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สงวนลิขสิทธิ์
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คาชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทาแบบทดสอบ 90 นาที
2. แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) (ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน)
ตัวอย่าง ข้อ 0. สิ่งใดไม่เป็นปัจจัยการผลิต
1) เงินทุน
2) คนงาน
3) ผู้จัดการ
4) ที่ดินปลูกสร้างโรงงาน
วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 3) เป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ให้นักเรียนใช้ดินสอดา
ระบายลงในกระดาษคาตอบ ดังนี้
ข้อ 0.    
ตอนที่ 2

แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายคาตอบ ในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อความ
จานวน 2 ข้อ (ข้อ 31-32) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน)
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ประเทศไทยเราจะมีวันสาคัญของชาติหลายวัน ทั้งที่เป็นวันสาคัญเกี่ยวกั บชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และวันสาคัญทางประเพณี เพื่อเป็ นการระลึกถึงความสาคัญของวันนั้นๆ จึงมี
พิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญ
ในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม

ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันสาคัญของไทย ถ้าปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอดาระบายลง
ในคอลัมน์ ใช่ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ระบายลงในคอลัมน์ ไม่ใช่
ข้อความ
ใช่ ไม่ใช่
1. มานะ ไปเวียนเทียนในวันที่ 5 ธันวาคม
2. วีระ ไปถวายพวงมาลาในวันที่ 1 มกราคม
3. มานี ไปร่วมถวายพระพรในวันที่ 12 สิงหาคม
4. ปิติ ไปร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันที่ 23 ตุลาคม
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วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าข้อความ 1. และ 2. ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ใช้ดินสอดาระบายลง
ในกระดาษคาตอบช่อง ไม่ใช่ ข้อความ 3. และ 4. ปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอดาระบายลงใน
กระดาษคาตอบช่อง ใช่ ดังนี้
ข้อ 00.
1.
2.
3.
4.
ตอนที่ 3

ใช่

ไม่ใช่











แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคาตอบ จานวน 8 ข้อ
(ข้อ 33-40) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน)
ตัวอย่าง ข้อ 000. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม

แก้ ว เป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนเดิ น ผ่ า นตลาดตอนเช้ า พบพระภิ ก ษุ ก าลั ง เดิ น บิ ณ ฑบาต
ชาวบ้านกาลังเตรียมใส่บาตร ในขณะที่พระภิกษุกาลังเดินมา แก้วเดินสวนทางเพื่อไปโรงเรียน
จากข้อความ แก้วควรแสดงความเคารพพระภิกษุดว้ ยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
วิธีตอบ ตอบ หยุดเดินและแสดงความเคารพด้วยการไหว้

ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการกากับการสอบจะอนุญาต
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน
1. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
1. อดิเรก ทางานอยู่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง เขามีนิสัยพูดจริง ทาจริง พอใจในทรัพย์สินของตน
รักและซื่อสัตย์ต่อภรรยา มีเมตตาไม่ทาร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อย เมื่อเพื่อนบ้านชวนร่วมวงดื่มสุราทุกๆ เย็น
เขามักจะปฏิเสธอย่างสุภาพว่า “ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปทางาน” อดิเรกประสบความสาเร็จ
ในการทางานและมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุข ขณะที่เพื่อนบ้านมีปัญหาครอบครัว และทะเลาะวิวาท
จนถูกจับดาเนินคดีตามกฎหมาย
จากข้อความ หลักธรรมที่ส่งผลให้อดิเรกประสบผลสาเร็จคือข้อใด
1) การดาเนินชีวิตตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4
2) การยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามศีล 5
3) การเป็นผู้มีหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7
4) การดาเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรค 8
2. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ครอบครัว ของนางสาวมะลิ เคยประสบปั ญหาทางเศรษฐกิ จ มีห นี้ สิน มากมาย ทุก คน
