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แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบท่ีถูกท่ีสุด 

จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 

___________________________________________________________________________________________ 

สาระท่ี 1 ศาสนา 
1. หลักคำสอนของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกันในเรื่องใด 

 1. การมีความอดทน 

 2. การมีความรักความเมตตา 

 3. การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน 

 4. การทำความดี ละเว้นความชั่ว 

 5. การบรรลุเป้าหมายของศาสนา 

2. ข้อความเก่ียวกับคัมภีร์พราหมณ์-ฮินดูข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. คัมภีร์พรามหณ์ทุกประเภทสอนเรื่องพรหมและอาตมัน 

 2. คัมภีร์พระเวทถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระเจ้าโดยตรง 

 3. คัมภร์อุปนิษัทเป็นส่วนสรุปของพระเวทว่าด้วยการค้นคิดทางปรัชญา 

 4. คัมภีร์ภควัทคีตาเน้นเรื่องการกระทำที่ปราศจากความต้องการสิ่งตอบแทน 

 5. คัมภีร์ธรรมศาสตร์เป็นตำรากฎหมายวางระเบียบความประพฤติของประชาชนและสังคม 

3. ในศาสนาคริสต์ พิธีใดเป็นการชำระล้างบาปกำเนิด 

 1. ศีลจุ่ม 

 2. ศีลกำลัง 

 3. ศีลแก้บาป 

 4. ศีลมหาสนิท 

 5. ศีลเจิมคนไข้ครั้งสุดท้าย 

4. พิธีใดถือเป็นภารกิจท่ีมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 1. การละหมาด 

 2. การถือศีลอด 

 3. การปฏิญาณตน 

 4. การบริจาคซะกาต 

 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ 

 5. เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่ามีหลักการและวิธีการท่ีเป็นสากล 

 1. เพราะสอนเรื่องการพ้นทุกข์ของมนุษย์ 

 2. เพราะผู้คนทั่วโลกรู้จักและยอมรับนับถือ 

 3. เพราะตอบสนองความต้องการของคนทั่วไป 

 4. เพราะสอนกฎแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

 5. เพราะเน้นการเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติได้ 
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6. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่างด้วยเรื่องใด 

 1. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 2. เป็นผู้มีขันติเข้าใจโลก 

 3. เป็นผู้ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย 

 4. เป็นผู้มีสติปัญญายอมสละชีวิตเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้า 

 5. เป็นคนใจบุญ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยศรัทธามั่นคง 

7. กรณีใดตรงกับพุทธศาสนาสภาษิต “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” 

 1. โสภามีน้ำใจดีจึงเป็นที่รักของทุกคน 

 2. สมศักดิ์เรียนจบแล้วจึงทำงานหาเลี้ยงตนเอง 

 3. สุพจน์ช่วยแม่ขายของก่อนมาเรียนหนังสือทุกวัน 

 4. สุรางค์มีสมาธิในการทำงานจึงประสบความสำเร็จ 

 5. สาวิตรีขยันเรียนเพราะตั้งใจจะสอบเข้าแพทย์ให้ได้ 

8. ศีลอุโบสถหมายถึงข้อใด 

 1. ศีล 5  

 2. ศีล 8 

 3. ศีล 10  

 4. ศีล 227  

 5. ศีล 311  

9. คิมหันเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ชอบอาฆาตมาดร้ายแต่หายเร็ว ในเรื่องสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าทรง 

    เปรียบจิตเช่นน้ีอยู่ในประเภทใด 

 1. จิตหดหู่ 

 2. จิตมีราคะ 

 3. จิตมีโทสะ 

 4. จิตมีโมหะ 

 5. จิตไม่ใหญ่ 

10. พระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องความรัก ความเมตตา อยู่ในหลักธรรมใด 

 1. วุฒิธรรม 4 

 2. อริยวัฑฒิ 5  

 3. สังคหวัตถุ 4  

 4. พรหมวิหาร 4  

 5. สาราณียธรรม 6  
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สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง 
11. ความในข้อแรกของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสนับสนุนให้มนุษย์ปฏิบัติต่อกันตามหลักการใด 

 1. หลักนิติธรรม 

 2. หลักสันติภาพ 

 3. หลักบูรณภาพ 

 4. หลักจริยธรรม  

 5. หลักภราดรภาพ 

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสัญญา 

 1. เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว สองฝ่าย หือหลายฝ่าย 

 2. เป็นการตกลงที่สร้างความผูกพันระหว่างบุคคล 

 3. เป็นการแสดงเจตนาเสนอแนะสนองที่ต้องตรงกัน 

 4. เป็นการตกลงระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

 5. เป็นการตกลงที่ทำให้เกิดความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

13. ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญาต้องได้รับโทษอย่างไร 

 1. ต้องได้รับโทษเท่ากับผู้ร่วมกระทำความผิด 

 2. ต้องได้รับโทษเท่ากับผู้ใช้ให้กระทำความผิด 

 3. ต้องได้รับโทษก่ึงหนึ่งของโทษสำหรับตัวการ 

 4. ต้องได้รับโทษ 1 ใน 3 ของโทษสำหรับตัวการ 

 5. ต้องได้รับโทษ 2 ใน 3 ของโทษสำหรับตัวการ 

14. ข้อใดเป็นบรรทัดฐานของสังคม 

 1. ค่านิยม 

 2. สถาบัน 

 3. ประเพณี 

 4. สถานภาพ 

 5. อุดมการณ์ 

15. ตามการแบ่งประเภทยาเสพติดขององค์การอนามัยโลก ยาเป็นยาเสพติดประเภทใด 

 1. ประเภทฝิ่น 

 2. ประเภทโคเคน 

 3. ประเภทบาบิทูเรท 

 4. ประเภทแอมเฟตามีน 

 5. ประเภทหลอนประสาท 

16. การรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ทำให้รัฐชายฝั่งมีอำนาจ

อธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตในระยะความกว้างไม่เกินเท่าใด 

 1. 12 ไมล์ทะเล 
 2. 15 ไมล์ทะเล 
 3. 18 ไมล์ทะเล 
 4. 20 ไมล์ทะเล 
 5. 25 ไมล์ทะเล 
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17. ข้อใดเป็นข้อจำกัดท่ีสำคัญของการจัดการปกครองตามระบอบเผด็จการ 

 1. รัฐบาลไม่ได้รับการควบคุมตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

 2. รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการบริหารประเทศ 

 3. รัฐบาลขาดเอกภาพในการดำเนินการปกครองประเทศ 

 4. รัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 5. รัฐบาลมีอำนาจจำกัดในการบริหารและปกครองประเทศ 

18. หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร 

 1. สามัคคี 

 2. สถาบัน 

 3. เอกภาพ 

 4. ปลอดภัย 

 5. สันติภาพ 

19. ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการ 

     ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อใคร 

 1. ประธานรัฐสภา 

 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 5. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

20. การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช 2554 ทำให้ 

     เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 

 1. การตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ 

 2. การกระจายอำนาจปกครองท้องถ่ิน 

 3. การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 

 4. การทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศ 

 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
21. หลังจากว่างงานมาหลายเดือน นายโชคเข้าทำงานกับบริษัทร่วมใจซึ่งเสนอเงินเดือน 18,000 บาท  

     แทนการเข้าทำงานกับบริษัทแสงอรุณซึ่งเสนอเงินเดือน 16,000 บาท กรณีเช่นน้ี นายโชคมีต้นทุนค่า 

     เสียโอกาสหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1.  ไม่มี เพราะว่างงานอยู่ก่อนแล้ว 

 2.  ไม่มี เพราะเลือกทำงานกับบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูงสุด 

 3.  ไม่มี เพราะได้เงินเดือนสูงกว่าอีกบริษัทหนึ่ง 2,000 บาท 

 4.  มี เพราะทำให้ไม่ได้รับเงินเดือน 16,000 บาท 

 5.  มี เพราะรับเงินเดือนไม่ถึง 34,000 บาท 

22. ผู้ใดมีความสำคัญมากท่ีสุดในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 

 1. แรงงาน เพราะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการโดยตรง 

 2. เจ้าของเงินทุน เพราะเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดหาปัจจัยการผลิต 

 3. ผู้บริโภค เพราะเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 4. ผู้ประกอบการ เพราะเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตและรับภาระหนี้เสี่ยงภัยในการผลิต 

 5. เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นทั้งวัตถุดิบและเชื้อเพลิง 

23. การเพิ่มขึ้นในข้อใดจะทำให้ปริมาณเงินในประเทศขยายตัว 

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 

 2. มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการ 

 3. การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคและการลงทุน 

 4. การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้ต่างประเทศ 

 5. การขายพันธบัตรออกใหม่ให้ธนาคารพาณิชย์ 

24. นายดำรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หารายได้พิเศษด้วยการเสิร์ฟอาหาร บิดามีท่ีดินทำกินไม่ 

     เพียงพอ ต้องหารายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ปลาขาย มารดารับราชการครู นายดำรงเรียนเรื่อง 

     สหกรณ์จึงต้องการเข้าเป็นสมาชิก เขาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด 

 1. สหกรณ์นิคม 

 2. สหกรณ์ร้านค้า 

 3. สหกรณ์บริการ 

 4. สหกรณ์ประมง 

 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

25. ข้อใดไม่ใช่การดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. พ่ึงตนเองเป็นหลักโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 2. ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของการบริโภคมากกว่ามูลค่า 

 3. ต้องทำการผลิตขนาดพอกินพอใช้โดยใช้เงินออมของตนเอง 

 4. ดำเนินทางสายกลางโดยยึดหลักพอประมาณอย่างมีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน 

 5. เพ่ิมความสำคัญต่อการลดรายจ่ายที่เกินพอดีแทนการเพ่ิมรายได้เพียงอย่างเดียว 
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26. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง 

  1. ผลผลิตไหลจากหน่วยธุรกิจไปยังหน่วยบริโภค 

  2. ผลผลิตไหลจาหน่วยธุรกิจไปยังหน่วยครัวเรือน 

  3. ผลผลิตไหลจากหน่วยครัวเรือนไปยังหน่วยบริโภค 

  4. ปัจจัยการผลิตไหลจากหน่วยผลิตไปยังหน่วยบริโภค 

  5. ปัจจัยการผลิตไหลจากหน่วยธุรกิจไปยังหน่วยครัวเรือน 

27. โครงการประกันราคาข้าวเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวในเรื่องใด 

 1. ทำให้อุปทานของข้าวเปลือกในตลาดลดลง 

 2. ทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อข้าวสารในราคาสูงขึ้น  

 3. ทำให้ความเสี่ยงด้านรายได้ของชาวนาลดลง 

 4. ทำให้รัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง 

 5. ทำให้ชาวนายังคงได้รับประโยชน์แม้ผลผลิตเสียหายหมดจากภัยธรรมชาติ 

28. การท่ีนักลงทุนในต่างประเทศโอนเงินเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

     มูลค่าหลักทรัพย์น้ันจะบันทึกอยู่ในบัญชีใดของดุลการชำเงินของประเทศไทย 

 1. บัญชีเงินทุน    

 2. บัญชีรายได้ 

 3. บัญชีการค้า    

 4. บัญชีบริการ 

 5. บัญชีเงินโอน 

29. ใน พ.ศ. 2558 ASEAN จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องดำเนินการ

เปิดเสรีมากขึ้นในด้านต่างๆ ยกเว้นด้านใด 

 1. การลงทุนขนาดใหญ่ 

 2. การค้าสินค้าอุตสาหกรรม  

 3. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

 4. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 

 5. การทำธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ 

30. แผนพัฒาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8-10 มีจุดเด่นเหมือนกับข้อใด 

 1. พัฒนาแบบย่ังยืนโดยมุ่งบูรณาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 

 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 

 3. พัฒนาโดยมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแทนมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

 4. พัฒนาแนวใหม่โดยเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบสมดุลแทนการพัฒนาแบบแยกส่วน 

 5. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

แฟนเพจ P_Jax
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สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
31. ประเทศใดไม่ไดใ้ชเ้กณฑ์การนับพทุธศกัราชโดยเริม่นับ พ.ศ. 1 ตัง้แตว่นัท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็ปรนิิพพาน 

 1. ลาว 

 2. ไทย 

 3. พม่า 

 4. กัมพูชา 

 5. ศรีลังกา 

32. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณืในประวัติศาสตร์สมัยกลางของยุโรป 

 1. การทำสงครามครูเสด 

 2. การก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

 3. การเปิดเส้นทางสายไหม 

 4. การจัดทำกฎหมายสิบสองโต๊ะ 

 5. การเดินทางไปจีนของมาร์โค โปโล 

33. เหตุการณืใดถือว่าเป็นการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 

 1. การเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ 

 2. การยุติของสงครามเย็น 

 3. การยุติของสงครามโลกครั้งที่ 1  

 4. การยุติของสงครามโลกครั้งที่ 2  

 5. การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ 

34. การเปิดประเทศของจีนใน ค.ศ. 1992 เน้นแนวทางด้านใดเป็นพิเศษ 

 1. ปรับปรุงคุณภาพของแรงงาน 

 2. สร้างชนชั้นกลางให้เพ่ิมมากขึ้น 

 3. ส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจท้องถ่ิน 

 4. เพ่ิมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 5. ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เป็นเสรีมากขึ้น 

35. ข้อใดไม่ใช่หลักการขององค์การสหประชาชาติ 

 1. การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 2. การเข้าร่วมบริหารจัดการประเทศสมาชิก 

 3. ความมีเสถียรภาพระหว่างประเทศร่วมกัน 

 4. แต่ละประเทศมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงเท่านั้น 

 5. ประเทศมหาอำนาจมีสิทธิยับย้ังมติเก่ียวกับความมั่นคง 

36. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีผลงานศิลปะด้านใดมากท่ีสุด 

 1. จิตรกรรม  

 2. มัณฑนศิลป์ 

 3. ปราณีตศิลป์ 

 4. ประติมากรรม 

 5. สถาปัตยกรรม 
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37. ทาสในสมัยสุโขทัยเป็นทาสประเภทใด 

 1. ทาสเชลย 

 2. ทาสสินไถ่ 

 3. ทาสท่านให้ 

 4. ทาสขัดดอก 

 5. ทาสในเรือนเบี้ย 

38. สมเด็จพระเอกาทศรถทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับชาติใด 

 1. สเปน 

 2. อังกฤษ 

 3. ฝรั่งเศส 

 4. ฮอลันดา 

 5. โปรตุเกส 

39. งานศิลปกรรมใดไม่อยู่ในกลุ่มศิลปะแบบทวารวดี 

 1. ใบเสมา 

 2. ปราสาท 

 3. พระพิมพ์ 

 4. พระพุทธรูป 

 5. พระธาตุเจดีย์ 

40. ข้อใดคือรูปแบบของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย 

 1. พระพุทธรูปสำริด เจดีย์ทรงลังกา 

 2. พระพุทธรูปศิลาทราย เจดีย์ทรงลังกา 

 3. พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 

 4. พระพุทธรูปปูนปั้น เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง 

 5. พระพุทธรูปทรงเครื่อง เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง 
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สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
41. สภาพภูมิศาสตร์ประเทศไทยข้อใดตรงกับความเป็นจริง 

 1. ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม ไม่มีเขตเงาฝน ฝนจึงตกชุกทั่วไป 

 2. ในแต่ละปี ด้านตะวันตกของภาคใต้มีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าด้านตะวันตก 

 3. ในฤดูร้อน ด้านใต้ของทิวเขาพนมดงรักมีความชื้นสูงเพราะได้ลมพันดผ่านอ่าวไทย 

 4. ภาคเหนือมีฝนตกน้อยกว่าภาคกลางเพราะภูมิประเทศสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมาก 

 5. ในฤดูหนาว ภาคกลางได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอากาศจึงไม่หนาวเย็น 

42. ในการศึกษาภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากข้อใด 

 1. รูปถ่ายทางอากาศ 1:25,000 และบารอมิเตอร์ 

 2. แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 และเทอร์โมกราฟ 

 3. แผนที่ความกดอากาศ 1 : 2,000,000 และไซโครมิเตอร์ 

 4. สถิติภูมิอากาศประเทศไทยรอบ 30 ปี และสถานีตรวจอากาศ 

 5. ภาพจากดาวเทียม 1 :  50,000 และสถานีรับสัญญาณลาดกระบัง 

43. สาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. แก๊สเรือนกระจกเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤติการณ์ด้านอากาศ 

 2. การเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านน้ำ 

 3. การปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการใช้ที่ดินเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤติการณ์ด้านดิน 

 4. การเพ่ิมขึ้นของประชากรเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 5. สภาพน้ำและอากาศเสียเป็นสาเหตุใหญ่ของวิกฤติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

44. ข้อใดจะทำให้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกบรรลุเป้าหมาย 

 1. การประชุมร่วมลงนามของนานาประเทศ 

 2. ประเทศมหาอำนาจร่วมกันดำเนินการอย่างเด็ดขาด 

 3. การลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ก่อปัญหา 

 4. การให้แต่ละประเทศจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 5. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสารซีเอฟซีแก่ประชากรโลก 

45. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการดำเนินการขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม 

 1. กองทุนสัตว์ป่าแห่งโลกส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ 

 2. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นแหล่งข้อมูล ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  

 3. กรีนพีซมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ  

 4. องค์การสิ่งแวดล้อมโลกมีหน้าที่สำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

 5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ติดตามและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย 

46. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไทยข้อใดตรงกับความเป็นจริง 

 1. ชาวนาภาคกลางมักปลูกข้าวปีละครั้ง 

 2. ชาวสวนภาคตะวันออกมักขุดบ่อน้ำในพ้ืนที่ของตนเอง 

 3. ชาวสวนภาคใต้มักปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์เป็นอาชีพเสริม 

 4. ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักไม่ปลูกพืชในพ้ืนที่ดินเค็ม 

 5. ชาวไร่อ้อยในภาคตะวันตกมักปลูกอ้อยด้านตะวันตกของพ้ืนที่ 
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47. ข้อใดแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีเข้าใจภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นท่ี 

 1. ชาวอยุธยาเก็บเก่ียวรวงข้าวเมื่อน้ำลด 

 2. ชาวนครนายกปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา 

 3. ชาวแม่ฮ่องสอนเพาะกล้าก่อนถอนไปดำในนาข้าว 

 4. ชาวสุรินทร์ปลูกหัวหอมแดงหลักการเก็บเก่ียวข้าว 

 5. ชาวเพชรบุรีเผาฟางข้าวแล้วไถกลบเตรียมพ้ืนที่ปลูกข้าว 

48. พฤติกรรมของใครไม่สามารถอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง 

 1. นายโชติปรับพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นเขตพืชสวน 

 2. นายชุบเร่งถงต้นยางในที่มรดกเพ่ือให้ได้ผลผลิตเร็วที่สุด 

 3. นายชนะเร่งสร้างฝายส่งน้ำให้เกษตรกรและประชากรโดยตรง 

 4. หัวหน้าอุทยานปิดบริการเขตสวนป่าช่วงฝนตกหนักและช่วงแล้งจัด 

 5. หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษรุนแรงต่อผู้ลักลอบจับสัตว์ 

49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 1. การพัฒนาที่ย่ังยืนควรรวมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 2. การพัฒนาที่ย่ังยืนมักหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุน 

 3. หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนเท่านั้นที่ต้องร่วมมือในการพัฒนาให้ย่ังยืน 

 4. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาอย่างย่ืนยืนต้องมีเป้าหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของโลกเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2535 ที่ประเทศบราซิล 

50. นักวิชาการคนใดเลือกสื่อเพื่อติดตามข้อมูลไปใช้ในงานของตนไม่ถูกต้อง 

 1. วิศวกรสำรวจใช้แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 กำหนดเส้นทางถนนทั่วประเทศ 

 2. นักธรณีวิทยาใช้ภาพจากดาวเทียม 1 : 500,000 ศึกษาแนวรอยเลื่อนของผิวโลก 

 3. นักศึกษาแพทย์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ศึกษาการระบาดของโรคฉี่หนู 

 4. นักผังเมืองใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 1 :  20,000 วางแผนพัฒนาบริเวณชานเมือง 

 5. นักปฐพีวิทยาใช้ภาพจากดาวเทียม 1 : 2,000,000 ศึกษาสภาพและปัญหาดินของประเทศ 
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สังคม 9วิชาสามัญ

ปี 2556
โดยติวเตอร์แจ็ค ดิศธร  โรจน์ภัทรกิจ
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สังคม
9 วิชาสามัญ ปี 56
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบท่ีถูกท่ีสุด 

จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

1. สภาพสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

 1. ชาวอารยันส่วนใหญ่อยู่ในเขตปัจจันตชนบท 

 2. การปกครองแบบรวมศูนย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 3. ระบบวรรณะมี 4 วรรณะ ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 

 4. วรรณะศูทรและพวกจัณฑาลถือเป็นชนชันที่มีฐานะต่ำเสมอกัน 

 5. พระพรหมเป็นเทพเจ้าสำคัญที่สุดในฐานะพระผู้สร้างและทำลาย 

2. ข้อใดไม่สอดคล้องกับมัชฌิมาปฏิปทา 

 1. มรรค 8  

 2. ไตรสิกขา  

 3. ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

 4. แนวทางปฏิบัติสู่การดับทุกข์ 

 5. หลักความจริงของชีวิต 4 ประการ 

3. วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องใด 

 1. การศึกษาเรื่องจิต 

 2. ความสนใจเรื่องจริยธรรม 

 3. การศึกษาเฉพาะความจริงทางวัตถุ 

 4. การมุ่งประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

 5. การแสวงหาความจริงด้วยการพิสูจน์เชิงประจักษ์ 

4. ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน มีความเคารพกัน ช่วยเหลือกัน และสามัคคีพร้อมเพรียงกัน คือธรรมใด 

 1. อธิปไตย 

 2. อริยวัฑฒิ 

 3. สาราณียธรรม 

 4. อปริหานิยธรรม 

 5. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 

5. คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม 5 มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด 

 1. ทำให้รู้สภาวะของความทุกข์ 

 2. ทำให้ใจกว้างตรวจสอบปัญหาหลายๆ ด้าน 

 3. ทำให้เข้าจกฎแห่งกรรมว่ามีผลต่อชีวิตมากที่สุด 

 4. ทำให้มองเห็นว่าชีวิตประกอบด้วยปัจจัยหลากหลาย 

 5. ทำให้เห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยต่อเนื่อง 
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6. ผู้ท่ีมีปณิธานอย่างแรงกล้าท่ีจะให้ผู้ท่ีนับถือศาสนาต่างๆ ได้เข้าใจหลักธรรมท่ีตนนับถือ แล้วสร้าง

ความปรองดองกันในทุกศาสนาคือใคร 

 1. ท่าน ป.อ. ปยุตฺโต 

 2. ท่านพุทธทาสภิกขุ 

 3. ท่านปัญญานันทภิกขุ 

 4. พระอาจารย์ชา  สุภทฺโท 

 5. พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 

7. หากต้องการศึกษาประมวลพระธรรมเทศนา ประวัติ และเรื่องราวต่างๆ ควรสืบค้นจากพระคัมภีร์

ใดเป็นหลักฐานชั้นท่ี 1 

 1. ฎีกา 

 2. วินัยปิฎก 

 3. อรรถกถา 

 4. สุตตันตปิฎก 

 5. อภิธรรมปิฎก 

8. อกุศลกรรมและกุศลกรรมเป็นกรรมประเภทใด 

 1. กรรมตามมูลเหตุ 

 2. กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ 

 3. กรรมตามการแสดงออก 

 4. กรรมที่ให้ผลตามกาลเวา  

  5. กรรมที่ให้ผลตามลำดับความแรง 

9. วิธีคิดแบบใดเป็นแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม 

 1. กอบซื้อรถยนต์คันใหญ่เพราะโก้ นั่งสบาย 

 2. กุลซื้อรถยนต์เพราะชอบรูปลักษณ์สวยเทห์ 

 3. กานต์ซื้อรถยนต์มือสองเพราะเพ่ือนชักชวน  

 4. กรซื้อรถยนต์รุ่นเล็กเพราะใช้ได้ดี ประหยัดน้ำมัน 

 5. ก้องซื้อรถยนต์ย่ีห้อดังเพราะเป็นที่นิยม ขายต่อง่าย 

10. สังฆชยันตีเกิดขึ้นหลังพุทธชยันตีเป็นเวลานานเท่าใด 

 1. 2 สัปดาห์ 

 2. 4 สัปดาห์ 

 3. 6 สัปดาห์ 

 4. 8 สัปดาห์ 

 5. 3 เดือน 
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11. นายบุญน้อยอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายชื่อนายบุญเน่ือง ตัวนายบุญน้อยเองเป็นม่ายและมีลูก

สาวเพียงคนเดียวชื่อน้องนิดหน่อย หากนายบุญน้อยตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้และมีมรดก 1 ล้าน 2 

แสนบาท น้องนิดหน่อยจะได้รับมรดกเท่าใด 

 1. 3 แสนบาท 

 2. 4 แสนบาท 

 3. 6 แสนบาท 

 4. 8 แสนบาท 

 5. 1 ล้าน 2 แสนบาท 

12. สถานภาพทางสังคมมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 

 1. หน้าที่ทางสังคม 

 2. บทบาททางสังคม 

 3. ตำแหน่งทางสังคม 

 4. แบบแผนทางสังคม 

 5. มาตรฐานทางสังคม 

13. หากนักเรียนได้ทราบว่ามีบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 จะต้องเสนอเรื่องให้ใครดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 1. อัยการสูงสุด 

 2. ศาลปกครอง 

 3. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 5. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

14. ก่อนท่่ีจะมีการปรับปรุงกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน พ.ศ.2549 องค์การใดมีอำ

นาจในการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 1. สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

 2. สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ 

 3. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

 4. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

 5. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 

15. หากจัดประเภทของวัฒนธรรมตามเน้ือหา ข้อใดจัดอยู่ในประเภทของสหธรรม 

 1. จารีต 

 2. ศาสนา 

 3. ศีลธรรม 

 4. มารยาท 

 5. กฎหมาย 
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16. หากพิจารณาการเมืองการปกครองของไทยว่ามีลักษณะเป็น “วงจรอุบาทว์” ตามท่ีมีนักวิชาการให้ข้อ

สรุปไว้ สถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 จะอยู่ในช่วงใดของวงจร 

 1. ช่วงการเลือกตั้ง 

 2. ช่วงการทำรัฐประหาร  

 3. ช่วงการเกิดวิกฤตศรัทธา 

 4. ช่วงกระบวนการทางรัฐสภา 

 5. ช่วงการประกาศรัฐธรรมนูญ 

17. ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศใดตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 1. อินเดีย 

 2. มาเลเซีย 

 3. เกาหลีใต้ 

 4. ออสเตรเลีย 

 5. สหรัฐอเมริกา 

18. การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความซื่อตรงสอดคล้องกับทศพิธราชธรรม     

     ประการใด 

 1. ตบะ 

 2. มัททวะ 

 3. อาชชวะ 

 4. อวิหิงสา 

 5. อวิโรธนะ 

19. ความในขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเก่ียวกับคณะรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2550  

 1. นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้ 

 2. ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

 3. การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 

 4. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 36 คน ประกอบเป็นคณะ      

รัฐมนตรี 

 5. การลงมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของสภาผู้แทนราษฎรต้องกระทำโดยการลง      

คะแนนแบบเปิดเผย 

20. ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 การเสนอญตัตขิอเปดิอภปิรายท่ัวไปเพือ่

ลงมตไิม่ไวว้างใจรฐัมนตรเีปน็รายบคุคล ตอ้งมีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเขา้ชือ่กันจำนวนไม่น้อยกวา่เท่าใด 

 1. 80 คน 

 2. 100 คน 

 3. 120 คน 

 4. 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 5. 1 ใน 6 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ีมีอยู่ 
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21. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีข้อดีเหนือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในข้อใด เพราะเหตุใด 

 1. ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า เพราะมีการแข่งขันกันประกอบธุรกิจ  

 2. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูงกว่า เพราะใช้กลไกราคาจัดสรรปัจจัยการผลิต 

 3. การผูกขาดการผลิตหมดไป เพราะรัฐบาลให้เอกชนผลิตแข่งขันกับรัฐบาลได้  

 4. เอกชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพราะรัฐบาลไม่ดำเนินธุรกิจแข่งขันกับเอกชน 

 5. การกระจายรายได้เท่าเที่ยมกันมากกว่า เพราะรัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีและรายจ่ายอย่าง 

                มีประสิทธิภาพ 

22. ตลาดผูกขาดก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมได้อย่างไร เพราะเหตุใด 

 1. ตั้งราคาสินค้าได้ต่ำ เพราะเป็นการตั้งราคาตามต้นทุน 

 2. ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำ เพราะเป็นการผลิตขนาดใหญ่ 

 3. สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เพราะผลิตจำนวนมาก 

 4. ไม่ต้องเสียทรัพยากรในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะไม่มีคู่แข่งขัน 

 5. ทำรายได้ให้รัฐบาลมาก เพราะมีกำไรสูงจึงต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราสูง 

23. การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ทำให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างไร 

 1. การลงทุนในต่างประเทศสูงขึ้น   

 2. การใช้จ่ายบริโภคในประเทศเพ่ิมขึ้น  

  3. อุปทานของแรงงานที่มีทักษะเพ่ิมขึ้น  

 4. แรงงานไทยต้องการทำงานในประเทศเพ่ิมขึ้น  

 5. แรงงานในอาชีพต่างๆ มีรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น 

24. สังคมไทยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากท่ีสุด จึงทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  

      พ.ศ. 2540  

 1. การวางแผนล่วงหน้า  

 2. การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  

 3. ความอดทนหมั่นเพียร 

 4. การดำเนินทางสายกลาง 

 5. การใช้สติปัญญาแก้ปัญหา 

25. ชุมชนท่ีต้องการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันด้านเงินทุนในการใช้จ่ายเม่ือมีความจำเป็น ควรจัดตั้ง  

     สหกรณ์ประเภทใดขึ้นในชุมชน 

 1. สหกรณ์นิคม 

 2. สหกรณ์ร้านค้า 

 3. สหกรณ์บริการ 

 4. สหกรณ์การเกษตร 

 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

26. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนของประเทศไทย 
 1. การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำ 
 2. การขาดแคลนปัจจัยการผลิต 
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่สมดุล 
 4. การขาดแคลนบริการสาธารณูปโภค  
 5. การเพ่ิมขึ้นของประชากรในอัตราสูง 
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27. ข้อใดเป็นมาตรการของนโยบายการคลังในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 1. การลงทุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 2. การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในท้องถ่ิน 

 3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสวัสดิการให้ประชาชน 

 4. การเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขั้นอุดมศึกาษาทุกระดับ 

 5. การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เป็นอัตราก้าวหน้ามากขึ้น 

28. ข้อใดเป็นมาตรการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 1. ขยายช่วงกรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 

 2. เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย 

 3. เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

 4. เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน 

 5. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

29. ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการตกลงกันล่วงหน้าจะให้ประเทศใดมีจุดเด่นใน 

     สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งทอ 

 1. ประเทศไทย 

 2. ประเทศมาเลเซีย 

 3. ประเทศเวียดนาม 

 4. ประเทศฟิลิปปินส์ 

 5. ประเทศอินโดนีเซีย 

30. ผลกระทบท่ีเกิดจากสงครามระหว่างอิรักอิหร่านทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก 

     องค์กรใด 

 1. องค์การการค้าโลก 

 2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

 4. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 5. ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ 
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31. วัฒนธรรมฮัวบิเนียนท่ีพบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในยุคใด  

 1. ยุคเหล็ก 

 2. ยุคสำริด 

 3. ยุคหินเก่า 

 4. ยุคหินใหม่ 

 5. ยุคหินกลาง 

32. เส้นทางสายไหมมีความสำคัญต่อมนุษยชาติในเรื่องใด  

 1. ทำให้มีการนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในโลกตะวันตก 

 2. เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม  

 3. ทำให้เกิดการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างชาติอย่างกว้างขวาง 

 4. เป็นการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก 

 5. เป็นการนำรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยสู่โลกตะวันออก 

33. ข้อใดเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 

 1. มีการใช้ทหารรับจ้างเข้าประจำการในกองทัพ 

 2. มีการประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 

 3. มีการรวมกลุ่มของผู้นำเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง 

 4. ชายและหญิงมีสิทธิเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง 

 5. พระมหากษัตริย์ประกาศพระองค์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

34. แนวคิดใดท่ีส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

 1. ความคิดในแบบสัจนิยม 

 2. ความต้องการยุทธปัจจัย  

 3. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

 4. ความคิดในแบบมนุษยนิยม 

 5. ความต้องการเพ่ิมผลการผลิต 

35. ข้อใดไม่ใช่แรงผลักดันให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 

 1. การเผยแผ่ศาสนา 

 2. การครอบครองดินแดน  

 3. การแสวงหาตลาดการค้า 

 4. การขยายอำนาจทางการทหาร  

 5. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

36. พลเมืองในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน ยกเว้นเรื่องใด 

 1. การเมือง 

 2. การทำงาน 

 3. การเดินทาง 

 4. การพักอาศัย 

 5. การเป็นทหาร 
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37. ชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด 

 1. กรมคลัง 

 2. กรมเวียง 

 3. กรมท่าขวา 

 4. กรมท่าซ้าย 

 5. กรมพระคลังสินค้า 

38. ศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พบในบริเวณใดของ 

     ประเทศไทยมากท่ีสุด 

 1. ภาคใต้ 

 2. ภาคกลาง 

 3. ภาคตะวันตก 

 4. ภาคตะวันออก 

 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

39. คติการสร้างรูปเคารพแทนองค์พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์นิยม 

     สร้างแบบใด 

 1. พระรูปเหมือนจริง 

 2. พระพุทธรูปปางสมาธิ 

 3. พระพุทธรูปทรงเครื่อง 

 4. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

 5. พระพุทธรูปฉลองพระองค์ 

40. นโยบายการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เกิดขึ้นในรัฐบาลใด 

 1. นายควง  อภัยวงศ์ 

 2. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

 3. จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ 

 4. จอมพล ถนอม กิตติขจร 

 5. จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม 
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41. อุปกรณ์ใดใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 1. แผนที่ภูมิประเทศแสดงการตั้งถ่ินฐานได้ชัดเจน 

 2. จีพีเอสแสดงข้อมูลได้เฉพาะบริเวณที่เครื่องผ่าน 

 3. ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์แสดงข้อมูลหลายๆ ประเภทพร้อมกัน 

 4. ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นขอบเขตการปกครองแต่ละประเเทศ 

 5. ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นลักษณะลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

42. ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยข้อใดไม่ได้เกิดจากสาเหตุตามท่ีระบุไว้ 

 1. หมอกควันในภาคใต้เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย 

 2. ดินถล่มในจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเท 

 3. พายุดีเพรสชันในภาคตะวันออกเกิดจากการก่อตัวของพายุในทะเลจีนใต้ 

 4. แผ่นดินไหวในภาคตะวันตกมักเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในประเทศพม่า 

 5. ภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว 

43. ปรากฏการณ์ธรรมชาติข้อใดเป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ 

 1. น้ำเค็มบนผิวโลกมีถึงร้อยละ 97 ของปริมาณน้ำที่ปกคลุมผิวโลก 

 2. กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิผิวโลกเปลี่ยนแปลง 

 3. การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกส่วนที่เป็นของแข็งทำให้เกิดทวีปต่างๆ 

 4. บรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์มีสัดส่วนขององค์ประกอบเปลี่ยนแปลงไป 

 5. การโคจรของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ทำให้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไป 

44. ปรากฏการณ์ใดในประเทศไทยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี 

 1. การไหลลงทะเลของแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 2. แผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนในภาคเหนือและภาคตะวันตก 

 3. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าชายฝั่งภาคใต้ปีละ 6 เดือน 

 4. การทับถมของซากพืชซากสัตว์บริเวณแอ่งที่ราบระหว่างทิวเขาในภาคเหนือ 

 5. การตั้งถ่ินฐานอย่างหนาแน่นในบริเวณโคกและเนินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

45. ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติในข้อใดเป็นความจริง 

 1. สึนามิเกิดขึ้นได้ในท้องทะเลเปิดทั่วไป 

 2. ลานีญาก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 3. ไฟป่าเกิดขึ้นเฉพาะในเขตร้อนแห้งแล้ง 

 4. แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบริเวณที่มีรอยเลื่อน 

 5. พายุหมุนก่อตัวขึ้นในบริเวณที่อากาศร้อนมาก 

46. สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติข้อใดผิดปกติ 

 1. ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่พรุบาเจาะ 

 2. จังหวัดลำปางมักมีฝุ่นละเอียดผสมอยู่ในบรรยากาศ 

 3. ที่สนามบินแม่ฮ่องสอนมักมีปัญหาการขึ้นลงของเครื่องบิน  

 4. ที่เนินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปลูกยางพาราได้ 

 5. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้นักท่องเที่ยวชายฝั่งจังหวัดระยองจมน้ำ 
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47. การกระทำข้อใดตรงตามกฎหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 1. นาย ก. ไม่ล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวร ตามอนุสัญญาแรมซาร์ 

