การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
ประจาปีการศึกษา 2555
ชื่อ....................................................................................
เลขที่นั่งสอบ.....................................................................
สนามสอบ.........................................................................
ห้องสอบ...........................................................................

รหัสวิชา 02
ข้อสอบวิชา สังคมศึกษา
วันที่ 29 ตุล าคม 2554
เวลา 15.00 - 17.00 น.

คาอธิบาย
1. ข้อสอบนี้ มี 18 หน้า ( 100 ข้อ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ก่อนตอบคําถาม ต้องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ลงในกระดาษแผ่นนี้ และใน
กระดาษคําตอบ พร้อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข้อสอบให้ตรงกับชุดข้อสอบที่ รับ
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดําเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก หรือ  ในกระดาษ คําตอบ
ให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคําตอบที่ถู กต้ องหรือเหมาะสมที่ สุดเพียงคํา ตอบเดีย ว
ตัวอย่าง ถ้าเลือก

เป็นคําตอบที่ถูกต้อง ให้ทําดังนี้

ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตั วเลือ กเดิ มให้สะอาดหมดรอยดํา
เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตั วเลือ กใหม่
4. ห้าม นําข้อสอบและกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ
ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2555
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1. คุณสมบัติ “มีความซื่อสัตย์สุ จริ ตเป็นที่ ประจั กษ์ ” ไม่ได้เป็นคุณสมบั ติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งใด ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(2) กรรมการการเลือกตั้ง
(3) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(4) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ " คําว่า อันหนึ่งอันเดียว มีความหมายตามข้ อใด
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช
(2) ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว
(3) ประเทศไทยมีดินแดนที่ต่อเนื่องกันตลอด
(4) ประเทศไทยเป็นรัฐประชาธิปไตย
3. หลักการข้อใดสําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้พิพากษาสามารถพิ จารณาคดี ได้ อย่างเที่ยงธรรม
(1) ศาลต้องดําเนินการพิจารณาพิพากษาในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริย์
(2) ศาลต้องพิจารณาพิพากษาคดีโ ดยดําเนินการตามหลักกฎหมาย
(3) รัฐสภาต้องออกกฎหมายมาอย่างถู กต้ องเที่ยงธรรม
(4) ผู้พิพากษามีอิสระในการพิพากษาคดี
4. การแบ่งประเภทกฎหมายตามหน้าที่ ของกฎหมายคือ ข้อใด
(1) รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
(2) กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน
(3) กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
(4) กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
5. เมื่อศาลพิพากษา ให้ลูกหนี้แพ้คดี ใครมีอํานาจยึดทรัพย์สินของลู กหนี้ มาชําระหนี้
(1) เจ้าหน้าที่ตํารวจ
(2) เจ้าพนักงานบังคับคดี
(3) พนักงานอัยการ
(4) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
6. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุ บสภาผู้ แทนราษฎร
(1) ประธานรัฐสภา
(2) นายกรัฐมนตรี
(3) ประธานวุฒิสภา
(4) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
7. ข้อใด ไม่ใช่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(1) คณะกรรมการการเลือ กตั้ง
(2) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (4) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุ จริ ตแห่งชาติ
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิ บดี
(1) ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ
(2) ประธานาธิบดีมีอํานาจยุบสภา
(3) ประธานาธิบดีมาจากการเลือ กตั้งของประชาชน
(4) ประธานาธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูง
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9. ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งศูนย์ ปฏิ บัติการช่วยเหลื อผู้ ประสบอุ ทกภัย (ศปภ.) อยู่ที่
