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คําชี้แจงแบบทดสอบสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.3 
 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ขอ คะแนนเต็ม 40  คะแนน ใหเวลาทําแบบทดสอบ  60  นาที 
2. แบบทดสอบจะแบงเปน  2  สวน  ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ : เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 คําตอบ ขอ 1 -  31  ขอละ  
1 คะแนน  คะแนนเต็ม  31  คะแนน 
                 ตัวอยาง 0. ศาสนาใดไมมีศาสดา  

1)   พุทธ     
2)    ฮินด ู
3)    คริสต     
4)    อิสลาม 

   วิธีตอบ ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือกที่ 3)  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด ใหนักเรียนใชดินสอดํา
ระบายลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 

 
ขอ 0.           

  
สวนที่ 2 ระบาย  3 คําตอบที่สัมพันธกนั ขอ 32 – 40  เลอืกคําตอบจาก 3 กลุมคําตอบสัมพันธ ตอง
เลือกตอบครบทั้ง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 9 คะแนน 
 
 
 
 
 
 ตัวอยาง 00.  จากขอความนี้นาจะเกี่ยวของกับหนวยงานใดนอยที่สุด  รากของปญหา  
                                   ในที่นี้จะ แกไขโดยวิธีใดดีทีสุ่ด และผูเขียนนี้มีจุดมุงหมายในการเขยีน 
                                   เพื่อใหคนในสังคมเปนอยางไร 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ หนวยงาน ขอที่ แกไขปญหาวธีิใด ขอที่ จุดมุงหมาย 
1 สนง.ตํารวจแหงชาต ิ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในสังคมใหดีขึ้น A รับรูปญหา 
2 กรมอนามัย 2 การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน B ปฏิบัติตาม 

3 กรมการศาสนา 3 การสรางภาพพจนใหเห็นถึงพิษภยัยาเสพติด C ตระหนกัถึงปญหา 
4 กรมการปกครอง 4 การสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 
D รวมมือแกปญหา 

“แนวโนมปญหาของปนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้น  เชน  ปญหาสารเสพติดที่ยังไมเห็น  
แนวทางแกไข แมจะมีการปรามปราบอยางเดียวก็ยังไมพอ ตองแกไขที่รากของปญหาดวย  
นอกจากนั้นยังมีปญหาโสเภณี การแพรเชื้อเอดส  ปญหาความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและ
จริยธรรม” 



 
 
 
                วิธตีอบ ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือกที่ 4  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดในกลุมคําตอบที่ 1 
ตัวเลือกที่ 1  เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดในกลุมคําตอบที่ 2  และตัวเลือก C เปนคําตอบที่ถูกตอง
ที่สุดในกลุมคําตอบที่ 3 ใหนักเรียนใชดินสอดําระบายลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้                    

     ขอ 00. 
      
   
   
   

  หามเปดขอสอบจนกวากรรมการคมุสอบจะอนุญาต 

A 
B 
C 
D 
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สวนที่ 1 แบบระบาย 1 คําตอบ ขอ 1 – 31 แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
              ขอละ 1 คะแนน รวม 31 คะแนน 

1.   ตัวเลือกใดสัมพันธกันมากที่สุดเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป  ออสเตรเลยี      
      และอเมริกา 
      1)   ประเทศอังกฤษ – ติดตอกับสมาคมมหาโพธิ์ ในศรีลังกา 
      2)   ประเทศเยอรมนี – ดร. คารล ไซเคลสติกเกอร กอต้ังสมาคมพระพุทธศาสนา หลัง 
            สงครามโลกครั้งที่ 2 
      3)   ทวีปออสเตรเลีย - จัดตั้งพุทธสมาคมเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา 
      4)   ทวีปอเมริกา – การเผยแผพระพุทธศาสนาสวนใหญจะเปนชาวไทย จีน อินเดีย ศรีลังกา  
            ที่จะเขาไปตั้งหลักฐานอยูในสหรัฐอเมริกา 

2. “ทําใหคนไทยมีเกราะทางจิตใจที่แข็งแกรงขึ้นเพราะหากสามารถปรับจิตใจใหผานพนชวง 
      วิกฤตินี้ไปได ก็เหมือนกับชีวิตไดรับวัคซีนปองกันภัยใหจิตใจชั้นดี”  ขอความนี้สอดคลอง 
      กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคประกอบใด 
      1)   ความพอประมาณ 
      2)   ความมีเหตุผล 
      3)   การมีภูมิคุมกันที่ดี 
      4)   คุณธรรมและจริยธรรม 

3.   ใครเปนมิตร  “รวมทุกขรวมสุข” 
    1)   กานตสงของขวัญแสดงความยินดีกับความสําเร็จของเพื่อน 
    2)   เขตตบอกเพื่อนวาถามีเวลาวางใหมาหาจะเลี้ยงขาว 

