
  

 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ช่ือ....................................................................................   รหัสวิชา   02 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  สังคมศึกษา 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  29 ตุลาคม 2554 
ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  15.00 - 17.00 น. 

ค าอธิบาย 
 1.  ข้อสอบนี้ มี    18  หน้า ( 100 ข้อ) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2.  ก่อนตอบคําถาม ต้องเขียนชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ลงในกระดาษแผ่นนี้ และใน
กระดาษคําตอบ พร้อมท้ังระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข้อสอบให้ตรงกับชุดข้อสอบท่ีรับ 

3.  ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดําเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก หรือ   ในกระดาษ คําตอบ
ให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคําตอบท่ีถูกต้องหรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ้าเลือก  เป็นคําตอบท่ีถูกต้อง ให้ทําดังนี้ 

 
 ถ้าต้องการเปล่ียนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให้สะอาดหมดรอยดํา

เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 
4.  ห้าม นําข้อสอบและกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบ 
5.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 
ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันท่ี  17  มกราคม  2555 



รหัสวิชา 02 2 วันเสาร์ท่ี  29  ตุลาคม  2554 
ช่ือวิชา  สงัคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. คุณสมบัติ  “มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์”   ไม่ได้เป็นคุณสมบัติของผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งใด ใน  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 (1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ    (2) กรรมการการเลือกต้ัง    
 (3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน    (4) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง 
     อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ "  คําว่า อันหนึ่งอันเดียว มีความหมายตามข้อใด 
 (1) ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช   (2) ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียว 
 (3) ประเทศไทยมีดินแดนท่ีต่อเนื่องกันตลอด  (4) ประเทศไทยเป็นรัฐประชาธิปไตย 
3.  หลักการข้อใดสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้ผู้พิพากษาสามารถพิจารณาคดีได้อย่างเท่ียงธรรม 
 (1) ศาลต้องดําเนินการพิจารณาพิพากษาในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
 (2) ศาลต้องพิจารณาพิพากษาคดีโดยดําเนินการตามหลักกฎหมาย 
 (3) รัฐสภาต้องออกกฎหมายมาอย่างถูกต้องเท่ียงธรรม 
 (4) ผู้พิพากษามีอิสระในการพิพากษาคดี   
4.  การแบ่งประเภทกฎหมายตามหน้าท่ีของกฎหมายคือ ข้อใด 
 (1)   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
 (2)   กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 
 (3)  กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 (4)   กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง 
5. เม่ือศาลพิพากษา ให้ลูกหนี้แพ้คดี ใครมีอํานาจยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาชําระหนี้ 
 (1)  เจ้าหน้าท่ีตํารวจ   (2) เจ้าพนักงานบังคับคดี 
 (3) พนักงานอัยการ   (4) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา 
6. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

(1) ประธานรัฐสภา   (2) นายกรัฐมนตรี 
(3) ประธานวุฒิสภา   (4) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

7. ข้อใด ไม่ใช่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 (1)  คณะกรรมการการเลือกต้ัง   (2)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (3)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (4)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 
 (1) ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ 
 (2) ประธานาธิบดีมีอํานาจยุบสภา 
 (3) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
 (4) ประธานาธิบดีมีอํานาจแต่งต้ังผู้พิพากษาศาลสูง  



รหัสวิชา 02 3 วันเสาร์ท่ี  29  ตุลาคม  2554 
ช่ือวิชา  สงัคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ในเดือนตุลาคม 2554  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  อยู่ท่ี 
อาคารท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่ีจะรวมหน่วยงานทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหา ผู้อํานวยการ
ศูนย์ฯ ดังกล่าว คือ  

 (1) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          
 (2) นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 (3) นายธีระ วงศ์สมุทร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
 (4) พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
10.  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน      

ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระคู่หม้ัน  น.ส.เจตซุน เปมา   เมืองหลวงของภูฏาน คือข้อใด 
 (1) เมืองทิมพู  (Thimphu)    (2) เมืองพาโร (Paro)    
 (3) เมืองพูนาคา (Punaka)   (4) เมืองชาร์คอป (Sharchops)      
11. ข้อใดเป็นรัฐท่ีไม่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข  
 (1)   ประเทศอิสราเอล    (2)  ประเทศสวีเดน 
 (3)  ประเทศไอร์แลนด์    (4)  ประเทศโปรตุเกส  
12. การประชุมอาเซียนบวก 3 (ASEAN +3)  คําว่า “บวก 3” หมายถึงประเทศใดบ้าง 
        (1) จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี    (2) จีน   อินเดีย   ออสเตรเลีย   
 (3) ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์   ญี่ปุ่น  (4) อินเดีย   ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย       
13. ในการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554  ผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร           

แบบบัญชีรายชื่อ ภาคใดน้อยท่ีสุด  เม่ือคิดเป็นร้อยละ 
 (1) ภาคเหนือ       (2) ภาคกลาง      
 (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4) ภาคตะวันออก    
14.  พรรคการเมืองท่ีเข้าร่วมรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  เป็นพรรคสุดท้ายคือพรรคใด 
 (1) ประชาธิปไตยใหม่    (2)  พรรคพลังชล  
 (3) พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน   (4)  พรรคมหาชน  
15. “นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี”   จากข้อมูลดังกล่าว  กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  เราสามารถสรุปได้ว่า นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  ต้องมีอายุไม่
ตํ่ากว่าก่ีปี บริบูรณ์ 

  (1)  25 ปี บริบูรณ์   (2)  30 ปี บริบูรณ์ 
 (3)  35 ปี บริบูรณ์   (4)  40 ปี บริบูรณ์  
 