เดือดร้อน นางสาวมะลิต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ทางาน ช่วยวางแผนการใช้จ่ายใน
ครอบครัว และพยายามหารายได้นอกเหนือจากงานประจา จนกระทั่งสามารถปลดหนี้ให้พ่อกับ
แม่ได้ พยายามสร้างฐานะตนเองด้วยความขยัน ประหยัด อดทนต่อความยากลาบากในทุกๆ ด้าน
จนมีฐานะดีขึ้น ทาให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข
จากข้อความ นางสาวมะลินาหลักธรรมใดมาใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความสาเร็จมากที่สุด
1) อิทธิบาท 4
2) สังคหวัตถุ 4
3) พรหมวิหาร 4
4) ฆราวาสธรรม 4
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3. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
อุดมกับเพื่อนเข้าชมวัดแห่งหนึ่ง มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานภายในบริเวณวัด
อุ ด มสนใจพระพุ ท ธรู ป องค์ ห นึ่ ง จึ ง หยุ ด ดู แ ละพิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น พระพุ ท ธรู ป ในอิ ริ ย าบถ
นั่งขัดสมาธิ ลักษณะพระวรกายผ่ายผอม ผิวหนังเหี่ยวย่นติดกระดูก ซึ่งอุดมบอกเพื่อนว่าเป็น
อิริยาบถของพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงผนวช
จากข้อความ พระพุทธรูปปางที่อุดมสนใจ เป็นอิริยาบทของพระพุทธเจ้าที่กาลังปฏิบัติในข้อใด
1) การบาเพ็ญเพียร เพื่อหวังบรรลุธรรมด้วยวิธีทรมานตน
2) การบาเพ็ญตบะ เพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
3) การศึกษาค้นคว้าทดลอง เพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์
4) การเข้าไปหาความทุกข์ เพื่อรู้จักความทุกข์
4. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
เจ้าชายสิทธัตถะทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ ยงแท้ของชีวิต ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย เป็นสภาพที่ไม่มีใครปรารถนา และมีความสุขเมื่อพบกับสมณะ เจ้าชายสิทธัตถะ
ไม่ปรารถนาที่จะพบกับความทุกข์
จากข้อความ เป็นเหตุการณ์ที่นาไปสู่เรื่องใดเป็นอันดับแรก
1) การออกผนวช
2) การพบเทวทูต 4
3) การแสดงปฐมเทศนา
4) การบาเพ็ญทุกรกิริยา
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5. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
...เมื่อกินน้าตา
เชื่อในรักแท้
ยอมกินก้อนเกลือ
หวังให้รักนาพา

จึงรู้ค่าของคาเตือนแม่
ฝืนคาแม่หนีตามพี่มา
เพราะเชื่อในคาสัญญา
ผลออกมาน้าตาไหลริน...

จากข้อความ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามข้อความ ควรปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
1) ยถาวาที ตถาการี : พูดเช่นไร ทาเช่นนั้น
2) นิสมฺม กรณ เสยฺโย : ใคร่ครวญก่อน แล้วจึงทา
3) อตฺตนา โจทยตฺตาน : จงเตือนตน ด้วยตนเอง
4) ย เว เสติ ตาทิโส : คบคนเช่นใด ย่อมเป็นเช่นนั้น
6. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
นายองอาจ อ่ า นข่ า วที่ มี ก ารส ารวจกลุ่ ม เยาวชน อายุ 15-24 ปี พบว่ า ดื่ ม สุ ร าและ
เครื่องดื่มมึนเมาเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ก่อความ
รุนแรง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สูง นายองอาจมองเห็นโทษที่เกิดจากการดื่มสุรา
จึงไม่คิดที่จะดื่มเลย
จากข้อความ นายองอาจนาหลักธรรมใดไปใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
1) ปธาน 4
2) คารวะ 6
3) อกุศลมูล 3
4) อบายมุข 6
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7. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ไก่ นา นุ่น และ จุ๋ม ไปทาบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และร่วมสนทนาธรรมกับเจ้า
อาวาส โดยทั้ง 4 มีการนั่งสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส ดังนี้
ไก่ นั่งประนมมืออย่างสารวม
นา นั่งพับเพียบด้วยอาการสารวม
นุ่น นั่งท่าเทพธิดาด้วยอาการสารวม
จุม๋ นั่งพับเพียบประนมมืออย่างสารวม
จากข้อความ การปฏิบัติตนของใครเหมาะสมที่สุด
1) ไก่
2) นา
3) นุ่น
4) จุม๋
8. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
นายสมศักดิ์ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ จากบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อใช้ได้เพียง 2 สัปดาห์ ปรากฏว่า
ระบบเครื่องยนต์ขัดข้องต้องซ่อมหลายครั้ง และได้ติดต่อกับทางบริษัทเพื่อให้รับผิดชอบ แต่บริษัท
ก็ไม่ได้รับผิดชอบหรือแก้ไขให้ดีเหมือนเดิม
