ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชันปี วิชา ประวัติศาสตร์ ชุ ดที 1
ชันประถมศึกษาปี ที 1
ข้อ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

มฐ. ส 4.1
2

3

มาตรฐาน / ตัวชีวดั
มฐ. ส 4.2
1
2

1

มฐ. ส 4.3
2

3
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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
วิชา ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 1
จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ ูกต้ อง
1. ข้อใดไม่ ใช่ การบอกวันเวลาแบบสุ ริยคติ
ก. เดือนสิ งหาคมมี 31 วัน
ข. วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็ นวันหยุด
ค. วันขึ-น 15 คํ/า เป็ นวันพระจันทร์เต็มดวง
ใช้ ข้อมูลทีก าํ หนดให้ ตอบคําถามข้ อ 2 – 3
08 สิ งหาคม 2553

August 2010

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3  

4

5

6

7

11

12

13

14

18  

19

20

21

26

27

28

แรม 4 คํ/า เดือน 8/8

8

9

10 
แรม 15 คํ/า เดือน 8/8

15

16

17

ขึ-น 8 คํ/า เดือน 9

22

23

24

25 
ขึ-น 15 คํ/า เดือน 9

29

30

31

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2. จากข้อมูลที/กาํ หนด ข้อใดตรงกับวันขึ-น 7 คํ/า เดือน 9
ก. วันที/ 12 สิ งหาคม
ข. วันที/ 17 สิ งหาคม
3. จากข้อมูลที/กาํ หนด ข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. วันที/ 21 สิ งหาคม เป็ นวันเสาร์
ข. วันที/ 25 สิ งหาคม เป็ นวันพระ
ค. วันที/ 28 สิ งหาคม เป็ นวันศุกร์
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ค. วันที/ 22 สิ งหาคม

4. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง
ก. เดือนมกราคมมีจาํ นวนวันเท่ากับเดือนตุลาคม
ข. เดือนกันยายนมีจาํ นวนวันมากกว่าเดือนมีนาคม
ค. เดือนกุมภาพันธ์มีจาํ นวนวันน้อยที/สุดใน 12 เดือน
5. ช่วงเวลาที/ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินหรื อลับขอบฟ้ า คือช่วงเวลาใด
ก. ช่วงเย็น
ข. ช่วงคํ/า
ค. ช่วงดึก
6. ข้อใดเรี ยงลําดับเวลาในการตื/นนอน รับประทานอาหารกลางวัน ทําการบ้านได้ถูกต้อง
ก. เช้า สาย เย็น
ข. เช้า เที/ยง เย็น
ค. เช้า บ่าย คํ/า
7. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี/ยวกับเหตุการณ์ที/เกิดขึ-นในชีวติ ประจําวันของนักเรี ยนในวันจันทร์
ช่วง เปิ ดเทอม
ก. รับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัว
ข. หลังเลิกเรี ยนเล่นกีฬากับเพื/อนๆ ในช่วงเย็น
ค. อาบนํ-าชําระร่ างกายหลังจากตื/นนอนตอนเช้า
8. แหล่งข้อมูลใดสามารถช่วยในการสื บค้นประวัติความเป็ นมาของครอบครัวได้ดีที/สุด
ก. หนังสื อพิมพ์รายวัน
ข. ทะเบียนบ้าน
ค. นิตยสาร
9. ข้อใดไม่ ใช่ คาํ ถามเกี/ยวกับการสื บค้นประวัติความเป็ นมาของตนเอง
ก. เกิดที/ไหน
ข. ใครตั-งชื/อให้
ค. วันนี-วนั ที/เท่าไร
10. ข้อใดเป็ นวิธีการที/ง่ายที/สุดในการสื บค้นข้อมูลประวัติความเป็ นมาของครอบครัว
ก. สอบถามจากเพื/อนบ้านใกล้เคียง
ข. สอบถามจากปู่ ย่า ตา ยาย
ค. สอบถามจากคุณครู
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11. ถ้าต้องการรู ้ขอ้ มูลต่างๆ ของตากับยาย ควรถามจากบุคคลในข้อใดจึงจะได้ขอ้ มูลที/ตรงที/สุด
ก. พ่อ
ข. แม่
ค. ปู่
12. ข้อใดมีส่วนทําให้เกิดการเปลี/ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากที/สุด
ก. นิสัยของผูค้ น
ข. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ค. ความรํ/ารวยของคนในสังคม
13. ข้อใดไม่ ใช่ เครื/ องใช้ในอดีต
ก. เตาถ่าน
ข. เครื/ องไมโครเวฟ
ค. ตะเกียงนํ-ามันก๊าด
14. ข้อใดเป็ นพาหนะที/ใช้ในการเดินทางในอดีต
ก. รถยนต์
ข. รถไฟฟ้ า
ค. เกวียน
15. การใช้กล่องโฟมแทนใบตอง ส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรมากที/สุด
ก. เกิดเป็ นขยะที/ยอ่ ยสลายได้ยาก
ข. สะดวกในการบรรจุ
ค. รับประทานได้ง่าย
16. ในอดีตผูค้ นมักตั-งบ้านเรื อนอยูใ่ นบริ เวณใด
ก. อยูใ่ กล้ชุมชน
ข. อยูใ่ กล้แหล่งนํ-า
ค. อยูใ่ กล้สถานที/ราชการ
17. ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลดีอย่างไร
ก. เกิดชุมชนแออัด
ข. ประชากรต้องใช้ชีวติ อย่างเร่ งรี บ
ค. การติดต่อสื/ อสารสะดวกรวดเร็ ว
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18. ถ้าไม่ต-งั ใจเรี ยนหนังสื ออาจเกิดเหตุการณ์ใดตามมา
ก. สอบได้คะแนนดี
ข. เข้าใจในเรื/ องที/เรี ยน
ค. สอบไม่ผา่ น
19. เหตุการณ์ในอดีตข้อใดที/มีผลกระทบต่อปัจจุบนั ในทางที/ดี
ก. ขยันทําการบ้าน
ข. เล่นนํ-าฝนกับเพื/อน
ค. ถมคลองข้างหลังบ้าน
20. ถ้านักเรี ยนต้องย้ายโรงเรี ยนแล้วได้พบเพื/อนใหม่ ควรทําอย่างไร
ก. ทักทายเพื/อนคนอื/นก่อน
ข. รอให้เพื/อนทักทายก่อน
ค. ไม่พดู กับใครเลย
21. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี/ยวกับธงชาติไทย
ก. ธงชาติไทยเรี ยกว่าธงไตรรงค์
ข. สี แดงของธงชาติไทย หมายถึง ศาสนา
ค. ธงชาติไทยประกอบด้วยสี แดง สี ขาว สี น- าํ เงิน
22. ขณะกําลังเชิญธงชาติข- ึนสู่ ยอดเสา นักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยืนตรง
ข. ยืนประนมมือ
ค. ยืนนิ/งๆ และหลับตา
23. เมื/อนักเรี ยนได้ยนิ เสี ยงเพลงสรรเสริ ญพระบารมี ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. นัง/ ลงกับพื-นแล้วกราบ
ข. ยืนประนมมือ
ค. ยืนตรง
24. ข้อใดจัดเป็ นอาหารไทยทั-งหมด
ก. นํ-าพริ กปลาทู
บะหมี/
แกงเทโพ
ข. ต้มยํากุง้
แกงเขียวหวาน ผัดไทย
ค. ซุป
พิซซ่า
เกาเหลา
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25. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี/ยวกับเงินตราของประเทศไทย
ก. มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ข. มีท-งั แบบที/เป็ นธนบัตรและเหรี ยญ
ค. มีธนบัตรฉบับละสองพันบาท
26. ข้อใดเป็ นวัฒนธรรมไทย
ก. การไหว้พอ่ แม่ก่อนไปโรงเรี ยน
ข. การรับประทานอาหารโดยใช้ชอ้ นส้อม
ค. การทักทายโดยการโอบกอดหรื อจับมือ
27. ข้อใดไม่ ใช่ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ก. วัด
ข. มัสยิด
ค. โรงภาพยนตร์
28. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. แหล่งวัฒนธรรมเป็ นสิ/ งที/แสดงเอกลักษณ์ของชุมชน
ข. โบราณสถานต่างๆ ไม่ใช่แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ค. โบสถ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
29. วัฒนธรรมในข้อใดที/ควรภาคภูมิใจ
ก. การเล่นสงกรานต์โดยใช้น- าํ แข็ง
ข. การใช้ภาษาถิ/นเพื/อไม่ให้สูญหาย
ค. การสวมเสื- อผ้ารัดรู ปไปทําบุญที/วดั
30. เมื/อนักเรี ยนรู ้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ/นของตน จะส่ งผลอย่างไร
ก. มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมหรื อสิ/ งต่างๆ ในท้องถิ/น
ข. มีการปรับปรุ งโครงสร้างของโบราณสถานให้ทนั สมัยมากขึ-น
ค. มีการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในทางการค้ามากขึ-น
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ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชันปี วิชา ประวัติศาสตร์ ชุ ดที 2
ชันประถมศึกษาปี ที 1
ข้อ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

