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สงวนลิขสิทธิ์ 

แบบทดสอบฉบบันี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือเผยแพร ่
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ค าชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 90 นาที 

2. แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 30 ข้อ  
(ข้อ 1-30) (ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน)  

  ตัวอย่าง ข้อ 0. สิ่งใดไม่เปน็ปัจจัยการผลิต 
                       1)  เงินทุน          

    2)  คนงาน 
                     3)  ผู้จัดการ                                  

    4)  ที่ดินปลูกสร้างโรงงาน 
           วิธีตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนใช้ดินสอด า 

ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.        
    

ตอนที่ 2  แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายค าตอบ ในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อความ  
จ านวน 2 ข้อ (ข้อ 31-32) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน)  
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 

   ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันส าคัญของไทย ถ้าปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลง 
ในคอลัมน์  ใช่ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ระบายลงในคอลัมน์  ไม่ใช่  

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มานะ ไปเวียนเทียนในวันท่ี  5 ธันวาคม   
2. วีระ ไปถวายพวงมาลาในวันท่ี  1 มกราคม   
3. มานี ไปร่วมถวายพระพรในวันท่ี  12 สิงหาคม   
4. ปิติ ไปร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันท่ี  23 ตุลาคม   

 

ประเทศไทยเราจะมีวันส าคัญของชาติหลายวัน ท้ังท่ีเป็นวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญทางประเพณี เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญของวันนั้นๆ จึงมี   

พิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญ   

ในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม 
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      วิธีตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่าข้อความ 1. และ 2. ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลง

ในกระดาษค าตอบช่อง ไม่ใช่  ข้อความ 3. และ 4. ปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลงใน

กระดาษค าตอบช่อง ใช่  ดังนี้ 

 

ข้อ 00. ใช ่ ไม่ใช่ 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
ตอนที่ 3   แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 8 ข้อ  

(ข้อ 33-40) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน) 

      ตัวอย่าง ข้อ 000. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

 
 
 

       จากข้อความ  แก้วควรแสดงความเคารพพระภิกษุดว้ยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด     
      วิธีตอบ  ตอบ หยุดเดินและแสดงความเคารพด้วยการไหว้ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการก ากับการสอบจะอนุญาต 

แก้วเป็นพุทธศาสนิกชนเดินผ่านตลาดตอนเช้า พบพระภิกษุก าลังเดินบิณฑบาต 

ชาวบ้านก าลังเตรียมใส่บาตร ในขณะท่ีพระภิกษุก าลังเดินมา แก้วเดินสวนทางเพื่อไปโรงเรียน  
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 30 ข้อ  
            (ข้อ 1-30) ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน 
  

1. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

1.  

 

 

  
 

    จากข้อความ  หลักธรรมท่ีส่งผลให้อดิเรกประสบผลส าเร็จคือข้อใด 

1) การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4  
2) การยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามศีล 5 
3) การเป็นผู้มีหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 
4) การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรค 8 
 

 

2. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

   

    จากข้อความ นางสาวมะลิน าหลักธรรมใดมาใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความส าเร็จมากที่สุด 

1) อิทธิบาท 4     
2) สังคหวัตถุ 4 
3) พรหมวิหาร 4 
4) ฆราวาสธรรม 4   

 ครอบครัวของนางสาวมะลิเคยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มีหนี้สินมากมาย ทุกคน

เดือดร้อน นางสาวมะลิต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ท างาน ช่วยวางแผนการใช้จ่ายใน

ครอบครัว และพยายามหารายได้นอกเหนือจากงานประจ า จนกระท่ังสามารถปลดหนี้ให้พ่อกับ

แม่ได้ พยายามสร้างฐานะตนเองด้วยความขยัน ประหยัด อดทนต่อความยากล าบากในทุกๆ ด้าน 

จนมีฐานะดีขึ้น ท าให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข 

 อดิเรก ท างานอยู่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง เขามีนิสัยพูดจริง ท าจริง พอใจในทรัพย์สินของตน       

รักและซื่อสัตย์ต่อภรรยา มีเมตตาไม่ท าร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อย เมื่อเพื่อนบ้านชวนร่วมวงดื่มสุราทุกๆ เย็น 

เขามักจะปฏิเสธอย่างสุภาพว่า “ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปท างาน” อดิเรกประสบความส าเร็จ 

