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   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา      

                                 

 

 

คําชี้แจง     ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1.  การอยูรวมกันของศาสนิกชนหลายศาสนาอยางสงบสุขควรเร่ิมตนอยางไร 

1. เขารวมศาสนพิธีของทุกศาสนา 

2. เขาใจความแตกตางของแตละศาสนา 

3. เปรียบเทียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

4. พัฒนาแนวทางการรวมแตละศาสนาเขาดวยกัน 

2.  ขอใดตอไปน้ี ไมใช หลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก 

1. สัญลักษณเปนไมกางเขนที่มีพระเยซูคริสตถูกตรึง 

2. องคประมุขของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกทั่วโลก คือ พระสันตะปาปา 

3. ประกอบพิธีศีลศักด์ิสิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลลางบาปและพิธีศีลมหาสนิท 

4. ยกยองพระนางมารีอาและยกยองผูทําความดีใหแกศาสนาเปน “นักบุญ” 

3.  หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามขอใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทําในลําดับสุดทาย โดยรอใหมี

ความพรอมทั้งดานสุขภาพและทุนทรัพยกอน 

1.   การละหมาด   2.   การถอืศลีอด 

3.   การบริจาคซะกาต  4.   การประกอบพธิฮีจัญ 

4.  เหตุการณใดเปนจุดเร่ิมตนนับศักราชอิสลาม หรือที่เรียกวา “ฮิจเราะฮศกัราช” 

1. ศาสดามุฮัมมัดประสูติ 

2. ศาสดามุฮัมมัดสิ้นพระชนม 

3. ศาสดามุฮัมมัดอพยพไปเมืองมะดีนะฮ 

4. ศาสดามุฮัมมัดไดรับโองการจากอัลออฮ 

5.  พิธีรับศีลในขอใดของคริสตศาสนาที่เปนการยืนยันถึงการนับถือคริสตศาสนา 

1.   ศีลกําลัง    2.   ศีลลางบาป 

3.   ศีลอภัยบาป   4.   ศีลมหาสนิท 

6.  วิธีถายทอดคําสอนของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล มีการปฏิบัติกันอยางไร 

1.   จารึกลงในใบลาน    

2.   จารึกลงในศิลาจารึก 

3.   ทองจําดวยปากเปลา   

4.   ทองจําและบันทึกลงในใบลาน 
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7.  เจาชายสิทธัตถะเสด็จพระดําเนิน 7 กาว สามารถตีความหมายไดวาอยางไร 

1. พระพุทธองคจะทําสงความ ชนะศึกทั้งหมด 7 แควน 

2. พระมารดาของพระองคจะทรงเสด็จสวรรคตในอีก 7 วัน 

3. พระพุทธองคไดทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปใน 7 แควน 

4. พระพุทธองคจะทรงมีพระธิดาและพระโอรสทั้งหมด 7 พระองค 

8.  พระพุทธเจาทรงสอนใหมนุษยเรียนรูเกี่ยวกับสมุทัยอยางไร 

1.   ใหละทิ้ง     

2.   ใหนํามาปฏิบัติ 

3.   ใหเขาใจอยางถองแท   

4.   ใหนํามาใชในการแกปญหา 

9.  ทุกคร้ังที่ลักขณาไดยินเพื่อนตางหองนิทาวารายเพื่อนสนิทของตน เธอจะเขาไปพูดแกตาง ชี้แจงความจริง 

ใหแกเพื่อนของเธอ จากพฤติกรรมของลักขณา จัดวาเปนลักษณะของมิตรประเภทใด  

1.   มิตรมีนํ้าใจ    

2.   มิตรอุปการะ 

3.   มิตรรวมทุกขรวมสุข   

4.   มติรแนะนําประโยชน 

10. การตักบาตรเทโวโรหณะสอดคลองกับเหตุการณตอนใดในพุทธประวัติ  

1.   มารผจญ    2.   ปรินิพพาน 

3.   ลงจากเทวโลก   4.   รับขาวมธุปายาส 

11. พระพุทธเจาทรงสอนใหเห็นถึงความสําคัญของปญญา เพราะเหตุผลในขอใด  

1. ทําใหมีอาชีพที่มั่นคง 

2. ทําใหมีทรัพยสินมาก 

3. ทําใหเขาใจพฤติกรรมของผูอ่ืน 

4. ทําใหรูวิธีแกปญหาที่เกิดจากทุกขดวยเหตุและผล 

12. บุโรพุทโธที่ต้ังอยูบนเกาะชวา สะทอนขอมูลตามขอใด 

1. พระพุทธเจาทรงเคยเสด็จมาประทับที่เกาะชวา 

2. ในอดีตพระพุทธศาสนาบนเกาะชวาเคยเจริญรุงเรืองอยางมาก  

3. พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาสรางพุทธสถานที่ใหญโตบนเกาะชวา 

4. พระสมณทูตจากชมพูทวีปมาเผยแผพระพุทธศาสนาเปนแหงแรกในสุวรรณภูมิ 

13. บุคคลที่มีสวนสําคัญทําใหอุปติสสะไดเปนสาวกของพระพุทธเจาคือใคร 

1.   พระอัสสชิ   2.   โกณฑญัญะ 

3.   พระมหากัสสปะ   4.   พระโมคคัลลานะ 
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14. ขอใดเปนการปฏิบัติตนที่สอดคลองกับการประพฤติทางกายที่ดีตามหลักกุศลกรรมบถ 10 

1. ประภาปลอยใหยุงกัดเพราะการฆาสัตวน้ันเปนบาป 

2. สมภพลงโทษสุนัขโดยไมใหอาหารและน้ําเปนเวลา 3 วัน 

3. กมลซื้อโทรศัพทมือสองตอจากเพื่อนที่ขโมยมาเพราะราคาถูก 

4. สินสมุทรเก็บเงินไดจากสนามเด็กเลนจึงนําไปคืนครูประจําชั้น 

15. บุคคลใดตอไปนี้ทําบุญแบบอามิสทาน 

1. วิหคใหอภัยเพื่อนที่ทําหนังสือของตนหาย 

2. สกุณาติวหนังสือใหเพื่อนกอนสอบ 

3. ปกษีบริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

4. ปกษาหมั่นไปถามพระอาจารยเกี่ยวกับพระธรรมะที่ตนสงสัย 

16. ในฐานะที่นักเรียนเปนคนไทย สามารถมีสวนชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาไดอยางไร 

1. บวชเณรหรือบวชชีพราหมณ 

2. เปนอาสาสมัครออกเผยแผพระพุทธศาสนา 

3. พิมพเผยแผตําราทางพระพุทธศาสนาใหหลากหลายภาษา 

4. ศึกษาคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหถองแทและนําไปปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางแกผูอ่ืน 

17. บุคคลใดตอไปน้ีปฏิบัติตนไมถูกตองในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 

1. เง็กต่ืนมาตักบาตรแตเชาตรู 

2. เมงชวนเพื่อนๆ ไปเวียนเทียนที่วัดตอนค่ํา 

3. เกียวไปฟงพระเทศนเร่ืองโอวาทปาฏิโมกข 

4. กิมไปถวายผาอาบนํ้าฝนแดพระสงฆที่วัด 

18. การกระทําในขอใดเปนวิธีการคิดแบบปลุกเราคุณธรรม 

1. สมหญิงอุทิศรางกายใหแกสภากาชาดเพื่อการศึกษาวิจัยกอนเสียชีวิต 

2. สมชายขยันทํางานเพื่อสรางทรัพยสมบัติใหไดมากที่สุด 

3. สมโชคเดินทางทองเที่ยวรอบโลกเพื่อสรางความสุขใหกับตนเอง  

4. สมทรงไมกระทําการอันใดที่เปนการสรางภาระใหกับตนเองและผูอ่ืน 

19. การเผยแผพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานที่เปนรูปธรรมมากที่สุดคือขอใด 

1. การทําสังคายนาคร้ังที่ 1 

2. การรอยกรองพระธรรมวินยั 

3. การแบงพระบรมสารีริกธาตุ 

4. การสงสมณทูตของพระเจาอโศกมหาราช 
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20. ขอใดแสดงความสัมพันธกันไดถูกตอง 

1. วันมาฆบูชา – ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 

2. วันวิสาขบูชา – ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 

3. วันอัฏฐมีบูชา – ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 

4. วันอาสาฬหบูชา – ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 

21. พฤติกรรมใดตอไปน้ี ถือวาเปนผูที่ ไม ประพฤติตนเคารพกฎกติกาของสังคม 

1. ขามถนนบนทางมาลาย 

2. ขี่รถจักรยานยนตแขงกันบนทางดวน 

3. เขารวมชุมนุมทางการเมืองอยางสงบ 

4. หยุดรถในขณะที่เห็นสัญญาณไฟเหลือง 

22. ขอใดตอไปนี้แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่ควรจะเปน 

1. คนในชุมชนเนนการสรางรายไดเปนหลัก 

2. สมาชิกในครอบครัวยึดถือเอาความคิดตนเองเปนใหญ  

3. สมาชิกในหมูบานรวมหารือกันเพื่อพัฒนาชุมชน 

4. เด็กรุนใหมใหความสนใจเทคโนโลยีมากกวาจริยธรรม 

23. ขอใดถือเปนสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

1. หามไมใหคนแปลกหนาเขามายังที่พักอาศัย 

2. ลงโทษลูกจางของตนโดยการทุบตีจนบาดเจ็บ 

3. ตอวาผูที่นับถือศาสนาตางจากตนอยางรุนแรง 

4. ทําลายสาธารณสมบัติเพื่อตอตานนโยบายของรัฐ 

24. เปาหมายหลักของการถวงดุลอํานาจของทั้ง 3 ฝายคืออะไร 

1. มีการควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีสวนชวยใหการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. อํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศของแตละฝายมีความชัดเจนมากขึ้น  

4. สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบอยางสากลนิยม 

25. การใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการปกครองทองถิ่นของตน สอดคลองกับ

หลักการของระบอบประชาธิปไตยขอใด 

1. ประชาชนมีความเสมอภาคกัน 

2. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 

3. การถวงดุลอํานาจระหวางรัฐกับประชาชน 

4. อํานาจการปกครองตองอยูท่ีสวนกลางเพียงแหงเดียว 
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26. การกระทําในขอใดถือเปนการละเมิดสิทธิ 

1. แอบลอกขอสอบภายในชัน้เรียน 

2. นําแผนซีดีเพลงมากอปปแจกเพื่อน 

3. ยืมหนังสือหองสมุดมาอานแลวไมคืน 

4. ถายรูปทิวทัศนธรรมชาติเพื่อทําโปสการดขาย 

27. การกระทําในขอใดตอไปนี้ เปนความผิดตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค  

1. เด็กวัยรุนใชธนบัตรปลอมเขาไปซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ 

2. ภัตตาคารแหงหนึ่งขายอาหารในราคาสูงเพราะใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  

3. พบผลไมกระปองยี่หอหน่ึงไมไดระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุไวบนกระปอง 

4. รานตัดเสื้อแหงหนึ่งมีการติดปายราคาคาตัดเสื้อผาในราคาที่สูงมาก  

28. ในงานแตงงานของคนไทย มีพิธีกรรมใดที่มาจากการผสมผสานกับศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

1.   การรดน้ําสังข    

2.   การแหขนัหมาก 

3.   การโยนชอดอกไม   

4.   การกั้นประตูเงินประตูทอง 

29. ศาสนาเปนปจจัยทางวัฒนธรรมที่จะสามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนได

เพราะเหตุใด 

1. ศาสนาตางๆ ลวนสอนใหคนเปนคนดี มีเมตตาตอกัน 

2. ประชากรสวนใหญในประเทศตางๆ ลวนนับถือศาสนาเดียวกัน 

3. สงเสริมใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของประชากรในภูมิภาค  

4. พิธีกรรมทางศาสนาที่คนสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตองการกระทํารวมกัน  

30. ลักษณะในขอใดที่แสดงถึงการเปนสังคมประชาธิปไตย 

1. มีผูนําทางการเมืองที่มาจากการแตงต้ัง 

2. ประชาชนยอมรับความแตกตางทางความคิด 

3. เมื่อเกิดความขัดแยงมักใชความรุนแรงในการแกปญหา 

4. รัฐบาลมีอํานาจในการแทรกแซงการเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชน 

31. หากนักเรียนสนทนากับเพื่อนแลวมีความคิดเห็นไมตรงกัน นักเรียนควรทําอยางไรจึงถือไดวาเปนการ

ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 

1. ตอวาเพื่อนอยางรุนแรง 

2. ไมสนทนากับเพื่อนคนน้ันอีก 

3. รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 

4. เลิกคบหาสมาคมกับเพื่อนคนนี้ 
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32. การพิจารณารางพระราชบัญญัติในวุฒิสภา ถาสภาลงมติเห็นชอบ บุคคลใดจะตองนําทูลเกลาถวายฯ 

พระมหากษัตริย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

1.   นายกรัฐมนตรี    

2.   ประธานรัฐสภา 

3.   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   

4.   เลขาธิการสํานักพระราชวัง 

33. องคการหรือหนวยงานราชการในขอใดมีลักษณะของการปกครองแบบรวมอํานาจไวที่สวนกลาง  

1.   เมืองพัทยา   2.   จังหวัด อําเภอ 

3.   กรุงเทพมหานคร   4.   สาํนักนายกรัฐมนตรี 

34. ปจจัยใดที่ทําใหเมืองพัทยามีการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

1. เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีรายไดสูง 

2. อยูในเขตพื้นที่ตะเข็บชายแดนของไทย 

3. มีจํานวนประชากรตอตารางกิโลเมตรตํ่า 

4. ต้ังอยูในภาคตะวันออกและติดทะเลอาวไทย 

35. ครอบครัวของหนอย ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 5 คน คือ พอ แม พี่ชาย หนอย และนองสาว ดังน้ัน 

ครอบครัวของหนอยเปนครอบครัวลักษณะใด 

1.   ครอบครัวเด่ียว   2.   ครอบครัวขยาย 

3.   ครอบครัวเชิงซอน  4.   ครอบครัวกลุมยอย 

36. ขอใดตอไปนี้ เปนลักษณะความสัมพันธของสถาบันทางสังคมทางตรง 

1. โรงเรียนจัดใหนักเรียนไปเขาคายคุณธรรมที่วัดแหงหน่ึง  

2. โพลสํารวจพบวาคนสวนใหญนิยมรับชมขาวบันเทิงมากที่สุด 

3. ประชากรสวนใหญของประเทศอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู  

4. ครอบครัวในเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวเด่ียวมากกวาครอบครัวขยาย  

37. ขอใดตอไปนี้แสดงถึงวัฒนธรรมที่มาจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  

1. การยืนตรงเคารพธงชาติ 

2. การสรางพระอุโบสถถวายวัด 

3. การรับประทานปลาราของคนอีสาน 

4. การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยทํารายงาน 

38. วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาของไทย มีความคลายคลึงกับวัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศใดใน

อาเซียนมากที่สุด 

1.   ลาว    2.   ฟลิปปนส 

3.   อินโดนีเซยี   4.   บรูไนดารุสซาลาม 
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39. วัฒนธรรมในขอใดถอืเปนวัฒนธรรมสากล 

1.   การลอยกระทง   2.   การเลนอินเทอรเน็ต 

3.   การทําพิธีบายศรีสูขวัญ  4.   การทําบุญตานกวยสลาก 

40. ในปจจุบันวัฒนธรรมสากลในขอใดที่ควรใหความสนใจเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน  

1.   เคร่ืองสําอาง   2.   ของแบรนดเนม 

3.   ภาษาอังกฤษ   4.   แฟชั่นการแตงตัว 

41. ทรัพยสินในขอใดซื้อขายกัน ไมได 

1.   บาน    2.   รถยนต 

3.   อาคารพาณิชย   4.   ที่ในเขตปาสงวน 

42. การกระทําในขอใด เปนการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

1. แดง ไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

2. ตอม หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได 

3. เอก เขารวมชุมนุมทางการเมืองอยางสงบ 

4. หนุม ไมยอมเขารับการตรวจเลือกเกณฑทหาร 

43. หลักการในขอใดที่จะชวยสงเสริมใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

1.   ทฤษฎีความขัดแยง  2.   แนวคดิแบบสขุนิยม 

3.   แนวคดิแบบวัตถนุยิม  4.   ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