 2. นาย ข. ไม่ทำประมงในทะเลสาบสงขลา ตามอนุสัญญาไซเตส 

 3. ประเทศ ค. ไม่ขนขยะพิษมาไว้ที่ประเทศ ง. ตามอนุสัญญาบาเซิล 

 4. ประเทศ จ. ไม่ขุดเจาะน้ำบาดาล ตามสัตยาบันในพิธีสารมอนทรีออล 

 5. ประเทศ ฉ. ไม่ทดลองระเบิดนิวเคียร์ ตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต 

48. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกต้อง 

 1. กำนันสอนให้นายฮวงปลูกชาที่เชิงเขา 

 2. นายอำเภอสอนการเพาะเห็ดด้วยกระบอกไม้ไผ่  

 3. คุณครูสอนให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน 

 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง 

 5. นักวิชาการเกษตรวางแผนการปลูกพืชหมุนเวียนในภูมิภาค 

49. ข้อใดแสดงการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์ของจังหวัด 

 1. จังหวัดปราจีนบุรีผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

 2. จังหวัดกระบี่ส่งเสริมการทำประมงน้ำตื้นในบริเวณชายฝั่ง 

 3. จังหวัดนครพนมใช้ประโยชน์จากภูมิอากาศเย็นส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 4. จังหวัดอุทัยธานีทำนาได้ปีละ 3 ครั้งเนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม 

 5. จังหวัดนครนายกประสบความสำเร็จในการบังคับให้มะปรางออกผลได้ตลอดปี 

50. พฤติกรรมของกลุ่มใดท่ีสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี 

 1. ภาคเหนือรณรงค์ให้ชาวเขาตั้งชุมชนถาวร 

 2. ภาคตะวันออกรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวชายฝั่ง 

 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรณรงค์ให้ใช้ถุงพลาสติกเก่า 

 4. ภาคใต้รณรงค์ให้ใช้น้ำประปาแทนการขุดเจาะน้ำบาดาล 

 5. ภาคกลางรณรงค์ให้ใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างประหยัด 
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สังคม 9วิชาสามัญ

ปี 2557
โดยติวเตอร์แจ็ค ดิศธร  โรจน์ภัทรกิจ
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สังคม
9 วิชาสามัญ ปี 57
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบท่ีถูกท่ีสุด 

จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

1. การแบ่งชนชั้นตามระบบวรรณะในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นการจำแนกด้านใด 

 1. ภาษา 

 2. อาชีพ 

 3. ถ่ินที่อยู่ 

 4. เชื้อชาติ 

 5. การแต่งกาย 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหลังจากการตรัสรู้  

 1. ทรงเทศน์เรื่องมงคลสูตรที่เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ  

 2. ทรงแสดงธรรมชื่ออนัตลักขณสูตรที่เวฬุวัน แคว้นมคธ 

 3. ทรงแสดงธรรมชื่อธัมมจักรกัปวัตนสูตรแก่ชฎิล 3 พ่ีน้อง 

 4. ทรงสอนพระสาวกเรื่องความไม่ประมาทที่เมืองพาราณสี 

 5. ทรงแสดงธรรมชื่อโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกที่เป็นอรหันต์ 

3. “โอม” หมายถึงอะไรในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

 1. ตรีมูรต ิ

 2. คัมภีร์พระเวท 

 3. พิธีกรรมของฮินดู 

 4. พระนารายณ์และพระลักษมี 

 5. เทพเจ้าทั้งหมดของพราหมณ์ 

4. พระพุทธศาสนาให้อิสรภาพแก่ชาวอินเดียสมัยพุทธกาลในด้านใดมากท่ีสุด 

 1. การเดินทาง 

 2. ระบบวรรณะ 

 3. ระบบการศึกษา 

 4. การนับถือศาสนา 

 5. การประกอบอาชีพ 

5. คำว่า “สัมมาสัมพุทธ” แปลว่าอะไร 

 1. ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง 

 2. ผู้ค้นพบความจริงจากการปฏิบัติ 

 3. ผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญสมาธิให้ตรัสรู้  

 4. ผู้ที่ค้นคว้าเล่าเรียนจากผู้รู้จนสำเร็จ 

 5. ผู้มีปณิธานมั่นคงว่าจะพบสัจธรรมให้ได้ 
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6. หลักธรรมในข้อใดเก่ียวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยท่ีสุด 

 1. อักโกธะ 

 2. สมชีวิตา 

 3. ธัมมัญญุตา 

 4. มัตตัญญุตา 

 5. มัชฌิมาปฏิปทา 

7. หลักธรรมอริยสัจ 4 มีลักษณะอย่างไร 

 1. เป็นความจริงที่ยากจะเข้าใจได้ 

 2. เป็นความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลกัน  

 3. เป็นความจริงที่ใช้ศรัทธาแก้ปัญหาได้ 

 4. เป็นความจริงที่เกิดจากการแยกตนอยู่แบบสันโดษ 

 5. เป็นความจริงที่เข้าถึงได้โดยกระบวนการไตรลักษณ์ 

8. พระสาวกองค์ใดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพหูสูตร 

 1. พระอัสสชิ 

 2. พระอนุรุทธ 

 3. พระอานนท์ 

 4. พระสารีบุตร 

 5. พระโกณฑัญญะ 

9. ใครคือผู้นิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง 

 1. พระเจ้าลิไท 

 2. พระเจ้ากือนา 

 3. พระเจ้าอโศกมหาราช 

 4. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช 

 5. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

10. วันใดคือวันพระธรรม 

 1. มาฆบูชา 

 2. วิสาขบูชา 

 3. อัฏฐมีบูชา 

 4. ธรรมสวนะ 

 5. อาสาฬหบูชา 
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11. นิติกรรมในข้อใดมีผลเป็นโมฆียะ 

 1. อั้มหมั้นกับอ้อยเมื่ออายุ 16 ปี 

 2. เอื้อยทำพินัยกรรมเมื่ออายุ 15 ปี 

 3. อ้นทำสัญญาขายที่ดินเมื่อายุ 18 ปี 

 4. อู๊ดจดทะเบียนสมรสซ้อนเมื่ออายุ 19 ปี 

 5. อั๋นรับรอง ด.ช.อ๊อดเป็นบุตรเมื่ออายุ 17 ปี 

12. สถาบันสังคมในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสถานภาพของคนในสังคม 

 1. สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา 

 2. สถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัว 

 3. สถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเมือง  

 4. สถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษา 

 5. สถาบันครอบครัวและสถาบันเศรษฐกิจ 

13. พลเมืองกลุ่มใดมีลักษณะท่ีเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนมากท่ีสุด 

 1. กลุ่มคึกคัก แสดงพลังคัดค้านทุกประเด็นการเมืองที่ไม่เห็นพ้องด้วย 

 2. กลุ่มค้้างคาว โจมตีผู้มีความเห็นขัดแย้งด้วยถ้อยคำที่ก้าวร้าวรุนแรง 

 3. กลุ่มคุดคู้ ไม่มีจุดยืน เปลี่ยนแปลงความคิดไปตามกระแสความนิยม 

 4. กลุ่มคัดเค้า ยอมรับนักการเมืองทุจริตที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มของตน 

 5. กลุ่มครื้นเครง ชอบความสนุกสนานบันเทิง ไม่สนใจปัญหาบ้านเมือง 

14. องค์การระหว่างประเทศใดมีบทบาทเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงมากท่ีสุด 

 1. AI 

 2. ILO 

 3. UNHCR 

 4. GAATW 

 5. UNICEF 

15. กิจกรรมใดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านสหธรรม 

 1. การเล่นดนตรีไทย 

 2. การไหว้ทักทายกัน  

 3. การทำบุญตักบาตร 

 4. การปลูกบ้านทรงไทย 

 5. การบริโภคอาหารไทย 

16. เพื่อสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน

หลักในการจดทำบริการสาธารณะ 

 1. หน่วยการปกครองท้องที่ 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. หน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ 
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 4. หน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 

 5. กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 

17. ประเทศในข้อใดอยู่ในกลุ่มอาเซียน+3 

 1. จีนและอินเดีย 

 2. ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ 

 3. เกาหลีใต้และอินเดีย 

 4. สหรัฐอเมริกาและจีน 

 5. ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

18. ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐและลักษณะการปกครองคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 

 1. กัมพูชา - เวียดนาม  

 2. ฟิลิปปินส์ - เกาหลีใต้ 

 3. มาเลเซีย - อินโดนีเซีย 

 4. ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 

 5. สิงคโปร์ - บรูไนดารุสซาลาม 

19. ความในข้อใดสอดคล้องกับลักษณะของการปกครองระบอบเผด็จการมากท่ีสุด 

 1. กฎหมายต้องศักดิ์สิทธ์ิ 

 2. รัฐบาลต้องมีอำนาจมั่นคง 

 3. พลเมืองต้องมีหน้าที่ต่อรัฐ 

 4. ประชาชนต้องเท่าเทียมกัน 

 5. บ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อย 

20. บุคคลในตำแหน่งใดไม่อยู่ในคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 1. ประธานวุฒิสภา 

 2. ประธานศาลฎีกา 

 3. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 5. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
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21. ข้อใดเป็นผลดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในทัศนะของผู้บริโภคเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดอ่ืนๆ 

 1. ผู้ผลิตแต่ละรายต่างไม่แสวงหากำไรสูงสุด 

 2. ผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีอำนาจกำหนดราคาขาย 

 3. ผู้บริโภคไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

 4. ผู้บริโภคมั่นใจว่าอุปทานของสินค้ามีมากเพียงพอ 

 5. ผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค 

22. สมมติให้เดิม่ตลาดแรงงานเป็นตลาดเสรี ดุลยภาพของตลาดอยู่ท่ีจุด E ตามรูป ต่อมาให้รัฐบาลกำ

หนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท จะทำให้เกิดผลอย่างไร  

   

 

 1. แรงงานตกงานเท่ากับ L1L0  คน 

 2. แรงงานต้องการทำงาน OL1 คน 

 3. แรงงานสมัครใจว่างงาน L0L2 คน 

 4. ความต้องการจ้างงานลดลง L1L2 คน 

 5. แรงงานนอกกฎหมายเท่ากับ L1L2 คน 

23. บุคคลในข้อใดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากท่ีสุด 

 1. นางชมเลี้ยงปลาและปลูกผักเพ่ือการบริโภคและส่งขายตลาดด้วยตนเอง 

 2. นางจิตลดการบริโภคอาหารวันละ 1 มื้อ แทนการซื้อยาลดน้ำหนักมาใช้เอง 

 3. นางสมทำอาหารตักบาตรพระทุกเช้าแทนการซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากตลาด 

 4. นางเทียบกู้เงินนอกระบบมาให้บุตรเป็นค่าเรียนกวดวิชาในตัวเมืองเหมือนเพ่ือนๆ 

 5. นางขวัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการซื้อสินค้าเฉพาะที่ลดราคาหรือมีของแลก แจก แถม 

24. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังมของประเทศไทยหันมายึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนำทางในการพัฒนา 

 1. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2540  

 2. ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเมืองและชนบทที่มีมากขึ้น 

 3. ความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม 

 4. การใช้จ่ายเกินตัวทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐช่วง พ.ศ.2540 - 2544 
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 5. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและรุนแรง  

25. ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อการใดเป็นหลัก 

 1. การผลิตและการแลกเปลี่ยนในชุมชน  

 2. การผลิตเพ่ือการบริโภคขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว 

 3. การแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมและเงินลงทุน 

 4. การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 

 5. การลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ 

26. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

 1. การพัฒนาสินค้าดั้งเดิมของชุมชนแทนการผลิตสินค้าใหม ่

 2. การสร้างระบบแข่งขันกันทำกิจกรรมแทนการช่วยเหลือกัน 

 3. การให้คนในชุมชนใช้สินค้าที่ผลิตเองแทนการซื้อสินค้าต่างถ่ิน 

 4. การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนชุมชนแทนการพ่ึงแหล่งภายนอก 

 5. การให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแทนให้คนภายนอก 

27. ข้อใดเป็นมาตรการของนโยบายการคลังเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 1. โครงการเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 

 2. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก 

 3. การจัดทำงบประมาณขาดดุล 

 4. การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 5. การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทุกจังหวัด 

28. ในระยะท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้อในอัตราสูง ใครได้รับประโยชน์มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

 1. ผู้ผลิต เพราะสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น 

 2. แรงงาน เพราะอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

 3. รัฐบาล เพราะจ่ายอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในอัตราเดิม 

 4. ผู้เช่าบ้าน เพราะเจ้าของบ้านไม่สามารถขึ้นค่าเช่าได้ทุกเดือน 

 5. ข้าราชการบำนาญ เพราะรายได้ที่แท้จริงจากเงินบำนาญสูงขึ้น 

29. ข้อใดเป็นผลผลิตของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

 1. อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง 

 2. ระดับราคาสินค้าในประเทศลดลง 

 3. ระดับการจ้างงานในประเทศสูงขึ้น 

 4. ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้น 

 5. การผลิตสินค้าเลียนแบบต่างประเทศลดลง 

30. การเปดิเสรทีางด้า้นการค้าและการเงนิระหวา่งประเทศทำให้ประเทศไทยตอ้งประสบปญัหาสำคัญขอ้ใด 

 1. การขาดดุลของบัญชีเงินทุน 

 2. การผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก 

 3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง 

 4. การขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ 
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 5. การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

31. มนุษย์รู้จักการตั้งหลักแหล่งบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำเป็นครั้งแรกในยุคใด 

 1. ยุคเหล็ก 

 2. ยุคสำริด 

 3. ยุคหินเก่า 

 4. ยุคหินใหม่ 

 5. ยุคหินกลาง 

32. ชนเผ่าใดได้รับชัยชนะจากการเข้าโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันตก 

 1. แฟรงค์ 

 2. มองโกล 

 3. เยอรมัน 

 4. อีทรัสกัน 

 5. ออตโตมัน 

33. เรื่องใดถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายหลังสงครามครูเสดยุติลง 

 1. เจ้าเมืองและพ่อค้าในยุโรปยากจนลง  

 2. ชาวคริสต์ได้รู้จักโลกตะวันออกมากขึ้น 

 3. กลุ่มขุนนางในยุโรปมีอำนาจเพ่ิมมากขึ้น 

 4. ชาวมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวคริสต์ 

 5. สันตะปาปาทรงฟ้ืนฟูอำนาจของคริสตจักรใหม่มั่นคงขึ้น 

34. พัฒนาการของโลกตะวันตกยุคใหม่เริ่มต้นจากเรื่องใด 

 1. การพิสูจน์ว่าโลกกลม 

 2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 3. การเผยแผ่คริสต์ศาสนา 

 4. การแสวงหาตลาดการค้าใหม่ 

 5. การออกสำรวจดินแดนโพ้นทะเล 

35. ข้อใดไม่รวมอยู่ในการจัดระเบียบโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

 2. การไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องมีวีิซ่า 

 3. การสนับสนุนเศรษฐกิจระบบทุนนิยม 

 4. การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 5. การส่งเสริมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

36. ข้อใดกล่าวถึงท่ีมาของกษัตริย์ตามแนวคิดในพระพุทธศาสนา 

 1. กาลามาสูตร 

 2. อัคคัญญสูตร 

 3. จักกวัตติสูตร 

 4. อนัตตลักขณสูตร 
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 5. พระธรรมศาสตร์ 

37. ประกาศของทางราชการในข้อใดแสดงถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพ และความ

เสมอภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 1. อนุญาตให้ราษฎร์รับจ้างชาวตะวันตกได้ 

 2. ให้ใช้การถวายคำนับแทนการหมอบกราบ  

 3. ห้ามเอาคนในบังคับต่างประเทศมาเป็นทาส 

 4. ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา 

 5. ห้ามบังคับให้สตรีแต่งงานหากสตรีผู้นั้นไม่เต็มใจ 

38. “พระบฏ” หมายถึงผ้าในข้อใด 

 1. ผ้ากราบ 

 2. ผ้าปูอาสนะ 

 3. ผ้าห่อคัมภีร์ 

 4. ผ้าปักบนตาลปัตร 

 5. ผ้าเขียนภาพพระพุทธเจ้า 

39. การออกแบบพระอุโบสถจัตุรมุขหลังคาลดชั้นวัดเบญจมบพิตรเป็นผลงานของผู้ใด 

 1. ศาสตราจารย์ศิลป์   พีระศรี 

 2. สมเด็จกรมพระบาเทวะวงศ์วโรปการ 

 3. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

 5. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

40. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนใดในทวีปเอเชียมากท่ีสุด 

 1. ชวา 

 2. มลายู 

 3. อินเดีย 

 4. ศรีลังกา 

 5. สิงคโปร์ 
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41. กล้องสามมิติ (stereoscope) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้คู่กับสิ่งใด  

 1. แผนที่ 

 2. ลูกโลก 

 3. ภาพจากดาวเทียม 

 4. ภาพถ่ายทางอากาศ 

 5. ภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิทัล 

42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับพายุหมุนเขตร้อนซึ่งเคลื่อนท่ีผ่านประเทศไทย  

 1. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนล่างจะมีผลต่อภาคใต้เท่านั้น 

 2. หากเกิดในทะเลอันดามันจะมีผลต่อภาคตะวันตกเท่านั้น 

 3. หากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีผลต่อภาคเหนือเท่านั้น  

 4. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนกลางจะมีผลต่อภาคกลางเท่านั้น 

 5. หากเกิดในทะเลจีนใต้ตอนบนจะมีผลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น 

43. อุทกภัยในประเทศไทยไม่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ใด 

 1. ลานีญา 

 2. เอลนีโญ 

 3. น้ำล้นตลิ่ง 

 4. คลื่นซัดฝั่ง 

 5. น้ำทะเลหนุน 

 44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการระวังภัยแผ่นดินไหว 

 1. ควรฝึกซ้อมการหลบภัยแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ 

 2. หากอยู่ภายนอกอาคารให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า 

 3. ควรระวังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเป็นเพียงลดการสูญเสีย 

 4. ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวควรรีบออกจากอาคารสูงด้วยลิฟต์ 

 5. ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงแผ่นดินไหวควรเตรียมถุงยังชีพไว้ให้พร้อม 

45. ปัญหาดินเปรี้ยวแก้ไขได้อย่างไร 

 1. ปลูกไม้ป่าที่ช่วยฟ้ืนฟูสภาพดิน  

 2. จำกัดการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 

 3. ควบคุมการทำบ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องใช้น้ำทะเล 

 4. เติมปูนขาวพร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ 

 5. สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทนความเปรี้ยว 

46. การนำเข้ายางรถยนต์ใช้แล้วเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับใด 

 1. อนุสัญญาบาเซิล 

 2. อนุสัญญาไซเตส 

 3. อนุสัญญาเวียนนา 

 4. อนุสัญญาแรมซาร์ 
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 5. อนุสัญญารอตเตอร์ดัม 

47. กรีนพีซกับสมาคมสร้างสรรค์ไทยจะสามารถร่วมมือกันได้ในเรื่องใด 

 1. รณรงค์เก่ียวกับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 

 2. รณรงค์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 3. รณรงค์ต่อต้านการจัดสร้างเตาเผาขยะไม่ได้มาตรฐาน 

 4. รณรงค์ให้มีการต่อต้านการค้าเครื่องประดับทำจากงาช้าง 

 5. รณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวกับการนำพืช GMO มาใช้เป็นอาหาร 

48. ถ้าบ้านอยู่ทางเดียวกันก็น่ังรถไปคันเดียวกันซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันได้น้ันตรงกับหลักการใด 

 1. Reuse  

 2. Reject 

 3. Repair  

 4. Reduce 

 5. Recover 

49. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

 1. ชาวบาหลีสร้างหลี่เพ่ือจับปลา 

 2. ชาวแลปป์เลี้ยงกวางมูสไว้ลากเลื่อน 

 3. ชาวแคนาดาใช้กังหันลมสูบน้ำเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

 4. ชาวเอสกิโมแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากหนังสัตว์ 

 5. ชาวแอบอริจินีที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์สร้างกระโจมเป็นที่พักอาศัย 

50. การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติอาจทำได้ด้วยการเลี้ยงปลาชนิดใดท่ีจะช่วยกินสารอินทรีย์ในแหล่ง

น้ำเสีย ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 1. ปลานิล  

 2. ปลาจีน  

 3. ปลาช่อน  

 4. ปลาสลิด  

 5. ปลาทับทิม 
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สังคม 9วิชาสามัญ

ปี 2558
โดยติวเตอร์แจ็ค ดิศธร  โรจน์ภัทรกิจ
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9 วิชาสามัญ ปี 58
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบท่ีถูกท่ีสุด 

จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

1. ข้อใดกล่าวถึงสังคมชมพูทวีปได้ถูกต้องท่ีสุด 

 1. สังคมชมพูทวีปเชื่อว่าชีวิตนี้ตายแล้วสูญ เรียกว่าพวกสัสตทิฐิ 

 2. สังคมชมพูทวีปมีการแบ่งระบบวรรณะอย่างชัดเจน คนขายเสื้อผ้าจัดอยู่ในวรรณะศูทร 

 3. แคว้นอวันตีเป็นหนึ่งในมหาชนบท 16 แคว้น มีเมืองหลวงคือเมืองสาวัตถี 

 4. ในชมพูทวีปมีระบอบการปกครองแตกต่างกัน เช่น การปกครองแบบสามัคคีธรรมของแคว้นวัชชี           

การปกครองแบบราชาธิปไตยของแคว้นมคธ 

 5. ศาสนาพรามหณ์เปรียบเทียบวรรณะทั้ง 4 ไว้ว่า กษัตริย์เกิดจากปากของพระพรหม พราหมณ์เกิดจาก     

แขนของพระพหรม แพศย์เกิดจากขาของพระพรหม และศูทรเกิดจากเท้าของพระพรหม 

2. พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเย่ียมเพราะคุณสมบัติในข้อใด 

 1. มีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการอุทิศตนอย่างยอดเย่ียมที่จะบรรลุโพธิญาณ 

 2. เชื่อตามคำสอนของครูแล้วปฏิบัติตามคำสอนจนประสบผลสำเร็จ 

 3. มีอำนาจสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ดลบันดาลให้ทรงค้นพบสัจธรรมสูงสุด 

 4. มีความสันโดษ ไม่ยุ่งเก่ียวกับผู้ใดตลอดเวลา 

 5. มีพระกรุณาอันย่ิงใหญ่ต่อสัตว์โลกทั้งปวง 

 3. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักสัมมากัมมันตะในมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้องท่ีสุด 

 1. เพชรฉายไม่คิดเบียดเบียนใครให้เดือดร้อน และคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 

 2. บอยได้สมาทานศีลแปดและเจริญภาวนาอยู่ที่วัดทุกวันพระ 

 3. ณเดชน์ตั้งใจทำงานอย่างสุจริต เพ่ือสร้างอนาคตที่มั่นคง 

 4. พุฒพิจารณาสิ่งที่เห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ 

 5. สมหญิงมีความพยายามทำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทุกๆ วัน 

4. หมากเป็นหัวหน้าบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มีพนักงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก  

    สมรักษ์ควรยึดถือหลักปฏิบัติตนข้อใดในการปกครองพนักงานท้ังหมด 

 1. หลักอัตตาธิปไตย 

 2. หลักธรรมาธิปไตย 

 3. หลักโลกาธิปไตย 

 4. หลักกามุปาทาน 

 5. หลักอัตตวาทุปาทาน 

5. หลักธรรมในข้อใดสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ดีท่ีสุด 
 1. หลักสังคหวัตถุ4 
 2. หลักพรหมวิหาร4 
 3. หลักสติปัฏฐาน4 
 4. หลักโภควิภาค4 
 5. หลักอริยสัจ4 
6. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะการศึกษา หมายความว่าอย่างไร 

 1. การศึกษาทำให้มนุษย์รู้จักวิธีสร้างรายได้อย่างมหาศาล 
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 2. การศึกษาทำให้มนุษย์มีความตระหนักในศักยภาพของตน 

 3. การศึกษาทำให้มนุษย์สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ 

 4. การศึกษาทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของโลกและควบคุมธรรมชาติได้ 

 5. การศึกาาทำให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ  

7. อปริหานิยธรรม7 คือหลักธรรมไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความเสื่อม นำมาใช้ในการปกครองหมู่คณะเพื่อความ

สุขความเจริญ ข้อใดไม่นับอยู่ในหลักปริหานิยธรรม7 

 1. ไม่ลักขโมยของผู้อื่น 

 2. เคารพบูชาสักการะเจดีย์ 

 3. พร้อมเพรียงในการประชุม 

 4.  ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ 

 5. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล 

8. ข้อใด ไม่ใช่ ระเบียบพิธีของการถวายผ้าอาบน้ำฝนท่ีถูกต้อง 

 1. วันที่นิยมกำหนดถวายผ้าอาบน้ำนให้พระภิกษุสามเณรคือวันอาสาฬหบูชา 

 2. คำถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องบริวารไม่ต้องกล่าวคำว่า สปริวารานิ 

 3. หลังจากประเคนของถวายพระแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา ชาวบ้านรับพร แสดงว่าเสร็จพิธี 

 4. ให้เจ้าของผ้าเขียนชื่อพระใส่ลงในบาตรแล้วจับสลาก เจ้าของผ้าจับได้รายชื่อพระรูปใดก็ถวายผ้าอาบ     

น้ำฝนแด่พระรูปนั้น 

 5. ก่อนจะมีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พระสงฆ์จะแสดงธรรม 1  กัณฑ์เก่ียวกับประวัติและอานิสงค์ของการ-     

ถวายผ้าอาบน้ำฝน 

9. ทักษิณเกิดความประทับใจ ดร.เอ็มเบตการ ์ในการเปน็ชาวพทุธตน้แบบ เขาจึงปฏญิาณตนเปน็พทุธ

ศาสนิกชนตามอย่าง ดร.เอ็มเบตการ ์คำปฏญิาณตนท่ีสวุทิย์ยึดถอืน้ัน ขอ้ใดกลา่วผิดจากความเปน็จรงิ 

 1. ข้าพเจ้าจะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทุกจำพวก 

 2. ข้าพเจ้าจะเชื่อศาสนาพุทธเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่แท้จริง 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เชิญพราหมณ์มาทำพิธีกรรมทุกอย่างอีกต่อไป 

 4. ข้าพเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานไปนานแล้วเป็นสรณะที่ระลึกนับถือ 

 5. ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุ แต่พระวิษณุคืออวตารของพระพุทธเจ้า 

10. ประยุทธได้ศึกษาธรรมจนเข้าใจชัดว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเม่ือเกิดแล้

วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตายไปในท่ีสุด เขาจึงตั้งใจท่ีจะประพฤติดีปฏิบัติชอบ ท้ังทางกาย ทาง

วาจา และทางใจตามหลักสุจริต3 หลักธรรมดังกล่าวเก่ียวเน่ืองกับวันสำคัญทางศาสนาวันใด 

 1. วันมาฆบูชา 

 2. วันวิสาขบูชา 

 3. วันอักฐมีบูชา 

 4. วันเข้าพรรษา 

 5. วันอาสาฬหบูชา 
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11.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีสำคัญของสังคม 

 1. การสมรสและมีบุตรเพ่ือสืบทอดเผ่าพันธ์ุ 

 2. การประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถเพ่ือสนองความต้องการของสังคม 

 3. การอบรมให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

 4. การสะสมความมั่งคั่งเพ่ือสนองความต้องการของเฉพาะกลุ่ม 

 5. การรักษากฎเกณฑ์ของสังคมเพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข 

12. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม 

 1. การมีค่านิยมในความร่ำรวย ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาโดยวิธีใด 

 2. การที่สามีและภรรยามีความซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส โดยไม่ยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี 

 3. ความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ โดยบุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

 4. การปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัย 

 5. การมีกฎหมายเรื่องการศึกาาภาคบังคับ 

13. ข้อใดเป็นคำกล่าวท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองของไทย 

 1. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีรัฐบาลปกครองเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้น 

 2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว แต่ก็มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถ่ิน 

 3. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวก็จริง แต่มีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน 

 4. กรุงเทพมหนาครเป็นการปกครองระดับท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 5. อำเภอเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนภูมิภาค 

14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรกบัญญัติว่า “อันว่าจำนองน้ัน คือสัญญาซึ่ง

บุคคลคนหน่ึง เรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกัน

การชำระหน้ี โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้รับจำนอง” ทรัพย์สินใดท่ีไม่สามารถนำมาจำนองได้ 

 1. เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 

 2. บ้านและที่ดิน  

 3. สัตว์พาหนะ 

 4. เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิแล้ว 

 5. รถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 

15. ข้อใดไม่ใช่เน้ือหาในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

 1. พยานบุคคลมีหน้าที่เบิกความด้วยวาจา 

 2. คำพิพากษาที่อ่านแล้วห้ามมิให้แก้ไข เว้นแต่เป็นการแก้ไขในสิ่งที่ผิดเล็กน้อย 

 3. การย่ืนฟ้องคดีอาญาต้องฟ้องต่อศาลในท้องที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้น 

 4. ทรัพย์สินที่ทำ หรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น 

 5. ผู้พิพากษาในคดีอาญาเป็นผู้สืบพยาน 
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16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาท

ขึ้นไปน้ัน ถ้ามิได้มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้อง

ร้องใฟ้บังคับคดีหาได้ไม่” ช้อใดต่อไปน้ีเป็นข้อความท่ีถูกต้อง 

 1.  การกู้ยืมเงินไม่เกินกว่าสองพันบาท ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องได้ 

 2.  การกู้ยืมเงินไม่เกินกว่าสองพันบาท ฟ้องร้องไม่ได้ 

 3.  การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆะ 

 4.  การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องได้ไม่เกินสองพันบาท 

 5.  การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆียะ 

17. นายแดง และนางดำ จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายหน่ึงและนายสอง ซึ่งท้ังสอ

งมีภรรยาและบุตรครอบครัวละหน่ึงคน ท้ังน้ีทุกคนยังมีชีวิตอยู่ 

ข้อความใดต่อไปน้ีเป็นข้อความท่ีถูกต้องท่ีสุดในกรณีท่ีนายหน่ึงตาย 

 1. ผู้มีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง ภรรยานายหนึ่ง และนายสอง 

 2. ผู้มีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง ภรรยา บุตรนายหนึ่ง และนายสอง 

 3. ผู้มีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง นางดำ นายสอง ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง 

 4. ผู้มีสิทธิรับมรดกคือ นายแดง นางดำ ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง 

 5. ผู้มีสิทธิรับมรดกคือ ภรรยาและบุตรนายหนึ่ง 

18. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 758 บัญญัติว่า “ผู้รับจำนำชอบท่ีจะยึดของจำนำไว้ได้ท้ัง

หมด จนกว่าจะได้รับชำระหน้ีและค่าอุปกรณ์ครบถ้วน” และ มาตรา 769 บัญญัติว่า “อันจำนำย่อมจะงับ

สิ้นไป 

 (1) เม่ือหน้ีซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่น้ันระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอ่ืนมิใช่เพราะอายุความ หรือ 

 (2) เม่ือผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ” 

 นายแดงกู้เงินนายดำ 50,000 บาทโดยมอบกระบือ 1 ตัว แก่นายดำเพ่ือเป็นประกันหนี้ ต่อมานายดำ 

ยอมให้นายแดงนำกระบือดังกล่าวไปเพ่ือใช้ไถนา โดยมีข้อตกลงว่าจะนำมาส่งมอบเป็นหลักประกันอีกครั้งเมื่อ

ไถนาแล้วเสร็จ 

 ในกรณีดังกล่าว สัญญาจำนำระงับสิ้นไปหรือไม่ 

 1. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะนายแดงตกลงว่าจะนำกระบือมาส่งมอบเป็นหลักประกันอีกครั้งเมื่อไถนา     

แล้วเสร็จ 

 2. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะเป็นเพียงยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำเป็นการ      

ชั่วคราวเท่านั้น 

 3. สัญญาจำนำระงับ เพราะนายดำยอมให้กระบือกลับคืนไปสู่ครอบครองของนายแดงผู้จำนำ 

 4. สัญญาจำนำระงับ เพราะไม่แน่นอนว่านายแดงจะนำกระบือมาคืนให้นายดำอีกหรือไม่ 

 5. สัญญาจำนำไม่ระงับ เพราะนายแดงยังไม่ได้ชำระเงินที่กู้ไป 
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19. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 

 1. พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงสถานีตำรวจ 

 2. ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมให้การก็ได้ 

 3. ผู้ต้องหามีสิทธิในการมีทนาย 

 4. หากควบคุมตัวเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว หากมีความจำเป็นพนักงานสอบสวนต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา     

เพ่ือควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป 

 5. ถ้าผู้ต้องหาที่สื่อสารได้เฉพาะภาษายาวีและไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวน     

ต้องจัดล่ามภาษาให้ 

20. ข้อใดเป็นข้อความท่ีถูกต้องสำหรับระบบกฎหมายไทย 

 1. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เพราะใช้กฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นลาย     

ลักษณ์อักษรเป็นหลัก 

 2.  ระบบกฎหมายไทยเปน็ระบบซวิิลลอว์ เพราะใชพ้ระราชบญัญัตซิึง่เปน็กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเปน็หลกั 

 3. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเลือกระบบประมวลกฎหมายด้วยพระองเอง 

 4. ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา 

 5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกระบบประมวลกฎหมายด้วยพระองค์เอง 
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21. ข้อใดให้คำจำกัดความของวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด 

 1. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการซื้อถูก ขายแพง 

 2. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับบการเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน และเงินเฟ้อ 

 3. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ 

 4. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับการอุปโภค การผลิต และการซื้อขาย 

 5. เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพ่ือผลิตสินค้าและบริการตอบสนอง      

ต่อความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ 

22. GDP ท่ีเป็นตัวเงิน (Nominal GDP) ต่างกับ GDP ท่ีแท้จริง (Real GDP) อย่างไร 

 1. Nominal GDP คิดมูลค่าตามราคาปัจจุบัน แต่ Real GDP คิดมูลค่าตามปีฐาน 

 2. Nominal GDP คิดมูลค่าพ้ืนฐาน แต่ Real GDP คิดมูลค่าที่แท้จริง 

 3. Nominal GDP คิดรวมมูลค่าเงินเฟ้อ แต่ Real GDP คิดมูลค่าปัจจุบัน 

 4. Nominal GDP คิดมูลค่าปัจจุบัน แต่ Real GDP คิดรวมมูลค่าเงินเฟ้อ 

 5. ทั้ง Nominal GDP และ Real GDP คิดมูลค่าตามราคาปัจจุบัน 

23. ข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ถูกต้อง 

 1. กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี 

 2. รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง 

 3. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 

 4. การปกครองเป็นแบบสังคมนิยม 

 5. มีทุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างเหลือเฟือ 

24. หากผู้บริโภคคาดว่า iPad ในอนาคตจะมีราคาลดลง  50% จะส่งผลให้ราคาและปริมาณดุลยภาพ

ของตลาด iPad ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 1. ราคาเเละปริมาณเพ่ิมขึ้น 

 2. ราคาและปริมาณลดลง 

 3. ราคาเพ่ิมขึ้น และปริมาณลดลง 

 4. ราคาลดลง และปริมาณเพ่ิมขึ้น 

 5. ราคาและปริมาณเท่าเดิม 

25. ถ้ารัฐบาลกู้เงินจากประชาชนมาลงทุนจะเกิดผลอย่างไร 

 1. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 

 2. สภาพคล่องในประเทศเพ่ิมขึ้น 

 3. กระทบปริมาณเงินตราต่างประเทศที่หมุนเวียนอยู่ 

 4. ไม่กระทบทรัพยากรที่เอกชนลงทุนในประเทศ 

 5. รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลง 

26. กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อแก้ปัญหาใด 

 1. รัฐบาลกู้จากธนาคารพาณิชย์จนเต็มอัตราแล้ว 

 2. รัฐบาลกู้จากประชาชนจนถึงระดับเพดานหนี้สาธารณะแล้ว 

 3. รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 

 4. เงินสำรองต่างประเทศต่ำมาก 

 5. ดุลการชำระเงินเกินดุล 
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27. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ 

 1. ช่วยหางานให้คนไม่มีงานทำ 

 2. ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 3. จัดสรรให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 4. ทำให้สินค้าราคาถูกเพ่ือผู้บริโภค 

 5. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

28. การพฒันาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกินก่ึงศตวรรษแลว้ แตป่ระเทศไทยยังมีปญัหาขอ้ใดสำคัญท่ีสดุ 

 1. ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ 

 2. ขาดดุล ดุลการชำระเงินเรื้อรัง 

 3. การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำมากขึ้น 

 4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดสุขลักษณะ 

 5. ยังประสบภัยธรรมชาติทุกปี 

29. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจน้ันเป็นการกำหนดทิศทางซึ่งรัฐบาลต้องการท่ีจะผลักดันให้ระบ

เศรษฐกิจดำเนินไป โดยท่ัวไปมักมีเป้าหมายใหญ่ๆ หลายข้อแต่ไม่รวมข้อใด 

 1. ต้องการให้มีการเจริญเติบโตในระดับที่เป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ในแต่ละยุค 

 2. มีการกระจายรายได้ที่เสมอภาคมากขึ้น 

 3. ต้องการให้ประเทศมีความสมดุลทั้งภายในประเทศ ไม่มีเงินเฟ้อ และภายนอกประเทศ ไม่มีปัญหาดลุ     

การค้า ดุลการชำระเงิน 

 4. ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ไม่รุนรานอนาคตจนไม่เหลือให้ชนรุ่นหลังมีโอกาสได้ใช้บ้าง 