จากข้อความ นายสมศักดิ์ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องใด
1) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทาสัญญา
2) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
3) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารด้านพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
4) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและชดเชยความเสียหาย
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9. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
นางพิ น ทาพิ นั ย กรรมยกทรัพ ย์ สิ น ส่ ว นหนึ่ ง ให้ น างสาวบี ซึ่ ง เป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรมโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หลังจากนางพินเสียชีวิต ได้มีการเปิดพินัยกรรมและระบุว่า นางพินยกทรัพย์สิน
ส่วนหนึ่งให้นางสาวบี ทาให้ลูกๆ ของนางพินไม่พอใจ จึงฟ้องร้องต่อศาลเพื่อไม่ให้นางสาวบีได้
ทรัพย์สินในส่วนที่นางพินทาพินัยกรรมยกให้
จากข้อความ นางสาวบีมีสิทธิได้รับมรดกหรือไม่ เพราะเหตุใด
1) ไม่มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีเป็นเพียงบุตรบุญธรรม
2) ไม่มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยแท้จริง
3) มีสิทธิ์ เพราะนางพินได้เขียนพินัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
4) มีสิทธิ์ เพราะนางสาวบีเป็นบุตรที่อยู่ดูแลนางพินจนเสียชีวิต
10. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
เด็กชายบุญชูและน้อง อาศัยอยู่กับยาย เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน แต่ยายไม่สามารถ
ส่งเสียให้เรียนหนังสือได้ ยายจึงไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ประจาจังหวัดเพื่อขอรับทุนการศึกษา
จากข้อความ เด็กชายบุญชูและน้องจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมายจากรัฐในด้านใด
1) สิทธิในการพัฒนา
2) สิทธิในการอยู่รอด
3) สิทธิในการมีส่วนร่วม
4) สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง
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11. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
บ้านสไตล์อาเซียน
บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่สร้างในแถบอาเซียนมักจะมีความคล้ายคลึงกัน คือใช้วัสดุที่เป็นไม้
สร้างบ้าน ออกแบบให้โปร่งโล่งดูเรียบง่าย สามารถเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอก ชายคายื่นยาว
และมีกันสาดกว้าง สีที่ใช้มีความสว่างสดใส มีการตกแต่งสวนภายในบ้าน โดยการปลูกไม้ยืนต้น
ชนิดต่างๆ และต้นไม้ที่ใบมีสีสันสวยงาม
จากข้อความ ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นผลมาจากปัจจัย
ในข้อใด
1) ได้รับอิทธิพลจากศาสนาและความเชื่อ
2) มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกัน
3) มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
4) มีสภาพภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน
12. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ได้ จั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมอาเซี ย น โดยเชิ ญ เยาวชน
จากประเทศ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปิน ส์ มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
ประเพณีวัฒ นธรรมไทย โดยพาไปวัดทาบุญตัก บาตรในวัน พระ ไปดูก ารทานา และการทอผ้ า
เมื่ อ สิ้ น สุด โครงการ มหาวิ ทยาลัย แห่ ง นี้ส รุ ป ผลการประเมิ น โครงการว่า โครงการนี้ ก่อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน มีนักวิชาการอิสระท่านหนึ่งวิจารณ์ว่า ผลการประเมินโครงการ
เป็นเช่นนี้ เพราะเยาวชนมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
จากข้อความ นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักวิชาการท่านนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
1) เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนับถือศาสนาเดียวกัน
2) เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาจากประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่คล้ายกัน
3) ไม่เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกัน
4) ไม่เห็นด้วย เพราะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาจากประเทศที่มีระบบการปกครองเหมือนกัน