44. ขอใดคือลักษณะของชุมชนสมานฉันท 

1.   คนในชุมชนมีฐานะดี   

2.   คนในชุมชนมีความรูสูง 

3.   คนในชุมชนมีความสามัคคี  

4.   คนในชุมชนมีความทะเยอทะยาน 

45. ขอใดคืออุดมการณของระบอบประชาธิปไตย 

1. อํานาจเปนของผูนําเทาน้ัน 

2. อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 

3. ประชาชนเปนเพียงกลไกหนึ่งของรัฐบาล 

4. กฎหมายและนโยบายตางๆ อยูภายใตการตัดสินใจของผูนําคนเดียวเทาน้ัน 

46. เพราะเหตุใดวิชาเศรษฐศาสตรจึงใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  

1. เพราะทรัพยากรมีราคาแพง 

2. เพราะทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด 

3. เพราะทรัพยากรเปนสิ่งที่ใชแลวหมดไป 

4. เพราะทรัพยากรไมสามารถเกิดขึ้นใหมได 
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47. คาเสียโอกาสของหนูดีที่เลือกไปเที่ยวกับเพื่อนแทนการอานหนังสือเตรียมสอบอยูที่บานคืออะไร  

1. การสอบไมผาน    2.    การไมไดอานหนังสือ 

3.    การไมไดปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดี 4.    การเสียคาใชจายในการไปเที่ยวกับเพื่อน 

48. เพราะเหตุใดจึงตองมีการคุมครองผูบริโภค  

1. เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสซื้อสินคาและบริการในราคาถูก 

2. เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกสินคาและบริการตามที่ตองการ 

3. เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพอใจในการบริโภคสินคาและบริการ 

4. เพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการบริโภคสินคาและบริการ  

49. ขอใดเปนสิทธิผูบริโภคขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2541  

1. สิทธิที่จะไดรับอิสระในการเลือกใชสินคา 

2. สิทธิที่จะไดรับการบริโภคสินคาในราคาที่เหมาะสม 

3. สิทธิที่จะไดรับการยกเวนในการเลือกซื้อสินคาผูกขาด 

4. สิทธิที่จะไดรับการประกันสินคาเปนระยะเวลา 3 เดือนหลังการซื้อ 

50. หากนักเรียนซื้อผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวและเกิดอันตรายตอรางกาย นักเรียนสามารถรองเรียนไดที่

หนวยงานใด 

1. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

2. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

51. บุคคลใดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดถูกตอง 

1. ใจดีซื้อแผนซีดีของแทมาฟง 

2. น้ําฝนกอปปหนังตางประเทศมาวางขายแผนละ 40 บาท 

3. น้ําขิงไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลอกเลียนแบบของจริงมาใชที่สํานักงาน  

4. สายฟานําเพลงของนักรองขวัญใจวัยรุนไปใสทํานองใหมแลววางขายในกลุมเพื่อน 

52. ขอใดเปนการเพิ่มมูลคาในการผลิตสินคาและบริการ โดยการนําความถนัดของตนเองมาสรางสรรคผลิต

สินคาและบริการ 

1. ตนพัฒนาบานสวนของตนใหกลายเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

2. ตองออกแบบสบูสมุนไพรใหมีรูปทรงแปลกตาและมีความทันสมัย 

3. ตุมนําผาซิ่นไทลื้อที่มีลวดลายสวยงามมาทํากระเปาถือเพื่อขายนักทองเที่ยว 

4. แตวดัดแปลงบานพักริมแมนํ้าโขงของตนใหเปนหองจัดแสดงภาพถายที่สะทอนวิถีชีวิตของผูคน  
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53. ขอใดมีความสอดคลองกับการออมมากที่สุด 

1. แตงกวามีเงินจากการใชจายเดือนละ 3,000 บาท 

2. สมโอไดรับเงนิเดือน 15,000 บาท มีรายจายเพื่อการลงทุน 14,000 บาท 

3. ชมพูนําเงินที่เหลือเก็บไปลงทุนเปดรานอาหาร ตอมาเกิดปญหาสภาพคลองตองปดกิจการ  

4. นอยหนาใชจายอยางประหยัดและทํางานพิเศษหารายไดเสริมเพื่อใหเพียงพอกับคาใชจายใน

ครอบครัว 

54. ขอใดเปนวัตถุประสงคหลักของภาครัฐในการสนับสนุนสงเสริมสินคา OTOP  

1. เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับประเทศ 

2. เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับคนในชุมชน 

3. เพื่อตองการเพิ่มปริมาณสินคาสงออกของไทยสูตลาดตางประเทศ 

4. เพื่อเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหหันมาบริโภคสินคาภายในประเทศ 

55. ขอใดเปนปญหาสําคัญที่สุดของการออมในสังคมไทย 

1. ประชากรสวนใหญมรีายไดนอย 

2. ประชากรขาดความรูเร่ืองการออม 

3. สถาบันการเงินกระจุกตัวอยูในเมือง 

4. เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าเกินไป 

56. ขอใดสอดคลองกับกฎอุปสงค 

1. คนไทยเชื้อสายจีนซื้อของเซนไหวมากขึ้นในชวงตรุษจีน 

2. ชาวบานซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคมากขึ้นในชวงที่หางสรรพสินคาลดราคา  

3. ผูปกครองซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการศึกษามากขึ้นในชวงกอนเปดเทอม  

4. ประชาชนจํานวนมากเดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอยมากขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต 

57. การเปลี่ยนแปลงของสินคาในขอใดเปนไปตามกฎของอุปทาน 

1. ยอดจําหนายนํ้าสมคั้นสูงขึ้น เพราะมีผูบริโภคเพิ่มขึ้น 

2. บานจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  

3. จากเหตุการณอุทกภัยทําใหผลผลิตผักลดลงมาก ราคาผักจึงสูงขึ้น 

4. ราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้น พอคาจึงสั่งน้ํามันปาลมจากตางประเทศเขามาขาย 

58. ราคาดุลยภาพการตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด 

1. จํานวนผูซื้อเทากับจํานวนผูขาย 

2. ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย 

3. ผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดตามจํานวนที่ตองการ 

4. อุปสงคสวนเกินและอุปทานสวนเกินมีคาเทากับศูนย 
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59. ขอใดเปนการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.   กินอยูอยางประหยัดไมฟุงเฟอ  

2.   อยูดีกินดีตามอยางเพื่อนฝูง 

3.   ประหยดัและเกบ็เงนิใหไดมาก  

4.   กูเงินมาใชเพื่อรักษาฐานะ 

60. ทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับแนวการประพฤติในขอใด  

1. ไมคบคากับตางชาติ 

2. คาขายโดยไมมุงกําไร 

3. ไมซื้อสินคาที่ชอบเลย แมมีรายไดมากก็ตาม 

4. ประกอบอาชีพสุจริต มีความประหยัด มีคุณธรรม 

61. ขอใดเปนแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง  

1. ยดึแนวทางบริโภคนิยมและวัตถนุยิม 

2. ดําเนินชีวิตตามความตองการของตนเอง 

3. ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมและสนับสนุนนโยบายงบประมาณเพื่อใหชาวบานกูยืม 

62. สถาบันการเงินในขอใดมีบทบาทหนาที่หลักแตกตางจากสถาบันการเงินอ่ืน 

1. ธนาคารออมสิน 

2. สหกรณออมทรัพย 

3. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

4. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

63. ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการลงทุนในขอใดมีความสัมพันธกับภาวะเงินเฟอและเงินฝดมากที่สุด 

1. คาของเงิน 

2. ผลตอบแทนและความเสี่ยง 

3. จํานวนทรัพยสินที่จําหนายในตลาด 

4. การคาดคะเนที่เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ในอนาคต 

64. “เกิดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดการผูกขาดของผูที่มีกําลังทุนในทางเศรษฐกิจ และอาจมี

การเอารัดเอาเปรียบซึ่งเกิดจากการผูกขาดของเจาของทุน” เปนขอเสียของระบบเศรษฐกิจใด 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

4. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต 

 



 

11 

 

65. การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายสําคัญอยางไร 

1. เพื่อการแบงตลาดและฐานการผลิตเดียว 

2. กําจัดอุปสรรคที่กีดกันการคาและบริการ 

3. เปนตัวกลางประสานงานดานนโยบายน้ํามัน 

4. เพื่อประโยชนดานการคาเสรีระหวางประเทศสมาชิก 

66. เพราะเหตุใดในการศึกษาเร่ืองราวสมัยกอนประวัติศาสตร จึงตองอาศัยผลจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชของ

มนุษยเปนหลัก 

1.   ใหขอมูลที่เปนจริง  2.   วิเคราะหตีความงาย 

3.   ยังไมมีการจดบันทึก  4.   มีหลักฐานใหศึกษามาก 

67. ถาในปจจุบันประเทศไทยยังใชระบบศักราชแบบรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) พุทธศักราช 2555 จะตรงกบั

รัตนโกสนิทรศกใด 

1. ร.ศ. 230    2.   ร.ศ. 231 

3. ร.ศ. 232    4.   ร.ศ. 233 

68. เพราะเหตุใดการตีความขอมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันหรือในเร่ืองเดียวกันจึงมีความแตกตางกัน  

1.   ถูกตีความในพื้นที่ที่ตางกัน 2.   ถูกตีความในชวงเวลาที่ตางกัน 

3.   ถูกตีความจากทฤษฎีที่ตางกัน 4.   ถูกตีความจากผูศึกษาที่ตางกัน 

69. ขอความในศิลาจารึกที่กลาววา “เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยน้ีดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว...” 

แสดงวาสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณดี ขอความดังกลาวนี้จัดอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร 

1.   การรวบรวมหลักฐาน  2.   การประเมินคุณคาของหลักฐาน 

3.   การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 4.   การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ 

70. การวิเคราะหขอมูลและการสังเคราะหขอมูลมีประโยชนอยางไร 

1. ทําใหขอมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น 

2. แสดงความสัมพันธที่ตอเน่ืองกันของเหตุการณ 

3. ทําใหทราบองคประกอบที่กอใหเกิดเหตุการณขึ้น 

4. สามารถแยกขอมูลจริงและขอมูลปลอมออกจากกัน 

71. ความเจริญของชุมชนโบราณในแตละแหง เราสามารถพิจารณาไดจากอะไร  

1.   ขนาดพื้นที่ของชุมชน  2.   ซากเมล็ดพืชที่บริโภค 

3.   คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช  4.   จํานวนโครงกระดูกทีข่ดุพบ 

72. หลักฐานใดที่ชวยยืนยันวา สุโขทัยเปนเมืองที่มีความเจริญมากอนที่คนไทยจะสถาปนาเปนราชธานี  

1.   ศาสนสถานศิลปะขอม  2.   เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 

3.   ขอความจากศิลาจารึก  4.   เร่ืองราวจากเอกสารจีน 
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73. ขอใดตอไปน้ี ไมใช ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยที่เกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตร 

1. การสรางตระพังไวเก็บนํ้า 

2. การผสมตะกั่วในการหลอมสําริด 

3. การใชศิลาแลงสรางโบสถและวิหาร 

4. การเผาเคร่ืองสังคโลกดวยเตาทุเรียงในฤดูฝน 

74. ลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขอใดที่คงอยูต้ังแตสมัยโบราณจนถึง

ปจจุบัน 

1. การแบงชนชั้นทางสังคมระหวางเจานายกับทาส 

2. การทําสงครามเพื่อกวาดตอนผูคนและทรัพยสินมีคา 

3. การประกอบอาชีพทางการเกษตรและคาขายกับภายนอก 

4. การปกครองที่ยึดพระปรีชาสามารถของกษัตริยผูเปนประมุข 

75. ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นจากความจําเปนในดานใดเปนสําคัญ 

1.   ความมั่นคง    

2.   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3.   การปองกันภัยพิบัติ   

4.   ความสําคัญของวัฒนธรรม 

76. แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขอใดที่มีความเปนมาแตกตางจากแหลงอ่ืน 

1. เมืองมะละกา มาเลเซีย 

2. พรหมบะนัน อินโดนีเซยี 

3. โบสถสมัยบาโรก ฟลิปปนส 

4. กลุมโบราณสถานมิเซิน เวียดนาม 

77. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมดวยเหตุผลที่วาเปน

ตัวแทนถึงผลงานชิ้นเอกอันทรงคุณคาและมีเอกลักษณเฉพาะตัว โบราณสถานใดที่สะทอนเอกลักษณ

ของสุโขทัยไดดีที่สุด 

1.   วัดศรีชุม    2.   วัดชางลอม 

3.   วัดมหาธาตุ   4.   วัดนางพญา 

78. เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาสภาพการณทั่วไปของชุมชนไทยในชวงกอนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  

1. เพื่อใหเห็นความสําคัญของผูนําไทย 

2. เพื่อใหเขาใจภาพรวมของชุมชนไทย 

3. เพื่อยืนยันวาอาณาจักรอยุธยามีอยูจริง 

4. เพื่อใหรูวาชาติไทยเปนชนชาติที่เกาแกที่สุดในภูมิภาค 
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79. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร 

1. กระจายอํานาจและรวมหนาที่ 

2. กระจายอํานาจและแบงแยกหนาที่ 

3. รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและรวมหนาที่ 

4. รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและแบงแยกหนาที่ 

80. การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยสมัยอยุธยาไดรับอิทธิพลจากขอใดมากที่สุด 

1.   พระพุทธศาสนา   2.   การประกอบอาชีพ 

3.   ธรรมชาติที่งดงาม  4.   อารยธรรมตะวันตก 

81. เหตุการณในขอใดตอไปนี้ท่ีแสดงถึงพระปรีชาสามารถและความกลาหาญของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชมากที่สุด 

1.   ปนคายขาศึก   2.   โจมตีเมืองแครง 

3.   กระทํายุทธหัตถี   4.   ประกาศอิสรภาพ 

82. นโยบายการตางประเทศของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชสามารถสรุปไดตามขอใด 

1.   พึ่งพิงเปนหลัก   2.   โอนออนผอนตาม 

3.   ปดประตูไมยอมรับ  4.   ใหถวงดุลอํานาจกัน 

83. ภายหลังที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราชไดสําเร็จ ขอใดนับวาเปนจุดเร่ิมตนของการ

รวบรวมพระราชอาณาจักรทีแ่ตกแยกใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกนั  

1. ปราบปรามกลุมชุมนุมตางๆ 

2. รบชนะดินแดนตางๆ ใกลเคยีง 

3. สถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี 

4. จัดระบบการปกครองใหเปนระเบียบ 

84. ขอใดกลาวถึงลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต ไม ถูกตอง 

1. มีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน 

2. สวนใหญมคีวามคดิอนุรักษนิยม 

3. มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ 

4. นับถือศาสนาและพูดภาษาตางกัน 

85. เพราะเหตุใดประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตจึงมีวัฒนธรรมการต้ังถิ่นฐานแบบเรรอน  

1. มีความเชื่อในศาสนาเกี่ยวกับการเดินทาง 

2. อพยพตามฝูงสัตวเพื่อลาสัตวในฤดูตางๆ 

3. มีภูมิประเทศแหงแลง ซึ่งยากลําบากตอการเพาะปลูก 

4. เกิดภัยธรรมชาติในแตละพื้นที่ จึงตองหลบหนีเพื่อความอยูรอด  
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86. ความเชื่อเร่ืองอาณัติแหงสวรรคสงผลตอชาวจีนโบราณอยางไร  

1. ชาวจีนขาดความกระตือรือรนและรอความชวยเหลือจากสวรรค  

2. เกิดการลุกฮือของราษฎรเพื่อลมลางราชวงศเดิมแลวต้ังราชวงศใหม  

3. ชาวจีนอยูอยางสันติสุขเพราะทุกคนยอมรับผูปกครองที่สวรรคเลือกให  

4. เกิดการเลือกผูนําดวยวิธีการเสี่ยงทายเพื่อจะไดผูนําตามที่สวรรคตองการ  

87. สาเหตุใดที่ทําใหรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหมีการตรวจชําระกฎหมายขึ้นใหม 