 



รหัสวิชา 02 4 วันเสาร์ท่ี  29  ตุลาคม  2554 
ช่ือวิชา  สงัคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. ตามพ.ร.บ.จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  
“เยาวชน” มีความหมายตามข้อใด   

  (1)  บุคคลอายุ เกิน 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 (2)  บุคคลอายุ เกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 (3)  บุคคลอายุ เกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 (4)  บุคคลอายุ เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง  18 ปีบริบูรณ์   
17. หน้าท่ีของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ข้อใดท่ีกระทําได้โดย

ไม่ต้องรอ “ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 (1)  ช่วยเหลือราชการ  
 (2)  รับการศึกษาอบรม 
 (3)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (4)  รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
18. ข้อใดไม่ใช่สาขาของรางวัลโนเบล ท่ีเป็นเจตนารมณ์ของอัลเฟรด โนเบล  (Alfred Nobel) 
 (1)  สาขาเคมี      (2) สาขาเศรษฐศาสตร์  
 (3)  สาขาฟิสิกส์    (4) สาขาการแพทย์   
19. ในเดือนตุลาคม 2554 ประเทศใดในสหภาพยุโรป มีการเก็บภาษีประเภทใหม่  คือ  “ภาษีไขมัน” 
      จากผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบของ  “ไขมันอ่ิมตัว”  ต่อกิโลกรัม   เพราะภาวะโรคอ้วนเป็น

สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนกําหนดของประชากร 
 (1) อังกฤษ       (2) สวีเดน    
 (3) เดนมาร์ก      (4) อิตาลี    
20. การเลือกต้ังประธานาธิบดีสิงคโปร์ เม่ือเดือนสิงหาคม 2554 ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง คือ   
 (1)  Tan Kin Lian  (2)  Tan Cheng Bock 
 (3)  Tan Jee Say   (4)  Tan Keng Yam 
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท่ีย่ังยืน 

(1) การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน โดยเน้นการผลิต การแปรรูปทางการเกษตร      

โดยไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนําเอาความรู้ 

เทคนิค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความย่ังยืน  
(4) การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดยพึ่งพาการแพทย์สมัยใหม่ให้น้อยท่ีสุด ใช้ยาสมุนไพร        

การนวดพื้นบ้าน การออกกําลังการและรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากข้ึน  



รหัสวิชา 02 5 วันเสาร์ท่ี  29  ตุลาคม  2554 
ช่ือวิชา  สงัคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว 

(1) มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(2) มีการปลูกพืชผลสวนครัวและพืชสมุนไพรตามบริเวณท่ีว่างรอบบ้าน  
(3) มีการปลูกข้าวในปริมาณพอดีกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนตลอดท้ังปี 
(4) มีการปลูกผลไม้ชนิดเดียวกันในแปลงพื้นท่ีเกษตรท้ังแปลงเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 23. ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแนวพระราชดําริ “ระเบิดจากภายใน” 

(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(2) การสร้างกลุ่มสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจ 
(3) การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อให้เรียนรู้ท่ีจะปกครองตนเอง ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและ

เติบโตข้ึน 
(4) หากสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความ

ม่ันคงและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในทุกๆด้าน ก็สามารถพึ่งตัวเองโดยไม่จําเป็นท่ีจะต้องออกสู่
สังคมภายนอก 

 24.  หากมีเกษตรกรจํานวนมากกําลังประสบปัญหาขาดแคลนท่ีดินทํากิน การจัดต้ังองค์กรใดท่ีจะสามารถ
ให้การช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ดีท่ีสุด 

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์   (2)  สหกรณ์นิคม 
     (3) สหกรณ์การเกษตร   (4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

25.  ปัจจัยใดต่อไปนี้ปัจจัยใดจะทําให้อุปทานของสินค้ามีแนวโน้มลดลง  
(1) การข้ึนอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า    
(2) การตรึงราคาน้ํามันดีเซล 
(3) เทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้ามากข้ึน 
(4) รัฐบาลลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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26. จากตารางแสดง ราคา อุปสงค์และ อุปทานท่ีกําหนดให้นี้ ราคาระดับใดท่ีทําให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด
จํานวน 40 หน่วย 

ตาราง    แสดง ราคา อุปสงค์และอุปทาน ของตลาดเงาะแห่งหนึ่ง 

ราคา (บาท) ปริมาณอุปสงค์ (กิโลกรัม) ปริมาณอุปทาน (กิโลกรัม) 

10 140 20 
20 120 40 

30 100 60 

40 80 80 

50 60 100 

60 40 120 

70 20 140 
(1) ราคา 10 บาท   (2) ราคา 30 บาท 

    (3)   ราคา 50 บาท                   (4) ราคา 70  บาท 
27.   ตัวเลือกใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการดําเนินนโยบายการคลัง 

(1) การใช้นโยบายการคลังขยายตัวสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ 
(2) การใช้นโยบายการคลังขยายตัวมีแนวโน้มทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อข้ึนได้ 
(3) การเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมได้ 
(4) การคลังสาธารณะ หรือการคลังของรัฐ ครอบคลุมขอบเขต 2 เร่ือง คือ รายรับของรัฐบาล 

และรายจ่ายของรัฐบาล  
28. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําเอานโยบายใดมาใช้ หากเห็นว่าระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องในตลาดเงิน