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13. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
หากรัฐบาลของประเทศใดยกย่องแต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แต่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชน
เข้า มามีส่ว นร่วมในการแสดงความคิด เห็น เพื่ อพั ฒนาประเทศ ประชาชนถูกกดขี่ และลิด รอน
สิทธิ เสรีภาพ หากแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารประเทศที่ไม่โปร่งใส ย่อมส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปด้วยความล่าช้า
ถ้าอานาจการปกครองประเทศเป็นตามข้อความ จะเกิดผลเสียต่อประเทศอย่างไร
1) การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเป็นไปได้ยาก
2) การพัฒนาประเทศขาดความร่วมมือจากประชาชน
3) การรับรู้ข่าวสารของประชาชนจากภาครัฐไม่มีการกลั่นกรอง
4) การติดต่อประสานงานสั่งการจากส่วนกลางขาดความคล่องตัว
14. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
นายกรัฐมนตรี มีอานาจในการประกาศยุบสภา มีผลให้สมาชิกภาพของผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตาแหน่ง
ส่วนรัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
เพื่อตรวจสอบการทางานของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่ประชาชนสนใจ
การที่นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามข้อความ เป็นการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายใด
1) บริหาร : นิติบัญญัติ
2) นิติบัญญัติ : ตุลาการ
3) บริหาร : อธิปไตย
4) อธิปไตย : ตุลาการ
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15. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
จากการสารวจพฤติกรรมการบริโภคสินค้าชนิดต่างๆ ของผู้บริโภค ดังนี้
นายสันติ : เลือกซื้อยาสีฟันครั้งละหลายหลอด
นายเสริมศักดิ์ : เลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล
นายสินชัย : เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือราคาแพง
นายสุขสันต์ : เลือกซื้อผักปลอดสารพิษจานวนมากแช่ไว้ในตู้เย็น
จากข้อความ พฤติกรรมการบริโภคของใครเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด
1) นายสันติ เพราะเชื่อคาโฆษณา
2) นายเสริมศักดิ์ เพราะผลไม้ตามฤดูกาลซื้อได้ในราคาถูก
3) นายสินชัย เพราะมีความทันสมัยใช้งานได้หลากหลาย
4) นายสุขสันต์ เพราะผักปลอดสารพิษหาซื้อยากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
16. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
การส ารวจสถานการณ์ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ พบว่ า ภาคครั ว เรื อ นมี ก ารออมสู ง
ภาคเอกชนมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น รัฐบาลกาลังดาเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐานในด้านรถไฟระหว่างภูมิภาค รัฐบาลจึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาตาม
โครงการ
จากข้อความ ข้อใดไม่ใช่แหล่งที่มาของเงินทุน ของรัฐบาลข้างต้น
1) ธนาคารพาณิชย์
2) กระทรวงการคลัง
3) กระทรวงคมนาคม
4) ธนาคารแห่งประเทศไทย
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17. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
อนันต์เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจรายย่อย ต้องการหาสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว
เพื่อนาเงินไปซื้อบ้านใหม่ แต่ภรรยายังมีหนี้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงหาข้อมูลใหม่ ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ : ระดมทุนโดยวิธีการขายหุ้น ปล่อยกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่า
บริษัทประกันชีวิต : ระดมทุนจากเงินฝากของประชาชนในรูปของการขายกรมธรรม์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ : ระดมทุนด้วยการรับฝากเงินจากประชาชน โดยมีการออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินเป็นหลักประกันเงินกู้ระยะยาว ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้าประกันการกู้ยืม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย : เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ดาเนิน
ธุรกิจส่งออก
จากข้อความ อนันต์ควรใช้สถาบันใดเป็นแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมที่สุด