1. กฎหมายเดิมที่ใชอยูไมมีความยุติธรรม 

2. ชาติอ่ืนดูถูกวากฎหมายไทยไรความศักด์ิสิทธิ์ 

3. โบราณราชประเพณีกําหนดใหมีการตรวจชําระทุกคร้ังที่เปลี่ยนรัชกาลใหม  

4. พระองคเกรงวาผูรูกฎหมายจะคอยๆ หายไป จึงใหรวบรวมไวเปนลายลักษณอักษร 

88. ลักษณะเดนของระบบเจาภาษีนายอากรตรงกับขอใด 

1. การเก็บภาษีเปนเงินแทนสิ่งของ 

2. การผูกขาดการจัดเก็บภาษีโดยรัฐ 

3. การเปดโอกาสใหเอกชนประมูลจัดเก็บภาษี 

4. การจัดเก็บภาษีจากการชักสวนผลผลิตที่ราษฎรทําได 

89. ขอใดเปนกลไกสําคัญในการควบคุมกําลังคนในระบบไพร 

1. ไพรตองสังกัดมูลนาย 

2. ไพรจับจองที่ดินไมได 

3. ไพรเปลี่ยนแปลงสถานะไมได 

4. ไพรตองมาทํางานใหกับทางราชการ 

90. การปกครองแบบเทศาภิบาลเปนการปกครองในลักษณะเชนใด 

1.   แบงอํานาจกันปกครอง   

2.   รวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 

3.   กระจายอํานาจสูทองถิ่น   

4.   ปกครองกันเองอยางอิสระ 

91. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุดคือขอใด  

1. อํานาจสูงสุดอยูในมือประชาชนอยางแทจริง 

2. ประชาชนไดรับสิทธิเสรีภาพในดานตางๆ มากขึ้นทันที 

3. การมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  

4. ผูนําประเทศมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเร่ืองการบริหารประเทศ  
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92. หนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเร่ืองใดที่ทรงไดรับแรงบันดาล

พระทัยจากชาดกในพระพุทธศาสนา 

1.   ติโต    2.   พระมหาชนก 

3.   เร่ืองทองแดง   4.   นายอินทรผูปดทองหลังพระ 

93. งานศิลปะของยุโรปสมัยกลางสะทอนใหเห็นถึงอะไรมากที่สุด 

1. อิทธิพลครอบงําของคริสตศาสนา 

2. ความสนใจในธรรมชาติและสังคม 

3. ความงดงามของศิลปะสมัยคลาสสิก 

4. พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

94. มรดกทางการเมืองที่ออสเตรเลียทิ้งไวใหแกสังคมโลกคือขอใด 

1.   ระบอบคอมมิวนิสต  2.   ระบอบประชาธิปไตย 

3.   แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน 4.   การลงคะแนนเสยีงโดยวิธลีบั 

95. ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประเทศตางๆ มักใชวิธีการใดในการเพิ่มอํานาจการตอรองของตน  

1.   การต้ังกําแพงภาษีสูง  2.   ใชนโยบายปดประเทศ 

3.   รวมตัวเปนกลุมประเทศ  4.   คบแตกับชาติมหาอํานาจ 

96. เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในขอใดสามารถใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศ

ไทยระหวาง พ.ศ. 2530 กับ พ.ศ. 2555 ไดดีที่สุด 

1.   แผนที่ภูมิประเทศ   

2.   ภาพจากดาวเทียม 

3.   ภาพถายทางอากาศ   

4.   แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ 

97. วิธีการใดตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

1. การขายสินคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. การใชคอมพิวเตอรทํากราฟแสดงการสงออกสินคา 

3. การรับฟงขาวการพยากรณอากาศประจําวันทางวิทยุ 

4. การใชแผนที่สํารวจเสนทางคมนาคมภายในกรุงเทพมหานคร 

98. วันที่ 25 มถินุายน เวลา 18.00 น. ไดเกิดแผนดินไหวที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ดังน้ัน ที่ประเทศพมา

จะตรงกบัวันและเวลาใด 

1. วันที่ 25 มถินุายน เวลา 14.00 น. 

2. วันที่ 25 มถินุายน เวลา 15.00 น. 

3. วันที่ 24 มถินุายน เวลา 10.00 น. 

4. วันที่ 24 มถินุายน เวลา 09.00 น. 
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99. การนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรรูปแบบใดมีความเหมาะสมมากที่สุดสําหรับขอมูลการจําแนกประเภท

ดินของแตละประเทศในยุโรป 

1. แบบแผนภูม ิและแบบแผนที่ 

2. แบบบรรยาย และแบบตาราง 

3. แบบแผนที่ และแบบตาราง 

4. แบบตาราง และแบบแผนภูมิ 

100. อิทธิพลในขอใดที่สงผลใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุทกภัยบอยคร้ัง 

1.   พายุไซโคลน   2.   พายุดีเปรสชัน 

3.   ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  4.   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

101. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีการเลี้ยงสัตวประเภทโคเนื้อและโคนมมากกวาภาคอ่ืนๆ  

1. มีทุงหญากวางขวาง 

2. มีการคมนาคมสะดวก 

3. มีผูสนับสนุนดานเงินทุน 

4. มีแรงงานจํานวนมากและคาแรงถูก 

102. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบันเกิดจากปจจัยใดเปนหลัก 

1.   ระดับการศึกษาของประชากร  

2.   จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น 

3.   ความเจริญทางดานเทคโนโลยี  

4.   การติดตอคาขายกับตางประเทศ 

103. เพราะเหตุใดเขตเกาะและหมูเกาะในทวีปเอเชีย จึงมักจะเกิดแผนดินไหวบอยคร้ัง  

1.   เปลอืกโลกมอีายนุอย  2.   อิทธิพลจากกระแสนํ้า 

3.   ปริมาณนํ้าใตดินมีนอย  4.   มีเกาะและหมูเกาะจํานวนมาก 

104. เพราะเหตุใดภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจชากวาภูมิภาคอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย  

1. ลักษณะที่ต้ังของภูมิภาค 

2. จํานวนประชากรภายในภูมิภาค 

3. การแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต 

4. การนับถือศาสนาของประชาชนในภูมิภาค 

105. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงมีความคลายคลึงกัน  

1. นับถือศาสนาเหมือนกัน 

2. เปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน 

3. มีการติดตอคาขายกันมานาน 

4. ไดรับอารยธรรมจากแหลงเดียวกนั 
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106. ปจจัยขอใดที่ทําใหชาวยุโรปอพยพเขามาอยูอาศัยในทวีปออสเตรเลียจํานวนมาก  

1. สภาพทางสังคมดี 

2. สภาพทางเศรษฐกิจดี 

3. มีภูมิอากาศคลายคลึงกับยุโรป 

4. มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคง 

107. การผลิตไวนเหมาะกับลักษณะภูมิอากาศแบบใดในประเทศออสเตรเลีย 

1. ภูมิอากาศแบบสะวันนา 

2. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น 

3. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย 

4. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 

108. ขอใดเปนโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อแกปญหาดินถลม  

1.   โครงการแกมลิง    

2.   โครงการแกลงดิน 

3.   โครงการฝายทดน้ํา   

4.   โครงการปลูกหญาแฝก 

109. แนวทางการปองกันในระยะยาวขอใดที่สามารถชวยบรรเทาผลกระทบจากการเกิดสึนามิไดดีที่สุด 

1. การปลูกปาชายเลน 

2. การสรางแนวกําแพงปองกันคลื่น 

3. การสรางศูนยอพยพและศูนยเตือนภัย 

4. การร้ือถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาด 

110. ปจจัยขอใดที่ทําใหทวีปยุโรปมีความเหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานมากที่สุด 

1. มีตําแหนงที่ต้ังเหมาะสม 

2. มีลักษณะภูมิอากาศเอ้ือตอการอยูอาศัย 

3. มีลักษณะพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย 

4. มีทรัพยากรธรรมชาติตางๆ อุดมสมบูรณมาก 

111. เขตที่ราบลุมแมนํ้าและที่ราบชายฝงทะเลของทวีปแอฟริกามีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

สําคัญคลายคลึงกับเขตภูมิลักษณใดในทวีปยุโรป 

1. เขตที่ราบสูงตอนกลาง 

2. เขตภเูขาหินใหมตอนใต 

3. เขตที่ราบใหญตอนกลาง 

4. เขตเทือกเขาหินเกาทางตะวันตกเฉียงใต 
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112. เพราะอะไรประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงมีอัตราการเพิ่มของประชากรตํ่า  

1. มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจมาก 

2. ลักษณะพันธุกรรมของชาวผิวขาวที่มีบุตรนอย 

3. ขนาดพื้นที่ของทวีปมีจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 

4. ทัศนคติของประชากรที่ไมนิยมการมีบุตรมากและนโยบายวางแผนครอบครัว 

113. สาเหตุขอใดที่สงผลใหบริเวณชายฝงตะวันตกทางตอนใตของทวีปแอฟริกาเกิดลักษณะภูมิประเทศ

แบบทะเลทราย 

1.   อิทธิพลของกระแสนํ้าเย็น  2.   การตัดไมทําลายปาในอดีต 

3.   การเกดิแนวพดัสอบของลม 4.   ปรากฏการณนํ้าเกิด-นํ้าตาย 

114. เพราะอะไรการทําเหมืองแรของทวีปแอฟริกาจึงจํากัดอยูในบางบริเวณเทานั้น  

1. ขาดแคลนแรงงานมีฝมือ 

2. ขาดการสํารวจและบุกเบิก 

3. ทรัพยากรแรนํามาใชประโยชนไดไมคุมคา 

4. ทรัพยากรแรมีอยูอยางจํากัดในบางบริเวณเทาน้ัน 

115. การแกปญหาสิ่งแวดลอมของทวีปแอฟริกาควรดําเนินการตามขอใดมากที่สุด  

1. ใหความรูแกประชาชน 

2. ออกกฎหมายที่มีโทษรุนแรง 

3. จัดต้ังองคกรสิ่งแวดลอมเอกชน 

4. ขอเงินทุนชวยเหลือจากตางประเทศ 

116. บริเวณที่เรียกวา เกรตเพลนส (Great Plains) ในทวีปอเมริกาเหนือเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพใด 

1.   การเลี้ยงสัตว    

2.   การเกษตรกรรม 

3.   การพาณชิยกรรม    

4.   การอุตสาหกรรม 

117. ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือกลุมแองโกลอเมริกามีลักษณะทางวัฒนธรรมแบบใด  

1.   ยโุรปใต    2.   อังกฤษ 

3.   ฝร่ังเศส    4.   โปรตุเกส 

118. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต 

1. เปนเขตที่มีประชากรเบาบางของโลก 

2. เปนเขตที่มีประชากรหนาแนนของโลก 

3. ประชากรต้ังถิ่นฐานมากบริเวณเทือกเขาแอนดีส  

4. ประชากรอาศัยอยูหนาแนนบริเวณที่ราบลุมน้ําแอมะซอน 
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119. ประเทศเวเนซุเอลาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วเนื่องมาจากอะไร  

1. มีแรงงานที่มีคุณภาพมาก 

2. อยูติดกับประเทศขนาดใหญ 

3. มีรายไดสูงจากการสงออกน้ํามัน 

4. ไมไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

120. ขอใดเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดในเมืองใหญของประเทศบราซิล อารเจนตินา เปรู เวเนซุเอลา และ

โคลอมเบีย 

1. การทําไรเลื่อนลอย 

2. ไฟปาและความแหงแลงที่ยาวนาน 

3. การปลอยของเสียลงแหลงน้ําธรรมชาติ 

4. เกิดมลพิษมากจากยานยนตและโรงงาน 
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา   

                                   

 

 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 2 การอยูรวมกันของศาสนิกชนศาสนาตางๆ อยางสงบสุขนั้น ควรเร่ิมตนจากการมี

ความรูความเขาใจในความแตกตางของแตละศาสนา อันจะนําไปสูการปฏิบัติตอกัน

อยางถูกตองและเคารพซึ่งกันและกัน 

2. 2 คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกมีพิธีศีลศักด์ิสิทธิ์ 7 พิธี ไดแก พิธีศีลลางบาป พิธี

ศีลกําลัง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลแกบาป พิธีศีลบวชหรือศีลอนุกรม และพิธีศีลสมรส 

แตคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต จะมีพิธีศีลศักด์ิสิทธิ์เพียง 2 พิธี ไดแก พิธีศีล

ลางบาป (นิกายโปรเตสแตนต เรียกวา “พิธีบัปติสมา” หรือ “พิธีบัพติศมา”) และพิธี

ศีลมหาสนิท 

3. 4 การประกอบพิธีฮัจญน้ัน หากมุสลิมคนใดยังไมมีความพรอมดานการเงินและ

สุขภาพ ก็ยังไมตองปฏิบัติก็ได โดยไมถือวาผิดหลักศาสนาแตอยางใด แตคนที่มี

ความพรอมแลวจะตองเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในเดือน 12 ตามปฏิทินอิสลาม  

ณ มัสญิดอัลกะอบะฮ นครมักกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจุดมุงหมายของการ

ประกอบพิธีฮัจญ คือ มุงใหชาวมุสลิมรําลึกและนอบนอมตออัลลอฮ รวมถึงเปนการ

เจริญรอยตามแบบอยางศาสดามุฮัมมัดที่เสด็จมานมัสการสถานที่ศักด์ิสิทธิ์แหงนี้

กอนสิน้พระชนม 

4. 

 

 

3 การนับศักราชอิสลามหรือฮิจเราะฮศักราช (ฮ.ศ.) เร่ิมตนขึ้นเมื่อศาสดามุฮัมมัดอพยพ

หนีภัยจากนครมักกะฮไปที่เมืองยัทริบ ซึ่งตรงกับป ค.ศ.622 เมืองยัทริบน้ีเปนเมือง

แรกที่ศาสนาอิสลามประดิษฐานอยางมั่นคง จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “มะดีนะฮ” 

แปลวา นครของทานศาสดา 

5. 1 

 

ศีลกําลังเปนพิธีกรรมที่มุขนายกเขตมิซซังเจิมน้ํามันเปนรูปกางเขนบนหนาผากของ

เด็กโตที่รูรับผิดชอบแลว เพื่อแสดงวาพระจิตเสด็จเขาสูจิตใจของผูน้ันแลว หลังจาก

ทําพิธีน้ีแลวจึงจะถือวาผูน้ันเปนชนชาวคริสตโดยสมบูรณ 

6. 3   วิธีถายทอดคําสอนของพระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล ใชวิธีการทองจําดวยปากเปลา 
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

เพื่อการทองจําที่แมนยํา ซึ่งเรียกวา มุขปาฐะ 

 

7. 3   สามารถตีความหมายได 2 ลักษณะ กลาวคือ พระพุทธองคจะไดทรงประกาศ

พระพุทธศาสนาใหเผยแผขยายไปใน 7 แควน คือ แควนกาสีกับโกศล แควนมคธกับ

อังคะ แควนสักกะ แควนวัชชี แควนมัลละ และแควนกุรุ ทั้งน้ียังอาจตีความไดวา

พระองคจะทรงบรรลุโพชฌงค คือ ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู 7 ประการ 

8. 1 สมุทัย คือ ความจริงวาดวยเหตุเกิดแหงความทุกข  ซึ่งเมื่อทราบแลวก็ควรละเสีย  เชน 

ความอยากไดอยากมีเกินความพอดี ยอมเปนสาเหตุของความทุกขทั้งปวง หากละจาก

ความอยากที่เกินพอดีเหลาน้ีเสีย ก็จะดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

9. 1    มิตรมีนํ้าใจจะคอยชวยเหลือ เมื่อเพื่อนเปนทุกข ตลอดจนคอยยับยั้งคนที่มากลาว     

ติเตียน และชี้แจงความจริงใหคนน้ันฟง 

10. 3    การตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา เปนการระลึกถึงการเสด็จกลับลงจาก   

เทวโลกหลังจากทรงโปรดพุทธมารดาในสวรรคชั้นดาวดึงส  

11. 