       3)   คณิตชวยเพื่อนที่ยากจนดวยการหางานใหทํา 
       4)   จารึกหามไมใหเพื่อนทะเลาะวิวาทกับอันธพาลในซอย 

4. “ เปนเรื่องของธรรมชาติ น้ํามาเดี๋ยวก็ไหลไป อยูใตฟาไปกลัวอะไรกับฝน”  ผูกลาวขอความนี้ 
       แสดงใหเห็นวา มีแนวโนมวายึดหลักธรรมใด 
      1)   อนัตตา : ความไมมีตัวตนมายึดติด 
      2)   ปรมตัถะ : ประโยชนจุดหมายสูงสุด 
      3)   กรรมวัฏฏ : สังขาร ภพ 
      4)   สมัมาวาจา : เจรจาชอบ 
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5.   วิชาชีวิตที่ดีตองเรียนรูจากวิกฤติมหาอุทกภัย  ควรปฏิบัติอยางไรที่จะทําใหคนไทยอยูกับน้ํา 
      อยางมีความสุข 
      1)   อตฺตาหิ  อตฺตโน นาโถ  : ตนนั่นแลเปนที่พ่ึงแหงตน 
      2)   ปมาโท  มจฺจุโท  ปทํ  :  ความประมาทเปนทางแหงความตาย 
      3)   ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ :  ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
     4)    สสฺุสสูํ  ลภเต  ปฺญํ  :  ผูฟงดวยดียอมไดปญญา 

6.   สายบัวคิดวา “ สาเหตุที่สอบตกเพราะตื่นสาย  การนอนตืน่สายเพราะนอนดึก และการนอน 
      ดึกเพราะชอบดูทีวี ”  จะสอดคลองกับทฤษฎีใด   
      1)   ทฤษฎีแหงความเปนจริง 
      2)   ทฤษฎีความเขาใจ 
      3)   ทฤษฎีวงแหวน 
      4)   ทฤษฎีความรู 

7.  ใครปฏิบตัิตามขอคิดที่ไดจากเรื่อง  สุวรรณหงัสชาดก 
     1)   เกชอบทําบุญ 
     2)   ติ๋มพูดกับแพรวดวยวาจาที่สุภาพ 
     3)   ตูมตามพอใจกับคาขนมที่แมใหทุกวัน 
     4)   นุนพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อใหเรียนดีข้ึน                               

8.   ใครปฏิบตัิตนตามทิศเบื้องขวาไดอยางเหมาะสม 
      1)   ฝนขาดเรียนโดยไมลาครู 
      2)   ฟากราบพระอาจารยแบบเบญจางคประดิษฐ 
      3)   ดาวชวยครูกวาดขยะในหองพักครู 
      4)   เดือนหยอกลอครูดวยความสนิทสนม                                 

  9.  ใครปฏบิัติตนในการสนทนากับพระภิกษุไดถูกตอง 
      1)   กษิดิศปรึกษาปญหาเรื่องแฟนกับพระอาจารย 
      2)   มังกรเลาเรื่องในครอบครัวใหพระอาจารยฟง   
      3)   ชยานันทสนทนากับพระอาจารยเปนเวลา  3  ชั่วโมง 
      4)   จุลภาคแสดงกิริยาและใชวาจาสุภาพปรึกษากับพระอาจารยเรื่องวิธีการเรียนหนังสือใหเกง 
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10.  ลุงแดงมีบานอยู  1 หลัง  แตลุงแดงไมมีภรรยา และญาติพ่ีนอง  เมื่อลุงแดงถึงแกกรรม 
       ทรัพยสนิตกเปนของใคร 
       1)   ผูใกลชิด     
       2)   ผูมนีามสกุลเดียวกัน 
       3)   ตกเปนของแผนดิน และสาธารณประโยชน                        
       4)   ใครก็ไดที่ไปจดทะเบียนทรัพยนั้นกอน                                                                    

11.  ตัวเลือกใด หมายถึง สิทธิของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ                                             
       1)   เด็กหญิงมุกเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย              
       2)   นายวิชาญไปเสียภาษีตามกําหนดเวลา                                                         
       3)   นายเจริญเลือกเรียนตอในสาขาอาชีพ                        
       4)   นายจํานงนับถือศาสนาพุทธ                                                 

12.   สาเหตุใดที่ทําใหภูมิภาคตาง ๆ  มีวัฒนธรรมแตกตางกัน                                        
        1)   สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร                          
        2)   สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ                                                                     
        3)   อิทธิพลของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                              
        4)   อิทธิพลของนักการเมืองในทองถิ่น                                                                

13.   ระบบการปกครองแบบใดที่มุงมั่นใหประชาชนเชื่อมั่นในตัวผูนําที่สามารถนําพาประเทศได                          
        1)   ระบบเผด็จการทหาร                          
        2)   ระบบเผด็จการฟาสซิสต                                                             
        3)   ระบบเผด็จการคอมมิวนิสต                                
        4)   ระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดี                                                

