
 

 

สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ (ป'ี58) 

 
แบบปรนัย 5 ตวัเลอืก เลอืก 1 ค าตอบที่ถูกที่สุด จ านวน 50 ข้อข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 
1. ขอ้ใดกล่าวถึงสงัคมชมพทูวีปไดถ้กูตอ้งท่ีสุด 

1. สงัคมชมพทูวีปเช่ือว่าชีวิตน้ีตายแลว้สูญ เรียกว่าพวกสสัตทิฐิ 
2. สงัคมชมพทูวีปมีการแบ่งระบบวรรณะอยา่งชดัเจน คนขายเส้ือผา้จดัอยูใ่นวรรณะศทูร 
3. แควน้อวนัตีเป็นหน่ึงในมหาชน 16 แควน้ มีเมืองหลวงคือเมืองสาวตัถี 
4.ในชมพทูวีปมีระบอบการปกครองแตกต่างกนั เช่น การปกครองแบบสามคัคีธรรม  
ของแควน้วชัชี การปกครองแบบราชาธิปไตยของแควน้มคธ 
5.ศาสนาพรามหมณ์เปรียบเทียบวรรณะทั้ง 4 ไวว้่า กษตัริยเ์กิดจากปากของพระพรหมพราหมณ์เกิด
จากแขนของพระพรหม แพศยเ์กิดจากขาของพระพรหม และศทูรเกิดจากเทา้ของพระพรหม 

 
2.พระพุทธเจา้เป็นบุคคลผูฝึ้กตนไดอ้ยา่งยอดเยีย่มเพราะคุณสมบติัในขอ้ใด 

1. มีความตั้งใจอนัเด็ดเด่ียวในการอุทิศตนอยา่งยอดเยีย่มท่ีจะบรรลุโพธิญาณ  
2. เช่ือตามค าสอนของครูแลว้ปฏิบติัตามค าสอนจนประสบผลส าเร็จ 
3.มีอ  านาจส่ิงอศัจรรยต่์างๆ ดลบนัดาลใหท้รงคน้พบสจัธรรมสูงสุด 
4. มีความสนัโดษ ไม่ยุง่เก่ียวกบัผูไ้ดต้ลอดเวลา 
5.มีพระกรุณาอนัยิง่ใหญ่ต่อสตัวโ์ลกทั้งปวง 

 
 
3. บุคคลในขอ้ใดปฏิบติัตนตามหลกัสมัมากมัมนัตะในมรรคมีองค ์8 ไดถ้กูตอ้งท่ีสุด 

1.เพชรฉายไม่คิดเบียดเบียนใครใหเ้ดือดร้อน และคิดท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเมื่อ 
2. นฤมลไดส้มาทานศีลแปดและเจริญภาวนาอยูท่ี่วดัทุกวนัพระ  
3. ปราโมทยต์ั้งใจท างานอยา่งสุจริต เพ่ือสร้างอนาคตท่ีมัน่คง 
4. เกษมพิจารณาส่ิงท่ีเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยูเ่สมอ  
5. สมชายมีความพยายามท าในส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลทุกๆ วนั 
 
 
 
 



 

 

4. สมรักษเ์ป็นหวัหนา้บริษทัจ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย ์มีพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบจ านวนมาก สม
รักษค์วรยดึถือหลกัปฏิบติัตน 

1. หลกัอตัตาธิปไตย 
2.หลกัธรรมาธิปไตย  
3. หลกัโลกาธิปไตย 
4.หลกักามุปาทาน  
5.หลกัอตัตวาทุปาทาน 

 
5. หลกัธรรมในขอ้ใดสามารถน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตแบบพอเพียงไดดี้ท่ีสุด 

1.หลกัสงัคหวตัถุ 4  
2.หลกัพรหมวิหาร 4  
3.หลกัสติปัฏฐาน 4  
4.หลกัโกควิภาก 4  
5.หลกัอริยสจั 4 
 
 

6. มนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสริฐเพราะการศึกษา หมายความว่าอยา่งไร 
1. การศึกษาท่าใหม้นุษยรู้์จกัวิธีสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาล 
2. การศึกษาท าใหม้นุษยม์ีความตระหนกัในศกัยภาพของตน 
3. การศึกษาท าใหม้นุษยส์ามารถเอาตวัรอดไดใ้นทุกสถานการณ์  
4. การศึกษาท าใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลางของโลกและควบคุมธรรมชาติได ้
5.การศึกษาท าใหม้นุษยรู้์จกัคิด วิเคราะห์ พฒันาความรู้ความเขา้ใจต่อส่ิงต่าง  ๆ
 

 
7.อปริหานิยธรรม 7 คือหลกัธรรมไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความเส่ือม น ามาใชใ้นการปกครองหมู่คณะเพ่ือความสุข
ความเจริญ ขอ้ใดไม่นบัอยูใ่นหลกัอปริหานิยธรรม7 

