
จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

เฉลยแนวข้อสอบ  ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา 
 

1) ในสงัคมชมพทูวีป วรรณะใดเป็นคนพืน้ถ่ินดัง้เดมิ ไมใ่ชช่าวอารยนั 
ก. ศทูร 
ข. แพศย ์
ค. กษัตริย ์
ง. จณัฑาล 
จ. พราหมณ ์

              ตอบ ก. ศทูร 
2) การท่ีพระพทุธเจา้ทรงมอบหมายพระสารีบตุรซึ่งมีความเป็นเลิศทางปัญญาใหร้บัผิดชอบงานดา้นขยายเนือ้ความ

ธรรมภาษิต นบัวา่พระองคท์รงเป็นแบบอย่างในดา้นใด 
ก. การปกครองคน 
ข. การบริหารงานบคุคล 
ค. การบริหารสงัฆมณฑล 
ง. การบริหารจดัวางระบบ 
จ. การเป็นนกัประชาธิปไตย 

 ตอบ ข. การบรหิารงานบคุคล 
3) นายสมศกัดิมี์ความประพฤติถกูตอ้งตามหลกักายสจุรติ 3 สว่นนางดวงแกว้มีความคดิท่ียดึถือความถกูตอ้งตามหลกั

มโนสจุรติ 3 แบบอย่างของคนทัง้สองสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมใดในมรรคมีองคแ์ปด 
ก. สมัมากมัมนัตะ กบั สมัมาสงักปัปะ 
ข. สมัมาวายามะ กบั สมัมาสงักปัปะ 
ค. สมัมาอาชีวะ กบั สมัมากมัมนัตะ 
ง. สมัมาทิฏฐิ กบั สมัมากมัมนัตะ 
จ. สมัมาสงักปัปะ กบั สมัมาทิฏฐิ 

 ตอบ ก. สมัมากมัมนัตะ กบั สมัมาสงักปัปะ 
 มรรคมีองคแ์ปด 

i. สมัมาทิฏฐิ (ความเห็นท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง ความรูใ้นอรยิสจั 4 
ii. สมัมาสงักปัปะ (ความคิดท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความ

ไมพ่ยาบาท และการไมเ่บียดเบียน 
iii. สมัมาวาจา (วาจาท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง การเวน้จากการพดูเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด 

และเพอ้เจอ้ 



จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

iv. สมัมากมัมนัตะ (การปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง เจตนาละเวน้จากการฆ่า โจรกรรม 
และการประพฤตผิิดในกาม 

v. สมัมาอาชีวะ (การหาเลีย้งชีพท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง การเวน้จากมิจฉาชีพ การละเวน้
จากอาชีพฆา่สตัว ์อาชีพท่ีเบียดเบียนผูอ่ื้น 

vi. สมัมาวายามะ (ความเพียรท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง สมัมปัปธาน 4 คือ ความพยายาม
ปอ้งกนัอกศุลท่ียงัไมเ่กิด ละอกศุลท่ีเกิดขึน้แลว้ ท ากศุลท่ียงัไมเ่กิด และด ารงรกัษา
กศุลท่ีเกิดขึน้แลว้ 

vii. สมัมาสต ิ(การมีสตท่ีิถกูตอ้ง) หมายถึง สตปัิฏฐาน 4 
viii. สมัมาสมาธิ (การมีสมาธิท่ีถกูตอ้ง) หมายถึง ฌาน 4 

 
4) เม่ือตอ้งการใหเ้กิดความระลึกถึงกนั มีความสามคัคีและอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ สงัคมควรเลือกใชห้ลกัธรรมขอ้ใดใน

การด าเนินชีวิต 
ก. อธิปไตย 3 
ข. อิทธิบาท 4 
ค. อินทรีย ์5 
ง. อรยิวฑัฒิ 5 
จ. สาราณียธรรม 6 

 ตอบ จ. สาราณียธรรม 6 
 อธิปไตยหรือความเป็นใหญ่ โดยนยัแหง่ค าสอนในศาสนาพทุธมีอยู ่3 ประการคือ 

i. โลกาธิปไตย หมายถึง การถือกระแสโลกเป็นใหญ่ และโลกในท่ีนีห้มายถึงคน จะ
เห็นไดใ้นค าสอนของพระพทุธองคท่ี์ตรสัวา่ โลกคือหมูส่ตัว ์ดงันัน้โลกาธิปไตยตาม
ความหมายนีเ้ทียบไดก้บัค าวา่ ประชาธิปไตยท่ีถือคนส่วนใหญ่เป็นหลกั 

ii. อตัตาธิปไตย หมายถึง การถือตวัเองเป็นใหญ่ โดยไมน่ าพาวา่คนอ่ืนจะเห็นเป็น
อยา่งไร จงึนา่จะเทียบไดก้บัค าวา่ เผดจ็การ 

iii. ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือความถกูตอ้งเป็นใหญ่ อนัถือไดว้า่เป็นหวัใจท่ีปรากฏ
อยูไ่ดท้ัง้ในโลกาธิปไตย และอตัตาธิปไตย เพราะเป็นปัจจยัส าคญัในการก ากบัให้
ผูก้ระท าไมว่า่จะถือโลกเป็นใหญ่ตามขอ้ 1 หรือถือตวัเองเป็นใหญ่ตามขอ้ 2 ด ารง
อยูไ่ดโ้ดยท่ีผูค้นในสงัคมยอมรบั 
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 อิทธิบาท แปลวา่ บาทฐานแหง่ความส าเรจ็ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคณุธรรม เครื่องใหล้ถุึง
ความส าเรจ็ตามท่ีตนประสงค ์ผูห้วงัความส าเรจ็ในสิ่งใด ตอ้งท าตนใหส้มบรูณ ์ดว้ยสิ่งท่ี
เรียกวา่ อิทธิบาท ซึ่งจ  าแนกไวเ้ป็น ๔ คือ 

i. ฉนัทะ ความพอใจรกัใครใ่นสิ่งนัน้ 
ii. วิรยิะ ความพากเพียรในสิ่งนัน้ 
iii. จิตตะ ความเอาใจใสฝั่กใฝ่ในสิ่งนัน้ 
iv. วิมงัสา ความหมั่นสอดสอ่งในเหตผุลของสิ่งนัน้ 

 อินทรีย ์5 คือ การตัง้มั่นดว้ยจิตอนัน าพา 5 ประการ เพ่ือความเจรญิในศีลธรรม และการ
งาน ประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 

i. สทัธินทรีย ์คือ การตัง้มั่นในความเล่ือมใสตอ่สิ่งท่ีควรเล่ือมใส 
ii. วิรยิินทรีย ์คือ การตัง้มั่นในความเพียรพยายาม 
iii. สตนิทรีย ์คือ การตัง้มั่นในการระลกึได ้
iv. สมาธินทรีย ์คือ การตัง้มั่นในการกระท าจิตใหมี้สมาธิ 
v. ปัญญินทรีย ์คือ การตัง้มั่นในปัญญาหรือการรูแ้จง้ 