มีมากเกินไป  
(1) ลดอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย 
(2) ลดอัตรารับช่วงซ้ือลดกับธนาคารพาณิชย์ 
(3) ขายต๋ัวเงินคลังให้กับสถาบันการเงิน 
(4) ประกาศรับซ้ือพันธบัตรรัฐบาลคืนกลับจากประชาชนท่ัวไป 

29. ตัวเลือกใด ไม่ไช่ ภาษีทางอ้อมท่ีรัฐบาลไทยจัดเก็บกับประชาชน 
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บจากการซ้ือสินค้าและบริการ 
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(3) ภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุรา 
(4) ภาษีศุลกากร 
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30.  ตัวเลือกใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องท่ีสุด 
(1) นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุปทานข้ึนได้ 
(2) ภาษีการขายถือเป็นภาษีทางตรง เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีจากผู้ขายสินค้าโดยตรง  
(3) การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการใช้นโยบายการเงินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(4) การเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ 

31. การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อเศรษฐกิจไทย ยกเว้นข้อใด 
(1) ทําให้ตลาดมีขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิม และมีกําลังซ้ือเพิ่มมากข้ึน   
(2) ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้สินค้าท่ีส่งออกของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เพิ่มข้ึน  
(3) การแข่งขันรุนแรงเพิ่มข้ึน มีการแย่งส่วนแบ่งตลาดซ่ึงกันและกัน นําไปสู่การขัดแย้งทาง

การค้า 
(4) ทําให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบการเงินให้ดีย่ิงข้ึน  

32. หากประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้ามากข้ึนจะส่งผลกระทบต่อภาษีใดของรัฐบาลมากท่ีสุด 
(1) ภาษีศุลกากร    (2) ภาษีสรรพสามิต 
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 33. องค์การการค้าระหว่างประเทศ (WTO) มีบทบาทในด้านใดต่อประเทศไทย 
(1) ช่วยให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศไทยดีข้ึน 
(2) ส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศโดยลดข้อจํากัดทางด้านการค้า 
(3) เป็นแหล่งสนับสนุนในด้านเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  
(4) ไกล่เกล่ียข้อพิพาททางการเมืองระหว่างประเทศ 

34.  ตัวเลือกใดต่อไปนี้ตัวเลือกใดเป็นปัจจัยท่ีทําให้ดุลการค้าและบริการของไทยแย่ลง  
(1) ค่าเงินบาทแข็งค่า 
(2) คนไทยนิยมนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง 
(3) ชาวต่างชาติหันไปลงทุนในประเทศอ่ืนเพิ่มข้ึน 
(4) ชาวต่างชาตินิยมท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

 35. มาตรการการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศประเภทใดท่ีมักจะถูกนํามาใช้หลังจากมีการเปิดเขตเสรี
การค้า 

(1)   ภาษีศุลกากร   (2)  การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้านําเข้า 
(3) การอุดหนุนการส่งออก           (4)  การระบุแหล่งกําเนิดสินค้า 
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36. ตัวเลือกใดกล่าวถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบ “สหภาพเศรษฐกิจ” ได้ถูกต้องครบถ้วนท่ีสุด 
(1) ประเทศสมาชิกยอมเลิกภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าแก่กัน และประเทศท่ีไม่ได้เป็น

สมาชิกยังต้องพบกับภาษีศุลกากรและข้อจํากัดทางการค้าซ่ึงประเทศสมาชิกจะร่วมกัน
กําหนดเป็นอัตราเดียวกัน 

(2) เปิดโอกาสให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้าบริการและปัจจัยการผลิตเข้าออกระหว่างประเทศ
สมาชิกได้อย่างเสรี 

(3) มีการเคล่ือนย้ายสินค้าบริการและปัจจัยการผลิตเข้าออกระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี 
ใช้นโยบายการค้ากับประเทศนอกสหภาพร่วมกันและกําหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน  

(4) มีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี, กําหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน  และใช้เงิน
อัตราสกุลเดียวกัน 

37. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

(1)   จีนและญี่ปุ่นร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเชีย  

(2) มาเลเซียส่งออกยางพาราไปยังฟิลิปปินส์ได้รับอัตราภาษีพิเศษท่ีร้อยละ 0.05  

(3) เวียตนาม ลาว และ ไทยรวมกลุ่มกันเพื่อกําหนดราคาข้าวในการส่งออกสู่ตลาดโลก 

(4) ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ จัดเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีอาจส่งผล 

      ต่อภูมิภาค 

38.   ตัวเลือกต่อไปนี้ข้อใดไม่ได้เป็นผลท่ีตามมาจากการท่ีราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงข้ึน  
(1) ต้นทุนค่าเดินทางเพิ่มข้ึน 
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีหยุดชะงัก 
(3) ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
(4) ผู้ผลิตในประเทศได้รับกําไรจากการขายสินค้าลดลง 

 39.  การแข่งขันทางการค้าในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการหลายด้านยกเ ว้น
ข้อใด 

(1) ทําให้สินค้ามีความทันสมัย คุณภาพสูง และต้นทุนการผลิตตํ่าลง  
(2) ทําให้คุณภาพสินค้า บริการดีข้ึนเนื่องจากผู้ผลิตมีความรู้ความชํานาญในการผลิตเฉพาะอย่าง

ตามความถนัด 
(3) ทําให้สินค้ามีราคาสูงข้ึนเนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิต และมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
(4) ทําให้สินค้าและบริการมีการตอบสนองความต้องการอย่างท่ัวถึง  
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 40.  รัฐบาลจะดําเนินมาตรการพยุงราคาสินค้าเ ม่ือใด 
(1) ราคาดุลยภาพอยู่ในระดับสูงจนส่งผลให้ผู้บริโภคเดือดร้อน  
(2) ราคาดุลยภาพอยู่ในระดับตํ่าจนส่งผลให้ผู้ผลิตเดือดร้อน  
(3) ปริมาณสินค้าในท้องตลาดมีมากเกินความต้องการ 
(4) ผู้ผลิตมีอํานาจผูกขาด 