อาคารท่าอากาศยานดอนเมือง ที่จะรวมหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ ยวข้องเพื่อแก้ ปัญหา ผู้อํานวยการ
ศูนย์ฯ ดังกล่าว คือ
(1) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(2) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3) นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
(4) พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธรรม
10. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระคู่ห มั้น น.ส.เจตซุน เปมา เมืองหลวงของภูฏาน คือข้อใด
(1) เมืองทิมพู (Thimphu)
(2) เมืองพาโร (Paro)
(3) เมืองพูนาคา (Punaka)
(4) เมืองชาร์คอป (Sharchops)
11. ข้อใดเป็นรัฐที่ไม่มีประธานาธิ บดีเป็น ประมุข
(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. ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ภาคใดน้อยที่สุด เมื่อคิดเป็นร้อยละ
(1) ภาคเหนือ
(2) ภาคกลาง
(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) ภาคตะวันออก
14. พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐ บาลนางสาวยิ่งลั กษณ์ ชินวัตร เป็นพรรคสุดท้ายคือพรรคใด
(1) ประชาธิปไตยใหม่
(2) พรรคพลังชล
(3) พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
(4) พรรคมหาชน
15. “นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ” จากข้อมูลดังกล่าว กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เราสามารถสรุปได้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องมีอายุไม่
ต่ํากว่ากี่ปี บริบูรณ์
(1) 25 ปี บริบูรณ์
(2) 30 ปี บริบูรณ์
(3) 35 ปี บริบูรณ์
(4) 40 ปี บริบูรณ์
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16. ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิ จารณาคดีเยาวชนและครอบครั ว 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. หน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 ข้อใดที่กระทําได้โดย
ไม่ต้องรอ “ตามที่กฎหมายบัญญั ติ”
(1) ช่วยเหลือราชการ
(2) รับการศึกษาอบรม
(3) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
(4) รักษาผลประโยชน์ของชาติ
18. ข้อใดไม่ใช่สาขาของรางวัลโนเบล ที่เป็นเจตนารมณ์ของอัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel)
(1) สาขาเคมี
(2) สาขาเศรษฐศาสตร์
(3) สาขาฟิสิกส์
(4) สาขาการแพทย์
19. ในเดือนตุลาคม 2554 ประเทศใดในสหภาพยุโรป มีการเก็บภาษีประเภทใหม่ คือ “ภาษีไขมัน”
จากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ “ไขมันอิ่มตัว” ต่อกิโลกรัม เพราะภาวะโรคอ้วนเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนกําหนดของประชากร
(1) อังกฤษ
(2) สวีเดน
(3) เดนมาร์ก
(4) อิตาลี
20. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสิงคโปร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ
(1) Tan Kin Lian
(2) Tan Cheng Bock
(3) Tan Jee Say
(4) Tan Keng Yam
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้ องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จของชุมชนที่ยั่งยืน
(1) การมีส่วนร่วมในการดูแ ลรัก ษา ฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อม
(2) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกั บชุ มชน โดยเน้นการผลิต การแปรรูปทางการเกษตร
โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อ ม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนําเอาความรู้
เทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(4) การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดยพึ่งพาการแพทย์สมัยใหม่ให้น้อยที่ สุด ใช้ยาสมุนไพร
การนวดพื้นบ้าน การออกกําลังการและรับประทานอาหารให้ถูก สุขลัก ษณะมากขึ้น
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22. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
(1) มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการแปรรู ปสิน ค้าเกษตร
(2) มีการปลูกพืชผลสวนครั วและพืชสมุนไพรตามบริเวณที่ว่างรอบบ้าน
(3) มีการปลูกข้าวในปริ มาณพอดีกั บความต้องการบริโภคในครั วเรือนตลอดทั้งปี
(4) มีการปลูกผลไม้ชนิดเดี ยวกันในแปลงพื้นที่เกษตรทั้งแปลงเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
23. ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูก ต้องเกี่ย วกั บการพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชนแนวพระราชดํ าริ “ระเบิดจากภายใน”
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
(2) การสร้างกลุ่มสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างเครือ ข่ายทางเศรษฐกิ จ
(3) การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อให้เรียนรู้ที่จะปกครองตนเอง ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและ
เติบโตขึ้น
(4) หากสามารถสร้างความเข้ มแข็งให้กับคนในชุมชนโดยผ่ านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในทุ กๆด้าน ก็สามารถพึ่งตัวเองโดยไม่ จําเป็นที่ จะต้ องออกสู่
สังคมภายนอก
24. หากมีเกษตรกรจํานวนมากกํ าลังประสบปัญหาขาดแคลนที่ดิน ทํากิน การจัดตั้งองค์กรใดที่จะสามารถ
ให้การช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรกลุ่ มนี้ ได้ ดีที่สุด
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์
(2) สหกรณ์นิคม
(3) สหกรณ์การเกษตร
(4) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
25. ปัจจัยใดต่อไปนี้ปัจจั ยใดจะทํ าให้อุปทานของสินค้า มีแนวโน้มลดลง
(1) การขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา
(2) การตรึงราคาน้ํามันดีเซล
(3) เทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้า มากขึ้น
(4) รัฐบาลลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
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26. จากตารางแสดง ราคา อุปสงค์และ อุปทานที่กําหนดให้นี้ ราคาระดับใดที่ทําให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด
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. ตัวเลือกใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูก ต้องเกี่ ยวกับการดําเนินนโยบายการคลัง
(1) การใช้นโยบายการคลังขยายตัวสามารถแก้ไ ขปั ญหาการว่างงานได้
(2) การใช้นโยบายการคลังขยายตัวมีแนวโน้ มทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นได้
(3) การเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าสามารถแก้ไ ขปัญหาการกระจายรายได้ ไ ม่เป็นธรรมได้
(4) การคลังสาธารณะ หรือการคลังของรัฐ ครอบคลุมขอบเขต 2 เรื่อง คือ รายรับของรัฐบาล
และรายจ่ายของรัฐบาล
28. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําเอานโยบายใดมาใช้ หากเห็นว่าระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่ อ งในตลาดเงิ น
มีมากเกินไป
(1) ลดอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย
(2) ลดอัตรารับช่วงซื้อลดกั บธนาคารพาณิชย์
(3) ขายตั๋วเงินคลังให้กับสถาบันการเงิน
(4) ประกาศรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืน กลั บจากประชาชนทั่วไป
29. ตัวเลือกใด ไม่ไช่ ภาษีทางอ้อมที่รัฐบาลไทยจั ดเก็บกับประชาชน
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากการซื้อ สินค้าและบริ การ
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(3) ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุรา
(4) ภาษีศุลกากร
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30. ตัวเลือกใดต่อไปนี้กล่าวถู กต้ องที่ สุด
(1) นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทางด้านอุ ปทานขึ้นได้
(2) ภาษีการขายถือเป็นภาษีทางตรง เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีจากผู้ขายสินค้า โดยตรง
(3) การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการใช้นโยบายการเงินเพื่อสร้างความเป็น ธรรมในสังคม
(4) การเก็บภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้
31. การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อเศรษฐกิจไทย ยกเว้นข้อใด
(1) ทําให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิ ม และมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น
(2) ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้สินค้าที่ส่งออกของไทยสามารถแข่ง ขันในตลาดโลกได้เพิ่ มขึ้น
(3) การแข่งขันรุนแรงเพิ่มขึ้น มีการแย่งส่วนแบ่งตลาดซึ่งกันและกัน นําไปสู่การขัดแย้งทาง
การค้า
(4) ทําให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบการเงินให้ดียิ่งขึ้น
32. หากประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้ า มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาษีใดของรัฐ บาลมากที่สุ ด