1.ไม่ลกัขโมยของผูอ่ื้น  
2.เคารพบูชาสกัการะเจดีย ์ 
3.พร้อมเพรียงในการประชุม  
4.ไม่บญัญติัส่ิงท่ีไม่ควรบญัญติั 
5.ใหก้ารอารักขาพระภิกษุสงฆห์รือผูท้รงศีล 

 



 

 

8.ขอ้ใดไม่ใช่ระเบียบพิธีของการถวายผา้อาบน ้ าฝนท่ีถกูตอ้ง  
1.วนัท่ีนิยมก าหนดถวายผา้อาบน ้ าฝนใหพ้ระภิกษุสามเณรคือวนัอาสาฬหบูชา 
2.ค าถวายผา้อาบน ้ าฝนในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองบริวารไม่ตอ้งกล่าวค าว่า สปริวารานี 
3.หลงัจากประเคนของถวายพระแลว้ พระสงฆอ์นุโมทนา ชาวบา้นรับพร แสดงว่าเสร็จพิธี 
4.ใหเ้จา้ของผา้เขียนช่ือพระใส่ลงในบาตรแลว้จบัสลาก เจา้ของผา้จบัไดร้ายช่ือพระรูปใดก็ถวายผา้
อาบน ้ าฝนแด่พระรูปนั้น 
5.ก่อนจะมีพิธีถวายผา้อาบน ้ าฝน พระสงฆจ์ะแสดงธรรม 1 กณัฑเ์ก่ียวกบัประวติัและอานิสงส์ของ
การกวายผา้อาบน ้ าฝน 

 
9.สุวิทยเ์กิดความประทบัใจ ดร.เอม็เบดการ์ ในการเป็นชาวพุทธตน้แบบ เขาจึงปฏิญาณตนเป็น
พุทธศาสนิกชนคาวบอยา่ง ดร.เอม็เบดการ์ ค  าปฏิญาณตนท่ี สุวิทยย์ดึถือนั้น ขอ้ใดกล่าวผดิจากความเป็นจริง  

1.ขา้พเจา้จะแผเ่มตตาแก่มนุษยแ์ละสตัวทุ์กจ าพวก  
2.ขา้พเจา้จะเช่ือศาสนาพุทธเท่านั้นท่ีเป็นศาสนาท่ีแทจ้ริง  
3.ขา้พเจา้จะไม่เชิญพราหมณ์มาท าพิธีกรรมทุกอยา่งอีกต่อไป  
4.ขา้พเจา้จะถึงพระพุทธเจา้แมป้รินิพพานไปนานแลว้เป็นสรณะท่ีระลึกนบัถือ 
5.ขา้พเจา้จะไม่เช่ือว่าพระพุทธเจา้คืออวตารของพระวิษณุ แต่พระวิษณุคืออวตารของพระพุทธเจา้ 

 
10. สมศกัด์ิศึกษาธรรมจนเขา้ใจชดัว่าแกจึงตอ้งเปล่ียน แปลงไปตามกาลเวลา ส่ิงมีชีวิต เมื่อเกิดแลว้ก็
เปล่ียนแปลงไปตามวยัและตายไปในท่ีสุด เขาจึงตั้งใจท่ีจะประพฤติดีปฏิบติัชอบ ทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจตามหลกัสุจริต 3 หลกัธรรมดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัทางศาสนาวนัใด 

1.วนัมาฆบูชา  
2.วนัวิสาขบูชา  
3.วนัอฏัฐมีบูชา  
4.วนัเขา้พรรษา 
5.วนัอาสาฬบูชา 

 
11. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีส าคญัของสงัคม 
 1.การสมรสและมีบุตรเพื่อสืบทอดเผา่พนัธุ ์
 2.การประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถเพื่อสนองความตอ้งการของสงัคม 
 3.การอบรมใหส้มาชิกปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสงัคม  

4.การสะสมความมัง่คัง่เพ่ือสนองความตอ้งการของเฉพาะกลุ่ม  
5.การรักษากฎเกณฑข์องสงัคมเพื่อใหส้งัคมมีความสงบสุข 



 

 

12.ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่เร่ืองการจดัระเบียบสงัคม 
1.การมีค่านิยมในความร ่ ารวย ไม่ว่าจะไดท้รัพยสิ์นมาโดยวิธีใด 
2.การท่ีสามีและภรรยามีความซ่ือสตัยต่์อคู่สมรส โดยไม่ยกยอ่งผูอ่ื้นฉนัภริยาหรือสามี  
3.ความเป็นผูมี้ความกตญัญูรู้คุณ โดยบุตรตอ้งอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  
4. การปฏิบติัตามกฎจราจรเพราะก่อใหเ้กิดความปลอดภยั  
5. การมีกฎหมายเร่ืองการศึกษาภาคบงัคบั 