 5. ต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพ 

30. เงินเฟ้อมีผลกระทบหลายด้านยกเว้นข้อใด 

 1. ค่าภายในของเงินลดลง 

 2. ผู้ที่มีรายได้ประจำเสียเปรียบ 

 3. ผู้ที่มีรายได้จากภาคธุรกิจเสียเปรียบ 

 4. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น 

 5. ถ้าเงินเฟ้อติดต่อกันนานๆ และรุนแรง อาจกระทบเถียรภาพทางการเมืองได้ 

แฟนเพจ  P_Jax

Facebook fanpage 

P_Jax 



10
31. ข้อใดเรียงลำดับเวลาของยุคสมัยในยุโรปได้ถูกต้อง 

 1. การสำรวจทางทะเล - การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ - การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 2. การสำรวจทางทะเล - การปฏิวัติอุตสาหกรรม - การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

 3. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ - การปฏิวัติอุตสาหกรรม - การสำรวจทางทะเล 

 4. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ - การสำรวจทางทะเล -  การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 5. การปฏิวัติอุตสาหกรรม - การสำรวจทางทะเล - การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

32. สิ่งใดไม่ใช่การคิดค้นของชาวตะวันออก 

 1. เข็มทิศ 

 2. ตัวเลข 1-0 

 3. ดินปืน 

 4. ภาษาเขียน 

 5. ปืนใหญ่ 

33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลัทธิจักรวรรดินิยม 

 1. การใช้ดินแดนในครอบครองเป็นฐานขยายเทคโนโลยี 

 2. การใช้ดินแดนในครอบครองเป็นตลาดรองรับสินค้าอุตสาหกรรม 

 3. การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนโครงการใหญ่ในดินแดนในครอบครอง 

 4. การส่งทหารเข้าไปในดินแดนในครอบครองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

 5. การแสวงหาวัตถุดิบจากดินแดนในครอบครอง 

34. ทางสายไหมเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีคนตะวันออกและคนตะวันตกหลายเผ่าพันธุ์ใช้เดินทาง เพื่อค้า

ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและอารยธรรมกันนานกว่า 1000 ปี เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มคริสต์ศักราช ในระยะ

เริ่มแรกก่อนคริสตกาล เราจะไม่พบพ่อค้าเผ่าพันธุ์ใดในเส้นทางค้าขายน้ี 

 1. จีน 

 2. อินเดีย 

 3. อาหรับ 

 4. เปอร์เซีย 

 5. โรมัน 

35. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาเขียนของจีน ซึ่งมีอายุประมาณ 4,000 ปี 

 1. เป็นภาษาเขียนแทน “ความหมาย” ไม่ใช่ แทน “เสียง” 

 2. คำหนึ่งอาจออกเสียงได้หลายแบบ แตกต่างไปตามสำเนียงของผู้อ่าน 

 3. ตัวอักษรหนึ่งหน่วยเขีนแทานคำหนึ่งคำ 

 4. ภาษาเขียนของจีนแยกเป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 

 5. ภาษาเขียนของจีนมีจำนวนคำมากมายหลายหมื่นคำที่ผู้เรียนต้องจำ 

36. สาระของสนธิสัญญาเบาว์ริ่งท่ีไทยทำกับอังกฤษ ในข้อใดข้างล่างน้ี ท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ค้าขายและเศรษฐกิจของไทยไปจากเดิม 

 1. พ่อค้าอังกฤษเป็นฝ่ายกำหนดราคาสินค้าและภาษีได้เอง 
 2. พ่อค้าอังกฤษมีกรรมสิทธ์ิถือครองที่ดินในประเทศไทย (ขณะนั้นเรียกว่า “สยาม”) 
 3. พ่อค้าอังกฤษสามารถซื้อขานสินค้าได้อย่างเสรี ยกเว้นสินค้าที่ทางการไทยสงวน 
 4. ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศร่วมกันกำหนดอัตราการเก็บภาษีสินค้า 
 5. พ่อค้าต่างชาติสามารถซื้อสินค้าทุกชนิดที่มีในตลาดของไทยได้อย่างเสรี 
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37. จักรวรรดิโรมันมีส่วนสำคัญในการช่วยเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปสู่โลกตะวันตกได้อย่างไร 

 1. ชาวโรมันมีนโยบายให้คนในปกครองช่วยเหลือผู้นับถือศาสนาคริสต์ 

 2. มีการสั่งสอน เผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนอื่นนอกจักรวรรดิโรมันด้วย 

 3. จักรวรรดิโรมันย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรไปอยู่ซีกโลกตะวันออกที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ใกล้ดิน     

แดนของศาสนาคริสต์ 

 4. จักรพรรดิคอนสแตนตินของชาวโรมันนับถือศาสนาคริสต์ นับเป็นการช่วยปกป้องศาสนาคริสต์ 

 5. ชาวโรมันทำสงครามกับชาวอิสลาม 

38. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การค้าระหว่างไทยกับจีนรุ่งเรืองมาก ไทยส่งสินค้าหลายอย่างไปขายท่ี

จีนและซื้อสินค้าหลายอย่างจากจีน ข้อใดไม่ใช่สินค้าท่ีไทยส่งไปขายให้จีน 

 1. กระวาน 

 2. งาช้าง 

 3. ไหมดิบ 

 4. ข้าว 

 5. ดีบุก 

39. “พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า 

“ภาคบังคับ” หมายถึงอะไร 

 1. นักเรียนต้องสามารถอ่านเขียนหนังสือเป็นภายใน 2 ปี 

 2. เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปีต้องเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือ 

 3. ครูจะมีความผิด ถ้าเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

 4. ผู้ปกครองมีหน้าที่บังคับส่งเด็ก/ลูกให้ไปโรงเรียน 

 5. ทางการต้องจัดให้มีโรงเรียนเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน 

40. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2475 ปีน้ันตรงกับรัตนโกสิ

นทร์ศก (ร.ศ.) อะไร 

 1. 150  

 2. 151 

 3. 152 

 4. 153  

 5. 154 
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จากรูปใช้ตอบคําถาม ข้อ 41 - 43  

 

41. ทําเลท่ีตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านไร่ใต้และบ้านฟองใต้มีลักษณะภูมิประเทศอย่างไร  

 1. เชิงเขา  

 2. ไหล่เขา   

 3. หุบเขา  

 4. ลาดเขา  

 5. แอ่งภูเขา  

42. ตามหลักบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์สูงขึ้นไป 1,000 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 6.4 องศาเซลเซียส ถ้าบ้าน 

ฟองใต้วัดอุณหภูมิตอนเช้า ได้ 12 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันบนยอดสูงสุดของพื้นท่ีตามแผนท่ีจะมี 

อุณหภูมิประมาณเท่าใด  

 1. 3 องศาเซลเซียส  

 2. 4 องศาเซลเซียส  

 3. 5 องศาเซลเซียส  

 4. 6 องศาเซลเซียส  

 5. 7 องศาเซลเซียส  

43. ถ้าระยะจริงระหว่างบ้านฟองใต้ถึงยอดภูกระดึงวัดได้ 6.30 ไมล์ แต่วัดในแผนท่ีได้เพียง 10 เซนติ

เมตร แผนท่ีน้ีมีมาตราส่วนประมาณเท่าใด  

 1. 1 : 1,000,000  

 2. 1 : 100,000  

 3. 1 : 50,000  

 4.1:6,300  

 5.1:630  
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จากรูปใช้ตอบคําถาม ข้อ 44 - 45 

44. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวโลกตามภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร  

 1. การผุพังจากภูมิอากาศ (Weathering)  
 2. การกระทําของลม (Wind Processes) 
 3. กระบวนการแม่น้ําลําธาร (Fluvial Processes)  
 4. ภูมิลักษณ์จากการกระทําของธารนํา้แข็ง (Glacial Precesses)  

 5. การกระทําของทะเลและมหาสมุทรในอดีต (Marine Processes)  

45. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งธรรมชาตกัิบการใชป้ระโยชน์ท่ีย่ังยืนของมนุษย์ ควรจะตดัสนิใจใชเ้พือ่กิจกรรมใด 

 1. ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตของที่ระลึกเอกลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
 2. ใช้เป็นเขตท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ 
 3. สงวนรักษาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เขตคุ้มครองตามธรรมชาติ  
 4. พิทักษ์ปกป้องสร้างสิ่งปกคุมให้คงสภาพเดิมทุกประการ  
 5. อนุรักษ์เป็นเขตพิเศษเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติโดยเฉพาะเท่านั้น  
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46. การดําเนินชีวิตของผู้ใดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด  

 1. นายเฉยหาเก็บขยะมาคัดแยกขายเพ่ือดํารงชีวิต  
 2. นายฉุยชอบซื้อสินค้าราคาถูกช่วงเทศกาลลดราคา  
 3. ลุงเฉลิมไม่ต้องการเพ่ิมอุณหภูมิโลกจึงชอบทานอาหารนอกบ้าน  
 4. ยายฉายประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการผลิตในรูปแบบวนเกษตร  

 5. ยายฉิมหาขุดหัวกลอยหัวมัน แล้วนําแขนงอ่อน หน่ออ่อนฝังกลบคืน  

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถาม ข้อ 47 - 48  
 ปิเตอร์มีภูมิลําเนาในทวีปออสเตรเลียและชอบดูดาว อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเห็นดาวเหนือได้ แต่เมื่อ  

ปีที่แล้วปิเตอร์มาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งตั้งอยู่ประมาณละติจูด 21 ํN เขาตื่นเต้นมากที่สามารถมองเห็นดาว 

เหนือได้ชัดเจน 
47. เพราะเหตุใดปิเตอร์จึงมองเห็นดาวเหนือได้ท่ีสามเหลี่ยมทองคํา  

 1. สามเหลี่ยมทองคําตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือจึงทําให้ดาวเหนือได้ 
 2. สามเหลี่ยมทองคําอยู่ใกล้ขั้วโลกมากกว่าออสเตรเลียทําให้เห็นดาวเหนือ  
 3. สามเหลี่ยมทองคําตั้งอยู่ในละติจูดสูงกว่าทวีปออสเตรเลียจึงเห็นดาวเหนือ  
 4. บริเวณสามเหลี่ยมทองคํามีภูมิประเทศสูงเด่นกว่าบริเวณโดยรอบจึงมองเห็นดาวเหนือ  
 5. ความโค้งของสัณฐานโลกที่สามเหลี่ยมทองคํามีค่าต่ํากว่าที่ออสเตรเลียทําให้เห็นดาวเหนือ  

48. จากสถานการณ์ดังกล่าว ข้อใดสรุปเป็นหลักการแห่งความจริงได้ถูกต้องท่ีสุด  

 1. พ้ืนที่ซีกโลกใต้มีโอกาสเห็นดาวเหนือได้น้อยที่สุด 
 2. ทุกพ้ืนที่ในซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นดาวเหนือได้เสมอ 
 3. การเห็นหรือไม่เห็นดาวเหนือจากขอบฟ้าสูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้ง  

 4. ความโค้งมากหรือน้อยของผิวโลกมีผลต่อการเห็นดาวเหนือได้สูงหรือต่ํา  

 5. ลักษณะความสูงต่ําของภูมิประเทศเป็นข้อจํากัดของการมองเห็นดาวเหนือ  

 จากสถานการณ์ใช้ตอบคําถาม ข้อ 49 - 50 ชาวประมงลาวจะล่องเรือเข้าไปยังดอนกลางลําน้ําโขงเพ่ือ 

สร้างหลี่จับปลา ซึ่งเป็นวิธีการจับปลาที่เกิด  

 จากภูมิปัญญาของท้องถ่ิน มีความเสี่ยงต่ออันตราย เพราะสถานที่สร้างหลี่ต้องสร้างบริเวณที่เป็นน้ําตก 

แก่งน้ํา ไหลเชี่ยวมาก โดยนําเอาก้อนหินมาวางเรียงกันเป็นแนวกําแพงก้ันน้ํา ใช้ไม้เป็นคอก เว้นช่องกว้างไว้ให้

น้ําไหล ผ่านหลี่ไปยังไม้ไผ่ที่สานเป็นกระแตเติงรองไว้สําหรับจับปลาที่ว่ายมาตามกระแสน้ําไหล  
49. การคิดนวัตกรรมสร้างเครื่องมือ “หลี่จับปลา” ของชาวประมงลาว เป็นภูมิปัญญาท่ีมีหลักการคิดจาก 

อะไรสําคัญท่ีสุด  

 1. การอาศัยแรงน้ําไหลให้ปลาเคลื่อนที่มาหาคน  
 2. การเข้าใจในหลักธรรมชาติของน้ําและสัตว์น้ําในพ้ืนที่ 
 3. เรียบง่าย ประหยัด จัดการสะดวก ต้นทุนต่ํา กําไรสูง 
 4. การอาศัยแรงน้ําไหลแทนการเคลื่อนที่ของคนเพ่ือจับปลา  

 5. หลักกการใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ระยะสั้น  
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50. การจัดการประมงเอกลักษณืพื้นถิ่นแบบน้ีมีผลกระทบต่อระบบธรรมชาติอย่างไร  

 1. ขัดขวางระบบนิเวศ ทําลายวงจรสัตว์น้ําตามธรรมชาติรุนแรง  
 2. การใช้วัสดุทําหลี่จับปลาทําลายทรัพยากรธรรมชาติทุกปี จนเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  

 3. ขวางทางน้ําไหล ก่อเกิดน้ําท่วมพ้ืนที่ตอนบนมีระยะเวลานานมากขึ้น 
 4. กีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา จนเกิดตะกอนทับถมตามก้อนหินมากขึ้น 
 5. สอดคล้องกลมกลืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติ เพราะทําเพ่ือยังชีพเป็นหลัก  
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สาระที่ 1 ศาสนา
1. สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน วรรณะที่ทำหน้าที่สอนวิทยาการต่างๆ 
และทำพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่สังคมได้แก่ข้อใด

1. พราหมณ์
2. กษัตริย์ 
3. แพศย์
4. ศูทร
5. จัณฑาล

2. ความพยายามระวังมิให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิต พยายามและความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พยายามสร้าง
ความดีที่ยังไม่มีให้มี และพยายามรักษาความดีที่มีอยู่แล้วจัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ 8 ข้อใด

1. สัมมากัมมันตะ
2. สัมมาอาชีวะ
3. สัมมาวายามะ
4. สัมมาทิฏฐิ
5. สัมมาสติ

3. นิพนธ์เป็นคนมีสัจจะ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน หมั่นฝึกฝนข่มจิตรักษาใจเพื่อลดละกิเลส อีกทั้งมีความ
อดทนต่อคำพูดของผู้อื่นและเสียสละ ข้อความนี้แสดงว่าเป็นนิพนธ์ประพฤติตามหลักธรรมข้อใด

1. อคติ 4
2. ปธาน 4
3. อิทธิบาท 4
4. พรหมวิหาร 4
5. ฆราวาสธรรม 4

4. ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอานนท์ว่ามีความเป็นเลิศหลายด้าน ข้อใดไม่ใช่ค
วามเป็นเลิศของพระอานนท์

1. เป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง
2. เป็นพระธรรมกถึกที่ยอดเยี่ยม
3. เป็นพหูสูต ผู้คงแก่เรียน ใฝ่รู้ใฝ่สดับ
4. เป็นผู้มีสติ ความระลึกได้และตื่นตัวตลอด
5. เป็นผู้จดจำพระพุทธวจนะได้เป็นอย่างดี

5. พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ชั้นต้นที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า 3 หมวดใหญ่ คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตัน
ตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ถ้าต้องการศึกษาพระสูตร ซึ่งประมวหรือรวมคำสอนประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวด
หมวดหมู่ เราควรศึกษาจากหมวดใด

1. สังยุคคนิกาย พระสุตตันตปิฎก
2. อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฎก
3. ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎก
4. มัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฎก
5. ขุททกนิกาย พระสุตตันปิฎก

6. คัมภีร์สำคัญในศาสนาพราหมณ์ที่เรียกว่าเป็น ศรุติ หมายถึงข้อใด
1. คัมภีร์ที่นักวิชาการแต่งขึ้นภายหลังเพื่ออธิบายขยายความคัมภีร์เก่าๆ
2. คัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่ที่สืบทอดกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ
3. คัมภีร์ที่เหล่าฤษีได้ยินเสียงทิพย์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วนำมาแต่งเป็นคัมภีร์
4. คัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้ามีโองการให้พราหมณ์และกษัตริย์ต้องประพฤติตาม
5. คัมภีร์ที่พวกพราหมณ์เขียนขึ้นเองแล้วนำไปเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้รับรู้
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7. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการที่กษัตริย์ลิจฉวีแคว้นวัชชียึดถือปฏิบัติ
1. เคารพบูชาเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ประจำชาติ
2. หมั่นประชุม มีความพร้อมเพรียงกัน ไม่ขัดต่อหลักการเดิม
3. จัดการคุ้มครองอารักขาพระอรหันต์ทั้งหลายภายในแคว้นวัชชี
4. แต่งตั้งรัชทายาาทให้คอยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
5. ให้ความคุ้มครองเหล่ากุลสตรีทั้งหลายให้ถูกรังแก่ และเคารพนับถือผู้ใหญ่

8. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับดำรงความมั่งคั่งของตระกูลให้
ยั่งยืน ได้อย่างถูกต้อง

1. สุดาสงเคราะห์ช่วยเหลือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
2. นิชารู้จักประมาณในการใช้จ่าย เมื่อสื่งของจำเป็นในบ้านชำรุดก็ทำการซ่อมแซมให้ดี
3. ประพจน์แบ่งทรัพย์ที่หายากได้เพื่อเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว ใช้ประกอบอาชีพและเก็บออม
4. สมรักษ์บำรุงภรรยาโดยยกย่อง ไม่ดูหมิ่น มอบหน้าที่ในครัวเรือนและจัดหาเครื่องแต่งกายให้
5. สุนัยเลี้ยงบิดามารดา ช่วยทำงานของท่าน และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้

9. พิธีปวารณาที่พระสงฆ์กระทำในเทศกาลวันออกพรรษามีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่ออะไร
1. ให้พระสงฆ์รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องจากข้อเสนอแนะของผู้อื่น
2. ให้ชาวพุทธระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในคราวเดียวกัน
3. ประกาศว่าพระสงฆ์สามารถไปค้างแรมในที่ต่างๆ ได้โดยไม่ผิดวินัย
4. ให้ประชาชนได้สร้างสมบุญด้วยการถวายทานแด่พระสงฆ์
5. แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

10. การละเว้นความชั่ว การสร้างแต่คุณงามความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธ
เจ้าตรัสสอนในวันใด

1. อาสาฬหบูชา
2. เทโวโรหณะ
3. อัฏฐมีบูชา
4. วิสาขบูชา
5. มาฆบูชา
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สาระที่ 2 หน้าที่
11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ

1. ต้องมีประชากรจำนวนหนึ่ง
2. ต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐ
3. ต้องมีอำนาจอธิปไตย
4. ต้องมีกองกำลังทหาร
5. ต้องมีรัฐบาล

12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม
1. การที่ครูต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์
2. การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สิน
3. การปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะก่อให้เกิดความปลอดภัย
4. สตรีไม่ควรแตะต้องพระภิกษุสงฆ์
5. การเข้าแถวเพื่อรับบริการ

13. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
2. ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวแต่ก็มีการกระจายอำนาจการปกครองไปยังท้องถิ่น
3. สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่คู่ขนานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฎหมาย
4. กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
5. คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนุญแต่งตั้งจากบุคคลต่างๆ ดังนี้คือ ประธานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่ง     

ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
14. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การจำนำ คือการที่ผู้จำนำส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับ
จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้” ทรัพย์ใดที่ไม่สามารถจำนำได้

1. เรือยนต์
2. บ้านและที่ดิน
3. วัวนม
4. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
5. รถแทรกเตอร์

15. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุดของ “คดีอุทลุม”
1. พี่น้องจะฟ้องร้องกันเป็นคดีอาญาไม่ได้
2. หลานจะฟ้องยายเป็นคดีแพ่งไม่ได้
3. ผู้สืบสันดานจะฟ้องบุพการีไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้
4. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่งไม่ได้
5. บุตรจะฟ้องร้องพ่อแม่เป็นคดีแพ่ง หรือคดีอาญาไม่ได้

16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป
นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่” ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง

1. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาทต้งอทำเป็นสัญญากู้จึงจะฟ้องร้องได้
2. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท แม้ไม่ได้ทำสัญญาหากผู้กู้มีจดหมายแจ้งขอผ่อนผันการชำระดัง     

กล่าวผู้ให้กู้ก็ฟ้องร้องได้
3. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องได้ไม่เกินสองพันบาท
4. การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆะ
5. การยืมเงินเกินกว่าสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้นสัญญากู้เป็นโมฆะ
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17. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆ 
โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนหรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็น
บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแตสี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
ข้อใดต่อไปนี้เป็นความผิดมาตรา 276

1. นายแดง ชำเราศพนางสาวเดือน นายแดงมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
2. นายแดง ชำเราสุนัขของนาวสาวเดือนโดยนางสาวเดือนไม่ยินยอม นายแดงมีความผิดฐานข่มขืน     

กระทำชำเรา
3. นายแดง ชำเรานางสาวเดือนเพราะนางสาวเดือนหลงเชื่อว่าที่นายแดงอ้างว่าเป็นดาราชื่อดัง นาย     

แดงมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
4. นายแดง ชำเรานางสาวเดือนเพราะนางสาวเดือนค้าประเวณีซึ่งผิดกฎหมาย นายแดงมีความผิดฐาน     

ข่มขืนกระทำชำเรา
5. นายแดง ชำเรานางสาวเดือนขณะนอนหลับอยู่เพราะคิดว่านางสาวเดือนให้ท่า นายแดงมีความผิด    

ฐานข่มขืนกระทำชำเรา
18. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับ “ทายาทโดยธรรม” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา/พี่น้องร่วมบิดามาราเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย / พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา     
เดียวกัน / ลุง ป้า น้า อา

2. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา     
เดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย / ลุง ป้า น้า อา

3. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / ปู่ ย่า ตา ยาย / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วม     
มารดาเดียวกัน / ลุง ป้า น้า อา

4. ผู้สืบสันดาน / บิดา มารดา / คู่สมรส / พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน / พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วม     
มารดาเดียวกัน / ปู่ ย่า ตา ยาย

5. ผู้สืบสันดาน / คู่สมรส
19. จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 31 พ.ศ. 2558 ที่ตำรวจ สน. ตลาดพลู และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ทำการสกัดจับเด็กแว้
นกวนเมืองบริเวณสะพานราชพฤกษ์...... ในนี้เป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี จำนวน 108 คน ซึ่งศาลได้พิจารณาให้
กลุ่มเยาวชนดังกล่าวเข้ารับการอบรมพฤติกรรมโดยสถานพินิจฯ ก่อนเข้ากระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ส่วนที่
เหลือเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่าและสูงกว่ากลุ่มอายุของเยาวชนดังกล่าว  
ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา

1.   ผู้กระทำผิดอายุ 15-18 ปี มีความรับผิดชอบทางอาญาเหมือนกรณีผู้ที่มีอายุมากกว่านั้น
2.   ผู้กระทำผิดอายุ 15-18 ปี ไม่มีความรับผิดชอบทางอาญาแต่ต้องเข้าสถานิพินิจฯ เพื่ออบรม
3.   ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า 15 ปี กฎหมายยกเว้นโทษให้
4.   ผู้กระทำผิดอายุน้อยกว่า 15 ปี กฎหมายยกเว้นความผิดให้
5.   ผู้กระทำผิดอายุตำ่กว่า 10 ปี ไม่มีความรับผิดทางอาญาก็จริงแต่ต้องเข้าสถานพินิจฯ เพื่ออบรม

20. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้องสำหรับระบบกฎหมายไทย
1.  ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 
     เพราะใช้กฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
2.  ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอว์ 

          เพราะใช้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก
3.  “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127” คือประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย
4.  ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซิวิลลอร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

         เพราะประกาศใช้ “ประมวลกฎหมายอาญา” 
5.  กรมหลงงราชบุรีฯ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงเป็นผู้เลือกให้ใช้ระบบประมวลกฎหมายใน     

ประเทศไทย

แฟนเพจ  P_Jax

Facebook fanpage 

P_Jax 



7

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
21. ข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม

1.  กลไกตลาดทำงานอย่างเสรี
2.  รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลาง
3.  คนในสังคมมีสิทธิ์เลือกงานทำอย่างเสรี
4.  ประชาชนเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต
5.  เผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสังคม

22. เมื่อราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลและเอกชนคิดโครงการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสำเร็จรูปหลากหลายชนิด 
ทำให้เกิดผลต่อเส้นอุปสงค์หรืออุปทานข้าวอย่างไร

1.  เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางซ้าย
2.  เส้นอุปทานเคลื่อนไปทางขวา
3.  เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางซ้าย
4.  เส้นอุปสงค์เคลื่อนไปทางขวา
5.  ไม่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน

23. ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ที่ 300 บาท ขณะเดียวกัน ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกินค่าจ้างแรงงา
นขั้นต่ำ สหภาพแรงงานจึงเรียกร้องขอให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น 360 บาท จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มหภาคโดยรวม อย่างไร

1.  ทำให้ราคาสินค้าต่ำลง
2.  ไม่มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ
3.  ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายกลับไป
4.  ทำให้สินค้าส่งออกมีราคาต่ำจนแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
5.  อาจทำให้การลงทุนต่างประเทศพิจารณาย้ายการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงยังถูกกว่า

24. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จคือข้อใด
1.  ตลาดทุนมีจำกัด
2.  ตลาดมีหลายขนาด
3.  สหกรณ์มีขนาดใหญ่เกินไป
4.  พืชผลเกษตรกรรมไม่เหมาะที่จะจัดการด้วยระบบสหกรณ์
5.  สมาชิกและผู้บริหารขาดวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

25. หลักปรัชญาที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
1.  ผลิตสินค้าชนิดเดียวให้เกิดความชำนาญเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2.  ควรมีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า
3.  กระจายความเสี่ยงโดยผลิตสินค้าบริการหลายชนิด
4.  ผลิตสินค้าชนิดเดียวแต่ให้มีปริมาณมากพอ
5.  ผลิตสินค้าที่หายากในท้องถิ่นนั้น

26. การสร้างความสมดุลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งใดมากที่สุด
1.  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2.  อุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
3.  สินค้าในประเทศกับสินค้าต่างประเทศ
4.  ความเจริญทางเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาไทย
5.  ความสมดุลของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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27. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน ฉบับที่ผ่านๆ มาก่อให้เกิดผลประการใดบ้าง
1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้น
2.  ภาคเกษตรกรรมขยายตัวมากกว่าภาคอุตสาหกรรม
3.  การกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้น
4.  ชาวไทยมีอัตราการออมสูงขึ้น
5.  เศรษฐกิจพึ่งพาเองได้

28. ข้อใดไม่ใช่หนี้สาธารณะ
1.  รัฐบาลขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.  รัฐบาลประกาศขายตั๋วเงินคลัง
3.  รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ
4.  ธนาคารไทยพาณิชย์กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ
5.  ธนาคารแห่งประเทศไทยจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

29. การกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้โดยการใช้งบประมาณภาครัฐแบบใด
1.  งบประมาณสมดุล
2.  งบประมาณเกินดุล
3.  งบประมาณขาดดุล
4.  งบประมาณได้ดุล
5.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภา

30. สถานการณ์ข้อใดเป็นมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ
1.  การยกเลิกพิกัดภาษีศุลกากร
2.  การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้า
3.  การไม่กำหนดโควต้าสินค้าส่งออกและนำเข้า
4.  การไม่กำหนดจำนวนเงินในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5.  การไม่กำหนดสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
31. พัฒนาการในข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ในยุคโลหะ

1.  การจัดระเบียบการปกครอง
2.  การสร้างภาษาเขียนขึ้นใช้
3.  การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
4.  การอยู่รวมกันเป็นสังคมเมือง
5.  การนำโลหะต่างชนิดมาผสมกันเพื่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้

32. ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีที่มีบทลงโทษซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” เป็น
กฎหมายของชนชาติใด

1. ฮีบรู
2. กรีก
3. อาหรับ
4. โรมัน
5. อะมอไรต์

33. ชนชาติใดเป็นผู้คิดค้นระบบทศนิยมซึ่งเป็นที่ใช้แพร่หลายอยู่ในโลกจนถึงปัจจุบัน
1.  อาหรับ
2.  โรมัน
3.  อินเดีย
4.  กรีก
5.  ฮีบรู

34.  สงครามใดที่เป็นการสู้รบกันระหว่างชนชาติต่างๆ ในตะวันออก กับ ชนชาติต่างในตะวันตก
1. สงครามครูเสด
2. สงครามร้อยปี
3. สงครามฝิ่น
4. สงครามทรอย
5. สงครามพิวนิค

35. นักวิทยาศาสตร์คนใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เขามีความคิดว่าดวงอาทิต
ย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งตรงข้ามกับแนวความคิดเดิมที่มีมาแต่โบราณ

1.  กาลิเลโอ   กาลิเลอิ
2.  ปโตเลมี
3.  โยฮัน  เคปเลอร์
4.  นิโคลัส   คอเปอร์นิคัส
5.  ไอแซค  นิวตัน

36. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยุโรป ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่สำคัญที่สุดในข้อใด
1.  ยุโรปมีระบบการผลิตเกษตรกรรมใหม่
2.  ยุโรปกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม
3.  จำนวนประชากรของยุโรปเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
4.  ประเทศในยุโรปแข่งขันกับแสวงหาอาณานิคม
5.  ยุโรปกลายเป็นมหาอำนาจ
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37. อะไรไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

1.  การแบ่งค่ายของประเทศมหาอำนาจ
2.  การสะสมกำลังอาวุธของประเทศมหาอำนาจ
3.  การปฏิวัติอุตสาหกรรมอาวุธสงคราม
4.  สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ
5.  เยอรมันและญี่ปุ่นเข้ายึดครองดินแดนในหลายประเทศ

38. ที่เรียกกันว่า “กึ่งพุทธกาล” หรือ พ.ศ. 2500 ตรงกับ ร.ศ. หรือรัตนโกสินทร์ศกใด
1. ร.ศ. 175
2. ร.ศ. 176
3. ร.ศ. 177
4. ร.ศ. 178
5. ร.ศ. 179

39. จุดประสงค์สำคัญที่สุดของขบวนการเสรีไทย คืออะไร
1. เชิดชูและเผยแพร่ลัทธิไทยนิยม
2. ฝึกกองกำลังให้รู้จักใช้อาวุธสงคราม
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศไทยในตะวันตก
4. แสวงหาความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามของอักษะ
5. ต่อต้านญี่ปุ่นและขับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย

40. ข้อใดไม่ใช่ประกาศของทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4
1.  ห้ามราษฎรรับจ้างชาวตะวันตกทำงาน
2.  ให้เสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนา
3.  ห้ามเอาคนในบังคับต่างประเทศมาเป็นทาส
4.  ให้นางในลาออกจากพระบรมมหาราชวังได้
5.  ห้ามบังคับสตรีให้แต่งงาน หากสตรีผู้นั้นไม่เต็มใจ
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
41. สาเหตุสำคัญที่ยอดเขาคิลิมันจาโร ในทวีปแอฟริกาซึ่งมีความสูง 5,890 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดปีคือข้อใด

1.  ได้รับอิทธิพลกระแสน้ำเย็นที่มาจากทางขั้วโลกไหลผ่าน
2.  อิทธิพลความผกผันอุณหภูมิติดลบช่วงกลางคืนของทะเลทรายซาฮารา
3.  กระแสอากาศเย็นเบื้องสูงที่พัดจากขั้วโลกใต้เป็นลมประจำถิ่น
4.   ความสัมพันธ์ระหว่างการผันแปรของอุณหภูมิกับความต่างระดับความสูงในภูมิประเทศ
5.  ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นและความสูงของยอดเขา

42. ข้อใดถือว่าเป็นการฟื้นฟูบูรณะดินเค็มที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอย่างได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด
1.  การออกกฎหมายห้ามการทำนาเกลือสินเธาว์
2.  การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกระจายดินเค็ม
3.  การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และปลูกพืชพันธุ์ทนดินเค็ม
4.  การสร้างแหล่งน้ำชะล้างละลายลดความเค็มของดิน
5.  การเวนคืนพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดและแพร่กระจายดินเค็ม

จากแผนที่ใช้ตอบคำถาม ข้อ 43 - 45
43. ความต่างระดับของแต่ละเส้นชั้นความสูงเท่า (Countour Line) มีค่ากี่เมตร

1.  5 
2. 10
3.  15
4.  20
5.  25
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44. ระยะทางจริงระหว่างยอดเขาสูงสุด (ภูด่านอีป้อง) 1,271 เมตร ถึงยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสูง 633 เมตร วัดได้ 
22.5 กิโลเมตร ถ้าระยะทางในแผนที่วัดได้ 9 เซนติเมตร แผนที่นี้ใช้มาตราส่วนเท่าใด

1. 1 :  50,000
2. 1 : 22,500 
3. 1 : 125,000
4. 1 : 225,000
5. 1 : 250,000

45. บริเวณยอดดอยภูด่านอีป้อง ที่มีความสูงเกินกว่า 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพันธุ์ป่าไม้ที่ปกคลุมจะ
มีลักษณะตรงข้อใดมากที่สุด

1.  ป่าไม้เบญจพรรณสูง
2.  ป่าดงดิบแล้ง
3.  ป่าดิบชื้น
4.  ป่าดิบเขา
5.  ป่าสนเขา

46. การสร้างบ้านบนที่โล่งแจ้งในภาคกลางของประเทศไทยได้วางตำแหน่งที่ตั้งบ้านในแนวเดียวกันกับการ
โคจรของดวงอาทิตย์แต่หน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือ ห้องนอนควรตั้งอยู่ในทิศใดจึงจะได้รับลมและอุณหภูมิเห
มาะสมอยู่สบายตามธรรมชาติตลอดปี

1.  ทิศเหนือ
2.  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
3.  ทิศตะวันออกเฉียงใต้
4.  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
5.  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

47. จากลักษณะตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกของกรุงเทพฯ กับนครเวียงจันทร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.  กรุงเทพฯ มีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่านครเวียงจันทน์
2.  นครเวียงจันทน์มีความแตกต่างของเวลากลางวันและกลางคืนมากกว่ากรุงเทพฯ
3.  นครเวียงจันทน์อยู่ไกลจุดศูนย์กลางของโลกมากกว่ากรุงเทพฯ
4.  กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากกว่านครเวียงจันทน์
5.  กรุงเทพฯ มีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาของนครเวียงจันทน์

48. การก่อสร้างในกลุ่มจังหวัดใดไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรองรับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว
1.  ตราด  สุรินทร์  อุบลราชธานี
2.  แม่ฮ่องสอน  ตาก  ขอนแก่น
3.  เชียงราย  แพร่  นนทบุรี
4.  จันทบุรี  สระแก้ว  น่าน
5.  เชียงใหม่  เลย  บึงกาฬ
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จากสถานการณ์ใช้ตอบคำถาม ข้อ 49 - 50
49. แผนภูมินี้ใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ใดของโลก

1.  ลานิญา
2.  เอลนิโญ
3.  ทอร์นาโด
4.  การเกิดกระแสนำ้อุ่น
5.  พายุหมุนและฝนฟ้าคะนอง

50. ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านแปซิฟิกตะวันตกและภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากสาเหตุใด
1.  สภาวะอากาศแล้งจมตัวลงและอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น
2.  การจมตัวลงของปริมาณมวลน้ำอุ่นและอากาศแล้ง
3.  กระแสนำ้อุ่นและพายุฝนฟ้าคะนองดึงความเย็นจึงแห้งแล้ง
4.  อุณหภูมิร้อนอบอ้าวเพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียสทำให้แห้งแล้ง
5.  อากาศแห้งแล้งและความรอ้นแฝงจากมวลน้ำจมตัวทำให้เกิดความแห้งแล้ง
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สังคม
สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2560
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 50 ข้อ 
ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน

1. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
1. เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาบาทหลวงที่โบสถ์บ่อยๆ
2. เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
3. เพ่ือเป็นการเริ่มต้นทำความดีหลังจากยอมรับความผิดพลาด
4. เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
5. เพื่อให้เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าหลังจากสารภาพผิด

2. ความเชื่อข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาพุทธ
1. ชีวิตหลังความตายมิได้หลายชาติ
2. การหลุดพ้นจากความทุกข์คือเป้าหมายของชีวิต
3. มีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้า
4. คนเราควรทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
5. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

3. ความหมายของ “ซะกาต” ในศาสนาอิสลามตรงกับข้อใด
1. สอนห้เคารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
2. การทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง
3. ห้ามบริโภคอาหารบางชนิด
4. ให้ปฏิบัติเคร่งครัดในคำสอน
5. ให้สละทรัพย์เพ่ือสังคมตามสถานภาพ

4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ศรัทธา” ในพระพุทธศาสนา
1. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
2. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า
3. ความเชื่อมั่นแห่งเหตุและผลของการกระทในวัฏสงสาร
4. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม
5. ความเชื่อมั่น แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้ย่อมจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอน

5. การฝึกจิตเพื่อให้เกิดปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับข้อใด
1. การฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ
2. การฝึกจิตให้หนักแน่นในการดำรงชีวิต
3. การฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการประกอบอาชีพ
4. การฝึกจิตให้แข็งแกร่งในการเผชิญปัญหาอุปสรรค
5. การฝึกจิตให้ฉลาด สามารถรู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก

6. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
1. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ชำระความโลภในใจ
3. ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดี
4. ให้เรารู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
5. ให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน
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7. ข้อใดคือคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ที่ถูกต้อง
1. รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
2. ละทุกข์ รู้สมุทัย ทำนิโรธให้เกิดมี ทำมรรคให้แจ้ง
3. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง ทำมรรคให้เกิดมี
4. ละทุกข์สมุทัย ทำนิโรธกับมรรคให้แจ้ง
5. รู้ทุกข์สมุทัย ทำนิโรธกับมรรคให้เกิดมี

8. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “วันมหาปวารณา”
1. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวกันเองได้
2. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ขอพรแลให้พระแก่กันและกัน
3. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ฆราวาสปวารณาตนรับใช้พระสงฆ์
4. วันที่ฆราวาสเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้
5. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ฆราวาสว่ากล่าวตักเตือนได้

9. ข้อใดเป็นธรรมปฏิสันถารในการต้อนรับแขก
1. การหาน้ำให้ดื่ม
2. การยกเก้าอี้ให้นั่ง
3. การหาของมาเลี้ยง
4. การนำหนังสือมามอบให้
5. การยกมือไหว้ทักทาย

10. ถึงคราวเลือกตั้ง เราพร้อมใจกันไปหย่อนบัตรเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมืองในระอบประชาธิปไต จัดว่าปฏิบัติตามหลัก
ธรรมในหมวดใด

1. จริยา 3 
2. อธิปไตย 3
3. สังคหวัตถุ 4
4. สาราณียธรรม 6
5. อปริหานิยธรรม 7
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11. ประเทศใดที่ “ประมุขแห่งรัฐ” ดำรงตำแหน่งเป็น “หัวหน้ารัฐบาล” 
1. สหราชอาณาจักร
2. สหรัฐอเมริกา
3. ญี่ปุ่น
4. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
5. กัมพูชา

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
1. เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ
2. เป็นวิถีทางที่นำไปสู่สันติภาพ
3. เป็นสิทธิที่อาจโอนได้ตามกฎหมาย
4. เป็นแนวคิดที่ใช้ไม่ได้ในประเทศตะวันออก
5. เป็นสิทธิที่ไม่จำกัดเชื่อชาติ

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศาล
1. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันศาลอื่นด้วย
2. ศาลปกครองมีสามชั้น ได้แก่ ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุด
3. ประธานศาลฎีกาไม่มีอำนาจในศาลทหาร
4. สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรม
5. คดีอาญาไม่ได้พิจารณาเฉพาะในศาลอาญาเท่านั้น

14. ข้อใดเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมไทย
1. นำกฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใช้บังคับสำหรับชาวมุสลิมในภาคใต้
2. เป็นประเทศใช้ระบบประมวลกฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
3. ผู้หญิงที่สัมผัสตัวพระภิกษุไม่มีโทษอาญาเพราะเป็นเพียงการฝ่าฝืนกฎหมายจารีตประเพณี
4. การทำร้ายร่างกายผู้อื่นแม้ได้รับความยินยอมยังเป็นความผิดอาญา
5. ศาลยุติธรรมไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
1. ภาษียาสูบไม่ได้จัดเก็บโดยกรมการค้าภายใน
2. การเก็บภาษีจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ไม่ได้จัดเก็บโดยกรมสรรพากร
3. กรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวงไม่มีอำนาจร่วมกันจัดเก็บภาษีรถยนต์
4. กรมสรรพากรไม่มีอำนาจจัดเก็บภาษีสุรา
5. องค์กรปกครองท้องถ่ินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร

16. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
1. เด็กหญิงเม้ยสัญชาติพม่าซึ่งมีอายุ 7 ปี เมื่ออยู่ในประเทศไทย จึงมีหน้าที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาน
2. โรงแรมที่นายเข้มพักระหว่างการลาพักผ่อนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถือเป็นภูมิลำเนาของนายเข้มโดยสภาพ
3. นางสาวอุบลอายุ 18 ปี ได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ย่อมบรรลุนิติภาวะ 
4. นายมงคลจะเป็นคนไร้ความสามารถต่อเมื่ออัยการมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
5. นายดำจะรับเด็กหญิงขาวเป็นบุตรบุญธรรม นายดำต้องทำหนังสือสัญญาระหว่างนายดำและผู้ปกครองของ     

เด็กหญิงขาว จึงจะทำให้การรับบุตรบุญธรรมมีผลสมบูรณ์
17. การกระทำใดของนายสดไม่ใช่นิติกรรม

1. นายสดใช้ไม้ตีมือนายใสเพ่ือป้องกันตัวเพราะนายใสเข้ามาจะใช้มีดทำร้าย
2. นายสดตกลงกับนายสีเรื่องที่นายสดเป็นลูกจ้าง
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3. นายสดบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่เช่าจากนายสามโดยการบอกเลิกด้วยวาจา
4. นายสดแสดงเจตนาทำคำเสนอขายสินค้าไปยังนายสินซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นายสินตกลงซื้อสินค้านั้น
5. นายสดปลดหนี้ที่นายสวนติดค้างอยู่

18. ข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้อง
1. หญิงทำแท้งให้ตนเองไม่เป็นความผิด
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีแห่งเดียวในประเทศไทย
3. ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงมอีำนาจพิจารณาคดยึีดทรพัย์ในกรณีร่ำราวยผดิปกตดิว้ย
4. คดีอุทลุมหมายถึง การที่พี่น้องมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้
5. พยาบาลทำแท้งให้หญิงมีครรภ์ เพราะหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพร้ายแรง ไม่เป็นความผิด

19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง
1. การซื้อขายนาฬิกามูลค่า 1,000,000 บาท ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ
2. การกู้ยืมเงินตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปนั้น ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือ     
    ชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้
3. การจำนำกระบือไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์แก่ผู้รับจำนำ
4. การซื้อขายคอนโดมิเนียมราคา 400,000 บาท ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
5. สัญญาจะซื้อจะขายบ้านต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียน

20. ข้อใดเป็นข้อความถูกต้อง
1. เด็กชายม่วง อายุ 13 ปี เล่นปืนกระสุนลั่นถูกเด็กหญิงดำถึงแก่ความตาย เด็กชายม่วงได้รับการยกเว้นความผิด
2. เด็กชายขาว อายุ 9 ปี เล่นปืนกระสุนถูกเด็กหญิงดำถึงแก่ความตาย เด็กชายขาวได้รับการยกเว้นความผิด
3. นางแสด คนวิกลจริต เล่นปืนกระสุนลั่นถูกเด็กหญิงดำถึงแก่ความตาย นางแสดได้รับการยกเว้นความผิด
4. นางเหลือง คนวิกลจริต เล่นปืนกระสุนลั่นถูกเด็กหญิงดำถึงแก่ความตาย นางเหลืองได้รับการยกเว้นความผิด     
    แต่ศาลอาจส่งตัวไปรักษาพยาบาลได้
5. เด็กชายเขียว อายุ 13 ปี เล่นปืนกระสุนลั่นถูกเด็กหญิงดำถึงแก่ความตาย เด็กชายเขียวได้รับการยกเว้นโทษ     

    แต่ศาลอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กได้
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21. ข้อใดไม่ใช่ ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
1. ตลาดหลักทรัพย์
2. ตลาดที่ดิน
3. ตลาดดอกเบี้ย
4. ตลาดประตูน้ำ
5. ตลาดปัจจัยการผลิต

22. ข้อใดไม่ใช่แนวทางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
1. ส่งเสริมความพอเพียงภายในชุมชน และพยายามลดการพึ่งพิงจากภายนอก
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างสมาชิกในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สมาชิกส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนของตน     

กำลังเผชิญ
5. ส่งเสริมการเสาะหาแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่ดีเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของชุมชน

23. ข้อใดเป็นความเหมือนระหว่างตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. สินค้ามีลักษณะแตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง
2. ผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า
3. มีลักษณะของการประหยัดต่อขนาด
4. ผู้ผลิตจะได้กำไรปรกติในระยะยาว
5. มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอยู่เป็นประจำ

24. คุณสมบัติใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. ในระยะยาว ผู้ผลิตจะตั้งราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. ผู้ผลิตแข่งขันกันโดยใช้การลงทุนจำนวนมากในการโฆษณาสินค้า
3. ผู้บริโภคมองว่าสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันไม่ได้
4. ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่ำที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
5. ผู้ผลิตจำนวนน้อยรายสามารถเข้าถึงวัตถุดิบสำคัญในการผลิต

25. ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าแพงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ด้วยมาตรการใด
1. กำหนดราคาสินค้าขั้นต่ำ
2. กำหนดเพดานราคาสินค้า
3. เก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
4. เก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้น
5. ซื้อสินค้าส่วนเกินในตลาด

26. ข้อใดคือภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากสาเหตุด้านอุปทาน
1. ราคาสินค้าทั่วไปลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลง
2. ราคาสินค้าบริโภคอุปโภคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้างแรงงาน 
3. ราคาอาหารและยารักษาโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการอาหารและยาเพิ่มขึ้น
4. ราคาสินค้าทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานของสินค้ามากกว่าอุปสงค์ต่อสินค้าซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง
5. ราคสินค้าจำเป็นในการครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานของสินค้าจำเป็นในการครองชีพน้อย     
     กว่าอุปสงค์ต่อสินค้าจำเป็นในการครองชีพซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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27. หากประเทศ ก. ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากสาเหตุด้านอุปสงค์ รัฐบาลองประเทศ ก. ควรใช้มาตรการใดในการ     
      แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ

1. ขายหลักทรัพย์รัฐบาลเพิ่มขึ้นและเก็บภาษีลดลง
2. เก็บภาษีเพิ่มขึ้นและขอร้องธนาคารพาณิชย์ให้เพิ่มปริมาณการให้สินเชื่อ
3. เก็บภาษีเพ่ิมขึ้นและควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้ลดปริมาณให้สินเชื่อ 
4. เพิ่มค่าใช้จ่ายของภาครัฐและควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้ลดปริมาณการให้สินเชื่อ
5. ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและขอร้องให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มปริมาณการให้สินเชื่อ

28. เมื่อประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือถูกกดดันจากภาวะเงินฝืด รัฐบาลควรใช้มาตรการทางการเงินข้อใด
      จึงจะแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้

1. ซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลและลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายและลดอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน
3. ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล
4. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน และขายหลักทรัพย์รัฐบาล
5. ลดอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน เพิ่มและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในการสร้างรถไฟฟ้า

29. กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศของประเทศ ก. กับต่างประเทศมีดังนี้
- ผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกกับมูลค่าสินค้านำเข้าของประเทศ ก. กับประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่ค้า เท่ากับ     
   - 10,000 ล้านบาท
- ดุลบริการมีมูลค่า เท่ากับ +8,000 ล้านบาท
- มูลค่าการโอนเงินไปช่วยเหลือต่างประเทศ เท่ากับ 2,000 ล้านบาท
- มูลค่าเงินโอนที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เท่ากับ 4,500 ล้านบาท
- มูลค่าของรายรับจากการเคลื่อนย้ายทุน เท่ากับ 6,500 ล้านบาท
- มูลค่าของรายจ่ายจากการเคลื่อนย้ายทุน เท่ากับ 5,500 ล้านบาท
จากข้อมูลในสถานการณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่าประเทศ ก. มีฐานะทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศกับประเท

ศต่างๆ ดังข้อใด
1. ขาดดุลการค้า 10,000 ล้านบาท และขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  500 ล้านบาท
2. ขาดดุลเดินสะพัด 500 ล้านบาท และเกินดุลการชำระเงิน 6,500 ล้านบาท
3. ขาดดุลการค้า 10,000 ล้านบาท และเกินดุลการชำระเงิน 1,500 ล้านบาท
4. เกินดุลเดินสะพัด 10,000 ล้านบาท และเกินดุลชำระเงิน 6,500 ล้านบาท
5. เกินดุลบัญชีสะพัด 500 ล้านบาทและขาดุลบัญชีเงินทุน 2,000 ล้านบาท

30. ประเทศ ก.จะกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประะทศเมื่อประเทศ ก. อยู่ในสถานการณ์ใด
1. ขาดดุลบริการติดต่อกันเป็นเวลานาน
2. ขาดดุลบัญชีทุนติดต่อกันเป็นเวลานาน
3. ขาดดุลบัญชีทุนติดต่อกันเป็นเวลานานและทุนสำรองเงินตราไม่เพียงพอ
4. ขาดดุลงบประมาณและกู้เงินจากประชาชนจนถึงระดับเพดานหนี้สาธารณะแล้ว
5. ขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
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31. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1. พระพุทธรูปศิลปะอินเดียในกรุวัดราชบูรณะ จัดเป็นหลักฐานปฐมภูมิ
2. จารึกจัดเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
3. หลักฐานทางศิลปกรรม เป็นหลักฐานที่พบมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว
4. ใบบอก จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทหนังสือราชการ
5. หลกัฐานทางประวัตศิาสตรป์ระเภทเอกสารการปกครอง เชน่ ศภุอกัษร จดหมายเหตขุองหลวง และสารตรา เปน็ตน้ 

32. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับสมัยก่อนประวัติศาสตร์
1. ภาพเขียนบนเนินผา ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2. ศิลาจารึกที่เขียนบนผนังถ้ำ
3. ขวานหินมีบ่า
4. ใบหอกสำริดที่มีส่วนผสมของทองแดงและดีบุก
5. ลูกปัดทำจากเปลือกหอย ที่โคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

33. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
1. เมื่อจะปรับมหาศักราชให้เป็นพุทธศักราชต้องบวกด้วย 1181
2. จุลศักราช เป็นรัชศักราชที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. รัชศักราชของพระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ของอินเดีย เรียกอีกอย่างว่า มหาศักราช
4. รัตนโกสินทรศก เป็นรัชศักราชที่เริ่มมีใช้มาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก        

               (รัชกาลที่ 1)
5. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ในมหาศักราช 1129 

34. บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
1. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
2. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
3. พระยาอนุมานราชธน
4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

35. ข้อความใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบฟิวดัล หรือระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ในยุคกลางของยุโรป
1. การปกครองโดยกษัตริย์ขาดประสิทธิภาพ
2. บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นได้ทั้งลอร์ดและวัสซาลในเวลาเดียวกัน
3. วัสซาลต้องให้ผลผลิตแก่ลอร์ดตามชนิดและจำนวนที่ตกลงกันไว้
4. เมื่อวัสซาลทำงานในที่ดินของลอร์ด วัสซาลจะไม่ได้รับค่าจ้าง
5. ขุนนางมักทำสงครามเพื่อแย่งยิงความเป็นใหญ่ระหว่างกันบ่อยครั้ง

36. ข้อใดนับเป็นมรดกของอารยธรรมกรีก
1. ภาษาฝรั่งเศส
2. วิชาแคลคูลัส
3. การผสมคอนกรีตแทนไม้และหิน
4. การผ่าตัดนำทารกออกจากครรภ์มารดา
5. การแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล จังหวัดและอำเภอ

37. ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ จอห์น ล็อค
1. คำกล่าวที่ว่า L’Etat, e’est moi
2. เหตุการณ์งานเลี้ยงน้ำชาที่เมืองบอสตันใน ค.ศ. 1773
3. การบุกทำลายคุกบาสตีลในกรุงปารีสใน ค.ศ. 1789
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4. การก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1776
5. หนังสือเรื่องสัญญาประชาคมของ ฌอง ฌาครุสโซ

38. ข้อใดไม่ใช่ผลของสงครามครูเสด
1. กษัตริย์มีอำนาจมากขึ้น
2. ระบอบฟิวดัลอ่อนแอลง
3. การค้าระหว่างเอเชียและยุโรปเจริญก้าวหน้า
4. ชาวคริสเตียนได้สัมัสและเรียนรู้โลกของชาวมุสลิม
5. ลูกชายคนโตของตระกูลขุนนางได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

39. ข้อใดนับเป็นผลของลัทธิชาตินิยมที่เบ่งบานในยุโรประหว่าง ค.ศ. 1815  -  1914
1. การรวมชาติของอิตาลี
2. การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ
3. การเกิดสงครามเพโลพอนเนเชียน
 4. นโปเลียน โบนาปาร์ตรุกรานดินแดนต่างๆ ทั่วยุโรป
5. การประกาศใช้นโยบายกลาสนอสต์ - เปเรสตรอยกา

40. ข้อใดไม่สามารถนับเป็นสาเหตุของการก่อการร้ายในตะวันออกกลางในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง
      ปัจจุบันได้

1. การรวมตัวกันเพ่ือก่อตั้งกลุ่ม AFTA
2. การก่อตั้งประเทศอิสราเอลใน ค.ศ. 1948
3. อังกฤษถอนตัวออกจากภูมิภาคนี้หลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2
4. การนับถือศาสนาอิสลามนิกายที่แตกต่างกันของชาวอาหรับและเปอร์เซีย
5. การทำสงครามยึดครองอัฟกานิสถานของสหรัฐอมเริกาในช่วงปลาย ค.ศ. 2001
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41. จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 250,000 การวัดระยะทางวิ่งมาราธอนในแผนที่ได้  9 เซนติเมตร ถ้านักวิ่งผู้ที่ได้รับรางวัล
     ชนะเลิศวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 10 นาที ต่อระยะทาง 2 กิโลเมตร จะถึงเส้นชัยด้วยเวลาเท่าใด

1. 2 ชั่วโมง 8 นาที 30 วินาที
2. 1 ชั่วโมง 52 นาที 30 วินาที
3. 1 ชั่วโมง 50 นาที 30 วินาที
4. 1 ชั่วโมง 45 นาที 30 วินาที
5. 1 ชั่วโมง 30 นาที 30 วินาที

42. เวลามาตรฐานของไทยกำหนดตามเส้นเมอริเดียนหรือลองจิจูดที่ 105 องศาตะวันออก ซึ่งผ่านจังหวัดอุบลราชธานี 
      แต่ด้านตะวันตกของประเทศอยู่ที่ลองจิจูด 97 องศาตะวันออก ถ้านักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าชั้นเรียนเวลา 
      08.30 น. นักเรียนในบริเวณตะวันตกของประเทศไทยจะเข้าเรียนตามเวลาท้องถิ่นจริงเวลาใด

1. 09.02 นาฬิกา
2. 08.30 นาฬิกา
3. 07.58 นาฬิกา
4. 07.48 นาฬิกา
5. 07.38 นาฬิกา

43. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ดวงจันทร์ได้รับเนื่องจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
1. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบ จะใช้เวลาเท่ากับการหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ
2. ดวงจันทร์ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ต้องลดเวลา 1 วัน กับ 22 ชั่วโมง
3. ดวงจันทร์และโลกต้องใช้เวลาโคจรและหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราและเวลาเดียวกัน
4. ดวงจันทร์ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ต้องเพิ่มเวลา 1 วัน กับ 22 ชั่วโมง
5. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบ และหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ต้องใช้เวลา 27 วัน 8 ชั่วโมงเท่ากัน

44. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเปลือกโลกด้วยแรงปะทุภายในเกิดเป็นภูเขาไฟ
1. ก่อเกิดพื้นที่ใหม่เป็นเกาะภูเขาไฟโผล่พ้นกลางมหาสมุทร
2. มีส่วนช่วยในการปรับระดับเปลือกโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุล
3. ทำให้เกิดแหล่งแร่พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ 
4. ทำให้หินอัคนีและหินชั้นที่ลาวาไหลผ่านปรับสภาพเป็นหินแปรที่แข็งแกร่งขึ้น
5. เป็นแหล่งที่มีดินอุดมสมบูร์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนไม้ผลและพืชอื่นๆ

45. การกระทำของใครที่ตัดสินใจเลือกตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมกับอนาคตมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผ่นดินทุรด
      ระหว่าง 1 - 3 เซนติเมตรต่อปี และมีโอกาสเสี่ยงการขาดแคลนน้ำใต้ดินที่ลดลงมากกว่า  1 - 3 เมตรต่อปี

1. คุณบรรยงค์ ย้ายจากกรุงเทพฯ ไปตั้งถ่ินฐานที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
2. คุณบัณฑูรย์ ตัดสินใจย้ายจากตอนกลางของกรุงเพทฯ ไปที่อำเภอลำลูกา จังหวัดปทุมธานี
3. คุณบัญชร ตัดสินใจย้ายจากตอนกลางของกรุงเทพฯ ไปอยู่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4. คุณบรรจบ ย้ายจากอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการไปอยู่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
5. คุณบรรเจิดหนีน้ำท่วมจากจังหวัดสุโขทัยมาอาศัยอยู่ในที่ดอน ย่านดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

46. อะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อ
      สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วโลก

1. ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารที่ไร้พรมแดน
2. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างโลภาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
4. อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรไทยและประชากรโลกที่สูงกว่าในอดีต
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5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและอุปโภคที่อิงธรรมชาติมากขึ้น

47. เมื่อประสบปัญหาภาวะโลกร้อน รัฐควรเลือกดำเนินการแก้ไขตามข้อใดจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วที่สุด
1. มีมาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
2. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมทั่วไป
3. กำหนดพื้นที่ในการปลูกพืชแต่ละประเภทรวมทั้งจัดระบบชลประทานเทคโนโลยี และการตลาดให้เหมาะสม
4. มีมาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลภาวะและวางแผนการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมแต่ละ     
    ประเภทให้เหมาะสม
5. กำหนดนโยบายงดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการใช้      
    พลังงานสะอาดแทนอย่างจริงจัง

48. การกระทำใดเป็นการปกป้อง การอนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทะเลชายฝั่งส่วนที่เป็นน้ำเค็มได้เหมาะสมที่สุด
1. ชุมชนพรุเตยร่วมกันปลูกพืชมีเหง้า ต้นจิกน้ำ มะกอกน้ำ และไม้แสมในเขตน้ำเค็มเป็นป่าชุมชน 
2. ชาวบ้านหาดละไมร่วมใจปลูกไม้โกงกาง ไม้แสม บริเวณชายหาดตอนบนเพิ่มมากขึ้น
3. หมู่บ้านประมงปาเต๊ะร่วมกันปลูกต้นจาก ไม้ตะบูน และไม้ลำพูในเขตชายฝั่งทรุดตัวน้ำลึก
4. ชุมชนปากน้ำประแสช่วยกันปลูกพืชลาย พืชลอยน้ำ ตามบริเวณดินตะกอนปากน้ำ
5. ชุมชนหลงลิน ช่วยกันรักษาและขยายพันธุ์สาหร่ายทะเลและหญ้าทะเล ให้หนาแน่นแพร่กระจายคลุมพื้นที่มากขึ้น

49. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมทางอ้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ในลักษณะใด
1. ร่วมกับชาวบ้านเก็บผักตบชวาและขยธในแม่น้ำลำคลอง
2. ใช้นำ้ประปาและไฟฟ้าอย่างประหยัดทั้งในบ้านและที่สาธารณะต่างๆ 
3. ร่วมปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดที่สาธารณะในวันแม่แห่งชาติ
4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ แนะนำและชี้แจงให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน
5. พยายามเลือกซื้ออาหาร ผักผลไม้ในตลาดของทิ้งถิ่นมากกว่าอาหารที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม

50. การออกแบบเพื่อฟื้นฟูสมุนไพรที่เจริญเติบโตได้ดีในป่าด้วยแนวคิด สวนสมุนไพรทดแทน การกระทำตามข้อใดจะ
      บรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. คุณดาจ๋อม ปลูกพืชสมุนไพรผสมสานในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน
2. คุณลุงจ้อย บุกเบิกพื้นที่ป่าแห่งใหม่เพื่อทำไร่สมุนไพรแบบวิสาหกิจชุมชน
3. คุณอาเจิด ปลูกพืชไร่ พืชผัก นาข้าวและบ่อปลา ผสมผสานพืชสมุนไพร
4. คุณน้าจ๋า บุกรุกและเผาที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นที่โล่งแล้วปลูกพืชสมุนไพร
5. คุณป้าแจ่ม ตัดสวนผลไม้ดั้งเดิมทั้งหมดให้เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรด้วยเกษตรแผนใหม่
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สาระที่ 1 :  ศาสนา                                                                      

1. การกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา 

 1. มีความอดทนบากบั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อ 

 2. ฝึกสมาธิก่อนนอนทุกวันเพ่ือชำระใจให้บริสุทธ์ิ 

 3. รับประทานอาหารทุกมื้อแต่พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไป 

 4. ตัดสินใจลดละเลิกการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด 

 5. ตั้งใจไม่พูดจาหยาบคายและไม่กล่าวร้ายต่อบุคคลอื่น 

2. นายแดงไปโรงเรียนสายทุกวัน ไม่เคยทำการบ้าน และมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาทในโรงเรียนเป็นปรำจำ  

    แสดงว่า นายแดงบกพร่องกระบวนการศึกษาด้านใด  

 1. อธิสีลสิกขา 

 2. อธิจิตตสิกขา 

 3. อธิปัญญาสิกขา  

 4. สีลสามัญญตา 

 5. สัมมาอาชีวะ 

3. หลังจากส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้า 

    พิมพิสารท่ีเมืองราชคฤห์ เหตุการณ์น้ีจัดเป็นพุทธจริยาข้อใด 

 1. พุทธัตถจริยา 

 2. ญาตัตถจริยา 

 3. โลกัตถจริยา  

 4. ปรมัตถจริยา 

 5. ธัมมัตถจริยา 

4. นายประเสริฐเป็นคนขยันหม่ันเพียร อดออม พอเพียง และคบหาแต่เพื่อนท่ีดี แสดงว่า นายประเสริฐ  

   ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด 

 1. อิทธิบาท 4 

 2. ฆราวาสธรรม 4 

 3. ภาวนา 4  

 4. ปัญญาวุฑฒิธรรม 4  

 5. ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ 4  

5. พระราชดำรัสถึงแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนหน่ึงว่า “…ความสุขความเจริญอันแท้จริงน้ัน  

   หมายถึง ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ท้ังในเจตนาและการกระทำท่ีไม่ใช่ 

   ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งบังมาจากผู้อ่ืน...” 

   (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9) 

   จากพระราชดำรัสข้างต้นตรงกับหลักธรรมข้อใดมากท่ีสุด 

 1. อัตตัญญุตา  การรู้จักตนเอง 

 2. อุฏฐานสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 

 3. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม  

 4. ปัญญา ความมีปัญญาหย่ังรู้เหตุผล 

 5. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ 
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6. ศีล 5 ของพุทธศาสนาและบัญญัติ 10 ประการของคริสต์ศาสนา ข้อใดต่อไปน้ีท่ีมีลักษณะร่วมกันมากท่ีสุด 

 1. อย่าร้องเพลง อย่าพูดปด อย่าเสพของมึนเมา อย่าโลภ 

 2. อย่าฆ่า อย่าลักขโมย อย่าโกหก อย่าประพฤติผิดทางเพศ 

 3. อย่าเป็นพยานเท็จ  อย่าลักทรัพย์ อย่าอกตัญญูต่อพ่อแม่ อย่าฆ่าคน  

 4. อย่าประพฤติผิดทางเพศ  อย่าลักทรัพย์  อย่าเสพของมึนเมา  อย่าพูดเท็จ 

 5. อย่าลักทรัพย์  อย่าโกรธ  อย่าโลภ  อย่าเป็นพยานเท็จ 

7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันระหว่าง “การให้ทาน” ตามคำสอนของพุทธศาสนาและ  

   “การทำซะกาต” ของศาสนาอิสลาม 

 1. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม 

 2. ชำระความโลภในใจ 

 3. ทำความดีเพ่ือส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดี  

 4. ให้เรารู้จักช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 

 5. ให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน 

8. สถานการณ์ :  

 ครูแดงเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดง    

   ความเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนของตนเองท่ีผ่านมา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการเรียนการสอนใน 

   ภาคการศึกษาต่อไป 

   พฤติกรรมของครูแดงสอดคล้องกับคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 

 1. วันมาฆบูชา 

 2. วันวิสาขบูชา 

 3. วันอาสาฬหบูชา  

 4. วันเข้าพรรษา 

 5. วันออกพรรษา 

9. ข้อใดแสดงพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า) ท่ีเกิดขึ้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้ถูกต้อง 

 1. เหตกุารณ์ประสตู ิ= พระวิสทุธิคณุ , เหตกุารณ์ตรสัรู ้= พระปญัญาคณุ , เหตกุารณ์ปรนิพิพาน = พระกรณุาคณุ 

 2. เหตกุารณ์ประสตู ิ= พระปญัญาคณุ , เหตกุารณ์ตรสัรู ้= พระวิสทุธิคณุ, เหตกุารณ์แสดงธรรมจกัร = พระกรณุาคณุ 

 3. เหตุการณ์ตรัสรู้ = พระวิสุทธิคุณและ พระกรุณาคุณ , เหตุการณ์ปรินิพพาน = พระปัญญาคุณ  

 4. เหตุการณ์ตรัสรู้ = พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ , เหตุการณ์แสดงธรรมจักร = พระกรุณาคุณ 

 5. เหตุการณ์ปรินิพพาน = พระกรุณาคุณ , เหตุการณ์ประสูติ = พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ 

10. กวีนิพนธ์ไทยว่า 

  พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 

 โททนต์เสน่งคง   สำคัญหมายในกายมี 

 นรชาติวางวาย   มลายสิ้นท้ังอินทรีย์ 

 สถิตท่ัวแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา 

     กวีนิพนธ์บทน้ีสะท้อนคติธรรมจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมากท่ีสุด 

 1. วันมาฆบูชา 

 2. วันเข้าพรรษา 

 3. วันอาสาฬหบูชา  

 4. วันอัฏฐมีบูชา 

 5. วันออกพรรษา 
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สาระที่ 2 :  หน้าที่พลเมือง                                                                      
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการยืมเงิน 

 1. การยืมเงินเกินกว่าสองพันบาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ 

 2. การยืมเงินต้องมีบุคคลลงลายมือชื่อในเอกสารเป็นพยานอย่างน้อยหนึ่งคน 

 3. การยืมเงินต้องทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองฉบับ  

 4. บุคคลทั่วไปผู้ให้ยืมเงินต้องไม่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละย่ีสิบต่อปี 

 5. หนังสือสัญญายืมต้องพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินที่ให้กู้เป็นตัวหนังสือ 

12. ข้อใดเป็นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา 

 1. นายดำยืมรถยนต์จากนายแดงต่อมานายดำนำรถยนต์นั้นไปขายให้นายขาว 

 2. นายดำหลอกให้นายแดงเผลอแล้วแอบหยิบโทรศัพท์ของนายแดงไป 

 3. นายดำหลอกนายแดงว่านายขาวให้มารับสินค้าแล้วนายแดงก็ยอมส่งมอบสินค้าให้  

 4. นายดำเจตนาทำให้คอมพิวเตอร์ที่นายแดงฝากไว้ไม่สามารถใช้การได้ 

 5. นายดำเผาเอกสารสัญญากู้ยืมเงินที่นายดำเป็นลูกหนี้ต่อนายแดง 

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูยปัจจุบัน 

 1. เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงกฎหมายได้ 

 2. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 3. เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบพระราชบัญญัติ  

 4. เสนอเรื่องต่อศาลปกครองให้ตรวจสอบคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 5. ติดตามตรวจสอบและกำกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

14. ข้อใดคือปัจจัยท่ีส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 

 1. สัดส่วนประชากรในวัยผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น 

 2. สัดส่วนประชากรชายและหญิงที่ใกล้เคียงกัน 

 3. สัดส่วนแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนแน่นอนมากขึ้น  

 4. สัดส่วนผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองที่เริ่มเบาบางมากขึ้น 

 5. สัดส่วนรายได้ระหว่างผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้ปานกลางใกล้เคียงกัน 

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยท่ีสะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 1. เป็นสังคมที่ให้คุณค่ากับระบบอาวุโส 

 2. เป็นสังคมเกษตรกรรมพ่ึงพาธรรมชาติ 

 3. เป็นสังคมที่มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์  

 4. เป็นสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกและการพ่ึงพาตนเอง 

 5. เป็นสังคมที่ศาสนามีบทบาทสำคัญต่อค่านิยมและคุณธรรม 

16. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

 1. การพ่ึงพาธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ 

 2. การรับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมอินเดียและจีน 

 3. การมีภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน   

 4. การปรับตัวรับมือลัทธิล่าอาณานิคม 

 5. การมีตระกูลภาษาร่วมกัน 

แฟนเพจ  P_Jax



6

17. ประเทศใดท่ีประมุขแห่งรัฐไม่ใช่กษัตริย์ 

 1. โอมาน    บรูไน 

 2. ซาอุดิอาระเบีย    ญ่ีปุ่น 

 3. อิหร่าน    อินโดนีเซีย  

 4. จอร์แดน  ภูฏาน 

 5. กาตาร์   มาเลเซีย 

18. ข้อใดคือหลักการในข้อห้ามมิให้สมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น 

 1. หลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. หลักการไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ 

 3. หลักการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 4. หลักการคุ้มครองผู้สุจริต 

 5. หลักการกระจายอำนาจทางปกครอง 

19. หลักการหรือกลไกใดต่อไปน้ีท่ีมีอยู่เฉพาะในระบบรัฐสภา แต่ไม่มีในระบบประธานาธิบดี 

 1. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจากอำนาจบริหาร 

 2. ระบบคณะกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย 

 3. การยึดถือรัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดทางการเมือง 

 4. การแบ่งแยกงานนโยบายออกจากงานประจำ 

 5. ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 

20. ข้อใดไม่ใช่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 1. การตรากฎกระทรวง 

 2. การเรียกประชุมรัฐสภา 

 3. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง  

 4. การทำหนังสือสัญญาสันติภาพ 

 5. การให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง 
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สาระที่ 3 :  เศรษฐศาสตร์                                                                        
21. สมมติให้มีสินค้า 2 ชนิดคือ สินค้า X และสินค้า Y ซึ่งเป็นสินค้าท่ีใช้ทดแทนกัน ถ้ากำหนดให้อุปทานของ    

     สินค้าท้ังสองไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากราคาสินค้า Y ลดลง ในขณะท่ีราคาสินค้า X คงท่ี ราคาและปริมาณ 

     ดุลยภาพในตลาดสินค้า X จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 1. ราคาดุลยภาพคงที่      ปริมาณดุลยภาพคงที่ 

 2. ราคาดุลยภาพเพ่ิมขึ้น    ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมขึ้น 

 3. ราคาดุลยภาพลดลง    ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมขึ้น 

 4. ราคาดุลยภาพเพ่ิมขึ้น    ปริมาณดุลยภาพลดลง 

 5. ราคาดุลยภาพลดลง    ปริมาณดุลยภาพลดลง 

22. ข้อใดต่อไปน้ีครอบคลุมปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน 

 1. ผลิตอะไร   ควรตั้งราคาเท่าไหร่   ผลิตเพ่ือขายใคร 

 2. ผลิตอะไร   ควรใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต   ผลิตเพ่ือขายใคร 

 3. ผลิตที่ไหน  ควรใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต   ผลิตเพ่ือขายใคร  

 4. ควรใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต  ควรตั้งราคาเท่าไหร่   ผลิตเพ่ือขายใคร 

 5. ผลิตอะไร  ผลิตสินค้าที่ไหน   ควรใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต 

23. ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) ในตลาดสินค้าชนิดหน่ึงๆ 

 1. ปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าปริมาณความต้องการขาย เนื่องจากระดับราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ 

 2. ปริมาณความต้องการขายมากกว่าปริมาณความต้องการซื้อ เนื่องจากระดับราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ 

 3. ผู้บริโภคได้รับความพอใจมากกว่าราคาที่จ่าย เนื่องจากระดับราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ  

 4. ผู้บริโภคได้รับความพอใจต่ำกว่าราคาที่จ่าย เนื่องจากระดับราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ 

 5. ผู้บริโภคได้รับสินค้ามากกว่าปริมาณที่ต้องการ เนื่องจากระดับราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ 

24. บรัษัท ก. เป็นบริษัทหน่ึงในตลาดท่ีให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย บริษัท ก. ต้อง 

     เผชิญกับสถานการณ์ใด 

 1. สามารถให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง 

 2. เผชิญกับการแข่งขันที่สูง เนื่องจากมีผู้ผลิตเป็นจำนนวนมากในตลาด 

 3. เผชิญกับการแข่งขันที่สูง เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดได้อย่างเสรี  

 4. สามารถกำหนดราคาค่าบริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่ผลิตได้ เนื่องจากมีอำนาจผูกขาดแบบสมบูรณ์ 

 5. ต้องใส่ใจกับการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ให้มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาด 

25. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสร้างคนให้เป็นคนดี มุ่งเน้นพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชน 

 2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมขน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 3. มุ่งสร้างและหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

 4. ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาภายในท้องถ่ิน 

 5. สรา้งความสมดลุและความพอประมาณอย่างมเีหตผุล เพ่ือนำสงัคมไปสูส่งัคมคณุภาพ มเีสถียรภาพและเปน็ธรรม 

26. หากประเทศ ก. ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเน่ืองจากสาเหตุด้านอุปสงค์ ข้อใดเป็นมาตรการทางการเงินท่ี 

     ประเทศ ก. ไม่ควรนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ 

 1. ขยายฐานภาษีทรัพย์สิน 

 2. เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน 

 3. เพ่ิมการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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 4. ควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้ลดปริมาณการให้สินเชื่อ 