 อรยิวฑัฒิ คือ ความเจรญิอย่างประเสรฐิ คือหลกัความเจรญิของอารยชน หรือคนท่ีเจรญิ
แลว้ ประกอบดว้ย 

i. ศรทัธา คือความเช่ือ ความเช่ือท่ีถกูตอ้ง ความเช่ือท่ีเป็นจรงิ ความเช่ือมั่นในหลกั
พระพทุธศาสนา ความเช่ือมั่นในพระรตันตรยัความไมง่บงายในสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

ii. ศีล คือความประพฤติดีปฏิบตัชิอบดว้ยกายวาจา ความมีระเบียบวินยั การท ามา
หาเลีย้งชีพอยา่งสจุริต เป็นตน้ 

iii. สตุะ คือการเลา่เรียนสดบัตรบัฟังการศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอความรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัพระพทุธศาสนาพอแก่การปฏิบตัแิละสามารถแนะน าผูอ่ื้นได ้

iv. จาคะ คือ การเผ่ือแผ ่การแบง่ปัน ความเอือ้เฟ้ือ ความมีน า้ใจชว่ยเหลือ ความเป็น
คนใจกวา้ง พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคดิเห็นจากผูอ่ื้น และพรอ้มท่ีจะใหค้วามรว่มมือ 
เป็นคนท่ีไมเ่ห็นแก่ตวั จิตใจไมค่บัแคบ เป็นตน้ 

v. ปัญญา คือ ความรอบรู ้การรูจ้กัคิด รูจ้กัการพิจารณา เขา้ใจเหตผุล รูจ้กัการ
ด ารงชีวิตอยูใ่นโลกอย่างมีความสขุ รูแ้ละเขา้ใจชีวิตตามความเป็นจรงิ ท าจิตใจให้
เป็นอิสระได ้
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 สาราณียธรรม 6  หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตัง้แหง่ความระลกึถึงกนั ถือวา่เป็นธรรมท่ีเป็นพลงั
ในการสรา้งความสามคัคี มีอยู ่6 ขอ้ คือ 

i. กายกรรม อนัประกอบดว้ยเมตตา คือ การกระท าทางกายท่ีประกอบดว้ยเมตตา 
เชน่การใหก้ารอนเุคราะหช์ว่ยเหลือและเอือ้เฟ้ือตอ่ผูอ่ื้น ไมร่งัแกท ารา้ยผูอ่ื้น  

ii. วจีกรรม  อนัประกอบดว้ยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี สภุาพ ออ่นหวาน พดูมี
เหตผุล ไมพ่ดูใหร้า้ยผูอ่ื้นท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น  

iii. มโนกรรม อนัประกอบดว้ยเมตตา คือ ความคดิท่ีประกอบดว้ยเมตตาทัง้ตอ่หนา้
และลบัหลงั เป็นการคดิดีตอ่กนัไมค่ดิอิจฉาริษยาหรือไมค่ิดมุง่รา้ยพยาบาท หาก
ทกุคนคิดแลว้ปฏิบตัเิหมือนกนัความสามคัคีก็จะเกิดขึน้ในสงัคม  

iv. สาธารณโภคี คือ การรูจ้กัแบง่สิ่งของใหก้นัและกนัตามโอกาสอนัควร เพ่ือแสดง
ความรกัความหวงัดีของผูท่ี้อยูใ่นสงัคมเดียวกนั  

v. สีลสามญัญตา คือ ความรกัใครส่ามคัคี รกัษาศีลอยา่งเครง่ครดัเหมาะสมตาม
สถานะของตนมีความประพฤตสิจุริตปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องหมูค่ณะ ไมเ่อารดั
เอาเปรียบผูอ่ื้น  

vi. ทิฏฐิสามญัญตา คือ การมีความเห็นรว่มกนั ไมเ่ห็นแก่ตวั รูจ้กัเคารพและรบัฟัง
ความคดิเห็นของผูอ่ื้นรว่มมือรว่มใจในการสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กิดความสงบ 

 
5) ทศชาตชิาดกคือเรื่องเก่ียวกบัการบ าเพ็ญบารมีของพระพทุธเจา้ในอดีตชาต ิถา้เราสนใจศกึษาแนวคิดเรื่องปัญญา

บารมีจะตอ้งศกึษาชาดกเรื่องใด 
ก. สวุณัณสามชาดก 
ข. เวสสนัดรชาดก 
ค. มหาชนกชาดก 
ง. มโหสถชาดก 
จ. เตมียชาดก 

 ตอบ ง. มโหสถชาดก 
 ทศชาตมิหาชาดก หรือ 10 ชาตขิองพระพทุธเจา้ ประกอบดว้ย 

i. พระเตมีย ์บ าเพ็ญบารมีดว้ย เนกขมัมะ การออกบวช หรือปลีกตวัปลีกใจจากกาม 
ii. พระมหาชนก บ าเพ็ญบารมีดว้ย วิรยิะ ความเพียร ความแกลว้กลา้ไมก่ลวัอปุสรรค 

บากบั่นอตุสาหะกา้วหนา้เรื่อยไป ไมท่อดทิง้ธุรกิจหนา้ท่ี 
iii. พระสวุรรณสาม บ าเพ็ญบารมีดว้ย เมตตา ความรกัความปรารถนาดีตอ่กนั มีมิตร

ไมตรี คิดเกือ้กลูใหผู้อ่ื้นใหมี้ความสขุความเจรญิ 
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iv. พระเนมิราช บ าเพ็ญบารมีดว้ย อธิษฐาน คือความตัง้ใจมั่น วางจดุหมายแหง่การ
กระท าของตนไวแ้นน่อน แลว้ด าเนินการตามนัน้อยา่งแน่วแน่ 

v. พระมโหสถ บ าเพ็ญบารมีดว้ย ปัญญา ความรอบรู ้ความหยั่งรู ้เหตผุล เขา้ใจ
สภาวะของสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจรงิ 

vi. พระภรูทิตั บ าเพ็ญบารมีดว้ย ศีล ไดแ้ก่ การรกัษากายวาจาใหเ้รียบรอ้ย ความ
ประพฤติดีงาม ถกูตอ้งตามระเบียบวินยั 

vii. พระจนัทกมุาร บ าเพ็ญบารมีดว้ย ขนัติ ความอดทนอดกลัน้ ความทนทานของ
จิตใจ สามารถใชส้ติปัญญาควบคมุตนใหอ้ยูใ่นอ านาจของเหตผุล และแนวทาง
ความประพฤตท่ีิตัง้ใจไว ้เพ่ือจดุหมายอนัชอบไมล่แุก่อ านาจกิเลส 