 
13.ขอ้ใดเป็นค ากล่าวท่ีไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัการปกครองของไทย 

1.ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียว เพราะมีรัฐบาลปกครองเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้น  
2.ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียว แต่ก็มีการกระจายอ านาจการปกครองไปยงัทอ้งถ่ิน  
3.ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียวก็จริง แต่มีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
4.กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองระดบัทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  
5.อ าเภอเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองส่วนภูมิภาค 
 
 

14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 702 วรรคแรกบญัญติัว่า “อนัว่าจ  านองนั้นคือสญัญาซ่ึงบุคคล
คนหน่ึงเรียกว่าผูจ้  านอง เอาทรัพยสิ์นตราไวแ้ก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผูรั้บจ านอง เป็นประกนัการช าระ
หน้ี โดยไม่ส่งมอบทรัพยสิ์นนั้นใหแ้ก่ผูรั้บจ านอง” ทรัพยสิ์นใดท่ีไม่สามารถน ามาจ านองได ้

1.เรือมีระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป 
2.บา้นและท่ีดิน  
3.สตัวพ์าหนะ  
4.เคร่ืองจกัรท่ีไดจ้ดทะเบียนกรรมสิทธ์ิแลว้ 
5.รถจกัรยานยนตร์าคาตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป 
 
 

15. ขอ้ใดไม่ใช่เน้ือหาในส่วนของกฎหมายวิธีสบญัญติั 
1.พยานบุคคลมีหนา้ท่ีเบิกความดว้ยวาจา  
2.ค าพิพากษาท่ีอ่านแลว้หา้มมิใหแ้กไ้ข เวน้แต่เป็นการแกไ้ขในส่ิงท่ีผดิเลก็นอ้ย  
3.การยืน่ฟ้องคดีอาญาตอ้งฟ้องต่อศาลในทอ้งท่ีท่ีความผดิไดเ้กิดข้ึน  
4.ทรัพยสิ์นท่ีท า หรือมีไวเ้ป็นความผดิใหริ้บเสียทั้งส้ิน  
5.ผูพ้ิพากษาในคดีอาญาเป็นผูสื้บพยาน 

 



 

 

16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 653 วรรคแรก บญัญติัว่า “การกูย้มืเงินกว่าสองพนับาทข้ึนไป
นั้น ถา้มิไดมี้หลกัฐานแห่งการกูย้มืเป็นหนงัสืออยา่งใด อยา่งหน่ึง ลงลายมือช่ือผูย้มืเป็นส าคญั จะฟ้องร้อง
ใหบ้งัคบัคดีหาไดไ้ม”่ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้ง 

1.การกูย้มืเงินไม่เกินกว่าสองพนับาท ไม่ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือก็ฟ้องร้องได ้
2.การกูย้มืเงินไม่เกินกว่าสองพนับาท ฟ้องร้องไม่ได ้
3.การกูย้มืเงินไม่เกินกว่าสองพนับาท ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ มิฉะนั้นสญัญากูเ้ป็นโมฆะ 
4.การกูย้มืเงินไม่เกินกว่าสองพนับาทถา้ไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือจะฟ้องร้องไดไ้ม่เกินสองพนั
บาท 
5.การกูย้มืเงินไม่เกินกว่าสองพนับาท ตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ มิฉะนั้นสญัญากูเ้ป็นโมฆียะ 
 
 

17.นายแดงและนางด า จดทะเบียนสมรสและมีบุตรดว้ยกนั 2 คน นายหน่ึง และนายสองซ่ึงทั้งสองมีภรรยา 
และบุตรครอบครัวละหน่ึงคน ทั้งน้ีทุกคนยงัมีชีวิตอยูข่อ้ความใดต่อไปน้ีเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้งท่ีสุดในกรณี
ท่ีนายหน่ึงตาย  

1.ผูม้ีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง ภรรยานายหน่ึง และนายสอง 
2.ผูม้ีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง ภรรยา บุตรนายหน่ึง และนายสอง 
3.ผูม้ีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง นางด า นายสอง ภรรยาและบุตรนายหน่ึง 
4.ผูม้ีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง นางด า ภรรยา และบุตรนายหน่ึง 
5.ผูม้ีสิทธิรับมรดกคือ ภรรยาและบุตรนายหน่ึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 758 บญัญติัว่า “ผูรั้บจ าน าชอบท่ีจะยดึของจ าน าไวไ้ดท้ั้งหมด 
จนกว่าจะไดรั้บช าระหน้ีและค่าอุปกรณ์ครบถว้น”และ มาตรา 769 บญัญติัว่า “อนัจนยอ่มระงบัส้ินไป 