(1) ภาษีศุลกากร
(2) ภาษีสรรพสามิต
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
33. องค์การการค้าระหว่างประเทศ (WTO) มีบทบาทในด้านใดต่อประเทศไทย
(1) ช่วยให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศไทยดี ขึ้น
(2) ส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศโดยลดข้อ จํา กัดทางด้านการค้า
(3) เป็นแหล่งสนับสนุนในด้านเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
(4) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเมื องระหว่างประเทศ
34. ตัวเลือกใดต่อไปนี้ตัวเลือกใดเป็นปั จจั ยที่ ทําให้ดุล การค้าและบริการของไทยแย่ลง
(1) ค่าเงินบาทแข็งค่า
(2) คนไทยนิยมนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง
(3) ชาวต่างชาติหันไปลงทุนในประเทศอื่นเพิ่มขึ้น
(4) ชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ มขึ้น
35. มาตรการการกีดกันทางการค้า ระหว่างประเทศประเภทใดที่ มัก จะถูกนํา มาใช้หลังจากมีการเปิดเขตเสรี
การค้า
(1) ภาษีศุลกากร
(2) การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้านําเข้า
(3) การอุดหนุนการส่งออก
(4) การระบุแหล่งกําเนิดสินค้า
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36. ตัวเลือกใดกล่าวถึงการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจแบบ “สหภาพเศรษฐกิจ” ได้ถูกต้องครบถ้วนที่ สุด
(1) ประเทศสมาชิกยอมเลิกภาษีศุ ลกากรและข้อ จํากั ดทางการค้าแก่ กัน และประเทศที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกยังต้องพบกับภาษีศุลกากรและข้อ จํากั ดทางการค้าซึ่งประเทศสมาชิก จะร่วมกัน
กําหนดเป็นอัตราเดียวกัน
(2) เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและปั จจัยการผลิ ตเข้า ออกระหว่างประเทศ
สมาชิกได้อย่างเสรี
(3) มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและปั จจัยการผลิตเข้า ออกระหว่างประเทศสมาชิก ได้ อย่างเสรี
ใช้นโยบายการค้ากับประเทศนอกสหภาพร่ วมกันและกําหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน
(4) มีการเคลื่อนย้ายปัจจัย การผลิ ตได้ อย่างเสรี , กําหนดนโยบายเศรษฐกิจร่วมกัน และใช้เงิน
อัตราสกุลเดียวกัน
37. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ
(1) จีนและญี่ปุ่นร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเอเชีย
(2) มาเลเซียส่งออกยางพาราไปยังฟิลิปปินส์ไ ด้รั บอั ตราภาษีพิเศษที่ ร้อยละ 0.05
(3) เวียตนาม ลาว และ ไทยรวมกลุ่มกันเพื่อกําหนดราคาข้า วในการส่งออกสู่ตลาดโลก
(4) ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ จัดเตรียมความพร้อ มรั บมือ กับวิก ฤติเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผล
ต่อภูมิภาค
38. ตัวเลือกต่อไปนี้ข้อใดไม่ไ ด้เป็นผลที่ ตามมาจากการที่ ราคาน้ํา มันในตลาดโลกสูงขึ้น
(1) ต้นทุนค่าเดินทางเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีหยุดชะงัก
(3) ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศเพิ่มขึ้น
(4) ผู้ผลิตในประเทศได้รับกําไรจากการขายสิน ค้าลดลง
39. การแข่งขันทางการค้าในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการหลายด้านยกเว้น
ข้อใด
(1) ทําให้สินค้ามีความทันสมัย คุณภาพสูง และต้นทุนการผลิตต่ําลง
(2) ทําให้คุณภาพสินค้า บริการดีขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตมี ความรู้ ความชํานาญในการผลิ ตเฉพาะอย่าง
ตามความถนัด
(3) ทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงคุ ณภาพการผลิ ต และมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
(4) ทําให้สินค้าและบริการมีการตอบสนองความต้ องการอย่างทั่ วถึง
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40. รัฐบาลจะดําเนินมาตรการพยุงราคาสินค้าเมื่อใด
(1) ราคาดุลยภาพอยู่ในระดับสูงจนส่งผลให้ผู้บริ โภคเดื อดร้ อน
(2) ราคาดุลยภาพอยู่ในระดับต่ําจนส่งผลให้ผู้ผ ลิตเดื อดร้อน
(3) ปริมาณสินค้าในท้องตลาดมี มากเกิน ความต้องการ
(4) ผู้ผลิตมีอํานาจผูกขาด
41. หัวข้อธรรมชื่ออะไรที่เขาเรียกว่า สาเหตุความทุกข์
(1) มรรค
(2) สมุทัย
(3) นิโรธ
(4) เหตวาหิ
42. คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง 2 คนในแคว้นมคธสมัยที่เจ้าชายสิ ทธัตถะออกบวชใหม่ๆ และพระองค์เข้าไปขอ
ศึกษาธรรมด้วยนั้น คณาจารย์ทั้ง 2 คือ
