
       
1  

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาปีการศึกษาปี 2562 

 

แบบปรนัย  5  ตัวเลือก  เลือก  1  ค ำตอบที่ถูกที่ถูกที่สุด จ ำนวน  50  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  รวม  100  คะแนน 

1.     ปีพุทธศักรำชตำมคติที่ใช้ในสังคมไทย เริ่มต้นนับต้ังแต่เหตุกำรณ์ใดในพุทธประวัติ 

         1.    ปีที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ 

         2.    1 ปีหลังจำกพระพุทธเจ้ำตรัสรู ้

         3.     ปีที่พระพุทธเจ้ำแสดงปฐมเทศนำ 

         4.     ปีที่พระพุทธเจ้ำปรินิพพำน 

         5.     1 ปีหลังจำกพระพุทธเจ้ำปรินิพพำน 

 

2.      ถ้ำกำรเปล่งอำสภิวำจำคือกำรประกำศอิสรภำพของเจ้ำชำยสิทธัตถะ แล้วกำรประกำศอิสรภำพน้ีได้กลำยเป็นจริงได้ใน      

         เหตุกำรณ์ใด 

         1.    กำรประสูติของเจ้ำชำยสิทธัตถะ 

         2.    กำรออกผนวชของเจ้ำชำยสิทธัตถะ 

         3.    กำรตรัสรู้ของเจ้ำชำยสิทธัตถะ 

         4.     กำรแสดงปฐมเทศนำของพระพุทธเจ้ำ 

         5.     กำรเสด็จดับขันปรินิพพำนของพระพุทธเจ้ำ 
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3.      ตอนสมัยเด็กของพระเยซู มักจะมีคนถำมปัญหำต่อท่ำนมำกมำย และทุกครั้งเมื่อถูกถำมท่ำมักจะตอบว่ำ “เด๋ียวก่อน ฉันจะ   

         ถำมบิดำฉันดูก่อน” 

         1.    โยเซฟ 

         2.    โยฮัน 

         3.    ยูดำห์ 

         4.    พระเป็นเจ้ำ 

         5.    จอห์น 

 

4.      เศรษฐีคนหน่ึงมีบุตรชำยคนเดียว ด้วยควำมรักและควำมหวังในอนำคตของลูกจึงพยำยำมทุกวิธีเพ่ือให้ลูกได้เข้ำเรียน   

         โรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่บุตรชำยไม่รักดีมักไม่สนใจเรียน ก่อเรื่องทะเลำะวิวำทกับเพ่ือน และแกล้งครูเป็นประจ ำ จนต้อง   

         ย้ำยโรงเรียนบ่อยๆ ท ำให้ลูกชำยเศรษฐีไม่มโีอกำสได้เรียนหนังสือเลยต้ังแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม 

         ข้อใดที่ลูกชำยเศรษฐีมีพร้อมสมบูรณ์ตำมหลักกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำ 

         1.    เสียงจำกผู้อื่น 

         2.    กำรใส่ใจโดยแยบคำย 

         3.    ปัจจัยภำยใน 

         4.    กำรรู้จักคิด 

         5.    กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล 
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5.     เน้ือเพลงในข้อใดแสดงควำมสัมพันธ์ของเหตุผลปัจจัยตำมหลักปฏิจจสมุปบำท 

        1.    “กบเอยท ำไมจึงร้อง กบเอยท ำไมจึงร้อง ท่ีกบมันร้องก็เพรำะว่ำท้องมันปวด ท้องเอยท ำไมจึงปวด ท้องเอยท ำไมจึงปวด     

               ที่ท้องมันปวดก็เพรำะว่ำข้ำวมันดิบ ข้ำวเอยท ำไมจึงดิบ ข้ำวเอยท ำไมจึงดิบ ที่ข้ำวมันดิบก็เพรำะว่ำฝนมันตก” 

        2.    .แมงมุมลำยตัวน้ัน ฉันเห็นซมซำนเหลือทน วันหน่ึงมันเปียกฝน ไหลลงจำกบนหลังคำ พระอำทิตย์ส่องแสง น้ ำแห้ง    

               เหือดไปลับตำ มันรีบไต่ข้ึนฝำ หันหลังมำท ำตำลึกวำว” 

        3.    “จะจับปูด ำขย ำปูนำ จะจับปูม้ำ คว้ำปูทะเล สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล ชะโอละเห่ นอนในเปลหลับไป ชะโอละเห่     

               นอนในเปลหลับไป จะจับปูด ำขย ำปูนำจะจับปูม้ำคว้ำปูทะเล สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล ชะโอละเห่ นอนในแปล 

               หลับไปชะโอละเห่ นอนในเปลหลับไป” 