41. หัวข้อธรรมชื่ออะไรท่ีเขาเรียกว่า สาเหตุความทุกข์ 
 (1) มรรค    (2) สมุทัย 
 (3) นิโรธ    (4) เหตวาหิ 
42. คณาจารย์ท่ีมีชื่อเสียง 2 คนในแคว้นมคธสมัยท่ีเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชใหม่ๆ  และพระองค์เข้าไปขอ

ศึกษาธรรมด้วยนั้น คณาจารย์ท้ัง 2 คือ 
 (1) กัสสปะ มหาวีระ   (2) อุทกดาบส มหาวีระ 
 (3) อุทกดาบส อาฬารดาบส  (4) กัสสปะ อาฬารดาบส 
43. ตบะท่ีดาบสหรือฤาษีของอินเดียยุคโบราณชอบบําเพ็ญนั้น เม่ือเจ้าชายสิทธัตถะนํามาปฏิบัติและปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดกว่า เรียกตบะนี้ว่า 
 (1) ทุกรกิริยา    (2) ทุการกิริยา 
 (3) ทุกาลกิริยา    (4) ทุกกาลกิริยา 
44. นักโหราศาสตร์มือฉมัง ต่อมากลับกลายมาเป็นพระสาวกคนสําคัญคนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือใคร 
 (1) ภัททิยะ     (2) วัปปะ 
 (3) โกณฑัญญะ    (4) อัสสชิ 
45. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ชื่อธรรมอะไร 
 (1) อนุปุพพิกถา    (2) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 (3) สิงคาลสูตร    (4) อาทิตตปริยายสูตร 
46. วันใดคือวันท่ีศาสดาเอกของโลก เกิด บรรลุธรรม และละสังขารในวันเดียวกัน  
 (1) วันอาสาฬหบูชา   (2) วันวิสาขบูชา 
 (3) วันเทโวโรหนะ   (4) วันมาฆบูชา  
47. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ให้ภิกษุจํานวน 1,250 รูป ท่ีมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายฟัง

นั้น คือวันอะไร 
 (1) วันอาสาฬหบูชา   (2) วิสาขบูชา 
 (3) วันเทโวโรหนะ   (4) วันมาฆบูชา 
48. คําว่า “กามคุณ 5”  นั้น คงหมายถึงอะไรสักอย่างท่ีมี 5 อย่าง   5 อย่างท่ีว่านั้น คืออะไร 
 (1) รูป เสียง สี กล่ิน น้ํา   (2) รูป เสียง น้ํา สี รส 
 (3) รูป เสียง กล่ิน รส สุขใจ  (4) รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 
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49. ผู้หญิงโกนหัว ห่มผ้าสิขาวท่ีเขาเรียกกันว่า “แม่ชี”  นั้น ต้องประพฤติศีลในข้อใด 
 (1) ศีล 5     (2) ศีล 8 
 (3) ศีล 10    (4) ศีล 227 
50. คําว่า “มนุษยธรรม”  ท่ีคนพากันพูดกันบ่อยๆ นั้น เขาต้องประพฤติธรรมในข้อไหนได้ก่อน จึงจะชื่อว่ามี

มนุษยธรรม 
 (1) ศีล 5     (2) ศีล 8  
 (3) ศีล 10    (4) ศีล 227 
51. คนในสังคมประสบกับความรุ่งเรือง ประสบกับความสําเร็จ ท้ังทางด้านทรัพย์สินและยศถาบรรดาศักด์ิ 

เพราะเขาประพฤติธรรมข้อใด 
 (1) อิทธิบาท    (2) สังคหวัตถุ 
 (3) ฆราวาสธรรม   (4) พรหมวิหาร 
52. นักบริหารหรือนักปกครอง หรือครู อาจารย์ ท่ีถือว่า มีค่าท่ีคนอ่ืนๆ จะเคารพนับถือเพราะคุณธรรมนั้น 

เขาควรประพฤติธรรมข้อใด 
 (1) อิทธิบาท    (2) สังคหวัตถุ 
 (3) ฆราวาสธรรม   (4) พรหมวิหาร 
53. การผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้าน หรือเพื่อนท่ัวๆ ไป ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ธรรมข้อใดท่ีควร

นํามาปฏิบัติ 
 (1) อิทธิบาท    (2) สังคหวัตถุ 
 (3) ฆราวาสธรรม   (4) พรหมวิหาร 
54. สามี ภรรยาจะครองชีวิตกันอย่างมีความสุข ครอบครัวจะมีแต่ความสงบเรียบร้อย ธรรมข้อใดท่ีพวกเขา