14.  การกระทําของใครถือเปนการกระทําเพื่อปองกันตนหรือผูอ่ืนพอสมควรแกเหตุ  
       ซึ่งกฎหมายอาญาถือวาไมเปนความผิด 
       1)   วิชัยแทงเกชา  รวม  100  แผล  ดวยเหตุที่แกลงวิชัยบอย ๆ 
       2)   ดํายงิที่ไหลขาว  1 นัด  จนไมที่ขาวถือมาหลนลง  จนไมมีโอกาสตีดําได                         
       3)   แดงกระหน่ํายิงคนรายที่บุกรกุเขามาในบานดวยมือเปลา จนถึงแกความตาย 
       4)   ศรใีชมีดปอกผลไมแทงชายที่หนาทอง 1 ครั้ง ที่พยายามจะขมขืนตนจนถึงแกความตาย                   
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15.  ลัดดา  เกิดวันที่  4  มกราคม  2536  เมื่อมีการกําหนดวันเลือกตั้ง  ในวนัที่ 5 มกราคม  2555   
       ลัดดาจะไปเลือกตั้งไดหรือไม  เพราะเหตุใด                                   
       1)   ได  เพราะลัดดาตองการไปเลือกตั้ง                   
       2)   ได  เพราะเปนหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ                                                 
       3)   ไมได  เพราะลัดดายังไมบรรลุนิติภาวะ                   
       4)   ไมได  เพราะลัดดายังไมมีสิทธิตามกฎหมาย                                         

16. นายประโยชน เปนเจาของไรออยที่จังหวัดกาญจนบุรี เขาใชปจจัยในการผลิตอยางคุมคา         
      เสียคาใชจายนอยแตใหผลผลิตสูง แสดงวานายประโยชน ไดกระทําตามหลักการบรหิาร                   
 ทรัพยากรแบบใด 
      1)   หลักประสิทธิภาพ 
      2)   หลักประสิทธิผล 
      3)   หลักความเปนธรรม 
      4)   หลักการตลาด 

17. เมื่อนักเรยีนไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้ออาหารถุงไปรับประทานที่บาน นักเรียน 
      จะแจงหนวยงานใด 
      1)    ตํารวจและฟองศาล 
      2)    สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
      3)    สํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
      4)    สํานักงานมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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 ใชบทความขางลางนี้ ตอบคําถามขอ 18 – 20 

 
18.    จากบทความขางตนจะเกิดปญหาเศรษฐกิจดานใดมากที่สุด 
 1)   ปญหาความยากจน 
 2)   ปญหาการคาระหวางประเทศ 
 3)   ปญหาขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค 
 4)   ปญหาวางงาน 

19.    จากบทความขางตนจะเกิดผลกระทบตอสิ่งใด 
 1)   ขาดแคลนวัตถุดิบ 
 2)   การวาจางงานของนายจาง 
 3)   การลงทุนจากตางประเทศ 
          4)    แหลงผลิตจากโรงงาน 

20.    จากเหตุการณนี้มีผลกระทบในอนาคตอยางใดมากที่สุด 
 1)   รายไดจากภาษีอากรลดลง 
 2)   ทรัพยสนิของประชาชนสูญเสีย 
 3)   ขาดความมั่นใจจากนักลงทุน 
          4)   ขาดแคลนวัตถุดิบเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกสของโลก 
มาไดหลายป ทั้งยังเปนแหลงอาหารใหญของโลกมาโดยตลอด น้ําทวมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2554 นี้  จึงไมไดสรางปญหาใหกับประเทศไทยและคนไทยเพียงแหงเดียว คนแทบทั้งโลก 
พากันเดือดรอนไปหมด ใครจะไปคิดวาธุรกิจดานคอมพิวเตอร รถยนต และอาหารในหลาย
ประเทศพากันโอดครวญวาตองหยุดผลิต ลดการผลิต เนื่องจากขาดแคลนอะไหลและวัตถุดิบ
ที่มาจากประเทศไทย 
        (บทความ “ฉลาดบริโภค” ดร.วินัย ดะหลัน หนังสือเนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 20 ฉบับ 1015 ที่ 11 พ.ย. 54 หนา 70) 
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21.  นักเรียนอยากทราบประวัติความเปนมาของทองถิ่นที่อยูอาศัย  จึงไดไปสอบถามขอมูลจาก 
       หลวงตาที่วัด จัดอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร 
       1)   กําหนดปญหา 
       2)   รวบรวมหลักฐาน 
       3)   วิเคราะหและตีความหลักฐาน 
       4)   นําเสนอขอมูล 

22.  สิ่งใดไมใชสาเหตุการเกิดสงครามโลก 
       1)    ลัทธิชาตินิยม 
       2)    ลัทธิจักรวรรดินยิม 
       3)    การแขงขันสรางแสนยานุภาพ 
       4)    ความไมเปนธรรมของสนธิสัญญา 