 เม่ือหน้ีซ่ึงจ  าน าเป็นประกนัอยูน่ั้นระงบัส้ินไปเพราะเหตุประการอ่ืนมิใช่ 
เพราะยายคุวาม หรือ  
 เมื่อผูรั้บจ าน ายอมใหท้รัพยสิ์นจ าน ากลบัคืนไปสู่ครอบครองของผูจ้  าน า ” นายแดงกูเ้งินนาย

ด า50,000 บาทโดยมอบุกระบือ 1 ตวัแก่นายด าเพ่ือเป็นประกนัหน้ี ต่อมานายด ายอมใหน้าย
แดงน ากระบือดงักล่าวไปเพื่อใชไ้ถนา โดยมีขอ้ตกลงว่าจะ น ามาส่งมอบเป็นหลกัประกนัอีก
คร้ังเม่ือไถนาแลว้เสร็จ 

ในกรณดีังกล่าว สัญญาจ าน าระงับส้ินไปหรือไม่ 
1. สญัญาจา้บา้ไม่ระงบั เพราะนายแดงตกลงว่าจะน ากระบือมาส่งมอบเป็นหลกัประกนัอีกคร้ังเม่ือ
ไถนาแลว้เสร็จ 
2.สญัญาจ าน าไม่ระงบั เพราะเป็นเพียงยอมใหท้รัพยสิ์นจ าน ากลบัคืนไปสู่ครอบครองของผูจ้  าน า
เป็นการชัว่คราวเท่านั้น  
3. สญัญาจ าน าระงบั เพราะนายด ายอมใหก้ระบือกลบัคืนไปผูค้รอบครองของนายแดงผูจ้  าน า 
4.สญัญาจ าน าระงบั เพราะไม่แน่นอนว่านายแดงจะน ากระบือกลบัคืนไปใหน้ายด าอีกหรือไม ่
5.สญัญาจ าน าไม่ระงบั เพราะนายแดงยงัไม่ไดช้  าระเงินท่ีกูไ้ป 

 
 
19. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในคดีอาญา 

1.พนงังานสอบสวนควบคุมตวัผูต้อ้งหาไดไ้ม่เกิน 48 ชัว่โมง นบัแต่เดินทางมาถึงสถานีต ารวจ 
2.ผูต้อ้งหามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมใหก้ารก็ได ้
3. ผูต้อ้งหามีสิทธิในการมีทนาย  
4. หากควบคุมตวัเกิน 48 ชัว่โมงแลว้ หากมีความจ าเป็นพนกังานสอบสวนตอ้งขออนุญาต
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อควบคุมตวัผูต้อ้งหาต่อไป 
5.ถา้ผูต้อ้งหาท่ีส่ือสารไดเ้พราะภาษายาวีและไม่สามารถเขา้ใจภาษาไทย เป็นหนา้ท่ีพนกังาน
สอบสวนตอ้งจดัล่ามภาษาให ้
 
 
 
 
 



 

 

20.ขอ้ใดเป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้งส าหรับระบบกฎหมายไทย 
1.ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอวต์ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 เพราะใชก้ฎหมายตราสามดวงซ่ึง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นหลกั  
2.ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบ ซิวิลลอว ์เพราะใชพ้ระราชบญัญติัซ่ึงเป็นกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษรเป็นหลกั 
3.กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเลือกระบบประมวลกฎหมายดว้ย
พระองคเ์อง 
4.ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอวต์ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เพราะหระกาศใชป้ระมวลกฎหมาย
อาญา  
5.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเลือกระบบประมวลกฎหมายดว้ยพระองคเ์อง 
 
 

21. ขอ้ใดใหค้  าจ  ากดัความของวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด 
1.เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาการซ้ือถกู ขายแพง 
2.เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเงิน การธนาคาร อตัราแลกเปล่ียน และเงินเฟ้อ 
3. เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุน การลงทุน และการคา้ระหว่างประเทศ  
4. เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการอุปโภค การผลิต และการซ้ือขาย  
5. เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั เพื่อผลิตสินคา้และบริการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดัของมนุษย ์
 
 

22. GDP ท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal GDP) ต่างกบัGDPท่ีแทจ้ริง (Real GDP) อยา่งไร 
1. Nominal GDP คิดมลูค่าตามราคาปัจจุบนั แต่ Real GDPคิดมลูค่าตามปีฐาน  
2. Nominal GDP คิดมลูค่าพ้ืนฐาน แต่ Real GDP คิดมลูค่าท่ีแทจ้ริง  
3. Nominal GDP คิดรวมมลูค่าเงินเฟ้อ แต่ Real GDP คิดมลูค่าปัจจุบนั  
4. Nominal GDP คิดมลูค่าปัจจุบนั แต่ Real GDP คิดรวมมลูค่าเงินเฟ้อ  
5. ทั้ง Nominal GDPและ Real GDP คิดมลูค่าตามราคาปัจจุบนั 
 
 

 
 
 



 

 