(1) กัสสปะ มหาวีระ
(2) อุทกดาบส มหาวีระ
(3) อุทกดาบส อาฬารดาบส
(4) กัสสปะ อาฬารดาบส
43. ตบะที่ดาบสหรือฤาษีของอินเดียยุ คโบราณชอบบําเพ็ญนั้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนํามาปฏิบัติแ ละปฏิ บัติ
อย่างเคร่งครัดกว่า เรียกตบะนี้ว่า
(1) ทุกรกิริยา
(2) ทุการกิริยา
(3) ทุกาลกิริยา
(4) ทุกกาลกิริยา
44. นักโหราศาสตร์มือฉมัง ต่อมากลับกลายมาเป็นพระสาวกคนสํา คัญคนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือใคร
(1) ภัททิยะ
(2) วัปปะ
(3) โกณฑัญญะ
(4) อัสสชิ
45. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงนั้น ชื่อธรรมอะไร
(1) อนุปุพพิกถา
(2) ธัมมจักกัปปวั ตตนสูตร
(3) สิงคาลสูตร
(4) อาทิตตปริยายสูตร
46. วันใดคือวันที่ศาสดาเอกของโลก เกิด บรรลุธรรม และละสังขารในวันเดียวกัน
(1) วันอาสาฬหบูชา
(2) วันวิสาขบูชา
(3) วันเทโวโรหนะ
(4) วันมาฆบูชา
47. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโ มกข์ให้ภิกษุ จํานวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิ ได้นั ดหมายฟัง
นั้น คือวันอะไร
(1) วันอาสาฬหบูชา
(2) วิสาขบูชา
(3) วันเทโวโรหนะ
(4) วันมาฆบูชา
48. คําว่า “กามคุณ 5” นั้น คงหมายถึงอะไรสักอย่างที่มี 5 อย่าง 5 อย่างที่ว่านั้น คืออะไร
(1) รูป เสียง สี กลิ่น น้ํา
(2) รูป เสียง น้ํา สี รส
(3) รูป เสียง กลิ่น รส สุขใจ
(4) รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
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49. ผู้หญิงโกนหัว ห่มผ้าสิขาวที่เขาเรียกกันว่า “แม่ชี” นั้น ต้องประพฤติศีลในข้อใด
(1) ศีล 5
(2) ศีล 8
(3) ศีล 10
(4) ศีล 227
50. คําว่า “มนุษยธรรม” ที่คนพากันพูดกันบ่อยๆ นั้น เขาต้องประพฤติธรรมในข้อไหนได้ก่ อน จึ งจะชื่อว่ามี
มนุษยธรรม
(1) ศีล 5
(2) ศีล 8
(3) ศีล 10
(4) ศีล 227
51. คนในสังคมประสบกับความรุ่งเรือง ประสบกับความสําเร็จ ทั้งทางด้านทรัพย์สินและยศถาบรรดาศัก ดิ์
เพราะเขาประพฤติธรรมข้อใด
(1) อิทธิบาท
(2) สังคหวัตถุ
(3) ฆราวาสธรรม
(4) พรหมวิหาร
52. นักบริหารหรือนักปกครอง หรือครู อาจารย์ ที่ถือว่า มีค่าที่คนอื่นๆ จะเคารพนับถือเพราะคุณธรรมนั้น
เขาควรประพฤติธรรมข้ อใด
(1) อิทธิบาท
(2) สังคหวัตถุ
(3) ฆราวาสธรรม
(4) พรหมวิหาร
53. การผูกมิตรไมตรีกั บเพื่อนบ้าน หรือเพื่อนทั่วๆ ไป ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ธรรมข้อใดที่ควร
นํามาปฏิบัติ
(1) อิทธิบาท
(2) สังคหวัตถุ
(3) ฆราวาสธรรม
(4) พรหมวิหาร
54. สามี ภรรยาจะครองชีวิตกันอย่างมีความสุ ข ครอบครัวจะมีแต่ ความสงบเรีย บร้อ ย ธรรมข้อใดที่พวกเขา
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. การถือศีลอดของชาวมุ สลิ ม นิยมทําในเดือนที่เท่าไรของปีอิสลาม
(1) เดือนที่ 7
(2) เดือนที่ 6
(3) เดือนที่ 5
(4) เดือนที่ 4
57. ศาสนาที่จะดํารงอยู่ได้นาน ต้องมีนักบวชเผยแผ่คําสั่งสอน แต่ศาสนาต่อไปนี้ศาสนาใดไม่ มีนั กบวช
(1) ฮินดู
(2) คริสต์
(3) พุทธ
(4) อิสลาม
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58. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อพระพุ ทธศาสนาอย่างไร
(1) ต่อสู้เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลั ยทางพระพุทธศาสนา
(2) ต่อสู้เพื่อขอคืนพุทธคยาจากตระกูล มหัน ตะ
(3) ต่อสู้เพื่อสร้างวัดในอินเดีย
(4) ต่อสู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย
59. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ หรือนามเดิมว่า ดอน เดวิด เทวะวิตถรณะ เป็นชนชาติใด
(1) เนปาล
(2) บังคลาเทศ
(3) อินเดีย
(4) ศรีลังกา
60. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากตรั สรู้ใหม่ๆ นั้น พระองค์ทรงแสดงธรรมในวันอะไร
(1) วันมาฆบูชา
(2) วันวิสาขบูชา
(3) วันอาสาฬหบูชา
(4) วันเทโวโรหนะ
61. เมื่อจุลศักราช 1106 ปีชวด พม่าเจ้าเมืองเมาะตะมะกับเจ้าเมืองทวายเข้า มาพึ่งพระบรมโพธิ ส มภาร หาก
นําเลข 1181 มาบวก จะได้เป็นศักราชในข้อใด
(1) พุทธศักราช
(2) มหาศักราช
(3) คริสต์ศักราช
(4) รัตนโกสินทร์ศก
62. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของประวั ติศาสตร์ ยุคกลางของยุโรป
(1) การสิ้นสุดลงของสงครามครูเสด
(2) การค้นพบโลกใหม่ของโคลั มบัส
(3) หลังการล่มสลายของอาณาจั กรโรมันตะวันตก
(4) พวกออตโตมันเติรกโจมตีอาณาจั กรโรมันตะวันออก