ในการท างานและมีชีวิตครอบครัวท่ีเป็นสุข ขณะท่ีเพื่อนบ้านมีปัญหาครอบครัว และทะเลาะวิวาท

จนถูกจับด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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3. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

     จากข้อความ  พระพุทธรูปปางท่ีอุดมสนใจ เป็นอิริยาบทของพระพุทธเจ้าท่ีก าลังปฏิบัติในข้อใด  

1) การบ าเพ็ญเพียร เพื่อหวังบรรลุธรรมด้วยวิธีทรมานตน 
2) การบ าเพ็ญตบะ เพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 
3) การศึกษาค้นคว้าทดลอง เพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ 
4) การเข้าไปหาความทุกข์ เพื่อรู้จักความทุกข์ 
 

4. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

    จากข้อความ เป็นเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่เรื่องใดเป็นอันดับแรก 

1) การออกผนวช 
2) การพบเทวทูต 4 
3) การแสดงปฐมเทศนา 
4) การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
 

 
 
 
 

 เจ้าชายสิทธัตถะทรงสลดพระทัยในความไม่เท่ียงแท้ของชีวิต ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย เป็นสภาพท่ีไม่มีใครปรารถนา  และมีความสุขเมื่อพบกับสมณะ เจ้าชายสิทธัตถะ     

ไม่ปรารถนาท่ีจะพบกับความทุกข์  

 อุดมกับเพื่อนเข้าชมวัดแห่งหนึ่ง มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานภายในบริเวณวัด    

อุดมสนใจพระพุทธรูปองค์หนึ่ง จึงหยุดดูและพิจารณาเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถ

นั่งขัดสมาธิ ลักษณะพระวรกายผ่ายผอม ผิวหนังเหี่ยวย่นติดกระดูก ซึ่งอุดมบอกเพื่อนว่าเป็น

อิริยาบถของพระพุทธเจ้าในขณะท่ีทรงผนวช 
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5. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

   

    จากข้อความ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามข้อความ ควรปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด 

1) ยถาวาที ตถาการี  : พูดเช่นไร ท าเช่นนั้น 
2) นิสมมฺ กรณ  เสยโฺย : ใคร่ครวญก่อน แล้วจึงท า 
3) อตฺตนา โจทยตฺตาน  : จงเตือนตน ด้วยตนเอง 
4) ย  เว เสติ ตาทิโส : คบคนเช่นใด ย่อมเป็นเช่นนั้น 

 

6. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

     

   จากข้อความ นายองอาจน าหลักธรรมใดไปใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  

1) ปธาน 4 
2) คารวะ 6 
3) อกุศลมูล 3 
4) อบายมุข 6 
 
 
 

 ...เมื่อกินน้ าตา  จึงรู้ค่าของค าเตือนแม่ 

 เชื่อในรักแท้  ฝืนค าแม่หนีตามพ่ีมา 

 ยอมกินก้อนเกลือ เพราะเชื่อในค าสัญญา 

 หวังให้รักน าพา  ผลออกมาน้ าตาไหลริน... 

         

         

 นายองอาจ อ่านข่าวท่ีมีการส ารวจกลุ่มเยาวชน อายุ 15 -24 ปี พบว่า ดื่มสุราและ

เครื่องดื่มมึนเมาเป็นจ านวนมาก  ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ก่อความ

รุนแรง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สูง  นายองอาจมองเห็นโทษท่ีเกิดจากการดื่มสุรา  

จึงไม่คิดท่ีจะดื่มเลย 
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7. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

 

     จากข้อความ การปฏิบัติตนของใครเหมาะสมท่ีสุด  

1) ไก่ 
2) นา 
3) นุ่น 
4) จุ๋ม  
 

8. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

     จากข้อความ นายสมศักดิ์ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องใด 

1) สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
2) สิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า 
3) สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารด้านพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้อง 
4) สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนาและชดเชยความเสียหาย 
 

 

 

 ไก่ นา นุ่น และ จุ๋ม ไปท าบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และร่วมสนทนาธรรมกับเจ้า

อาวาส โดยทั้ง 4 มีการนั่งสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส ดังนี้ 