 23.  ตัวเลือกใดไมเปนประเด็นความสัมพันธของอาณาจักรอื่นกับอาณาจักรสุโขทัย  
        1)   อาณาจักรลานนา   - ขนบธรรมเนียมประเพณี 
        2)   อาณาจักรขอม – การคาขาย 
        3)   อาณาจักรมอญ – ทางออกทางทะเล 
        4)   อาณาจักรตามพรลิงค  -  พระพุทธศาสนา 

24.  เพราะเหตุใดนายก อบต. จึงมีนโยบายที่จะอนุรักษการทอผาพื้นเมือง 
       1)   เพื่อสรางความรวมมือในการดํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของชาติ 
       2)   เพื่อตองการใหประชาชนมาใชบริการทอผาใหมากขึ้น 
       3)   เพื่อสรางความเขาใจระหวาง อบต. กับประชาชนเกี่ยวกับการทอผาพื้นเมือง 
       4)   เพื่อตองการใหประชาชนมีความรูเรื่องทอผาและนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพได 

25.  สังคมสวนใหญทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกาเปนแบบใด 
       1)   สังคมเมือง                                                          
       2)   สังคมตะวันตก 
       3)   สังคมชนเผาดั้งเดิม                                         
       4)   สังคมอาหรับ – มุสลิม 
 
 



สังคมศึกษา ม.3 7

26.  ปจจัยใดที่ทําใหเห็นวาทวีปยุโรปมีความกาวหนาในดานอุตสาหกรรมและการคาขาย 
       1)   มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ 
       2)   มีรายไดจากการสงออกสินคามากกวาการนําเขาสินคา 
       3)   เปนทวีปแรกที่มีการจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจที่มั่นคง 
       4)   เปนผูนําในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคิดคนวิทยาการสมัยใหมอยูเสมอ 
27. พืชชนิดใดที่สหรัฐอเมริกาสงออกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก 
      1)   ขาวโพด    ถั่วเหลือง   ยาสูบ 
      2)   ขาวสาลี     ขาวเจา      ออย 
      3)   ขาวเจา       ฝาย           ยางพารา 
      4)   ถั่วเหลือง   กลวย        ออย 
28.  เหตุใดบริเวณตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือจึงมีความแหงแลงจนเปนทะเลทรายกวางใหญ 
       1)  ตั้งอยูในเขตละติจูดที่ไมมีลมมรสุมพัดผาน 
       2)  พ้ืนที่บริเวณนั้นถูกลมพายุทอรนาโดพัดกระหน่ําทุกป 
       3)  มีเทือกเขาสูงภาคตะวันออกปดกั้นลมฝนไมใหมาตก 
       4)  มีเทือกเขาสูงภาคตะวันตกกั้นขวางทางลมจากมหาสมุทร 
29. ปจจัยใดที่สนับสนุนใหประเทศในทวีปอเมริกาใตมีการนําพลังงานน้ํามาใชกันมาก 
      1)   มีแมน้ําสายยาวหลายสาย 
      2)   มีความเชี่ยวชาญในการสรางเขื่อน 
      3)   มีลุมแมน้ําที่กวางใหญแยกหลายสาขา 
      4)   ไดรบัเทคโนโลยใีนการผลิตกระแสไฟฟา 
30. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบมาสูประเทศไทยในดานใดมากท่ีสุด 
       1)   การสงออกสินคา         
       2)   การนําเขาสินคา                   
       3)   การลงทุนในประเทศ                 
       4)   การเงินการธนาคาร                        
31. เหตุใดประชากรของประเทศออสเตรเลียจึงหนาแนนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต 
      1)   มีถิ่นภูเขาไฟที่อุดมสมบรูณเหมาะแกการเพาะปลูก 
      2)   มีภูมิอากาศที่อบอุนเย็นสบายฝนตกชุก 
      3)   มีพืชพรรณธรรมชาติที่มีคาในทางเศรษฐกิจ 
      4)   มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและสวยงาม 
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สวนที่ 2 แบบระบาย  3 คําตอบที่สัมพนัธกัน ขอ 32 – 40  เลือกคาํตอบจาก 3 กลุมคําตอบสัมพันธ  
              ตองเลือกตอบครบทั้ง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน ขอละ 1 คะแนน รวม 9 คะแนน 
32. 

     นายดําเชาซื้อโทรทัศนสีจากรานคาของนางเขียว  ในราคา 20,000  บาท  โดยตกลงทําสัญญา
เชาซื้อ และชําระคาเชาซื้อ รวม 20  งวด  แตเมื่อชําระคาเชาได 15 งวด  นายดําไดนําโทรทัศนสี
ไปขายตอใหนายขาวในราคา  17,000  บาท โดยมสีัญญาซื้อขายถูกตอง  จากเหตุการณดังกลาว
ใครเปนผูถือกรรมสิทธิ ์ นายดําไดกระทําความผิดฐานใด  นางเขียวจะไดโทรทัศนคืนจาก    
นายขาวหรือไม 

 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ ผูถือกรรมสทิธิ์ ขอที่ การกระทําความผิด ขอที่ จะไดรับทรัพยสินคืน
หรือไม 