ควรปฏิบัติ 
 (1) อิทธิบาท    (2) สังคหวัตถุ 
 (3) ฆราวาสธรรม   (4) พรหมวิหาร 
55. คําว่า  “ตรีเอกนุภาพ”  ของศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร 
 (1) พระบิดา เทพธิดา เทพบุตร  (2) เทพบุตร พระบิดา พระบุตร 
 (3) พระบิดา พระบุตร พระจิต  (4) พระบิดา พระบุตร เทพธิดา 
56. การถือศีลอดของชาวมุสลิม นิยมทําในเดือนท่ีเท่าไรของปีอิสลาม 
 (1) เดือนท่ี 7     (2) เดือนท่ี 6 
 (3) เดือนท่ี 5    (4) เดือนท่ี 4 
57. ศาสนาท่ีจะดํารงอยู่ได้นาน ต้องมีนักบวชเผยแผ่คําส่ังสอน แต่ศาสนาต่อไปนี้ศาสนาใดไม่มีนักบวช  
 (1) ฮินดู     (2) คริสต์ 
 (3) พุทธ     (4) อิสลาม 
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58. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างไร 
 (1) ต่อสู้เพื่อก่อต้ังมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา 
 (2) ต่อสู้เพื่อขอคืนพุทธคยาจากตระกูลมหันตะ  
 (3) ต่อสู้เพื่อสร้างวัดในอินเดีย 
 (4) ต่อสู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย 
59. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ หรือนามเดิมว่า ดอน เดวิด เทวะวิตถรณะ เป็นชนชาติใด 
 (1) เนปาล    (2) บังคลาเทศ 
 (3) อินเดีย    (4) ศรีลังกา 
60. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคร้ังแรกหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ นั้น พระองค์ทรงแสดงธรรมในวันอะไร  
 (1) วันมาฆบูชา    (2) วันวิสาขบูชา 
 (3) วันอาสาฬหบูชา   (4) วันเทโวโรหนะ 
61. เม่ือจุลศักราช 1106 ปีชวด พม่าเจ้าเมืองเมาะตะมะกับเจ้าเมืองทวายเ ข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร หาก 
      นําเลข 1181 มาบวก จะได้เป็นศักราชในข้อใด 

(1) พุทธศักราช     (2)  มหาศักราช 
      (3)  คริสต์ศักราช   (4)   รัตนโกสินทร์ศก 
62. ข้อใดเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ยุคกลางของยุโรป 
 (1) การส้ินสุดลงของสงครามครูเสด 
 (2) การค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัส 
 (3)  หลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตก 
 (4)  พวกออตโตมันเติรกโจมตีอาณาจักรโรมันตะวันออก 
63. หากเราเทียบเคียงประวัติศาสตร์ปลายสมัยอยุธยา เม่ือคร้ังเสียกรุงคร้ังท่ีสองกับประวัติศาสตร์สากลจะ

เทียบได้กับข้อใด 
 (1)  ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ  (2)  ประวัติศาสตร์ยุคกลาง 
 (3)  ประวัติศาสตร์ยุคใหม่                (4)  ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน 
64. ข้อใดถูกต้องท่ีสุดในการจัดหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร 
 (1)  จิตรกรรมฝาผนัง    (2)  เคร่ืองป้ันดินเผา  
 (3)  จารึก                (4)  วรรณกรรม 
65.  ดร.สมบูรณ์ได้นําจารึกท่ีเชื่อกันว่าจัดทําข้ึนในสมัยสุโขทัยไปตรวจสอบว่าจารึกนั้นเป็นของจริงหรือ

ปลอม ข้ันตอนนี้เรียกวิธีการทางประวัติศาสตร์ในข้อใด 
 (1)  การรวบรวมข้อมูล  (2)  การวิพากษ์วิธีภายนอก  
 (3)  การวิพากษ์วิธีภายใน  (4)  การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ 
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66.  ทุกข้อต่อไปนี้เป็นมรดกของอารยธรรมจีน ยกเว้นในข้อใด 
 (1)   เข็มทิศ 

     (2)    ลัทธิเต๋า 
      (3)   มีการเขียนตัวอักษรล่ิมบนแผ่นดินเหนียวแล้วนํามาเผา 

     (4)    การนําเปลือกไม้ เศษปอหรือป่าน ผ้าเก่าและแห มาทําเป็นกระดาษ 
67. ทุกข้อต่อไปนี้ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาในการจัดทรัพยากรน้ําของสมัยสุโขทัยท้ังส้ิน ยกเว้นในข้อใดท่ี 
      กล่าวไม่ถูกต้อง 
 (1)   การต้ังเมืองสุโขทัยต้ังท่ีราบลุ่มน้ําทําให้น้ําท่วมได้ 
 (2)  จัดหาแหล่งน้ําธรรมชาติมาใช้สอยในเมือง 
 (3)  การจัดเก็บน้ํา การทําเหมืองฝายไว้ใช้ 
 (4)  การผันน้ําเข้าสู่คูเมืองและตระพัง 
68. ข้อใดไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางสังคมในสมัยรัชกาลท่ี 4  
 (1)  ประกาศให้ราษฎรทํางานกับฝร่ังได้ 
 (2)  ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติคร้ังแรก 
 (3)  อนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน  
 (4)   ให้สิทธิในการสมรสแก่หญิงท่ีอายุบรรลุนิติภาวะบิดามารดาจะบังคับไม่ได้ 
69.  ข้อใดเป็นการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5  
 (1)  จัดให้มีระบบเทศบาลข้ึน 
 (2)  ยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง 
 (3)  เพิ่มตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีข้ึนสองกรมใหญ่ 
 (4)  รวมหัวเมืองต้ังแต่ 3 เมืองข้ึนไปเป็นหนึ่งมณฑล  
70.  ทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ท้ังส้ิน ยกเว้นในข้อใด 
 (1)  พระเจ้าธีบอของพม่า   (2)  ซูการ์โนแห่งอินโดนีเซีย  
 (3)  โฮจิมินห์แห่งเวียดนาม  (4)  เจ้ามหาอุปราชเพชรราชรัตนวงศาแห่งลาว 
71. ประวัติศาสตร์เร่ิมต้นท่ีซูเมอร์ทําไมจึงกล่าวเช่นนั้น 
 (1)  เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกท่ีเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรก 
 (2)  เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกท่ีเขียนกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเล่มแรก 
 (3)  เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกท่ีได้แต่งมหากาพย์เล่มแรกท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  