    ไก่ นั่งประนมมืออย่างส ารวม 
    นา นั่งพับเพียบด้วยอาการส ารวม 
    นุ่น นั่งท่าเทพธิดาด้วยอาการส ารวม 
    จุ๋ม นั่งพับเพียบประนมมืออย่างส ารวม  

 นายสมศักดิ์ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ จากบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อใช้ได้เพียง 2 สัปดาห์ ปรากฏว่า

ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องต้องซ่อมหลายครั้ง และได้ติดต่อกับทางบริษัทเพื่อให้รับผิดชอบ แต่บริษัท

ก็ไม่ได้รับผิดชอบหรือแก้ไขให้ดีเหมือนเดิม 
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9. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

    จากข้อความ นางสาวบีมีสิทธิได้รับมรดกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1) ไม่มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีเป็นเพียงบุตรบุญธรรม 
2) ไม่มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยแท้จริง 
3) มีสิทธิ์ เพราะนางพินได้เขียนพินัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
4) มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีเป็นบุตรท่ีอยู่ดูแลนางพินจนเสียชีวิต 
 

10. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

    จากข้อความ เด็กชายบุญชูและน้องจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมายจากรัฐในด้านใด 

1) สิทธิในการพัฒนา 
2) สิทธิในการอยู่รอด 
3) สิทธิในการมีส่วนร่วม 
4) สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง 
 

 

 

 

 

 

 นางพินท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้นางสาวบีซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบ    

ด้วยกฎหมาย หลังจากนางพินเสียชีวิต ได้มีการเปิดพินัยกรรมและระบุว่า นางพินยกทรัพย์สิน 

ส่วนหนึ่งให้นางสาวบี ท าให้ลูกๆ ของนางพินไม่พอใจ จึงฟ้องร้องต่อศาลเพื่อไม่ให้นางสาวบีได้

ทรัพย์สินในส่วนท่ีนางพินท าพินัยกรรมยกให ้

 เด็กชายบุญชูและน้อง อาศัยอยู่กับยาย เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน แต่ยายไม่สามารถ    

ส่งเสียให้เรียนหนังสือได้ ยายจึงไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ประจ าจังหวัดเพื่อขอรับทุนการศึกษา     
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11. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

 

    จากข้อความ ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมด้านท่ีอยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นผลมาจากปัจจัย 

     ในข้อใด 

1) ได้รับอิทธิพลจากศาสนาและความเชื่อ 
2) มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกัน 
3) มีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4) มีสภาพภูมิอากาศท่ีคล้ายคลึงกัน 
 

12. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

  

 

 
 
จากข้อความ นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักวิชาการท่านนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
1) เห็นด้วย เพราะ เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการนับถือศาสนาเดียวกัน 
2) เห็นด้วย เพราะ เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมาจากประเทศท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีคล้ายกัน 
3) ไม่เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกัน 
4) ไม่เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาจากประเทศท่ีมีระบบการปกครองเหมือนกัน 

บ้านสไตล์อาเซียน 

 บ้านเรือนส่วนใหญ่ท่ีสร้างในแถบอาเซียนมักจะมีความคล้ายคลึงกัน คือใช้วัสดุท่ีเป็นไม้

สร้างบ้าน ออกแบบให้โปร่งโล่งดูเรียบง่าย สามารถเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอก ชายคายื่นยาว

และมีกันสาดกว้าง สีท่ีใช้มีความสว่างสดใส  มีการตกแต่งสวนภายในบ้าน โดยการปลูกไม้ยืนต้น

ชนิดต่างๆ และต้นไม้ท่ีใบมีสีสันสวยงาม  

 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้จัดท าโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน โดยเชิญเยาวชน          

จากประเทศ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา

ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยพาไปวัดท าบุญตักบาตรในวันพระ ไปดูการท านา และการทอผ้า    

เมื่อสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งนี้สรุปผลการประเมินโครงการว่า โครงการนี้ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน มีนักวิชาการอิสระท่านหนึ่งวิจารณ์ว่า ผลการประเมินโครงการ

เป็นเช่นนี้ เพราะเยาวชนมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 
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13. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

    ถ้าอ านาจการปกครองประเทศเป็นตามข้อความ จะเกิดผลเสียต่อประเทศอย่างไร  

1) การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเป็นไปได้ยาก  
2) การพัฒนาประเทศขาดความร่วมมือจากประชาชน 
3) การรับรู้ข่าวสารของประชาชนจากภาครัฐไม่มีการกลั่นกรอง 