1 ไมมีใครสามารถถือ 
  กรรมสิทธิไ์ด 

1 ฉอโกงทรัพย A ไดโดยไมตองคืนเงิน 
 ใหกับนายขาว 

2 นางเขียว  
2 

ลักทรัพย  
B 

ไดแตตองคืนเงิน 
ใหกับนายขาวเทาที่ซื้อจาก
นายดํา 

3 นายขาว 3 ยักยอกทรัพย C ไมสามารถเอาคืนได  
 เพราะนายดําไดทํา   
 สัญญาซื้อขายกับนาย   
 ขาวอยางถูกตอง 

4 นางเขียวและนายขาว
ถือกรรมสิทธิ์รวมกัน 

4 หลอกลวง D ไมได เพราะนางเขียว 
จะตองเรียกคืนจากนายดํา 
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33.  
 
 
 

 
 
 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ ความผิด ขอที่ กฎหมาย ขอที่ หลักธรรม 
1 ลักทรัพย 1 แพง A ตัณหา,มานะ,ทิฏฐิ 
2 ยักยอกทรัพย 2 อาญา B วัฎฎะ 
3 ฉกชิงทรัพย 3 พาณิชย C ปญญา 3 
4 บุกรุก 4 พระราชบัญญัติ D มรรคมีองค 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแดงใชโอกาสที่เจาบานไมอยูบานเขาไปยกทรัพยสินในบานออกไปขาย  เมื่อถูก
เจาหนาที่จับได นายแดงจึงถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  จากเหตุการณดังกลาว  นายแดงมี
ความผิดในโทษฐานใด  ตามกฎหมายใด และควรนํา หลักธรรมใด  มาใชควบคุมความ
ประพฤติ 
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34. 
 

 
 

 
 
 
  จากขอความนี้ นักเรียนคิดวาปญหาใดเปนปญหาสําคัญที่ถูกกลาวถึงในสังคมปจจุบัน  และ
มีสาเหตุมาจากอะไร ในการแกปญหาดังกลาวจะตองใชวิธีการใดที่ไดผลดีที่สุด 
 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 
ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุของปญหา ขอที่ แนวทางแกไข

ปญหา 
1 ยาเสพติดที่รายแรง มี

จํานวนมากขึ้น 
1 สถานศึกษาไมมีระเบียบ

ที่เครงครัด 
A เยาวชนตองรูจัก

ปองกันตนเอง 
2 การแฝงตัวของ

ยาเสพติดในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย 

2 
 

ภาครัฐไมไดแกปญหา 
ยาเสพติดอยางจริงจัง   
ทําใหปญหานี้ทวีความ
รุนแรง 

B 
 

สถานศึกษาตองวาง
กฎระเบียบเครงครัด
เกี่ยวกับโทษของ
การมีสิ่งเสพคิด 

3 ยาเสพติดเขามาเกี่ยวของ
กับเยาวชนซึ่งเปน
อนาคตของประเทศ 

3 เยาวชนของชาติไมไดรับ
การดูแล 

C ใหหนวยงานตาง ๆ 
จัดใหมีการรณรงค
เกี่ยวกับโทษของยา 
เสพติด 

4 การปรับเปลีย่นบทบาท
ของรัฐ 

4 หนวยงานตาง ๆ ไมมี
การรณรงคเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดใหเยาวชน
ไดรับรู 

D ภาครัฐตองแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอยาง
จริงจัง 

 
 
 

“ในสังคมปจจุบัน ปญหายาเสพติดเปนมหันตภัยที่นากลัวและกําลังแพรระบาดไป
กับอนาคตของชาติ ขบวนการคายาเสพติดมีสมาชิกแฝงตัวอยูในหนวยงานสําคัญๆ ตาง ๆ 
ไดแก โรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยมีเครือขายและฐานอํานาจที่ใหญโต จนกลายเปนปญหา
ระดับชาติ หากภาครัฐไมปรับบทบาทและเขามาแกไข สิ่งที่จะเกิดกับอนาคตของประเทศ  
คงจะหาทางกอบกูลําบากไมแพกับการแกปญหาเศรษฐกิจ” 
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35. 
 
 
 
 

 
 
 จากขอความนี้  ปญหา สาํคัญที่กําลังเกิดขึ้นคือเรื่องใด สาเหตสุําคัญเนื่องมาจากอะไร และ
ทางออกที่ดีที่สุดของการแกปญหาในขอความนี้คือขอใด 

 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุของปญหา ขอที่ แนวทางแกไขปญหา 