 

 

4   ปญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการรูเหตุรูผลตามความเปนจริง ไมตกอยู

ภายใตอํานาจของกิเลส อันจะทําใหมองเห็นปญหาที่แทจริงและรูจักวิธีแกปญหา     

ที่ถูกตองเหมาะสม 

12. 2 

 

บุโรพุทโธต้ังอยูท่ีเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย  เปนศาสนสถานของพระพุทธ- 

ศาสนานิกายมหายาน สรางขึ้นโดยกษัตริยแหงราชวงศไศเลนทร เปนหลักฐานที่

แสดงใหเห็นวาเกาะชวาและพืน้ทีอี่กหลายสวนของประเทศอินโดนีเซยีน้ัน 

พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุงเรืองอยางมากในอดีต ขณะที่ปจจุบันอินโดนีเซียเปน

ประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก 

13. 1   อุปติสสะไดพบพระอัสสชิขณะทานกําลังออกโปรดสัตว  จึงเขาไปนมัสการขอให

ทานแสดงธรรมใหฟง พระอัสสชไิดแสดงธรรมอันเปนแกนแหงอริยสจั 4 หลังจาก

อุปติสสะไดฟงแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาปตติผล และบวชเปนสาวกของ

พระพุทธเจา ซึ่งตอมาทานไดรับแตงต้ังเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา 

14. 4   การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 คือ การกระทําเพื่อใหเกิดความดีและความ

ถูกตอง ดังน้ัน การประพฤติทางกายที่ดี มี 3 ประการ เวนจากการฆาสัตว ไมทรมาน

หรือเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย เวนจากการขโมย ไมนําสิ่งของของผูอ่ืนมาครอบครอง 

และเวนจากการประพฤติผิดในกาม ไมลวงเกินคูครองของผูอ่ืน คําตอบในขอ 4. ถือ

เปนการเวนจากการขโมย 
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15. 3    อามิสทาน คือ การใหทานดวยวัตถุสิ่งของ ดังน้ัน การที่ปกษีบริจาคสิ่งของชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัย จึงจัดเปนอาทิสทาน 

 

ขอ 1.  จัดเปนอภัยทาน คือ การสละความโกรธเปนทาน การยกโทษดวยการไม

พยาบาทจองเวร 

ขอ 2.  จัดเปนธรรมทานประเภทวิทยาทาน คือ การใหความรูทางโลก เชน วิชาการ

ตางๆ เปนตน 

ขอ 4.  จัดเปนธัมมัสสวนมัย คือ การทําบุญดวยการฟงธรรม 

16. 4   ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อนําไปเปนแบบอยางแกผูอ่ืน หรือเผยแผเปนธรรม

ทาน โดยสอนใหผูอ่ืนปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนวิธีหน่ึงที่จะชวย 

สืบทอดพระพุทธศาสนาใหคนทั่วไปตระหนักและเขาใจพระธรรมคําสอนมากยิ่งขึ้น 

17. 4   เพราะวันขึน้ 15 ค่ํา เดือน 3 เปนวันมาฆบูชา ซึ่งเปนวันที่พระอรหันต 1,250 รูป มา

ประชุมพรอมกัน ณ เวฬุวันมหาวิหารโดยมิไดนัดหมาย และพระสงฆเหลาน้ันไดรับ

การอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง รวมถึงพระพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาฏิ-

โมกข ดังน้ัน กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ไดแก ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม 

และเวียนเทียน สวนการถวายผาอาบนํ้าฝนจะกระทํากันในวันเขาพรรษา คือ วันแรม 

1 ค่ํา เดือน 8 

18. 

 

 

1   เน่ืองจากวิธีการคิดแบบปลุกเราคุณธรรม เปนการใชเหตุผลหรืออุบายเพื่อใหเกิดการ

กระทําที่เปนกุศล สําหรับความตายนั้น การคิดแบบปลุกเราคุณธรรมมักจะเนนใหคิด

อยูเสมอวามนุษยมีชีวิตอยูในโลกน้ีไมนาน ดังน้ัน ควรจะทําความดีใหมากๆ ดัง     

คํากลาวที่วา “เกิดมาทั้งทีทําดีใหได จะตายทั้งทีทําความดีฝากไว” ซึ่งการที่สมหญิง

บริจาครางกายเพื่อการศึกษาวิจัยถือเปนการคิดแบบปลุกเราคุณธรรม  

19. 4   หลังการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 3 พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเกรงวา อนาคต

ภายภาคหนา พระพุทธศาสนาอาจเสื่อมสูญไปจากชมพูทวีปได จึงสมควรสงพระ

สมณทูตออกไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ ซึ่งพระเจาอโศกมหาราช

ทรงเห็นชอบดวย จึงทรงจัดแบงพระสมณทูตออกเปน 9 สาย เดินทางไปประกาศ

ศาสนายังดินแดนตางๆ และในที่สุดการคาดการณของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  

ก็เปนจริง กาลตอมาพระพุทธศาสนาไดคอยๆ เสื่อมสูญไปจากอินเดียจนหมดสิ้น   

แตไปเจริญรุงเรืองอยูในดินแดนอ่ืน เชน ประเทศศรีลังกา ไทย พมา ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม จีน เกาหลี ญ่ีปุน เปนตน 

20. 2   วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และ
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ปรินิพพาน สวนขอ 1.  วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 

ขอ 3.  วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ํา เดือน 6 

ขอ 4 . วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 

21. 2    เพราะถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุสรางความ

เดือดรอนแกผูใชรถใชถนนทั่วไปดวย 

22. 3   เน่ืองจากการที่ชาวบานมีสวนรวมคิดตัดสินใจ เพื่อพัฒนาหมูบานของตน เปน

ลักษณะของสังคมประชาธิปไตยที่มีรากฐานมาจากความรวมมือชาวบานเอง          

ซึ่งจะชวยใหสังคมไทยเขมแข็งและนาอยู 

23. 1    เนื่องจากถือเปนเสรีภาพในเคหสถานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 33 

วา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยู

อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานหรือในที่

รโหฐาน จะกระทําไมได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติ” สวนการกระทําในขออ่ืนๆ ที่ใชกําลังหรือความรุนแรงถือวาผิด

แนวทางของหลักสิทธิมนุษยชน 

24. 

 

 

1   เนื่องจากการใชอํานาจของทั้ง 3 ฝายจะตองเปนไปอยางโปรงใสและอํานาจจะตอง

ไมตกอยูกับฝายใดฝายหน่ึง ซึ่งการที่ 3 ฝายสามารถตรวจการทํางานซึ่งกันและกันได 

ก็จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 

25. 2 

 

เนื่องจากการปกครองสวนทองถิ่นมีเปาหมายสําคัญเพื่อกระจายอํานาจจากสวนกลาง

ไปสูชนบท เปนการเปดโอกาสใหคนในพื้นที่ชนบท สามารถบริหารจัดการ รวมถึง

หาแนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิต และความ

ตองการอยางแทจริง 

26. 2   เพราะแผนซีดีเพลง ถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งการแกไข ดัดแปลง ทําซ้ํา ยอมมี

ความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

27. 3   เพราะตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติสิทธิ

ของผูบริโภคไว ซึ่งสิทธิดานหน่ึงคือ สิทธิที่จะไดรับการแสดงฉลากสินคา รวมถึง

สิทธิที่จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางถูกตอง 

28. 1   เนื่องจากในศาสนาพราหมณ-ฮินดู มีความเชื่อวา หอยสังข เปนวัตถุมงคล ดังน้ัน นํ้า
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ที่อยูในหอยสังข จึงมีความศักด์ิสิทธิ์ สามารถชวยปดเปาความชั่วรายทั้งหลาย ซึ่งใน

พิธีแตงงานของคนไทยมีการรดน้ําสังข ซึ่งเชื่อวาจะเปนสิริมงคลแกคูบาว-สาว 

29. 1 ศาสนาตางๆ ลวนสอนใหคนเปนคนดี มีเมตตาตอกัน การนําหลักคําสอนทางศาสนา

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตน เชน การใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานที่

ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตางๆ การไมเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศเพื่อนบาน จะสงผลใหประเทศในอาเซียนเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 

ไดดียิ่งขึ้น 

30. 2 เพราะในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ทุกคนมี

สิทธิที่แสดงออกซึ่งความเปนประชาธิปไตยโดยอยูภายใตกฎหมาย เมื่อสังคมมีความ

คิดเห็นที่แตกตางกัน จะตองใชหลักเหตุและผลในการตัดสินปญหาและขอขัดแยง

เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

31. 

 

 

3 หลักการสําคัญขอหนึ่งตามวิถีประชาธิปไตย คือ การเคารพในความคิดเห็นที่

แตกตางของผูอ่ืน ซึ่งการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและแสดงความคิดเห็นของ

ตนเองอยางมีเหตุผล จะชวยลดความขัดแยงและสรางความเขาใจอันดีตอกัน  

32. 1 หลังจากที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติแลว นายกรัฐมนตรีจะตอง

เปนผูนําขึ้นทูลเกลาถวายฯ พระมหากษัตริย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศ 

ใชในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป 

33. 4 เพราะหลักการปกครองแบบรวมอํานาจจะจัดระเบียบการปกครองโดยรวมอํานาจไว

ที่สวนกลาง เพื่อกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานราชการทั่วประเทศ      

ซึ่งประเทศไทยไดจัดระเบียบการบริหารราชการสวนกลางไว ไดแก สํานักนายก 

รัฐมนตรี กระทรวง และกรม  

34. 1 การพิจารณาพื้นที่ใหมีการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษจะพิจารณาจากลักษณะ

ตางๆ ไดแก เขตที่เปนเมืองหลวง เขตพื้นที่ชายแดน เขตแหลงทองเที่ยว และเขต

พื้นที่เปนเกาะและชนบท ซึ่งในกรณีของเมืองพัทยาน้ัน เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ซึ่งมีการจัดเก็บรายไดเขาจํานวนมหาศาล และมีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก     

เดินทางเขามา จึงเหมาะสมที่จะมีการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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35. 1 เพราะครอบครัวเด่ียว เปนครอบครัวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก เทาน้ัน ซึ่งจะ

แตกตางจากครอบครัวขยาย ที่จะมีสมาชิกที่เปนญาติในลําดับอ่ืนๆ รวมอาศัยอยูดวย 

เชน ปู ยา ตา ยาย เปนตน 

36. 1    เพราะโรงเรียนไดมีการวางแผนไวอยางชัดเจนวาจะจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม โดย

โรงเรียนจะตองมีการติดตอประสานงานโดยตรงกับสถาบันศาสนาในเร่ืองสถานที่

จัดกิจกรรม และยังตองมีการติดตอกับสถาบันครอบครัวคือผูปกครองของนักเรียน 

เร่ืองแจงกําหนดการเขาคายใหรับทราบ สวนในขออ่ืนๆ เปนความสัมพันธทางออม 

เพราะเปนลักษณะที่ไมไดเกิดจากการวางแผนและไมไดมีการติดตอสื่อสารกัน

โดยตรง 

37. 

 

 

3 ปลาราคือวัฒนธรรมดานอาหารของคนอีสาน ถือเปนภูมิปญญาในการถนอมอาหาร 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความแหงแลง เพาะปลูก

พืชไดยาก วัตถุดิบที่จะนํามาประกอบอาหารมีนอย ดังนั้น การประกอบอาหารจึงเนน

ใหสามารถเก็บไวไดนาน และนํามาประกอบอาหารไดทุกเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงที่สภาพอากาศแหงแลง 

38. 1 เพราะประเทศลาวมีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนศาสนาหลักเชนเดียวกับ

ประเทศไทย จึงมีประเพณีและวันสําคัญทางศาสนาที่คลายคลึงกัน สวนประเทศ

ฟลิปปนสประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต ประเทศอินโดนีเซียและบรูไน-   

ดารุสซาลาม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

39. 2    เพราะระบบอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่คนทั่วโลกใหการยอมรับและนิยมใชกันอยาง

แพรหลาย ซึ่งไดกลายเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย  

40. 3    เพราะในปจจุบันประเทศสวนใหญในโลกใหการยอมรับและใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษากลางในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ เราจึงควรมีการฝกฝนภาษาอังกฤษ

ใหเกิดความชํานาญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ในเวลาอันใกลนี้ 

41. 4 พื้นที่ในเขตปาสงวนถือเปนทรัพยสมบัติของชาติที่บุคคลไมสามารถจะเขาไปถือ

ครองหรือทําการซื้อขายได สวนขออ่ืน ถือเปนทรัพยสินที่ซื้อขายกันไดตามกฎหมาย   



 

26 

 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

42. 3 เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติใหประชาชนมีสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองได โดยจะตองไมใชความรุนแรงและไมสราง

ความเสียหายแกชาติ สวนในขออ่ืนๆ ถือเปนการหลีกเลี่ยงหนาที่ของชนชาวไทย   

ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย 

43. 

 

 

4 เพราะหากเรานําแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ก็จะชวยใหเรามีภูมิคุมกันที่ดี มีรายจายที่สอดคลองกับรายได มีความ

มั่นคงทางการเงิน และชวยใหไมเปนคนฟุงเฟอ 

44. 3 เพราะการสมานฉันทคือการที่คนในสังคมมีความถอยทีถอยอาศัยกัน มีนํ้าใจและ

เสียสละเพื่อสวนรวม รวมถึงใชเหตุผลในการแกปญหาและหลีกเลี่ยงความรุนแรง 

45. 2    เพราะแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย

ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนจึงมีบทบาทในการรวมคิด 

ตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล   

46. 2 วิชาเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยาง

คุมคา เนื่องจากทรัพยากรตางมีอยูอยางจํากัด ในขณะที่ความตองการของมนุษยมีอยู

อยางไมจํากัด จึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

47. 2 ในกรณีน้ี คาเสียโอกาส คือ การไมไดอานหนังสือ เน่ืองจากหนูดีเลือกที่จะใชเวลาซึ่ง

อาจมีอยูอยางจํากัดไปเที่ยวกับเพื่อน ทําใหขาดโอกาสในการอานหนังสือเพื่อเตรียม

สอบ 

48. 4 หัวใจสําคัญในการคุมครองผูบริโภค คือ ความปลอดภัยในการบริโภคสินคาและ

บริการและไดรับความเปนธรรมจากการบริโภค ซึ่งหากผูบริโภคไมไดรับความ

ปลอดภัยจากการบริโภค สามารถรองเรียนไปยังหนวยงานและองคกรตางๆ ที่ทํา

หนาที่ในการคุมครองผูบริโภค เชน หากไดรับอันตรายจากการบริโภคอาหาร

สําเร็จรูป ยา เคร่ืองสําอาง สามารถรองเรียนไปที่ สํานํางานคณะกรรมการอาหาร 

และยา หรือ http://www.fda.moph.go.th 

49. 1    สิทธิขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

http://www.fda.moph.go.th/�
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พ.ศ. 2541 ไดแก สิทธิที่จะไดรับขาวสาร รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและ

เพียงพอเกี่ยวกับสินคาและบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาและบริการ สิทธิที่จะไดรับความเปน

ธรรมในการทําสัญญา และสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

50. 

 

 

3 นักเรียนสามารถรองเรียนไดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหนาที่

สําคัญ เชน ดําเนินการตามกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายวาดวยอาหาร ยา 

เคร่ืองสําอาง วัตถุอันตราย ยาเสพติด กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการผลิตเพื่อ

จําหนาย นําเขาและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร กําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย นําเขา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร      

เฝาระวังกํากับและตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการ เปนตน  

51. 1 เปนการปฏิบัติที่ถูกตอง เปนการสนับสนุนงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อเปนการสงเสริม 

สนับสนุน ใหเจาของผลงานมีกําลังใจในการผลิตและสรางสรรคผลงาน และไดรับ

ประโยชนจากผลงานการสรางสรรคของตนเอง 

52. 3 เปนการเพิ่มมูลคาโดยการนําความถนัดของตนเองมาสรางสรรคผลิตสินคาและ

บริการ เปนการเลือกผลิตสินคาที่ตนเองมีความชํานาญ มีรากฐานในการผลิต         

ซึ่งทําใหไดสินคาใหมและแปลกใหม สามารถเพิ่มมูลคาได สวนขออ่ืนๆ ไมไดมี

วัตถุประสงคทางธุรกิจ  

53. 1 เพราะการออม คือ รายไดที่เหลือจากการใชจายในชีวิตประจําวัน โดยทั่วไปการออม

จะเกิดขึ้นเมื่อรายไดมีมากกวารายจาย 

54. 2 เน่ืองจากการผลิตสินคา OTOP เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาผลิตเปน

สินคาที่มีคุณภาพ สามารถจัดจําหนายไดทั้งตลาดในทองถิ่น ในประเทศ และ

ตางประเทศ ดังนั้น วัตถุประสงคหลักของภาครัฐในการสนับสนุนสินคา OTOP เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางความเจริญใหแกชุมชน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของคนในชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองได และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

55. 1    ทุกขอเปนปญหาของการออมในสังคมไทย แตปญหาประชากรมีรายไดนอย เปน

ปญหาสําคัญที่สุด เพราะคนไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง ผูใช

แรงงาน มีรายไดนอย ซึ่งรายไดสวนใหญตองใชจายในชีวิตประจําวันในครอบครัว
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เพื่อการบริโภคเปนหลัก จึงมีเงินออมไมมากนัก หรือไมสามารถออมเงินได  

56. 

