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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกเพียงคาตอบเดียว
1. ใครได้รับผลกระทบจากปั ญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
1. บ้านของตั้มอยูใ่ นสวนผลไม้
2. บ้านของต้อมอยูบ่ นเชิงเขา
3. บ้านของตุ่มอยูใ่ กล้สนามบิน
4. บ้านของแต๋ วอยูใ่ กล้โรงพยาบาล
2. สิ่งแวดล้อมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1. สวนสาธารณะที่มีตน้ ไม้ใหญ่
2. ชุมชนที่คนส่วนใหญ่ใช้จกั รยานในการเดินทาง
3. แม่น้ าลาคลองทีม่ ีขยะมูลฝอย
4. บริ เวณบ้านที่โล่งเตียนไม่มีหญ้าขึ้นรก
3. พฤติกรรมในข้อใดแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชน
1. ทิ้งขยะลงในลาคลอง
2. เผาหญ้าที่ข้ นึ รกข้างถนน
3. จัดงานวันเกิดเปิ ดเพลงเสียงดัง
4. คัดแยกขยะแล้วน้ าไปทิ้งในที่ที่จดั ไว้
4. เพราะเหตุใดการปลูกต้นไม้มากๆ จึงเป็ นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
1. เพราะต้นไม้จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และคายแก๊สออกซิเจนออกมา
2. เพราะต้นไม้เป็ นแหล่งผลิตอาหารให้แก่สิ่งมีชีวติ
3. เพราะใบของต้นไม้จะช่วยบังแสงแดด
4. เพราะต้นไม้ช่วยสร้างคลอโรฟิ ลด์
5. นักเรี ยนสามารถสร้างจิตสานึกต่อส่วนรวมได้อย่างไร
1. ทิง้ ขยะลงในถังขยะ
2. สอนน้องออกกาลังกาย
3. ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย
4. ล้างมือก่อนกินอาหารเสมอ
6. เหตุใดจึงควรมัดปากถุงขยะก่อนนาไปทิ้งในที่ทิ้งขยะสาธารณะ
1. ป้ องกันการคุย้ เขี่ยของสัตว์
2. ป้ องกันคนเก็บของเก่ามารื้ อค้น
3. ป้ องกันขยะของตนไปรวมกับเพือ่ นบ้าน
4. เพือ่ ให้ทราบว่าเป็ นขยะของใคร
7. การปฏิบตั ิตนในข้อใดช่วยลดอากาศเป็ นพิษ
1. ใช้น้ ามันดีเซลแทนน้ ามันเบนซิน
2. โดยสารเรื อแทนรถยนต์
3. ใช้น้ ามันไร้สารตะกัว่
4. ไม่ใช้รถยนต์
8. ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากข้อใด
1. การเผาถุงพลาสติกและกล่องโฟม
2. การทิ้งขยะลงในแม่น้ าลาคลอง
3. การปลูกต้นไม้ในบ้าน
4. การแยกขยะที่ถูกต้องก่อนทิง้
9. โรงเรี ยนแห่งหนึ่งก่อตั้งธนาคารขยะขึ้นให้เราเปิ ดบัญชีแล้วนาขวดพลาสติกมาแลกเป็ นเงินเพื่อสะสม
ในบัญชีโรงเรี ยนมีจุดประสงค์เพือ่ อะไร
1. ให้นกั เรี ยนมีเงินเก็บ
2. ให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทามาหากิน
3. ให้นกั เรี ยนรู ้จกั การเก็บหอมรอมริ บ
4. ให้นกั เรี ยนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
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10. บริ เวณที่มีขยะมูลฝอย มีน้ าเน่าเสียหรื อมีน้ าขังเป็ นแหล่งเพาะพันธุแ์ ละเป็ นแหล่งอาหารของสัตว์นาโรค
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดจากสัตว์นาโรคเหล่านี้
1. โรคฉี่หนู
2. โรคพิษสุนขั บ้า
3. โรคไข้เลือดออก
4. โรคอหิวาตกโรค
11. ข้อใดคือปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1. น้ าเสี ยทาให้เกิดโรคระบาดในชุมชน
2. ภาวะโลกร้อนทาให้ตอ้ งใช้พลังงานอย่างประหยัด
3. ฝุ่ นละอองมากทาให้โลหะสึกกร่ อน
4. ดินเสี ยทาให้ตอ้ งเสียเงินปรับปรุ งคุณภาพดิน
12. การส่ งเสริ มสุขภาพมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของนักเรี ยนอย่างไร
1. มีการดูแลสุขภาพมากยิง่ ขึ้น
2. มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
3. ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง
4. มีสุขภาพร่ างกาย จิตใจ สังคมและสติดี
13. นักเรี ยนสามารถสร้างเสริ มสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างไร
1. ตัดต้นไม้ในชุมชนให้โล่งเตียน
2. ทิ้งขยะในถังตามประเภทของขยะ
3. ใช้สารเคมีกาจัดพาหะนาโรค
4. เผาทาลายขยะในบริ เวณบ้าน
14. ข้อใดไม่ ใช่ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. รักษาสุขภาพตามฐานะของตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
2. มีเหตุผลว่าดูแลสุขภาพเพราะต้องการให้ร่างกายแข็งแรงอายุยนื
3. หมัน่ ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ มีสติรอบคอบ มีความเมตตาต่อผูอ้ ื่นเสมอ
4. มีการดูแลสุขภาพอย่างเป็ นระบบ ทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ้ ื่น
15. โรคไม่ติดต่อเกิดจากหลายสาเหตุดงั ต่อไปนี้ยกเว้ นข้อใด
1. พฤติกรรมของคน 2. สภาพแวดล้อม
3. สภาพจิตใจ
4. เชื้อโรค
16. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับโรคติดต่อ
1. สามารถถ่ายทอดไปสู่ผอู ้ ื่นได้
2. ทาให้เกิดอันตรายต่อร่ างกาย
3. แพร่ ระบาดจากคนสู่คนเท่านั้น
4. สามารถป้ องกันได้
17. โรคติดต่อมักจะเป็ นกับบุคคลใดได้ง่ายที่สุด
1. คนเข้มแข็ง
2. คนอ่อนแอ
3. คนอ่อนโยน
4. คนอ่อนหวาน
18. ถ้านักเรี ยนมีไข้สูง หนาวสัน่ คัดจมูก แต่ไม่มีน้ ามูกไหล ปวดกระบอกตา ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามตัวมาก
แสดงว่าป่ วยด้วยโรค และต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร
1. ไข้หวัดนก รับประทานยาแล้วรอดูอาการให้แน่ชดั ก่อน
2. ไข้หวัดใหญ่ ไปพบแพทย์
3. วัณโรค ไปพบแพทย์ทนั ที
4. ไข้มาลาเรี ย ไปสถานีอนามัยใกล้บา้ น
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19. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการป้ องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างไร
1. ไม่ซ้ือหรื อรับประทานไข่ทุกชนิด
2. ไม่ซ้ือสัตว์ปีกที่ป่วยหรื อตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
3. ช่วยนาสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุไปทิ้งถังขยะ
4. ช่วยนาสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุไปประกอบอาหาร
20. โรคไข้หวัดนกส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไร
1. ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
2. ประชาชนขาดแคลนอาหารบริ โภค
3. สิ้นเปลืองงบประมาณในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค
4. ต้องสูญเสี ยทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศจานวนมาก
21. อาการในข้อใดที่แสดงว่าเกิดการติดเชื้อจากไข้หวัดนก
1. ปอดบวม
2. มือสัน่
3. หายใจช้า
4. คันที่ผวิ หนัง
22. ข้อใดคือการป้ องกันการแพร่ เชื้อไข้หวัดนกของผูเ้ ลี้ยงไก่
1. นาไก่ที่ตายไปเผา
2. ชาแหละไก่ที่ตายไปขาย
3. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
4. ทาความสะอาดโรงเรื อนอยูเ่ สมอ
24. ผูท้ ี่ติดเชิ้อ HIV ส่วนมากเสียชีวติ ด้วยโรคแทรกซ้อนเป็ นเพราะเหตุใด
1. ได้รับเชื้อ HIV ไม่มากพอ
2. ระบบภูมิคุม้ กันโรคถูกทาลาย