1 ประชาชนไมไปใช
สิทธิเลือกตั้ง 

1 ประชาชนละเลยหนาที่ 
ยอมขายสิทธิ ขายเสียง 

A หามทุกพรรค
การเมืองซื้อเสียง 

2 เกิดปญหาทุจริตใน
การเลือกตั้ง 

2 ประชาชนยอมขายชาติ   B ใหนักการเมือง     
ทุกคนสาบานวา    
จะเปนคนดี 

3 ประชาชนยอมขาย
เสียง 

3 พรรคการเมืองตางๆ
โกงการเลือกตั้ง 

C ประชาชนพรอมใจ
กันไมใชสิทธิเพื่อ
การประทวง 

4 คนไมดีเขาไปปกครอง
บานเมือง   

4 มีพรรคการเมืองที่ไมดี
มาสมัครรับเลือกตั้ง  

D ประชาชนปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 

      การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนทุกคนตองไปใชสิทธิเลือกผูแทนที่ดี
เขาสูสภา ไปทําหนาที่แทนประชาชนทุกคน  ถาประชาชนละเลยหนาที่ ยอมขายสิทธิ      
ขายเสียง เทากับการยอมขายชาติ  เปดโอกาสใหคนไมดีเขาไปปกครองบานเมือง  เขาไปโกงกิน    
บานเมือง  สุดทายประเทศชาติก็ลมจม  ประชาชนเดือดรอนทุกหยอมหญา  หยุดขายเสียง    
เสียเถอะ  เพื่อความมั่นคง  และพัฒนาประเทศชาติเขาสูสากล 
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36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากสถานการณ  ปญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทย สาเหตสุําคัญ ที่มาของปญหาคืออะไร 
และแนวทางในการแกปญหาดังกลาวควรเปนอยางไร 

 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 
ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุของปญหา ขอที่ แนวทางแกไขปญหา 

1 ปญหาการทําแทง 1 เกิดคลินิกทําแทงขึ้น
มากมาย 

A ปดสถานบันเทิงทุกชนิด 

2 ปญหาเศรษฐกิจ 2 ความรักสนุก B สรางคานิยมใหเยาวชน
ไมใหเปนนักบริโภค
นิยม 

3 ปญหาความเจริญ 
ทางวัตถุ 

3 มีสถานบริการก็เกิดขึ้น
เปนดอกเห็ด 

C มีการปลูกฝงจิตสํานึก
อยางถูกตองแกเยาวชน 

4 ปญหาความสัมพันธ
ในครอบครัว 
 

4 ขาดจิตสํานึก และมี
เทคโนโลยี และ 
สิ่งยั่วยวน ตางๆ 

D ออกกฎหมายลงโทษ 
ผูเปดคลินิกทําแทงอยาง
เด็ดขาด 

..... เปนความตื่นตะลึงเมื่อตํารวจพบซากทารกถึง 2002 ศพ ในที่เก็บศพของวัดที่อยูใน
กรุงเทพมหานคร จึงเกิดคําถามวาเกิดอะไรขึ้นกับสังคม นี่คือวิกฤติทางสังคมอยางนั้นหรือ          
มีผลก็ตองมีเหตุ  พลนัที่ตัวชี้วัดการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจคือสิ่งสําคัญ ก็ไดทําใหรูปแบบวิถชีีวิต
ของพลเมืองเปลี่ยนไป การดิ้นรนทํามาหากินถือเปนเรื่องใหญ ความสัมพันธของคนในครอบครัว 
เริ่มถดถอย สถาบันครอบครัวลมเหลว 

ระบบเศรษฐกิจฝกใหคนเปนนักบริโภคทางกาย แสวงหาเพียงความรักสนุก ยอมทุก
วิถีทางเพื่อไดวัตถุมาประดับกาย สื่อรปูแบบใหมที่รวดเร็ว เห็นภาพเสมือนจริง ก็เหมือน
ตัวเรง  สถานบริการก็เกดิขึ้นเปนดอกเห็ด วัดสวนใหญไมใชที่กลอมเกลาคนใหรูสํานึกรับผิดชอบ
ชั่วดี แตบางแหงกลับกลายเปนสถานที่ปลุกพระขายพระเชิงพุทธพาณิชย 

เมื่อตนเหตุคือจิตสํานึก ผนวกกับเทคโนโลยีและสิ่งยั่วยวนเปนตัวเรง เมื่อพ้ืนฐานของ
มนุษยที่วา กิน ขับถาย สบืพันธุ และพักผอน ไมมีการปลูกฝงจิตสํานึกอยางถูกตอง ลุมหลงกับ  
สิ่งยั่วยวน การสืบพันธุอยางไมพึงประสงคจึงเกิดขึ้น ปลายเหตุก็คือเมื่อเด็กในทองสรางความทุกข 
คลินิกทําแทงจึงเปนทางเลือกของการดับทุกขแบบเฉียบพลัน แตนั่นเปนสิ่งถูกตองแลวหรือ.... 
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37. อารยธรรมและแหลงอารยธรรมใด ทีน่ําไปสูการพัฒนาทางดานคณิตศาสตร     
        และเรขาคณิต โดยพิจารณาคําตอบจากคําตอบทั้ง 3 กลุม 