 

 

2 กฎของอุปสงค คือ ปริมาณซื้อของสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงจะแปรผกผัน

กับระดับราคาของสินคาหรือบริการชนิดนั้น การที่ชาวบานซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค

มากขึ้นในชวงที่หางสรรพสินคาลดราคา จึงสอดคลองกับกฎของอุปสงค 

57. 2 กฎของอุปทานที่จะสงผลใหเกิดปรากฏการณเพิ่ม-ลดน้ัน ประกอบไปดวยปจจัย

ตางๆ เชน เทคนิคการผลิต จํานวนผูประกอบการ ปจจัยการผลิต ราคาสินคา  เปนตน 

ซึ่งปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่มีผลตอการปรับอุปทานใหสูงขึ้นน้ัน คือ ตนทุนการ

ผลิต ดังน้ัน ตัวเลือกขอ 2 บานจัดสรรปรับราคาสูงขึ้น เพราะตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 

จึงมีความสอดคลองตามปจจัยที่มีผลตอการกําหนดอุปทาน 

58. 2 ราคาดุลยภาพ หมายถึง ราคาที่ผูบริโภคพอใจที่จะซื้อหรือใช มีคาเทากับราคาสินคาที่

ผูผลิตประสงคที่จะผลิตออกขายในขณะเดียวกันพอดี  

59. 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนใหคนกินอยูอยางพอประมาณ ไมฟุงเฟอ ใชจาย

ตามฐานะของตน ไมตองทําตามอยางผูอ่ืน 

60. 4 การดําเนินชีวิตทางสายกลาง คือ การต้ังอยูบนความพอดี ใฝหาความรู สรางอาชีพ

และรายไดที่มั่นคง แตไมใชตึงเกินไปจนไมยอมใชจาย ทั้งน้ี ตองอยูบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง พอดี มีคุณธรรม 

61. 2 การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงใหกับตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ ใหมีความมั่นคง มีการรวมกลุมประกอบอาชีพ 

เปนทั้งผูผลิต ผูบริโภค และผูจําหนาย โดยมีการบริหารจัดการทุนที่ดี มีการบริหาร

จัดการทุนของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับวิถีการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสาย

กลาง มีความพอประมาณ ไมใชจายฟุมเฟอย ก็จะทําใหชุมชนนั้นมีความเขมแข็ง 

62. 

 

 

4 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ     

มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการสินเชื่อแกผูประกอบการสงออกและนําเขา สวน 1. 

2. และ 3. เปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทหนาที่หลักในการรับฝากและปลอยสินเชื่อ

แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 

63. 1 คาของเงิน หมายถึง อํานาจซื้อของเงิน ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับดัชนีราคา (ระดับ

ราคาของสินคาและบริการ) 
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ถา คาของเงินสูง = ดัชนีราคาตํ่า = ของถูก       ภาวะเงินฝด 

     คาของเงินตํ่า = ดัชนีราคาสูง = ของแพง      ภาวะเงินเฟอ 

 

64. 2 ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เอกชนมีสิทธิเปน

เจาของทรัพยสิน เจาของปจจัยการผลิต สามารถดําเนินการผลิต การจัดจําหนายและ

การแลกเปลี่ยนตางๆ ดวยตนเอง ทําใหผูที่มีความสามารถในการผลิตสูงสามารถผลิต

สินคาไดมาก ขายสินคาไดมาก ไดกําไรมาก อาจเกิดการผูกขาดได สวนผูที่มี

ความสามารถในการผลิตและการจําหนายนอยกวาจะเสียเปรียบ  

65. 1 การรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายเพื่อการเปนตลาดและฐานการ

ผลิตเดียว การสรางเสริมความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน พัฒนา

เศรษฐกิจอยางเสมอภาค และเชื่อมโยงอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก 

66. 3 เน่ืองจากสมัยกอนประวัติศาสตรเปนสมัยที่มนุษยยังไมมีการประดิษฐตัวอักษรขึ้น

ใชบันทึกเร่ืองราวตางๆ ดังน้ัน การศึกษาเร่ืองราวในสมัยน้ีจึงตองอาศัยเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชของมนุษยยุคน้ันที่ขุดพบเปนหลัก 

67. 2 หากเทียบพุทธศักราชเปนรัตนโกสินทรศก ใหนํา พ.ศ. 2555-2324  จะตรงกับ   ร.ศ. 
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68. 4 การตีความขอมูลที่แตกตางกัน เปนเพราะถูกตีความจากผูศึกษาที่แตกตางกัน ซึ่ง

บุคคลแตละคนจะมีพื้นฐานทางความรู แนวคิด ประสบการณ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ไมเทากัน อยางไรก็ดี แมวาการตีความมีความแตกตางกัน แตในบางคร้ังก็ไมอาจ

ตัดสินใจไดในแงความถูกหรือผิดของขอมูล เพราะเหตุการณในอดีตน้ันลวงเลยไป

นานแลว การจะตัดสินวาขอมูลน้ันนาเชื่อถือเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการใชหลักฐานที่

ปรากฏอยูในขณะน้ันและผานการประเมินคุณคาแลววานาเชื่อถือ รวมทั้งการตีความ

และอธิบายความหมายอยางมีเหตุผลสําคัญ 

69. 3 เพราะจากเนื้อความในศิลาจารึก สามารถผูกเร่ืองราวอธิบายเหตุการณในอดีตผาน

การวิเคราะหตีความไดวา กรุงสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช บานเมืองมี

ความอุดมสมบูรณ 
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70. 2 การวิเคราะหหรือแยกแยะขอมูลออกเปนขอเท็จจริง ความเห็น กับการสังเคราะห

หรือรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอเท็จจริง ความเห็นเขาดวยกันเปนหมวดหมู เปน

ประเด็นตางๆ ต้ังแตสาเหตุ ความตอเน่ือง และผลของเหตุการณในเวลาน้ัน รวมทั้ง

สงผลตอมาถึงปจจุบัน จะชวยใหเห็นความสัมพันธที่ตอเน่ืองกันของเหตุการณหรือ

เร่ืองราวทางประวัติศาสตรอยางเปนเหตุเปนผล เพื่อสะดวกในการนําเสนอผลงาน

การคนควาตอไป 

71. 3 เนื่องจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชเปนประดิษฐกรรมที่สําคัญยิ่งของมนุษย โดยชุมชน

โบราณรูจักการทําเคร่ืองมือหิน และพัฒนามาสูการหลอโลหะที่มีคุณภาพดีมากขึ้น 

แสดงใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อ

ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน 

72. 1 ดังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ เชน พระปรางคที่วัดพระพายหลวง ซึ่งมี

รูปแบบศิลปะขอมเหมือนกับที่วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และมีอายุเกาแกกวาการต้ัง

สุโขทัยเปนราชธานี แสดงใหเห็นวาชุมชนบริเวณสุโขทัยมีมากอน พ.ศ. 1792 และมี

ความสัมพันธกับชาวมอญที่เมืองละโว (ลพบรุี) และชาวขอมที่เมืองพระนครดวย 

73. 2 การผสมตะกั่วในการหลอมสําริดเปนความรูดานการประดิษฐโลหกรรมที่ชาว

สุโขทัยคิดคนขึ้นมาเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต  ซึ่งเหมาะสมในการใชทําภาชนะ 

เคร่ืองประดับ เปนตน 

74. 3 การประกอบอาชีพทางการเกษตรและคาขายกับภายนอกยังคงเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคน้ีในปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากสินคาสงออกสําคัญของ

หลายประเทศ เชน ไทย เวียดนาม เปนผูสงออกขาวรายใหญของโลก เปนตน  

75. 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเปนประเด็นที่ประเทศสวนใหญในปจจุบันใหความสําคัญ       

จึงเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลก อาเซียนจึงจําเปนตองเพิ่มความรวมมือ

ระหวางกันในดานน้ีใหมากขึ้น ดวยการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะชวยเพิ่ม

อํานาจการตอรองกับองคกรอ่ืนๆ ได 

76. 1 เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เกิดขึ้นจากการคาขายระหวางประเทศ สวนแหลง

มรดกโลกขออ่ืนเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาตางๆ  

77. 3 วัดมหาธาตุ เปนโบราณสถานที่สะทอนถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของสุโขทัยไดดี

ที่สุด โดยเปนวัดสําคัญสูงสุดต้ังอยูกึ่งกลางเมืองสุโขทัย นอกจากน้ี ยังมีเจดีย
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ประธานทรงพุมขาวบิณฑหรือดอกบัวตูมที่สวยงาม ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของ

ศิลปะสมัยสุโขทัย 

78. 2 เพราะเราจะไดรูและเขาใจภาพรวมของชุมชนไทยในบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา

ตอนลางวา กอนที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา บริเวณน้ีไดมีชุมชนที่รวมตัวกัน

ขึ้นมาอยูกอนแลว และไดพัฒนาความเจริญรุงเรืองจนมีฐานะเปนแควนที่สําคัญ 

ไดแก แควนละโวและแควนสุพรรณภูมิ ซึ่งทั้งสองแควนไดมีความสัมพันธใกลชิด

กับพระเจาอูทอง ผูกอต้ังอาณาจักรอยุธยา และไดมีสวนสนับสนุนใหพระเจาอูทอง

ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาไดสําเร็จ 

79. 4 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวมอํานาจการปกครองเขาสูศูนยกลาง โดย

พระมหากษัตริยทรงเปนผูมีอํานาจสูงสุดในพระราชอาณาจักร และทรงแบงแยก

หนาที่ของฝายทหารและฝายพลเรือนออกจากกัน โดยมีอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง

เปนผูดแูล คอื สมหุพระกลาโหมเปนหัวหนาฝายทหารและสมหุนายกเปนหัวหนา

ฝายพลเรือน รวมทั้งดูแลจตุสดมภทั้ง 4 โดยทั้งสองตําแหนงจะปฏิบัติงานขึ้นตรงตอ

พระมหากษัตริย แตถาในยามสงครามขาราชการทั้งสองฝายก็จะรวมพลังกันปกปอง

บานเมือง สําหรับในสวนหัวเมืองน้ันก็จะใชหลักการปกครองหัวเมืองตางๆ ใหเปน

แบบเดียวกันกับราชธานี โดยโปรดใหยกเลิกเมืองลูกหลวง พรอมทั้งขยายขอบเขต

การปกครองของราชธานีใหกวางขวางออกไปโดยรอบ  

80. 1 เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยสมัยอยุธยาสวนใหญนับถือ           

งานศิลปวัฒนธรรมตางๆ จึงไดรับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา อีกทั้ง

พระมหากษัตริยทรงใหการอุปถัมภ ดังจะเห็นไดจากการสรางวัดวาอาราม 

พระพุทธรูป งานจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก ตูพระธรรม ธรรมาสนสําหรับ

พระสงฆแสดงธรรมเทศนาหรือประเพณีที่สืบทอดมาจากสุโขทัยอันเกี่ยวเนื่องใน

พระพุทธศาสนา เชน ประเพณีการสรางวัดในเขตพระราชวัง ประเพณีการบวช 

ประเพณีการทอดกฐิน เปนตน 

81. 3 เมื่อคร้ังพระมหาอุปราชาแหงกรุงหงสาวดีเปนแมทัพมาตีอยุธยาใน พ.ศ. 2135 โดย

ยกเขามาทางดานเจดียสามองค พมามาต้ังทัพอยูที่เมืองสุพรรณบุรี ไทยสงกองทัพไป

สูรบแตพายแพกลับมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงยกทัพหลวงไปตีสกัดทัพพมา 
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แตเนื่องจากการใหสัญญาณไมทั่วถึง แมทัพบางคนตามไมทัน สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถกับทหารรักษาพระองคไดถลําเขาไปในทัพพมา 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงใชไหวพริบทาพระมหาอุปราชากระทํายุทธหัตถี

กันตัวตอตัว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถและความกลาหาญของพระองค 

หากไมทําเชนนั้นก็คงถูกพมารุมรบจนอาจสงผลเสียใหญหลวงแกไทยตามมาก็ได 

82. 4 สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงดําเนินนโยบายทางการทูตกับชาวตางชาติดวยความ

ฉลาด สุขุมและรอบคอบ ดวยการดึงชาติตางๆ มาถวงดุลอํานาจกัน เพื่อมิใหฝายหน่ึง

ฝายใดมีอํานาจมากเกินไปจนอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา 

ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ฮอลันดาสงเรือรบมาปดปากอาวไทยใน พ.ศ. 2207 เพื่อบังคับ

ใหอยุธยาทําสนธิสัญญากับตน ซึ่งเปนสนธิสัญญาที่ทําใหอยุธยาเสียเปรียบทั้งใน

ดานการคาและการศาล สมเด็จพระนารายณมหาราชจึงทรงนําอังกฤษมาถวงดุล

อํานาจกับฮอลันดา แตไมสําเร็จ ภายหลังจึงนําฝร่ังเศสมาถวงดุลอํานาจจนเปน

ผลสําเร็จ ทําใหไทยรอดพนจากการคุกคามของฮอลันดาในที่สุด 

83. 1 เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราชจากพมาไดแลว พระองคทรง

เห็นถึงความจําเปนอยางเรงดวนในการรวบรวมกลุมชุมนุมซึ่งต้ังตัวเปนใหญตามที่

ตางๆ เขามาไวภายใตพระราชอํานาจ เพื่อเสริมสรางเอกภาพและความเปนปกแผน

ของพระราชอาณาจักร จะไดผนึกกําลังกันตอสูกับขาศึกได โดยเร่ิมจากปราบปราม

ชุมนุมพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพิมาย ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช และชุมนุมเจา

พระฝางเปนแหงสุดทาย ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงปราบปรามกลุม

ชุมนุมทั้ง 4 กลุมเปนผลสําเร็จใน พ.ศ. 2313 

84. 1 ภูมิภาคเอเชียใตมีประชากรที่มีเชื้อชาติแตกตางกัน แตสวนใหญเปนชนพื้นเมืองพวก

นิกรอยด อีกทั้งยังมีภาษาตางๆ ที่ใชมากกวา 800 ภาษา ภาษาที่สําคัญและใชมาก 

ไดแก ภาษาฮินดี ภาษาอูรดู ภาษาแบงกาลี และภาษาอังกฤษ สวนศาสนาก็มีอยูหลาย

ศาสนาเชนกัน ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด ไดแก ศาสนาพราหมณ-ฮินดู รองลงมา 

คือ ศาสนาอิสลาม สวนที่เหลือนับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ ดังน้ัน       

จึงทําใหผูคนในภูมิภาคน้ีมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามศาสนาที่นับถือ 

นอกจากน้ี ชาวเอเชียใตยังยึดถือขนบธรรมเนียมเกาๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา เชน การ
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แบงชั้นวรรณะ การบูชายัญ เปนตน 

85. 3 จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตที่มีทั้งเขตที่

ราบลุมแมนํ้า เขตทุงหญา และทะเลทราย พื้นที่สวนใหญจึงมีอากาศรอน แหงแลง 

และฝนตกนอย จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกลาวจึงยากลําบากตอการ

เพาะปลูก ประชากรสวนใหญจึงดํารงชีพดวยการเลี้ยงสัตวแบบเรรอน และคาขาย

แบบกองคาราวานไปตามเมืองตางๆ โดยจะอยูรวมกันเปนกลุมหรือเผาเพื่อชวยเหลือ

กันและกัน 

86. 2 ชาวจีนโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับอาณัติแหงสวรรคและโอรสแหงสวรรคมานับต้ังแต

ราชวงศโจว โดยเชื่อกันวาสวรรคหรือฟาจะมอบอาณัติหรืออํานาจใหแกกษัตริย

ผูปกครอง ซึ่งถือวาเปนโอรสแหงสวรรค โดยมีเงื่อนไขวาจะตองปกครองบานเมือง

ใหเกิดสันติสุข ถาผูปกครองไรคุณธรรม ทําใหราษฎรเดือดรอน สวรรคก็จะเตือน  

โดยทําใหเกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เพื่อใหผูปกครองเปลี่ยนพฤติกรรม ถาหากไม

เปลี่ยน สวรรคจะถอนอาณัติและมอบใหบุคคลอ่ืนที่มีคุณธรรมมาปกครองแทน 

ดังน้ัน หากผูปกครองไรคุณธรรมก็สามารถถูกลมลาง แลวเลือกผูที่มีความสามารถ  

มาปกครองและต้ังราชวงศใหมได 

87. 1 ประมวลกฎหมายที่รัชกาลที่ 1 โปรดใหมีการตรวจชําระขึ้นใหมใน พ.ศ. 2347 น้ัน 

เปนกฎหมายเกาที่ใชกันมาต้ังแตสมัยอยุธยา หลังจากเสียกรุงคร้ังที่ 2 กฎหมายมี

ขอบกพรองหลายแหงกอใหเกิดความไมยุติธรรม รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกลาฯ ให   

ราชบัณฑิต ลูกขุน (ผูพิพากษา) อาลักษณ รวม 11 นาย ชวยกันชําระกฎหมายใหมี

ความบริสุทธิ์ยุติธรรม แลวโปรดเกลาฯใหประทับตราพระราชสีห ตราพระคชสีห 

และตราบัวแกวไว จึงเปนที่มาของชื่อกฎหมายตราสามดวง 

88. 3 ระบบเจาภาษีนายอากรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเปนระบบที่รัฐเปดประมูลการ