viii. พระนารทะ บ าเพ็ญบารมีดว้ย อเุบกขา การวางใจเป็นกลาง สงบ เท่ียงธรรม ไม่
เอนเอียงไปดว้ยความยินดียินรา้ย 

ix. พระวิทรูบณัฑิต บ าเพ็ญบารมีดว้ย สจัจะ ความจรงิ ไดแ้ก่ การพดูจรงิ ท าจรงิ 
จรงิใจ 

x. พระเวสสนัดร บ าเพ็ญบารมีดว้ย ทาน คือการให ้และการเสียสละ 
 

6) ขอ้ใดอธิบายกระบวนการศกึษาแบบสมัมาทิฏฐิไดช้ดัเจนท่ีสดุ 
ก. ความคดิเห็นท่ีชอบดว้ยหลกัเหตผุลในวิชาความรูต้า่ง ๆ 
ข. ความรูค้วามเขา้ใจตามสภาพความเป็นจรงิ คือ รูเ้ทา่ทนัโลกและชีวิต 
ค. ความเห็นชอบท่ีถกูตอ้งดีงามเก่ียวกบัความเช่ือ คา่นิยม และทศันคติ 
ง. ความเช่ือท่ียึดถือวา่สิ่งท่ีรบัรู ้เขา้ใจ เป็นสิ่งท่ีถกูตอ้ง ชอบดว้ยเหตผุล 
จ. ความคดิเห็นท่ีสนบัสนนุระเบียบวินยั ความประพฤติท่ีดีงามทางสงัคม 

 ตอบ ค. ความเห็นชอบท่ีถกูตอ้งดีงามเก่ียวกบัความเช่ือ คา่นิยม และทศันคติ 
 

7) หลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน ์มีลกัษณะค าสอนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
ก. สอนใหมี้ความซ่ือสตัยส์จุริต ฝึกฝนตน มีความอดทน และเสียสละ 
ข. สอนใหมี้ความรกัใคร ่มีความสงสาร มีความยินดี และรูจ้กัวางใจเป็นกลาง 
ค. สอนใหมี้ความพอใจในสิ่งท่ีท า มีความเพียร เอาจิตฝักใฝ่ และใชปั้ญญาไตรต่รอง 
ง. สอนใหรู้จ้กัการให ้การพดูจาไพเราะ การชว่ยเหลือกนั และการเป็นผูมี้ความสม ่าเสมอ 
จ. สอนใหรู้จ้กัขยนัหมั่นเพียร รูจ้กัเก็บรกัษาทรพัยท่ี์หามาได ้ใหค้บคนดี และอยู่อยา่งพอเพียง 

 ตอบ จ. สอนใหรู้จ้กัขยนัหมั่นเพียร รูจ้กัเก็บรกัษาทรพัยท่ี์หามาได ้ใหค้บคนดี และอยู่อยา่ง
พอเพียง 
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8) นิวรณ ์5 เป็นสิ่งท่ีกีดขวางจิตไมใ่หบ้รรลคุวามดี การท่ีจิตของมนษุยมี์ความเซ่ืองซมึ แสดงวา่ถกูนิวรณข์อ้ใดครอบง า 
ก. กามฉนัทะ 
ข. ถีนมิทธะ 
ค. พยาบาท 
ง. วิจิกิจฉา 
จ. อทุธจัจกกุกจุจะ 

 ตอบ ข. ถีนมิทธะ 
 นิวรณ ์5 แปลวา่ เครื่องกัน้ใช ้หมายถึงธรรมท่ีเป็นเคร่ืองปิดกัน้หรือขดัขวางไมใ่หบ้รรลุ

ความดี ไมเ่ปิดโอกาสใหท้ าความดี และเป็นเครื่องกัน้ความดีไวไ้มใ่หเ้ขา้ถึงจิต เป็นอปุสรรค
ส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ฏิบตัิบรรลธุรรมไมไ่ดห้รือท าใหเ้ลิกลม้ความตัง้ใจปฏิบตัไิป นิวรณมี์ 5 
อยา่ง คือ 

i. กามฉนัทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกียท์ัง้ปวง ดจุคนหลบัอยู่ 
ii. พยาบาท ความไมพ่อใจ จากความไมไ่ดส้มดงัปราถณาในโลกียะสมบตัทิัง้ปวง ดจุ

คนถกูทณัทท์รมานอยู่ 
iii. ถีนมิทธะ ความขีเ้กียจ ทอ้แท ้อ่อนแอ หมดอาลยั ไรก้ าลงัทัง้กายใจ ไมฮ่กึเหิม 
iv. อทุธจัจะกกุกจุจะ ความคิดซดัสา่ย ตลอดเวลา ไมส่งบนิ่งอยูใ่นความคดิใดๆ 
v. วิจิกิจฉา ความไมแ่นใ่จ ลงัเลใจ สงสยั กงัวล กลา้ๆกลวั ไมเ่ตม็รอ้ย ไมม่ั่นใจ 

 
9) คมัภีรพ์ระพทุธศาสนาประเภทสทัทาวิเสส เชน่ รูปสิทธิ กจัจายนปกรณ ์เป็นคมัภีรท่ี์มีเนือ้หาดา้นใด 

ก. มีเนือ้หาประมวลพระพทุธพจน ์หรือพระสตูร พรอ้มกบัมีเรื่องประกอบ 
ข. มีเนือ้หาอธิบายหลกัธรรมท่ีส าคญั ยดึตามค าอธิบายในพระไตรปิฎก 
ค. มีเนือ้หาในทางไวยากรณ ์เพ่ือการศกึษาภาษาบาลีในพระไตรปิฎก 
ง. มีเนือ้หาอธิบายพระวินยั พระสตูร และพระอภิธรรม 
จ. มีเนือ้หาอธิบายอรรถกถาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

 ตอบ ค. มีเนือ้หาในทางไวยากรณ ์เพ่ือการศกึษาภาษาบาลีในพระไตรปิฎก 
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10) ในพิธีอปุสมบท ผูบ้วชจะตอ้งเตรียมเครื่องบรขิารใหค้รบ ขอ้ใดไมจ่ดัอยูใ่นเคร่ืองอฐับริขาร 
ก. รม่, รองเทา้ 
ข. บาตร, จีวร 
ค. กลอ่งเข็ม, มีดโกน 
ง. ผา้สบง, ผา้สงัฆาฏิ 
จ. ผา้กรองน า้, กล่องเข็ม 