63. หากเราเทียบเคียงประวัติศาสตร์ ปลายสมัย อยุธยา เมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองกับประวั ติศาสตร์ สากลจะ
เทียบได้กับข้อใด
(1) ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
(2) ประวัติศาสตร์ยุคกลาง
(3) ประวัติศาสตร์ยุคใหม่
(4) ประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน
64. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการจัดหลักฐานประเภทลายลั กษณ์ อัก ษร
(1) จิตรกรรมฝาผนัง
(2) เครื่องปั้นดินเผา
(3) จารึก
(4) วรรณกรรม
65. ดร.สมบูรณ์ได้นําจารึ กที่เชื่อ กันว่า จัดทําขึ้นในสมัย สุโขทัย ไปตรวจสอบว่า จารึ กนั้นเป็นของจริงหรือ
ปลอม ขั้นตอนนี้เรียกวิธีการทางประวัติศาสตร์ในข้อใด
(1) การรวบรวมข้อ มู ล
(2) การวิพากษ์วิธีภายนอก
(3) การวิพากษ์วิธีภายใน
(4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่
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66. ทุกข้อต่อไปนี้เป็นมรดกของอารยธรรมจีน ยกเว้นในข้อใด
(1) เข็มทิศ
(2) ลัทธิเต๋า
(3) มีการเขียนตัวอักษรลิ่ มบนแผ่นดินเหนียวแล้ วนํา มาเผา
(4) การนําเปลือกไม้ เศษปอหรือป่าน ผ้าเก่าและแห มาทําเป็นกระดาษ
67. ทุกข้อต่อไปนี้ล้วนแต่เป็นภู มิปัญญาในการจัดทรัพยากรน้ํา ของสมัย สุโ ขทั ยทั้งสิ้น ยกเว้นในข้อใดที่
กล่าวไม่ถูกต้อง
(1) การตั้งเมืองสุโขทัยตั้งที่ราบลุ่ มน้ํา ทําให้น้ําท่วมได้
(2) จัดหาแหล่งน้ําธรรมชาติมาใช้สอยในเมือง
(3) การจัดเก็บน้ํา การทําเหมืองฝายไว้ใช้
(4) การผันน้ําเข้าสู่คูเมืองและตระพัง
68. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 4
(1) ประกาศให้ราษฎรทํางานกับฝรั่งได้
(2) ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติครั้งแรก
(3) อนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดําเนิน
(4) ให้สิทธิในการสมรสแก่หญิงที่อายุบรรลุนิ ติภาวะบิ ดามารดาจะบังคั บไม่ไ ด้
69. ข้อใดเป็นการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
(1) จัดให้มีระบบเทศบาลขึ้น
(2) ยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง
(3) เพิ่มตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีขึ้นสองกรมใหญ่
(4) รวมหัวเมืองตั้งแต่ 3 เมืองขึ้นไปเป็นหนึ่งมณฑล
70. ทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคั ญในการต่ อสู้เพื่อเอกราชของชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ทั้งสิ้น ยกเว้นในข้อใด
(1) พระเจ้าธีบอของพม่า
(2) ซูการ์โนแห่งอินโดนีเซีย
(3) โฮจิมินห์แห่งเวียดนาม
(4) เจ้ามหาอุปราชเพชรราชรัตนวงศาแห่งลาว
71. ประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่ ซูเมอร์ ทําไมจึง กล่า วเช่นนั้น
(1) เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกที่เขียนหนังสือประวั ติศาสตร์เล่ มแรก
(2) เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกที่เขียนกฎหมายเป็นลายลัก ษณ์ อักษรเล่ มแรก
(3) เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชาติแรกที่ได้แต่ง มหากาพย์เล่ มแรกที่เป็นลายลั กษณ์อัก ษร
(4) เนื่องจากชาวสุเมเรียเป็นชนชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ตัวอั กษรที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเวลา
ประวัติศาสตร์กับก่อนประวั ติศาสตร์
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72. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อการฟื้นคืนชีพของชาวอียิ ปต์ โบราณ
(1) มัมมี่
(2) คัมภีร์มรณะ
(3) การสร้างพิระมิด
(4) มหากาพย์กิลกาเมช
73. สมัยกลางได้ทิ้งมรดกสํา คัญให้แก่โ ลกตะวันตก ยกเว้นในข้อใด
(1) เกิดองค์กรทางการค้า (Guild)
(2) การกําเนิดมหาวิทยาลัย
(3) การสร้างสถาปัตยกรรมแบบโดมเป็น ครั้งแรก
(4) การนําเลขอาหรับและเลข 0 จากอินเดียมาใช้
74. ศิลปินกับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในยุคฟื้นฟูศิ ลปวิทยาการ ยกเว้นในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
(1) เลโอนาร์โด ดาวินชี ผลงานภาพ The School of Athens
(2) ไมเคิล แองเจโล เจ้า ผลงานภาพวาดพระเจ้าสร้างโลก กําเนิดอาดัม
(3) ไมเคิล แองเจโล ผลงานรูปสลักหินอ่อน ปิเอตา
(4) ราฟาเอล ผลงานภาพพระมารดาและพระบุตร พร้อมด้วยนักบุญจอห์น
75. มือที่มองไม่เห็น (invisible hand) ของการแข่งขันทางธุรกิจและการค้า ซึ่งเป็นผู้กําหนดกลไกของ