จัดเก็บภาษี ผูชนะการประมูล คือ ผูที่เสนอผลประโยชนสูงสุดใหแกรัฐบาล ซึ่งมี

อํานาจไปดําเนินการเก็บภาษีแทนรัฐบาลอีกตอหน่ึง ผูประมูลภาษีเรียกวา เจาภาษี

นายอากร สวนมากจะเปนชาวจีนที่มีฐานะดีจากการคาขาย 

89. 1 เพราะระบบการควบคุมกําลังคนในระบบไพร ซึ่งใชศักดินาเปนเคร่ืองกําหนด

สถานภาพของคนในสังคม กําหนดใหไพรตองสังกัดมูลนาย เพื่อใหมูลนายควบคุม

กําลังคนใตสังกัด มิใหพลเมืองอยูกระจัดกระจาย โดยไพรตองมีการสักเคร่ืองหมาย
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เพื่อใหเปนสัญลักษณบงบอกสังกัด เรียกวา เลกหรือเลข และไพรที่มีมูลนายสังกัดจะ

ไดรับการคุมครองจากมูลนายหากเกิดขอพิพาทขึ้น 

90. 2 รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค เปนแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง

ในรูปแบบของมณฑลเทศาภิบาล มีขาหลวงเทศาภิบาลจากสวนกลางเปนผูปกครอง

มณฑลตางๆ อํานาจจากสวนกลางจึงครอบคลุมสวนภูมิภาค ทุกเมืองถูกรวมอยูใน

ราชอาณาจักรไทย 

91. 3 ภายหลังการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 

มถินุายน 2475 รัชกาลที่ 7 ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ

ในเวลาไลเลีย่กนั จํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน

สยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

92. 2 พระมหาชนกเปนชาดกเร่ืองหนึ่งในทศชาติชาดก อันเปน 10 ชาติสุดทายกอนที่   

พระโพธิสัตวจะมาประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะ และตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

โดยชาดกเร่ืองพระมหาชนกนี้แสดงถึงการบําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความพากเพียร 

ใจความสําคัญ คือ พระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล ตอมาเรือแตกผูคน

ทั้งหลายจมน้ําตายบาง เปนเหยื่อของสัตวนํ้าบาง แตพระมหาชนกไมทรงละความ

อุตสาหะ ทรงวายนํ้าโดยกําหนดทิศทางแหงกรุงมิถิลา ในที่สุดก็รอดชีวิตกลับไปถึง

กรุงมิถิลาไดครองราชสมบัติ 

93. 1 ยุโรปในสมัยกลาง ศาสนจักรมีอิทธิพลอยางมากจนนักประวัติศาสตรบางทาน

เรียกวา ยุคแหงศรัทธา (Age of Faith) ศาสนจักรทําหนาที่เสมือนองคการระหวาง

ประเทศ เปนศูนยกลางของสังคมศิลปะวิทยาการ มีการสรางมหาวิหารดวยศิลปะ   

โรมาเนสและศิลปะกอทิกไปทั่วยุโรป นอกจากนี้ ศาสนจักรยังใหความอุปถัมภกวี

และศิลปน และเปนที่เก็บเอกสารประวัติศาสตรที่สําคัญ 

94. 4 โดยรัฐวิกตอเรียเปนผูนําในการลงคะแนนโดยวิธีลับในการเลือกต้ังทั่วไป ค.ศ. 1856 

นับวาออสเตรเลียเปนชาติแรกที่ใชวิธีดังกลาว จนทําใหเกิดคําศัพททางการเมืองวา 

การลงคะแนนแบบออสเตรเลีย (Australian ballot) 

95. 3 ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประเทศตางๆ เห็นความจําเปนที่จะตองรวมกลุมกัน

เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกันในดานตางๆ และเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกกลุมของตน ดังตัวอยาง การรวมกลุมของประเทศในยุโรปเปนสหภาพยุโรป

หรืออียู การรวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ยกเวนติมอร-เลสเต) 
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เปนอาเซยีน 

96. 2 เนื่องจากขอมูลที่ไดจากดาวเทียมเปนขอมูลที่ทันสมัยตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

อีกทั้งขอมูลที่ไดยังเปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว จึงทําให

ทราบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได ภาพจากดาวเทียมจึงเหมาะสมในการเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2530 กับ พ.ศ. 

2555 ไดดีที่สุด 

97. 2 เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร

เพื่อมาจัดเก็บ จัดการ ประมวลผล หรือวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร รวมถึงการ

แสดงผลขอมูลออกมาเปนสารสนเทศ ดังนั้น การใชคอมพิวเตอรจัดทํากราฟแสดง

การสงออก จึงเปนสวนหนึ่งของการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

98. 2 ประเทศพมาอยูหางจากประเทศญ่ีปุน 3 เขตภาคเวลา เมื่อประเทศญ่ีปุนตรงกับวันที่ 

25 มถินุายน เวลา 18.00 น. จึงนับถอยหลังไป 3 ชั่วโมง ดังน้ัน พมาจึงตรงกับวันที่ 

25 มถินุายน เวลา 15.00น. 

99. 3 เนื่องจากการนําเสนอขอมูลการจําแนกประเภทดินของแตละประเทศในทวีปยุโรป 

เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ซึ่งถาใชในการนําเสนอแบบแผนที่จะทําให

มองเห็นเปนภาพรวมสรางความเขาใจไดงาย แตการนําเสนอแบบแผนที่มีขอจํากัด

ในเร่ืองรายละเอียดของขอมูล ดังนั้น จึงควรใชวิธีการนําเสนอแบบตารางรวมดวย 

เพื่อบอกเลาขอมูลหลายๆ ดาน ใหเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

100. 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันที่ออนกําลังจากพายุ

โซนรอนและพายุไตฝุนในทะเลจีนใต นอกจากน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนเขตที่

ราบลุมที่มีลักษณะเปนแองกระทะจึงเปนพื้นที่รับนํ้า ดังน้ัน เมื่อมีพายุดีเปรสชันพัด

เขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมักจะเกิดอุทกภัยอยูเสมอ 

101. 1 เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ขนาดใหญ ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ

สูง ทุงหญากวางขวาง มีภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน จึงเหมาะสําหรับประกอบ

อาชีพเลี้ยงสัตวประเภทโคเน้ือและโคนม 

102. 3 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญทางดาน

เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐสมัยใหมไดเขามามีบทบาทตอชีวิตของผูคนอยางมาก เชน 

คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน จึงสงผลใหการดําเนินชีวิตของผูคน

เปลี่ยนแปลงไป 
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103. 1 เขตเกาะและหมูเกาะในทวีปเอเชียเปนบริเวณที่เปลือกโลกที่อายุนอยหรือเปนเขตหิน

ใหม และเปนรอยตอของแผนเปลือกโลก จึงทําใหเกิดแผนดินไหวบอยคร้ัง เชน 

บริเวณหมูเกาะอินโดนีเซีย ฟลิปปน ญ่ีปุน เปนตน 

104. 1 ภูมิภาคเอเชียกลางไมมีทางออกสูทะเล จึงทําใหการพัฒนาทางดานการคาและการ

สงออกเปนไปไดชากวาภูมิภาคอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 

105. 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไดแก จีน มองโกเลีย ญ่ีปุน เกาหลีเหนือ เกาหลี

ใต และไตหวัน ไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมจีน จึงมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน  

106. 3 ชาวยุโรปอพยพเขามาอยูในทวีปออสเตรเลียจํานวนมากบริเวณชายฝงตะวันออก

เฉียงใตของรัฐนิวเซาทเวลส รัฐวิกตอเรีย และเกาะแทสเมเนีย เน่ืองจากลักษณะ

ภูมิอากาศมีความคลายคลึงกับประเทศในยุโรป 

107. 4 วัตถุดิบสําคัญในการผลิตไวน คือ องุน ซึ่งองุนที่มีคุณภาพดีตองปลูกบริเวณ

ภูมิอากาศแบบอบอุน ไมตองการความชื้นสูง ดังนั้น ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน

ที่อยูในประเทศออสเตรเลียตอนใตจึงเปนแหลงผลิตไวนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของ

โลก 

108. 4 เพราะหญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึกแผกระจายลงไปในดินตรงๆ เปนแผงเหมือน

กําแพง ซึ่งชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี สวนโครงการแกมลิงเพื่อ

แกปญหาอุทกภัย โครงการแกลงดินเพื่อแกปญหาดินเปร้ียว และโครงการฝายทดนํ้า

เพื่อการสงนํ้าไปชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 

109. 1 เนื่องจากการปลูกปาชายเลนหรือตนไมตามแนวชายฝงจะสามารถชวยลดความ

รุนแรงและความเสียหายจากการซัดของคลื่นไดเปนอยางดี เพราะปาชายเลนมีพันธุ

ไมที่มีระบบรากโยงยึดแข็งแรงแนนหนาซึ่งถือเปนตัวค้ํายันที่ดีที่ชวยลดแรงกระแทก

จากคลื่นสึนามิ 

110. 1 เน่ืองจากตําแหนงที่ต้ังเปนปจจัยหลักที่สงผลตอสภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ

ของพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหทวีปยุโรปมีความเหมาะสม

ตอการต้ังถิ่นฐานเปนอยางมาก กลาวคือ ทวีปยุโรปเปนทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูใน

ซีกโลกเหนือ มีทะเลลอมเกือบรอบ จึงทําใหไดรับอิทธิพลของความชื้นจากทะเลเปน

อยางมาก ซึ่งสงผลใหสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติและ   

พืชพรรณธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ 
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

111. 3 การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญบริเวณเขตที่ราบลุมแมนํ้าและที่ราบ

ชายฝงของทวีปแอฟริกา คือ การทําเกษตรกรรม ซึ่งมีความคลายคลึงกับเขตที่ราบ

ใหญตอนกลางของทวีปยุโรปมาก เนื่องจากบริเวณเขตนี้ของทวีปยุโรปเปนบริเวณ  

ที่มีขนาดกวางใหญ มีความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 

จึงเปนเขตที่มีการทําเกษตรกรรมมากที่สุด 

112. 4 เนื่องจากภาครัฐของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปมีนโยบายการวางแผนครอบครัว 

นอกจากนี้ ประชากรภายในทวีปยังมีทัศนคติที่ไมนิยมมีบุตรจํานวนมมากอีกดวย 

ดังนั้น จึงสงผลใหประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปมีอัตราการเพิ่มของประชากรตํ่า  

113. 3 เนื่องจากทวีปแอฟริกามีเสนศูนยสูตรลากผานกลางทวีปทําใหเกือบทั้งทวีปตกอยู

ภายใตอิทธิพลของลมคาตะวันออกเฉียงเหนือ และลมคาตะวันออกเฉียงใต จึงจะพา

ฝนเขามาทางดานตะวันออกและปะทะกับขอบที่ราบสูง สงผลใหบริเวณชายฝง

ตะวันออกเฉียงใตมีฝนตกชุก แตพื้นที่ทางเหนือและชายฝงตะวันตกทางใตของทวีป

มีความแหงแลงและเกิดเปนทะเลทรายขนาดใหญ 

114. 2 เน่ืองจากทวีปแอฟริกามีทรัพยากรแรกระจายอยูทั่วไปภายในทวีป แตอยางไรก็ดี การ

นําทรัพยากรแรมาใชประโยชนยังมีนอย เนื่องจากขาดการสํารวจและบุกเบิก รวมถึง

การขาดแคลนทุนทรัพยในการสํารวจและทําเหมืองแร จึงสงผลใหการทําเหมืองแร

ของทวีปแอฟริกาจึงมีอยูอยางจํากัดเฉพาะในบางบริเวณเทานั้น 

115. 1 เนื่องจากการใหความรูแกประชาชนจะชวยทําใหประชาชนมีความเขาใจ มีจิตสํานึก

ที่จะตองใหความรวมมือกันปกปองสิ่งแวดลอมของทวีปแอฟริกา และรากฐาน      

ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้เพราะประชาชนไดเขามามีบทบาทและมีสวน

รวมในการปกปองสิ่งแวดลอม 

116. 1 เกรตเพลนส หรือเขตที่ราบใหญ ครอบคลุมพื้นที่เปนแนวยาวต้ังแตชายฝงมหาสมุทร

อารกติกทางตอนบนของทวีปอเมริกาเหนือลงมาจนถึงแถบอเมริกากลาง มีแมนํ้า

หลายสายไหลผาน เชน แมนํ้าแมกเคนซี แมนํ้ามิสซิสซิปป แมนํ้ามิสซูรี แมนํ้า

อารคันซอ แมนํ้าโอไฮโอ เปนตน จึงเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณเหมาะในการเลี้ยง

สตัว 
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

117. 2 กลุมแองโกลอเมริกา คือ ประชากรสวนใหญในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

มีวัฒนธรรมแบบอังกฤษ เนื่องจากสืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษจึงพูดภาษาอังกฤษ 

นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต เปนสังคมอุตสาหกรรม มีความเปน

ประชาธิปไตยสูง ประชากรมีอิสรภาพอยางเต็มที่ภายใตกฎหมายและระเบียบแบบ

แผนอันดีของสังคม มีลักษณะเปนสังคมเมืองมากกวาสังคมชนบท ประชากรมีฐานะ

ดี มีมาตรฐานการครองชีพสูง 

118. 1 ทวีปอเมริกาใตมีพื้นที่กวางใหญ ทําใหมีความหนาแนนของประชากรนอย ประชากร

สวนใหญอยูทางชายฝงดานตะวันออกของทวีปถัดจากลุมแมนํ้าแอมะซอนลงมาทาง

ใตในเขตประเทศบราซิล อุรุกวัย และบางสวนของประเทศอารเจนตินาและทาง

ตอนบนของทวีปต้ังแตชายฝงดานทะเลแคริบเบียนจนถึงอาวปานามา สวนเขต

ประชากรเบาบางอยูบริเวณที่สูงกิอานา บนเทือกเขาแอนดีส ที่ราบลุมแอมะซอนซึ่ง

เปนปาฝนเขตรอนตอนกลางของประเทศบราซิล ที่สูงปาตาโกเนีย จนถึงปลายแหลม

สุดของทวีป เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก และ

สภาพอากาศแบบที่สูงไมเหมาะในการอยูอาศัย 

119. 3 ประเทศเวเนซุเอลาเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงทางดานพลังงาน เนื่องจากมีปริมาณ

นํ้ามันสํารองที่พิสูจนแลวประมาณรอยละ 7 ของโลก สูงเปนอันดับ 6 ของโลก และ

สงออกนํ้ามันดิบมากที่สุดในภูมิภาคตะวันตก โดยมีสหรัฐอเมริกาและจีนเปนผูซื้อ

นํ้ามันรายใหญ ดังน้ัน เวเนซุเอลาจึงมีกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว  

120. 4 จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและความตองการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาที่พบ

สวนใหญเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ นํ้าเนาเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ทั้งน้ีการ

เพิ่มขึ้นของยานยนต การขยายตัวเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ การทําเหมือง

แร สงผลใหมีของเสียระบายออกสูสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก และไมสามารถกําจัด

ได ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญทั่วทวีปอเมริกาใต เชน เมืองรีอูดีจาเนรูของ

บราซิล เมืองกอรโดบาของอารเจนตินา กรุงลิมาของเปรู เมืองมาราไกโบของ

เวเนซุเอลา กรุงโบโกตาของโคลอมเบีย เปนตน  
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา                                        2552 

 

 

 

สวนที่ 1 : ขอ 1-10 

1.  1, 3, C               2.  4, 5, D                3.  3, 4, B                4.  2, 2, E                5.  5, 1, A   

6.  6, 1, C               7.  1, 5, D                8.  2, 4, B                9.  4, 3, E              10.  3, 2, A 

 

สวนที่ 2 : ขอ 11-50 

      11.  2                     12.  3                       13.  2                      14.  4                       15.  1    

      16.  1                     17.  3                       18.  4                      19.  1                       20.  1   

      21.  2                     22.  2                       23.  1                      24.  2                       25.  1   

      26.  1                     27.  2                       28.  3                      29.  2                       30.  3 

      31.  2                     32.  1                       33.  4                      34.  2                       35.  4     

      36.  1                     37.  1                       38.  4                      39.  4                       40. 2   

      41.  2                     42.  1                       43.  3                      44.  2                       45.  3     

      46.  3                     47.  2                       48.  2                      49.  3                       50.  2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศกึษา 
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา                                        2553 

 

 

 