 ตอบ ก. รม่, รองเทา้ 
 อฐับรขิาร คือ ของเครื่องใชท่ี้จ  าเป็น ๘ อยา่งส าหรบัพระภิกษุสงฆไ์ดแ้ก่ ๑. ผา้จีวร          

๒. ผา้สงัฆาฎิ ๓. ผา้สบง ๔. ประคดเอว ๕. มีดโกน  ๖. บาตร ๗. เข็มเย็บผา้ ๘. ธมกรก 
(เครื่องกรองน า้)  

 ในปัจจบุนั กลุบตุรท่ีตอ้งการจะอปุสมบท จะตอ้งจดัหาเครื่องอฐับรขิารใหค้รบ โดย
แบง่เป็น ๑. ไตรครอง ๑ ชดุ  ๒. ไตรอาศยั ๑ ชดุ  ๓. บาตร ๑ ชดุ ๔. มีดโกน     หินลบัมีด 
เข็มเย็บผา้พรอ้มทัง้กล่องเข็มและดา้ย ๕. ตาลปัตร ยา่ม ผา้เช็ดหนา้ รม่ รองเทา้ ป่ินโต 
จาน ชอ้น สอ้ม ๖. เส่ือ หมอน ผา้หม่ มุง้ ไฟฉาย สบู ่ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขนัน า้ 
๗. อปุกรณอ่ื์น ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้เชน่ โคมไฟ กาตม้น า้ กระตกิน า้รอ้น ฯลฯ 

 
11) ขอ้ใดเป็นค ากลา่วท่ีไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัการปกครองของไทย   

ก. ประเทศไทยเป็นรฐัเด่ียวแตก็่มีการกระจายอ านาจการปกครองไปยงัทอ้งถ่ิน 
ข. ประเทศไทยเป็นรฐัเด่ียวเพราะมีรฐับาลปกครองเพียงรฐับาลเดียวเทา่นัน้ 
ค. ประเทศไทยเป็นรฐัเด่ียวและมีทัง้รฐับาลกลาง และรฐับาลทอ้งถ่ิน 
ง. กรุงเทพมหานครมีลกัษณะเป็นการปกครองระดบัทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
จ. จงัหวดัเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองสว่นภมูิภาค 

            ตอบ ค. ประเทศไทยเป็นรฐัเดี่ยวและมีทัง้รฐับาลกลาง และรฐับาลทอ้งถ่ิน 
 

12) เพราะเหตใุดจงึมีค  ากลา่วท่ีว่า “มนษุยเ์ป็นสตัวส์งัคม” 
ก. มนษุยส์ามารถสรา้งกฎเกณฑเ์พ่ือการอยูร่ว่มกนัโดยใชส้ญัลกัษณ ์
ข. มนษุยส์ามารถปรบัตวัไดดี้กบัสิ่งแวดลอ้ม 
ค. มนษุยส์ามารถอยู่รว่มกนัเป็นหมูเ่หลา่ 
ง. มนษุยส์ามารถพฒันาเทคโนโลยีได ้
จ. มนษุยส์ามารถส่ือสารระหวา่งกนั 

 ตอบ ก. มนษุยส์ามารถสรา้งกฎเกณฑเ์พ่ือการอยูร่ว่มกนัโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
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13) ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชอ่งคป์ระกอบของรฐั 
ก. ตอ้งมีรฐับาลท่ีใชอ้  านาจในการปกครองประเทศอย่างอิสระไมอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรฐับาลประเทศอ่ืน 
ข. ตอ้งมีเอกภาพในการนบัถือศาสนา 
ค. ตอ้งมีประชาชนจ านวนหนึ่งอาศยัอยู่ 
ง. ตอ้งมีดินแดนท่ีมีอาณาเขตแนน่อน 
จ. ตอ้งมีอ านาจอธิปไตย 

 ตอบ ข. ตอ้งมีเอกภาพในการนบัถือศาสนา 
 รฐั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 อยา่ง 

i. ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีอยู่อาศยัอยา่งถาวร โดยมีสญัชาตขิองรฐัเป็น
เครื่องผกูพนั 

ii. ดนิแดน  ดนิแดนของรฐัหมายถึง อาณาเขตพืน้ดนิ นา่นน า้ อาณาเขตในทอ้งทะเล 
นา่นฟ้า บรเิวณใตพื้น้ดนิ พืน้น า้และพืน้ทะเล 

iii. รฐับาล (Government) คือ หนว่ยงานท่ีท าหนา้ท่ีปกครองและบรหิารภายในโดย
เป็นผูก้  าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบตั ิเพ่ือจดัระเบียบทางสงัคม และ
ด าเนินทกุอยา่งเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องรฐั รฐับาลจงึเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองรฐั 

iv. อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นองคป์ระกอบประการสดุทา้ยท่ีส าคญัของรฐั 
อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ 

14) กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสรมิประชาธิปไตย 
ก. การจดัอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น (อส.) 
ข. การเลือกตัง้สภานกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
ค. การจดักิจกรรมลกูเสือชาวบา้นในแตล่ะจงัหวดั 
ง. การจดักิจกรรมวนัปีใหมข่องชมุชน 
จ. การรวมกลุม่เพ่ือผลิตสินคา้ OTOP 

 ตอบ ข. การเลือกตัง้สภานกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
15) ขอ้ใดเป็นคณุลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 

ก. การบรจิาคเงินเขา้สมาคมผูป้กครองเพ่ือใหล้กูสามารถเขา้โรงเรียนในฐานะผูมี้อปุการคณุ 
ข. การชว่ยเหลือคนยากจนดว้ยการซือ้พวงมาลยัดอกไมข้ณะรถติดไฟแดง 
ค. การใหเ้งินแก่เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัเพราะกนัท่ีจอดรถไวใ้ห ้
ง. การหยดุรถใหค้นชราขา้มถนนแมไ้มใ่ชท่างคนขา้ม 
จ. การใหท้านแก่เดก็ขอทานยากไร ้

 ตอบ ง. การหยดุรถใหค้นชราขา้มถนนแมไ้มใ่ชท่างคนขา้ม 
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16) ขอ้ใดไมใ่ชส่ิทธิของเดก็ตามอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ 
ก. สิทธิท่ีจะไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครอง 
ข. สิทธิท่ีจะไดร้บัการพฒันา 
ค. สิทธิในการมีสว่นรว่ม 
ง. สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
จ. สิทธิท่ีจะสมรส 

 ตอบ จ. สิทธิท่ีจะสมรส 
 อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก รวมหลกัการส าคญั คือ การไมเ่ลือกปฏิบตั ิและเพื่อประโยชน์

สงูสดุของเด็ก โดยมีเนือ้หา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
i. สิทธิในการอยูร่อด 
ii. สิทธิท่ีจะไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครอง 
iii. สิทธิท่ีจะไดร้บัการพฒันา และ 
iv. สิทธิในการมีสว่นรว่ม 