        4.    “ต้วม ต้วม เต้ียม เต้ียม ออกมำขำกไข่ เจ้ำหนอนตัวใหญ่ ลูกใครกันหนอ กระด๊ึบ กระด๊ึบไป กระด๊ึบ กระด๊ืบไป กระด๊ึบ     

    กระด๊ึบไป กระด๊ึบ กระด๊ึบไป บนใบไม้อ่อน กัด กัด กิน กิน อิ่มแล้วก็นอน” 

        5.    “เรำมีตำไว้ดู เรำมีหูไว้ฟัง คุณครูท่ำนสอนท่ำนสั่ง เรำต้ังใจฟัง เรำต้ังใจดู” 

 

6.      พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้ำตรัสสั่งสอนเป็นเวลำ 45 ปี มีจ ำนวนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3   

        หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้ำสั่งสอนทั้งหมด เมื่อสรุป    

        เป็นหน่ึงเดียว ได้แก่ข้อใด 

        1.    ขันติธรรม 

        2.    เมตตำธรรม 

        3.    สติธรรม 

        4.    วิริยธรรม 

        5.   จำคธรรม 

 



       
4  

 

7.      นำยแดงเป็นคนจิตใจโหดร้ำย ชอบล่ำสัตว์ป่ำที่หำยำก เพ่ือควำมสนุกและบันเทิงใจหลักเบญธรรมข้อใดที่จะช่วยให้เขำไม่ม ี 

        พฤติกรรมเช่นน้ี 

        1.    เมตตำกรุณำ 

        2.    สมัมำอำชีวะ 

        3.    สทรำสันโดษ 

        4.    สัจจะ 

        5.    อัปปมำทะ 

 

8.      ตำมหลักปฏิบัติ 5 ประกำรในสำสนำอิสลำม ข้อใดถือว่ำเป็นหัวใจของกำรเป็นมุสลิม 

        1.    กำรบ ำเพ็ญฮัจญ์ 

        2.    กำรนมำซ หรือละหมำด 

        3.    กำรถือศีลอด 

        4.    กำรจ่ำยซะกำต 

        5.    กำรปฏิญำณตน 

 

9.      กำรพัฒนำท่ีย่ังยืนเชิงพุทธในควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอะไรมำกท่ีสุด 

        1.    เศรษฐกิจ 

        2.    สังคม 

        3.    สิ่งแวดล้อม 

        4.    คน 

        5.    กฎหมำย 
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10.    นำยด ำเป็นคนจริงใจ พูดจริง ท ำจรงิ จะพูดอะไรก็เป็นที่เชื่อถือ ไว้วำงใจได้ในทุกระดับ ไม่ว่ำในครอบครัว หมู่บ้ำน ท่ีท ำงำน    

และชุมชม 

นำยด ำมีหลักธรรมส ำหรับผู้ครองเรือนข้อใด 

1.    สัจจะ 

2.    ทมะ 

3.   ขันติ 

4.   จำคะ 

5.   วิริยะ 

 

11.   ข้อใดกล่ำวถึงของหมั้นไมถู่กต้อง 

1.    เป็นทรัพย์สิน ท่ีฝ่ำยชำยให้แก่ฝ่ำยหญิง 

2.    เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ำยหญิงให้ฝ่ำยชำย เพ่ือเป็นหลักฐำนก่อนสมรส 

3.    เป็นหลักฐำนก่อนกำรสมรสและตกเป็นของหญิงทันที 

4.    เป็นหลักบำนก่อนกำรสมรส และไม่อำจเรียกคืนได้แม้ไม่ได้สมรสเว้นแต่ฝ่ำยหญิงจะผิดสัญญำหมั้น 

5.    เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ำยชำยให้แก่ฝ่ำยหญิง และเป็นหลักฐำนก่อนกำรสมรส 

 

 

 

 

 

 

 



       
6 12.   นำยด ำจอดรถจักรยำนของตนไว้หน้ำร้ำนอำหำร เพ่ือสั่งอำหำรกลับบ้ำน นำยขำวเห็นเป็นโอกำส จึงข่ีจักรยำนของนำยด ำ

ออกไปโดยต้องกำรเอำไปเป็นของตน นำยด ำเห็นดังน้ัน จึงว่ิงไปจะดึงเสื้อนำยขำวไว้ เพ่ือไม่ให้นำยขำวข่ีจักรยำนไปได้ แต่ดึงเสื้อ

ไม่ทันและนำยด ำเสียหลักล้มลงได้รับบำดเจ็บต้องเย็บสองเข็ม 

1.    ฐำนลักทรัพย์ 

2.    ฐำนชิงทรัพย์ 

3.    ฐำนว่ิงรำวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำยแก่กำย 

4.    ฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย และลักทรัพย์ 

5.    ฐำนว่ิงรำวทรัพย์ และประมำทท ำให้ผู้อื่นได้รับอันตรำยแก่กำย 

 