มฐ. ส 4.1
2

3

มาตรฐาน / ตัวชีวดั
มฐ. ส 4.2
1
2

1

มฐ. ส 4.3
2

3
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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
วิชา ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 1
จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถ ูกต้ อง
ใช้ ข้อมูลทีก าํ หนดให้ ตอบคําถามข้ อ 1 – 3
12 ธันวาคม 2553

December 2010

วันอาทิตย์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14  

15

16

17

18

22

23

24

25

30

31

5

6
แรม 15 คํ/า เดือน 12

12

13

ขึ-น 8 คํ/า เดือน 1

19

20

21 
ขึ-น 15 คํ/า เดือน 1

26

27

28

29 



แรม 8 คํ/า เดือน 1

5

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

6

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

10 วันพระราชทานรัฐธรรมนู ญ
31 วันสิ- นปี

1. จากข้อมูลที/กาํ หนด ปฏิทินนี-เป็ นปฏิทินในเดือนใดและปี พ.ศ. ใด
ก. เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553
ข. เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2553
ค. เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
2. จากข้อมูลที/กาํ หนด วันเริ/ มต้นของเดือนตรงกับวันที/เท่าใด
ก. วันพุธ ที/ 1
ข. วันอาทิตย์ ที/ 5
ค. วันศุกร์ ที/ 31
8