3. โรคแทรกซ้อนมีความรุ นแรง
4. โรคแทรกซ้อนทาลายภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
25. เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายวันให้สนั นิษฐานว่าอาจเกิดภัยธรรมชาติข้ นึ ยกเว้นข้อใด
1. ดินถล่ม
2. คลื่นสึนามิ
3. น้ าป่ าไหลหลาก
4. น้ าท่วมฉับพลัน
26. ข้อใดเป็ นสัญญาณเตือนภัยที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวรู ้วา่ จะเกิดภัยสึนามิ
1. เกิดพายุลมแรง
2. ฟ้ าร้องเสียงดังสนัน่
3. น้ าทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
4. น้ าทะเลเพิม่ ระดับขึ้นอย่างรวดเร็ ว
27. ถ้านักเรี ยนอยูบ่ นเรื อนอกชายฝั่งทะเลเมื่อได้ยนิ วิทยุเตือนว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในทะเล ส่งผล กระทบกับบริ เวณ
ที่เรื อลอยลาอยูน่ กั เรี ยนควรทาอย่างไร
1. รี บเดินเรื อเข้าหาฝั่งให้เร็ วที่สุด
2. รี บขึ้นไปอยูบ่ นเรื อบริ เวณที่สูงที่สุด
3. รี บเดินเรื อไปบริ เวณน้ าลึกให้เร็วที่สุด
4. รี บนอนลงบนเรื อให้ตวั แนบกับพื้นให้มากที่สุด
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28. จากข้อ 27. เพราะเหตุใดจึงปฏิบตั ิเช่นนั้น
1. คลื่นสึนามิจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ใกล้ชายฝั่ง
2. บริ เวณที่เกิดแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิจะมี ความสูงมาก
3. จุดที่สูงที่สุดบนเรื อจะมีความปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ
4. คลื่นสึนามิจะไม่พดั ตัวเราออกจากเรื อ ถ้านอน ราบกับเรื อ
29. การปฏิบตั ิตนในข้อใดช่วยให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
1. ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศอยูส่ ม่าเสมอ
2. รี บขึ้นจากน้ าตกเมื่อน้ าเปลี่ยนเป็ นสีข่นุ
3. หลบใต้แผ่นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่เมื่อมีลมพายุ
4. เข้าร่ วมฝึ กซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
30. การเกิดคลื่นสึนามิจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างไร
1. ทาให้ปัญหาอาชญากรรมเพิม่ ขึ้น
2. ทาให้เกิดโรคชนิดใหม่ระบาดในประเทศ
3. ทาให้เกิดปั ญหาขาดแคลนอาหารทะเล
4. ทาให้สูญเสี ยรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว
31. ข้อใดไม่ใช่อนั ตรายที่ไม่ได้รับจากการเกิดแผ่นดินไหว
1. คลื่นสึนามิซดั ฝั่ง
2. สิ่งก่อสร้างถล่มลงมาทับ
3. แก๊สพิษที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
4. แผ่นดินแตกระแหง ขาดแคลนน้ า
32. เมื่อเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ไม่ควรอยูบ่ ริ เวณที่โล่งกว้างหรื อใต้ตน้ ไม้ใหญ่ เพราะเหตุใด
1. อาจจะถูกฟ้ าผ่าได้
2. อาจจะถูกลมพัดกระโชกได้
3. อาจจะโดนฝนเปี ยกได้มากกว่า
4. อาจจะทาให้ป่วยเป็ นไข้หวัดได้
33. ใครปฏิบตั ิได้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
1. กุ๊กหาที่กาบังตัวเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
2. แก้มรี บขึ้นไปยืนบนโต๊ะเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
3. ก้อยรี บออกจากบริ เวณเชิงเขาไปอยูบ่ นที่สูง เมื่อฝนตกหนัก เป็ นเวลานาน
4. โจ๊กจอดรถจักรยานยนต์ใต้ป้ายโฆษณาเมื่อฝน
34. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคาว่าสิ่งเสพติดให้โทษ