13.   กำรด ำเนินกำรของพนักงำนสอบสวนกรณีใดที่ไม่ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลในชีวิตและร่ำงกำย 

1.    บังคับเจำะเลือดผู้ต้องหำคดีก่อกำรร้ำย เพ่ือน ำตัวอย่ำงเลือดไปตรวจหำ DNA  

2.    ใช้ไฟฟ้ำช็อตตำมร่ำงกำยของผู้ต้องหำเพ่ือให้รับสำรภำพว่ำได้กระท ำผิด 

3.    ใช้ปืนยิงผู้กระท ำควำมผิดที่ลักรถจักรยำนและก ำลังจะข่ีหนีต ำรวจไป จนท ำให้ผู้น้ันถึงแก่ควำมตำย 

4.    น ำผู้ต้องหำกรำบขอขมำผู้เสียหำยต่อหน้ำสื่อมวลชนโดยไม่ได้ขอควำมยินยิมจำกผู้ต้องหำก่อน 

5.    จับผู้ต้องหำมำควบคุมในห้องขังที่สถำนีต ำรวจเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงเพ่ือแจ้งข้อหำและสอบปำกค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

14.   ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับลักษณะเฉพำะของสังคมไทย 



       
7 1.    เป็นสังคมที่ระบบควำมเชื่อและค่ำนิยมได้รับอิทธิพลจำกศำสนำ มำกกว่ำกำรรับแนวคิดค่ำนิยมสำกล 

2.   เป็นสังคมที่มีชนชั้นมำแต่เดิม แต่เปิดโอกำสให้เกิดกำรเลื่อนชนชั้นผ่ำนกำรศึกษำและกำรท ำงำน   

3.   เป็นสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้อำวุโส และมคี่ำนินมเรื่องควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

4.    เป็นสังคมที่มีกำรปลูกฝงัเรื่องควำมรักผูกพันและควำมจงรักภักดีต่อสถำบันกษัตริย์ 

5.    เป็นสังคมที่เครง่ครัดต่อกฎระเบียบ กติกำ และกำรปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนของสังคม 

 

15.   ข้อใดจัดกลุ่มสถำนภำพทำงสังคมของบุคคลไมไ่ม่เข้ำพวกกัน 

1.    บิดำ มำรดำ ลุง ป้ำ น้ำ อำ 

2.    ข้อรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 

3.   แพทย์ วิศวกร สถำปนิก ครู พยำบำล 

4.    บุคคลไร้สัญชำติ แรงงำนข้ำมชำติ 

5.    ศิลปินแห่งชำติ ศำสตรำจำรย์ 

 

16.   ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภำยนอกท่ีส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสัมคมวัฒนธรรมของสังคมไทย 

1.    สถำบันทำงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับแหลง่ผลิตและตลำดจำกกลุ่มเศรษฐกจิต่ำงๆ 

2.    กระแสนิยมสินค้ำวัฒนธรรมที่รับอิทธิพลจำกเทคโนโลยีสื่อสำรสนเทศ 

3.    โครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสัดส่วนหญิงชำยและช่วงวัย 

4.    ควำมต่ืนตัวในกำรพัฒนำควำมร่วมมือพหุภำคีในระดับภูมิภำคอำเซียน 

5.    กำรเรียนรู้ระหว่ำงวัฒนธรรมในประชำคมโลกที่มีแนวคิดแบบพหุนิยม 
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17.    ข้อใดไม่ใช่แนวทำงกำรเลือกรับวัฒนธรรมสำกลมำผสำนเข้ำกับวัฒนธรรมไทยได้อย่ำงย่ังยืน 

1.    ต้องมีควำมยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพำะของสังคมไทย 

2.    ต้องสำมำรถน ำเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงกับโครงสร้ำงทำงสังคมของสังคมไทยได้ 

3.    ต้องตอบสนองวิถีชีวิตและควำมต้องกำรของผู้คนในสังคมไทย 

4.    ต้องก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจสงูในสังคมไทย 

5.    ต้องเอ้ือให้เกิดกำรพัฒนำวัฒนธรรมไทยให้ทันสมัย 

 

18.    นิยำมประชำธิปไตยที่ว่ำ ประชำธิปไตยคือกำรจัดโครงสร้ำงเชิงสถำบันโดยผู้ปกครองได้อ ำนำจในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง

มำจำกกำรแข่งขันเพ่ือให้ได้รับคะแนนเสียงจำกประชำชน นิยมดังกล่ำว มีเน้นเรื่องใด 

1.    วิถีชีวิต 

2.    กำรเลือกต้ัง 

3.    สถำบันกำรเมือง 

4.    อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง 

5.    คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ปกครอง 
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19.   คุณลักษณะดังต่อไปน้ีตรงกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบใด 

 - หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรมีที่มำจำกกำรเลือกต้ังของประชำชน 

 - ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติอยู่ภำยใต้หลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ 

 - ประมุขฝ่ำยบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำยตัว 

 - ในภำวะปกติหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรไม่อำจถูกลงคะแนนเสียงไม่ไว้วำงใจโดยรัฐสภำเพ่ือให้พ้นจำกต ำแหน่งได้ 

1.    ระบบกึ่งประธำนำธิบดีกึ่งรัฐสภำ 

2.    ระบบประธำนำธิบดี 

3.    ระบบฉันทำนุมัติ 

4.    ระบบเลือกต้ัง 

5.    ระบบรัฐสภำ 

 

20.    กำรที่ระบอบประชำธิปไตยจะหยั่งลึกในสังคมกำรเมืองหน่ึงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เข้มแข็ง มั่นคง และไม่ถอยกลับไปสู่ระบอบ

เผด็จกำรได้ง่ำยๆ ต้องอำศัยปัจจัยใดเป็นเงื่อนไขส ำคัญ 

1.    ควำมกลมกลืนในชำติของกลุ่มชำติพันธ์ุต่ำงๆ 

2.    กำรยอมรับกติกำประชำธิปไตยในหมู่ชนชั้นน ำ 

3.    กำรสลำยข้ัวกำรเมืองที่ขัดแย้งกันในหมู่ประชำชน 

4.    กำรพัฒนำหลักประชำธิปไตยให้กลำยเป็นวิถีชีวิตของทั้งสังคม 

5.    กำรก ำหนดสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองให้กับประชำชนไว้ในรัฐธรรมมนูญ 
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21.    กิจกรรมกำรให้บริกำรตำมข้อใดไม่ใช่บริกำรของสหกรณ์กำรเกษตร 

1.    ธุรกิจซื้อ 

2.    ธุรกิจขำย 

3.    กำรจัดสรรที่ดินท ำกิน 

4.    กำรให้สินเชื่อแก่สมำชิก 

5.    กำรรับฝำกเงินและถอนเงินของสมำชิก 

 

22.    แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของประเทศไทยฉบับใดที่ไมไ่ด้น ำเอำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

1.    ฉบับที่ 8 

2.    ฉบับที่ 9 

3.    ฉบับที่ 10 

4.    ฉบับที่ 11 

5.    ฉบับที่ 12 

 

23.   ถ้ำรำคำและปริมำณดุลยภำพของตลำดผักถูกก ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำนของตลำดและปรำศจำกกำรแทรกแซงตลำดโดย

รัฐบำลแล้ว ข้อใดที่พยำกรณ์ถูกต้องเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์ที่จะเกิดข้ึนในตลำดผักเมื่อเข้ำสู่เทศกำลกำรกินเจ 

1.    อุปสงค์เพ่ิมข้ึน อุปทำนลดลง และผัดขำดตลำด 

2.    อุปสงค์เพ่ิมข้ึน รำคำและปริมำณดุลยภำพสูงข้ึน 

3.    อุปสงค์เพ่ิมข้ึน รำคำดุลภำพสูงข้ึน แต่ปริมำณดุลยภำพลดลง 

4.    อุปทำนลดลง รำคำดุลยภำพสูงข้ึน แต่ปริมำณดุลยภำพลดลง 

5.    อุปทำนเพ่ิมข้ึน รำคำดุลยภำพสูงข้ึน แต่ปริมำณดุลยภำพลดลง 
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24.    ข้อใดไม่ใช่ลักษณะหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในตลำดผูกขำดที่แท้จริง 

1.    มีผู้ผลิตรำยเดียวในตลำด 

2.    ผู้ผลิตมีอ ำนำจในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ 

3.    มีอุปสรรคหรือสิง่กีดขวำงในกำรเข้ำสู่ตลำดของผู้ผลติรำยใหม่ 

4.    ผู้ผลิตจะผลิตสินค้ำจ ำนวนมำกเพ่ือให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำดกำรผลิต 

5.    กำรผลิตสินค้ำท่ีแตกต่ำงเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลำดและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

 

25.    ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในกำรก ำหนดปริมำณควำมต้องกำรใช้รถโดยสำรประจ ำทำงในกรงุเทพมหำนคร 

1.    ผู้บริโภคมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

2.    มีจ ำนวนผู้บริโภคมำกข้ึน 

3.    รำคำค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสูงข้ึน 

4.    ต้นทุนรำคำผลิตรถประจ ำทำงสูงข้ึน 

5.    รำคำค่ำโดยสำรรถประจ ำทำงสูงข้ึน 

 

26.    ข้อใดเป็นกำรใช้เครื่องมือนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงเพ่ือลดปริมำณเงินในระบบเศรษฐกจิที่ถูกต้องทุกมำตรกำร 