23.ขอ้ใดอธิบายลกัษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดถ้กูตอ้ง 
1. กลไกตลาดท างานอยา่งเสรี  
2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง  
3. รัฐเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต  
4. การปกครองเป็นแบบสงัคมนิยม  
5. มีทุนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจอยา่งเหลือเฟือ 
 
 

24. หากผูบ้ริโภคคาดว่า iPad ในอนาคตจะมีราคาลดลง 50% จะส่งผลใหร้าคาและปริมาณดุลยภาพของ
ตลาด iPad ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

1. ราคาและปริมาณเพ่ิมข้ึน  
2. ราคาและปริมาณลดลง  
3. ราคาเพ่ิมข้ึน และปริมาณลดลง  
4. ราคาลดลง และปริมาณเพ่ิมข้ึน  
5. ราคาและปริมาณเท่าเดิม 

 
25. ถา้รัฐบาลกูเ้งินจากประชาชนมาลงทุนจะเกิดผลอยา่งไร 

1. อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน  
2. สภาพคล่องในประเทศเพ่ิมข้ึน  
3. กระทบปริมาณเงินตราต่างประเทศท่ีหมุนเวียนอยู ่ 
4. ไม่กระทบทรัพยากรท่ีเอกชนลงทุนในประเทศ 
5. รัฐบาลเก็บภาษีไดน้อ้ยลง 
 

 
26. กองทุนการเงินระหว่างประเทศใหป้ระเทศสมาชิกกูย้มืไปเพื่อแกปั้ญหาใด 

1. รัฐบาลกูจ้ากธนาคารพาณิชยจ์นเต็มอตัราแลว้  
2. รัฐบาลผูจ้ากประชาชนจนถึงระดบัเพดานหน้ีสาธารณะแลว้ 
3. รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ  
4. เงินส ารองต่างประเทศต ่ามาก 
5. ดุลการช าระเงินเกินคุณ 
 
 



 

 

27.ขอ้ใดไม่ใช่เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจของภาครัฐ 
1. ช่วยหางามใหค้นไม่มีงานท า 
2. ท่าใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
3.จดัสรรใหม้ีการกระจายรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
4. ท าใหสิ้นคา้ราคาถกูเพื่อผูบ้ริโภค  
5. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

28.การพฒันาเศรษฐกิจของไทยด าเนินมาเกินก่ึงศตวรรษแลว้ แต่ประเทศไทยยงัมีปัญหา ขอ้ใดส าคญัท่ีสุด  
1. ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ  
2. ขาดดุล ดุลการช าระเงินเร้ือรัง  
3. การกระจายรายไดเ้หล่ือมล ้ามากข้ึน  
4. ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดสุขลกัษณะ  
5. ยงัประสบภยัธรรมชาติทุกปี 

 
29. การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจนั้นเป็นการก าหนดทิศทางซ่ึงรัฐบาลตอ้งการท่ีจะผลกัดนัใหร้ะบบเศรษฐกิจ
ด าเนินไป โดยทัว่ไปมกัมีเป้าหมายใหญ่ๆ หลายขอ้ แต่ไม่รวมขอ้ใด  

1.ตอ้งการใหม้ีการเจริญเติบโตในระดบัท่ีเป็นไปไดภ้ายใตส้ถานการณ์ในแต่ละยคุ 
2.มีการกระจายรายไดท่ี้เสมอภาคมากข้ึน 
3. ตอ้งการใหป้ระเทศมีความสมดุลทั้งภายในประเทศ ไม่มีเงินเฟ้อ และภายนอกประเทศ ไม่มี
ปัญหาคุลการคา้ ดุลการช าระเงิน 
4.ตอ้งการใหม้ีการใชท้รัพยากรอยา่งสมดุล ไม่รุกรานอนาคตจนไม่เหลือใหช้นรุ่นหลงัมีโอกาสได้
ใชบ้า้ง 
5.ตอ้งการใหก้ารเมืองมีเสถียรภาพ 

 
30. เงินเฟ้อมีผลกระทบหลายดา้นยกเวน้ขอ้ใด 

1. ค่าภายในของเงินทอง  
2.ผูท่ี้มีรายไดป้ระจ าเสียเปรียบ  
3. ผูท่ี้มีรายไดจ้ากภาคธุรกิจเสียเปรียบ  
4. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดม้ากข้ึน  
5. ถา้เงินเฟ้อติดต่อกนันานๆ และรุนแรง อาจกระทบเสถียรภาพทางการเมืองได ้
 



 

 

 
31. ขอ้ใดเรียงล าดบัเวลาของยคุสมยัในยโุรปไดถ้กูตอ้ง 

1.การส ารวจทางทะเล-การปฏิวติัทางวิชยาศาสตร์-การปฏิวติัอุตสาหกรรม 
2.การส ารวจทางทะเล-การปฏิวติัอุตสาหกรรม-การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์ 
3.การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์-การปฏิวติัอุตสาหกรรม-การส ารวจทางทะเล 
4.การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์-การส ารวจทางทะเล-การปฏิวติัอุตสาหกรรม 
5.การปฏิวติัอุตสาหกรรม-การส ารวจทางทะเล-การปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
32. ส่ิงใดไม่ใช่การคิดคน้ของชาวตะวนัออก 