17) หลกัใดตอ่ไปนีท่ี้ไมใ่ชห่ลกัทั่วไปท่ีก าหนดในรฐัธรรมนญู 
ก. การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตลุาการ และฝ่ายนิติบญัญตัิ 
ข. การก าหนดใหศ้าสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
ค. การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
ง. การตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั 
จ. แนวนโยบายพืน้ฐานของรฐั 

 ตอบ ข. การก าหนดใหศ้าสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
18) ขอ้ความใดตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ความท่ีถกูตอ้งท่ีสดุ 

ก. ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือประโยชนใ์นอนัท่ีจะรกัษาความมั่นคงแหง่ราชอาณาจกัร ความ
ปลอดภยัสาธารณะ พระมหากษัตรยิท์รงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใชบ้งัคบั 

ข. นายกรฐัมนตรีมีอ านาจสั่งตามมาตรา 44 แหง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ไมว่า่
จะมีผลบงัคบัในทางนิติบญัญตั ิในทางบรหิาร หรือในทางตลุาการ 

ค. เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเก่ียวดว้ยภาษีอากรหรือเงินตราท่ีตอ้งพิจารณาโดยดว่นและลบั 
พระมหากษัตริยท์รงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชก าหนดเพ่ือใชบ้งัคบั 

ง. ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือประโยชนใ์นอนัท่ีจะรกัษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
รฐับาลมีอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใชบ้งัคบั 

จ. ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือปอ้งปัดภยัพิบตัิสาธารณะ รฐับาลมีอ านาจในการตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือใชบ้งัคบั 



จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

 ตอบ ค. เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเก่ียวดว้ยภาษีอากรหรือเงินตราท่ีตอ้งพิจารณา
โดยดว่นและลบั พระมหากษัตรยิท์รงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชก าหนดเพ่ือใชบ้งัคบั 
 ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือประโยชนใ์นอนัท่ีจะรกัษาความมั่นคงแหง่

ราชอาณาจกัร ความปลอดภยัสาธารณะ พระมหากษัตรยิท์รงไวซ้ึ่งพระราชอ านาจในการ
ตรา “พระราชก าหนด” เพ่ือใชบ้งัคบั 

 ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือประโยชนใ์นอนัท่ีจะรกัษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ “พระมหากษัตรยิ"์ มีอ านาจในการตรา “พระราชก าหนด” เพ่ือใช้
บงัคบั 

 ในกรณีฉกุเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือปอ้งปัดภยัพิบตัิสาธารณะ “พระมหากษัตริย"์ มี
อ านาจในการตรา “พระราชก าหนด” เพ่ือใชบ้งัคบั 

19) ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชเ่นือ้หาในสว่นของกฎหมายวิธีสบญัญัติ 
ก. ค าพิพากษาท่ีอ่านแลว้หา้มมิใหแ้กไ้ขเวน้แตเ่ป็นการแกไ้ขในสิ่งท่ีผิดเล็กนอ้ย 
ข. พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้สิทธิในการมีทนายแก่ผูต้อ้งหา 
ค. เม่ือมีค าพิพากษาแลว้คูค่วามมีสิทธิในการอทุธรณฎี์กาได ้
ง. ค าพิพากษาท่ีถึงท่ีสดุแลว้สามารถถวายฎีกาเพ่ือใหมี้การพิจารณาคดีใหมไ่ด  ้
จ. พยานบคุคลมีหนา้ท่ีตอ้งมาศาลตามหมายเรียก 

 ตอบ ง. ค  าพิพากษาท่ีถึงท่ีสดุแลว้สามารถถวายฎีกาเพ่ือใหมี้การพิจารณาคดีใหมไ่ด  ้
 กฎหมายวิธีสบญัญัต ิไดแ้ก่ กฎหมายท่ีกลา่วถึงวิธีการท่ีจะน ากฎหมายสารบญัญัตไิปใชว้า่

เม่ือมีการท าผิดบทบญัญัตกิฎหมาย จะฟ้องรอ้งอยา่งไร จะพิจารณาตดัสินอย่างไร พดูให้
เขา้ใจง่าย ๆ กฎหมายวิธีสบญัญตัก็ิคือ กฎหมายท่ีกลา่วถึงวิธีการเอาตวัผูก้ระท าผิดไปรบั
สภาพบงัคบันั่นเอง เชน่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลแขวง กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั เป็นตน้ 

20) ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มใ่ชน่ิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ก. บรษิัทขนสง่ จ  ากดั (บขส.) 
ข. หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ค. สมาคม 
ง. มลูนิธิ 
จ. บรษิัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

 ตอบ จ. บรษิัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
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21) ขอ้ใดอธิบายลกัษณะเดน่ของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ก. การด าเนินงานในภาคเศรษฐกิจมีทัง้สว่นของทนุนิยมและสงัคมนิยม 
ข. ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูท่ี้ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุในสงัคม 
ค. คนในสงัคมมีสิทธ์ิเลือกงานท าอยา่งเสรี 
ง. ประชาชนเป็นเจา้ของปัจจยัในการผลิต 
จ. กลไกตลาดท างานอย่างเสรี 

            ตอบ ก. การด าเนินงานในภาคเศรษฐกิจมีทัง้สว่นของทนุนิยมและสงัคมนิยม 
 

22) ปัจจยัขอ้ใดท่ีไมเ่ป็นตวัก าหนดอปุทานของผูผ้ลิตกางเกงยีนส ์
ก. เทคโนโลยีของการผลิตกางเกงยีนส ์
ข. รสนิยมของผูซื้อ้กางเกงยีนส ์
ค. ราคาของกางเกงยีนส ์
ง. คา่จา้งแรงงาน 
จ. ราคาท่ีดนิ 

 ตอบ ข. รสนิยมของผูซื้อ้กางเกงยีนส ์
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อปุทาน 

i. ตน้ทนุการผลิต 
ii. ราคาปัจจยัการผลิต 
iii. ราคาสินคา้ชนิดอ่ืน 
iv. เทคโนโลยีการผลิต 
v. ภาษี 
vi. การคาดการณร์าคาสินคา้ในอนาคต 
vii. สภาพดนิฟ้าอากาศ 
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23) หากผูบ้ริโภคคาดวา่รถจกัรยานยนตใ์นอนาคตจะมีราคาสงูขึน้อีก 50% จะสง่ผลใหร้าคาและปรมิาณดลุยภาพของ
ตลาดจกัรยานยนตใ์นปัจจบุนัเปล่ียนแปลงอย่างไร 