 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ อารยธรรม ขอที่ แหลงอารยธรรม ขอที่ การพัฒนา 
1 เมโสโปเตเมีย 1 แมน้ําไนล A พีระมิด 
2 อียิปต 2 ทะเลอีเจียน B ซิกกูแร็ต 
3 โรมัน 3 แมน้ําไทกริส – ยูเฟรติส C โคลอสเซียม 
4 กรีก 4 ที่ราบละติอุม D วิหารพารเธนอน 
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38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากเรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียง อะไรคือปญหาสําคัญของขอความนี้ ปญหาดังกลาวมา
จากสาเหตุใดและมีแนวทางแกไขอยางไรจึงจะเหมาะสม 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 
ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุ ขอที่ แนวทางแกไขปญหา 

1 ปญหาแหลงทํากิน
ของเกษตรกร 

1 เกษตรกรขาดความรู A การนําความรูมาใชใน
การเกษตรกรรม 

2 ปญหาความยากจน
ของเกษตรกร 

2 เกษตรกรขาดการ
ประหยัดและอดออม 

B การนําหลักเศรษฐศาสตร
มาใช 

3 ปญหาสุขภาพของ
เกษตรกร 

3 เกษตรกรใชสารเคมี
ในการทําการ
เกษตรกรรม 

C การนําความรูดานการ
เกษตรกรรมจาก
ผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศมาใช 

4 ปญหาการขาดความรู
ความเขาใจของ
เกษตรกร 

4 เกษตรกรพึ่งพาความรู
จากชาติตะวันตก 

D การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

      “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกปวงชน
ชาวไทยทุกหมูเหลา ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ เชน ทําไรนาสวนผสม ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ปลูก
ผักปลอดสารพิษไวรับประทานในครอบครัว ใชจายอยางประหยัด จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายใน
ครัวเรือน เพื่อใหเห็นปญหาขอบกพรองในการใชจาย จะไดตรวจสอบวาสิ่งใดสมควรซื้อ สิ่งใด
ไมสมควรซื้อ จะไดลดคาใชจายลง เปนตน 
      อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร ผูซึ่งทํางานรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท ไดพบกับปญหาตางๆ 
ของเกษตรกร ไมวาจะเปนเรื่องที่ดินทํากิน ความยากจน ความรูในเรื่องการเกษตร ตลอดจน
ปญหาสุขภาพ การศึกษา และอื่นๆ ไดเห็นพระองคทานทุมเทพระวรกาย กําลัง ทุนทรัพย อีกทั้ง
เวลาสวนใหญใหกับการพัฒนา คนควา และทดลองในสิ่งตางๆ ภายใตโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อาจารยยักษจึงไดรวบรวมกลุมคนในหลายๆ อาชีพที่มีแนวคิด แนวอุดมการณในการ
ที่จะฟนฟูประเทศ โดยนําแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการ  
ทําการเกษตรและการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการรณรงคใหเกษตรกรเลิกใช
สารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก  และหันกลับมาพึ่งพาตนเอง       
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39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        ถาจะถามวา มีใครรูจักวีรสตรีที่ชือ่วา นางสาวบุญเหลือมากนอยแคไหน และอาจจะ
กลาวไมผิดที่วา นางสาวบุญเหลือคือวีรสตรี ที่โลกลืม  เพราะเรามัวแตสรรเสริญวีรกรรมของ
ตางชาติจนเรามองขามวาเราเปนใครมาจากไหน  ใครที่เปนผูเสียสละเลือดเนื้อ และเอาชีวิต
เขาแลกกับความเปนไท 
         นางสาวบุญเหลือเปนบุตรีของหลวงเจริญ กรมการผูนอยแหงเมือง ปพุทธศักราช 2369 
เจาอนุวงศแหงนครเวียงจันทนไดยกกองทัพเขาแผนดินไทยจนถึงนครราชสีมา ขณะนั้น        
เจาเมืองนครราชสีมา และพระยาปลัดเมืองไมอยูไปราชการเมืองขุขันธ เจาอนุวงศจึงยกทัพ
เขายึดเมืองนครราชสีมาไดโดยงาย  แลวกวาดตอนผูคนชาวนครราชสีมาไปนครเวียงจันทน  
ในจํานวนเชลยเหลานั้นมีคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือเปนผูรวมคิด ไดใชกลอุบายกอบกู
อิสรภาพของชาวนครราชสีมาไดสําเร็จ ในครั้งนั้นนางสาวบุญเหลือไดพลีชีพ พรอมกับ
ระเบิดกองเกวียนกระสุนดินดําของลาว การตัดสินใจดวยปฏิภาณอันหาวหาญ เด็ดเดี่ยวใน
วีรกรรมครั้งนี้ของนางสาวบุญเหลือยังคงประทับแนนอยูในความทรงจําของลูกหลานชาว
นครราชสีมาไมรูลืม 
      ในปพ.ศ. 2529  จังหวัดนครราชสีมาและประชาชนพรอมใจกันสรางอนุสรณสถาน
นางสาวบุญเหลือ ข้ึนที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง เพื่อรําลึกถึง
วีรกรรมของนางสาวบุญเหลือและเหลาบรรพบุรษุของชาวนครราชสีมา ที่ไดพลีชีพเพื่อ
ปกปองชาติ เมื่อครั้งวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์  
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จากเรื่องราวของนางสาวบุญเหลือ อะไรคือปญหาสําคัญของขอความนี้ ปญหาดังกลาว