สวนที่ 1 : ขอ 1-12 

1.  3                         2.  4                        3.  4                        4.  3                 

5.  4                         6.  3                        7.  3                        8.  1 

9.  2                       10.  1                      11.  1                      12.  3 

 

 

สวนที่ 2 : ขอ 13-15 

      13.  2, 5, E                       

      14.  3, 6, D   

      15.  5, 3, B                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศกึษา 
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา                                         2552 

 

 

ตอนท่ี 1 สังคมศึกษา : จํานวน 50 ขอ (รวม 50 คะแนน) 

สวนท่ี 1  :  แบบระบายคําตอบใหสัมพันธกัน   

  จํานวน 10 ขอ (ขอ 1-10) : ขอละ 1 คะแนน 

จงพิจารณาเลือกคําตอบจาก 3 กลุม กลุมละ 1 คําตอบ ใหถูกตองครบทั้ง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน 
 

ขอ 1-5 ใชขอมูลจากตารางนี้ตอบคําถาม 
 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ลําดับที่ ภูมิปญญา/คานิยม ลําดับที่ สังคมวัฒนธรรม ลําดับที่ สถาบันสังคม 

1 นารักอยางไทย/จิตใจ

งดงาม 

1 แหลงการเรียนรู A สถาบันศาสนา 

2 ลูกประคบสมุนไพร 2 วัตถธุรรม B สถาบันการศึกษา 

3 ความรูคูคุณธรรม 3 สหธรรม C สถาบันครอบครัว 

4 การลงแขก 4 สังคมเมือง D สถาบันเศรษฐกิจ 

5 การจัดต้ังพิพิธภัณฑ

บานชาวสวน 

5 สังคมชนบท E สถาบันการปกครอง 

 

1.   คุณยาฝกสอนมารยาทในการกราบไหวใหหลานแฝดทั้ง 2 ตามคานิยมในขอใด เปนวัฒนธรรมประเภทใด 

และอยูในสถาบนัใด 

 ตอบ  1, 3, C 

2.   ชาวบานตําบลดอนทรายรวมกันออกแรงชวยเกี่ยวขาว ซึ่งมีชื่อเรียกวาอะไร สังคมนี้เปนสังคมประเภทใด 

กิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับสถาบันใด 

 ตอบ  4, 5, D 

3.   ปญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายในปจจุบัน ดังนี้การแกไขจําเปนตองปลูกฝงคานิยมใด โดยเฉพาะตามเมืองที่

เปนศูนยกลางความเจริญที่เรียกวาอะไร การปลูกฝงดังกลาวเปนหนาที่ของสถาบันใดโดยตรง  

ปการศกึษา 
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 ตอบ   3,4, B 

4.   นายอําเภอสงเสริมใหชาวบานนําพืชพื้นบานมาผลิตตามภูมิปญญา จนเกิดผลิตภัณฑชนิดใด จัดเปน

วัฒนธรรมประเภทใด สถานการณดังกลาวเปนหนาที่ของสถาบันใด 

 ตอบ   2, 2, E 

5.   โครงการของวัดคลองนํ้าลึกเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมตรงกับโครงการขอใด เพื่อสงเสริมสิ่งใด และทั้งหมด

เปนงานของสถาบันใด 

 ตอบ   5, 1, A 

ขอ 6-10 ใชแผนที่ หนา 4 และขอมูลในตาราง หนา 5 สําหรับตอบขอ 6-10 
 

 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

เลขที่

ลําดับขอ 

ลักษณะสําคัญ/

ความสําคัญ 

เลขที่

ลําดับขอ 

ชื่อลุมแมนํ้าสําคัญ ตัวอักษร

ลําดับขอ 

ชื่อทวีป 

1 ปาดงดิบกวางใหญ

ที่สุดในโลก 

1 มิสซิสซิปป 

มิสซูรี 

A เอเชยี 

2 แหลงแรเหล็ก     

ถานหินคุณภาพดีและ

เขตอุตสาหกรรมหนัก 

2 อิรวดี โขง B ยโุรป 
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3 เขตมรสุม แหลงผลิต

ขาวเจา ยางพารา 

ปาลมนํ้ามัน และ  

แรดีบุกที่สําคัญของโลก 

3 ไนล C อเมริกาเหนือ 

4 ทะเลทรายที่กวางใหญ 

ทีส่ดุในโลกและ

แหลงนํ้ามัน 

4 ไรน โรน 

เอลเบ 

D อเมริกาใต 

5 ทุงหญาเลี้ยงแกะ

พันธุขนคุณภาพดี

ที่สุดของโลก 

5 แอมะซอน E แอฟริกา 

6 ทุงขาวสาลี ขาวโพด 

ที่กวางใหญที่สุด 

ของโลก 

6 เมอรรยี-ดารลิง F ออสเตรเลยี 

 

6.   พื้นที่บริเวณหมายเลข 1 มีความสําคัญอยางไร แมนํ้าสายใดสรางความอุดมสมบูรณใหพื้นดินบริเวณน้ี 

และพื้นที่แหงน้ีอยูในทวีปใด 

 ตอบ   6, 1, C 

7.   พื้นที่หมายเลข 2 มีลักษณะพื้นพรรณธรรมชาติเปนแบบใด แมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่บริเวณน้ีคือ

แมนํ้าใด และพื้นที่แหงน้ีอยูในทวีปใด 

 ตอบ   1, 5, D 

8.   พื้นที่บริเวณหมายเลข3 มีความสําคัญอยางไร แมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่บริเวณน้ีคือแมนํ้าใด และ

พื้นที่แหงน้ีอยูในทวีปใด 

 ตอบ   2, 4, B 

9.   พื้นที่บริเวณหมายเลข 4 มีความสําคัญอยางไร แมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่บริเวณน้ีคือแมนํ้าใด และ

พื้นที่แหงน้ีอยูในทวีปใด 

 ตอบ   4, 3, E 

10. พื้นที่บริเวณหมายเลข 5 มีลักษณะสําคัญอยางไร แมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่บริเวณน้ีคือแมนํ้าใด 

และพื้นที่แหงน้ีอยูในทวีปใด 

 ตอบ   3, 2, A 
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สวนท่ี 2  :     แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

จํานวน 40 ขอ (ขอ 11-50) : ขอละ 1 คะแนน 
 

11. จุดมุงหมายของ “จิตภาวนา” คอืขอใด 

1. การสวดออนวอนใหบรรลผุล 

2. การสรางความสงบในจิตใจ 

3. การมีระเบียบวินัย สํารวมกายวาจา 

4. การแผความดีไปสูมวลมนุษย 

12. ความเขาใจในไตรลักษณ จะชวยในการดําเนินชีวิตของเราอยางไร 

1. เปนคนแกที่มีคุณภาพ 

2. ยิ้มแยมแจมใสมีความเขาใจกัน 

3. ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท 

4. ทําใจไดด่ังคําวา “ใครชอบ ใครชัง” ชางเถิด 

13. หนาที่สําคัญของพราหมณ ตามหลักศาสนาฮินดูคือขอใด 

1.   สอนหนังสือ   2.   ประกอบพธิกีรรม 

3.   โลชิงชา    4.   จัดบายศรี 

14. จุดมุงหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือขอใด 

1. ใหเคารพบิดามารดาของตน 

2. มิใหโลภในสิ่งที่ไมใชของตน 

3. อยาฆามนุษยเพราะมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา 

4. สรางขวัญและกําลังใจใหชาวยิวมีความอดทนและศรัทธาในพระเจาองคเดิม 

15. บุคคลใดยอมไดรับการยกเวนในการถือศีลอด 

1. อารี เปนหญิงแมลูกออน 

2. อุทัย อายุไมถึง 20 ป 

3. อาทิตย เปนอาสารักษาดินแดน 

4. เอ้ือมพร ตองดูแลมารดาที่ปวยหนัก 

16. เมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวพุทธควรจะระลึกถึงสิ่งใดมากที่สุด 

 1.   พระรัตนตรัย   2.   พระพุทธคุณ 3 

 3.   พระไตรปฎก   4.   การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

17. ขอใด มิใช กีฬาภูมิปญญาของไทย 

 1.   หมากรุก   2.   วาวไทย 

 3.   โยคะ    4.   กระบี่กระบอง 
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18. ขอใด มิใช บทบาททางสังคมตามสถานภาพ 

1. ลูกเสือชั้นม.ตนแตงเคร่ืองแบบในวันหยุดเพื่อไปรับเสด็จ  

2. ผูอํานวยการโรงเรียนประชุมทั้งครูและผูปกครองพรอมกัน 

3. แพทยประจําตําบลแนะนําวิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

4. นักเรียนติดตอเชารถตูรับสงตามเสนทางตางๆ 

19. การแกปญหาในสังคมที่ไดผลจะตองเร่ิมตนอยางไรเปนลําดับแรก  

1. สรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว 

2. ยกยองผูกระทําความดีใหปรากฏ 

3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามแบบตะวันตก 

4. แกภาพลักษณที่ไมดีของประเทศ 

20. วัตถุประสงคที่สําคัญของกฎหมายคือขอใด 

1. การควบคุมความประพฤติของคนในสังคม 

2. การประสานประโยชน 

3. การพัฒนาสังคมใหกาวหนา 

4. การระงับขอพิพาท 

21. คณะกรรมการชุดใดมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบมิใหเกิดกรณีพิพาทนมโรงเรียนบูด หรือ          

ปลากระปองเนาเสีย 

1. คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

3. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

4. องคการบริหารสวนทองถิ่น 

22. หลักการปกครองที่ดีที่สุดในทุกระบอบคือขอใด 

1. มีรัฐบาลที่ต้ังขึ้นตามแนวนโยบายแหงรัฐ 

2. มีกฎหมาย มีศีลธรรม และมีความยุติธรรม 

3. รัฐบาลแถลงนโยบายและวาระแหงชาติชัดเจน 

4. ประชาชนมีความเขาใจและเคารพกฎหมาย 

23. นักเรียนคนใดตอไปน้ี เมื่อเติบโตขึ้นจะเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย  

1. ในการเลือกต้ังประธานนักเรียน มุกตัดสินใจเลือกพลอยเพราะพลอยเปนคนมีความรับผิดชอบ   

ทั้งๆ ที่ไมไดเปนเพื่อนกลุมเดียวกันกับตน 

2. หลังจากปดการแขงขันกีฬาสี นิลนําเพื่อนไปกินเลี้ยงเพราะตนมีฐานะดี 

3. ทุกคนตางรักแกว เพราะแกวมักจะเกรงใจผูอ่ืน 

4. แมจะมีเร่ืองราวใดๆ เกิดขึ้น มรกตก็ไมรูสึกทุกขรอน 
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24. ความสําเร็จในดานการเมืองการปกครองของไทย จําเปนตองมีสิ่งใดเกื้อหนุน  

1. จารีตประเพณี 

2. วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

3. คานิยม “เดินตามหลังผูใหญ หมาไมกัด” 

4. คานิยม “เปนผูนอยคอยกมประนมกร” 

25. ขอใดถอืเปนมรดกทางวัฒนธรรมดานวัตถุ  

 1.   โบราณสถาน   2.   ใบลาน 

 3.   คัมภีรกุรอาน   4.   นิทานปรัมปรา 

26. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของคําวา ‘เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ’  

 1.   มั่นคง ยั่งยืน    

 2.   เติบโต กาวหนา 

 3.   แขงขันได ทัดเทียม   

 4.   เสมอภาค ยุติธรรม 

27. ปจจัยขอใดจะสงผลใหเจาของธุรกิจตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต  

1. ราคาของสินคาที่ทดแทนกันไดลดตํ่าลง 

2. ราคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลดตํ่าลง 

3. อัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าเพิ่มขึ้น 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 

28. ผูบริโภคที่ฉลาดและรูเทาทัน (Smart Consumer) ควรตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการโดยใช

หลักเกณฑใด 

1. เลือกซื้อสินคาที่สามารถตอรองราคาไดตํ่าที่สุด 

2. เลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาจากกระแสนิยมของสังคม 

3. เลือกซื้อสินคาที่มีการรับประกันและมีบริการหลังการขาย 

4. การซื้อสินคาที่ตอบสนองความพึงพอใจมากที่สุด 

29. แนวคิดของการดําเนินธุรกิจประเภทสหกรณมีความสัมพันธอยางไรกับหลักการพื้นฐานตาม            

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.   ความพอประมาณ  2.   ความมีเหตุผล 

 3.   การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน  4.   ความไมประมาท 

30. หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น จะสงผลกระทบตอหนวยธุรกิจใด 

 1.   สถาบันการเงิน   2.   กระทรวง ทบวง กรม 

 3.   ผูสงออก   4.   ผูนําเขา 
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31. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรเมื่อประสบกับปญหาเงินเฟอ  

1. กระตุนใหสถาบันการเงินปลอยเงินกูแกประชาชนเพิ่มขึ้น 

2. กระตุนการออมภาคประชาชน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร  

3. สงเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ เพื่อกระตุนการจางงาน  

4. สงเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดเลก็ 

32. เศรษฐกิจของไทยจะฟนตัวไดมากนอยเพียงไร ขึ้นกับปจจัยใดเปนสําคัญ 

 1.   ภาวะเศรษฐกิจโลก  2.   การสั่งซื้อจากตางประเทศ 

 3.   ราคาน้ํามันในตลาดโลก  4.   อัตราภาษีศุลกากร 

33. รัฐบาลควรจะใชสถาบันใดเปนแหลงเงินทุนตามนโยบาย “ไทยเขมแข็ง” 

1. เงินกูจากตางประเทศ   2.    ธนาคารออมสิน  

3.    ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา   4.    กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

34. ขอใดเปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน  

1. การลดกําแพงภาษีสินคานําเขาจากตางประเทศ 

2. การจัดงบประมาณสนับสนุนภาคการเกษตรในประเทศ 

3. การยกเลิกมาตรการหามนําเขาสินคาบางชนิดจากประเทศคูคา 

4. การใหสิทธิพิเศษในการนําเขาสินคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนา 

35. สินคาสงออกที่ทํารายไดใหประเทศไทยมากที่สุดในปจจุบันคือขอใด 

1. ขาว ขาวโพด ยางพารา น้ําตาล 

2. ขาว มันสําปะหลัง อาหารทะเลแชแข็ง พริกไทย 

3. ผาไหม อาหารกระปอง ขาว ขาวโพด 

4. คอมพิวเตอร แผงวงจรไฟฟา สิ่งทอ อัญมณี 

36. จงเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยของการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรของไทย 

  A สะดวก 

  B เขาใจงาย 

  C เห็นลักษณะสําคัญ 

  D เชื่อมโยงเหตุการณ 

  E ความสัมพันธตอเน่ืองกับสมัยเร่ิมตนใหมหรือหลายสมัย 

1. A          B          C          D          E     

2. B          C          D          A          E 

3. D          C          A          B          E 

4. A          C          B          E          D 
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37. คําวา “บางกอก” นั้น มีขอสันนิษฐานวาอาจมาจากการที่แมนํ้าเจาพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแหงมีสภาพ

เปนเกาะเปนโคก จึงเรียกกันวา “บางเกาะ” หรือ “บางโคก” หรือไมก็เปนเพราะบริเวณน้ีมีตนมะกอกอยูมาก 

จึงเรียกวา “บางมะกอก” โดยคําวา “บางมะกอก” มาจากวัดอรุณ ซึ่งเปนชื่อเดิมของวัดดังกลาว และตอมา

กรอนคําลงจึงเหลือแตคําวาบางกอก 

ขอความขางตนนี้เชื่อถือไดมากนอยเพียงไร และสามารถนําขั้นตอนใดที่สําคัญที่สุดของวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใช 

1. เชื่อถือไมได และตองรวบรวมขอมูลกอน 

2. เชื่อถือได และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

3. เชื่อถือไมได และควรสรุปขอมูลกอน 

4. เชื่อถือได และดําเนินการต้ังสมมติฐานตอไป 

38. นางสาวเย็นฤดี งามพรอม เกิดในป พ.ศ. 2511 ถาเทียบตามศักราชสากลของฮิจเราะหศักราชจะตรงกับปใด 

 1.   1551    2.   1968 

 3.   3054    4.   1389 

39. การจดบันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ ทั้งขอมูลและแหลงขอมูลใหถูกตอง เพื่อการอางอิงที่นาเชื่อถือ    

อยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร 

 1.   วิเคราะหขอมูล   2.   ระบุประเด็นปญหา 

 3.   สรุปองคความรู   4.   รวบรวมขอมูล 

40. การสันนิษฐานการคนพบมนุษยในยุคหินเกาตอนตนเรียกวาอยางไร 

 1.   มนุษยวานร   2.   มนุษยไฮเดนเบิรก 

 3.   มนุษยนแีอนเดอธลั  4.   มนุษยโครมันยอง 

41. อารยธรรมใดเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 1.   จีน    2.   อินเดีย 