1. เข็มทิศ 
2. ตวัเลข1 - 0 
3.ดินปืน 
4.ภาษาเขียน 
5. ปืนใหญ่ 

 
33.ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของลทัธิจกัรวรรดินิยม 

1. การใชดิ้นแดนในครอบครองเป็นฐานขยายเทคโนโลย ี 
2. การใชดิ้นแดนในครอบครองเป็นตลาดรองรับสินคา้อุตสาหกรรม  
3. การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนโครงการใหญ่ในดินแดนในครอบครอง  
4. การส่งทหารเขา้ไปในดินแดนในครอบครองเพื่อรักษาผลประโยชน์  
5. การแสวงหาวตัถุดิบจากดินแดนในครอบครอง 

 
34. ทางสายไหมเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีคนตะวนัออกและคนตะวนัตกหลายเผา่พนัธุใ์ชเ้ดินทาง เพื่อคา้ขาย
แลกเปล่ียนสินคา้และอารยะธรรมกนันานกว่า1000 ปี เร่ิมตั้งแต่ สมยัก่อนเร่ิมคริสตศ์กัราช ในระยะเร่ิมแรก
ก่อนคริสตกาล เราจะไม่พบพ่อคา้เผา่พนัธุใ์ดในเสน้ทางคา้ขายน้ี  

1. จีน 
2. อินเดีย  
3. อาหรับ  
4. เปอร์เซีย 
5. โรมนั 

 



 

 

35. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของภาษาเขียนของจีน ซ่ึงมีอายปุระมาณ 4,000 ปี 
1. เป็นภาษาเขียนแทน “ความหมาย” ไม่ใช่ แทน“เสียง” 
2. ค่าหน่ึงอาจออกเสียงไดห้ลายแบบ แตกต่างไปตามส าเนียงของผูอ่้าน  
3. ตวัอกัษรหน่ึงหน่วยเขียนแทนค าหน่ึงค า 
4. ภาษาเขียนของจีนแยกเป็นพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตไ์ด ้
5.ภาษาเขียนของจีนมีจ  านวนค ามากมายหลายหมื่นค าท่ีผูเ้รียนตอ้งจ า 

 
36.สาระของสนธิสญัญาเบาวริ์งท่ีไทยท ากบัองักฤษในขอ้ใดขา้งล่างน้ีท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้ขายและ
เศรษฐกิจของไทยไปจากเดิม  

1. พ่อคา้องักฤษเป็นฝ่ายก าหนดราคาสินคา้และภาษีไดเ้อง  
2. พ่อคา้องักฤษมีกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดินในประเทศไทย (ขณะนั้นเรียกว่า “สยาม”)  
3. พ่อคา้องักฤษสามารถซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งเสรี ยกเวน้สินคา้ท่ีทางการไทยสงวน  
4. ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศร่วมกนัก  าหนดอตัราการเก็บภาษีสินคา้ 
5.พ่อคา้ต่างชาติสามารถซ้ือสินคา้ทุกชนิดท่ีมีในตลาดของไทยไดอ้ยา่งเสรี 

 
37. จกัรวรรดิโรมนัมีส่วนส าคญัในการช่วยเผยแพร่ศาสนาคริสตไ์ปสู่โลกตะวนัตกไดอ้ยา่งไร 

1. ชาวโรมนัมีนโยบายใหค้นในปกครองช่วยเหลือผูน้บัถือศาสนาคริสต ์ 
2. มีการสัง่สอนเผยแพร่ศาสนาคริสตไ์ปยงัดินแดนอ่ืนนอกจกัรวรรดิโรมนัดว้ย  
3. จกัรวรรดิโรมนัยา้ยเมืองหลวงของอาณาจกัร ไปอยูซี่กโลกตะวนัออกท่ี 
กรุงคอนสแตนติโนเปิล ใกลดิ้นแดนของศาสนาคริสต ์ 
4. จกัรพรรดิคอนสแตนตินของชาวโรมนัรับนบัถือศาสนาคริสต ์นบัเป็นการช่วยปกป้องศาสนา
คริสต ์ 
5. ชาวโรมนัท าสงครามกบัชาวอีสาน 

 
38.ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ การคา้ระหว่างไทยกบัจีนรุ่งเรืองมาก ไทยส่งสินคา้หลายอยา่งไปชายท่ีจีน
และซ้ือสินคา้หลายอยา่งจากจีน ขอ้ใดไม่ใช่สินคา้ท่ีไทยส่งไปขายใหจี้น 