1.    ลดอัตรำรับช่วงซื้อลด ลดอัตรำเงินสดส ำรองตำมกฎหมำย และซื้อพันธบัตรรัฐบำล 

2.    เพ่ิมอัตรำรับช่วงซื้อลด ลดอัตรำเงินสดส ำรองตำมกฎหมำย และขำยพันธบัตรรัฐบำล 

3.    ลดอัตรำรับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตรำเงินสดส ำรองตำมกฎหมำย และขำยพันธบัตรรัฐบำล 

4.    เพ่ิมอัตรำรับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตรำเงินสดส ำรองตำมกฎหมำย และซื้อพันธบัตรรัฐบำล 

5.    เพ่ิมอัตรำรับช่วงซื้อลด เพ่ิมอัตรำเงินสดส ำรองตำมกฎหมำย และขำยพันธบัตรรัฐบำล 
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27.    ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GNP) 

1.   GDP วัดมูลค่ำกำรผลิตที่เกิดข้ึนภำยในประเทศ 

2.    GDP ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยไม่ค ำนึงถึงสัญชำติของผู้ผลิต 

3.    GNP = GDP – รำยได้สุทธิจำกปัจจัยกำรผลิตที่ได้รับจำกต่ำงประเทศ 

4.    GNP ยึดสัญชำติของผู้ผลิตเป็นหลัก โดยไม่ค ำนึงว่ำกำรผลิตจะเกิดข้ึนที่ใดในโลก 

5.    GDP หมำยถึง มูลค่ำสินค้ำและบริกำรข้ึนสุดท้ำยที่ผลิตในประเทศในรอบระยะเวลำหน่ึง 

 

28.    ข้อใดเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นกำรควบคุมทำงด้ำนคุณภำพในกำรแก้ปัญหำเงินเฟ้อ 

1.    ธนำคำรกลำงขำยหลักทรัพย์ 

2.    ธนำคำรกลำงเพ่ิมอัตรำรับช่วงซื้อลด 

3.    ธนำคำรกลำงเพ่ิมอัตรำดอกเบี้ยมำตรฐำน 

4.    ธนำคำรกลำงลดอัตรำเงินสดส ำรองกฎหมำย 

5.    ธนำคำรกลำงลดกำรขำยสินเชื่อเพ่ือกำรบริโภค 

 

29.    ข้อใดคือมำตรกำรที่ไมช่่วยในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดดุลช ำระเงินของประเทศไทย 

1.    ลดภำษีกำรน ำเข้ำเงินทุนจำกต่ำงประเทศ 

2.    ส่งเสริมให้นักธุรกิจชำวต่ำงประเทศมำลงทุนในประเทศไทย 

3.    เพ่ิมภำษีและค่ำธรรมเนียมในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ 

4.    ปรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศเพ่ือให้เงินบำทมีค่ำสูงข้ึน 

5.    จ ำกัดจ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศที่คนไทยแต่ละคนจะน ำติดตัวไปใช้จ่ำยในต่ำงประเทศ 
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30.    ข้อใดคือประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

1.    ประเทศไทยมีหน้ีสำธำรณะน้อยลง 

2.    กำรประกอบกำรภำยในประเทศมีกำรแข่งขันสูงข้ึน 

3.    ประชำชนสำมำรถบริโภคสินค้ำทุกประเภทในรำคำท่ีถูกลง 

4.    ธนำคำรพำณิชย์มีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บเงินสดส ำรองในธนำคำรกลำงน้อยลง 

5.    กรณีประเทศขำดดุลกำรช ำระเงินจะช่วยบรรเทำปัญหำด้ำนกำรคลังของรัฐบำล 

 

31.    ข้อใดตรงกับ “เอกศก” 

1.    ปีที่สถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์ 

2.    ปีที่กรุงศรีอยุธยำเสียกรุงครัง้ที่ 2 

3.    ปีที่สยำมเปลี่ยนชื่อประเทศมำเป็นประเทศไทย 

4.    ปีที่เปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำกสมบูรณำญำสิทธิรำชย์เป็นประชำธิปไตย 

5.    ปีที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จประพำสยุโรปครั้งที่ 1 

 

32.    ข้อใดผิดเมื่อกล่ำวถึงวิธีกำรตรวจสอบและกำรประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 

1.    กำรทรำบอำยุของหลักฐำนจะช่วยให้ตีควำมหลักฐำนน้ันได้ดีข้ึน 

2.    กำรสร้ำงควำมมุ่งหมำยในกำรสร้ำงหลักฐำนจะช่วยให้ตีควำมหลักฐำนน้ันให้ได้ดีข้ึน 

3.    หลักฐำนที่ไม่มีกำรระบุเวลำท่ีท ำหลักฐำนน้ันข้ึนมำสำมำรถน ำมำใช้ในกำรศึกษำได้ 