1) บริษัทประกันชีวิต
2) สหกรณ์ออมทรัพย์
3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
18. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารกลางจึงทาการแทรกแซงค่าเงินบาท โดยนา
เงินบาทไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ มาเก็บไว้เป็นทุนสารองของประเทศ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง
จากข้อความ ข้อใดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการกระทาของธนาคารกลาง
มากที่สุด
1) คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น
2) ประชาชนใช้สินค้านาเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น
3) ครัวเรือนมีการฝากเงินในธนาคารมากขึ้น
4) ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าออกได้มากขึ้น
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19. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
นายกานต์ คัดลอกสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารสาเร็จรูปของนายจ้าง ที่เก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนาไปขายต่อให้แก่บุคคลอื่น เมื่อนายจ้างรู้จึงแจ้งความดาเนินคดี
จากข้อความ นายกานต์ต้องรับโทษในความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในข้อใด
1) การปลอมแปลงทางการค้า
2) การเจตนากลั่นแกล้งทางการค้า
3) การคุ้มครองความลับทางการค้า
4) การละเมิดสิทธิ์ในความลับทางการค้า
20. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ร้านสดใส ได้ผลิตกางเกงออกกาลังกายยี่ห้อสดใส จนยี่ห้อสดใสเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป
และมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือน
จากข้อความ ร้านสดใสควรไปขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด
1) ลิขสิทธิ์
2) สิทธิบัตร
3) อนุสิทธิบัตร
4) เครื่องหมายทางการค้า
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21. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น การปกครอง การศึกษา การดารงชีวิต ต้องอาศัย
ช่วงเวลาเป็นตัวกาหนด เพื่อจะได้จาแนกรายละเอียดของการศึกษาในเหตุการณ์ต่างๆ
จากข้อความ “ช่วงเวลา” มีผลต่อการศึกษาอดีตกับปัจจุบัน อย่างไร
1) ทาให้รภู้ ูมิหลังของตนเอง
2) ทาให้มชี ีวิตที่เหมาะสมในอนาคต
3) ทาให้รเู้ ท่าทันความเปลี่ยนแปลงในสังคม
4) ทาให้สามารถจาแนกรายละเอียดของเหตุการณ์ในแต่ละช่วง
22. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ในการศึ ก ษาพั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ ของไทยสมั ย สุ โ ขทั ย พบว่ า ในศิ ล าจารึ ก ของ
พ่อขุนรามคาแหงที่กล่าวว่า “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัว
ไปค้า ขี่ม้าไปขาย” จากข้อความนี้แสดงว่าสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์และมีเสรีภาพ
จากข้อความ เป็นการศึกษาที่ถือเป็นขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามข้อใด
1) การวิเคราะห์ข้อมูล
2) การรวบรวมหลักฐาน
3) การเรียบเรียงหรือการนาเสนอ
4) การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
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23. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
การขุดค้นทางโบราณคดีพบหินสลักรูปธรรมจักรและกวางหมอบจานวนมาก ในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย ทาให้นักโบราณคดีสรุปว่า พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองใน
อาณาจักรนี้มาก่อน
จากข้อความ แสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาของอาณาจักรใด
1) ศรีวิชัย
2) ล้านช้าง
3) ทวารวดี
4) โคตรบูร
24. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติ เคารพศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งคล้ายกับสังคมไทยในชนบท
ปัจจุบัน และในสมัยสุโขทัยยังมีการทาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งออกเครื่องสังคโลก
ซึ่งทาให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง จะเห็นได้จากข้อมูลในหลักศิลาจารึกที่ว่า “เมื่อชั่ว
พ่อขุนรามคาแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ ลู่ ทาง
เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า”
จากข้อความ ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยมากที่สุด
1) พาณิชยกรรม
2) หัตถกรรม