1.กระวาน 
2. งาชา้ง  
3. ไหมจีบ 
4.ขา้ว 
5. ดีบุก 
 



 

 

 
39. “พระราชบญัญติัประถมศึกษาพ.ศ. 2464” ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
ค่าว่า “กากบงัคบั” หมายถึงอะไร  

1. นกัเรียนตอ้งสามารถอ่านเขียนหนงัสือเป็นภายใน 2 ปี  
2. เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 8 – 14 ปีตอ้งเขา้โรงเรียนเรียนหนงัสือ  
3. ครูจะมีความผดิ ถา้เด็กนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ 
4. ผูป้กครองมีหนา้ท่ีบงัคบัส่งเด็กลกูใหไ้ปโรงเรียน 
5.ทางการตอ้งจดัใหม้ีโรงเรียนเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน 
 
 

40. ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปีนั้นตรงกบัรัตนโกสินทร์
ศก (ร.ศ.) อะไร  

1.150 
2. 151 
3. 152 
4. 153 
5. 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากรูปใช้ค าถาม ข้อ 41-43 

 
41.ท าเลท่ีตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้นไร่ใตแ้ละบา้นฟองใตมี้ลกัษณะภูมิประเทศอยา่งไร 

1.เชิงเขา 
2.ไหล่เขา 
3.หุบเขา 
4.ลาดเขา 
5.แอ่งภูเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
42. ตามหลกับรรยากาศโทรโฟสเฟียร์สูงข้ึนไป 1,000เมตร อุณหภูมิจะลดลง 6.4 องศาเซลเซียส ถา้บา้นฟอง
ใตว้ดัอุณหภูมิตอนเชา้ ได ้12 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกนับนยอดสูงสุดของพ้ืนท่ีตามแผนท่ีจะมีอุณหภูมิ
ประมาณเท่าใด  

1. 3 องศาเซลเซียส 
2. 4 องศาเซลเซียส 
3. 5 องศาเซลเซียส 
4. 6 องศาเซลเซียส 
5. 7 องศาเซลเซียส 
 
 

43.ถา้ระยะจริงระหว่างบา้นฟองใตถึ้งยอดภูกระดึงวดัได ้6.30 ไมล ์แต่วดัในแผน่ท่ีไดเ้พียง 10 เซนติเมตร 
แผนท่ีน้ีมีมาตราส่วนประมาณเท่าใด 

1. 1 : 1,000,000 
2. 1: 100,000 
3. 1:50,000 
4. 1: 6,300 
5. 1:630 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากรูปใช้ตอบค าถาม ข้อ 44 – 45 

 
44. ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของผวิโลกตามภาพเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

1. การผพุงัจากภูมิอากาศ (Weathering) 
2. การกระจายของลม (Mini Fast F555)  
3. กระบวนการแม่น ้ าล  าธาร(Fluvial Processes)  
4.ภูมิลกัษณ์จากการกระท าของฐานแข็ง (Glacial Processes) 
5.การกระท าของทะเลและมหาบุตรในอดีต (Marine Processes) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
45. ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างธรรมชาติกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืของมนุษย ์ควรจะตดัสินใจใชเ้พ่ือกิจกรรมใด 

1. ใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบผลิตของท่ีระลึกเอกลกัษณ์พ้ืนถ่ิน  
2. ใชเ้ป็นเขตท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศธรรมชาติ  
3. สงวนรักษาใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ขตคุม้ครองตามธรรมชาติ  
4. พิทกัษป์กป้องสร้างส่ิงปกคลุมใหค้งสภาพเดิมทุกประการ  
5. อนุรักษเ์ป็นเขตพิเศษเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติโดยเฉพาะเท่านั้น 
 
 

46. การด าเนินชีวิตของผูใ้ดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด 
1.นายเฉยหาเก็บขยะมาคดัแยกขายเพื่อด ารงชีวิต 
2. นายฉุยชอบซ้ือสินคา้ราคาถกูช่วงเทศกาลลดราคา 
3. สูงเฉลิมไม่ตอ้งการเพ่ิมอุณหภูมิโลกจึงชอบทานอาหารนอกบา้น 
4. ยายฉายประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าการผลิตในรูปแบบวนเกษตร 
5.ยายฉิมหาขุดหวักลอยหวัมนั แลว้น าแขนงอ่อน หน่ออ่อนฝังกลบคืน 
 

 
ใช้ข้อความต่อไปนีต้อบค าถาม ข้อ 47-48 

ปีเตอร์มีภูมิล  าเนาในทวีปออสเตรเลียและชอบดูคาว อยา่งไรก็ตามเขาไม่สามารถเห็นดาวเหนือได ้
แต่เม่ือปีท่ีแลว้ปีเตอร์มาเท่ียวสามเหล่ียมทองค า ซ่ึงตั้งอยูป่ระมาณละติจูด 21°N เขาต่ืนเตน้มากท่ีสามารถ
มองเห็นดาวเหนือไดช้ดัเจน 