4.    หลักฐำนที่กล่ำวถึงเฉพำะด้ำนดีของสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่สำมำรถน ำมำใช้เป็นหลักฐำนในกำรศึกษำได้ 

5.    หลักฐำนที่เขียนในช่วงเวลำท่ีอยู่ใกล้กับกำรเกิดข้ึนของเหตุกำรณ์ที่บันทึกไว้ในหลักฐำนน้ันท ำให้หลักฐำนชิ้นน้ันมีควำม

น่ำเชื่อถือมำกกว่ำ 
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33.    ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์สำกล 

1.    มนุษย์ในยุคหินเก่ำ ยังไม่รู้จักกำรวำดภำพบนผนังถ้ ำหรือเพิงผำ 

2.    มนุษย์ในยุคหินใหม่เริ่มรู้จักกำรจัดกำรต้ังถ่ินฐำน และอำศัยอยู่ร่วมกันจนกลำยเป็นชุมชน 

3.    มนุษย์ในยุคโลหะรู้จักกำรผสมโลหะ จนเกิดกำรผลติอำวุธและเครื่องใช้จำกส ำริดซึ่งเป็นโลหะผสมข้ึน 

4.    กำรริเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรของชำวสุเมเรียน ถูกน ำมำใช้เป็นเหตุกำรณ์ในกำรแบ่งยุคทำงประวัติศำสตร์ตะวันตก 

5.    กำรยุติของสงครำมโลกครั้งที่ 2 ถูกน ำมำนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบัน 

 

34.   ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 

1.    กำรปฏิรูปศำสนำในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ท ำให้สถำบันกษัตริย์มีอ ำนำจเหนือคริสตจักรในที่สุด 

2.    กำรปฏิรูปศำสนำในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ท ำให้วัฒนธรรมท้องถ่ินอ่อนแอลง 

3.    กำรปฏิรูปศำสนำในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ท ำให้เศรษฐกิจของยุโรปขยำยตัวย่ิงข้ึน 

4.    สงครำมครูเสดท ำให้เกิดเมืองทำงกำรค้ำในยุโรปข้ึนเป็นจ ำนวนมำก 

5.    สงครำมครูเสดท ำให้กษัตริย์มีอ ำนำจเพ่ิมข้ึนในทำงปฏิบัติ 

 

35.    ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับลัทธิชำตินิยม 

1.    สงครำมปฏิวัติฝรั่งเศสระหว่ำง ค.ศ. 1792-1802 มีส่วนท ำให้แนวคิดชำตินิยมเกิดข้ึนในฝรั่งเศส 

2.    สงครำมนโปเลียนระหว่ำง ค.ศ. 1804-1815 ท ำให้แนวคิดชำตินิยมแพร่ไปในดินแดนที่นโปเลียนรุกรำน 

3.    แนวคิดชำตินิยมเป็นสำเหตุหน่ึงที่ท ำให้อินเดียได้รับเอกรำชจำกอังกฤษใน ค.ศ. 1947 

4.    ออสเตรีย-ฮังกำรีไม่ได้รับผลกระทบจำกแนวคิดชำตินิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 19  

5.    แนวคิดชำตินิยมมีส่วนส ำคัญที่ท ำให้อิตำลีรวมชำติส ำเร็จใน ค.ศ. 1861 
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36.    ข้อใดกล่ำวถูกต้องเก่ียวกับโลกในคริสต์สตวรรษที่ 20 และ 21 

1.    กลุ่มเอเปกมีสำมชิกอยู่ใน 3 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลียและอเมริกำเหนือ 

2.    กลุ่มบิมสเทคเน้นให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรทหำรแก่ประเทศสมำชิก ซึง่รวมถึงไทยด้วย 

3.    โรมำเนียเข้ำเป็นสมำชิกของสหภำพยุโรปใน ค.ศ. 2004 

4.    ขบวนกำรไซออนิสต์ คือขบวนกำรของชำวปำเลสไตน์ที่ต้องกำรจะเห็นปำเลสไตน์ได้รับกำรสถำปนำข้ึนอีกครั้ง 

5.    ควำมขัดแย้งทำงด้ำนเชื้อชำติเป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬอีแลมข้ึนในศรีลังกำรระหว่ำง ค.ศ. 