(4)  เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชนชาติแรกท่ีประดิษฐ์ตัวอักษรท่ีใช้เป็นเส้นแบ่งเวลา  
                   ประวัติศาสตร์กับก่อนประวัติศาสตร์ 
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72.  ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับความเชื่อการฟื้นคืนชีพของชาวอียิปต์โบราณ 
 (1)  มัมม่ี   (2) คัมภีร์มรณะ  
 (3) การสร้างพิระมิด  (4)  มหากาพย์กิลกาเมช   
73. สมัยกลางได้ท้ิงมรดกสําคัญให้แก่โลกตะวันตก ยกเว้นในข้อใด 
 (1)  เกิดองค์กรทางการค้า (Guild) 
 (2) การกําเนิดมหาวิทยาลัย 
 (3)  การสร้างสถาปัตยกรรมแบบโดมเป็นคร้ังแรก 
 (4)  การนําเลขอาหรับและเลข 0 จากอินเดียมาใช้ 
74.  ศิลปินกับผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ยกเว้นในข้อใดท่ีไม่ถูกต้อง 
 (1)  เลโอนาร์โด ดาวินชี   ผลงานภาพ The School of Athens 
 (2)  ไมเคิล แองเจโล เจ้า ผลงานภาพวาดพระเจ้าสร้างโลก กําเนิดอาดัม  
 (3)  ไมเคิล แองเจโล ผลงานรูปสลักหินอ่อน ปิเอตา 
 (4)   ราฟาเอล ผลงานภาพพระมารดาและพระบุตร พร้อมด้วยนักบุญจอห์น  
75. มือท่ีมองไม่เห็น (invisible hand) ของการแข่งขันทางธุรกิจและการค้าซ่ึงเป็นผู้กําหนดกลไกของ
เศรษฐกิจ การกระจายความม่ัง ค่ังของประเทศจะกระทําได้ด้วย การส่งเสริมธุรกิจเอกชนและการค้าเสรี
ท้ังหมด โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ เป็นแนวคิดของผู้ใด 
 (1)  อดัม สมิช                             (2)  โทมัส มอร์ 
 (3)  คาร์ล มากซ์                          (4)   โทมัส เจฟเฟอร์สัน  
76.  ผลท่ีสําคัญท่ีสุดของการปฏิวัติของชาวอเมริกันคือ ข้อใด 
 (1)  การได้อิสรภาพจากอังกฤษ 
 (2)  การส้ินสุดของระบบทาสในอเมริกา 
 (3)  การได้สิทธิปกครองตนเองระดับหนึ่งจากอังกฤษ 
 (4)  การห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในอเมริกา 
77. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกมีลักษณะเป็นอย่างไร  
 (1)  เน้นอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม 
 (2)  การประดิษฐ์ทางด้านอุตสาหกรรมทอผ้า 
 (3)  การประดิษฐ์ทางด้านอุตสาหกรรมขนส่ง 
 (4)  การประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า 
78. การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ส่งผลทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบต่าง  ๆ ยกเว้นในข้อใด  
 (1) ลัทธิพาณิชย์นิยม   (2)  ลัทธิสังคมนิยม 
 (3)  ลัทธิทุนนิยม    (4)  ลัทธิเสรีนิยม 
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79. ข้อใดไม่ใช่วิกฤตการณ์ในสงครามเย็น 
 (1)  การปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน             (2)  สงครามเกาหลี  
 (3)  สงครามเวียดนาม   (4)  ระบอบโซเวียตล่มสลาย  
80. ข้อใดไม่ใช่องค์การความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
 (1) WTO         (2) NATO     

 (3) APEC          (4) OPEC   
81.  แดนดินดําและแอ่งดินกรด แผ่นดินหินทราย  พื้นท่ีไร่-สวน-ประมง-ท่องเท่ียว และแนวอุทยาน  น้ําตก-

เข่ือนถํ้า เป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคในข้อใดท่ีเรียงตามลําดับได้ถูกต้องท่ีสุด 
ก. ภาคเหนือ  ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ค.  ภาคกลาง   ง. ภาคตะวันตก   จ.  ภาคตะวันออก     ฉ.  ภาคใต้ 
 (1) ค, ข, จ  และ  ง     (2)  ก, ข, ฉ  และ ค 
 (3)  ฉ, ก, จ  และ ง     (4)  ง, ก, ฉ  และ  ง 
82. โดยความเป็นจริง ประเทศไทยมีเวลาต่างจากเมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง  แต่ถ้าจะให้มีเวลา

แตกต่างเพียง 6 ชั่วโมง จะต้องไปต้ังอยู่ในโซนเวลาอะไร  
 (1)  ลองจิจูด 97.5-112.5   องศาตะวันออก  (2)  ลองจิจูด 90-105   องศาตะวันออก 
 (3)  ลองจิจูด 87.5-105.5   องศาตะวันออก    (4)  ลองจิจูด  82.5-97.5 องศาตะวันออก  
 จากภาพให้ตอบคําถามข้อ  83-85   
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83.  ลักษณะสัณฐานของภูเขาตามภาพนั้นน่าจะเป็นภูเขา หินอะไร 
 (1)  หินทราย     (2)  หินปูน 
 (3)  หินภูเขาไฟ     (4)  หินแปร 
84.  บริเวณพื้นท่ีโดยรอบของภูเขาในภาพจะเป็นท้องทุ่งกว้างขวางมาก  การสันนิษฐานตามข้อใดน่าจะ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