47.เพราะเหตุใดปีเตอร์จึงมองเห็นดาวเหนือไดท่ี้สามเหล่ียมทองค า 
1.สามเหล่ียมทองค าตั้งอยูใ่นซีกโลกเหนือ จึงท าใหเ้ห็นดาวเหนือได ้
2. สามเหล่ียมทองค าอยูใ่กลข้ั้วโลกมากกว่าออสเตรเลียท าใหเ้ห็นตาวเหนือ 
3.สามเหล่ียมทองค าตั้งอยูใ่นละติจูดสูงกว่าทวีปออสเตรเลียจึงเห็นดาวเหนือ 
4.ปริมาณสามเหล่ียมทองค ามีภูมิประเทศสูงเด่นกว่าบริเวณโดยรอบจึงมองเห็นดาวเหนือ 
5.ความโคง้ของสณัฐานโลกท่ีสามเหล่ียมทองค ามีค่าต ่ากว่าท่ีออสเตรเลียท าใหเ้ห็นดาวเหนือ 
 
 
 
 



 

 

48.จากสถานการณ์ดงักล่าว ขอ้ใดสรุปเป็นหลกัการแห่งความจริงไดถ้กูตอ้งท่ีสุด 
1.พ้ืนท่ีซีกโลกใตมี้โอกาสเห็นดาวเหนือไดน้อ้ยท่ีสุด 
2.ทุกพ้ืนท่ีในซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นดาวเหนือไดเ้สมอ 
3.การเห็นหรือไม่เห็นดาวเหนือจากขอบฟ้าสูงหรือต ่าข้ึนอยูก่บัต  าแหน่งท่ีตั้ง 
4.ความโคง้มากหรือนอ้ยของผวิโลกมีผลต่อการเห็นดาวเหนือไดสู้งหรือต ่า 
5.ลกัษณะความสูงต ่าของภูมิประเทศเป็นขอ้จ ากดัของการมองเห็นดาวเหนือ 
 
 

จากสถานการณ์ ใช้ตอบค าถาม49 - 50 
ชาวประมงลาวจะล่องเรือเขา้ไปยงัตอนกลางค่าน ้ าโขงเพ่ือสร้างหล่ีจบัปลา ซ่ึงเป็น วิธีการจบัปลาท่ี

เกิดจากภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน มีความเส่ียงต่ออนัตราย เพราะสถานท่ีสร้างหล่ีตอ้งสร้างบริเวณท่ีเป็นน ้ าตก 
แก่งน ้ าไหลเชียวมาก โดยน าเอากอ้นหินมาวางเรียง กนัเป็นแนวก าแพงกั้นน ้ า ใชไ้มก้ั้นเป็นคอก เวน้ช่อง
กวา้งไวใ้หน้ ้ าไหลผา่นหล่ีไปยงัไมไ้ผท่ี่สานเป็นกระแตเติงรองไวส้ าหรับจบัปลาท่ีว่ายมาตามกระแสน ้ าไหล 

 
49. การคิดนวตักรรมสร้างเคร่ืองมือ “หล่ีจบัปลา” ของชาวประมงลาว เป็นภูมิปัญญาท่ีมีหลกัการเกิดจาก
อะไรส าคญัท่ีสุด  

1. การอาศยัแรงผา้ไหลใหป้ลาเคล่ือนท่ีมาหาคน  
2. การเขา้ใจในหลกัธรรมชาติของน ้ าและสตัวน์ ้ าในพ้ืนท่ี  
3. เรียบง่าย ประหยดั จดัการสะดวก ตน้ทุนต ่าก  าไรสูง  
4. การอาศยัแรงน ้ าไหลแทนการเคล่ือนท่ีของคนเพ่ือจบัปลา  
5. หลกัการใชว้สัดุท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ระยะสั้น 
 
 

50.การจดัการประมงเอกลกัษณ์พ้ืนถ่ินแบบน้ีมีผลกระทบต่อระบบธรรมชาติอยา่งไร 
1. ขดัขวางระบบนิเวศ ท าลายวงจรสตัวน์ ้ าตามธรรมชาติรุนแรง  
2. การใชว้สัดุท าหล่ีจบัปลาท าลายทรัพยากรธรรมชาติทุกปี จนเส่ือมโทรม 
อยา่งรวดเร็ว 
3.ขวางทางน ้ าไหล ก่อเกิดน ้ าท่วมพ้ืนท่ีตอนบนมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน 
4. กีดขวางทิศทางการไหลของนา จนเกิดตะกอนทบัถมตามกอ้นหินมากข้ึน 
5. สอดคลอ้งกลมกลืนและเป็นมิตรกบัธรรมชาติ เพราะท่าเพื่อยงัชีพเป็นหลกั 
 