ก. ราคาและปรมิาณลดลง 
ข. ราคาเพิ่มขึน้ แตป่รมิาณลดลง 
ค. ราคาลดลง แตป่รมิาณเพิ่มขึน้ 
ง. ราคาและปรมิาณซือ้ขายเพิ่มขึน้ 
จ. ราคาและปรมิาณซือ้ขายเท่าเดมิ 

 ตอบ ง. ราคาและปรมิาณซือ้ขายเพิ่มขึน้ 
 เม่ือคิดวา่ราคาในอนาคตจะเพิ่มขึน้ ผูข้ายก็จะขายในราคาท่ีเพิ่มขึน้ เพราะรูว้า่ผูซื้อ้จะตอ้ง

ซือ้ตอนนีเ้พราะราคาถกูกว่าในอนาคต ปรมิาณการซือ้ขายก็เพิ่มขึน้ตาม เกิดจากการท่ีผูซื้อ้
ตอ้งรีบซือ้เพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีถกูกวา่ในอนาคต 

 
24) หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงปรบัใชไ้ดดี้ท่ีสดุกบัวิถีชีวิตในสงัคมระดบัใด 

ก. ในชีวิตประจ าวนัระดบัส่วนบคุคล 
ข. ในการผลิตภาคเกษตร 
ค. ในการผลิตภาคอตุสาหกรรม 
ง. ในการบรหิารงานภาครฐั 
จ. ในสงัคมทกุระดบัแลว้แตค่วามเหมาะสมในแตล่ะเหตกุารณ ์

 ตอบ จ. ในสงัคมทกุระดบัแลว้แตค่วามเหมาะสมในแตล่ะเหตกุารณ์ 
 

25) หลกัการท่ีส าคญัท่ีสดุของสหกรณคื์อขอ้ใด 
ก. มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ข. มีสิทธิเสมอกนั แตมุ่ง่ชว่ยเหลือผูมี้ฐานะยากจน 
ค. สมาชิกชว่ยกนัแกปั้ญหา ใชท้รพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งคุม้คา่ 
ง. ยดึหลกัประชาธิปไตย ไมแ่สวงหาก าไร แบง่ปันประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรม 
จ. มีปัจจยัการผลิตเชน่เดียวกนักบัธุรกิจทั่วไป มีการบรหิารจดัการในชมุชนเทา่นัน้ 

 ตอบ ง. ยดึหลกัประชาธิปไตย ไมแ่สวงหาก าไร แบง่ปันประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรม 
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26) อดุมการณส์หกรณคื์อแนวคิดท่ีจะใหส้งัคมอยู่ดีกินดีดว้ยวิธีใด 
ก. วางแผนการผลิตใหส้มาชิกอยา่งชดัเจน 
ข. ชว่ยตนเอง และชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 
ค. ผสมผสานระหวา่งลทัธินายทนุกบัสงัคมนิยม 
ง. ใหค้นมารวมกนัเพ่ือรฐัจะไดช้ว่ยเหลือไดเ้ตม็ท่ี 
จ. ใหค้นขยนั ประหยดั พฒันาตนหนีพน้อบายมขุ 

 ตอบ ข. ชว่ยตนเอง และชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 
 

27) หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงจะใชไ้ดเ้ตม็ท่ีตอ่เม่ือประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศปฏิบตัตินตามขอ้ใด 
ก. ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุ 
ข. ผลิตตามประเทศอตุสาหกรรมกา้วหนา้ทัง้หลาย 
ค. ผลิตพืชผลท่ีประเทศมีความช านาญมากท่ีสดุ 
ง. ผลิตตามท่ีผูน้  าประเทศวางแผนใหท้ า 
จ. หาความรูใ้สต่วั ผลิตพืชผลหลายชนิด กระจายความเส่ียง 

 ตอบ จ. หาความรูใ้ส่ตวั ผลิตพืชผลหลายชนิด กระจายความเส่ียง 
 

28) บคุคลใดเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดถ้กูตอ้งท่ีสดุ 
ก. เอกชยัซือ้ของหา้งสรรพสินคา้เม่ือหา้งประกาศลดราคาสินคา้ 
ข. สมบตัปิลกูขา้ว เลีย้งไก่ ปลกูพืชผกัสวนครวัเองท่ีบา้น 
ค. สมศรีซือ้อาหารกลอ่งส าเรจ็รูปไวกิ้นเพราะสะดวกสบาย 
ง. นารีกินขา้วเย็นบา้นเพ่ือนเป็นประจ าเพราะประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
จ. สินจยัซือ้ลิปสตกิตามตลาดขายสง่เพราะราคาถกู 

 ตอบ ข. สมบตัปิลกูขา้ว เลีย้งไก่ ปลกูพืชผกัสวนครวัเองท่ีบา้น 
 

29) ขอ้ใดไมใ่ชข่อ้มลูท่ีน ามาคิดในการค านวณผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศดา้นรายจา่ย 
ก. เงินบ าเหน็จบ านาญ 
ข. เงินเดือนนายกรฐัมนตรี 
ค. มลูคา่การสง่ออกรถยนต ์
ง. คา่น า้มนัของมอเตอรไ์ชคร์บัจา้ง 
จ. มลูคา่เครื่องมือเครื่องจกัรของโรงงานทอผา้ฝา้ย 

 ตอบ ก. เงินบ าเหน็จบ านาญ 
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30) ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะส าคญัของประเทศก าลงัพฒันา 
ก. ประชากรมีอายยืุนขึน้ 
ข. รายไดต้อ่หวัอยู่ในระดบัต ่า 
ค. การกระจายรายไดไ้มเ่ทา่เทียมกนั 
ง. ประชาชนสว่นใหญ่ยากจน 
จ. ความสามารถในการออมต ่า 

 ตอบ ก. ประชากรมีอายยืุนขึน้ 
31) ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของสงัคมมนษุยย์คุโลหะ 

ก. มีสถาบนัอดุมศกึษา 
ข. มีชมุชนใหญ่ระดบัเมือง 
ค. คนในสงัคมมีอาชีพแตกตา่งกนั 
ง. มีตวัอกัษรใชบ้นัทกึเรื่องราวตา่งๆ 
จ. มีการน าโลหะตา่งชนิดมาผสมกนัเพ่ือท าเครื่องมือเครื่องใช ้

 ตอบ ก. สถาบนัอดุมศกึษา 
 ยคุโลหะ เป็นยคุท่ีมนษุยรู์จ้กัน าเอาแรโ่ลหะมาจากธรรมชาตนิ ามาใชเ้พ่ือประโยชน ์เช่น 