3. จากข้อมูลที/กาํ หนด วันที/ 1 ของเดือนถัดไป จะตรงกับวันใดและเดือนใด
ก. วันเสาร์ ที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ข. วันอังคาร ที/ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ค. วันพฤหัสบดี ที/ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
4. “วันที/ 25 มิถุนายน ต้องส่ งรายงานคุณครู ” จากข้อความนี- ปฏิทินมีความสําคัญอย่างไร
ก. บอกหรื อเตือนความจํา
ข. บอกวันสําคัญประจําปี
ค. บอกวัน เดือน ปี
5. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของปฏิทิน
ก. ใช้บอกวันที/
ข. ใช้บอกชัว/ โมง
ค. ใช้บอกวันสําคัญ
6. ข้อใดเรี ยงลําดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาได้ถูกต้อง
ก. รับประทานอาหารตอนเย็น
แปรงฟันตอนเช้า
เรี ยนหนังสื อตอนสาย
ข. เล่นกับเพื/อนตอนบ่าย
อาบนํ-าตอนเย็น
เก็บที/นอนตอนเช้า
ค. ตื/นนอนตอนเช้า
ทําการบ้านตอนเย็น
เข้านอนตอนหัวคํ/า
7. ก่อนเข้านอนไม่ควรปฏิบตั ิกิจกรรมใด
ก. อาบนํ-าชําระร่ างกาย
ข. ไปวิง/ เล่นที/สนาม
ค. ดูโทรทัศน์
8. การบอกเล่าข้อมูล ประวัติความเป็ นมาของตัวเราเอง ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. นําข้อมูลจากประวัติคนสําคัญมาเล่า
ข. แต่งขึ-นตามจินตนาการ
ค. บอกข้อมูลตามความจริ ง
9. การสื บค้นประวัติของครอบครัวตนเอง ส่ งผลดีอย่างไร
ก. ทําให้ครอบครัวมีฐานะดีข- ึน
ข. ทําให้ครอบครัวมีชื/อเสี ยงโด่งดัง
ค. ทําให้รู้และเข้าใจความเป็ นมาของครอบครัว
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10. ข้อใดเป็ นวิธีที/เหมาะสมที/สุดในการสื บค้นประวัติของครอบครัว
ก. สอบถามจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ข. ขอข้อมูลจากที/วา่ การอําเภอ
ค. ค้นคว้าในหนังสื อพิมพ์
11. ข้อใดไม่ ใช่ คาํ ถามเกี/ยวกับประวัติของครอบครัว
ก. ปู่ เคยประกอบอาชีพใด
ข. เดือนที/แล้วคือเดือนใด
ค. สมัยก่อนครอบครัวอาศัยอยูท่ ี/ใด
12. การทํานาในอดีตมีลกั ษณะตรงตามข้อใด
ก. ใช้ควายไถนา
ข. ใช้รถไถนา
ค. ใช้ปุ๋ยเคมี
13. ข้อใดไม่ ใช่ สาเหตุของการเปลี/ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ก. การตัดถนนเพิม/ ขึ-น
ข. การใช้ใบบัวห่อข้าว
ค. การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
14. ข้อใดจัดเป็ นสิ/ งของเครื/ องใช้ในอดีต
ก. หุ่นยนต์ โทรศัพท์
ข. เครื/ องบิน วิทยุ
ค. เรื อพาย เกวียน
15. เมื/อชุมชนเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลอย่างไร
ก. มีจาํ นวนประชากรเพิม/ ขึ-น
ข. มีจาํ นวนการใช้รถยนต์ลดลง
ค. มีจาํ นวนการตั-งบ้านเรื อนลดลง
16. เมื/อสภาพแวดล้อมมีการเปลี/ยนแปลง ส่ งผลให้เราต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ไม่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและยังคงใช้ชีวติ ตามแบบอดีต
ข. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที/เปลี/ยนแปลง
ค. ไม่ยอมรับในการเปลี/ยนแปลงที/เกิดขึ-น
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17. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี/ยวกับการเปลี/ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั
ก. อดีตใช้เตาแก๊ส ปัจจุบนั ใช้เตาถ่าน
ข. อดีตเล่นลูกข่าง ปัจจุบนั เล่นหุ่นยนต์
ค. อดีตใช้เกวียนในการเดินทาง ปัจจุบนั ใช้รถยนต์
18. ข้อใดเป็ นเหตุการณ์ที/ยงั ไม่เกิดขึ-น
ก. คุณตาเสี ยไปตั-งแต่ปีที/แล้ว