3) อุตสาหกรรม
4) เกษตรกรรม
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25. พิจารณาตาราง แล้วตอบคาถาม
รูปแบบด้านการเมืองการปกครอง
ก. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

รูปแบบด้านสังคม
A. สังคมแบบครอบครัวเดี่ยว

ข. พ่อขุนเป็นผู้มีอานาจแบบเทวราชา B. มีขุนนางเป็นผู้ควบคุม
กาลังไพร่พล
ค. พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
C. อาศัยอยู่ร่วมกันแบบ
“ธรรมราชา”
ครอบครัวขยาย
ง. นาหลักทศพิธราชธรรมมาใช้
D. สังคมแบบชนชั้น

รูปแบบด้านเศรษฐกิจ
1. ราษฎรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
2. ซื้อขายแลกเปลี่ยน
กับต่างชาติ
3. หัตถกรรมเพื่อ
การส่งออก
4. การผูกขาดทางการค้า

จากตาราง ข้อใดเชื่อมโยงรูปแบบด้านการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจของอาณาจักร
สุโขทัยตอนต้นได้ถูกต้องที่สุด
1) ง – A – 3
2) ค – D – 2
3) ก – C – 1
4) ข – D – 4
26. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
สรีดภงส์ เป็นคันดินกั้นน้า ระหว่างเขาพระบาทใหญ่ และเขากิ่วอ้ายมา โดยเขื่อนจะกักน้า
และมีระบบระบายชักน้าไปตามคลองส่ง ลาเลียงไปตามคลอง คูกาแพงเมืองเก่า แล้วน้าจะไหล
เข้าสู่สระตระพังเงิน ตระพังทอง เพื่อใช้สอยในเมือง และพระราชวังในสมัยสุโขทัย
จากข้อความ ข้อใดเป็นพัฒนาการที่เกิดจากภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
1) ระบบประปา
2) ระบบชลประทาน
3) ระบบน้าบาดาล
4) ระบบการบาบัดน้าเสีย
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27. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
สันติ เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีสนใจศึกษาพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาของประเทศ
ศรีลังกา จึงขอให้ฮาริฟ เพื่อนชาวศรีลังกา ถ่ายภาพเหตุการณ์สดและสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในเวลา 18.00 น. ของวั น ศุ ก ร์ต ามเวลาท้ อ งถิ่น ของศรี ลั งกา (ประเทศไทยใช้ เวลามาตรฐาน
ที่ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ประเทศศรีลังกาใช้เวลามาตรฐานที่ลองจิจูด 75 องศาตะวันออก)
จากข้อความ สันติได้ชมพิธเี วียนเทียนของศรีลังกาในวัน 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 แล้วตอบคาถาม
จากรายงานของกรมธรณีวิทยา พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอยู่หลายแห่ง
ตารางกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านของประเทศไทย
กลุ่มรอยเลื่อน
รายชื่อจังหวัด
1. แม่จัน
เชียงราย เชียงใหม่
2. เมย
ตาก กาแพงเพชร
3. ศรีสวัสดิ์
สุพรรณบุรี อุทัยธานี
4. ระนอง
ระนอง ชุมพร
จากตาราง ประชาชนในภูมิภาคใดมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้อยที่สุด
1) ภาคใต้
2) ภาคกลาง
3) ภาคเหนือ
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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29. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
เมื่อปี พ.ศ. 2550 ป่าชายเลนยังสมบูรณ์อยู่ประมาณร้อยละ 80 หลังจากที่ได้สารวจใหม่
พบว่าป่าชายเลนได้ลดลงอีกประมาณร้อยละ 20 จึงมีคาพูดที่ว่า “ป่าชายเลนถูกทาลายไปมาก
เท่าใด แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าก็ลดน้อยลงมากเท่านั้น”
จากข้อความ หากไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเกิดปัญหาในข้อใด
1) ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ
2) ชายหาดเพิ่มขึ้น
3) ระดับน้าทะเลลดลง
4) อาชีพประมงชายฝั่งเพิ่มขึ้น
30. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ชาวนครซิดนีย์ต้องเผชิญปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมทั่วทั้งเมือง เนื่องจากเกิดไฟป่าขึ้น
ที่เขตอุทยานแห่งชาติบลูเมาเทน กระแสลมพัดไปฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ทาให้นครซิดนีย์ได้รับ
ผลกระทบจากหมอกควันไฟ ไฟป่าครั้งนี้เป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี
จากข้อความ ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากเหตุการณ์นี้
1) สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางชนิดสูญพันธุ์
2) สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
3) หมอกควันบดบังทัศนวิสัยการขับขี่บนท้องถนน
4) แหล่งน้าธรรมชาติในบริเวณพื้นที่เกิดไฟป่ามีภาวะมลพิษ