1976-2009 

 

37.    ใครคือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระบำมสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพำสยุโรปครั้งที่ 1 

1.    สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

2.    สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ ์

3.    สมเด็จพระศรีพัชรินทรำบรมรำชินีนำถ 

4.    สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำมหำวิชิรำวุธ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

5.    สมเด็จฯ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร 

 

38.   ลักษณะของสถำปัตยกรรมไทยที่มีอิทธิพลศิลปะจีนอย่ำงมำกจนถูกเรียกว่ำ “แบบพระรำชนิยม” เป็นลักษณะที่เกิดข้ึนในรัช

สมัยใด 

1.    รัชกำลที่ 3 

2.   รัชกำลที่ 4 

3.    รัชกำลที่ 5 

4.    รัชกำลที่ 6 

5.    รัชกำลที่ 7 
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39.    ข้อใดไม่ใช่กำรด ำเนินกำรตำมหลักหกประกำรของคณะรำษฎร 

1.    กำรยกเลิกบรรดำศักด์ิ (หลักเสมอภำค) 

2.    กำรจัดต้ังธนำคำรแห่งชำติ (หลักเศรษฐกิจ) 

3.    กำรแก้ไขสัญญำท่ีไม่เป็นธรรม (หลักเอกรำช) 

4.    กำรยกเลิกกำรเก็บเงินรัชชูปกำร (หลักเสมอภำค) 

5.    กำรเสนอแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ (หลักเศรษฐกิจ) 

 

40.    ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกล่ำวถึงเศรษฐกิจสมัยรัฐบำลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

1.    ส่งเสริมกำรลงทุนของเอกชน 

2.    วำงแผนเศรษฐกิจจำกส่วนกลำง 

3.    นโยบำยเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี 

4.    ยกเลิกกำรผูกขำดกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรัฐ 

5.    พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ 
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41.    จำกสำรบัญระวำงติดต่อแผนที่ภูมิประเทศ มำตรส่วน 1:50,000 จงบอกหมำยเลขระวำงที่ต ำแหน่งหมำยเลข 1 

 

 
1 

 
2 

 
5338 IV 

 
3 

 
5238 III 

 
5338 III 

 
5237 IV 

 
4 

 
5 

 

1.      5238 III 

2.    5238 IV 

3.    5238 I 

4.    5337 IV 

5.    5237 I 

 

42.    ถ้ำเรำต้องกำรติดตำมกำรก่อตัวและกำรเครื่องตัวของพำยุไต้ฝุ่น กำรเกิดผลกระทบสึนำมิ กำรเกิดแผ่นดินถล่ม และอื่น ๆ 

เชิงพ้ืนที่บนผิวโลก เรำควรเลือกใช้เครื่องมือตำมข้อใด 

1.    แผนที่ภูมิประเทศ 

2.    ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก 

3.    กำรรับรู้จำกระยะไกล 

4.    ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์

5.    ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
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43.    ถ้ำกำรเกิดพำยุไต้ฝุ่นระดับรุนแรงมำกในประเทศจนี เคลื่อนที่ไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือและข้ึนฝั่งที่เมืองดำนัง พัดผ่ำน

ตอนกลำงของเวียดนำม – ลำว และภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และอ่อนตัวลงเป็นพำยุดีเปรสชั่นพัดผ่ำน

ภำคเหนือตอนบนเข้ำสู่ประเทศสหภำพเมียนมำต่อไป 

จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์และมองเห็นปัญหำของกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพที่เกิดข้ึนได้ข้อใดเป็นกำรพยำกรณ์

ทีไ่มส่อดคล้องกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 

1.    ฝนตกหนักและรุนแรงที่สุดในเขตจังหวัดนครรำชสมีำและจังหวัดชัยภูมิ 

2.    ปริมำตรน้ ำฝนของจังหวัดนครสวรรคจ์ะมีน้อยกว่ำจังหวัดน่ำน 

3.    มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดวำตภัยในจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธำนี 

4.    มีโอกำสเกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดพะเยำ 

5.    ควรหลีกเลี่ยงประสบกับโคลนไหล หินและดินถล่ม ตำมเส้นทำง เลย – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก 

 

44.        ในรอบปีหน่ึงๆ บุคคลใดได้รับผลกระทบที่ต้องปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเวลำเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กลำงวันกับกลำงคืนมำกท่ีสุด 

1.    นำยเอกชัย ก ำลังศึกษำอยู่ที่กรุงมอสโคว์ รัสเซีย 

2.   นำยเอกพล ท ำงำนอยู่ที่เกำะเคมเบล ใต้สุดของเกำะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ 

3.   นำยเอกวัฒน์ เป็นนักธุรกิจอยู่ที่ปลำยสุดของแหลมกูดโฮป ประเทศแอฟริกำใต้ 

4.    นำยเอกรัฐ ต้ังถ่ินฐำนที่ซำนฟรำนซิสโก สหรัฐอเมรกิำ 

5.     นำยเอกพันธ์ เป็นศิลปินอำศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
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45.    ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกในช่วงเดือนกรกฎำคม 2561  

1.   ประเทศสวีเดนเกิดไฟป่ำ 27 จุด เสียพ้ืนที่ป่ำไม้ไปแล้ว 15,600 ไร่ 

2.    กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น อุณหภูมิสูงข้ึน 40 องศำเซลเซียส เน่ืองจำกคลื่นควำมร้อน ท ำให้มีคนตำยถึง 80 คน และป่วยเข้ำ