ข. เมื/อวานคุณครู ให้การบ้านสามข้อ
ค. พรุ่ งนี-พวกเราจะไปเที/ยวจังหวัดเลย
19. “บ้านของแก้วตาเป็ นบ้านยกพื-นสู ง ส่ วนบ้านของวีนาเป็ นบ้านชั-นเดียวสร้างด้วยปูน บ้านของ
ทั-งสองตั-งอยูร่ ิ มแม่น- าํ ต่อมาฝนตกหนักทําให้ระดับนํ-าในแม่น- าํ สู งขึ-นและไหลเข้าท่วมบ้านเรื อน”
จากข้อความที/กาํ หนดให้ ข้อใดเป็ นเหตุการณ์ในอดีตที/ส่งผลมาถึงปัจจุบนั
ก. บ้านของแก้วตาตั-งอยูใ่ กล้กนั กับบ้านของวีนา
ข. บ้านของวีนาเป็ นบ้านชั-นเดียวทําให้น- าํ ท่วม
ค. บ้านของแก้วตาสร้างอยูร่ ิ มแม่น- าํ
20. เหตุการณ์ในข้อใดเป็ นผลมาจากการกระทําในอดีต
ก. จินดาวิง/ ไม่ระวังทําให้หกล้มเป็ นแผล
ข. กันยาจะไปเที/ยวทะเลในสัปดาห์หน้า
ค. นิภากําลังจะไปโรงเรี ยน
21. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ของชาติไทยทั-งหมด
ก. เพลงชาติไทย เงินตราของไทย
ข. อาหารไทย แผนที/ทวีปเอเชีย
ค. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี/ยวกับสัญลักษณ์ของชาติไทย
ก. อาหารไทยมีหลายอย่าง เช่น ต้มยํากุง้ เกีgยว
ข. ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นภาษาประจําชาติ
ค. สี บนธงชาติไทยหมายถึง ความสามัคคี ความเสี ยสละ ความเป็ นปึ กแผ่น
23. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง
ก. แผนที/ประเทศไทยมีลกั ษณะคล้ายขวานโบราณ
ข. ประเทศไทยอยูต่ ิดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ค. ประเทศเวียดนามมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย
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24. ข้อใดเป็ นการแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ก. แสดงเคารพสิ/ งแทนพระองค์ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
ข. แสดงความเคารพเมื/อพระองค์เสด็จพระราชดําเนินผ่าน
ค. ปฏิบตั ิได้ท-งั ข้อ ก. และ ข.
25. ข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ก. เราไม่ควรฝึ กใช้ภาษาไทยเพราะเป็ นภาษาที/ไม่มีชาติอื/นใช้
ข. เราควรฝึ กทําอาหารของต่างชาติเพื/อจะได้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ค. เราควรยืนตรงเมื/อได้ยนิ เพลงชาติไทย
26. สิ/ งใดแสดงถึงความเป็ นไทยได้ดีที/สุด
ก. ศาสนา
ข. อาชีพ
ค. ภาษา
27. เมื/อแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเสื/ อมโทรมลง นักเรี ยนจะมีส่วนช่วยดูแลได้อย่างไร
ก. ช่วยดูแลรักษาความสะอาด
ข. ให้เงินทุนในการซ่อมแซม
ค. เข้าไปบริ หารจัดการด้านต่างๆ ของชุมชน
28. ข้อใดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ก. พิพิธภัณฑ์
ข. สวนสาธารณะ
ข. ห้างสรรพสิ นค้า
29. ใครแสดงถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ/นของตน
ก. นํ-าเป็ นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงพยายามฝึ กตําส้มตําเพราะคิดว่าเป็ นการช่วยส่ งเสริ ม
อาหารพื-นบ้านให้คงอยู่
ข. กวางเป็ นคนภาคใต้แต่ไม่ชอบหนังตะลุงเพราะคิดว่าโบราณไม่ทนั สมัย
ค. จ๋ าเป็ นคนภาคเหนือแต่ไม่ยอมพูดภาษาเหนือเพราะคิดว่าเชย
30. เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงควรภาคภูมิใจในประเพณี ของท้องถิ/นของตน
ก. เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ/น
ข. เป็ นแนวทางในการหารายได้
ค. เป็ นสิ/ งที/รัฐส่ งเสริ มให้ภูมิใจ
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4.
9.
14.
19.
24.
29.