 5. ลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ 

27. ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังท่ีไม่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ 

 1. การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมและการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 2. การเพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมและการยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร 

 3. การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 4. การอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 5. การอนุญาตให้นำค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ไปลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

28. ข้อใดมีลักษณะเป็นการสร้างหน้ีสาธารณะท่ียอมรับได้ จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มหน้ีสาธารณะและ 

     อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีเกิดจากการเพิ่มหน้ีสาธารณะ 

 1. มูลค่าการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และ GDP ขยายตัวร้อยละ 5  

 2. มูลค่าการกู้ยืมโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และ GDP ขยายตัวร้อยละ 10 

 3. มูลค่าการกู้ยืมโดยตรงจากรัฐบาลต่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 และ GDP ขยายตัวมากกว่าร้อยะล 2 

 4. มลูคา่การกู้ยืมโดยตรงและการคำ้ประกันเงนิกู้ของรฐับาลเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 และ GDP ขยายตวัมากกว่ารอ้ยละ 4 

 5. มลูคา่การกู้ยืมจากประชาชนและสถาบนัการเงนิในประเทศเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 และ GDP ขยายตวัมากกว่ารอ้ยละ 8 

29. กำหนดให้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย และอัตราแลก 

     เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2561 และเดือน 

     พฤษภาคม 2561 เป็นดังน้ี 

      หากกำหนดให้ราคาสินค้าระหว่างประเทศของสินค้าไทย สินค้าญี่ปุ่นและสินค้าจีนยังคงเดิม การสรุป     

     สถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. เงินเยนมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท 

 2. เงินบาทมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวน 

 3. จ่ายเงินหยวนลดลงเพ่ือซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมจากประเทศไทย 

 4. จ่ายเงินเยนลดลงเพ่ือซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมจากประเทศไทย 

 5. สินค้าจากประเทศจีนมีราคาถูกลงในสายตาของคนไทยและคนที่มีเงินบาทในมือ 

30. ประเทศกินีควรขอกู้เงินจากหน่วยงานใด เม่ือประเทศอยู่ในสถานการณ์ท่ีประสงค์จะกู้เงินจากต่างประเทศ  

     เพื่อบูรณะซ่อมแซมและลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 

     เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตลอดจน  

     ต้องการความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับการวางแผนการลงทุนและการบริหารการเงิน 

 1. IBRD 

 2. WTO 

 3. ADB 

 4. IMF 

 5. EU 

ณ  มกราคม 2561 ณ พฤษภาคม 2561

อัตราแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นกับไทย (เยน : บาท) 100 : 35 100 : 38

อัตราแลกเปลี่ยนจีนกับไทย (หยวน : บาท) 100 : 498 100 : 480
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สาระที่ 4 :  ประวัติศาสตร์                                                                             

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 1. มนุษย์เริ่มรู้จักการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ในยุคหินเก่า 

 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหนับเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมสำคัญของยุคหินใหม่ 

 3. ความหมายของประวัติศาสตร์มีหลากหลายและแตกต่างไปตามความรู้และความเข้าใจของแต่ละคน 

 4. ประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการตีความข้อมูลแนวคิดด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์     

    กว่าในภายหลัง 

 5. การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ความรู้และการศึกษาค้นคว้าวิชาการ      

     หลายแขนงประกอบกัน ไม่ใช่จากวิชาประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว 

32. ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 1. ศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุด 

 2. ภาพเขียนสี  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 

 3. หลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้สำริด ที่บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 

 4. เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี 

 5. การถลุงแร่เหล็ก 

33. ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นท่ีเกิดขึ้นใน “สมัยใหม่” ตามการแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากล 

 1. แมกนา  คาร์ตา  หรือกฎบัตรฉบับใหม่ 

 2. ผลงาน “ประวัติศาสตร์ของพวกแฟรงก์” 

 3. เอกสารคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 

 4. ผลงาน “ประวัติศาสตร์สงครามเปอร์เซีย” 

 5. มหากาพย์อีเลียด 

34. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 1. อิตาลีรวมเป็นประเทศได้สำเร็จในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 

 2. ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียถูกโค่นล้มในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

 3. ประเทศในยุโรปได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 

 4. อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันของมหาอำนาจในยุโรปในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

 5. การแข่งขันอำนาจกันระหว่างรัสเซียและออสเตรเลีย-ฮังการีในคาบสมุทรบอลข่าน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19     

และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 

35. ข้อใดไม่ใช่ผลท่ีเกิดจากการปกครองแบบฟิวดัลในสมัยกลางของยุโรป 

 1. กษัตริย์อ่อนแอ และไม่มีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริง 

 2. การค้าโดยภาพรวมชะงักงันจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 

 3. คริสตจักรเข้มแข็งและมีอำนาจมาก 

 4. ผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในระดับสูง 

 5. เกิดยศฐาบรรดาศักดิ์ เช่น อาร์ชดุ๊ก  ดุ๊ก  เคานต์  เป็นต้น 
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36. โรงเรียนประชาบาล ซึ่งเกิดจากเงินบริจาคและเงินท่ีทางราชการได้เรียกเก็บเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภาคบังคับจากผู้ชายอายุ 18 - 60 ปี คนละ 1 - 3 บาทต่อปี ท่ีเรียกว่า “เงินศึกษาพลี” เกิดขึ้นในรัชกาลใด 

 1. รัชกาลที่ 4 

 2. รัชกาลที่ 5 

 3. รัชกาลที่ 6 

 4. รัชกาลที่ 7 

 5. รัชกาลที่ 8 

37. สงครามอานามสยามยุทธกับญวนเกิดขึ้นในรัชกาลใด 

 1. รัชกาลที่ 1 

 2. รัชกาลที่ 2 

 3. รัชกาลที่ 3 

 4. รัชกาลที่ 4 

 5. รัชกาลที่ 5 

38. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นนามธรรม 

 1. การทำปลาร้าของคนอีสาน 

 2. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา 

 3. การหาฤกษ์ยามแต่งงาน 

 4. หุ่นฟางแทนแม่โพสพ 

 5. เครื่องทองสุโขทัย 

39. การจัดตั้งหอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ส่งผลต่อการปฏิรูปสยามในด้านใดมากท่ีสุด 

 1. ด้านภาษีอากร 

 2. ด้านการศึกษา 

 3. ด้านพระพุทธศาสนา 

 4. ด้านการปกครองส่วนภูมิภาค 

 5. ด้านการศาลและกฎหมาย 

40. “ค่าผูกปี้” ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 

 1. ภาษีการขนสินค้าผ่านด่านทั้งทางบกและทางน้ำ 

 2. สิ่งของหรือสินค้าที่ไพร่นำมามอบให้แทนการถูกเกณฑ์แรงงาน 

 3. ภาษีที่เก็บจากราษฎรที่ทำสวน 

 4. ภาษีปากเรือ 

 5. ภาษีที่เก็บจากชาวจีนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงาน 
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สาระที่ 5 :  ภูมิศาสตร์                                                                      

41. ถ้าภาพถ่ายทางอากาศใน 1 แนวบินมีจำนวนภาพเรียงกันท้ังหมด 6 ภาพ โดยแต่ละภาพมีส่วนเหลื่อมหน้า 

     ร้อยละ 60 อยากทราบว่าจะสามารถมองเห็นภาพ 3 มิติท่ีภาพทับกันสนิทได้ท้ังหมดก่ีภาพ 

 1. จำนวน 2 ภาพ 

 2. จำนวน 3 ภาพ 

 3. จำนวน 4 ภาพ 

 4. จำนวน 5 ภาพ 

 5. จำนวน 6 ภาพ 

42. ถ้าวัดมุมแอซิมุทได้เท่ากับ 100 องศา จะคิดเป็นค่ามุมแบริ่งได้เท่าไร 

 1. N 80 องศา E 

 2. N 100 องศา W 

 3. S 80 องศา E 

 4. S 100 องศา W 

 5. S 180 องศา E 

43. ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะประสบภัยพิบัติในด้านวาตภัยและอุทกภัย รวม 

     ถึงอาจเกิดแผ่นดินถล่มจากอิทธิพลของพายุหมนุเขตร้อนท่ีมีความถี่ในการเกิดสูง ท่านควรหลีกเลี่ยงในการ 

     เดินทางท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดใด 

 1. สกลนคร นครพนม หนองคาย 

 2. อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด  ยโสธร 

 3. ระยอง จันทบุรี  ตราด 

 4. ชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

 5. ระนอง พังงา  ภูเก็ต 

44. กรณีการเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงและรวดเร็วในเขตเทศบาลนครสกลนคร เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2560  

     มีแนวทางใดท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะน้ำท่วมได้อย่างย่ังยืนและเหมาะสมท่ีสุด 

 1. สร้างแหล่งเก็บน้ำและขุดคลองลำน้ำก่ำ เพ่ือระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว 

 2. ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกโดยปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 3. สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และฝาย รอบตัวเมืองสกลนคร เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด 

 4. ปลูกป่าและดูแลรักษาป่าในเขตที่สูงรอบตัวเมืองโดยเฉพาะเทือกเขาภูพานเพ่ือเป็นพ้ืนที่ดูดซับน้ำ 

 5. ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองหาน รวมถึงป้องกันการบุกรุกใช้พ้ืนที่รอบหนองหาน 

45. การศึกษาและสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากการะทำจากแรงน้ำไหลของแม่น้ำเจ้าพระยา 

     ตั้งแต่ปากน้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะภูมิสัณฐานใดมีโอกาสพบน้อยท่ีสุด 

 1. ทะเลสาบรูปแอกและลานตะพักลำน้ำ 

 2. ร่องลำน้ำฝั่งตลิ่งลาดนูนและตลิ่งชันเว้า 

 3. ที่ราบน้ำท่วมถึงและคันดินธรรมชาติ 

 4. แม่น้ำโค้งตวัดไหลตัดคอคอดคุ้งน้ำ 

 5. กุมภลักษณ์และโกรกธารธาราผาชัน 
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46. ข้อใดไม่เป็นความจริงเก่ียวกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย 

 1. ในอดีตเคยมีพ้ืนที่ป่าไม้มากกว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมในปัจจุบัน 

 2. ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ิมมากขึ้นแต่ยังต่ำกว่านโยบายที่กำหนดไว้ร้อยละ 40 

 3. ปัจจุบันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการล่าสัตว์ป่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 4. นโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทำให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 

 5. นโยบายการประกาศปิดป่าหรือการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ปี พ.ศ. 2532 ทำให้ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ 

47. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกด้วยการกระทำของมนุษย์ตามข้อใดส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ 

     ลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวางมากท่ีสุด 

 1. การสร้างรีสอร์ทเกาะรูปต้นปาล์มในเอเชียตะวันออก 

 2. การสร้างโพลเดอร์ทำการเกษตรและตั้งถ่ินฐานในทวีปยุโรป 

 3. การสร้างเขื่อนสามผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเอเชียตะวันออก 

 4. การสร้างเขื่อนก้ันลำน้ำแม่น้ำของแต่ละประเทศทั่วโลก 

 5. การสร้างคลองสุเอซและคลองปานามาเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร 

48. พระราชบัญญัติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดมีบทบาทในการเสนอแนะมาตรการด้านการเงิน  

     การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี  

 1. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

 2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 5. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

49. ฝนกรดมีผลเสียต่อแหล่งน้ำ ปลา ป่าไม้ ตลอดจนระบบทางเดินหายใจของคน แนวทางแก้ไขให้ลดลงอย่าง 

     รวดเร็ว และเป็นไปได้จริงในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปคือแนวทางในข้อใด 

 1. เลิกใช้พลังงานที่ผลิตจากถ่านหินและน้ำมันในทุกกิจกรรมทันที 

 2. ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดในทุกกิจกรรมที่ใช้พลังงาน 

 3. ควบคุมความเร็วของรถยนต์และใช้การขนส่งสินค้าในระบบรางแทนการใช้รถบรรทุก 

 4. รักษาป่าและเร่งปลูกป่าในเขตเมืองและบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือดูดซับมลพิษ 

 5. ติดตั้งเครื่องกำจัดมลพิษทางอากาศในรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหิน 

50. ข้อใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงภูมิศาสตร์ของเกษตรกรท่ีจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน 

 1. การปลูกผัก  ผลไม้  ตามฤดูกาล  และการปลูกพืชหมุนเวียน 

 2. ใช้เทคโนโลยีเตาอบแสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นเองเพ่ืออบผักและผลไม้ 

 3. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้น 

 4. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและสร้างตลาดผู้บริโภคในลักษณะจำหน่ายตรง 

 5. ขยายพ้ืนที่ทำการเกษตรโดยไม่เผ่าป่า หญ้า ฟาง เพ่ือกำจัดแมลงวัชพืช 
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แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

สาระท่ี 1 : ศาสนา                                                                               
1. ปีพุทธศักราชตามคติท่ีใช้ในสังคมไทย เริ่มต้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ 
 1. ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
 2. 1 ปี หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
 3. ปีที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา 
 4. ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 
 5. 1 ปี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 

2. ถ้าการเปล่งอาสภิวาจาคือการประกาศอิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วการประกาศอิสรภาพน้ีได้กลายเป็นจริงได้ 
   ในเหตุการณ์ใด 
 1. การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ 
 2. การออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ 
 3. การตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ 
 4. การแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า 
 5. การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
3. ตอนสมัยเด็กของพระเยซู มักจะมีคนถามปัญหาต่อท่านมากมาย และทุกครั้งเม่ือถูกถามท่านมักจะตอบว่า “เดี๋ยวก่อน  
   ฉันจะถามบิดาฉันดูก่อน” บิดาในท่ีน้ี หมายถึงผู้ใด 
 1. โยเซฟ 
 2. โยฮัน 
 3. ยูดาห์ 
 4. พระผู้เป็นเจ้า 
 5. จอห์น 
4. เศรษฐีคนหน่ึงมีบุตรชายคนเดียว ด้วยความรักและความหวังในอนาคตของลูกจึงพยายามทุกวิธีเพื่อให้ลูกได้เข้า 
    เรยีนโรงเรยีนท่ีมีชือ่เสยีง แตบ่ตุรชายไม่รกัด ีมักไม่สนใจเรยีน ก่อเรือ่งทะเลาะววิาทกับเพือ่น และแกลง้ครเูปน็ประจำ     
    จนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆ ทำให้ลูกชายเศรษฐีไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม 
    ข้อใดท่ีลูกชายเศรษฐีมีพร้อมสมบูรณ์ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
 1. เสียงจากผู้อื่น 
 2. การใส่ใจโดยแยบคาย 
 3. ปัจจัยภายใน 
 4. การรู้จักคิด 
 5. การคิดอย่างมีเหตุผล 
5. เน้ือเพลงในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
 1. “กบเอยทำไมจึงร้อง กบเอยทำไมจึงร้อง ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด ท้องเอยทำไมจึงปวด ท้องเอยทำไมจึง  
     ปวดที่ท้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบ ข้าวเอยทำไมจึงดิบ ข้าวเอยทำไมจึงดิบ ที่ข้าวมันดิบก็เพราะว่าฝนมันตก” 
 2. “แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นซมซานเหลือทน วันหนึ่งมันเปียกฝน ไหลลงจากบนหลังคา พระอาทิตย์ส่องแสง น้ำแห้ง 
     เหือดไปลับตา มันรีบไต่ขึ้นฝา หันหลังมาทำตาลึกวาว” 
 3. “จะจับปูดำขยำปูนา จะจับปูม้า คว้าปูทะเล สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล ชะโอละเห่ นอนในเปลหลับไป ชะโอละเห่  
     นอนในเปลหลับไป จะจับปูดำขยำปูนาจะจับปูม้าคว้าปูทะเล สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล ชะโอละเห่ นอนในเปล 
     หลับไปชะโอละเห่ นอนในเปลหลับไป” 
 4. “ต้วม ต้วม เตี้ยม ออกมาจากไข่ เจ้าหนอนตัวใหญ่ ลูกใครกันหนอ กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป กระดึ๊บ        
      กระดึ๊บไป กระดึ๊บ กระดึ๊บไป บนใบไม้อ่อน กัด กัด กิน กิน อิ่มแล้วก็นอน” 
 5. “เรามีตาไว้ดู เรามีหูไว้ฟัง คุณครูท่านสอนท่านสั่ง เราตั้งใจฟัง เราตั้งใจดู” 
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6. พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนเป็นเวลา 45 ปี มีจำนวนท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยจัดเป็นหมวด 
   หมู่ได้ 3 หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าสั่งสอน  
   ท้ังหมด เม่ือสรุปเป็นหน่ึงเดียว ได้แก่ข้อใด  
  1. ขันติธรรม 
 2. เมตตาธรรม 
 3. สติธรรม 
 4. วิริยธรรม 
 5. จาคธรรม 
7. นายแดงเป็นคนจิตใจโหดร้าย ชอบล่าสัตว์ป่าท่ีหายาก เพื่อความสนุกและบันเทิงใจ หลักเบญจธรรมข้อใดท่ีจะช่วย 
    ให้เขาไม่มีพฤติกรรมเช่นน้ี 
 1. เมตตากรุณา 
 2. สัมมาอาชีวะ 
 3. สทราสันโดษ 
 4. สัจจะ 
 5. อัปปมาทะ 
8. ตามหลักปฏิบัติ 5 ประการ ในศาสนาอิสลาม ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิม 
 1. การบำเพ็ญฮัจญ์ 
 2. การละหมาด 
 3. การถือศีลอด 
 4. การจ่ายซะกาต 
 5. การปฏิญาณตน 

9. การพัฒนาท่ีย่ังยืนเชิงพุทธให้ความสำคัญกับการพัฒนาอะไรมากท่ีสุด 
 1. เศรษฐกิจ  
 2. สังคม 
 3. สิ่งแวดล้อม 
 4. คน 
 5. กฎหมาย 
10. นายดำเป็นคนจริงใจ พูดจริง ทำจริง จะพูดอะไรก็เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจได้ในทุกระดับ ไม่ว่าในครอบครัว หมู่บ้าน  
     ท่ีทำงาน และชุมชน นายดำมีหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนข้อใด 
 1. สัจจะ 
 2. ทมะ 
 3. ขันติ 
 4. จาคะ 
 5. วิริยะ 
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สาระท่ี 2 : หน้าท่ีพลเมืองฯ                                                                                
11. ข้อใดกล่าวถึงของหม้ันไมถู่กต้อง 
 1. เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่ฝ่ายหญิง 
 2. เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงให้ฝ่ายชาย เพ่ือเป็นหลักฐานก่อนสมรส 
 3. เป็นหลักฐานก่อนการสมรสและตกเป็นของหญิงทันที 
 4. เป็นหลักฐานก่อนการสมรส และไม่อาจเรียกคืนได้แม้ไม่ได้สมรสเว้นฝ่ายหญิงจะผิดสัญญาหมั้น 
 5. เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่่ฝ่ายหญิง และเป็นหลักฐานก่อนการสมรส 
12. นายดำจอดรถจักรยานของตนไว้หน้าร้านอาหาร เพื่อสั่งอาหารกลับบ้าน นายขาวเห็นเป็นโอกาส จึงขี่จักรยานของ  
     นายดำออกไปโดยต้องการเอาไปเป็นของตน นายดำเห็นดังน้ันจึงวิ่งไปจะดึงเสื้อนายขาวไว้ เพื่อไม่ให้นายขาวขี่ 
     จักรยานไปได ้แตด่งึเสือ้ไม่ทันและนายดำเสยีหลกัลม้ลงไดร้บับาดเจ็บตอ้งเย็บสองเขม็ ถามวา่นายขาวมีความผิดอะไร 
 1. ฐานลักทรัพย์ 
 2. ฐานชิงทรัพย์ 
 3. ฐานว่ิงราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย 
 4. ฐานทำร้ายร่างกาย และลักทรัพย์ 
 5. ฐานว่ิงราวทรัพย์ และประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย 
13. การดำเนินการของพนักงานสอบสวนกรณีใดท่ีไมถ่ือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกาย 
 1. บังคับเจาะเลือดผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย เพ่ือนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหา DNA 
 2. ใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายของผู้ต้องหาเพ่ือให้รับสารภาพว่าได้กระทำผิด 
 3. ใช้ปืนยิงผู้กระทำความผิดที่ลักรถจักรยานและกำลังจะขี่หนีตำรวจไป จนทำให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
 4. นำผู้ต้องหากราบขอขมาผู้เสียหายต่อหน้าสื่อมวลชนโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ต้องหาก่อน 
 5. จับผู้ต้องหามาควบคุมในห้องขังที่สถานีตำรวจเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพ่ือแจ้งข้อหาและสอบปากคำ 

14. ข้อใดกล่าวไมถู่กต้องเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 
 1. เป็นสังคมที่ระบบความเชื่อและค่านิยมได้รับอิทธิพลจากศาสนา มากกว่าการรับแนวคิดค่านิยมสากล 
 2. เป็นสังคมที่มีชนชั้นมาแต่เดิม แต่เปิดโอกาสให้เกิดการเลื่อนชนชั้นผ่านการศึกษาและการทำงาน 
 3. เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส และมีค่านิยมเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 4. เป็นสังคมที่มีการปลูกฝังเรื่องความรักผูกพันและความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ 
 5. เป็นสังคมที่เคร่่งครัดต่อกฎระเบียบ กติกา และการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 

15. ข้อใดจัดกลุ่มสถานภาพทางสังคมของบุคคลไม่เข้าพวกกัน 
 1. บิดา   มารดา  ลุง  ป้า  น้า  อา 
 2. ข้าราชการทหาร  ข้าราชการพลเรือน  
 3. แพทย์  วิศวกร  สถาปนิก   ครู   พยาบาล 
 4. บุคคลไร้สัญชาติ  แรงงานข้ามชาติ 
 5. ศิลปินแห่งชาติ    ศาสตราจารย์ 
16. ข้อใดไมใ่ช่ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทย 
 1. สถาบันทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตและตลาดจากกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ 
 2. กระแสนิยมสินค้าวัฒนธรรมที่รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ 
 3. โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสัดส่วนหญิงชายและช่วงวัย 
 4. ความตื่นตัวในการพัฒนาความร่วมมือพหุภาคีในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 5. การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมโลกที่มีแนวคิดแบบพหุนิยม 
17. ข้อใดไมใ่ช่แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างย่ังยืน 
 1. ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 
 2. ต้องสามารถนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงสร้างทางสังคมของสังคมไทยได้ 
 3. ต้องตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการของผู้คนในสังคมไทย 
 4. ต้องก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงในสังคมไทย 
 5. ต้องเอื้อให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้ทันสมัย 
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18. นิยามประชาธิปไตยท่ีว่า ประชาธิปไตยคือการจัดโครงสร้างเชิงสถาบันโดยผู้ปกครองได้อำนาจในการตัดสินใจทาง 
     การเมืองมาจากการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน นิยามดังกล่าวมีการเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ 
 1. วิถีชีวิต 
 2. การเลือกตั้ง 
 3. สถาบันการเมือง 
 4. อุดมการณ์ทางการเมือง 
 5. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ปกครอง 
19. คุณลักษณะดังต่อไปน้ีตรงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบใด 
 - หัวหน้าฝ่ายบริหารมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 - ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ 
 - ประมุขฝ่ายบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตายตัว 
 - ในภาวะปกติหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่อาจถูกลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจโดยรัฐสภาเพ่ือให้พ้นจากตำแหน่งได้ 

 1. ระบบก่ึงประธานาธิบดีก่ึงรัฐสภา 
 2. ระบบประธานาธิบดี 
 3. ระบบฉันทานุมัติ 
 4. ระบบเลือกตั้ง 
 5. ระบบรัฐสภา 
20. การท่ีระบอบประชาธิปไตยจะหย่ังลึกในสังคมการเมืองหน่ึงๆ อย่างกว้างขวาง เข้มแข็ง ม่ันคง และไม่ถอยกลับไปสู่ 
     ระบอบเผด็จการได้ง่ายๆ ต้องอาศัยปัจจัยใดเป็นเงื่อนไขสำคัญ 
 1. ความกลมกลืนในชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ 
 2. การยอมรับกติกาประชาธิปไตยในหมู่ชนชั้นนำ 
 3. การสลายขั้วการเมืองที่ขัดแย้งกันในหมู่ประชาชน 
 4. การพัฒนาหลักประชาธิปไตยให้กลายเป็นวิถีชีวิตของทั้งสังคม 
 5. การกำหนดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองให้กับประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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สาระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร์                                                                               
21. กิจกรรมการให้บริการตามข้อใดไมใ่ช่บริการของสหกรณ์การเกษตร 
 1. ธุรกิจซื้อ 
 2. ธุรกิจขาย 
 3. การจัดสรรที่ดินทำกิน  
 4. การให้สินเชื่อแก่สมาชิก 
 5. การรับฝากเงินและถอนเงินของสมาชิก 

22. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบับใดท่ีไม่ได้นำเอาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
     เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 1. ฉบับที่ 8 
 2. ฉบับที่ 9 
 3. ฉบับที 10 
 4. ฉบับที่ 11 
 5. ฉบับที่ 12 
23. ถ้าราคาและปริมาณดุลยภาพของตลาดผักถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดและปราศจากการแทรกแซง 
     ตลาดโดยรฐับาลแลว้ ขอ้ใดท่ีพยากรณถ์กูตอ้งเก่ียวกับปรากฏการณท่ี์จะเกิดขึน้ในตลาดผักเม่ือเขา้สูเ่ทศกาลการกินเจ 
 1. อุปสงค์เพ่ิมขึ้น  อุปทานลดลง  และผักขาดตลาด 
 2. อุปสงค์เพ่ิมขึ้น  ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น 
 3. อุปสงค์เพ่ิมขึ้น ราคาดุลยภาพสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพลดลง 
 4. อุปทานลดลง ราคาดุลยภาพสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพลดลง 
 5. อุปทานเพ่ิมขึ้น ราคาดุลยภาพสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพลดลง 
24. ข้อใดไมใ่ช่ลักษณะหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในตลาดผูกขาดท่ีแท้จริง 
 1. มีผู้ผลิตรายเดียวในตลาด 
 2. ผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า 
 3. มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ 
 4. ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าจำนวนมากเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต 
 5. การผลิตสินค้าที่แตกต่างเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

25. ข้อใดไมใ่ช่ปัจจัยในการกำหนดปริมาณความต้องการใช้รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร 
 1. ผู้บริโภคมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2. มีจำนวนผู้บริโภคมากขึ้น 
 3. ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสูงขึ้น 
 4. ต้นทุนราคาผลิตรถประจำทางสูงขึ้น 
 5. ราคาค่าโดยสารรถประจำทางสูงขึ้น 
26. ขอ้ใดเปน็การใชเ้ครื่อิงมือนโยบายการเงนิของธนาคารกลางเพือ่ลดปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจท่ีถกูตอ้งทุกมาตรการ 
 1. ลดอัตรารับช่วงซื้อลด     ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย      และซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 2. เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด   ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย      และขายพันธบัตรรัฐบาล 
 3. ลดอัตรารับช่วงซื้อลด     เพ่ิมอัตราเงินสดสำตรองตามกฎหมาย  และขายพันธบัตรรัฐบาล 
 4. เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด   เพ่ิมอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย     และซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 5. เพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด   เพ่ิมอัตราเงินสดสำรองตามกฎมหาย     และขายพันธบัตรรัฐบาล 

27. ข้อใดกล่าวไมถู่กต้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) 
 1. GDP วัดมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
 2. GDP ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ผลิต 
 3. GNP = GDP - รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศ 
 4. GNP ยึดสัญชาติของผู้ผลิตเป็นหลัก โดยไม่คำนึงว่าการผลิตจะเกิดขึ้นที่ใดในโลก 
 5. GDP หมายถึง มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่ง 
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28. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นการควบคุมทางด้านคุณภาพในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ 
 1. ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ 
 2. ธนาคารกลางเพ่ิมอัตรารับช่วงซื้อลด 
 3. ธนาคารกลางเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 
 4. ธนาคารกลางลดอัตราเงินสดสำรองกฎหมาย 
 5. ธนาคารกลางลดการขายสินเชื่อเพ่ือการบริโภค 
29. ข้อใดคือมาตรการท่ีไม่ช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลชำระเงินของประเทศไทย 
 1. ลดภาษีการนำเข้าเงินทุนจากต่างประเทศ 
 2. ส่งเสริมให้นักธุรกิจชาวต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย 
 3. เพ่ิมภาษีและค่าธรรมเนียมในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 4. ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพ่ือให้เงินบาทมีค่าสูงขึ้น 
 5. จำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่คนไทยแต่ละคนจะนำติดตัวไปใช้จ่ายในต่างประเทศ 
30. ข้อใดคือประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการค้าระหว่างประเทศ  
 1. ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะน้อยลง 
 2. การประกอบการภายในประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้น 
 3. ประชาชนสามารถบริโภคสินค้าทุกประเภทในราคาที่ถูกลง 
 4. ธนาคารพาณิชย์มีความจำเป็นในการเก็บเงินสดสำรองในธนาคารกลางน้อยลง 
 5. กรณีประเทศขาดดุลการชำระเงินจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการคลังของรัฐบาล 
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สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์                                                                                  
31. ข้อใดตรงกับ “เอกศก” 
 1. ปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
 2. ปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 
 3. ปีที่สยามเปลี่ยนชื่อประเทศมาเป็นประเทศไทย 
 4. ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตย 
 5. ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 
32. ข้อใดผิดเม่ือกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบและการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 1. การทราบอายุของหลักฐานจะช่วยให้ตีความหลักฐานนั้นได้ดีขึ้น 
 2. การสร้างความมุ่งหมายในการสร้างหลักฐานจะช่วยให้ตีความหลักฐานนั้นให้ได้ดีขึ้น 
 3. หลักฐานที่ไม่มีการระบุเวลาที่ทำหลักฐานนั้นขึ้นมาสามารถนำมาใช้ในการศึกษาได้ 
 4. หลักฐานที่กล่าวถึงเฉพาะด้านดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาได้ 
 5. หลักฐานที่เขียนในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหลักฐานนั้นทำให้หลักฐานชิ้นนั้นมี   
      ความน่าเชื่อถือมากกว่า 
33. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล 
 1. มนุษย์ในยุคหินเก่า ยังไม่รู้จักการวาดภาพบนผนังถ้ำหรือเพิงผา 
 2. มนุษย์ในยุคหินใหม่เริ่มรู้จักการจัดการตั้งถ่ินฐาน และอาศัยอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชน 
 3. มนุษญ์ในยุคโลหะรู้จักการผสมโลหะ จนเกิดการผลิตอาวุธและเครื่องใช้จากสำริดซึ่งเป็นโลหะผสมขึ้น 
 4. การริเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรของขาวสุเมเรียน ถูกนำมาใช้เป็นเหตุการณ์ในการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ตะวันตก 
 5. การยุติของสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกนำมานับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบัน 
34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1. การปฏิรูปศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทำให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือคริสตจักรในที่สุด 
 2. การปฏิรูปศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทำให้วัฒนธรรมท้องถ่ินอ่อนแอลง 
 3. การปฏิรูปศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทำให้เศรษฐกิจของยุโรปขยายตัวย่ิงขึ้น 
 4. สงครามครูเสดทำให้เกิดเมืองทางการค้าในยุโรปขึ้นเป็นจำนวนมาก 
 5. สงครามครูเสดทำให้กษัตริย์มีอำนาจเพ่ิมขึ้นในทางปฏิบัติ 
35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับลัทธิชาตินิยม 
 1. สงครามปฏิวัติฝรั่งเศสระหว่าง ค.ศ. 1792 - 1802 มีส่วนทำให้แนวคิดชาตินิยมเกิดขึ้นในฝรั่งเศส 
 2. สงครามนโปเลียนระหว่าง ค.ศ. 1804 - 1815 ทำให้แนวคิดชาตินิยมแพร่ไปในดินแดนที่นโปเลียนรุกราน 
 3. แนวคิดชาตินิยมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษใน ค.ศ.1947 
 4. ออสเตรีย - ฮังการี ไม่ได้รับผลกระทบจากแนวคิดชาตินิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 
 5. แนวคิดชาตินิยมมีส่วนสำคัญที่ทำให้อิตาลีรวมชาติสำเร็จใน ค.ศ.1861 
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 และ 21  
 1. กลุ่มเอเปกมีสมาชิกอยู่ใน 3 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ 
 2. กลุ่มบิมสเทคเน้นให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ประเทศสมาชิก ซึ่งรวมถึงไทยด้วย 
 3. โรมาเนียเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 2004 
 4. ขบวนการไซออนิสต์ คือขบวนการของชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการจะเห็นปาเลสไตน์ได้รับการสถาปนาขึ้นอีกครั้ง 
 5. ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬอีแลมขึ้นในศรีลังกา   
    ระหว่าง ค.ศ.1976 - 2009 
37. ใครคือผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 1 
 1. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 
 2. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
 3. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
 4. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
 5. สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
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38. ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีอิทธิพลจากศิลปะจีนอย่างมากจนถูกเรียกว่า “แบบพระราชนิยม” เป็นลักษณะท่ี 
     เกิดขึ้นในรัชสมัยใด 
 1. รัชกาลที่ 3 
 2. รัชกาลที่ 4 
 3. รัชกาลที่ 5 
 4. รัชกาลที่ 6 
 5. รัชกาลที่ 7 
39. ข้อใดไม่ใช่การดำเนินการตามหลักหกประการของคณะราษฎร 
 1. การยกเลิกบรรดาศักดิ์ (หลักเสมอภาค) 
 2. การจัดตั้งธนาคารแห่งชาติ (หลักเศรษฐกิจ) 
 3. การแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (หลักเอกราช) 
 4. การยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการ (หลักการเสมอภาค) 
 5. การเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (หลักเศรษฐกิจ) 

40. ข้อใดไม่ถูกต้องเม่ืือกล่าวถึงเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
 1. ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน 
 2. วางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง 
 3. นโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี 
 4. ยกเลิกการผูกขาดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรัฐ 
 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์                                                                               
41. จากสารบัญระวางติดต่อแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 จงบอกหมายเลขระวางท่ีตำแหน่งหมายเลข 1 

 1. 5238 III 
 2. 5238 IV 
 3. 5238 I 
 4. 5337 IV 
 5. 5237 I 
 42. ถ้าเราต้องการติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่น การเกิดผลกระทบสึนามิ การเกิดแผ่นดินถล่ม  
      และอ่ืนๆ เชิงพื้นท่ีบนผิวโลก เราควรเลือกใช้เครื่องมือตามข้อใด 
 1. แผนที่ภูมิประเทศ 
 2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก 
 3. การรับรู้จากระยะไกล  
  4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 5. ภาพถ่ายทางอากาศ 
43. ถ้าการเกิดพายุไต้ฝุ่นระดับรุนแรงมากในประเทศจีน เคลื่อนท่ีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและขึ้นฝั่งท่ีเมืองดานัง  
     พัดผ่านตอนกลางของเวียดนาม - ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และอ่อนตัวลงเป็น 
     พายุดีเปรสชั่นพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมาต่อไป 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถคาดการณ์และมองเห็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดขึ้นได้  
     ข้อใดเป็นการพยากรณ์ท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 1. ฝนตกหนักและรุนแรงที่สุดในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ 
 2. ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดนครสวรรค์จะมีน้อยกว่าจังหวัดน่าน 
 3. มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดวาตวัยในจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี 
 4. มีโอกาสเกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
 5. ควรหลีกเลี่ยงประสบกับโคลนไหล หินและดินถล่ม ตามเส้นทาง เลย - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก 
44. ในรอบปีหน่ึงๆ บุคคลใดได้รับผลกระทบท่ีต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาเน่ืองจากความแตกต่าง 
     ระหว่างกลางวันกับกลางคืนมากท่ีสุด 
 1. นายเอกชัย กำลังศึกษาอยู่ที่กรุงมอสโคว์ รัสเซีย 
 2. นายเอกพล ทำงานอยู่ที่เกาะเคมเบล ใต้สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ 
 3. นายเอกวัฒน์ เป็นนักธุรกิจอยู่ที่ปลายของแหลมกูดโฮป ประเทศแอฟริกาใต้ 
 4. นายเอกรัฐ ตั้งถ่ินฐานที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
 5. นายเอกพันธ์ เป็นศิลปินอาศัยอยู่ในกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
45. ข้อใดไมใ่ช่ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 
 1. ประเทศสวีเดนเกิดไฟป่า 27 จุด เสียพ้ืนที่ป่าไม้ไปแล้ว 15,600 ไร่ 
 2. กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น อุณหภูมิสูงขึ้น 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากคลื่นความร้อน ทำให้คนตายถึง 80 คน และ   
        ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากกว่า 3,000 คน 
 3. เกาะไต้หวันประกาศงดเที่ยวบิน ปิดสำนักงานและโรงเรียน เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นมาเรียที่มีกำลังลมรุนแรง 190       
        กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 4. นักท่องเที่ยวไทย 126 คน ตกค้างอยู่บนภูเขา บนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากแผ่นดินไหว ทำให้แผ่น 
      ดินถล่มปิดทางเข้าออก 
 5. เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในแขวงจำปาศักดิ์และอัตตะปือ เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เขื่อนเซเปียน - เซน้ำน้อย แตกร้าง  
        น้ำทะลักออกจากเขื่อน 