     4) การติดต่อประสานงานสั่งการจากส่วนกลางขาดความคล่องตัว  
 

14. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

     

    การที่นายกรัฐมนตรีด าเนินการตามข้อความ เป็นการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายใด 

1) บริหาร : นิติบัญญัติ 
2) นิติบัญญัติ : ตุลาการ 
3) บริหาร : อธิปไตย   
4) อธิปไตย : ตุลาการ 
 

 

 

 

 

 หากรัฐบาลของประเทศใดยกย่องแต่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ แต่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาประเทศ ประชาชนถูกกดขี่และลิดรอน    

สิทธิ เสรีภาพ หากแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารประเทศท่ีไม่โปร่งใส  ย่อมส่งผลให้การพัฒนา

ประเทศเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 นายกรัฐมนตรี มีอ านาจในการประกาศยุบสภา มีผลให้สมาชิกภาพของผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง            
และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากต าแหน่ง  

ส่วนรัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล            
เพื่อตรวจสอบการท างานของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องท่ีประชาชนสนใจ 
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15. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

    

 

     จากข้อความ พฤติกรรมการบริโภคของใครเหมาะสมท่ีสุด เพราะเหตุใด 

1) นายสันติ เพราะเชื่อค าโฆษณา 
2) นายเสริมศักดิ์ เพราะผลไม้ตามฤดูกาลซื้อได้ในราคาถูก 
3) นายสินชัย เพราะมีความทันสมัยใช้งานได้หลากหลาย 
4) นายสุขสันต์ เพราะผักปลอดสารพิษหาซื้อยากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 

16. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

    จากข้อความ ข้อใดไม่ใช่แหล่งที่มาของเงินทุน ของรัฐบาลข้างต้น 

1) ธนาคารพาณิชย์ 
2) กระทรวงการคลัง 
3) กระทรวงคมนาคม 
4) ธนาคารแห่งประเทศไทย   
 

 

 การส ารวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ พบว่าภาคครัวเรือนมีการออมสูง 

ภาคเอกชนมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น รัฐบาลก าลังด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง

ขั้นพื้นฐานในด้านรถไฟระหว่างภูมิภาค รัฐบาลจึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาตาม

โครงการ 

 จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคสินค้าชนิดต่างๆ ของผู้บริโภค ดังนี้ 

 นายสันติ : เลือกซื้อยาสีฟันครั้งละหลายหลอด  

 นายเสริมศักดิ์ : เลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล 

 นายสินชัย : เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพง  

 นายสุขสันต์ : เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจ านวนมากแช่ไว้ในตู้เย็น 
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17. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

 

 

 

 

    จากข้อความ อนันต์ควรใช้สถาบันใดเป็นแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมท่ีสุด 

1) บริษัทประกันชีวิต 
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

 

18. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 
    จากข้อความ ข้อใดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการกระท าของธนาคารกลาง 
    มากที่สุด  

1) คนไทยเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศมากขึ้น  
2) ประชาชนใช้สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น 
3) ครัวเรือนมีการฝากเงินในธนาคารมากขึ้น 
4) ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าออกได้มากขึ้น 
 

 อนันต์เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจรายย่อย ต้องการหาสถาบันการเงินท่ีเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว 

เพื่อน าเงินไปซื้อบ้านใหม่ แต่ภรรยายังมีหนี้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงหาข้อมูลใหม่ ดังนี้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ : ระดมทุนโดยวิธีการขายหุ้น ปล่อยกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบ้ียต่ า 

 บริษัทประกันชีวิต :  ระดมทุนจากเงินฝากของประชาชนในรูปของการขายกรมธรรม์ 

         บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ : ระดมทุนด้วยการรับฝากเงินจากประชาชน โดยมีการออกตั๋วสัญญา

ใช้เงินเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาว ใชอ้สังหาริมทรัพย์ค้ าประกันการกู้ยืม 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย : เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ด าเนิน

ธุรกิจส่งออก 

 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารกลางจึงท าการแทรกแซงค่าเงินบาท โดยน า      

เงินบาทไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ มาเก็บไว้เป็นทุนส ารองของประเทศ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง 
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19. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 

