 1 1 A  43. 1 3 B   44. 3 1 B  45. 1 3 B   

46. 1 2 B   47. 2 3 B   48.  2 1 C    49. 2 2 B   50. 1 3 C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศำสตร์ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำษำไทย 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

ภำษำอังกฤษ 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วิทยำศำสตร ์

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



โรงเรียนวัดหูแร่
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำเขต 2

ได้รับงบสนับสนุนจำกมูลนิธิยุวฑูตควำมดี