1. สารหรื อยาที่ร่างกายต้องการและไม่เป็ นอันตราย
2. สารหรื อยาที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถหยุดยาได้
3. สารหรื อยาที่ร่างกายต้องการในปริ มาณที่เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ
4. สารหรื อยาที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายและจิตใจ
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35. ผูป้ กครองควรป้ องกันไม่ให้คนในครอบครัวไปยุง่ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดอย่างไร
1. ให้เงินใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น
2. เข้มงวดกวดขันเมื่อเด็กทาผิด
3. ไม่อนุญาตให้ออกไปเที่ยวลาพัง
4. เอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความอบอุ่น
36. ข้อใดเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการป้ องกันไม่ให้ตกเป็ นทาสของสารเสพติด
1. การป้ องกันชุมชน การป้ องกันสังคม
2. การป้ องกันสังคม การป้ องกันตนเอง
3. การป้ องกันชุมชน การป้ องกันสังคม การป้ องกันตนเอง
4. การป้ องกันชุมชน การป้ องกันตนเอง การป้ องกันครอบครัว
37. สาเหตุสาคัญที่ทาให้วยั รุ่ นติดสารเสพติดในสังคมยุคปั จจุบนั คือข้อใด
1. ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับสารเสพติด
2. ขาดความรู ้เกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด
3. ขาดความตระหนักในโทษของสารเสพติด
4. ขาดผูแ้ นะนาเกี่ยวกับโทษภัยของสารเสพติด
38. ใครทากิจกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ หลีกเลี่ยงการใช้ สารเสพติดได้เหมาะสมที่สุด
1. ต่ายชวนเพือ่ นไปเล่นเกมออนไลน์ที่บา้ น
2. แต้วเล่นกีฬากับเพือ่ นแทนการไปเที่ยวศูนย์การค้า
3. โต้งชักชวนเพือ่ นให้เข้าห้องสมุดเพือ่ ติวหนังสือ 4. ตุม้ ชวนเพือ่ นไปเที่ยวหาประสบการณ์ในเวลากลางคืน
39. ถ้าเราเป็ นพ่อแม่หรื อผูป้ กครองจะป้ องกันไม่ให้ลูกติดสารเสพติดได้อย่างไร จึงจะดีที่สุด
1. คอยดูแลปกป้ องลูกในทุกที่
2. ไม่ให้ลูกคบกับเพือ่ นที่เราไม่ไว้ใจ
3. ไม่ให้ลูกออกจากบ้านไปเพียงลาพัง
4. บอกอันตรายของสารเสพติดให้ลูกเข้าใจ
40. ข้อใดเป็ นอันตรายจากสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อครอบครัว
1. ทาให้สมาชิกในบ้านเจ็บป่ วยบ่อย
2. ทาให้สมาชิกในบ้านไม่มีงานทา
3. ทาให้สมาชิกในบ้านทะเลาะกัน
4. ทาให้สมาชิกในบ้านไม่กล้าออกนอกบ้าน
41. การใช้สารเสพติดส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
1. ทาให้เกิดความเครี ยด
2. ทาให้เกิดอาการซึมเศร้า
3. ทาให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่ วย
4. ทาให้เกิดปั ญหาอาชญากรรม
42. การปฏิบตั ิตนในข้อใดทาให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
1. คบเพือ่ นที่ต้งั ใจเรี ยน
2. รับขนมจากคนแปลกหน้า
3. ไปเที่ยวกับกลุ่มรุ่ นพีท่ ี่สูบบุหรี่ อยูเ่ สมอ
4. เข้าร่ วมวงสนทนากับผูด้ ื่มสุราเป็ นประจา
43. วิธีใดช่วยป้ องกันปั ญหาใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว
1. หาความรู ้ถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติด
2. เมื่อพบแหล่งผลิตในชุมชนให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