 

  

    จากข้อความ นายกานต์ต้องรับโทษในความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใด 

1) การปลอมแปลงทางการค้า 
2) การเจตนากลั่นแกล้งทางการค้า 
3) การคุ้มครองความลับทางการค้า 
4) การละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้า 

 
20. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

  จากข้อความ ร้านสดใสควรไปขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด 

1) ลิขสิทธิ์ 
2) สิทธิบัตร 
3) อนุสิทธิบัตร 
4) เครื่องหมายทางการค้า 
 

 

 

 

 

 

 ร้านสดใส ได้ผลิตกางเกงออกก าลังกายยี่ห้อสดใส จนยี่ห้อสดใสเป็นท่ีนิยมของบุคคลท่ัวไป 

และมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือน 

  นายกานต์ คัดลอกสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารส าเร็จรูปของนายจ้าง ท่ีเก็บไว้ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วน าไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น เมื่อนายจ้างรู้จึงแจ้งความด าเนินคดี 
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21. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

     จากข้อความ  “ช่วงเวลา” มีผลต่อการศึกษาอดีตกับปัจจุบัน อย่างไร   

1) ท าให้รูภู้มิหลังของตนเอง 
2) ท าให้มชีีวิตที่เหมาะสมในอนาคต 
3) ท าให้รูเ้ท่าทันความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
4) ท าให้สามารถจ าแนกรายละเอียดของเหตุการณ์ในแต่ละช่วง  
 

22. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

    จากข้อความ เป็นการศึกษาท่ีถือเป็นขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามข้อใด 

1) การวิเคราะห์ข้อมูล 
2) การรวบรวมหลักฐาน 
3) การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
4) การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
 

 

 

 

 

 

 ในการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยสมัยสุโขทัยพบว่า ในศิลาจารึกของ        

พ่อขุนรามค าแหงท่ีกล่าวว่า “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัว

ไปค้า ขี่ม้าไปขาย” จากข้อความนี้แสดงว่าสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์และมีเสรีภาพ 

 การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น การปกครอง การศึกษา การด ารงชีวิต ต้องอาศัย

ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนด เพื่อจะได้จ าแนกรายละเอียดของการศึกษาในเหตุการณ์ต่างๆ  
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23. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

     

     จากข้อความ แสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาของอาณาจักรใด 

1) ศรีวิชัย 
2) ล้านช้าง 
3) ทวารวดี 
4) โคตรบูร 

 
24. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 

 

    

 

 

 

    จากข้อความ ปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยมากที่สุด 

1) พาณิชยกรรม  
2) หัตถกรรม 
3) อุตสาหกรรม 
4) เกษตรกรรม 
 

 

 การขุดค้นทางโบราณคดีพบหินสลักรูปธรรมจักรและกวางหมอบจ านวนมาก ในบริเวณ  

ภาคกลางของประเทศไทย ท าให้นักโบราณคดีสรุปว่า พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองใน

อาณาจักรนี้มาก่อน 

   สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ประชาชนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ เคารพศรัทธาในพุทธศาสนา  ซึ่งคล้ายกับสังคมไทยในชนบท

ปัจจุบัน และในสมัยสุโขทัยยังมีการท าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งออกเครื่องสังคโลก    

ซึ่งท าให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง จะเห็นได้จากข้อมูลในหลักศิลาจารึกท่ีว่า “เมื่อชั่ว      

พ่อขุนรามค าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ ลู่ ทาง 

เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า” 
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25. พิจารณาตาราง แล้วตอบค าถาม     

รูปแบบด้านการเมืองการปกครอง รูปแบบด้านสังคม รูปแบบด้านเศรษฐกิจ 
ก. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก A. สังคมแบบครอบครัวเดี่ยว 1. ราษฎรประกอบอาชีพ 

    เกษตรกรรม 
ข. พ่อขุนเป็นผู้มีอ านาจแบบเทวราชา B. มีขุนนางเป็นผู้ควบคุม 

   ก าลังไพร่พล 
2. ซื้อขายแลกเปลี่ยน 
   กับต่างชาติ 

ค. พระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
   “ธรรมราชา” 