1 2 5338 IV

3 5238 III 5338 III

5237 IV 4 5
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46. การปลูกต้นไม้ในลักษณะใด ท่ีจะใช้ป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งและสึนามิ บริเวณแหล่งท่อง 
     เท่ียวชายฝั่งทะเลท่ีเป็นหาดทรายของไทยได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด 
 1. ต้นไม้แบบป่าชายเลนโดยเฉพาะโกงกาง  แสม  ลำแพน  และลำพูทะเล 
 2. ป่าประเภทไม้โตเร็ว  ประเภทกระถินณรงค์  กระถินยักษ์  จามจุรี  และสะแก 
 3. พืชพรรณป่าพรุ  ประเภทต้นสาคู  กะพ้อแดง  หลาวชะโอน  หมากแดง 
 4. พันธ์ุไม้สำคัญ ได้แก่ กระทิง  หยีน้ำ  สนทะเล  และหูกวาง 
 5. ไม้ผลรวมกับไม้โตเร็ว ประเภทมะพร้าว  ต้นตาล  จามจุรี และกระถินณรงค์ 
47. ข้อใดเป็นผลกระทบทางอ้อมท่ีเกิดขึ้นแรกและสุดจากการบุกเบิกตัดปราบพืชไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเน้ือไม้และ 
     ทำเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่ 
 1. ทรัพยากรป่าไม้เหลือน้อยลง  
 2. การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. ความเสี่ยงต่อการเกิดขึ้นของการชะล้างหน้าดิน 
 4. การกัดเซาะพังทลายของดินชั้นล่าง 
 5. การเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมไหลหลากอย่างฉับพลัน 

48. องคก์รใดไมมี่หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการศกึษา สำรวจ จัดหา วจัิย สง่เสรมิสนับสนุนให้คนไทยมีพลงังานใชอ้ย่างพอเพยีง 
 1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 3. กรมธุรกิจพลังงาน 
 4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 5. กรมทรัพยากรน้ำ 
49. แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีตามข้อใดท่ีก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแต่ไม่นำไปสู่การเป็น  
     แหล่งท่องเท่ียวได้ 
 1. ประเทศเคนยาได้มีการนำเหมืองร้างมาปรับปรุง และฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์ 
 2. ยุทธศาสตร์ในการลดการตัดไม้ทำลายป่าด้วยการจัดตั้งอุทยานนิเวศวิทยาในประเทศบราซิล 
 3. ประเทศออสเตรเลียจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ห้ามไม่ให้ทำการประมงและสำรวจน้ำมันในเขตอนุรักษ์ 
 4. ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำมันและเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน 
 5. ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ร่วมมือกันในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติก 

50. การดำเนินชีวิตเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน สิ่งแรก 
     ท่ีต้องยึดเป็นหลักของการกระทำคือข้อใด 
 1. สมดุลหรือดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 2. หลักผลิตภาพหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดเวลา 
 3. หลักเสถียรภาพเพ่ือหรือการสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเสมอ 
 4. หลักถาวรภาพหรือการดำรงอยู่อย่างยืนยาวตลอดไป 
 5. หลักเอกภาพและการบูรณาการในการจัดการร่วมกันทุกภาคส่วน 
________________________________________________________________________________________________________ 
พิมพ์และเฉลย โดยติวเตอร์แจ็ค ดิศธร เจ้าของแฟนเพจ P_Jax  ติวไทย สังคม GAT PAT5  
และนักเขียนคู่มือสอบวางจำหน่ายทั่วประเทศ 
หรือสั่งซื้อได้ที่ แฟนเพจ P_Jax  
(inboxได้เลย) 
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1. “สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงทำหน้าท่ีให้สำเร็จด้วย 
    ความไม่ประมาทเถิด” พระดำรัสน้ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ 
 1. ประสูติ 
 2. ตรัสรู้ 
 3. แสดงปฐมเทศนา 
 4. แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 5. เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
2.  แดง :  ครูครับ ผมอยากรู้ว่า คนเราทำกรรมแล้ว ตายไปเกิดชาติหน้า จะตกนรก หรือ ไปสวรรค์ครับ 
    ครู   :  ก่อนอ่ืน ครูต้องรู้ก่อนว่า กรรมน้ัน เป็นกรรมดี หรือ กรรมชั่ว 
    แดง :  ท้ังกรรมดี และกรรมชั่วครับ 
    ครู   :  คำถามน้ีตอบได้ง่ายมาก ถ้าทำกรรมดี ตายไป ก็ไปเกิดในสวรรค์ ถ้าทำกรรมชั่วตายไปก็ไปตกนรก 
    จากสถานการณ์น้ี ครูใช้การสอนแบบพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด 
 1. แบบบรรยาย 
 2. แบบตรงไป ตรงมา 
 3. แบบย้อนถามก่อน แล้วค่อยตอบ 
 4. แบบตัดประเด็น 
 5. แบบแยกประเด็นตอบ 
3. ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน แดงน่ังทำใจให้สงบน่ิง เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม และมีสมรรถภาพท่ีสุดในการศึกษา  
   แสดงว่าแดงมีความพร้อมในกระบวนการศึกษาด้านใด 
 1. อธิสีลสิกขา 
 2. อธิจิตตสิกขา 
 3. อธิปัญญาสิกขา 
 4. ภาวิตกาย 
 5. ภาวิตปัญญา 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 1. อเทวนิยม  ได้แก่ ศาสนาเชน  ศาสนาพุทธ  และศาสนาขงจื้อ 
 2. พหุเทวนิยม  ได้แก่ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
 3. เอกเทวนิยม ได้แก่ ศาสนาชินโต ศาสนาสิข และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 4. เทวนิยม ได้แก่ ศาสนาพุทธ  ศาสนาเต๋า  และศาสนาโซโรอัสเตอร์ 
 5. อเทวนิยม  ได้แก่ ศาสายูดาห์  ศาสนาสิข  และศาสนาอิสลาม                                    ไม่มีข้อถูกจ้าแม่ 
5. ข้อใดฟเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตอย่างถูกต้อง 
 1. แดงรู้ฐานะการเงินของตัวเองดีว่าไม่มั่นคงจึงไม่ลงทุนเพ่ิม 
 2. ขาวเป็นลูกเศรษฐีซื้อของราคาแพงๆ ไว้โชว์ความร่ำรวย 
 3. เขียวอดมื้อกินมื้อจนเป็นโรคกระเพาะเพ่ือให้ตนเองมีเงิน 
 4. เหลืองเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือเล่นหวยตามสูตรคำนวณแม่น 
 5. ส้มมีรายได้มากแต่ก็ใช้จ่ายเกินตัวเป็นประจำ 
6. ข้อความท่ีว่า “ทุกคนต่างได้รับประโยชน์จากศาสนาท่ีตนเองนับถือ ศาสนาจึงช่วยให้เกิดความสุข ด้วยเหตุน้ีทุกคนจึง 
   ต้องมีศาสนาประจำใจ” ข้อใดคือลักษณะประโยชน์ส่วนตนท่ีเกิดจากศาสนา 
 1. การได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 2. การรังสรรค์วัฒนธรรมให้เกิดขึ้น 
 3. การช่วยให้เกิดเอกภาพร่วมกันในสังคม 
 4. การช่วยแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
 5. การสร้างคุณค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม 
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7. พฤติกรรมของใครเป็นการปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการในคริสต์ศาสนา 
 1. แดงให้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ 
 2. เหลืองแต่งง่านในวันคริสต์มาส 
 3. ขาวหยุดทำการใดๆ ในวันสะบาโต 
 4. เขียวชำระกายให้สะอาดในวันอีสเตอร์ 
 5. ฟ้าบำเพ็ญจิตอาสาในวันขอบคุณพระเจ้า 
8. ข้อใดสอดคล้องกับ “วิธีปวารณากรรม” ท่ีพระสงฆ์กระทำในวันออกพรรษา 
 1. ดำถือโอกาสบอกความในใจของตนเองให้ฟ้ารับรู้ว่า ตนรักและเป็นห่วงฟ้ามากแค่ไหน 
 2. เขียวชี้หน้าด่าขาวต่อหน้า เพราะไม่สามารถอดทนต่อนิสัยที่แย่ๆ ของขาวได้อีกต่อไป 
 3. แดงห้ามปรามเพ่ือน เมื่อเพ่ือนชวนโดดเรียนไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า 
 4. เหลืองบอกเพ่ือนตามตรงเมื่อเพ่ือนเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่ากล่าวได้ 
 5. ม่วงพยายามหาหลักฐานและตรวจสอบเพ่ือนผู้เป็นประธานนักเรียนอย่างลับๆ 
9. การไปขอรับศีล 8 ในวันใดไม่เรียกว่า “อุโบสถศีล” 
 1. วันเข้าพรรษา 
 2. วันธรรมสวนะ 
 3. วันออกพรรษา 
 4. วันวิสาขบูชา 
 5. วันมาฆบูชา 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการบรรพชาเป็นสามเณรและการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 1. การบรรพชา ผู้บวชจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 
        การอุปสมบท ผู้บวชจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 2. การบรรพชา ผู้บวชจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อน 
     การอุปสมบท ผู้บวชไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อน 
 3. การบรรพชา ผู้บวชจะได้รับการบวชให้จากพระอุปัชฌาย์นอกอุโบสถหรือในอุโบสถก็ได้ 
     การอุปสมบท ผู้บวชจะต้องได้รับการบวชให้จากพระอุปัชฌาย์ภายในอุโบสถเท่านั้น 
 4. การบรรพชา ผู้บวชไม่จำเป็นต้องมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ก็สามารถบวชได้ 
     การอุปสมบท ผู้บวชจะต้องมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะสามารถบวชได้ 
 5. การบรรพชา ผู้บวชจะต้องอุปสมบทเป็นพระก่อนจึงจะบรรพชาเป็นสามเณรได้ 
     การอุปสมบท ผู้บวชจะต้องบรรพชาเป็นสามเณรก่อนจึงจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ 
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11. ข้อใดถูกต้อง 
 1. การเสียชีวิตของลูกหนี้ ทำให้หนี้ระงับ 
 2. หนี้เกลื่อนกลืนกัน คือ การนำเอาหนี้ที่บุคคล 2 คน ต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้มาหักลบกัน 
 3. แม้หนี้จะขาดอายุความ แต่เจ้าหนี้ก็ยังสามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ 
 4. การปลดหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ 
 5. การแปลงหนี้ใหม่ คือกรณีที่สิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกัน 
12. นิติกรรมข้อใดไม่เป็นโมฆะ 
 1. การสมรสซ้อน 
 2. การทำพินัยกรรมของเด็กอายุ 12 ปี โดยความยินยอของบิดามารดา 
 3. การทำสัญญาซื้อขายเกาะภูเก็ต 
 4. การกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 
 5. การสมรสโดยไม่สมัครใจของชายและหญิง 
13. ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับโทษทางอาญา 
 1. ประหารชีวิตในปัจจุบันใช้วิธีการให้ผู้กระทำความผิดดื่มยาพิษ 
 2. จำคุก คือ การเอาตัวไปคุมขังในสถานีตำรวจ 
 3. กักขัง คือ การนำตัวไปขังไว้ในเรือนจำ 
 4. กักกัน ไม่ใช่โทษทางอาญา 
 5. ริบทรัพย์สิน ใช้บังคับกับเฉพาะสิ่งของที่ผิดกฎหมายในตัวเอง 
14. ปัจจัยใดต่อไปน้ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการสร้างอารมณ์ในเชิงโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรมไทย 
 1. การพ่ึงพากันระหว่างผู้มีอำนาจในการปกครองและผู้ใต้ปกครอง 
 2. กาติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกและมหาอำนาจในเอเชีย 
 3. พุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 4. การประกอบอาชีพทางเกษตรและประมง 
 5. ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ 
15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดระเบียบทางสังคม 
 1. สถานภาพของบุคคลหนึ่งๆ ถูกกำหนดขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดบทบาทที่ขัดกัน 
 2. จารีต และวิถีประชา แม้ไม่มีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีผลต่อการบังคับใช้เพ่ือจัดระเบียบทางสังคม 
 3. ลุงป้า น้าอา ปู่ย่า ตายาย เป็นสถานภาพที่ติดตัวมาโดยสังคมเป็นผู้กำหนด 
 4. การลงโทษทางสังคมเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 5. บรรทัดฐานทางสังคมถูกำหนดขึ้นเพ่ือการควบคุมทางสังคม 
16. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ 
 1. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก 
 2. แนวคิดในการปรับปรุงประเทศสู่ความทันสมัย 
 3. กระแสต้านแนวคิดแบบตะวันตกนิยม 
 4. กระแสโลกาภิวัฒน์ และทุนนิยมเสรี 
 5. การปรับตัวของสถาบันศาสนา 
17. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญท่ีต้องคำนึงถึงในการรับวัฒนธรรมสากล 
 1. ประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาทางสังคม 
 2. ความเข้ากันได้กับโครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่ 
 3. กระแสสังคมและความนิยมของผู้คนที่สนใจจะรับวัฒนธรรมใหม่ 
 4. ความยืดหยุ่นที่จะผสานเข้ากับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางสังคมที่มีอยู่ 
 5. รากฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมต้องไม่ถูกละเลยหรือลดทอนคุณค่า 
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18. ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ข้อใดกล่าวถึงนัยของ “หลักการปกครองโดยประชาชน” ไม่ถูกต้อง 
 1. เหมาะสมกับสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีความพร้อมในด้านความรู้และคุณธรรม 
 2. ให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาค และการเมืองของคนสามัญธรรมดา 
 3. สะท้อนถึงประชาธิปไตยทางตรงมากกว่าประชาธิปไตยทางอ้อม 
 4. ประชาชนมี 2 ฐานะคือเป็นทั้งผู้ปกครอง และผู้ใต้ปกครอง 
 5. ประชาชนมีฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
19. ตลอด 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา รัฐบาลและองค์กรทางการเมืองของไทยถูกวิจารณ์ว่าบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินงาน 
     แบบสองมาตรฐาน สถานการณ์ดังกล่าวบั่นทอนค่านิยมพื้นฐานของประชาธิปไตยต่างๆ ต่อไปน้ี ยกเว้นข้อใด 
 1. ความชอบธรรมทางการเมือง 
 2. ความมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิ 
 3. ความเป็นเหตุเป็นผล 
 4. ความเท่าเทียม 
 5. ความไว้วางใจ 
20. ตารางแสดงการเปรียบเทียบระบอบการเมือง 
 

จากตารางเปรียบเทียบระบอบการเมือง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1. ระบอบการเมืองการปกครองที่ดีต้องมีทั้งสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง 
 2. ระบอบประชาธิปไตยเสรีเป็นระบอบการเมืองที่เป็นอุดมคติของการพัฒนาทางการเมือง 
 3. ระบอบเผด็จการทรราชเป็นระบอบการเมืองที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด 
 4. ระบอบการเมืองของประเทศหนึ่งๆ มีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 5. ระบอบประชาธิปไตยประชาชน กับระบอบประชาธิปไตยเสรี เป็นระบอบการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองร่วมกัน แต่ 
     แตกต่างกันในจุดยืนทางเศรษฐกิจ 

สิทธิเสรีภาพ

ระบอบการเมือง

สิทธิในทรัพย์สินเอกชน สิทธิทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง

เผด็จการทรราช x x x

เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ x / x

ประชาธิปไตยประชาชน x / /

อัตตาธิปไตยฝ่ายขวา / x x

อัตตาธิปไตยเสรี / x /

ประชาธิปไตยไม่เสรี / / x

ประชาธิปไตยเสรี / / /
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21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1. นายสมศักดิ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น นายสมศักดิ์ซื้อสินค้า A เพ่ิมขึ้น แสดงว่าสินค้า A เป็นสินค้าปกติ 
 2. นางสาวสมใจมีรายได้เพ่ิมขึ้น นางสาวสมใจซื้อสินค้า B ลดลง แสดงว่าสินค้า B เป็นสินค้าด้อย 
 3. ถ้าสินค้า C และสินค้า D เป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกัน เมื่อราคาสินค้า C เพ่ิมสูงขึ้น นายสมชายซื้อสินค้า D เพ่ิมขึ้น  
     แสดงว่าสินค้า C และสินค้า D เป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน 
 4. ถ้าสินค้า E และสินค้า F เป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกัน เมื่อราคาสินค้า E ลดลง นางสาวสมศรีซื้อสินค้า F ลดลง แสดงว่า 
     สินค้า E และสินค้า F เป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกัน 
 5. ถ้าสินค้า G และสินค้า H เป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกัน เมื่อราคาสินค้า G เพ่ิมสูงขึ้น นายสมหมายซื้อสินค้า H ลดลง    
     แสดงว่าสินค้า G และสินค้า H เป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกัน 

22. ในช่วงเทศกาลกินเจ ประชาชนบริโภคผักเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดผักตมมข้อใด 
 1. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพลดลง 
 2. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
 3. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง 
 4. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
 5. ราคาดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพไม่เปลี่ยนแปลง 
 23. หากอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยนแปลง ข้อใดเป็นมาตรการท่ีรัฐบาลไทยไม่ควรนำมาใช้ใน 
      การลดปัญหาอุปสงค์แรงงานส่วนเกินในประเทศไทย 
 1. สนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 
 2. ผ่อนคลายเงื่อนไขในการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ 
 3. เพ่ิมสวัสดิการให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย 
 4. จัดตลาดนัดแรงงานเพ่ือให้แรงงานได้รับการจ้างงานมากขึ้น 
 5. กำหนดอัตราจ้างแรงงานในอัตราสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
24. ต่อไปน้ีเป็นลักษณะต่างๆ ของตลาดสินค้าหรือบริการ 
 ก. มีผู้ขายจำนวนมาก 
 ข. สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 
 ค. สินค้ามีความแตกต่างกันแต่ใช้แทนกันได้ 
 ง. การเข้าหรืออกจากตลาดเป็นไปอย่างเสรี 
 จ. ผู้ซื้อผู้ขายรู้สภาพการณ์ในตลาดเป็นอย่างดี 
ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด 
 1. ก  ข  และ ง 
 2. ก  ข  และ  จ 
 3. ก  ค  และ  ง 
 4. ข  ง   และ  จ 
 5. ค  ง   และ  จ 
25. ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. กลุ่มแม่บ้านร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร 
 2. กลุ่มแม่บ้านร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
 3. เกษตรกรในหมู่บ้านจัดสรรพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินออกเป็น 4 ส่วนในอัตรา 10 : 30 : 30 : 30 
 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้แม่บ้านออกกำลังกาย 
 5. สมาคมครูในชุมชนร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี 
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26. ตารางข้างล่างน้ีเป็นข้อมูลในรอบปีของปรเทศ ก 
                                                                          (หน่วย : ล้านบาท) 

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเก่ียวกับฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ก 
 1. รายได้ประชาชาติเท่ากับ 1,500  ล้านบาท 
 2. ดุลการชำระเงินขาดดุลเท่ากับ 500 ล้านบาท 
 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเท่ากับ 2,100 ล้านบาท 
 4. รายได้ประชาชาติน้อยกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 500 ล้านบาท 
 5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 500 ล้านบาท 
27. ข้อใดเป็นมาตรการโดยตรงในการแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดในประเทศ 
 1. เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 2. เพ่ิมการใช้จ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้น 
 3. ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
 4. เพ่ิมอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายให้สูงขึ้น 
 5. นำพันธบัตรรัฐบาลออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน 
28. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับนโยบายการเงินและ/หรือนโยบายการคลังของประเทศไทย 
 1. การเก็บภาษีเงินได้ เป็นเครื่องมือของนโยบายการเงิน 
 2. มาตรการ “ชิม ช็อป ใช้” เป็นเครื่องมือของนโยบายการเงิน 
 3. การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาล เป็นเครื่องมือของนโยบายการคลัง 
 4. การเปลี่ยนแปลงอัตรารับช่วงซื้อลด เป็นเครื่องมือของนโยบายการคลัง 
 5. การควบคุมการให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องมือของนโยบายการเงิน 
29. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีหลักขององค์การการค้าโลก (WTO) 
 1. เป็นเวทีให้สมาชิกเข้าหารือกันเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้า 
 2. ประสานงานกับ ไอ เอ็ม เอฟ และธนาคารเพ่ือขอกู้เงินมาแก้ไขปัญหาการค้าให้แก่สมาชิก 
 3. เป็นเวทีสำหรับเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างสมาชิก ทั้งในรูปของภาษีศุลกากรและอื่นๆ 
 4. เป็นผู้เฝ้าดูสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและจัดให้มีการทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิก 
 5. ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประเทศกำลงัพัฒนาในดา้นขอ้มลู ขอ้แนะนำ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัติามพันธกรณีไดอ้ย่างเพียงพอ 
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 1. สหภาพเหนือชาติเป็นการรวมกลุ่มในทุกๆ ด้าน โดยอาศัยภายใต้นโยบายการเมืองการปกครองแบบเดียวกัน 
 2. สหภาพศุลกากรเป็นการทำความตกลงยกเลิกการเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิก และกำหนด 
     อัตราภาษีนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน 
 3. เขตการค้าเสรีเป็นการทำความตกลงยกเลิกการเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิก แต่ยังสามารถ 
     จัดเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศนอกกลุ่มได้ในอัตราเดียวกัน 
 4. ตลาดร่วมเป็นการทำความตกลงการยกเลิกการเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศใหกับประเทศสมรชิก กำหนดอัตรา 
     ภาษีนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน และให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรี 
 5. สหภาพเศรษฐกิจเป็นการทำความตกลงการยกเลิกภาษีการค้าระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกและให้มีการ 
     เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีแต่ยังสามารถจัดเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศกลุ่มได้ในอัตราต่างกันได้ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมวภายในประเทศ 2,500

รายได้สุทธฺจากต่างประเทศ -500

รายได้จากการส่งออกสินค้า 300

รายได้จากดอกเบี้ย 200

ภาษีทางอ้อม 400

ค่าเสื่อมราคา 100
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31. การศึกษาประวัติศาสตร์ในข้อใดท่ีผู้ศึกษาจะค้นคว้าข้อมูลจาก “พระราชพงศาวดาร” ได้น้อยมากจนถึงไม่ได้เลย 
 1. เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการสงครามกับพม่าครั้งสำคัญ 
 2. โครงสร้างของระบบบริหารราชการแผ่นดินสมัยธนบุรีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 3. การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
 4. กำเนิดและการเติบโตของชุมชนหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงศรีอยุธยาลงมาถึงเมืองธนบุรี 
 5. คณะราชทูตจากประเทศต่างๆ ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 
32. ผลงานสถาปัตยกรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ข้อใดมีต้นแบบเป็นสถาปัตยกรรมของรัฐอาณาจักรโบราณท่ีตั้ง 
     อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 1. พระปรางค์วัดอรุณราชวรราม 
 2. องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 3. พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
 4. พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน 
 5. พระอุโบสถวัดเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
33. ในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2562 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงต่างประเทศได้ประกาศวาระเฉลิมฉลอง 333 ปี ของ 
     เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การทูตของไทยเหตุการณ์หน่ึง เหตุการณ์ดังกล่าวน้ีเก่ียวข้องกับบุคคลสำคัญใน 
     ประวัติศาสตร์ไทยท่านใด 
 1. พระยากัลญาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส  บี.แซร์) 
 2. หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย  อิศรางกูร) 
 3. ออกพระวิสุทธสุนทร  (เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)) 
 4. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
 5. พระยาสยามานุกูลกิจสยามมิตรมหายศ (เซอร์จอห์น  เบาว์ริง) 
34. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502 - 2506) 
 1. มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 3. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 4. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
 5. การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 เป็น 7 ปี 
35. จดหมายเหตุของจีนราชวงศ์ฮั่นบันทึกไว้ว่า “เมืองน้ีมีความรุ่งเรืองมาก มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาทางตะวันตกผ่ากลาง 
     เมือง ยึดครองดินแดนปากแม่น้ำโขง” ข้อความดังกล่าวหมายถึงอาณาจักรใด 
 1. พยู 
 2. ฟูนัน 
 3. พุกาม 
 4. ล้านช้าง 
 5. พระนคร 
36. ข้อใดไม่ใช่นโยบายทางเศรษฐกิจของ ดร. มหาธีร์  มูฮัมหมัด 
 1. นโยบาย Buy British Last 
 2. นโยบาย Look East Policy 
 3. นโยบายตั้ง EAEC (East Asia Economic Caucus) 
 4. นโยบายขอความช่วยเหลือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจจาก IMF 
 5. นโยบายยกเลิกภาษีสินค้าและบริการ และนำการเก็บภาษีการค้ากลับมาใช้ใหม่ 
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37. “ดูเหมือนว่า รัฐบาลจะยินดีท่ีทหารไม่ได้รับเงินเดือน ปล่อยให้ระบบการศึกษาซบเซา เพราะต้องการได้เงินช่วย 
      เหลือและยินดีแม้อยู่ใต้อำนาจการจลาจลของพวกฮุก” คำกล่าวดังกล่าวเก่ียวข้องกับประเทศใด  
 1. ไทย 
 2. เมียนมา 
 3. มาเลเซีย 
 4. ฟิลิปปินส์ 
 5. อินโดนีเซีย 
38. นักประวัติศาสตร์สามารถใช้มหากาพย์ ชองซอง  เดอ โรลองด์ จากยุคกลางเป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษา  
     ประเด็นใดได้ชัดเจนท่ีสุด 
 1. ยุทธวิทธีการรบของกองทหารคริสเตียนสมัยพระจักรพรรดิชาร์เลอมาญ 
 2. ศรัทธาอันมั่นคงในคริสต์ศาสนาของเหล่าอัศวินนักรบสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 
 3. วิถีชีวิตและธรรมเนียมวีรคติที่เหล่าอัศวินในคริสต์ศตวรรษที่ 8-9 ยึดปฏิบัติ 
 4. ชีวประวัติของนายทหารเอกนามโรลองด์ในกองทัพของพระจักรพรรดิชาร์เลอมาญ 
 5. การรับรู้ของกวียุคกลางตอนกลางต่อการขับไล่พวกซาราเซ็นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 
39. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเอาก์สบูร์ก (Peace of Augsburg) ค.ศ. 1555 
 1. การรับรองความชอบธรรมคำสอนของลูเธอร์ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ 
 2. การไม่ได้มุ่งสร้างขันติธรรมทางศาสนาให้เกิดขึ้นในดินแดนเยอรมนีอย่างแท้จริง 
 3. การให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนนิกายตามศรัทธาส่วนบุคคล  
 4. การยุติสงครามกลางเมืองระหว่างเจ้าผู้ครองแคว้นทางเหนือกับทางใต้ในเยอรมนี 
 5. การให้สิทธิเจ้าผู้ครองแคว้นในเยอรมนีเลือกนับถือนิกายลูเธอร์หรือนิกายคาทอลิก 
40. การปฏิวัติทางการเมืองในข้อใดต่อไปน้ีไม่สัมพันธ์กับแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ท่ีว่า “การปกครองของ 
     ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” 
 1. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 
 2. การปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 
 3. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 
 4. การปฏิวัติในยุโรป ค.ศ. 1848 
 5. การปฏิวัติในเยอรมนีตะวันออก ค.ศ. 1989 
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41. ภาพถ่ายดิ่งทางอากาศถ่ายเหนือภูมิประเทศพื้นท่ีราบ ปรากฏหลักกิโลเมตรอยู่ห่างกัน 1 กิโลเมตร วัดระยะบนภาพ 
     ถ่ายระหว่างหลักกิโลเมตรได้ 25 เซนติเมตร มาตราส่วนภาพถ่ายเหนือพื้นภูมิประเทศเป็นเท่าไร 
 1. 1 : 40 
 2. 1 : 400 
 3. 1 : 4,000 
 4. 1 : 40,000 
 5. 1 : 400,000 
42. ถ้านางนาคอยู่ท่ีวัดมหาบุศย์ ซึ่งอยู่ห่างจากนายมากท่ีอยู่ท่าพระโขนง วัดเป็นมุมแอซิมัทได้ 193 องศา นางนาคอยู่ 
     ห่างจากนายมากเป็นมุมแบริงเท่าใด 
 1. มุมแบริงใต้ 13 องศา ตะวันตก 
 2. มุมแบริงใต้ 13 องศา ตะวันออก 
 3. มุมแบริงใต้ 193 องศา ตะวันออก 
 4. มุมแบริงเหนือ 13 องศา ตะวันตก 
 5. มุมแบริงเหนือ 193 องศา ตะวันออก 
43. หากนักเรียนต้องการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืน (Midnight Sun) นักเรียนควรเดินทางไปยังประเทศใด  
     และในวันใด 
 1. ประเทศสวีเดน  ในวันเหมายัน 
 2. ประเทศฟินแลนด์  ในวันอุตรายัน 
 3. ประเทศนอร์เวย์ ในวันวสันตวิษุวัต 
 4. ประเทศแคนาดา  ในวันทักษิณายัน 
 5. ประเทศไอซ์แลนด์ ในวันศารทวิษุวัต 
44. ปรากฏการณ์ “นาคเล่นน้ำ” (Waterspout) มีลักษณะคล้ายกับปรากฏการณ์ในข้อใด 
 1. พายุไต้ฝุ่น 
 2. พายุไซโคลน 
 3. พายุทอร์นาโด 
 4. พายุเฮอร์ริเคน 
 5. พายุโซนร้อน 
45. ข้อใดเป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีสุดกับปริมาณแหล่งน้ำบาดาลตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
 1. เพ่ือใช้ปลูกข้าวบริเวณจังหวัดสุโขทัย 
 2. เพ่ือใช้ปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เพ่ือใช้ผลิตเบียร์บริเวณจังหวัดนครปฐม 
 4. เพ่ือใช้ในโรงงานปิโตรเคมีของจังหวัดชลบุรี 
 5. เพ่ือผลิตประปาหมู่บ้านบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี 
46. การละลายอย่างเร็วของชั้นดินเยือกแข็ง (Permafrost) ในเขตอาร์กติกส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือน 
     กระจกชนิดใด 
 1. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrusoxide - N2O) และก๊าซมีเทน (Methene - CH4) 
 2. ก๊าซโอโซน (Ozone - O3) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide - CO2) 
 3. ไอน้ำ (Water vapor - H2O) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide - CO2) 
 4. ก๊าซมีเทน (Methene - CH4) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide - CO2) 
 5. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrusoxide - N2O) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide - CO2) 
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47. การท่ีประเทศไทยประกาศยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลงพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสสอดคล้องกับการลงนามในสัญญา 
     ระหว่างประเทศข้อใด 
 1. อนุสัญญาบาเซิล 
 2. อนุสันญยาเวียนนา 
 3. พิธีสารมอนทรีออล 
 4. ปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์ก 
 5. อนุสัญญารอตเตอร์ดัม 
48. ข้อใดเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าอดีต 
 2. วิกฤตการณ์ก๊าซเรือนกระจกทำลายความสมดุลของบรรยากาศ 
 3. ทะเลทราบขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นทำลายพ้ืนที่เกษตรกรรมและผืนป่า 
 4. ป่าไม้เสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็วทำลายสมดุลของธรรมชาติ 
 5. หมอกควันพิษเพ่ิมขึ้นในเมืองใหญ่ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 
49. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ลดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือให้สมดุลกับปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ 
 2. นำไม้สักไปอาบน้ำยา แล้วนำมาทำเป็นรั้วบ้านเพ่ือป้องกันปลวกและมดให้ใช้ได้ยาวนาน 
 3. สำรวจพ้ืนที่ธรรมชาติแห่งใหม่ในชนบทเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชน 
 4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 
 5. ลดการใช้พลังงานในการทำลายขยะโดยนำขยะไปทิ้งทะเลพ่ือให้ออกสู่มหาสมุทรซึ่งมีพ้ืนที่กว้างใหญ่รองรับขยะได้ 
50. พื้นท่ีแห่งหน่ึงปัจจุบันเป็นพื้นท่ีป่าพรุท่ีเสื่อมโทรม มีน้ำขังตลอดท้ังปี นักเรียนควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้พื้นท่ีน้ี 
     มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
 1. บำบัดน้ำที่ขังด้วยระบบวัชพืชบำบัด แล้วจึงปล่อยน้ำออก และปรับสภาพดินด้วยปุ๋ย NPK 
 2. ปล่อยน้ำเข้าและออกจากพ้ืนที่ จนกว่าดินจะเป็นกรดจัด แล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว 
 3. ขังน้ำไว้เช่นเดิม ใช้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงปลา โดยติดตั้งกังหันชัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับน้ำ 
 4. ขังน้ำไว้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงในน้ำ ปล่อยไว้จนปุ๋ยตกตะกอนลงเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปล่อยน้ำออก 
 5. ทำช่องทางที่สามารถเปิดปิดให้น้ำเข้าและออกได้ ปล่อยน้ำออก ใส่ปุ๋ยอินทรย์ แล้วใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 
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1. คำว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” แปลว่า โอวาทที่เป็นประธาน หรือธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ข้อใด 

 1. การไม่ทำความชั่ว การทำความดี การทำจิตใจให้ผ่องใส 

 2. ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ 

 3. ความอยากได้ ความคิดประทุษร้าย ความไม่รู้ตามความเป็นจริง 

 4. การยินดีตามที่ได้ การยินดีตามกำลัง การยินดีตามสมควร 

 5. ความมีตนเป็นใหญ่ ความมีโลกเป็นใหญ่ ความมีธรรมเป็นใหญ่ 

2. ในพระพุทธศาสนานั้น แม้จะมีความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้งอกงามในด้านต่างๆ ได้ด้วยตัว

เองก็จริง แต่ในกระบวนการพัฒนาตนนั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนๆ เป็นตัวสนับสนุนในเบ้ืองต้นอีกด้วยจึงจะสำเร็จ

ได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ปรโตโฆสะ” เพราะถือเป็น “บุรพภาค  แห่งการศึกษา” 

จากสถานการณ์ข้างต้น มีความหมายตรงกับข้อใด 

 1. การเป็นคนรู้จักคิดแยกแยะ 

 2. การใช้เหตุผลดำเนินชีวิต 

 3. การรู้ตามความเป็นจริง 

 4. การตระหนักรู้ด้วยตนเอง 

 5. การศึกษาจากครู อาจารย์ 

3. พุทธจริยาข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นประโยชน์สุข สันติภาพแก่ประชาชนและสังคมมากที่สุด 

 1. ราคจริยา 

 2. สัทธาจริยา 

 3. โลกัตถจริยา 

 4. พุทธิจริยา 

 5. วิตักกจริยา 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4 - 5 

 โกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 

 “ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกาม อยู่ครองเรือน นอนเบียดบุตร ใช้จันทน์ในแคว้นกาสี ยังทรงดอกไม้ของหอม และ

เคร่ืองลูบไล้ ยังยินดีเงินและทองอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่เหมาะแก่ข้าพระองค์ อันะพึงเป็นไป

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน (หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้า (สัมปรายิกัตถ

ประโยชน์) เถิด” 

      ทีฆชาณุสูตร  พระไตรปิฎกเล่มที่ 23 อังคุตรนิกาย 

       สัตตก - อัฏฐก - นวกนิบาต 

4. จากพุทธพจน์ข้างต้น บุคคลใดคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

 1. เขียวทำบุญตักบาตรเพื่อหวังไปเกิดสุคติภพ 

 2. ขาวรักษาศีลเพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้า 

 3. แดงตั้งใจขยันหม่ันเพียรทำงานเพื่อสร้างตัวให้ได้ 

 4. เหลืองกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เพื่อชาติต่อไปจะมีคนเล้ียงดูเช่นกัน 

 5. ดำลดละเลิกอบายมุขตามนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาเกิดชาติหน้าจะได้ไม่โง่เขลา 
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5. จากพุทธพจน์ข้างต้น ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสัมปรายิกมิกัตถประโยชน์ 

 1. การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ 

 2. การเสียสละแบ่งปันแก่ผู้อื่น 

 3. การขยันทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อบ้าน 

 4. การมีศรัทธาต่อกรรมและผลของกรรม 

 5. การมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 

6. ผู้ใดปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม 

 1. แดงไหว้พระวันละ 3 เวลา ส่วนดำละหมาดวันละ 4 เวลา 

 2. ขาวรับศีลอุโบสถในวันเข้าพรรษา ส่วนเหลืองถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

 3. ฟ้ายึดถือพระพุทธเจ้าในฐานะพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ส่วนเขียวปฏิญาณตนถือพระอัลลอฮ์เท่านั้น 

 4. ม่วงตั้งใจไปกราบสังเวชนียสถานที่อินเดีย ส่วนแสดงตั้งใจไปประกอบศาสนกิจที่เมกกะ 

 5. น้ำเงินถวายผ้ากฐินหลังวันลอยกระทง ส่วนน้ำตาลจ่ายซะกาตทุกปี 

7. นายแดงด่ืมสุรามาหลายสิบปี วันหนึ่งจึงประกาศอย่างอาจหาญ ว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ เพื่อให้ครอบครัว ญาติ 

และเพื่อนๆ ได้รับรู้ความต้ังใจของตน การกระทำของนายแดงมีลักษณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ 

 1. พระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์พระมารดา 

 2. เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ 

 4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

 5. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

8. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า 

 “มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นในข้อที่ว่า เป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการศึกษา” จากคำกล่าวข้างต้น มีลักษณะสอดคล้องกับพุทธ

ศาสนสุภาษิตข้อใดมากที่สุด 

 1. จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ : จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ 