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค เพราะข้อ ก. และข้อ ข. เป็ นการบอกวันเวลาตามแบบสุ ริยคติ ส่ วนข้อ ค. เป็ นการ
บอกวันเวลาตามแบบจันทรคติ
2. ตอบ ข เพราะจากปฏิทินที/กาํ หนดให้ วันที/ 18 สิ งหาคม ตรงกับวันขึ-น 8 คํ/า เดือน 9 ดังนั-น
วันที/ 17 สิ งหาคม จึงตรงกับวันขึ-น 7 คํ/า เดือน 9
3. ตอบ ค เพราะจากปฏิทินที/กาํ หนดให้ ข้อ ก. และข้อ ข. ตรงกับปฏิทิน ส่ วนข้อ ค. ไม่ถูกต้อง
เนื/องจากวันที/ 28 สิ งหาคม เป็ นวันเสาร์
4. ตอบ ข เพราะข้อ ก. และข้อ ค. กล่าวถูกต้อง ส่ วนข้อ ข. เดือนกันยายนมี 30 วัน
เดือนมีนาคมมี 31 วัน จึงไม่ถูกต้อง
5. ตอบ ก เพราะช่วงเวลาที/ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินคือช่วงเย็นหรื อเรี ยกว่าพลบคํ/า
6. ตอบ ข เพราะเวลาในการตื/นนอนคือช่วงเช้า เวลาในการรับประทานอาหารกลางวันคือ
ช่วงเที/ยง เวลาในการทําการบ้านคือช่วงเย็น
7. ตอบ ก เพราะในช่วงเปิ ดเทอมนักเรี ยนจะต้องไปโรงเรี ยน ซึ/งข้อ ข. และข้อ ค. เป็ นเหตุการณ์
ที/เกิดขึ-นในชีวิตประจําวันตามปกติในช่วงเปิ ดเทอม ส่ วนข้อ ก. การรับประทาน
อาหารกลางวันกับครอบครัวน่าจะเกิดขึ-นในวันหยุดหรื อช่วงปิ ดเทอม
8. ตอบ ข เพราะหนังสื อพิมพ์กบั นิตยสารเป็ นแหล่งข้อมูลในการสื บค้นหาข่าวสารทัว/ ไป
ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ฯลฯ ส่ วนทะเบียนบ้านเป็ นข้อมูลของครอบครัวซึ/งช่วยในการหา
ข้อมูลของครอบครัวนั-นๆ ได้
9. ตอบ ค เพราะข้อ ค. เป็ นคําถามเกี/ยวกับวันที/ ซึ/งไม่ใช่คาํ ถามเกี/ยวกับข้อมูลตนเอง
10. ตอบ ข เพราะปู่ ย่า ตา ยาย เป็ นคนในครอบครัวเดียวกันกับเรา จึงเป็ นวิธีการหาข้อมูลที/ง่าย
ที/สุดในการสื บค้นประวัติความเป็ นมาของครอบครัว
11. ตอบ ข เพราะตากับยาย เป็ นพ่อกับแม่ของแม่ของเรา จึงควรถามข้อมูลของตากับยายจากแม่
เพราะเป็ นญาติใกล้ชิดที/สุด
12. ตอบ ข เพราะสาเหตุหลักของการเปลี/ยนแปลงของสภาพแวดล้อมคือความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เนื/องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดความเจริ ญ ชุมชนขยายตัว
มีอุปกรณ์เพื/อความสะดวกสบายมากขึ-น จึงทําให้เกิดการเปลี/ยนแปลง
13. ตอบ ข เพราะเครื/ องไมโครเวฟเป็ นอุปกรณ์ที/ผลิตขึ-นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ซึ/งเป็ นเครื/ องใช้ในยุคปัจจุบนั
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14. ตอบ ค เพราะในอดีตคนในชุมชนต่างๆ จะเดินทางด้วยการเดินเท้าและใช้เกวียนเป็ นพาหนะ
15. ตอบ ก เพราะกล่องโฟมเป็ นวัสดุที/ยอ่ ยสลายได้ยาก ทําให้เกิดขยะจํานวนมาก และส่ งผลเสี ย
ต่อสภาพแวดล้อม
16. ตอบ ข เพราะในอดีตผูค้ นมักตั-งบ้านเรื อนอยูใ่ กล้แหล่งนํ-าเนื/องจากสะดวกในการเดินทาง
และยังนํานํ-ามาใช้ในการอุปโภคและบริ โภค
17. ตอบ ค เพราะข้อ ก. และ ข. เป็ นผลเสี ยที/เกิดจากการเปลี/ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ส่ วนข้อ ค.
เป็ นผลดีที/เกิดจากการเปลี/ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
18. ตอบ ค เพราะการไม่ต-งั ใจเรี ยนหนังสื อจะส่ งผลให้เรี ยนไม่เข้าใจ ทําให้ทาํ ข้อสอบไม่ได้
จึงสอบได้คะแนนน้อยหรื อสอบไม่ผา่ น
19. ตอบ ก เพราะข้อ ค. การถมคลองอาจจะส่ งผลให้น- าํ ท่วม ข้อ ข. การเล่นนํ-าฝนอาจจะส่ งผลให้
ไม่สบาย ส่ วนข้อ ก. การขยันทําการบ้านจะส่ งผลให้เข้าใจเนื-อหาที/เรี ยนและเรี ยนได้ดี
20. ตอบ ก เพราะเมื/อย้ายโรงเรี ยนก็ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับเพื/อนใหม่ ซึ/งอันดับแรกก็ควรเริ/ มจาก
การทักทายเพื/อนคนอื/นก่อน
21. ตอบ ข เพราะสี แดงของธงชาติไทย หมายถึง ชาติ
22. ตอบ ก เพราะขณะกําลังเชิญธงชาติ สิ/ งที/ควรปฏิบตั ิคือการยืนตรง
23. ตอบ ค เพราะเมื/อได้ยนิ เสี ยงเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เราควรแสดงความเคารพโดยการ
ยืนตรง
24. ตอบ ข เพราะข้อ ก. มีบะหมี/ซ/ ึงไม่ใช่อาหารไทย ข้อ ค. อาหารทั-งสามอย่างไม่ใช่อาหารไทย
ข้อ ข. เป็ นอาหารไทยทั-งหมด
25. ตอบ ค เพราะธนบัตรของประเทศไทยที/มีใช้สูงสุ ด คือ ธนบัตรฉบับละหนึ/งพันบาท
26. ตอบ ก เพราะข้อ ข. และ ค. เป็ นวัฒนธรรมของต่างชาติ ส่ วนข้อ ก. เป็ นวัฒนธรรมของ
ชาติไทย
27. ตอบ ค เพราะโรงภาพยนตร์ไม่ใช่แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน แต่เป็ นแหล่งให้ความบันเทิง
28. ตอบ ก เพราะข้อ ข. โบราณสถานเป็ นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ข้อ ค. โบสถ์ไม่ใช่แหล่ง
เรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่ วนข้อ ก. แหล่งวัฒนธรรมเป็ นสิ/ งที/แสดง
เอกลักษณ์ของชุมชนซึ/งกล่าวถูกต้อง
29. ตอบ ข เพราะข้อ ก. การเล่นสงกรานต์ควรเล่นตามประเพณี ไทยซึ/งการใช้น- าํ แข็งอาจทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้ ข้อ ค. การสวมเสื- อผ้าที/รัดรู ปไปทําบุญที/วดั เป็ นการปฏิบตั ิที/ไม่ถูกต้อง
ส่ วนข้อ ข. การใช้ภาษาถิ/นเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมไม่ให้สูญหาย ซึ/งเป็ นสิ/ งที/ควร
ภาคภูมิใจ
15