C. อาศัยอยู่ร่วมกันแบบ 
    ครอบครัวขยาย 

3. หัตถกรรมเพื่อ 
    การส่งออก 

ง. น าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ D. สังคมแบบชนชั้น 4. การผูกขาดทางการค้า  

 

    จากตาราง ข้อใดเชื่อมโยงรูปแบบด้านการเมอืงการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจของอาณาจักร

สุโขทัยตอนต้นได้ถูกต้องท่ีสุด 

1) ง – A – 3  
2) ค – D – 2  
3) ก – C – 1    
4) ข – D – 4  

 

26. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

    

 

 

    จากข้อความ ข้อใดเป็นพัฒนาการท่ีเกิดจากภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 

1) ระบบประปา 
2) ระบบชลประทาน   
3) ระบบน้ าบาดาล 
4) ระบบการบ าบัดน้ าเสีย 

           สรีดภงส์ เป็นคันดินกั้นน้ า  ระหว่างเขาพระบาทใหญ่ และเขากิ่วอ้ายมา โดยเขื่อนจะกักน้ า 

และมีระบบระบายชักน้ าไปตามคลองส่ง ล าเลียงไปตามคลอง คูก าแพงเมืองเก่า แล้วน้ าจะไหล

เข้าสู่สระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อใช้สอยในเมือง และพระราชวังในสมัยสุโขทัย 
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27. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

  

  

    จากข้อความ สันติได้ชมพิธเีวียนเทียนของศรีลังกาในวัน เวลาใด 

1) วันศุกร์ เวลา  16.00 น. 
2) วันศุกร์ เวลา  20.00 น.   
3) วันเสาร์ เวลา 16.00 น. 
4) วันเสาร์ เวลา 20.00 น. 
 

28. พิจารณาตาราง แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

 

 

 

    จากตาราง ประชาชนในภูมิภาคใดมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้อยที่สุด  

1) ภาคใต้ 
2) ภาคกลาง 
3) ภาคเหนือ 
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 สันติ เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีสนใจศึกษาพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาของประเทศ      

ศรีลังกา จึงขอให้ฮาริฟ เพื่อนชาวศรีลังกา ถ่ายภาพเหตุการณ์สดและสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ในเวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของศรีลังกา (ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐาน        

ท่ีลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ประเทศศรีลังกาใช้เวลามาตรฐานท่ีลองจิจูด 75 องศาตะวันออก) 

จากรายงานของกรมธรณีวิทยา พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอยู่หลายแห่ง 

ตารางกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านของประเทศไทย 

กลุ่มรอยเลื่อน รายชื่อจังหวัด 
1. แม่จัน เชียงราย เชียงใหม่ 
2. เมย ตาก ก าแพงเพชร 
3. ศรีสวัสดิ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี  
4. ระนอง ระนอง ชุมพร 
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29. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

    จากข้อความ หากไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเกิดปัญหาในข้อใด 

1) ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ 
2) ชายหาดเพิ่มขึ้น 
3) ระดับน้ าทะเลลดลง  
4) อาชีพประมงชายฝั่งเพิ่มขึ้น 
 

30. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

    จากข้อความ ข้อใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากเหตุการณ์นี้ 

1) สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางชนิดสูญพันธุ์ 

2) สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
3) หมอกควันบดบังทัศนวิสัยการขับขี่บนท้องถนน  
4) แหล่งน้ าธรรมชาติในบริเวณพื้นที่เกิดไฟป่ามภีาวะมลพิษ 

 
 

 

 

 

 

 ชาวนครซิดนีย์ต้องเผชิญปัญหาหมอกควันไฟป่าท่ีปกคลุมท่ัวท้ังเมือง เนื่องจากเกิดไฟป่าขึ้น

ท่ีเขตอุทยานแห่งชาติบลูเมาเทน กระแสลมพัดไปฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ท าให้นครซิดนีย์ได้รับ

ผลกระทบจากหมอกควันไฟ ไฟป่าคร้ังนี้เป็นเหตุการณ์เลวร้ายท่ีสุดในรอบ 40 ปี 

         เมื่อปี พ.ศ. 2550 ป่าชายเลนยังสมบูรณ์อยู่ประมาณร้อยละ 80 หลังจากท่ีได้ส ารวจใหม่ 

พบว่าป่าชายเลนได้ลดลงอีกประมาณร้อยละ 20 จึงมีค าพูดท่ีว่า “ป่าชายเลนถูกท าลายไปมาก