ทองแดง ส ารดิ และเหล็ก น ามาหลอ่หรือขึน้เป็นมีด หอก และดาบ เพ่ือใชใ้นการลา่สตัว ์
หรือมาประกอบเป็นเครื่องมือ เครื่องใช ้และเครื่องประดบั มนษุยส์มยันีพ้ฒันาการเป็นอยู่
อาศยัและการเกษตรกรรมใหดี้ยิ่งขึน้ เช่น การสรา้งบา้นใหใ้ตถ้นุบา้นสงู มีความเช่ือในเรื่อง
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ปรากฏหลกัฐานในบรเิวณลุม่แมน่  า้ไทกรสิและยเูฟรทิส น าทองแดงมาใช้
ประโยชนใ์นดา้นตา่งๆ เม่ือประมาณ 4,000 ปี ก่อนครสิตศ์กัราช 

 ยคุโลหะ (Metal Age) แบง่ออกเป็น 3 ยคุยอ่ยคือ ยคุทองแดงปนหิน ยคุส าริด และยคุ
เหล็ก 

32) ขอ้ใดไมป่รากฏในอารยธรรมของชาวโรมนั 
ก. การมีสภาขนุนาง 
ข. การเขียนมหากาพยโ์อดสิซีย ์
ค. การแพรอ่ารยธรรมโรมนัไปใน 3 ทวีป 
ง. การแพทยเ์จรญิสามารถผา่ทารกออกจากครรภม์ารดา 
จ. การเขียนกฎหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร – กฎหมายสิบสองโต๊ะ 

 ตอบ ข. การเขียนมหากาพยโ์อดสิซีย ์
 โอดีสซีย ์เป็นบทประพนัธม์หากาพยก์รีกโบราณหนึ่งในสองเรื่องของโฮเมอร ์คาดวา่

ประพนัธข์ึน้ในราว 800 ปีก่อนครสิตกาล 
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33) ชาวกรีกผูใ้ดไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแหง่เลขาคณิต 
ก. อรสิโตเตลิ (บิดาแหง่ประวตัิศาสตรโ์ลก) 
ข. เฮโลโดตสั (บดิาแหง่ประวตัิศาสตร)์ 
ค. ยคูลิด 
ง. อารค์มิิดีส (บิดาแหง่วิทยาศาสตรป์ฏิบตั)ิ 
จ. ฮิโปกราเตส (บิดาแหง่การแพทยต์ะวนัตก) 

 ตอบ ค. ยคูลิด 
 

34) ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะส าคญัของสงัคมในยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมในยโุรป 
ก. มีรถยนตใ์ช ้
ข. มีธนาคาร 
ค. มีรถไฟใช ้
ง. คนทั่วไปมีรายไดจ้ากการท างาน 
จ. จ านวนประชากรเพิ่มขึน้มาก 

 ตอบ ก. มีรถยนตใ์ช ้
 

35) ในชมพทูวีป คนเลีย้งโค หรือ กระบือ จดัเป็นคน “วรรณะ” ใด 
ก. พราหมณ ์
ข. กษัตริย ์
ค. แพศย ์
ง. ศทูร 
จ. จณัฑาล 

 ตอบ ง. ศทูร 
 

36) ชนชาตใิดเป็นผูค้ดิคน้เลขศนูย ์“0” 
ก. อียิปต ์
ข. อาหรบั 
ค. จีน 
ง. อินเดีย 
จ. ฮีบรู 

 ตอบ ง.อินเดีย 
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37) ชนชาตใิดท่ีใชค้อนกรีตในงานก่อสรา้งเป็นชาตแิรก 
ก. อียิปต ์
ข. เปอรเ์ซีย 
ค. จีน 
ง. กรีก 
จ. โรมนั 

 ตอบ จ. โรมนั 
 

38) ขอ้ใดเรียงล าดบัเวลาของยคุสมยัในสงัคมตะวนัตกไดถ้กูตอ้ง 
ก. ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์ยคุจกัรวรรดนิิยม ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม 
ข. ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุจกัรวรรดนิิยม ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์
ค. ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์ยคุจกัรวรรดนิิยม  
ง. ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม ยคุจกัรวรรดนิิยม  
จ. ยคุจกัรวรรดินิยม ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม 

 ตอบ ง. ยคุปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร ์ยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม ยคุจกัรวรรดนิิยม 
 

39) ขอ้ใดไมใ่ชปั่จจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ก. ประเทศมหาอ านาจจบักลุม่แยกตวัเป็นสองฝ่าย 
ข. ประเทศมหาอ านาจแขง่ขนักนัสรา้งอาวธุสงคราม 
ค. องคก์ารสนันิบาตชาตไิมส่ามารถบงัคบัประเทศสมาชิกใหท้  าตามมตไิด  ้
ง. สหรฐัอเมรกิาเขา้ถือสิทธ์ิในการปกปอ้งคลองปานามาเพียงประเทศเดียว 
จ. ประเทศมหาอ านาจแก่งแยง่กนัเขา้ยึดครองดินแดนในเอเชียและแอฟรกิา 

 ตอบ ง. สหรฐัอเมรกิาเขา้ถือสิทธ์ิในการปกปอ้งคลองปานามาเพียงประเทศเดียว 
 

40) ชนชาตใิดใชร้ะบบการเกณฑท์หารเป็นชาตแิรก 
ก. อียิปต ์
ข. จีน 
ค. โรมนั 
ง. กรีก 
จ. อาหรบั 

 ตอบ ค. โรมนั 



จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

41) ถา้จะศกึษาและส ารวจภมูิประเทศเนินเขาหินทราย ควรเลือกพืน้ท่ีตามขอ้ใด 
ก. ทิวเขาภพูาน 
ข. ทิวเขาถนนธงชยั (หินแกรนิต, หินปนู) 
ค. ทิวเขาตะนาวศรี (หินปนู) 
ง. ทิวเขาสนักาลาคีรี (หินแกรนิต, หินปนู) 
จ. ทิวเขาสอยดาว (หินแกรนิต) 

 ตอบ ก. ทิวเขาภพูาน 
42) ถา้สรา้งบา้นท่ีโลง่แจง้ ณ ละตจิดูท่ี 20 องศาเหนือ ควรออกแบบใหร้ะเบียงใตช้ายคาอยูท่ิศใดของบา้น จงึจะไดร้บั

ลมและแสงแดดตากผา้ไดดี้ตลอดปี 
ก. ทิศเหนือ 
ข. ทิศตะวนัออก 
ค. ทิศตะวนัตก 
ง. ทิศใต ้
จ. ทิศใดก็ได ้