(1) ภูเขาโดดลูกนี้หลงเหลือจากกระบวนการกัดกร่อน 
(2) ภูเขาโดดลูกนี้เคยเป็นเกาะกลางทะเลมาก่อน 
(3) ภูเขาโดดลูกนี้เคยเป็นเกาะริมชายฝ่ังมาก่อน 
(4) ภูเขาโดดลูกนี้ซากจากการปะทุของแม็กม่าภายในโลก 

85.  จากลักษณะสัณฐานและอนุสัณฐานควรจะต้ังชื่อตามข้อใดจึงจะเป็นการสะท้อนภูมิทัศน์เพื่อการ
ท่องเท่ียวได้เหมาะสมท่ีสุด 
 (1) ทิวเขากําพร้ามหาสวรรค์    (2)  ทิวเขาโดดทุ่งรวงทอง 
 (3)  ทิวภูเขาไฟหินแท่งทับซ้อน   (4)  ทิวเขาหินหนามหน่อ 
86.  กรุงเทพฯ ต้ังอยู่ท่ีละติจูด 13 องศา 45 ลิปดา  จะเห็นดวงอาทิตย์ท้ังฉากตอนเท่ียงวันประมาณ                  
วันท่ี  27-28 เมษายน ถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต้ังอยู่ละจิจูด 16 องศา  15  ลิปดา  จะเห็นดวงอาทิตย์ต้ังฉาก
คร้ังแรกในรอบปีประมาณวันท่ีเท่าใด 
 (1)  1-2  พฤษภาคม     (2)  3-4  พฤษภาคม 
 (3)  5-6  พฤษภาคม     (4)  7-8  พฤษภาคม 
87.  ภูกระดึงมีความสูงเพียง 1,361 เมตร  มีอุณหภูมิ 7.6 องศาเซ็นเซียส  แต่ถ้าให้ดอยอินทนนท์สูงประมาณ  
 2,561  เมตร   ควรจะมีอุณหภูมิเท่าใดด้วยหลักอุณหภู มิจะลดลงตามความสูงของพื้นท่ี 
 (1)  -0.4  องศา     (2)  0.0  องศา 
 (3)  1.2  องศา     (4)  2.6  องศา 
88.  สะดืออีสานหรือจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของภาคอีสานควรจะอยู่ท่ีบริเวณใดมากท่ีสุด 
 (1)  พรมแดนอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับอําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 (2)  พรมแดนจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวลําห้วยสายบาตร 
 (3)  พรมแดนตอนกลางของจังหวัดร้อยเอ็ด กับ จังหวัดมหาสารคาม  ใกล้กับห้วยแอ่ง  
 (4)  จุดรวมพรหมแดนสามจังหวัด   จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด 
89.  พื้นท่ีภาคอีสานมีรูปร่างดีกะทัดรัดคล้ายส่ีเหล่ียมผืนผ้าท้ังกว้างและยาวใกล้เคียงกัน  ดังนั้นถ้าจะ
เปรียบเทียบ กับสัดส่วนของวงกลมจะต้องใช้รัศมีก่ีกิโลเมตรจึงจะครอบคลุมภาคอีสานท้ังภาค 
 (1) 280  กิโลเมตร     (2)  380  กิโลเมตร 
      (3)  460  กิโลเมตร     (4)   560  กิโลเมตร 
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90.  กรณีอยู่ในช่วงฤดูฝนตกชุกท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆมาก  เพื่อให้ได้ภาพท่ีถูกต้องแม่นยําสามารถนํา   
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยได้ดีท่ีสุด   ควรเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมกลุ่มใด 
 (1)  SPOTMOS, NAVSTAR  และ QUICKBIRD (2)  SEASAT, RADARSAT และ LANDSAT 
 (3)  LANDSAT, SEASAT  และ METEOSAT   (4)  TIROS,  NOAA   และ RADARSAT 
 

จากแผนท่ีใช้ตอบข้อคําถามท่ี 91-99  

 

ปทุมธานี 

 

 

90° 100° 110° 

90° 100° 110° 
  

14° 

15° 

16° 

17° 

14° 

15° 

16° 

17° 

 
0     10     20          40           60  กิโลเมตร 

เขตประเทศ  
เขตจังหวัด  
แม่นํ้า , ล ําคลอง 
อ่างเก ็บนํ้า  
ท่ีต ั้งจังหวัด  

ค าอธิบายสัญลักษณ์ 



รหัสวิชา 02 17 วันเสาร์ท่ี  29  ตุลาคม  2554 
ช่ือวิชา  สงัคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