เท่าใด แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าก็ลดน้อยลงมากเท่านั้น”  
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ตอนที่ 2 แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายค าตอบในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ แต่ละข้อความ จ านวน 2 ข้อ  

  (ข้อ 31-32) ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน 
 

31. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 

 

 

 

จากข้อความ ให้พิจารณาว่าข้อความท่ีก าหนดให้ตรงกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

หรือไม่ ถ้าตรงให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่ตรงให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่ 

                                    รายการ  ใช่ ไม่ใช่ 

31.1 การสร้างภาพจ าลองใบหน้าของกะโหลกศีรษะมนุษย์ เป็นขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล    

31.2 การลงพื้นท่ีจริงเพื่อศึกษากะโหลกศีรษะมนษุย์  เป็นขั้นตอนรวบรวมหลักฐาน   

31.3 การศึกษาเรื่องราวการอพยพคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนน าเสนอข้อมูล    

31.4 การค้นพบกะโหลกศีรษะมนุษย์ท่ี อ าเภอปางมะผ้า เป็นขั้นตอนสรุปผล   
 

32. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 

 

 
 

     จากข้อความ ให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นจริงตามเวลา ณ แต่ละประเทศหรือไม่    

ถ้าใช่ให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่ใชใ่ห้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่ 

                                   เหตุการณ ์ ใช่ ไม่ใช่ 

32.1 ลัดดามองเห็นพระอาทิตย์ตอนเช้าช้ากว่ายูริ   

32.2 ลัดดาและปีเตอร์รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน   

32.3 ลัดดาเคารพธงชาติตอนเช้าขณะท่ีแมรี่รับประทานอาหารเย็น   

32.4 ลัดดาจะเลิกเรียนเร็วกว่าราจีฟ   

           จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษากะโหลกศีรษะมนุษย์ผู้หญิงโบราณ ท่ีพบในบริเวณเพิงผา 
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้สามารถสร้างภาพจ าลองเค้าโครงใบหน้าของมนุษย์
โบราณได้ส าเร็จ ข้อมูลท่ีได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราว การอพยพของคนในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของคนในดินแดนประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     ลัดดา มีเพื่อนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศหลายคน ปีเตอร์เป็น   
ชาวอังกฤษ ยูริเป็นชาวญี่ปุ่น ราจีฟเป็นชาวอินเดีย และแมรี่เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งลัดดายังติดต่อกับ
เพื่อนต่างชาติเป็นประจ าทุกวัน 
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ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 8 ข้อ (ข้อ 33-40) 

  ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน 
 

33. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
จากข้อความ ในการประกอบพิธีกรรม สมบัติควรเตรียมตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเหมาะสม (ตอบ 4 ข้อ) 
ตอบ ......................................................................................................................................................   
 

34. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
จากข้อความ สมศักดิ์ได้รับความช่วยเหลือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตาม
กฎหมายคุ้มครองตามสิทธิเด็กด้านใด  ด้วยวิธีการใด   
ตอบ สิทธิเด็กด้าน ..................................................................................................................................   
       วิธีการช่วยเหลือ.............................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
   

         วัดแสงธรรมวนาราม ได้มีการจัดท าบุญและเทศน์มหาชาติประจ าปี นายสมบัติเป็นคน

เรียบร้อยใจบุญ ไปร่วมท าบุญและช่วยงานวัดเป็นประจ าทุกปี จากการท่ีเขาเป็นผู้มีกิริยามารยาท

เรียบร้อย จึงท าให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสให้เป็นเขาผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  

ทางศาสนาในปีนี้ และในปีนี้เขาทราบมาว่ามีผู้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 

     หลังจากเกิดสึนามิในภาคใต้ เด็กชายสมศักดิ์ต้องเป็นเด็กก าพร้า จึงเกิดปัญหาด้าน

ทุนการศึกษา และไม่มีท่ีอยู่อาศัย คุณครูงามพรรณจึงพาไปขอความช่วยเหลือจากส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมศักดิ์จึงได้มีท่ีอยู่อาศัยและเรียนจบมีงานท าท่ีมั่นคง   
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35. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
จากข้อความ พฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
(ตอบอย่างน้อย 2 ข้อ) 
ตอบ 1. ผลต่อการด ารงชีวิตคือ.....................................................เพราะ............................................ 
       2. ผลต่อการด ารงชีวิตคือ.....................................................เพราะ............................................ 
 

36. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 
 
 
 
 
 
 

จากข้อความ อะไรเป็นสาเหตุท าให้การใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ผลอย่างเต็มท่ี และ 
รัฐควรด าเนินการป้องกันอย่างไรบ้าง  
ตอบ สาเหตุ ......................................................................................................................................   
       วิธีป้องกัน..................................................................................................................................  
 

 

 

 

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีอยู่มากมาย ท้ังเลียนแบบจากในประเทศเอง 
และมีการน าสินค้าเลียนแบบมาจากต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าท่ีเองพยายามจะจับกุมและปรากฏ
ข่าวจับกุมอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่สามารถขจัดสินค้าเหล่านี้ได้ และดูเหมือนปัญหาการท าสินค้า
เลียนแบบไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราเท่านั้น ในประเทศโลกท่ีสามทุกประเทศก็ว่าได้ ในอดีตประเทศ
บางประเทศก็สร้างเศรษฐกิจของเขาขึ้นมาจากการเลียนแบบสินค้ามาก่อน แต่เขายังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของเขาเองขึ้นมาจนสามารถผลิตสินค้าด้วยตัวของเขาเองได้ เช่น ไต้หวัน เกาหลี 
 

         โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการสื่อสาร เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน มีความเป็น
ส่วนตัวสูง สะดวก ประหยัด และมีโปรแกรมการใช้งานท่ีหลากหลาย ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้บริโภค     
จะเปลี่ยนไปใชโ้ทรศัพท์รุ่นใหม่ท่ีมีคุณสมบัติดีกว่าเดิม       
          การน าเข้าโทรศัพท์มือถือจากต่างประเทศ จึงเป็นธุรกิจท่ีก าลังเติบโตในปัจจุบัน 
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37. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
 
จากข้อความ เหตุการณ์ในสมัยสุโขทัยท้ัง 4 เหตุการณ์ข้างต้น มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย   
ในแต่ละด้านอย่างไร (ตอบ 2 ข้อ) 
ตอบ 1...................................................................................................................................................   
       2...................................................................................................................................................  
 
38. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
จากข้อความ ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกันและฟื้นฟูวิกฤตปะการังฟอกขาว (ตอบ 2 ข้อ) 
ตอบ    1. แนวทางป้องกันและฟื้นฟู...................................................................................................... 
          2. แนวทางป้องกันและฟื้นฟู......................................................................................................  
 

 

 

 

 

      ช่วงเวลา พ.ศ.1800 ถึง พ.ศ.1835 มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น ดังนี้ 

 - การประดิษฐ์ลายสือไทย 

 - สร้างหลักศิลาจารึก 

 - สร้างเตาทุเรียง     

– สรีดภงส ์

  

 

         กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกันออกส ารวจปะการังฟอกขาว  ท่ีเกิดขึ้นจาก

อุณหภูมิของน้ าในทะเลสูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และแผ่ขยายเป็นวงกว้างหลาย

จุดในทะเลของไทย วิกฤตการณ์ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อฟื้นฟูปะการังของ

ไทยให้ยั่งยืนตลอดไป 
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39. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 
 
 
 
จากข้อความ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง (ตอบ 2 ข้อ) 
ตอบ 1. ..................................................................................................................................................   
       2. .................................................................................................................................................. 
 
40. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
จากข้อความ ประเทศนี้มีลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใด 
ตอบ 1. ลักษณะภูมิประเทศ.........................................................................................................   
       2. ลักษณะภูมิอากาศ...........................................................................................................  
 
 

       “… เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีดี ผลิตภัณฑ์นมท่ีมีชื่อเสียงเป็นแหล่งเลี้ยงโคพันธุ์ดี และเป็นแหล่ง

เลี้ยงแกะพันธุ์ดี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสัตว์ ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนท่ัวไป

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข...” 

 

        เกิดเหตุแท่นขุดเจาะน้ ามันบริเวณอ่าวไทยรั่วไหล ส่งผลให้มีคราบน้ ามันกระจายไปท่ัว

บริเวณใกล้เคียง ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด  

 