 ตอบ ง. ทิศใต ้
43) ขอ้ใดเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย 

ก. ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกเกิดจากการทรุดตวั 
ข. ชายฝ่ังทะเลดา้นอนัดามนักวา้งกวา่ชายฝ่ังทะเลดา้นอา่วไทย 
ค. ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของภาคใตเ้กิดจากการทรุดตวั 
ง. ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของภาคใตถ้กูกดัเซาะมากกวา่ดา้นตะวนัออก 
จ. ชายฝ่ังทะเลดา้นอา่วไทยมีท่ีราบชายฝ่ังกวา้งกว่าดา้นอนัดามนั 

 ตอบ จ. ชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยมีท่ีราบชายฝ่ังกวา้งกว่าดา้นอนัดามนั 
44) ปัจจยัใดท่ีท าใหล้กัษณะพืชพนัธุธ์รรมชาต ิบรเิวณดา้นตะวนัตกของคาบสมทุรภาคใต ้และดา้นตะวนัออกเฉียงใต้

ของอา่วไทยเป็นป่าดบิเหมือนกนั 
ก. ภมูิอากาศแบบทุง่หญา้เมืองรอ้น 
ข. ภมูิอากาศแบบมรสมุเมืองรอ้น 
ค. ภมูิอากาศแบบป่าฝนเมืองรอ้นตลอดปี 
ง. ท าเลท่ีตัง้ตอ่เน่ืองกบัทะเลและมหาสมทุร 
จ. ลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซอ้น 

 ตอบ ข. ภมูิอากาศแบบมรสมุเมืองรอ้น 
 



จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

45) การใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัคณุคา่ทางธรรมชาตขิองพืน้ท่ี 
ก. การจดัตัง้บอ่นคาสิโนในเขตเศรษฐกิจทอ่งเท่ียว 
ข. การปลกูยางพาราในท่ีลาดเนินเขตป่าฝนเมืองรอ้น 
ค. การตัง้นิคมอตุสาหกรรมบนท่ีราบดนิดอนสามเหล่ียมปากแมน่ า้ 
ง. การจดัการเกษตรกรรมแบบยกรอ่งในพืน้ท่ีราบลุม่ต  ่าดนิน า้พดัพา 
จ. การปลกูพืชไรเ่ชิงเดี่ยวในเขตท่ีเนินสงู และท่ีดอนดนิรว่นปนทราย 

 ตอบ ค. การตัง้นิคมอตุสาหกรรมบนท่ีราบดนิดอนสามเหล่ียมปากแมน่ า้ 
 

46) ในปัจจบุนัประเทศไทยอดุมไปดว้ยแรธ่าตอุะไรท่ีมีปรมิาณมากท่ีสดุ แตถ่กูน ามาใชป้ระโยชนเ์พียงเล็กนอ้ย 
ก. เกลือหิน 
ข. แก๊สธรรมชาติ 
ค. ดีบกุและทงัสเตน 
ง. น า้มนัและหินน า้มนั 
จ. ถ่านหินลิกไนทแ์ละซบับิทมูินสั 

 ตอบ ก. เกลือหิน 
 

47) เพ่ือความปลอดภยัพน้จากเขตแผน่ดนิไหวทัง้ประเทศไม่ควรไปตัง้ถ่ินฐานประเทศใด 
ก. อินเดีย 
ข. ญ่ีปุ่ น 
ค. องักฤษ 
ง. ไนจีเรีย 
จ. จีน 

 ตอบ ข. ญ่ีปุ่ น 
 

48) ขอ้ใดไมใ่ชส่าเหตขุองการเกิดสนึามิ 
ก. การปะทขุองภเูขาไฟใตม้หาสมทุร 
ข. การเกิดแผน่ดนิไหวใตม้หาสมทุร 
ค. การทดลองระเบิดนิวเคลียรใ์นมหาสมทุร 
ง. การเกิดแผน่ดนิถลม่ใตพื้น้มหาสมทุรโดยฉบัพลนั 
จ. การตกของดาวหางหรืออกุกาบาตขนาดใหญ่สูพื่น้มหาสมทุร 

 ตอบ ค. การทดลองระเบิดนิวเคลียรใ์นมหาสมทุร 



จัดท ำโดย โอ๊ต สืบสกุล 

 

49) แหลง่ก าเนิดพายหุมนุเขตรอ้นไมเ่กิดขึน้ในบรเิวณใด 
ก. ในเขตละตจิดูกลางหรือก่ึงเขตรอ้นขึน้ไป 
ข. ระหวา่งเขตเสน้แคปรคิอรน์กบัเสน้ศนูยส์ตูร 
ค. ระหวา่งเขตเสน้ทรอปิกออฟแคนเซอรก์บัเสน้ศนูยส์ตูร 
ง. บนพืน้ผิวทะเลท่ีมีอณุหภมูิเฉล่ียประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส 
จ. ในเขตมหาสมทุรอินเดีย แอตแลนตกิและแปซิฟิก 

 ตอบ ก. ในเขตละตจิดูกลางหรือกึ่งเขตรอ้นขึน้ไป 
 พายหุมนุเขตรอ้นมกัก่อตวัขึน้เหนือมหาสมทุรในเขตรอ้นท่ีละตจิดู ๕ - ๒๐ องศาเหนือและ

ใต ้ซึ่งน า้ในมหาสมทุรบรเิวณนัน้อุน่พอ ท่ีจะท าใหเ้กิดการระเหยของน า้ขึน้ พายหุมนุเขต
รอ้นสามารถก่อตวัได ้ตอ่เม่ือพืน้มหาสมทุรมีอณุหภมูิสงูกวา่ ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียส และ
บรรยากาศบรเิวณนัน้สงบ 
 

50) ประเทศไทยมีพืน้ท่ีราบ ท่ีลุม่ ท่ีชุม่ชืน้ เพ่ือการอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยืน จงึตอ้งเป็นสมาชิกและปฏิบตัติาม
กฎใด 

ก. พิธีสารเกียวโต 
ข. อนสุญัญาเวียนนา 
ค. อนสุญัญาแรมซาร ์
ง. สนธิสญัญาบาเซิล 
จ. อนสุญัญาไซเตส 

 ตอบ ค. อนสุญัญาแรมซาร ์
 อนสุญัญาแรมซาร ์คือความรว่มมือระหวา่งประเทศเพ่ือการอนรุกัษแ์ละเพ่ือการใชพื้น้ท่ีชุม่

น า้อย่างยั่งยืน เชน่ เพ่ือการสกดักัน้และยบัยัง้การบกุรุกเขา้ครอบครองและการลดถอยของ
พืน้ท่ีชุม่น  า้ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต และเป็นการเพ่ือรบัรูแ้ละรบัรองความส าคญั
พืน้ฐานของพืน้ท่ีชุม่น  า้ในเชิงหนา้ท่ีทางนิเวศ ประโยชนท์างเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
วิทยาศาสตรต์ลอดจนคณุคา่ทางนนัทนาการ 