 2. สนฺตุฎฺฐี  ปรมํ  ธนํ  :  ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

 3. โกธํ  ฆตฺวา สุขํ  เสติ : สติเป็นเคร่ืองตื่นในโลก 

 4. โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ : ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 

 5.  ราชา  มุขํ  มนุสฺสานํ : พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
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9. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้ชาวพุทธ รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญอย่างหนึ่ง

คือ หลักสันโดษ  หมายถึง ความพอใจตามที่ตนสามารถแสวงหาได้ตามกำลังความสามารถ และตามความเหมาะสมของ

ตนเอง จากข้อความข้างต้น หลักการทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับหลักสันโดษ และเป็น

หลักการที่ส่งเสริมให้รู้จักดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. เศาวจะ  ความบริสุทธิ์ 

 2. อัสเตยะ  ไม่ลักขโมย 

 3. กษมา  ความอดกล้ัน 

 4. ธฤติ  ความรู้สึกยินดี 

 5. ทมะ  ข่มระงับใจ 

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นกุศลพิธี 

 2. อาสภิวาจาเป็นวาจาเก่ียวเนื่องกับวันวิสาขบูชา 

 3. การชำระจิตให้ผ่องแผ้วเป็นอุดมการณ์ในโอวาทปาฏิโมกข์ 

 4. การแสดงปฐมเทศนาทำให้โกญฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 

 5. พระสงฆ์ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ทุกวันธรรมสวะ ขึ้น 15 ค่ำ 

11. นายหนึ่งสมรสกับนางสอง มีบุตรช่ือนายสาม ส่วนนายเอกสมรสกับนางโท มีบุตรช่ือนางตรี นายสามสมรสกับนางตรี 

มีบุตรช่ือนายส่ีและเด็กชายห้า นายสามทำงานรับราชการ ส่วนนางตรีไม่มีรายได้ ทำงานเป็นแม่บ้านคอยช่วยดูแลงาน

บ้านให้แก่ครอบครัว โดยนางตรีจะเป็นผู้มาเบิกเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวจากนายสาม ต่อมานายสามถึงแก่ความตาย

และมีทรัพย์สินเหลือเป็นเงินสด  5,000,000 บาท ไม่มีหนี้สิน นางตรีจะมีสิทธิในเงินที่เหลือของนายสามเป็นจำนวนเท่าใด 

 1. 5,000,000 บาท 

 2. 3,000,000 บาท 

 3. 2,500,000 บาท 

 4. 1,250,000 บาท 

 5. 1,000,000 บาท 
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12.  หลักกฎหมายที่ 1 :  บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเม่ือได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่ได้กระทำโดยประมาท  

             ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเม่ือได้กระทำโดยประมาท 

 หลักกฎหมายที่ 2 :  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เส่ือมค่า ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้ 

       เสียทรัพย์ 

 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

 1. นายเอกเดินในทางเท้า เห็นแม่ค้าวางสินค้าล้ำเข้ามาในทางเท้าซึ่งตนเองกำลังเดินอยู่ จึงแกล้งเดินชนสินค้าคว่ำเสียหาย  

     นายเอกมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

 2. นายโทจอดรถขวางประตูบ้าน ทำให้นายเอกนำรถเข้าจอดในบ้านไม่ได้ นายเอกจึงเอาไม้มาทุบกระจกรถนายโทเสียหาย  

     นายเอกมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

 3. นายเอกเดินจ่ายตลาดแล้วเผอเรอเดินชนสินค้าล้มคว่ำเสียหาย นายเอกมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

 4. นายเอกยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามถนนและเอาก้อนหินโยนลงมาจากสะพานลอยก้อนหินโดนรถนายโทเสีย กระจกรถ 

     แตก นายเอกมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 

 5. นายเอกใช้สีน้ำมันเขียนบนกำแพงบ้านนายโท มีข้อความว่า “รักโทที่สุด” นายเอกมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์  

13. เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2563 นายหนึ่งยืมรถจักรยานจากนายสอง โดยตกลงจะคืนรถจักรยานให้นายสองในวันที่ 1 

ตุลาคม 2563 ในขณะที่ได้ครอบครองรถไว้ นายหนึ่งได้ขายรถจักรยานคันดังกล่าวให้นายสามเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2563 

โดยนายสองรู้ เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ว่านายหนึ่งขายรถของตนให้นายสามไปแล้ว 

ตามสถานการณ์ข้างต้น หากนายสองนำคดีไปฟ้องศาล จะมีผลดังนี้ 

 หาก (1) นายสองไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2564 และนำคดีไปฟ้องต่อศาลเม่ือวันที่ 1 

มีนาคม 2564 ศาลตัดสินว่าคดีขาดอายุความ 

 หาก (2) นายสองไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่นำคดีไปฟ้องต่อศาลในวันที่ 20 มกราคม 2564 ว่า นาย

หนึ่งยักยอกทรัพย์ของตน ศาลตัดสินว่าคดีขาดอายุความ 

ข้อใดเป็นหลักกฎหมายที่ศาลใช้ตัดสินกรณีดังกล่าว 

 1. ในความผดิอาญา ผูเ้สยีหายตอ้งร้องทกุขห์รือฟอ้งศาลภายในเวลาสามเดือนนบัแตรู้่เร่ืองความผดิ และรู้ตวัผูก้ระทำความผดิ 

 2. ความผิดฐานยักยอก ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องศาลภายในสามเดือน นับแต่รู้เร่ืองความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิด 

 3. ในความผดิอาญาเก่ียวกับทรัพย ์ตอ้งร้องทกุขห์รือฟอ้งศาลภายในสามเดือนนบัแตรู้่เร่ืองความผดิ และรู้ตวัผูก้ระทำความผดิ 

 4. ในความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะฟ้องศาลได้ 

 5. ในความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย์ มีอายุความสามเดือน 

 ไม่มีข้อถูก แต่หากจะตอบข้อ 3. ต้องตัดคำว่า “ฟ้องศาล” ออก ยึดตาม ป.อ. มาตรา 96 และ 356 เป็นหลักในการวิเคราะห์ 

14. สถาบันทางสังคมในข้อใดไม่มีบทบาทนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 

 1. สถาบันการปกครอง 

 2. สถาบันสื่อสารมวลชน 

 3. สถาบันทางเศรษฐกิจ 

 4. สถาบันทางศาสนา 

 5. สถาบันครอบครัว 
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15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม 

 1. สถาบันทางสังคมมีส่วนสำคัญในการกำหนดสถานภาพและบทบาทของแต่ละบุคคล 

 2. วิถีประชา  จารีต  กฎหมาย เป็นบรรทัดฐานที่สังคมร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อจัดระเบียบสังคม 

 3. ธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม และมารยาททางสังคมเป็นกลไกที่ใช้ในการจัดระเบียบทางสังคม 

 4. การบอยคอยสินค้า เป็นมาตรการหนึ่งของการลงโทษทางสังคมที่ผู้บริโภคตอบโต้กับเจ้าของกิจการได้ 

 5. สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของแต่ละบุคคลไม่สามารถเปล่ีนยแปลงได้ภายหลังด้วยกลไกทางสังคม 

16. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน 

 1. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2. การสื่อสารระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม 

 3. ภัยพิบัติและโรคระบาด 

 4. แนวคิดสากลนิยม 

 5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 

17. ข้อใดถูกต้อง 

 1. สาธารณรัฐมีความหมายเท่ากับระบอบคอมมิวนิสต์ 

 2. รัฐแบบราชอาณาจักรมีได้ทั้งรัฐแบบรัฐเด่ียว และรัฐแบบรัฐรวม 

 3. รัฐแบบราชอาณาจักรมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐแบบสาธารณรัฐ 

 4. หากประมุขของรัฐไม่ใชก่ษตัริยจ์ะทำใหรู้ปของรัฐเปล่ียนจากรัฐเด่ียวกลายเป็นรัฐรวม 

 5. หากมีการกระจายอำนาจในรัฐเด่ียวจะทำให้สภาพการเป็นรัฐเด่ียวหมดไปกลายเป็นสหพันธรัฐ 

18. ตารางเปรียบเทียบประชาธิปไตยในตัวแบบเสียงข้างมาก และตัวแบบประสานประโยชน์ 

จากตารางข้างต้น ข้อใดสรุปสาระสำคัญไม่ถูกต้อง 

 1. รัฐบาลในประชาธิปไตยตัวแบบเสียงข้างมากมีแนวโน้มรวบอำนาจมากกว่า 

 2. การเลือกระบบเลือกตั้งส่งผลต่อลักษณะของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง 

 3. รัฐบาลมีดุลอำนนาจเหนือรัฐสภาและศาลอย่างมากในประชาธิปไตยในตัวแบบเสียงข้างมาก 

 4. ประเทศที่มีรูปของรัฐแบบรัฐเด่ียวเหมาะกับประชาธิปไตยในตัวแบบเสียงข้างมากมากกว่าตัวแบบประสานประโยชน์ 

 5. ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนลดทอนอำนาจของรัฐบาลมากว่าระบบเลือกตั้งแบบผู้มีคะแนนสูงสุดได้รับเลือกเพียงคนเดียว 

ประเด็น ประชาธิปไตยตัวแบบเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยตัวแบบประสานประโยชน์

การกระจุกตัวของอำนาจ รวมศูนย์ที่พรรคเดียว จัดสรรในหมู่พรรคร่วมรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
บริหารและนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหารครอบงำเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ

ระบบเลือกตั้ง แบ่งเขต ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกเพียง
คนเดียว

สัดส่วน

โครงสร้างรัฐบาล รัฐบาลกลางรวมศูนย์อำนาจ สหพันธรัฐ หรือรัฐบาลกลางที่เน้นกระจา
ยอำนาจ

การพิจารณากฎหมายสอด
คล้องต่อรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
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19. ในรฐัทีมี่ลกัษณะอำนาจนยิม เผด็จการ หรอืรฐัแบบฟาสซสิต์ กฎหมายจะถกูขบัเนน้ (highlight) บทบาทหนา้ทีใ่ดเป็นสำคัญ 

 1. ควบคุมสังคม 

 2. เปล่ียนแปลงสังคม 

 3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

 4. ระงับข้อพิพาทในสังคม 

 5. ส่งเสริมให้เกิดสวัสดิการสังคม 

20. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบผู้แทน มีข้อบกพร่องและจุดอ่อนอยู่หลายประการ ถูกวิพากษ์ถึงความไร้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไม่เช่ือม่ันศรัทธา รวมถึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นการปกครองของนายทุน หรือชนช้ัน

นำผูกขาดอำนาจ นำไปสู่ความจำเป็นต้องปฏิรูปการเมืองซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การทำให้การเมืองเป็นกระบวนการแสดง

ออกถึงอำนาจของประชาชน ต้องเปลี่ยนการเมืองของ 

นักการเมืองให้เป็น “การเมืองของพลเมือง” 

 จากสภาพการณ์ทางการเมืองดังกล่าว การปฏิรูปการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดพื้น

ฐานของประชาธิปไตย แนวคิดใดมากที่สุด 

 1. การตรวจสอบโดยประชาชน 

 2. การปกครองโดยเสียงข้างมาก 

 3. คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 

 4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 5. การตอบสนองและรับผิดชอบต่อประชาชน 

21. กิจการโรงแรมและที่พักประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากแล้ว การลดลงของรา

คาค่าบริการ ห้องพักในช่วงที่เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากพิจารณาตามข้อเท็จ

จริงเกิดมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ 

 1. อุปสงค์คงที่ แต่อุปทานลดลง 

 2. อุปทานคงที่ แต่อุปสงค์ลดลง 

 3. อุปสงค์ลดลง แต่อุปทานเพิ่มขึ้น 

 4. อุปทานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 

 5. อุปสงค์ลดลง แต่อุปทานลดลงมากกว่าอุปสงค์ 

22. “รฐับาลรณรงค์ใหค้นไทยสนบัสนนุการใช้สินค้าหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ ์(OTOP) ทำใหค้นไทยหนัมาใช้ผา้ไทยกนัมากขึน้” 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์หรืออุปทนของผ้าไทยอย่างไร และส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพของตลาดผ้าไทยอย่างไร 

 1. อุปสงค์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณและราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น 

 2. อุปสงค์ลดลง ทำให้ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น แต่ราคาดุลยภาพลดลง 

 3. อุปทานลดลง ทำให้ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น แต่ราคาดุลยภาพลดลง 

 4. อุปทานเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณดุลยภาพลดลงแต่ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น 

 5. อุปทานเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้นแต่ราคาดุลยภาพลดลง 
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23. ภาพแสดงอุปสงค์และอุปทานของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งด้วยเส้น D และเส้น S ตามลำดับ 

จากภาพที่กำหนดให้ ถ้าต่อมารัฐบาลแทรกแซงตลาด โดยกำหนดราคาขั้นต่ำที่หน่วยละ 70 บาท ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 1. ถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการเสริมใดๆ จะมีอุปทานส่วนเกิน 40 หน่วย 

 2. ถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการเสริมใดๆ ผู้ผลิตจะมีรายรับลดลงจากเดิมปีละ 400 บาท 

 3. ถ้ารัฐบาลมีมาตรการเสริมโดยรับซื้อผลผลิตที่เหลือทั้งหมดจะใช้งบประมาณในการรับซื้อ 3,500 บาท 

 4. ถ้ารัฐบาลมีมาตรการเสริมโดยให้เงินอุดหนุนหรือจ่ายส่วนต่างให้แก่ผู้ผลิต จะใช้งบประมาณ 1,000 บาท 

 5. ผู้ผลิตสินค้าจะมีรายได้จากมาตรการรับซื้อผลผลิตที่เหลือมากกว่ามาตรการให้เงินอุดหนุนหรือจ่ายส่วนต่าง 

 ถูกทั้งข้อ 3. ข้อ 4. และ ข้อ 5. 

24. การขายสินค้าหรือบริการของหน่วยผลิตภายในใต้โครงสร้างตลาดแบบใด ที่ไม่มีความจำเป็นต้องโฆษณาหรือ 

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะในตัวสินค้าของตน 

 1. ตลาดผูกขาด 

 2. ตลาดผู้ขายน้อยราย 

 3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 

 4. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

 5. ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด 

 *ยึดตามตำราตอบ 3. เท่านั้น / แต่ในความเป็นจริงตอบได้ทั้ง ข้อ 1.  และ ข้อ 3. 

 ตลาดผูกขาด เช่น ไฟฟ้า ประปา รถไฟ ก็ไม่จำเป็นต้อง (โฆษณา) หรือ (ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบข้อมูลเก่ียว

กับคุณลักษณะในตัวสินค้าของตน) แต่ที่เรายังเห็นโฆษณาการไฟฟ้าในทีวี นั่นคือประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ไม่

ใช่เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะในตัวสินค้าของตน(เช่นว่า ไฟฟ้าของฉันดีอย่างไร น้ำประปาของฉันดีอย่างไร) 

 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เช่น ข้าวโพด อ้อย  มันสำปะหลัง ไม่จำเป็นต้อง (โฆษณา) หรือ (ประชาสัมพันธ์) เลย เพราะผู้บริโภค

ทราบดีอยู่แล้ว 

 * หากต้องการตอบ 3. จะต้องแก้ไขโจทย์ คือ ต่อท้ายโจทย์ไปว่า “รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
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25. ข้อใดเป็นคุณลักษณะ 3 ประการ ที่ปรากฏในคำนิยามของ “ความพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. พอดี  พออยู่  พอกิน 

 2. รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง  

 3. ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน  มีสติปัญญา 

 4. พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 5. ประหยัดอดออม  พึ่งพาตนเอง  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย “คนละครึ่ง” ของรัฐบาลปัจจุบัน 

 1. เป็นนโยบายงบประมาณเกินดุล 

 2. เป็นนโบายการเงินแบบเข้มงวด 

 3. เป็นนโยบายการคลังแบบเข้มงวด 

 4. เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัว 

 5. เป็นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 

27. ข้อใดเป็นการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

 1. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด   - รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่าย 

     นโยบายการคลังแบบหดตัว   - รัฐบาลใช้งบประมาณแบบขาดดุล 

 2. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด  - ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน 

     นโยบายการคลังแบบหดตัว  -  รัฐบาลใช้งบประมาณแบบเกินดุล 

 3. นโยบายการเงินแบบเข้มงวด -  ธนาคารกลางเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย 

     นโยบายการคลังแบบหดตัว  - รัฐบาลเพิ่มการเก็บภาษี 

 4. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย - ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ 

     นโยบายการคลังแบบขยายตัว - รัฐบาลเพิ่มการเก็บภาษี 

 5. นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย - ธนาคารกลางซื้อคืนหลักทรัพย์ 

     นโยบายการคลังแบบขยายตัว - รัฐบาลลดการเก็บภาษี            

28. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 1. เป็นฐานการผลิตร่วมกัน 

 2. การรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว 

 3. ลดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก 

 4. เสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 

 5. ส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากนอกกลุ่ม 
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29. ตารางข้างล่างนี้แสดงต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยในการผลิตสินค้า ก และสินค้า ข ของประเทศ A และประเทศ B 

(บาท/หน่วย) 

หากประเทศ A และประเทศ B ต้องการจะติดต่อค้าขายระหว่างกัน โดยอาศัยหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ข้อสรุป

ที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจผลิตและทำการค้าของทั้งสองประเทศ จะเป็นไปตามข้อใด 

 1. ประเทศ A จะผลิตทั้งสินค้า ก และ ข  เพื่อส่งออกไปยังประเทศ B 

 2. ประเทศ B จะผลิตทั้งสินค้า ก และ ข เพื่อส่งออกไปยังประเทศ A 

 3. ประเทศ A จะหันมาผลิตสินค้า ข เพื่อการส่งออก และนำเข้าสินค้า ก 

 4. ประเทศ A จะหันมาผลิตสินค้า ก เพื่อการส่งออก และนำเข้าสินค้า ข 

 5. ประเทศ B จะหันมาผลิตสินค้า ก เพื่อการส่งออก และนำเข้าสินค้า ข 

30. ภายใต้สถานการณ์ใดที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ประเทศนั้นๆ มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) เท่ากับ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 1. เงินทุนไหลเข้าเท่ากับเงินทุนไหลออก 

 2. มูลค่าการนำเข้าเท่ากับมูลค่าการส่งออก 

 3. ไม่มีค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อมธุรกิจ 

 4. ไม่มีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ 

 5. รายได้ของคนไทยในประเทศเท่ากับรายได้ของคนไทยในต่างประเทศ 

31. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในประเด็นใดต่อไปนี้ที่ผู้ศึกษาสามารถจะค้นคว้าข้อมูลจากจดหมายเหตุจีน  

สมัยราชวงศ์หมิงได้ 

 1. การส่งบรรณาการให้ราชสำนักของพญามังรายแห่งล้านนา 

 2. การมีอยู่ของรัฐลังกาสุกะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยปัจจุบัน 

 3. ความพยายามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่จะให้ราชสำนักจีนยอมรับสถานภาพกษัตริย์ของพระองค์ 

 4. การเมืองในอาณาจักรอยุธยาในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1  

     (ขุนหลวงพะงั่ว) ถึงสมเด็จพระนครินทราธิราช 

 5. การสั่งซื้อประติมากรรมตุ๊กตาหินจีนและเคร่ืองกระเบ้ืองเพื่อนำมาใช้ในการสร้างและบูรณาปฏิสังขรณ์  

     วัดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประเทศ A ประเทศ B
สินค้า ก 100 80

สินค้า ข 300 160
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32. จังหวัดใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏร่องรอยความเจริญที่ต่อเนื่องจากวัฒนธรรมทวารวดีถึงวัฒนธรรมเขมร 

 1. ลพบุรี 

 2. ลำปาง 

 3. ราชบุรี 

 4. กาฬสินธุ์ 

 5. เพชรบูรณ์ 

33. ปีพุทธศักราช 2563 ในประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ประเภทใดต่อไปนี้ขึ้นซ้ำในรอบ 200 ปี 

 1. โรคระบาด 

 2. การประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐ 

 3. ความขัดแย้งทางการค้ากับจีน 

 4. สงครามคร้ังใหญ่กับรัฐเพื่อนบ้าน 

 5. การคุมคามทางทะเลจากรปะเทศยุโรป 

34. ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศไทย ยังไม่เคยมีการแต่งต้ังให้สตรีสามัญชนขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญในข้อใด 

 1. องคมนตรี 

 2. นายกรัฐมนตรี 

 3. ประธานศาลฎีกา 

 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 5. สมเด็จพระบรมราชินี 

35. การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม “Black Lives Matter” มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

เหตุการณ์ใดมากที่สุด 

 1. การปฏิวัติคิวบา 

 2. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา 

 3. การยึดครองเอธิโอเปียของอิตาลี 

 4. สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา 

 5. การเป็นรัฐล้มเหลวในกลุ่มประเทศแอฟริกา 

36. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกมุสลิมและชาวยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เกิดขึ้นในน่านน้ำใดมากที่สุด 

 1. มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแดง 

 2. มหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ 

 3. มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลอีเจียน 

 4. มหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเหนือ 

 5. มหาสมุทรอินเดียกับทะเลแคริบเบียน 
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37. ข้อใดคือสถานการณ์ในสงครามเวียดนามหลังการถอนทหารออกของสหรัฐ 

 1. รัฐประหารในเวียดนามเหนือ 

 2. เวียดนามใต้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ 

 3. ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงยุติสงคราม 

 4. ฝร่ังเศสกลับมาช่วยเวียดนามใต้รบอีกคร้ัง 

 5. สหภาพโซเวียตส่งทหารมาช่วยเวียดนามเหนือ 

 
38. หากเฟอร์ดินานต์  แม็คเจลแลน นักเดินเรือชาวโปรตุเกส ต้องการเดินทางสู่เอเชียโดยใช้เส้นทางผ่านแหลมกู๊ดโฮปใน 

ค.ศ. 1519 จะทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 1. ไม่ได้ เพราะจะเป็นการละเมิดสนธิสัญญาทอร์เดซิลลาส (Treaty of Tordesillas) 

 2. ได้ เพราะเป็นเส้นทางปกติที่นักเดืนเรือสมัยนั้นใช้การอยู่แล้ว 

 3. ได้ เพราะโปรตุเกสมีสิทธิเหนือเส้นทางเดินเรือในซีกโลกตะวันออก 

 4. ได้ เพราะวาสโก ดา กามา ได้บุกเบิกเส้นทางสำรวจทางทะเลสู่อินเดียไว้แล้ว 

 5. ไม่ได้ เพราะคล่ืนลมบริเวณแหลมกู๊ดโฮปมีกำลังแรง อาจก่ออนัตรายแก่นกัเดินเรือได้ 

 ถา้ตามโจทยแ์ล้ว ขอ้ 3. และ ขอ้ 4. ถกูตอ้งด้วยเหตแุละผลตามทีโ่จทยถ์าม 

 ถา้ตอ้งการได้คำตอบขอ้ 1. ควรเปล่ียนรูปประโยคใหช้ดัเจน ดังนี ้

 เพราะจากโจทยเ์ดิมนัน้ เป็นประโยคเงือ่นทีบั่งคับมาแค่ปี ค.ศ. 1519 ถา้ในปีนัน้เขาเดินเรือไปเอเชยีทางตะวนัออกโดยผา่น

แหลมกู๊ดโฮป ยอ่มทำได้เพราะเขายงัถอืสญัชาตโิปรตเุกส  

 แตถ่า้โจทยโ์ฟกัสทีเ่หตกุารณเ์ดินเรือ ค.ศ. 1519 ทีก่ษตัริยส์เปนใหเ้งนิสนบัสนนุนัน้ก็จะตอ้งตอบ ขอ้ 1. นัน่เองเพราะเป็นการ

เดินเรือในนามของสเปนทีต่อ้งเดินเรือไปทางทศิตะวนัตก ตามสนธสิญัญาทอร์เดซลิลาส (Treaty of Tordesillas)  

 * สรุปตอบข้อ 1. แต่ต้องแก้โจทย์ให้ชัดเจน 

39. ข้อใดไม่ใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 

 1. นักเขียนวรรณกรรมแนวสัจนิยมเน้นเปิดโปงความชั่วร้ายจอมปลอมของชนชั้นกลาง 

 2. แรงงานอตุสาหกรรมในเมืองรวมตวักันจดัตัง้เป็นกลุ่มปกป้องผลประโยชนข์องตนเอง 

 3. ชนบทล่มสลายเนือ่งจากการอพยพของประชากรจากชนบทเขา้สูเ่ขตเมืองอตุสาหกรรม 

 4. แรงงานฝีมือโดยเฉพาะในภาคหัตถกรรมที่สั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยกลางมีจำนวนลดลง 

 5. นักคิดสังคมนิยมแบบยูโทเปียมุ่งสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคผ่านการปฏิรูปมากกว่าการปฏิวัติ 

40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 

 1. อาณานิคมเป็นแหล่งสนับสนุนกำลังคนและทรัพยากรให้เจ้าอาณานิคมในสงคราม 

 2. การแข่งขันกันสั่งสมอาวุธของมหาอำนาจในยุโรปเป็นสาเหตุหนึ่งของการปะทุขึ้นของสงคราม 

 3. ความพยายามของอาณานิคมที่จะเป็นเอกราชเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจในยุโรป 

 4. การทำลายล้างกันทั้งทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ และชีวิตพลเรือน ทำให้สงครามคร้ังนี้มีลักษณะเป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” 

 5. การพยายามขยายดินแดนทั้งในยุโรปและโพ้นทะเลเป็นสาเหตุแห่งการกระทบกระทั่งกันระหว่างมหาอำนาจยุโรปตั้งแต่ 

     ก่อนสงคราม 

38. ในเหตกุารณก์ารเดินเรือของ เฟอร์ดินานต ์ แม็คเจลแลน (นกัเดินเรือชาวโปรตเุกส) เม่ือปี ค.ศ. 1519 เขาสามารถเลือกเสน้ทาง

เดินเรือไปสูเ่อเชยีโดยผา่นแหลมกู๊ดโฮป ได้หรือไม่ เพราะเหตใุด 

ตอบ 1. ไม่ได้ เพราะจะเป็นการละเมิดสนธสิญัญาทอร์เดซลิลาส (Treaty of Tordesillas)

ติวเตอร์แจ็ค เพจ P_Jax



13
41. กระแสน้ำมหาสมุทรที่ไหลจากตะวันออกของอ่าวเม็กซิโก ผ่านคาบสมุทรฟลอริดาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเข้าหาหมู่เกาะบริติช (สหราชอาณาจักร) และนอร์เวย์ คือ กระแสน้ำอะไร และมีผลต่อ

สภาพอากาศของชายฝั่งของนอร์เวย์และตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปอย่างไร 

 1. กระแสน้ำฟลอริดาและแอตแลนติกเหนือ ทำให้อากาศอบอุ่น 

 2. กระแสน้ำฟลอริดาและลาบราดอร์ ทำให้อากาศอบอุ่น 

 3. กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมและแอตแลนติกเหนือ ทำให้อากาศอบอุ่น 

 4. กระแสน้ำฟลอริดาและลาบราดอร์ ทำให้อากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น 

 5. กรแสน้ำกัลฟ์สตรีมและแอตแลนติกเหนือ ทำให้อากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น 

42. เสาดินนานอ้ย จงัหวัดนา่น เกดิจากตัวกระทำใด และมีลกัษณะเช่นเดียวกบัภมิูลกัษณใ์ด 

 1. ลม   แพะเมืองผี   จังหวัดแพร่ 

 2. น้ำ   แพะเมืองผี   จังหวัดแพร่ 

 3. ลม   เกาะตะปู     จังหวัดพังงา 

 4. น้ำ   เกาะตะปู      จังหวัดพังงา 

 5. ลม   สามพันโบก  จังหวัดอุบลราชธานี 

43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภูเขาไฟ 

 1. ภูเขาไฟฟูจิ    ประเทศญี่ปุ่น   เป็นภูเขาไฟมีพลัง 

 2. ดินที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงภูเขาไฟที่มีฐานแคบ   เม่ือปะทุจะเกิดความรุนแรงเพราะมีลาวาข้นหนืด 

 3. ภูเขาไฟรูปโล่เป็นภูเขาไที่มีฐานแคบ  เม่ือปะทุจะเกิดความรุนแรงเพราะมีลาวาข้นหนืด 

 4. ภูเขาไฟคีเลาเวอา (Kilauea) ในฮาวาย มีการปะทุเหมือนกับภูเขาไฟเออร์ตา อาเล (Erta  Ale) ในเอธิโอเปีย 

 5. การปะทุแบบระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและทำให้อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นที่ในเวลาต่อมาลดลง 

44. แผนที่ 2 ฉบับครอบคลุมบริเวณเดียวกัน แผนที่ฉบับที่ 1 มีมาตราส่วน 1 : 50,000 วัดระยะทางจาก ตำบล ก ไปตำบล ข 

ได้ 8 เซนติเมตร แผนที่ฉบับที่ 2 ไม่มีมาตราส่วน วัดระยะทางจาก ตำบล ก ไป ตำบล ข ได้ 2 เซนติเมตร จงคำนวณว่าแผน

ที่ฉบับที่ 2 มีมาตราส่วนเท่าใด 

 1. 1 : 12,500 

 2. 1 : 25,000 

 3. 1 : 100,000 

 4. 1 : 200,000 

 5. 1 : 400,000 

45. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 

 1. กองทัพอากาศใช้รูปถ่ายเฉียงต่ำในการวางแผนแนวบินเพื่อถ่ายรูปทางอากาศ 

 2. นักอุตุนิยมวิทยาใช้แผนที่เส้นน้ำฝนเท่าเพื่อพยากรณ์อากาศใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า 

 3. บริษทัขนสง่ใชรู้ปถา่ยทางอากาศตดิตามตำแหนง่ของรถขนสง่แตล่ะคันในแตล่ะชว่งเวลา 

 4. ผู้ใหญ่บ้านใช้แผนที่อ้างอิงชุด L7018 ในการแสดงเส้นทางอพยพจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ลูกบ้านทราบ 

 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ในการเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ปี 2540 กับ 2560 
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46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการกระจายประชากรในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

 1. บริเวณลุ่มน้ำแอมะซอนของทวีปอเมริกาใต้มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 

 2. บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปออสเตรเลียไม่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน 

 3. บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกของทวีปแอฟริกามีความหนาแน่นของประชากรมาก 

 4. บริเวณตอนเหนือของภูมิภาคยุโรปและคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัอยู่หนาแน่น 

 5. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแมกเคนซีของประเทศแคนาดามีอากาศอบอุ่นเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐาน 

47. ขอ้ใดกลา่วถงึลกัษณะทางภมิูศาสตรก์บัการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้ถกูต้อง 

 1. องุ่นปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในระหว่างเขตละติจูดที่ 15 องศาเหนือ กับ 15 องศาใต้ 

 2. พืน้ทีป่ลูกขา้วสาลีของทวปีออสเตรเลียสว่นใหญอ่ยูท่างตอนเหนอืของประเทศออสเตรเลีย 

 3. ชาปลูกได้ดีและให้ผลผลิตสูงในบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี ของทวีปเอเชีย 

 4. ยางพาราปลูกได้ดีในดินร่วนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 องศา มีปริมาณฝนมากกว่า 1,250 มม. ต่อปี 

 5. ฝา้ยปลูกมากทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกทีมี่อณุหภมิูประมาณ 25 องศาเซลเซยีสและไม่มีฝนตกชกุ 

 *ข้อ 1. จะผิดทันทีถ้ามีคำว่า “เจริญเติบโตได้ดี(ที่สุด) เขตละติจูดที่ 15 องศาเหนือ กับ 15 องศาใต้ เป็นเขตร้อนมรสุม 

องุ่นเจริญเติบโตได้ดี แต่ได้ดีที่สุดในเขตหนาว 

48. ความสำคัญของความตกลงปารีส มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งหวังที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยา

ยามไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของอนสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ข้อใดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดความมุ่งหวังที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิดังกล่าว 

 1. การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจำนวนมาก 

 2. ประชากรโลกชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อน 

 3. คนเป็นโรคที่เกิดจากอากาศร้อน เช่น ลมแดด ตะคริวแดด มากขึ้น 

 4. อากาศร้อนทำให้ต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศมากสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 

 5. ประชาชนต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุหมุนเขตร้อนถี่และรุนแรงขึ้น 

49. องค์กรใดมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและดำเนินการเพื่อพัฒนาชนบท ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกของคนให้เห็นถึง

ความสำคัญของทรัพยากรชายฝั่งและการประมงในท้องถิ่น 

 1. สมาคมหยาดฝน 

 2. มูลนิธิโลกสีเขียว 

 3. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 4. สมาคมสร้างสรรค์ไทย 

 5. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช 
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50. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารปฏบัิติตามแนวคิดในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 1. รัฐควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ 

 2. ชาวบ้านร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อหยุดยั้งภัยจากไฟป่า 

 3. ชุมชนใช้เทคโนโลยีช่วยไม่ให้เกิดสารตกค้างในระบบนิเวศ 

 4. กระทรวงคมนาคมสร้างถนนเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเมือง 

 5. นักวิทยาศาสตร์แปรสภาพผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพเป็นสินค้าชนิดใหม่ 

ข้อ 2. เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และไม่ยั่งยืน 

ข้อ 4. ถือว่ายั่งยืนเพราะสร้างถนนแล้วใช้ได้หลายสิบปี เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

Keyword : แนวคิดในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

*************
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สังคม สามัญ 2565 

ดูเฉลยไดที่  

ศาสนา 
!. พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื1องกฎแห่งกรรม ทรงพจิารณาสั1งสอนว่า คนทกุคนต้องได้รับผลแห่งกรรมที1ตน 

   กระทาํไว้ จะปฏเิสธหรือหลีกหนีไม่รับผลแห่งกรรมนัIนไม่ได้ จากข้อความข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า 

   พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการลักษณะประชาธิปไตยที1สอดคล้องกับเรื1องใด 

 ". ทรงยดึหลกัการธรรมาธิปไตย 

 5. ทรงถือหลกัสทิธิ และเสรีภาพ 

 @. ทรงเน้นหลกัการความเสมอภาค 

 E. ทรงรับฟังความคดิเหน็ 

 I. ทรงบญัญตักิารลงมตทีิKเป็นเอกฉนัท์ 

P. ไตรสกิขาถอืเป็นหลักการพฒันาชีวติเพื1อให้ประสบความสาํเร็จเป็นคนสมบรูณ์ การกระทาํในข้อใดแสดงให้ 

   เหน็หมวดธรรมที1เรียกว่า “ปัญญาสกิขา” 

 ". ขาวเป็นผู้พดูจาไพเราะให้เกียรตผิู้ อืKน 

 5. ดําประกอบอาชีพสจุริตเพืKอนําเงินมาทําบญุ 

 @. แดงเลี Vยงดพูอ่แมอ่ยา่งเหมาะสมกบัฐานะ 

 E. เขียวแสดงความเคารพตอ่พระสงฆ์ทีKบณิฑบาตอยา่งสมํKาเสมอ 

 I. เหลอืงตั VงใจศกึษาธรรมะเพืKอให้เป็นผู้ปราศจากความโลภ 
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X. “นางสาวส้มกระทาํเรื1องที1ไม่เหมาะสมต่อนางสาวเขียว จงึถกูนางสาวเขียวแนะนําตกัเตอืนโดยไม่เอาความผิด 

    หรือคดิโกรธ นางสาวส้มกแ็สดงออกถงึความเตม็ใจที1จะยอมรับคําแนะนําตกัเตอืนของเพื1อนที1ปรารถนาดต่ีอ 

    ตนเองได้กระทาํผิด” การกระทาํดงักล่าวแสดงให้เหน็หลักการสําคัญของธรรมที1สอดคล้องกับวันสําคัญทาง    

    พระพุทธศาสนาในข้อใด 

 ". วนัเข้าพรรษา 

 5. วนัออกพรรษา 

 @. วนัอาสาฬหบชูา 

 E. วนัมาฆบชูา 

 I. วนัวิสาขบชูา 

\. “การคดิโดยไม่รู้นั Iนสูญเปล่า การรู้โดยไม่คดิกห็ลายเป็นคนเอาตวัไม่รอด คนเราจงึต้องเรียนรู้ ฝึกทกัษะ 

    การคดิ เมื1อคดิได้ คดิด ีกพ็ดูด ีและทาํด ีเมื1อคดิเป็นแล้ว ปฏบิตัดิไีมเ่ป็น การคดินั Iนกไ็ม่เกดิผล  

    เพราะขาดคุณธรรมในจติใจ” จากคาํกล่าวข้างต้นสอดคล้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อใด 

 ". หลกัการโยนิโสมนสกิาร 

 5. หลกัอปริหานิยธรรม ` 

 @. หลกัสารียธรรม a 

 E. หลกัปฏิจจสมปุบาท 

 I. หลกัการจิตตนิยาม 

^. นาย ก เป็นพุทธศาสนิกชนเข้าวัด นั1 งสมาธิ ทาํบุญ โดยมีเป้าหมายเพื1อนึกถงึพระพุทธคุณ 

    ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอ ถอืเป็นผู้ปฏบิตัตินสอดคล้องกับหลักศาสนพธีิใด 

    ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ 

 ". ศีลแก้บาป 

 5. ศีลมหาสนิท 

 @. ศีลบวช 

 E. ศีลกําลงั 

 I. ศีลจุม่ 
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_. “จรถ ภกิขฺเว จาริก ํพหชุนหติาย พหชุนสุขาย โลกานุกมปฺาย” 