30. ตอบ ก เพราะคนในท้องถิ/นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ/นก็จะเกิดความตระหนักในการมี
ส่ วนร่ วมอนุรักษ์วฒั นธรรมต่างๆ ในท้องถิ/นให้คงอยูส่ ื บไป
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค เพราะจากปฏิทินที/กาํ หนดให้ ระบุวา่ เป็ นเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
2. ตอบ ก เพราะจากปฏิทินที/กาํ หนดให้ ระบุวา่ วันเริ/ มต้นของเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
ตรงกับวันพุธ ที/ 1
3. ตอบ ก เพราะจากปฏิทินที/กาํ หนดให้ วันสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 คือวันศุกร์ที/ 31
ฉะนั-นวันที/ 1 ของเดือนถัดไปจึงเป็ นวันเสาร์ที/ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554
4. ตอบ ก เพราะข้อความที/กาํ หนดเป็ นการบันทึกว่าต้องส่ งรายงานให้คุณครู ซึ/งเป็ นการบันทึก
เตือนความจํา
5. ตอบ ข เพราะข้อ ก. และข้อ ค. เป็ นประโยชน์ของปฏิทิน ส่ วนข้อ ข. เป็ นประโยชน์ของ
นาฬิกา
6. ตอบ ค เพราะข้อ ค. เรี ยงลําดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาได้ถูกต้อง ได้แก่ เช้า สาย เที/ยง บ่าย เย็น
หัวคํ/า ดึก
7. ตอบ ข เพราะการไปวิง/ เล่นที/สนามจะทําให้เนื-อตัวมอมแมม ซึ/งไม่สามารถจะเข้านอนได้เลย
ต้องไปอาบนํ-าชําระร่ างกายก่อน
8. ตอบ ค เพราะการบอกข้อมูลประวัติของตนเอง ควรจะบอกตามความเป็ นจริ ง เพื/อให้ได้
ข้อมูลที/ถูกต้องไม่ผดิ พลาด
9. ตอบ ค เพราะเมื/อมีการสื บค้นประวัติในครอบครัวทําให้ทราบข้อมูลต่างๆ และเข้าใจประวัติ
ความเป็ นมาของบุคคลในครอบครัวของตนเอง
10. ตอบ ก เพราะการสอบถามข้อมูลของครอบครัวจาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็ นวิธีที/ง่ายและ
เหมาะสมที/สุด รวมถึงจะได้ขอ้ มูลของครอบครัวที/ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ส่ วนการ
หาข้อมูลจากอําเภอหรื อหนังสื อพิมพ์อาจจะไม่ได้ขอ้ มูลตามที/ตอ้ งการและทําให้
เสี ยเวลาค้นหาอีกด้วย
11. ตอบ ข เพราะข้อ ข. เป็ นคําถามเกี/ยวกับเดือนซึ/งไม่เกี/ยวข้องกับประวัติของครอบครัว
12. ตอบ ก เพราะในอดีตยังไม่มีเครื/ องจักรหรื อยาฆ่าแมลง ตลอดจนปุ๋ ยเคมีตา่ งๆ มีเพียงการใช้
ควายไถนา ส่ วนปุ๋ ยก็จะได้จากมูลสัตว์
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13. ตอบ ข เพราะการตัดถนนและการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจะส่ งผลให้มีการขยายตัวของ
ชุมชนและก่อให้เกิดการเปลี/ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ วนการใช้ใบบัวห่อข้าว
เป็ นการอยูอ่ ย่างพอเพียง เข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม จึงไม่ส่งผลให้เกิด
การเปลี/ยนแปลง
14. ตอบ ค เพราะหุ่นยนต์ โทรศัพท์ เครื/ องบิน วิทยุ เป็ นสิ/ งของเครื/ องใช้ที/ถูกพัฒนาขึ-นจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเป็ นสิ/ งของเครื/ องใช้ในปัจจุบนั