3. ไม่คบเพือ่ นที่สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุราหรื อใช้สารเสพติดทุกชนิด
4. สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อนั ดีของทุกคนในบ้าน
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44. สถานการณ์ใดเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวติ มากที่สุด
1. ฉลองวันเกิดในผับชื่อดัง
2. ขับรถกลับบ้านขณะมึนเมา
3. คบเพือ่ นที่ชอบซิ่งรถจักรยานยนต์
4. คาดเข็มขัดนิรภัยทันที เมื่อเห็นตารวจจราจร
45. ผูป้ กครองควรป้ องกันไม่ให้คนในครอบครัวไปยุง่ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดอย่างไร
1. ให้เงินใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น
2. เข้มงวดกวดขันเมื่อเด็กทาผิด
3. ไม่อนุญาตให้ออกไปเที่ยวลาพัง
4. เอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความอบอุ่น
46. การจัดรณรงค์เรื่ องสารเสพติด มีจุดประสงค์อย่างไร
1. เผยแพร่ โทษของสารเสพติด
2. เผยแพร่ ชื่อผูข้ ายสารเสพติด
3. เรี่ ยไรเงินเพือ่ ล่อซื้อสารเสพติด
4. ชักชวนให้ทุกคนเสพสารเสพติด
47. การเล่นกีฬามีส่วนช่วยป้ องกัน การติด สารเสพติดได้อย่างไร
1. ทาให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันสารเสพติด
2. ทาให้ไม่มีเวลาว่างไปยุง่ กับสารเสพติด
3. ทาให้ไม่มีเวลารู ้จกั กับคนแปลกหน้า
4. ทาให้มีสติปัญญาดีข้ นึ
48. ข้อใดเป็ นผลกระทบของปั ญหาสารเสพติดที่ส่งผลเป็ นวงกว้างมากที่สุด
1. เกิดปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม
2. ประเทศชาติขาดความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือ
3. ได้รับโทษจาคุกตลอดชีวติ
4. เสื่อมเสียชื่อเสี ยงของครอบครัวและวงศ์ตระกูล
อ่ านข่ าวต่ อไปนี้
เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1206 ร่ วมกับ ตารวจ สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว และด่านศุลกากรอรัญประเทศ
จับกุม ตัวนัก ร้อ งพร้อมยาไอซ์ 1.2 กรัม ซุ กซ่ อ นอยู่ใ นเสื้ อ ชั้นใน ขณะเดิ นผ่านด่ านตรวจพรมแดนอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว หลังกลับจากร้องเพลงที่สถานบันเทิงในบ่อนกาสิ โนฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา สอบสวนเบื้องต้นอ้างว่า
ซื้อมาเพือ่ ไว้เสพเพือ่ ลดน้ าหนักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง
เพือ่ จาหน่ายและนาเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นข้อหาร้ายแรง
มีโทษถึงประหารชีวติ และต้องใช้ หลักทรัพย์ในการประกันไม่ต่ากว่า 1.5 ล้านบาท
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2556
49. จากข่าวข้อใดเป็ นผลกระทบของการใช้และการจาหน่ายสารเสพติดให้โทษมากที่สุด
1. น้ าหนักตัวลดลง
2. อับอายจากการตรวจค้นตามร่ างกาย
3. อาจได้รับโทษถึงประหารชีวติ
4. ต้องเสี ยทรัพย์สินในการประกันตัวจานวนมาก
50. อาการลงแดงเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
1. มีความผิดปกติทางจิต
2. เสพสารเสพติดเกินขนาด
3. เสพสารเสพติดหลายชนิดร่ วมกัน
4. ติดสารเสพติดอย่างรุ นแรงและไม่ได้เสพ
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เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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