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ตอนที่ 2 แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายคาตอบในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ แต่ละข้อความ จานวน 2 ข้อ
(ข้อ 31-32) ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน
31. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
จากการลงพื้นที่เพื่อ ศึกษากะโหลกศีรษะมนุษ ย์ผู้ห ญิงโบราณ ที่พบในบริเวณเพิงผา
อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาให้สามารถสร้างภาพจาลองเค้าโครงใบหน้า ของมนุษย์
โบราณได้สาเร็จ ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราว การอพยพของคนในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของคนในดินแดนประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากข้อความ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กาหนดให้ตรงกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
หรือไม่ ถ้าตรงให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่ตรงให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่
รายการ
ใช่ ไม่ใช่
31.1 การสร้างภาพจาลองใบหน้าของกะโหลกศีรษะมนุษย์ เป็นขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล
31.2 การลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษากะโหลกศีรษะมนุษย์ เป็นขั้นตอนรวบรวมหลักฐาน
31.3 การศึกษาเรื่องราวการอพยพคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนนาเสนอข้อมูล
31.4 การค้นพบกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่ อาเภอปางมะผ้า เป็นขั้นตอนสรุปผล
32. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ลัดดา มีเพื่อนเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศหลายคน ปีเตอร์เป็ น
ชาวอังกฤษ ยูริเป็นชาวญี่ปุ่น ราจีฟเป็นชาวอินเดีย และแมรี่เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งลัดดายังติดต่อกับ
เพื่อนต่างชาติเป็นประจาทุกวัน
จากข้อความ ให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นจริงตามเวลา ณ แต่ละประเทศหรือไม่
ถ้าใช่ให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่ใช่ให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่
เหตุการณ์
ใช่
ไม่ใช่
32.1 ลัดดามองเห็นพระอาทิตย์ตอนเช้าช้ากว่ายูริ
32.2 ลัดดาและปีเตอร์รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
32.3 ลัดดาเคารพธงชาติตอนเช้าขณะที่แมรี่รับประทานอาหารเย็น
32.4 ลัดดาจะเลิกเรียนเร็วกว่าราจีฟ
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ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ จานวน 8 ข้อ (ข้อ 33-40)
ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน
33. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
วัดแสงธรรมวนาราม ได้มีการจัดทาบุญและเทศน์มหาชาติประจาปี นายสมบัติเป็นคน
เรียบร้อยใจบุญ ไปร่วมทาบุญและช่วยงานวัดเป็นประจาทุกปี จากการที่เขาเป็นผู้มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย จึงทาให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสให้เป็นเขาผู้นาในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในปีนี้ และในปีนี้เขาทราบมาว่ามีผู้ร่วมงานเป็นจานวนมาก
จากข้อความ ในการประกอบพิธีกรรม สมบัติควรเตรียมตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเหมาะสม (ตอบ 4 ข้อ)
ตอบ ......................................................................................................................................................
34. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
หลั ง จากเกิ ด สึ น ามิ ในภาคใต้ เด็ ก ชายสมศั ก ดิ์ ต้ อ งเป็ น เด็ ก ก าพร้ า จึ ง เกิ ด ปั ญ หาด้ า น
ทุนการศึกษา และไม่มีที่อยู่อาศัย คุณครูงามพรรณจึงพาไปขอความช่วยเหลื อจากสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมศักดิ์จึงได้มีที่อยู่อาศัยและเรียนจบมีงานทาที่มั่นคง
จากข้อความ สมศักดิ์ได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตาม
กฎหมายคุ้มครองตามสิทธิเด็กด้านใด ด้วยวิธีการใด
ตอบ สิทธิเด็กด้าน ..................................................................................................................................