มาจากสาเหตใุดและมีแนวทางแกไขอยางไรจึงจะเหมาะสมกับการศึกษาประวัติศาสตร 
คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุ ขอที่ แนวทางแกไขปญหา 
1 การศึกษา

ประวัติศาสตรขาด
เอกสารอางอิง 

1 การศึกษาประวัติศาสตร
ขาดความสําคัญ 

A ผูเรียนศึกษา
ประวัติศาสตรดวย
ตนเอง 

2 การศึกษา
ประวัติศาสตรไม
ครอบคลุม 

2 การศึกษาประวัติศาสตร
เนนเหตุการณปจจุบัน 
 

B ผูเรียนศึกษา
ประวัติศาสตรจากนิยาย
อิงประวัติศาสตร 

3 การศึกษา
ประวัติศาสตรขาด
ขอมูลที่ชัดเจน 

3 การศึกษาประวัติศาสตร
เนนการศึกษาวีรกรรม
ของตางชาติ 

C ครูสอนประวัติศาสตร
ตามความเขาใจของ
ตนเอง 

4 การศึกษา
ประวัติศาสตร 
ขาดผูรูอยางแทจริง 

4 การศึกษาประวัติศาสตร
ไมนาสนใจ 

D ครูตระหนักถึงการเรียน
การสอนประวัติศาสตร
ไทย 
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40. 

จากเรื่องราวของน้ําคางแข็ง ปญหาใดเปนปญหาที่สรางความเสียหายใหแกคนในพื้นที่
มากที่สุด เพราะเหตุใด และควรแกปญหาอยางไร จึงจะเหมาะสมกับสภาวะที่เกิดปรากฏการณ
ของน้ําคางแข็ง 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 
ขอที่ ปญหา ขอที่ สาเหตุ ขอที่ แนวทางแกไข

ปญหา 
1 เกิดความหนาวเย็นใน

บริเวณที่เกิดน้ําคาง
แข็ง 

1 เกิดการลดตัวอยาง
รวดเร็วของอุณหภูมิ 
 

A หาน้ํามารดตนไมให
มากขึ้น 

2 เกิดน้ําคางแข็งตามยอด
ไมใบหญา  
 

2 เกิดการแข็งตัวของ
น้ําคางแข็ง 

B หาอินทรียวัตถุมา
ชวยในการเจริญ 
เติบโตของพืช 

3 สรางความเสียหายให
เกษตรกร 

3 เกิดในชวงของการ
เปลี่ยนฤดูกาล 

C หาพืชที่ เหมาะสม
กับความหนาวเย็น 

4 เกิดความเสียหายกับ
ตนออนของขาว 

4 เกิดจากการกระทําของ
มนุษย 

D หาพืชคลุมดิน หรือ 
พลาสติกคลุมดิน
ปองกัน 

 

 น้ําจากฟาที่มาพรอมกบัความหนาว  
       น้ําคางแข็ง หรือ แมคะนิ้ง ในภาษาอีสาน และ เหมยขาบ ในภาษาพื้นเมืองเหนือ 
จะเกิดขึ้นจากไอน้ําในอากาศที่ใกลๆ กับพื้นผิวดินลดอุณหภูมิลงจนถึงจุดน้ําคาง จากนั้นก็จะ
กลั่นตัวเปนหยดน้ํา โดยอุณหภูมิยังคงลดลงอยางตอเนื่อง ไปจนถึงจุดต่ํากวาจุดเยือกแข็ง 
น้ําคางก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเปนน้ําคางแข็ง เกาะอวดโฉมตามยอดไมใบหญา  
       การเกิดแมคะนิ้งนี้ มันอาจจะนาสนใจสําหรับใครหลายๆคน  เพราะวามันชางแสดง
ถึงความหนาวเย็น เปนเกล็ด ดูนามอง แตวาจริงๆแลว การเกิดแมคะนิ้งถือวาสรางความ
เสียหายใหแกพืชผักตางๆเปนจํานวนมาก โดยจะทําใหขาวที่กําลังออกรวงมีเมล็ดลีบ  
สวนพืชไรก็จะชะงักการเจริญเติบโต พืชผักก็จะมีใบหงิกงอ ไหมเกรียม สวนผลไมอยาง
กลวย ทุเรียน มะพราวก็จะมีใบแหง และรวงลงในที่สุด ซึ่งหากแมคะนิ้งเกิดติดตอกัน
ยาวนาน ถือวาชาวนา ชาวไร ชาวสวนเดือดรอนแนนอน 