เศรษฐกิจ การกระจายความมั่ง คั่งของประเทศจะกระทํา ได้ ด้วย การส่งเสริมธุรกิจเอกชนและการค้าเสรี
ทั้งหมด โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ เป็นแนวคิดของผู้ใด
(1) อดัม สมิช
(2) โทมัส มอร์
(3) คาร์ล มากซ์
(4) โทมัส เจฟเฟอร์สัน
76. ผลที่สําคัญที่สุดของการปฏิวัติของชาวอเมริ กันคือ ข้อใด
(1) การได้อิสรภาพจากอังกฤษ
(2) การสิ้นสุดของระบบทาสในอเมริกา
(3) การได้สิทธิปกครองตนเองระดับหนึ่ง จากอัง กฤษ
(4) การห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในอเมริ กา
77. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกมีลั กษณะเป็นอย่างไร
(1) เน้นอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม
(2) การประดิษฐ์ทางด้านอุตสาหกรรมทอผ้ า
(3) การประดิษฐ์ทางด้านอุตสาหกรรมขนส่ง
(4) การประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า
78. การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ส่ง ผลทําให้เกิดระบบเศรษฐกิ จแบบต่าง 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. ข้อใดไม่ใช่องค์การความร่ วมมือ ทางด้านเศรษฐกิ จ
(1) WTO
(2) NATO
(3) APEC
(4) OPEC
81. แดนดินดําและแอ่งดินกรด แผ่นดินหินทราย พื้นที่ไร่-สวน-ประมง-ท่องเที่ยว และแนวอุทยาน น้ําตกเขื่อนถ้ํา เป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคในข้อใดที่เรียงตามลําดั บได้ถู กต้ องที่สุ ด
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 ประเทศไทยมีเวลาต่างจากเมื องกรีนิชประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง แต่ถ้าจะให้มีเวลา
แตกต่างเพียง 6 ชั่วโมง จะต้องไปตั้งอยู่ในโซนเวลาอะไร
(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. บริเวณพื้นที่โดยรอบของภูเขาในภาพจะเป็นท้องทุ่งกว้างขวางมาก การสันนิษฐานตามข้อใดน่าจะ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่ สุด
(1) ภูเขาโดดลูกนี้หลงเหลือจากกระบวนการกั ดกร่อน
(2) ภูเขาโดดลูกนี้เคยเป็นเกาะกลางทะเลมาก่อน
(3) ภูเขาโดดลูกนี้เคยเป็นเกาะริมชายฝั่งมาก่ อน
(4) ภูเขาโดดลูกนี้ซากจากการปะทุของแม็ ก ม่าภายในโลก
85. จากลักษณะสัณฐานและอนุสัณฐานควรจะตั้งชื่อตามข้อใดจึงจะเป็นการสะท้ อนภูมิทัศน์เพื่อ การ
ท่องเที่ยวได้เหมาะสมที่สุ ด
(1) ทิวเขากําพร้ามหาสวรรค์
(2) ทิวเขาโดดทุ่งรวงทอง
(3) ทิวภูเขาไฟหินแท่งทับซ้อน
(4) ทิวเขาหินหนามหน่อ
86. กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 45 ลิปดา จะเห็นดวงอาทิตย์ทั้งฉากตอนเที่ยงวันประมาณ
วันที่ 27-28 เมษายน ถ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ละจิจูด 16 องศา 15 ลิปดา จะเห็นดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ครั้งแรกในรอบปีประมาณวัน ที่เท่าใด
(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 ควรจะมีอุณหภูมิเท่าใดด้วยหลัก อุณหภู มิจะลดลงตามความสูง ของพื้นที่
(1) -0.4 องศา
(2) 0.0 องศา
(3) 1.2 องศา
(4) 2.6 องศา
88. สะดืออีสานหรือจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิ ตของภาคอีส านควรจะอยู่ที่บริเวณใดมากที่สุ ด
(1) พรมแดนอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กับอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(2) พรมแดนจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวลําห้วยสายบาตร
(3) พรมแดนตอนกลางของจังหวัด ร้อ ยเอ็ด กับ จังหวัดมหาสารคาม ใกล้กับห้วยแอ่ง
(4) จุดรวมพรหมแดนสามจังหวั ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
89. พื้นที่ภาคอีสานมีรูปร่างดีกะทัดรั ดคล้ายสี่เหลี่ ย มผืนผ้า ทั้งกว้างและยาวใกล้เคียงกัน ดังนั้นถ้าจะ
เปรียบเทียบ กับสัดส่วนของวงกลมจะต้ องใช้รัศมี กี่กิโ ลเมตรจึงจะครอบคลุ มภาคอี สานทั้งภาค
(1) 280 กิโลเมตร
(2) 380 กิโลเมตร
(3) 460 กิโลเมตร
(4) 560 กิโลเมตร
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90. กรณีอยู่ในช่วงฤดูฝนตกชุกท้องฟ้าปกคลุ มด้ วยเมฆมาก
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อ การเกิ ดอุ ทกภัย ได้ ดีที่สุด
(1) SPOTMOS, NAVSTAR และ QUICKBIRD
(3) LANDSAT, SEASAT และ METEOSAT

เพื่อให้ได้ภาพที่ ถูกต้องแม่นยําสามารถนํา
ควรเลือกใช้ภาพจากดาวเทียมกลุ่ มใด
(2) SEASAT, RADARSAT และ LANDSAT
(4) TIROS, NOAA และ RADARSAT

จากแผนที่ใช้ตอบข้อคําถามที่ 91-99