วิธีการช่วยเหลือ.............................................................................................................................
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35. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการสื่อสาร เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน มีความเป็น
ส่วนตัวสูง สะดวก ประหยัด และมีโปรแกรมการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้บริโภค
จะเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าเดิม
การนาเข้าโทรศัพท์มือถือจากต่างประเทศ จึงเป็นธุรกิจที่กาลังเติบโตในปัจจุบัน
จากข้อความ พฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ
(ตอบอย่างน้อย 2 ข้อ)
ตอบ 1. ผลต่อการดารงชีวิตคือ.....................................................เพราะ............................................
2. ผลต่อการดารงชีวิตคือ.....................................................เพราะ............................................
36. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีอยู่มากมาย ทั้งเลียนแบบจากในประเทศเอง
และมีการนาสินค้าเลียนแบบมาจากต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่เองพยายามจะจับกุ มและปรากฏ
ข่าวจั บกุมอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ ไม่สามารถขจัด สินค้า เหล่า นี้ได้ และดูเหมื อนปั ญหาการทาสินค้ า
เลียนแบบไม่ได้มีเฉพาะบ้านเราเท่านั้น ในประเทศโลกที่สามทุกประเทศก็ว่าได้ ในอดีตประเทศ
บางประเทศก็สร้างเศรษฐกิจของเขาขึ้นมาจากการเลียนแบบสินค้ามาก่อน แต่เขายังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของเขาเองขึ้นมาจนสามารถผลิตสินค้าด้วยตัวของเขาเองได้ เช่น ไต้หวัน เกาหลี
จากข้อความ อะไรเป็นสาเหตุทาให้การใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ และ
รัฐควรดาเนินการป้องกันอย่างไรบ้าง
ตอบ สาเหตุ ......................................................................................................................................
วิธีป้องกัน..................................................................................................................................
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37. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
ช่วงเวลา พ.ศ.1800 ถึง พ.ศ.1835 มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น ดังนี้
- การประดิษฐ์ลายสือไทย
- สร้างหลักศิลาจารึก
- สร้างเตาทุเรียง
– สรีดภงส์
จากข้อความ เหตุการณ์ในสมัยสุโขทัยทั้ง 4 เหตุการณ์ข้างต้น มีผลต่อพัฒนาการของประเทศไทย
ในแต่ละด้านอย่างไร (ตอบ 2 ข้อ)
ตอบ 1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
38. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกันออกสารวจปะการังฟอกขาว ที่เกิดขึ้นจาก
อุณหภูมิของน้าในทะเลสูงขึ้น ทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และแผ่ขยายเป็นวงกว้างหลาย
จุดในทะเลของไทย วิกฤตการณ์ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อฟื้นฟูปะการังของ
ไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
จากข้อความ ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการป้องกันและฟื้นฟูวิกฤตปะการังฟอกขาว (ตอบ 2 ข้อ)
ตอบ 1. แนวทางป้องกันและฟื้นฟู......................................................................................................
2. แนวทางป้องกันและฟื้นฟู......................................................................................................
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39. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
เกิดเหตุแท่นขุดเจาะน้ามันบริเวณอ่าวไทยรั่วไหล ส่งผลให้มีคราบน้ามันกระจายไปทั่ว
บริเวณใกล้เคียง ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
จากข้อความ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง (ตอบ 2 ข้อ)
ตอบ 1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
40. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคาถาม
“… เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดี ผลิ ตภัณฑ์นมที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งเลี้ยงโคพันธุ์ดี และเป็นแหล่ง
เลี้ยงแกะพันธุ์ดี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนทั่วไป
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข...”
จากข้อความ ประเทศนี้มีลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใด
ตอบ 1. ลักษณะภูมิประเทศ.........................................................................................................
2. ลักษณะภูมิอากาศ...........................................................................................................