 3.   อิสลาม    4.   กรีก-โรมนั 

42. เหตุผลใดที่ทําใหเกิดความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 

1. สาเหตุทางอุดมการณทางการเมือง 

2. สาเหตุทางสังคม และชนชั้น 

3. สาเหตุทางวัฒนธรรม และการทหาร 

4. สาเหตุทางดานเศรษฐกิจอันเปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  

43. องคการยูเนสโก (UNESCO) เปนหนวยงานภายใตสหประชาชาติ มีจุดมุงหมายในการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิกในดานใดมากที่สุด 

 1.   การเมือง   2.   เศรษฐกิจ 

 3.   สังคม    4.   ความมั่นคง 
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44. การวิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนในขอใดมากที่สุด  

1. ทําใหเกิดความรูสึกชาตินิยม 

2. ฝกใหมีวิธีคิดที่เปนเหตุเปนผล 

3. ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 

4. คาดหมายเหตุการณที่จะเกิดไดแมนยํา 

45. ระเบียบการปกครองสมัยอยุธยาจําเปนตองจัดระเบียบใหรัดกุมและเขมงวดมากขึ้น ดวยสาเหตุหลาย

ประการ ขอใดมีสวนสําคัญนอยที่สุด 

1. มีดินแดนในการปกครองเพิ่มมากขึ้น 

2. ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําใหสังคมมีโครงสรางซับซอน 

3. วิถีชีวิตของคนไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะการศึกษาแพรหลาย 

4. มีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก 

46. ถานักเรียนตองการชมการถายทอดสดฟุตบอลซึ่งแขงขันที่ประเทศอังกฤษ เวลา 15.00 น. วันเสาร 

นักเรียนตองเปดเคร่ืองรับโทรทัศนที่ประเทศไทย เวลาใด จึงจะไดชมการถายทอดต้ังแตเร่ิมตนการ

แขงขัน 

 1.   8.00 น. วันเสาร   2.   15.00 น. วันเสาร  

 3.   22.00 น. วันเสาร  4.   8.00 น. วันอาทิตย  

47. แผนที่ฉบับหนึ่งระบุมาตราสวน 1 : 200,000 ระยะจริงที่สั้นที่สุดระหวางเมือง ก และเมือง ข ในแผนที่

ฉบับน้ีเปนกี่กิโลเมตร ถาระยะหางของเมืองทั้งสองในแผนที่ 5 เซนติเมตร 

 1.   5    2.   10 

 3.   15    4.   20 

48. ถาจะเดินทางทองเที่ยวชมถ้ําหินงอก หินยอย ลองแกงชมน้ําตกที่สวยงาม ควรไปทองเที่ยวจังหวัดใด  

 1.   นครราชสีมา   2.   กาญจนบุรี 

 3.   ชลบุรี    4.   สิงหบุรี 

49. ถาจะต้ังโรงงานนํ้าตาลใหใกลแหลงวัตถุดิบ แรงงานหางายควรเลือกพื้นที่ในขอใด จึงจะเหมาะสมที่สุด  

 1.   นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 2.   ระยอง จันทบุรี 

 3.   ขอนแกน นครราชสีมา  4.   เชียงใหม เชียงราย 

50. การแกปญหาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ขอใด ไม เหมาะสม 

1. ปญหาขาดแคลนทีด่นิทาํกนิในภาคเหนือ-ควรเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จํากัด  

2. ปญหาดินเคม็ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ-ควรฉีดน้ําลางเกลือในดินอยางสม่ําเสมอ  

3. ปญหานํ้าเสียในแมนํ้าเจาพระยา-ควรลดการทิ้งขยะ และไมปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้า 

4. ปญหาดินเปร้ียวหรือดินเปนกรดในภาคใต-ควรดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ “แกลงดิน”  
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   ชุดท่ี 2           ขอสอบ O-Net   วิชา สงัคมศึกษา                                        2553 

 

 

ตอนท่ี 1 สังคมศึกษา : จํานวน15 ขอ (รวม  25 คะนน) 

สวนท่ี 1  :  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว 

  จํานวน 12 ขอ (ขอ 1-12) : ขอละ 1.5 คะแนน 

 

1.   เมื่อประเทศประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นมาก สงผลตอคาครองชีพของประชาชน 

รัฐบาลควรมีแนวทางการแกปญหาอยางไร 

1. เรงจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดิน 

2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร 

3. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

4. ลงทุนในโครงการขนาดใหญ 

2.   ในชวงปที่ผานมาประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุระเบิดที่แทนขุดเจาะนํ้ามันจนกอใหเกิดการร่ัวไหลของ

นํ้ามันในทะเลบริเวณอาวเม็กซิโก เหตุการณดังกลาวสงผลเสียหลายประการ ยกเวน ขอใด 

1. การปนเปอนของคราบน้ํามันบริเวณชายหาด 

2. การตกคางของสารเคมีที่ใชกําจัดคราบน้ํามัน 

3. การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามแนวชายฝงลดปริมาณลง 

4. ราคาน้ํามันดิบขยับตัวลดตํ่าลง 
 

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3-6 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระอัธยาศัยพอพระราชหฤทัยที่จะเสด็จประพาส

ตามที่ตางๆ นับต้ังแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยเสด็จไปตามหัวเมืองนอยใหญ เกือบทุกหัวเมือง 

ยกเวนมณฑลที่อยูหางไกล ดวยการคมนาคมในรัชสมัยของพระองคยังลาหลัง เปลืองเวลา ลําบากแกผูอ่ืน  

จึงรออยูมิไดเสด็จไป พระองคทรงโปรดพระราชดําเนินดวยพระองคเอง เพื่อสอดสองดูแลทุกขสุขของ

ราษฎรในลักษณะที่เรียกวา “เสด็จประพาสตน” นอกจากนี้ พระองคยังเสด็จไปเยือนตางประเทศหลายคราว 

เชน อินเดียและชวา เปนตน สวนทวีปยุโรปน้ันไดเสด็จไปถึง 2 คราว เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานา

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติมหาอํานาจ เชน รัสเซีย เยอรมัน และฝร่ังเศส  
 

ปการศกึษา 
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3. สถานการณโลกในขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเรงสราง

สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 

 1.   การปฏิวัติวิทยาศาสตร  2.   การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 3.   การสํารวจทางทะเล  4.   การลาอาณานิคม 

4. การเสด็จประพาสตนมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศไทยในเวลาตอมาอยางไร 

 1.   การยกเลิกระบบจตุสดมภ 2.   การยกเลิกระบบกินเมือง 

 3.   การริเร่ิมสุขาภิบาล  4.   การต้ังเมืองทดลอง “ดุสติธานี” 

5. สภาพเศรษฐกิจของโลกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางไร 

1. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหลังสงครามโลก 

2. การคาขายจํากัดอยูในประเทศแถบยุโรป 

3. ขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเนื่องจากภาวะสงคราม  

4. มีการแขงขันในดานการคาและการเดินเรืออยางกวางขวาง  

6.   ขอใดคือหลักฐานชั้นตนที่ควรใชในการศึกษาประวัติศาสตรการเสด็จประพาสตน  

1. สารคดี ชุด 100 ป ไกลบาน 

2. พระราชนิพนธ เร่ือง ไกลบาน 

3. พระราชหัตถเลขา และภาพถายฝพระหัตถจากการเดินทาง 

4. หนังสือ เร่ือง ความทรงจําจากพระพุทธเจาหลวง โดย ชาลี เอ่ียมกระสินธุ 
 

อานบทความตอไปนี้และตอบคําถามขอ 7-12 

ลุงไกร ผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 

  ลุงไกรเคยรับราชการทหารมากอน ทานบอกวา “เกิดเปนคนไทยตองทดแทนบุญคุณประเทศชาติ” 

หลังปลดประจําการแลว ทานมาทําสวนผักปลอดสารพิษอยูที่บาน ประสบการณในการทํางานทําใหทานรู

กฎหมายและเปนผูมีระเบียบวินัย ทานชวยอบรมสั่งสอนเด็กๆ ใหหลีกเลี่ยงยาเสพติด อยาทําใหผูอ่ืน

เดือดรอนและรูจักทํามาหากินโดยสุจริต 

  ในคราวที่ทานไดรับการสนับสนุนจากนายอําเภอใหเปนผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ทานได

เสียสละที่ดินของทานสวนหนึ่งสรางโรงเรียนชุมชน เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษาและความ

ปลอดภัย ไมอยากใหเด็กเดินไปโรงเรียนไกล การกอสรางโรงเรียนคร้ังน้ี ทานไดชักชวนชาวบานใหมา  

ปลูกสรางอาคารเรียนดวยตนเอง สวนกิจการของสหกรณหมูบานดําเนินไปดวยดี เปนศูนยจําหนายสินคา

พื้นเมืองที่สําคัญแหงหน่ึงของทองถิ่น 

  ความมีนํ้าใจ เสียสละ และการทํางานที่มีวินัย โปรงใส ทําใหลุงไกรเปนตนแบบที่ดีของพลเมืองดี

ในสังคมของเรา 
 

7. บุคคลในขอใดเปนผูมีจริยธรรมสูงสุด 
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1. นายนพเปนยามดูแลความปลอดภัยของหมูบาน 

2. นางนอยใหลูกหลานบวชเปนสามเณรทุกคน 

3. นางเนียนใหความชวยเหลอืผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 

4. นายนอมชวยทําความสะอาดหองน้ําหองสวมภายในวัดเปนประจําทุกวัน 

8.   ลุงไกรควรจะปลูกฝงคานิยมในเร่ืองใด เพื่อใหเด็กๆ และเยาวชนทํางานโดยสุจริต  

1. ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน 

2. อยาหวังนํ้าบอหนา 

3. เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ 

4. ไดดีเพราะปาก ไดยากเพราะคํา 

9.   คุณธรรมที่สําคัญที่สุดของผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชนคือขอใด 

1. การมีทักษะในการสื่อสาร 

2. การมีความเมตตากรุณา 

3. ความเปนคนเสมอตนเสมอปลาย 

4. ความสามารถในการประสานประโยชน 

10. พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชนคือขอใด 

1. การใหการศึกษาอยางตอเน่ือง 

2. การเพิ่มรายไดแกครัวเรือน 

3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. การต้ังองคกรเอกชนที่เปนอิสระ 

11. การดําเนินงานของสหกรณชุมชนคลายคลึงกับความหมายของประชาธิปไตยในขอใด 

1. สหกรณจะเขาไปแกปญหาความไมเทาเทียมกันของชาวบาน 

2. สหกรณชวยสงเสริมและอนุรักษผลิตภัณฑของทองถิ่น 

3. สหกรณไมไดมุงกําไร แตมุงใหสวัสดิภาพแกชาวบาน 

4. สมาชิกสหกรณสามารถใชเสรีภาพไดอยางเต็มที่ 

12. บทบาทหนาที่ในการเปนพลเมืองดีขอใดของลุงไกรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยมากที่สุด 

1. ประกอบอาชีพสุจริต ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

2. เปนทหารรับใชประเทศชาติ 

3. การมีวิสัยทัศนกวางไกล รูจักเสียสละ 

4. การเปนผูมีวินัย โปรงใส 
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สวนท่ี 2   :   ขอ 13-15 เลือกคําตอบจาก 3 กลุมคําตอบที่สัมพันธกัน ตองเลือกตอบครบทั้ง 3 กลุม 

      จึงจะไดคะแนน  

      (ขอ 13-14 ขอละ 2 คะแนน, ขอ 15  3 คะแนน) 

  ชวงฤดูฝนของทุกป หมูบานบึงมัจฉามักเกิดปญหาซ้ําๆ เพราะแมฝนจะตกชุกเพียงใด แตบึงใหญ

แหงนี้กลับเก็บน้ําไดนอย มีดินทรายจํานวนมากไหลตามแรงน้ําฝนลงไปขังในบึง ทําใหบึงต้ืนเขิน บางป

ศาลาที่พักริมบึงหลุดลอยลงไปในน้ํา เพราะตลิ่งรอบๆ บึงทรุดลงและพังงาย 

  กอนฤดูฝนปน้ี สมาชิกในหมูบานบึงมัจฉา ไดจัดประชุมสมาชิกเพื่อระดมความคิดแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมเพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ําซอนขึ้นอีก ชาวบานทุกคนรักบึงแหงน้ี เพราะนอกจากจะเปนแหลงนํ้า

สําหรับอุปโภค บริโภคของทุกครัวเรือนแลว ยังมีประโยชนตอพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบาน อีกทั้งเปน

แหลงปลาน้ําจืดนานาชนิด ชาวบานมีรายไดจากการประมงในแหลงน้ํานี้ โดยมีการรวมกลุม แปรรูปผลผลิต

ทําขาวเกรียบปลาและผลผลิตอ่ืนๆ ที่ไดจากการเกษตรกรรม ขาวเกรียบปลาจัดเปนสินคา OTOP ของ

หมูบานบึงมัจฉาเพราะมีคุณภาพดี กรอบอรอย ใหรสชาติเน้ือปลา ราคายุติธรรม ทําใหมีผูตองการซื้อจํานวน

มาก จึงผลิตไมพอจําหนาย ทําใหสินคาขาดตลาดเสมอ ชาวบานเห็นคุณคาของแหลงนํ้าแหงน้ี จึงรวมมือกัน

อยางจริงจังที่จะดูแลรักษาทรัพยากรที่มีคาของหมูบานใหมีความสมบูรณและใชประโยชนไดยืนนาน 
 

คําตอบกลุมที่ 1 คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

เลขที่

กํากับขอ 

ปญหา เลขที่

กํากับขอ 

สาเหตุของปญหา ตัวอักษร

กํากับขอ 

แนวทางการ

แกปญหา 

1 ศาลาที่พักพังทลาย 1 ขาดแหลงนํ้าและ 

ขาดที่ดินทําการ

เกษตรกรรม 

A เพิ่มคุณภาพสินคา

และลดราคา 

2 บึงนํ้าต้ืนเขิน  

ตลิ่งพังงาย 

2 มีชั้นหินเกลือใตดิน B เพิ่มอุปทานในสินคา

และพัฒนาผลผลิตอ่ืน

ใหเปนสินคา OTOP 

3 ปริมาณสัตวนํ้าลดลง 3 อุปทานของสินคา 

ตํ่ากวาอุปสงค 

C รัฐบาลใหความรูแก

ชาวบานเพื่อสราง
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อาชีพใหม 

4 ความยากจน  

ขาดอาชีพเสริม 

4 ราคาสินคาสูงทําให

อุปสงคในสินคาตํ่า 

D เรงเพาะพันธุปลาและ

พัฒนาการจับปลาให

ถูกวิธ ี

5 สินคา OTOP  

ไมพอจําหนาย 

5 ดินทรายขาดพืช 

ปกคลมุและยดึดิน 

E ปลูกไมยืนตนและพืช

คลมุดินรอบแหลงนํ้า 

และขุดลอกทราย

กอนฤดูฝน 

6 สินคา OTOP  

เหลอืจําหนาย 

6 การใชประโยชนจาก

สัตวนํ้ามากเกินไป 

ขาดการบํารุงรักษา

และขยายพันธุ 

F ปลูกพืชทนดินเค็ม 

 หมายเหตุ กลุมคําตอบแตละขอ เลือกไดคร้ังเดียว  

 

13. จากเร่ืองราวของหมูบานบึงมัจฉา ปญหาใดเปนปญหาสําคัญที่สุดของหมูบาน ซึ่งมักจะเกิดซ้ําๆ 

โดยเฉพาะฤดูฝน เพราะเหตุใด และการแกไขปญหาในขอใด นําความรูทางภูมิศาสตรมาแกไขปญหา

ดังกลาวไดอยางสอดคลองเหมาะสม 

 ตอบ   2, 5, E 

14. เมื่อพิจารณาปญหาของหมูบานบึงมัจฉา ปญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลจากการประกอบ

อาชีพของชาวบาน เพราะเหตุใด และควรแกไขปญหาอยางไร จึงจะเหมาะสมใหสามารถประกอบอาชีพ

เดิมได 

 ตอบ   3, 6, D 

15. ขอใดเปนปญหาเกี่ยวกับสินคา OTOP ของหมูบาน ปญหาเกิดจากสาเหตุใด และควรแกไขอยางไรจึงจะ

ถูกตองเหมาะสมและยังชวยใหชาวบานของหมูบานแหงนี้มีรายไดเพิ่มขึ้น 

 ตอบ   5, 3, B 

 

 

 

 
 