15. ตอบ ก เพราะเมื/อชุมชนขยายตัวจะทําให้มีจาํ นวนประชากรเพิม/ มากขึ-น มีบา้ นเรื อนเพิม/ ขึ-น
มีรถยนต์เพิม/ ขึ-น
16. ตอบ ข เพราะเมื/อสภาพแวดล้อมมีการเปลี/ยนแปลงไป ผูค้ นที/อาศัยอยูก่ ต็ อ้ งปรับตัวให้ทนั ต่อ
การเปลี/ยนแปลงนั-น เพื/อจะได้อยูอ่ ย่างมีความสุ ข
17. ตอบ ก เพราะเตาถ่านใช้หุงหาอาหารในอดีต ส่ วนเตาแก๊สใช้หุงหาอาหารในปัจจุบนั
18. ตอบ ค เพราะข้อ ก. และข้อ ข. มีคาํ บอกเวลาเป็ นอดีตได้แก่ ปี ที/แล้ว และเมื/อวาน ส่ วนข้อ ค.
มีคาํ บอกเวลาในอนาคตที/ยงั ไม่เกิดขึ-น คือ พรุ่ งนี19. ตอบ ข เพราะการตั-งบ้านเรื อนอยูร่ ิ มแม่น- าํ ซึ/งเป็ นบ้านปูนชั-นเดียวทําให้ขวางทางนํ-าและส่ งผล
ให้เกิดนํ-าท่วมในปั จจุบนั
20. ตอบ ก เพราะข้อ ข. กับข้อ ค. เป็ นเหตุการณ์ที/ยงั ไม่เกิดขึ-น ส่ วนข้อ ก. การวิง/ ไม่ระวังเป็ นการ
กระทําในอดีต ซึ/งส่ งผลทําให้หกล้มเป็ นแผลในปัจจุบนั
21. ตอบ ก เพราะเพลงชาติไทย เงินตราของไทย อาหารไทย ภาษาไทย ถือเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ส่ วนแผนที/ทวีปเอเชีย ภาษาอังกฤษไม่ใช่เอกลักษณ์ของชาติไทย
22. ตอบ ข เพราะข้อ ก. เกีgยวไม่ใช่อาหารไทย ข้อ ค. สี บนธงชาติไทย หมายถึง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
23. ตอบ ค เพราะประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
ส่ วนประเทศเวียดนามไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย
24. ตอบ ค เพราะการแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สามารถแสดงได้โดย
การแสดงความเคารพสิ/ งแทนพระองค์ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
และแสดงความเคารพเมื/อพระองค์เสด็จพระราชดําเนินผ่าน
25. ตอบ ค เพราะข้อ ก. เราเป็ นคนไทยควรฝึ กฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยให้คล่องแคล่วถูกต้อง
ข้อ ข. การเป็ นคนไทยนั-น ควรฝึ กทําอาหารไทยเพื/ออนุรักษ์ความเป็ นไทย ส่ วนข้อ ค.
เป็ นการปฏิบตั ิที/ถูกต้อง
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26. ตอบ ค เพราะภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทย ซึ/งแสดงถึงความเป็ นชาติไทยได้ดีที/สุด
ส่ วนศาสนาและอาชีพอาจมีบางประเทศที/มีท-งั สองอย่างนี-คล้ายคลึงหรื อเหมือนกัน
27. ตอบ ก เพราะในฐานะที/เป็ นนักเรี ยนและยังเด็กอยู่ จึงควรช่วยในด้านการดูแลรักษา
ความสะอาด ส่ วนการให้เงินทุนและการบริ หารงานนั-นเป็ นหน้าที/ของผูใ้ หญ่ที/จะต้อง
จัดการ
28. ตอบ ก เพราะพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที/จดั แสดงผลงานของชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ วฒั นธรรม
ของชุมชน
29. ตอบ ก เพราะเมื/อเกิดความภาคภูมิใจแล้วจะแสดงออกโดยการส่ งเสริ มอนุรักษ์ สื บสาน
สิ/ งต่างๆ เหล่านั-นให้คงอยู่
30. ตอบ ก เพราะประเพณี ของท้องถิ/นเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ/นที/ควรภาคภูมิใจ สื บสานให้คงอยู่
สื บไป
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