    พุทธศาสนสุภาษิตดงักล่าวตรงกับการประพฤตตินของบุคคลใดต่อไปนี Iมากที1สุด 

 ". เดก็ชาย ก บริจาคเงินทีKทํางานได้ให้กบัองค์กรการกศุล 

 5. เดก็หญิง ข เป็นอาสาสมคัรชว่ยเหลอืผู้สงูอายใุนชมุชน 

 @. เดก็ชาย ค ตืKนมาทําอาหารให้คณุตาใสบ่าตรทกุเช้า 

 E. เดก็หญิง ง นัKงสมาธิทกุวนัพระ 

 I. เดก็หญิง จ อา่นหนงัสอืธรรมะทกุวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

นําข้อความต่อไปนี Iตอบคาํถามในข้อ c-e 

 จากบทเพลงก้อนหินก้อนนั Vน ของโรส ศริินทิพย์ ทีKวา่ “ไมมี่อะไรจะทําร้ายเธอ ได้เทา่กบัเธอทําตวัของเธอเอง ให้เธอคดิเอาเอง 

วา่ชีวิตของเธอ เป็นของใคร ไมมี่อะไรจะทําร้ายเธอ ถ้าเธอไมรั่บมนัมาใสใ่จ ถกูเขาทําร้าย เพราะใจเธอแบกรับมนัเอง” 

c. บทเพลงดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า บุคคลที1เกดิทกุข์ได้นั Iนเพราะยดึมั1นในเหตุผลแห่งทกุข์ข้อใด  

 ". กรรม "5 และอปุาทาน E 

 5. มิจฉาวนิชชา I และนิวรณ์ I 

 @. นิยาม I และสงัคหวตัถ ุE 

 E. อปุาทาน E และมิจฉาวณิชชา I 

 I. นิวรณ์ I และอธิปไตย @ 

e. พุทธสุภาษิตไม่เหมาะสมสาํหรับการนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาจติ หากจะระงบัไม่ให้เกดิทกุข์ 

   ตามบทเพลงข้างต้น 

 ". นตฺถิ  สนฺตปิรํ  สขํุ  : สขุอืKนยิKงกวา่ความสงบไมมี่ 

 5. สต ิ โลกสมิฺ  ชาคโร  :  สตเิป็นเครืKองตืKนในโลก 

 @. โกธํ  ฆตฺวา  สขํุ  เสต ิ : ฆา่ความโกรธได้ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ 

 E. นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต   : คนทีKไมถ่กูนินทา ไมมี่ในโลก 

 I. อิณาทานํ   ทกุขํ  โลเก  : การเป็นหนี Vเป็นทกุข์ในโลก 
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f. ผู้นําที1ดพีงึมีหลักธรรมทศพธิราชธรรม ไว้สนับสนุนในการปกครององค์กร  

   การเป็นผู้มีมัททวะแสดงออกผ่านการกระทาํใดต่อไปนี I 

 ". นาย ก ให้ทนุการศกึษาบตุรพนกังานทีKยากจน ถงึแม้จะเป็นผู้ เรียนระดบัปานกลาง 

 5. นาง ข พิจารณาเลืKอนขั Vนเงินเดือนให้กบัพนกังานตามผลการทํางานโดยไมคํ่านงึถงึความสนิทสนม 

 @. นาย ค ให้เกียรตผิู้ ใต้บงัคบับญัชาทั VงการพดูจาทีKไพเราะและการออ่นน้อมถ่อมตน 

 E. นาง ง ปฏิบตังิานและแบง่ผลกําไรให้กบัผู้ ถือหุ้นตามข้อตกลงของบริษัท 

 I. นาย จ มีความมุง่มัKนในการทํางานอยา่งสมํKาเสมอเพืKอให้บริษัทบรรลผุลกําไรสงูสดุ 

!g. บุคคลใดต่อไปนี Iปฏบิตัตินสอดคล้องกับปัจฉิมโอวาท 

 ". เขียวทานอาหารราคาแพงเพืKอแสดงถงึฐานะของตนเอง 

 5. ขาวบริจาคเสื Vอผ้าให้กบัมลูนิธิทกุปีเพืKออทิุศสว่นบญุให้กบับรรพบรุุษ 

 @. ดําไปทําบญุทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์เพืKอลดกิเลส 

 E. ฟา้พดูจาให้เกียรตกิบัอาจารย์โดยตลอดเพืKอแสดงความเคารพทีKมีตอ่อาจารย์ 

 I. แดงปฏิบตัติามสญัญาณจราจรทกุครั VงเพืKอปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ
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หนา้ท ่

!!. สถาบนัสังคมใดที1เกี1ยวข้องกับแบบแผนการขัดเกลาและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเกี1ยวกับการให้ความรู้ 

     และการฝึกฝนทกัษะอาชีพ เพื1อเป็นสมาชกิที1เหมาะสมของสังคม 

 ". สถาบนัศาสนา 

 5. สถาบนัการศกึษา 

 @. สถาบนัเศรษฐกิจ 

 E. สถาบนัครอบครัว 

 I. สถาบนัการเมืองการปกครอง 

!P. การใช้หลักการใดทาํให้รัฐสามารถดาํเนินการให้ความคุ้มครองสทิธิมนุษยชนแก่พลเมืองได้อย่างมี 

     ประสทิธิภาพ 

 ". หลกัเหตผุล 

 5. หลกันิตธิรรม 

 @. หลกัความเสมอภาค 

 E. หลกัการสทิธิ เสรีภาพ 

 I. หลกัการหน้าทีKตามกฎหมาย 

!X. ข้อใดแสดงการเปลี1ยนแปลงทางสังคมที1เป็นผลมาจากโลกดจิทิลัในยุคปัจจุบนั 

 ". คนไทยหนัมาบริโภคจบัจา่ยซื Vอของผา่นโลกออนไลน์เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-"j 

 5. การอยูร่่วมกนัของคูรั่กชาวไทยก่อนการจดัพิธีแตง่งานหรือจดทะเบียนสมรสทีKมีจํานวนเพิKมมากขึ Vน 

 @. การซื Vอลกูชื Vนยืนกินของเหลา่แฟนคลบั จากกระแสของ ลลษิา มโนบาล ทีKให้สมัภาษณ์ในรายการโทรทศัน์  

     รายการหนึKง 

 E. การลดจํานวนลงของสาขายอ่ยธนาคารพาณิชย์และตู้กดเงินอตัโนมตั ิ(ATM) ด้วยการถกูแทนทีKจาก  

    แอปพลเิคชนัธนาคาร 

 I. การเพิKมจํานวนของผู้ได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรคโควดิ-"j จากการประชาสมัพนัธ์ของหนว่ยงานสาธารณสขุและภาครัฐ 
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!\. ข้อใดถกูต้องเกี1ยวกับโครงสร้างอาํนาจที1แท้จริงของรัฐที1ปกครองด้วยระบอบคอมมวินิสต์ 

 ". อํานาจทางการเมืองเป็นของพลเมืองรัฐ โดยยดึหลกัความเสมอภาค 

 5. กลุม่ทีKมีอํานาจทางการเมือง คือ ชนชั Vนกรรมาชีพ ซึKงเป็นอดีตกลุม่ผู้ ริเริKมการปฏิวตัทิางการเมือง 

 @. อํานาจสงูสดุอยูที่K พรรคคอมมิวนิสต และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ 

 E. การสบืทอดอํานาจทางการเมืองอยูใ่นกลุม่ชนชั Vนนํา นกัการเมือง และกลุม่ทนุ 

 I. การปกครองด้วยพรรคการเมืองพรรคเดียวทีKมาจากการแขง่ขนัเลอืกตั Vงจากพรรคคอมมิวนิสต์ตา่งๆ ภายในรัฐ 

!^. นายหนึ1งมีบุตรที1ชอบด้วยกฎหมาย P คน คือ นายสอง และ นายสาม  

      นายหนึ1งทาํสัญญาจะขายบ้านเลขที1 P^_^ แก่นางสาวสี1  

      และยังทาํสัญญาให้นางสาวห้าเช่าตกึแถวเป็นเวลา ^ ปี  

      ต่อมานายหนึ1งทาํพนัิยกรรมยกบ้านเลขที1 P^_^ ให้กับนายสอง  

      และยกตกึแถวให้กับนายสาม  

      หลังจากทาํพนัิยกรรมฉบบัดงักล่าวได้เป็นเวลา _ เดอืน นายหนึ1งตดิเชื Iอไวรัสโควดิ-!f ถงึแก่กรรม  

      ฉะนัIน นายสองจะต้องขายบ้านให้นางสาวสี1หรือไม่  

         และนางสาวห้าสามารถอยู่ในตกึแถวจนครบสัญญาได้หรือไม่ 

 ". นายสองจะต้องขายบ้านให้นางสาวสีK เพราะถือเป็นสญัญาจะขาย และนายสามต้องยินยอมให้นางสาวห้าเชา่ 

     ตกึแถวจนครบระยะเวลา I ปี 

 5. นายสองไมจํ่าเป็นต้องขายบ้านให้นางสาวสีK เพราะถือวา่บ้านเป็นกรรมสทิธิq โดยชอบธรรมของนายสองตาม 

     พินยักรรม และนายสามต้องยินยอมให้นางสาวห้าเชา่ตกึแถวจนครบระยะเวลา I ปี 

 @. นายสองไมจํ่าเป็นต้องขายบ้านให้นางสาวสีK เพราะถือวา่บ้านเป็นกรรมสทิธิqโดยชอบธรรมของนายสองตาม 

     พินยักรรม และนายสามสามารถเลกิสญัญากบันางสาวห้าได้ทนัที 

 E. นายสองจะต้องขายบ้านให้นางสาวสีK เพราะถือเป็นสญัญาจะขาย และนายสามสามารถบอกเลกิสญัญากบั 

     นางสาวห้าได้ทนัที 

 I. นายสองไมต้่องขายบ้านให้นางสาวสีK และนายสามสามารถบอกเลกิสญัญากบันางสาวห้าได้ทนัที  

     เพราะทั Vงสองเป็นผู้ รับมรดกโดยชอบธรรมตามพินยักรรม 
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!_. นายโยธินเป็นอริกับนายนาวนิ นายโยธินจงึลักลอบเข้าไปในบ้านของนายนาวนิ และเลง็ปืนไปยังนายวนิ   

     ขณะเดยีวกันนัIนนายนาวนิได้หยบิปืนขึ Iนมาทาํความสะอาด แต่พลาดทาํปืนลั1นโดนนายโยธิน 

     และนายอัศวนิที1อยู่ใกล้เคียง ทาํให้ถงึแก่ความตาย จากสถานการณ์ดงักล่าว นายนาวนิมีความผิดฐานใด 

 ". กระทําโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้ อืKนถงึแก่ความตาย 

 5. กระทําโดยพลาดเป็นเหตใุห้ผู้ อืKนถงึแก่ความตาย  

 @. กระทําโดยเจตนาเป็นเหตใุห้ผู้ อืKนถงึแก่ความตาย 

 E. กระทําโดยถือวา่เป็นการปกปอ้งตนเอง 

 I. ไมถื่อเป็นความผิดอาญา 

!c. นายเอกฆ่าคนตายแล้วหลบหนี ในระหว่างทางพบนางโท กาํลังจอดรถจกัรยานยนต์อยู่ที1พกัริมทาง  

     นายเอกได้ขู่เขญ็นางโท เพื1อจะยดึเอารถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ในการหลบหนีโดยตั Iงใจว่า  

     เมื1อหนีพ้นแล้ว จะทิ Iงรถจกัรยานยนต์ของนางโท ขณะกาํลังปู่ เขญ็ นางโทกยื็ Iอยุดไม่ยอมมอบรถให้  

     เจ้าพนักงานตาํรวงขี1รถผ่านมาพอดแีละเจ้าทาํการจบักุมตวันายเอกไว้ได้  

     การกระทาํของนายเอกต้องรับผิดในทางอาญาเกี1ยวกับเสริภาพฐานใด 

 ". ต้องรับเผิด ฐานขม่ขืนใจ เพราะมีการขม่ขูใ่นการเอารถจกัรยานยนต์เพืKอหลาหนี 

 5. ต้องรับผิด ฐานพยายามขม่ขืนใจ เพราะมีการขม่ขูใ่นการเอารถจกัรยานยนต์เพืKอหลบหนีแตน่างโทไมยิ่นยอม 

 @. ต้องรับผิด ฐานพยายามขม่ขืนใจ เพราะมีการขม่ขูใ่นการเอารถจกัรยานยนต์เพืKอหลบหนี แตไ่ด้กลา่ววา่จะทิ Vง 

     รถเมืKอหลบหนีสาํเร็จ 

 E. ไมต้่องรับผิด เพราะมลูแหง่คดีคือการฆา่คนตายไมเ่กีKยวกบันางโท 

 I. ไมต้่องรับผิด เพราะกระทําความผิดไมส่าํเร็จ 
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!e. “นาย ก ลงรับสมัครเป็นสมาชกิสภาการเมืองระดบัท้องถิ1นประเภทหนึ1ง  

      ที1มีประชากรตั Iงถิ1นฐามอยู่เกือบ ^g,ggg คน โดยท้องถิ1นนั Iนเป็นที1ตั Iงของศาลากลางจงัหวัด  

      ต่อมาปรากฏว่า นาย ก ได้รับเลือกให้ป็นสมาชกิสภาท้องถิ1น  

      และหน่วยงานราชการท้องถิ1นที1 นาย ก สังกัดได้ดาํเนินเปิดการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน ในเรื1อง     

      ผลกระทบชีวติของราษฎรในท้องถิ1น ก่อนการจดัสร้างเตาเผาขยะในท้องที1ตามที1ราษฎรได้เสนอมา  

      ขณะเดยีวกัน นาย ก ได้เดนิทางไปพบ นาย ข ซึ1งเป็นนายกสภาการเมืองระดบัท้องถิ1นประเภทหนึ1งเช่นกัน   

      เพื1อเจรจาให้ นาย ข เข้ามาสนับสนุนการสร้างเตาเผาขยะ 

 ตามที1ราษฎรได้สะท้อนความคดิเหน็มา เนื1องด้วยโครงการดงักล่าวเกนิศักยภาพและงบประมาณใน 

     หน่วยงานของ นาย ก" จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดกล่าวถกูต้อง 

 ". นาย ก.เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

 5. นาย ก เปิดให้มีการจดัทําประชามตขิองราษฎรในท้องถิKนของตน 

 @. นาย ก. และนาย ข เป็นสมาชิกสภาเทศบาลในระดบัเดียวกนั 

 E. นาย ข เป็นนายกเทศมนตรีตําบล 

 I. นาย ข ต้องเป็นผู้จดัให้มีการประชาพิจารณ์ในท้องถิKนของนาย ก 

!f. บวักับอุบลต้องเดมิทางไปงนศพของญาตทิี1ต่างจงัหวัดอย่างกะทนัหนั ไม่ได้เตรียมตวัล่วงหน้า  

     บวัได้เสนอให้อุบลแวะซื Iอเสื Iอผ้าสีดาํในห้างสรรพสนิค้าระหว่างการเดนิทางสาํหรับไส่ไว้ทกุข์ 

     และแสดงความอาลัยแก่ญาตทิี1เสียชีวติ การกระทาํของบวัและอุบลแสดงถงึบรรทดัฐานใดของสังคม 

 ". จารีต 

 5. คตธิรรม 

 @. กฎหมาย 

 E. วิถีประชา                                                                                                                              

 I. สญัลกัษณ์ทางสงัคม 

Pg. ข้อใดถกูต้อง 

 ". ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐรวม 

 5. รัฐบาลรูปแบบสหพนัธรัฐ มีการแบง่แยกอํานาจระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิKน 

 @. รัฐรวม คือ รัฐทีKมีความเป็นเอกภาพในการปกครอง 

 E. ประเทศไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา มีการปกครองแบบสหพนัธรัฐ 

 I. ประเทศเยอรมนี ฟินแลนด์ และมาเลเซียมีการปกครองแบบรัฐเดีKยว 
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เสดสาด 

P!. ในระยะที1มีการคลายลอ็กดาวน์ และการผ่อนคลายมาตรการจากภาครัฐในเรื1องสถานการณ์การแพร่ 

    ระบาดของโรคตดิต่อโควดิ-!f โดยที1รัฐบาลออกนโยบาย เราเที1ยวด้วยกัน แล้วนัIนกลับพบว่าเหตุใดต่อไปนี I 

    ที1ทาํให้ราคาห้องพกัปรับตวัเพิ1มสูงขึ Iนเมื1อเทยีบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 ". เกิดอปุสงค์สว่นเกินกบัจํานวนห้องพกัในตลาด 

 5. ต้นทนุผู้ให้บริการห้องพกัในตลาดปรับตวัลดลง 

 @. เกิดภาวะจํานวนห้องพกัล้นตลาด 

 E. อปุสงค์สว่นเกินเทา่กบัศนูย์ แตอ่ปุทานน้อยลง 

 I. เกิดอปุทานสว่นเกินและอปุสงค์สว่นเกินของผู้ให้บริการในตลาด 

PP. ข้อใดกล่าวถงึอุปสงค์ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ได้ถกูต้อง 

 ". นํ Vาเงินต้องการไปเทีKยวประเทศญีKปุ่ น แตส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-"j ทําให้ไมส่ามารถเดนิทางได้ 

 5. แดงเป็นสาวกโทรศพัท์มือถือยีKห้อดงั จงึอยากได้โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม ่แตรุ่่นเก่ายงัสามารถใช้การได้อยู ่

 @. เหลอืงซื Vอคอมพิวเตอร์เครืKองใหมใ่ห้น้องชาย โดยการกู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 E. เขียวกดจองกลอ่งสุม่ “รัก"” ในเพจขายสนิค้าออนไลน์ชืKอดงั แตไ่มไ่ด้ชําระเงิน 

 I. ขาววางแผนซื Vอเงินดจิิทลั แตเ่งินสดและเงินในบญัชีไมพ่อ จงึรอซื Vอในเดือนถดัไป 

PX. เมื1อราคายางพาราตกตํ1า รัฐบาลจงึเสนอให้มีการแปรรูปยางพาราเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ โดยร่วมมือกับ 

     ภาคเอกชน ทาํให้เกดิผลต่อเส้นอุปสงค์หรืออุปทานของยางพาราอย่างไร 

 ". เส้นอปุสงค์เคลืKอนไปทางซ้าย 

 5. เส้นอปุสงค์เคลืKอนไปทางขวา 

 @. เส้นอปุทานเคลืKอนไปทางซ้าย 

 E. เส้นอปุทานเคลืKอนไปทางขวา 

 I. ไมมี่ผลตอ่เส้นอปุสงค์และเส้นอปุทาน 
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P\. ข้อใดเป็นนโยบายทางการเงนิที1รัฐบาลสามารถนํามาใช้เพิ1มลดปริมาณเงนิในระบบเศรษฐกจิได้ 

 ". การเพิKมลดอตัราภาษีในระบบเศรษฐกิจ 

 5. การเพิKมลดปริมาณการซื Vอขายพนัธบตัรของรัฐบาล 

 @. การเพิKมลดปริมาณการรายจา่ยของรัฐบาล 

 E. การเพิKมลดปริมาณการกู้ ยืมเงินจากตา่งประเทศของรัฐบาล 

 I. การเพิKมลดปริมาณการจ้างงานในตลาด 

P^. การที1ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (FTA) และการเงนิระหว่างประเทศทาํให้ไทยต้องประสบปัญหา 

     สาํคัญในข้อใด 

 ". การเงินสาํรองระหวา่งประเทศเกิดการขาดดลุ 

 5. การผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก 

 @. การเปลีKยนแปลงนโยบายทางการเงินการคลงัของรัฐ 

 E. การขาดแคลนแรงงานตา่งด้าวในประเทศ 

 I. การปรับตวัของกําแพงภาษีกบัประเทศคูค้่าทีKไมไ่ด้ร่วม FTA 

P_. “ตลาดที1มีลักษณะของอุปสงค์ที1มีความชันเป็นลบ เป็นตลาดที1สามารถทาํให้เกดิกาํไรได้ในระยะยาว  

      เพราะตลาดประเภทนี Iมีกาํแพงหรืออุปสรรคที1กีดกันไม่ให้ผู้แข่งขันรายอื1นสามารถเข้ามาแข่งขันได้”  

      จากข้อความที1กล่าวมาข้างต้นนัIน เป็นลักษณะของตลาดประเภทใดในระบบเศรษฐกจิ 

 ". ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 

 5. ตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ 

 @. ตลาดกึKงสมบรูณ์ 

 E. ตลาดผกูขาด 

 I. ตลาดกึKงแขง่ขนักึKงผกูขาด 
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Pc. ข้อใดไม่สาเหตุที1ทาํให้เกดิการขาดดุลการค้าในระบบเศรษฐกจิมากขึ Iน 

 ". รัฐบาลจดัทํางบประมาณรายจา่ยประจําปีแบบขาดดลุ 

 5. การดําเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวด 

 @. การลดอตัราภาษีสนิค้านําเข้า 

 E. อตัราเงินเฟอ้ของประเทศสงูกวา่ประเทศคูค้่า 

 I. การประกาศรายการควบคมุสนิค้านําเข้า 

Pe. ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยมกับระบบเศรษฐกจิแบบสังคมนิยมแตกต่างกันมากที1สุดในสาระสาํคัญข้อใด 

 ". การถือครองทรัพย์สนิ 

 5. การซื Vอขายแรงงาน 

 @. การเลอืกบริโภคสนิค้าและบริการ 

 E. การแลกเปลีKยนสนิค้าและบริการ 

 I. การพฒันาทางเทคโนโลยี 

Pf. ข้อใดกล่าวถงึทศันะของนักเศรษฐศาสตร์ต่อความหมายของต้นทนุการผลติ 

 ". คา่ตอบแทนทีKจา่ยให้ปัจจยัการผลติตา่งๆ ทีKใช้ในการผลติ ทั VงทีKเป็นตวัเงินและต้นทนุคา่เสยีโอกาส 

 5. รายจา่ยทีKไมมี่หลกัฐานและมีหลกัฐานของกิจการซึKงรวมทั VงทีKได้มีการจา่ยจริงและไมไ่ด้จา่ยจริง 

 @. รายจา่ยทีKมีหลกัฐานทกุชนิดทีKกิจการจา่ยออกไปจริง และมีหลกัฐานการจา่ยอยา่งแจ้งชดั 

 E. คา่เสยีโอกาสในการใช้ปัจจยัการผลติไปใช้ในการเลอืกสิKงใกล้เคียง 

 I. คา่ใช้จา่ยทีKมาจากการผลติสนิค้าโดยไมน่บัรวมคา่การบริการ 

Xg. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมีความสอดคล้องกันในเรื1องใดมากที1สุด 

 ". การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะสมาชิกหรือคนในชมุชนเดียวกนั 

 5. การบริหารจดัการทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 @. การกํากบั ดแูลให้สมาชิกปฏิบตัตินภายใต้หลกัประชาธิปไตย 

 E. การสง่เสริมให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในสงัคมระดบัชมุชน 

 I. การยดึแนวทางหรือหลกัการในการพึKงตนเอง 
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ประวัติสาด 

X!. การศกึษาประวัตศิาสตร์ไทยในข้อใด ที1ผู้ศกึษาจะค้นคว้าข้อมูลจาก “เอกสารบนัทกึการเดนิทางของ 

     ชาวต่างชาต”ิ ได้ดกีว่าการศกึษาจากพระราชพงศาวดาร 

 ". การศกึษาเส้นทางการเดนิทพัไปตีขนุสามชน เจ้าเมืองฉอดของพระรามคําแหง 

 5. การบรูณะปราสาท พระราชวงั และวดัวาอารามตา่งๆ ในสมยักรุงศรีอยธุยา 

 @. การศกึษาวิถีชีวิตการแตง่กาย การกินอยู ่วฒันธรรมชาวบ้าน ของชาวกรุงศรีอยธุยา 

 E. การบริหารและการปฏิรูปราชการแผน่ดนิในสมยัพระเพทราชา 

 I. การศกึษาการก่อสร้างพระนครในชว่งการตั Vงกรุงรัตนโกสนิทร์ 

XP. จงัหวัดใดต่อไปนี Iในภาคใต้ ไม่ปรากฏร่องรอยความเจริญในช่วงที1อารยธรรมของแคว้นตามพรลงิค์ก่อตั Iง 

     และมีความเจริญรุ่งเรือง 

 ". นครศรีธรรมราช 

 5. สรุาษฎร์ธานี 

 @. สงขลา 

 E. พทัลงุ 

 I. ระนอง 

XX. พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงครองราชย์ครบ  

     cg ปี ในพุทธศักราช P^^f ซึี1 งถอืเป็นพระมหากษัตริย์ที1ครองราชย์ยาวนานที1สุดของไทย ขณะเดยีวกัน  

     พุทธศักราช P^_^ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดของโลกที1จะทรงครองราชย์ครบ cg ปี  

 ". สมเดจ็พระราชินีนาถมาร์เกรเธอทีK 5 แหง่เดนมาร์ก 

 5. สมเดจ็พระราชินีนาถเอลซิาเบธทีK 5 แหง่สหราชอาณาจกัร 

 @. สมเดจ็พระราชาธิบดีสลุตา่นฮสัซานลั โบลเกียห์ แหง่บรูไนดารุสซาลาม 

 E. สมเดจ็พระราชาธิบดีคาร์ลทีK "a กสุตาฟ แหง่สวีเดน 

 I. สมเดจ็พระสนัตปาปาฟรังซสิ แหง่นครรัฐวาตกินั 
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X\. เหตุการณ์ใดที1ทาํให้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสถาปนาสมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภา 

     ผ่องศรี พระบรมราชนีินาถ ให้ทรงดาํรงตาํแหน่งผู้สาํเร็จราชการแทนพระองค์ 

 ". การเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. 5EEu 

 5. การสิ Vนพระชนม์ของพระองค์เจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ (พระนางเรือลม่) 

 @. การเสดจ็ประพาสยโุรป พ.ศ. 5EIu 

 E. การเข้ามาของฝรัKงเศสในวิกฤตการณ์ ร.ศ. ""5 

 I. การเสดจ็ประพาสต้น ครั VงทีK " ร.ศ."5@ 

X^. ความสาํคัญของจดหมายเหตุลาลูแบร์ต่อการศกึษาประวัตศิาสตร์ไทยคือข้อใด 

 ". เป็นเอกสารชั VนรองเกีKยวกบัการปกครองในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

 5. เป็นเอกสารชั Vนต้นทีKอธิบายเรืKองราวและรัชสมยัของพระมหากษัตริย์สมยัอยธุยา 

 @. เป็นเอกสารชั Vนต้นทีKบนัทกึเรืKองราววิถีชีวิตของชาวฝรัKงเศสในสมยัอยธุยา 

 E. เป็นเอกสารชั VนรองทีKบนัทกึเรืKองราววิถีชีวิตของคนไทย ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

 I. เป็นเอกสารชั Vนต้นทีKบนัทกึเรืKองราววิถีชีวิตของคนไทย ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

X_. ข้อใดให้ความหมายเกี1ยวกับเหตุการณ์อาหรับสปริงได้ถกูต้องที1สุด 

 ". แนวทางการเมืองแบบอิสลามกลบัมามีบทบาทโลกอาหรับโดยเริKมต้นทีKประเทศตนีูเซีย 

 5. เป็นสงครามระหวา่งศาสนาของชาวอาหรับ โดยเริKมจากประเทศตนีูเซีย 

 @. เป็นการประท้วงการผกูขาดอํานาจของผู้ปกครองในโลกอาหรับโดยเริKมต้นทีKประเทศตนีูเซีย 

 E. เป็นการปฏิวตัเิรืKองความทดัเทียมกนัของสตรีในโลกอาหรับโดยเริKมต้นทีKประเทศตนีูเซีย 

 I. เป็นความร่วมมือของประชาชนในภมิูภาคตะวนัออกในการตอ่ต้านรัฐบาลประเทศตนีูเซีย 

Xc. การล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตกไม่ส่งผลกระทบต่อชนพื Iนเมืองในเรื1องใด 

 ". ชนพื Vนเมืองยอมรับวฒันธรรมตะวนัตกวา่เจริญกวา่ตน 

 5. อาณานิคมกลายเป็นแหลง่วตัถดุบิและตลาดสนิค้า 

 @. ชนพื Vนเมืองเลกิตดิตอ่ระหวา่งกนัโดยใช้ภาษาถิKน 

 E. แนวคดิเรืKองชาตนิิยมกระจายไปยงัอาณานิคม 

 I. ชนพื Vนเมืองยอมรับสถานภาพวา่ตนเองมีสถานภาพทีKตํKากวา่ในดนิแดนอาณานิคม 
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Xe. นักวทิยาศาสตร์คนใดที1สนับสนุนแนวคดิว่า ดวงอาทติย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ซึ1งขัดแย้งกับความ 

     เชื1อทางศาสนา จนกระทั1งถกูศาสนจกัรต่อต้านและบงัคับให้ยุตกิารเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวแก่สาธารณชน 

 ". นิโคลสั  คอเปอร์นิคสั 

 5. กาลเิลโอ  กาลเิลอิ 

 @. ฟรานซสิ  เบคอน 

 E. โยฮนั  เคปเลอร์ 

 I. เซอร์ไอแซก  นิวตนั 

Xf. ข้อใดไม่ใช่แรงผลักดนัที1ทาํให้เกดิการปฏวัิตอุิตสาหกรรมในยุโรปสมัยคริสต์ศตวรรษที1 !f 

 ". ความมัKนคงและเสรีภาพทางการเมือง ทีKทําให้ชนชั Vนกรรมาชีพเข้ามามีบทบาทในการปฏิวตัอิตุสาหกรรมในยคุทีKสอง 

 5. การเพิKมจํานวนประชากรในเขตชนบท จนเกิดการหลัKงไหลเข้าสูเ่มือง อนัเป็นผลมาจากการปฏิบตัเิกษตรกรรม 

 @. การขยายตวัทางการค้าและการสะสมทนุ ทีKทําให้อปุสงค์ของสนิค้าและบริการในยโุรปเพิKมขึ Vนตามจํานวน  

    ประชากรทีKเพิKมขึ Vน 

 E. การสาํรวจทางทะเลเพืKอการขยายดนิแดน และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเพืKอดงึดดูให้เกิดการเข้ารีตและจดัสง่ 

     สนิค้าและบริการให้แก่เจ้าอาณานิคม 

 I. พฒันาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการผลติ เป็นผลทําให้เกิดการพฒันาเครืKองมือทีKลดการใช้  

     แรงงาน และลดเวลาในการผลติสนิค้าและบริการตา่งๆ 

\g. ข้อใดไม่ใช่นโยบายทางการเมือง สังคม เศรษฐกจิของประธานาธิบดโีจ  ไบเดน 

 ". นโยบาย Buy American 

 5. นโยบาย America Must Lead Again 

 @. นโยบาย Make America Great Again 

 E. นโยบาย Build Back Better 

 I. นโยบายกลบัสูก่ารเป็นภาคใน Paris Agreement 
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ภูมิสาด 
\!. ลักษณะทางภมูศิาสตร์กับการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิในข้อใดไม่สัมพนัธ์กัน 

 ". การเลี Vยงสตัว์แบบเร่ร่อน   พบในเขตอากาศหนาวเยน็และทุง่หญ้ากึKงทะเลทราย 

 5. การเพาะปลกูแบบเมดเิตอร์เรเนียน  พบในเขตตอนใต้สดุของทวีปแอฟริกา 

 @. แหลง่ประมงทีKสาํคญั    พบบริเวณแกรนด์แบงก์ในทวีปอเมริกาเหนือ 

 E. การเพาะปลกูแบบผสม    พบบริเวณทีKราบใหญ่ในทวีปยโุรป 

 I. การเพาะปลกูเพืKอยงัชีพ    พบบริเวณลุม่แมนํ่ Vาคองโก 

ไมม่ีคําตอบ                                                                                              
\P. “ท่าเรือแหลมฉบงั พบ c ตู้คอนเทนเนอร์สําแดงเดจ็ ระบุเป็นพลาสตกิ แต่พบลักลอบขนขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 

      อันตรายากต่างประเทศเข้าไทย” เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการกระทําความผิดตามอนุสัญญาใด 

 ". อนสุญัญาไซเตส 

 5. อนสุญัญาเวียนนา 

 @. อนสุญัญาบาเซลิ 

 E. อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 I. อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลีKยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

\X. ข้อใดต่อไปนี I ไม่ใช่วัตถุประสงค์และภารกจิหลักขององค์การกองทนุสัตว์ป่าโลกสากล  

     (World Wide Fund for Nature : WWF) 

 ". การปกปอ้งสิKงมีชีวิตทีKใกล้สญูพนัธ์และถิKนทีKอยูอ่าศยัของสิKงมีชีวิตเหลา่นั Vน 

 5. ผลกัดนัให้เกิดการลดภาวะมลพิษและลดการบริโภคอยา่งสิ Vนเปลอืง 

 @. การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก 

 E. สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัKงยืน 

 I. เผยแพร่ความรู้ตอ่สาธารณชนในเรืKองสิKงแวดล้อมของไทย 

\\. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี1ยวกับกระแสนํ Iาในมหาสมุทร 

 ". กระแสนํ Vาเยน็มีผลให้อณุหภมิูบริเวณชายฝัKงเขตละตจิดูตํKาเยน็ลง 

 5. กระแสนํ Vาอะแลสกาและกระแสนํ Vากลัฟ์สตีมคือ กระแสนํ Vาอุน่ 

 @. ลมประจําถิKนและลมประจําฤดไูมมี่ผลตอ่ผิวนํ Vาในมหาสมทุร 

 E. กระแสนํ Vาอุน่ไหลจากบริเวณศนูย์สตูรไปทางขั Vวโลกทั Vงสอง 

 I. กระแสนํ Vาเหนือศนูย์สตูรจะไหลตามเข็มนาฬิกา 
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\^. ปรากฏการณ์ทางภมูศิาสตร์ข้อใดที1มีกระบวนการปรับประดบัแผ่นดนิแตกต่างจากข้ออื1น 

 ". ดนิดอนสามเหลีKยมปากแมนํ่ Vาไนล์ ประเทศอียิปต์ 

 5. ทีKราบดนิลมหอบทางตอนเหนือของประเทศจีน 

 @. แหลมตะลมุพกุ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 E. แหลมตาชี จงัหวดัปัตตานี 

 I. เกาะตาป ูจงัหวดัพงังา 

\_. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี1ยวกับภเูขาไฟ 

 ". แก๊สพิษทีKเกิดจากการปะทขุองภเูขาไฟสามารถลอยขึ Vนสูบ่รรยากาศชั Vนสแตรโทสเฟียร์ได้ 

 5. ภเูขาไฟใต้ธารนํ Vาแข็งไมส่ามารถปะทไุด้เนืKองจากลาวาจะเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็ว 

 @. ดนิทีKเกิดจากแหลง่ภเูขาไฟมีแร่ธาตตุา่งๆ ทีKเหมาะสมในการเพาะปลกู 

 E. การปะทขุองภเูขาไฟอาจสง่ผลกระทบตอ่การจราจรทางอากาศ 

 I. การปะทขุองภเูขาไฟทําให้เกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 

\c. แผนที1ภูมิประเทศมาตราส่วน ! : ^gggg วัดพื Iนที1นาได้ X ตารางเซนติเมตร ผืนนาแห่งนี Iมีพื Iนที1จริงกี1 

     ตารางกิโลเมตร 

 1. 0.75 

 2. 1.50 

 3. 3.00 

 4. 4.50 

 5. 6.00 

\e. การตดิตามการลักลอบทิ Iงกากอุตสาหกรรมควรเลือกใช้เครื1องมือทางภมูศิาสตร์ในข้อใดจงึจะเหมาะสมที1สุด 

 ". แผนทีKเฉพาะเรืKอง 

 5. รูปถ่ายทางอากาศ 

 @. ภาพจากดาวเทียม 

 E. ระบบนําทางด้วยดาวเทียม 

 I. แผนทีKภมิูประเทศ 
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\f. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี1ยวกับการกระจายประชากรในภมูภิาคต่างๆ ของโลก 

 ". บนแผน่ดนิใหญ่ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีประชากรหนาแนน่บริเวณทีKราบลุม่แมนํ่ Vา 

 5. ลกัษณะภมิูประเทศทีKเป็นภเูขาก่อให้เกิดข้อจํากดัทางเศรษฐกิจจงึทําให้มีประชากรเบาบาง 

 @. ในภมิูภาคโอเชียเนียมีประชากรหนาแนน่บริเวณหมูเ่กาะในมหาสมทุรแปซฟิิก 

 E. ประชากรโลกมากกวา่ร้อยละ ju อาศยัอยูท่างตอนเหนือของเส้นศนูย์สตูร 

 I. ประชากรโลกอาศยัหนาแนน่บริเวณทีKเป็นขอบทวีป 

^g. ข้อใดถกูต้องเกี1ยวกับแนวทางการจดัการทรัพยากรที1ใช้แล้วไม่หมดไป 

 ". การใช้ประโยชน์ต้องใช้ตามความจําเป็น 

 5. การใช้ประโยชน์เฉพาะทรัพยากรทีKเป็นสว่นเพิKมพนูเทา่นั Vน 

 @. ควรนําสว่นทีKเป็นของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ 

 E. ต้องจดัให้มีองค์ประกอบภายในทีKมีชนิดและปริมาณทีKได้สดัสว่นกนั 

 I. ต้องควบคมุและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหามลพิษจากการใช้ประโยชน์
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