โรงพยำบำลมำกกว่ำ 30,000 คน 

3.    เกำะไต้หวันประกำศงดเท่ียวบิน ปิดส ำนักงำนและโรงเรียนเน่ือง จำกพำยุไต้ฝุ่นมำเรียที่มีก ำลังลมรุนแรง 190 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง 

4.    นักท่องเท่ียวไทย 216 คนตกค้ำงอยู่บนภูเขำ บนเกำะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจำกแผ่นดินไหว ท ำให้แผ่นดินถล่ม

ปิดทำงเข้ำออก 

5.    เกิดน้ ำท่วมอย่ำงรุนแรงในแขวงจ ำปำศักด์ิและอัตตะปือ เน่ืองจำกฝนตกหนักท ำให้เข่ือนเซเปียน – เซน้ ำน้อยแตกร้ำวน้ ำทะลัก

ออกจำกเข่ือน 

 

46.    กำรปลูกต้นไม้ในลักษณะใด ท่ีจะใช้ป้องกันและลดควำมรุนแรงกำรกัดเซำะชำยฝั่งและสึนำมิ บริเวณแหล่งทอ่งเท่ียวชำยฝั่ง

ทะเลที่เป็นหำดทรำยของไทยได้อย่ำงเหมำะสมที่สุด 

1.    ต้นไม้แบบป่ำชำยเลนโดยเฉพำะโกงกำง แสม ล ำแพน และล ำพูทะเล 

2.   ป่ำประเภทไม้โตเร็ว ประเภทกระถินณรงค์ กระถินยักษ์ จำมจุรี และสะแก 

3.    พืชพรรณป่ำพรุ ประเภทต้นสำคู กะพ้อแดง หลำวชะโอน หมำกแดง 

4.    พันธ์ุไม้ส ำคัญ ได้แก่ กระทิง หยีน้ ำ สนทะเล และหูกวำง 

5.    ไม้ผลร่วมกับไม้โตเร็ว ประเภทมะพร้ำว ต้นตำล จำมจุรีและกระถินณรงค์ 
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47.    ข้อใดเป็นผลกระทบทำงอ้อมท่ีเกิดข้ึนแรกและสุดจำกกำรบุกเบิกตัดปรำบพืชไม้เพ่ือเอำประโยชน์จำกเน้ือไม้และท ำเป็นพ้ืนที่

เพำะปลูกพืชไร่ 

1.    ทรัพยำกรป่ำไม้เหลือน้อยลง 

2.    กำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

3.    ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดข้ึนของกำรชะล้ำงหน้ำดิน 

4.    กำรกัดเซำะพังทลำยของดินชั้นล่ำง 

5.    กำรเกิดภัยแล้งและน้ ำท่วมไหลหลำกอย่ำงฉับพลัน 

 

48.    องค์กรใดไมม่ีหน้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำ ส ำรวจ จัดหำ วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีพลังงำนใช้อย่ำงพอเพียง 

1.    กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

2.    กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

3.    กรมธุรกิจพลังงำน 

4.    บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

5.     กรมทรัพยำกรน้ ำ 

 

49.    แนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ตำมข้อใดที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมแต่ไมน่ ำไปสู่กำรเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวได้ 

1.     ประเทศเคนยำได้มีกำรน ำเหมืองร้ำงมำปรับปรงุ และฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ 

2.    ยุทธศำสตร์ในกำรลดกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำด้วยกำรจัดต้ังอุทยำนนิเวศวิทยำในประเทศบรำซิล 

3.    ประเทศออสเตรเลียจัดต้ังเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล ห้ำมไม่ให้ท ำกำรประมงและส ำรวจน้ ำมันในเขตอนุรักษ์ 

4.    ประเทศเกำหลีใต้มีนโยบำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดกำรใช้น้ ำมันและเพ่ิมกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนพลังงำน 

5.    ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ร่วมมือกันในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทวีปแอนตำร์กติก 
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50.    กำรด ำเนินชีวิตเพ่ือมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสู่ควำมย่ังยืน สิ่งแรกที่ต้อง

ยึดเป็นหลักของกำรกระท ำคือข้อใด 

1.    สมดุลหรือดุลยภำพของระบบนิเวศ 

2.    หลักผลิตภำพหรือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตตลอดเวลำ 

3.    หลักเสถียรภำพเพ่ือหรือกำรสร้ำงควำมมั่นคงอย่ำงต่อเน่ืองเสมอ 

4.    หลักถำวรภำพหรือกำรด ำรงอยู่อย่ำงยืนยำวตลอดไป 

5.    หลักเอกภำพและกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรร่วมกนัทุกภำคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