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91. เมืองปทุมธานีจะมองเห็นดาวเหนือต่างจากเมืองสุ โขทัย จังหวัดสูงสุดของภาคกลางในลัก ษณะอย่ างไร
(1) เมืองปทุมธานีมองเห็นสูงกว่าเมืองสุโ ขทั ย 3 องศา
(2) เมืองสุโขทัยมองเห็นสูงกว่าเมื องปทุ มธานี 3 องศา
(3) เมืองปทุมธานีมองเห็นต่ํากว่ าเมืองสุโขทัย 4 องศา
(4) เมืองทั้งสองมองเห็นดาวเหนือต่างกันอยู่ 4 องศา
92. แม้จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บริเวณต้นน้ําแล้วก็ ยังแก้ ปัญหาน้ําท่ วมไม่ไ ด้ ถ้าคิดจะสร้างเพิ่มอีกเพื่อ
แก้ปัญหา หรือซ้ําเติมปัญหาควรจะสร้างที่บริเ วณต้นแม่น้ํา อะไรที่ยัง ไม่ มีเขื่อนขนาดใหญ่
(1) แม่น้ําปิง กับ แม่น้ําวัง
(2) แม่น้ําวัง กับ แม่น้ํายม
(3) แม่น้ําน่าน กับ แม่น้ําสะแกกรัง
(4) แม่น้ําป่าสัก กับ แม่น้ําเสือเต้น
93. จากแผนที่โครงข่ายชลประทานที่สํา คัญ ที่เป็นระบบมากที่สุ ดคื อบริเวณคลองรังสิตได้เชื่อ มแม่น้ําอะไร
และผ่านระบบคลองกี่สาย
(1) แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําบางประกงผ่านคลอง 16 สาย
(2) แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ํานครนายกผ่ านคลอง 14 สาย
(3) แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีนผ่านคลอง 4 สาย
(4) แม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําสุพรรณบุรีแ ละนครนายก ผ่านคลอง 18 สาย
94. ภูมิสัณฐานของภาคกลางตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีลงไปจนจดปากแม่น้ําพื้น ที่ถู กน้ําท่ วม
หรือเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมทุก ปีแบบนี้ตรงกับลัก ษณะภู มิสัณฐานที่ราบลุ่ มริ มน้ําที่ชาวอีสานเรีย กว่า อะไร
(1) พื้นที่บุ่งน้ําขัง
(2) พื้นที่ทามน้ําท่วม
(3) พื้นที่ทุ่งน้ําท่วมถึง
(4) พื้นที่มาบราบลุ่มน้ําท่ วม
95. ทําไมบริเวณตอนกลางจริงๆ ของภาคกลางจึงไม่ประสบกับความร้ายแรงของวิ กฤตอุ ทกภัย ครั้งนี้
(1) เป็นที่ดอนที่สูงต่อเนื่องจากเขตภูเขาด้านตะวันตก
(2) เป็นที่สูงต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่า สัก
(3) มีลักษณะเป็นที่ดอนต่อ จากภูเขาด้านตะวัน ออก
(4) เป็นเขตที่ดอนเนินเขาโดดและภูเขาโดดของภาค
96. บทเรียนจากอุทกภัยร้ายแรงของภาคกลางครั้งนี้ในการตั้งนิคมอุ ตสาหกรรมบริเวณภาคกลางควรจะเลือก
ทําเลทีต่ ั้งบริเวณใดจึงจะเหมาะสมที่สุ ด
(1) บริเวณต่อเนื่องกับเขตภูเขาด้านตะวัน ออก (ลพ-สระบุรี)
(2) บริเวณต่อเนื่องกับเขตภูเขาด้านตะวัน ตก (อุทัยชัยนาท)
(3) บริเวณลุ่มน้ําท่าจีนต่อเนื่องลุ่ มน้ําแม่ กลอง
(4) บริเวณลุ่มน้ํานครนายกต่อเนื่องลุ่ มน้ํา บางปะกง
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97. จากสถานการณ์วิกฤตน้ํา ท่วม ท่านคิดว่าบริเวณภาคกลางตอนล่าง ดังในแผนที่ หากให้กําหนดนโยบาย
การใช้พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดควรประกาศให้เป็นเขตอะไร
(1) เขตเกษตรกรก้าวหน้า ทํานาปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
(2) เขตอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สํา คัญที่ สุดของประเทศ
(3) เขตอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ที่สํ าคัญ ของอาเซี ยน
(4) เขตขยายตั้งถิ่นฐานชุมชนรองรับการขยายตัวของเมืองใหญ่
98. วิกฤตภัยพิบัติน้ําท่วมตั้งแต่เ มืองนครสวรรค์จนถึงเมืองปทุ มธานีในระยะทางตรงเป็นระยะทางประมาณ
เท่าใด
(1) 180 กิโลเมตร
(2) 170 กิโลเมตร
(3) 160 กิโลเมตร
(4) 150 กิโลเมตร
99. จากคําตอบในข้อ 98 หากน้ํามวลหนึ่งไหลด้วยความเร็ ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ํามวลนั้นใน
แม่น้ําเจ้าพระยาไหลจากเมืองนครสวรรค์ถึงเมื องปทุ มธานีจะต้ องใช้เวลาเท่าใด
(1) 15 ชั่วโมง
(2) 16 ชั่วโมง
(3) 17 ชั่วโมง
(4) 18 ชั่วโมง
100. จากบทเรียนน้ําท่วมภาคกลางครั้งนี้ ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจประกอบการโรงงานอุ ตสาหกรรมฐาน
คิดที่จะนําไปสู่การเลือกทําเลที่ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องตั ดสินใจเลือ กข้ อใดจึง จะเหมาะสมที่สุ ด
ก. ใกล้แหล่งทุนและกลุ่มซับพลาย
ข. ใกล้แหล่งตลาดผู้บริโภค
ค. ใกล้แหล่งแรงงานราคาถูก
ง. บริเวณส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษี
จ. มีที่ดินราคาถูก
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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