91.   เมืองปทุมธานีจะมองเห็นดาวเหนือต่างจากเมืองสุโขทัยจังหวัดสูงสุดของภาคกลางในลักษณะอย่างไร  
 (1)  เมืองปทุมธานีมองเห็นสูงกว่าเ มืองสุโขทัย  3  องศา 
 (2)  เมืองสุโขทัยมองเห็นสูงกว่าเมืองปทุมธานี  3  องศา 
 (3)  เมืองปทุมธานีมองเห็นตํ่ากว่าเมืองสุโขทัย  4  องศา 
 (4)  เมืองท้ังสองมองเห็นดาวเหนือต่างกันอยู่     4  องศา 
92.  แม้จะสร้างเข่ือนขนาดใหญ่บริเวณต้นน้ําแล้วก็ยังแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ได้  ถ้าคิดจะสร้างเพิ่มอีกเพื่อ
แก้ปัญหา หรือซํ้าเติมปัญหาควรจะสร้างท่ีบริเวณต้นแม่น้ําอะไรท่ียังไม่มีเข่ือนขนาดใหญ่ 
 (1)  แม่น้ําปิง กับ แม่น้ําวัง   (2)  แม่น้ําวัง กับ แม่น้ํายม 
 (3)  แม่น้ําน่าน กับ แม่น้ําสะแกกรัง  (4)  แม่น้ําป่าสัก กับ แม่น้ําเสือเต้น 
93.  จากแผนท่ีโครงข่ายชลประทานท่ีสําคัญท่ีเป็นระบบมากท่ีสุดคือบริเวณคลองรังสิตได้เชื่อมแม่น้ําอะไร
และผ่านระบบคลองก่ีสาย  
 (1)  แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําบางประกงผ่านคลอง 16 สาย 
 (2)  แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ํานครนายกผ่านคลอง 14 สาย 
 (3)  แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีนผ่านคลอง 4 สาย 
 (4)  แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําสุพรรณบุรีและนครนายก ผ่านคลอง 18 สาย 
94.  ภูมิสัณฐานของภาคกลางตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีลงไปจนจดปากแม่น้ําพื้นท่ีถูกน้ําท่วม 
หรือเส่ียงต่อการเกิดน้ําท่วมทุกปีแบบนี้ตรงกับลักษณะภูมิสัณฐานท่ีราบลุ่มริมน้ําท่ีชาวอีสานเรียกว่าอะไร  
     (1) พื้นท่ีบุ่งน้ําขัง     (2)  พื้นท่ีทามน้ําท่วม 
 (3)  พื้นท่ีทุ่งน้ําท่วมถึง    (4)  พื้นท่ีมาบราบลุ่มน้ําท่วม 
95. ทําไมบริเวณตอนกลางจริงๆ ของภาคกลางจึงไม่ประสบกับความร้ายแรงของวิกฤตอุทกภัยคร้ังนี้ 
 (1)  เป็นท่ีดอนท่ีสูงต่อเนื่องจากเขตภูเขาด้านตะวันตก 
 (2)  เป็นท่ีสูงต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสัก 
 (3)  มีลักษณะเป็นท่ีดอนต่อจากภูเขาด้านตะวันออก 
 (4)  เป็นเขตท่ีดอนเนินเขาโดดและภูเขาโดดของภาค 
96. บทเรียนจากอุทกภัยร้ายแรงของภาคกลางคร้ังนี้ในการต้ังนิคมอุตสาหกรรมบริเวณภาคกลางควรจะเลือก
ทําเลท่ีต้ังบริเวณใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 (1)  บริเวณต่อเนื่องกับเขตภูเขาด้านตะวันออก  (ลพ-สระบุรี) 
 (2)  บริเวณต่อเนื่องกับเขตภูเขาด้านตะวันตก (อุทัยชัยนาท)  
 (3)  บริเวณลุ่มน้ําท่าจีนต่อเนื่องลุ่มน้ําแม่กลอง 
 (4)  บริเวณลุ่มน้ํานครนายกต่อเนื่องลุ่มน้ําบางปะกง  
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97. จากสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วม  ท่านคิดว่าบริเวณภาคกลางตอนล่าง ดังในแผนท่ี หากให้กําหนดนโยบาย 
  การใช้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรประกาศให้เป็นเขตอะไร 
 (1)  เขตเกษตรกรก้าวหน้า ทํานาปีละไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 
 (2)  เขตอุตสาหกรรมทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ 
 (3)  เขตอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ท่ีสําคัญของอาเซียน 
 (4)  เขตขยายต้ังถ่ินฐานชุมชนรองรับการขยายตัวของเมืองใหญ่ 
98. วิกฤตภัยพิบัติน้ําท่วมต้ังแต่เ มืองนครสวรรค์จนถึงเ มืองปทุมธานีในระยะทางตรงเป็นระยะทางประมาณ

เท่าใด 
 (1) 180 กิโลเมตร    (2)  170 กิโลเมตร  
 (3) 160 กิโลเมตร    (4)  150 กิโลเมตร  
99.  จากคําตอบในข้อ  98  หากน้ํามวลหนึ่งไหลด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ํามวลนั้นใน  
      แม่น้ําเจ้าพระยาไหลจากเมืองนครสวรรค์ถึงเมืองปทุมธานีจะต้องใช้เวลาเท่าใด 
 (1) 15   ชั่วโมง    (2)  16  ชั่วโมง  
 (3)  17  ชั่วโมง    (4)  18  ชั่วโมง  
100.  จากบทเรียนน้ําท่วมภาคกลางคร้ังนี้  ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมฐาน

คิดท่ีจะนําไปสู่การเลือกทําเลท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องตัดสินใจเลือกข้อใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
   ก.  ใกล้แหล่งทุนและกลุ่มซับพลาย 
   ข.  ใกล้แหล่งตลาดผู้บริโภค 
   ค.  ใกล้แหล่งแรงงานราคาถูก 
   ง.  บริเวณส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษี 
   จ.  มีท่ีดินราคาถูก 
   ฉ.  ใกล้ท่าเรือต่างประเทศ 
   ช.  ภูมิประเทศภูมิสัณฐาน 
   ซ.  เส้นทางคมนาคมดีมีพลังงาน 
   ฌ.  ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 
 (1)  ก+ข+ค+ง+จ     (2)  ก+ค+จ+ช+ซ 
 (3)   ข+ง+ฉ+ซ+ฌ     (4)  ข+ค+ง+ซ+ฌ 
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