02 สังคมศึกษา
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ
1. พระคุณของพระพุทธเจาในขอใดที่ทําใหชาวโลกทราบถึง
การคนพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญของพระองค
1. พระปญญาคุณ
2. พระวิสุทธิคุณ
3. พระกรุณาคุณ
4. พระเมตตาคุณ
2. กลุมคนที่ทํางานรวมกัน แตมีความขัดแยงกันทั้งในดาน
ความคิด คําพูดและการกระทํา มีการชิงไหวพริบใหรายตอ
กัน จนไมสามารถจะดําเนินงานใหราบรื่นตอไปได เพราะ
ขาดคุณธรรมขอใด
1. โพธิปกขิยธรรม
2. เวสารัชชกรณธรรม
3. สาราณียธรรม
4. อปริหานิยธรรม
3. ตามหลักของพระพุทธศาสนา ผูที่มีศรัทธาจะตองมีคุณธรรม
ใดเปนเครื่องประกอบดวย
1. ศีล
2. ความสัตย
3. ความเพียร
4. ปญญา
4. ขณะที่เรียนหนังสือ จิตใจก็ลองลอยไปนึกถึงเรื่องที่เกิดขึน้
ในบานเมื่อเชาวานนี้ ลักษณะเชนวานีจ้ ัดเปนการขาดมรรค
มีองค 8 ตามขอใด
1. สัมมาทิฐิ
2. สัมมาวายามะ
3. สัมมาสติ
4. สัมมาสังกัปปะ
5. สัปปุริสธรรม 7 ตรงกับหลักธรรมขอใดมากที่สุด
1. ญาณทัสสนะ
2. สติสัมปชัญญะ
3. วิจารณญาณ
4. ปญญา
6. พระพุทธเจาไดทรงเปรียบบุคคลในโลกดวยดอกบัว 4 เหลา
บุคคลประเภทใดทีพ่ ร่ําสอนไปก็เหนื่อยเปลา
1. อุคฆฏิตัญู
2. วิปจิตัญู
3. เนยยะ
4. ปทปรมะ
7. ขอความใดตรงกับความหมายของวิปส สนากรรมฐาน
1. การฝกจิตใหเปนสมาธิจนเกิดความสามารถพิเศษทางจิต
2. การฝกจิตใหมีสติสัมปชัญญะและมีความเยือกเย็น
3. การฝกจิตใหปราศจากนิวรณ มีความปลอดโปรงแจมใส
4. การพิจารณาเบญจขันธจนเกิดปญญาเห็นแจงตามความ
เปนจริง
8. คุณสมบัติขอใดของพระอานนทที่เปนประโยชนแก
พระพุทธศาสนามากที่สุด
1. การเปนเลิศในการอุปฏฐากพระพุทธเจา
2. ความพากเพียรศึกษา ทองจํา และทรงจําพระพุทธวจนะ
3. การชวยใหสตรีไดบวชในพระพุทธศาสนา
4. การติดตามพระพุทธเจาอยางใกลชดิ
9. หลักการขอใดตรงกับ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มากที่สุด
1. มัชฌิมาปฏิปทา อริยสัจ 4 2. สัมมาวาจา สัมมาสติ
3. อนุปุพพิกถา อิทัปปจจยตา 4. ขันติ โสรัจจะ

10. การทําจิตใหบริสุทธิ์ไดนั้นเพราะสามารถกําจัดสิ่งใด
1. เวสารัชชกรณธรรม 5
2. อิทธิบาท 4
3. นิวรณ 5
4. กุศลกรรมบถ 10
11. คนที่มีความนึกคิดในสิ่งที่ดงี าม ไดแก ความนึกคิดปลอดจาก
กาม ความนึกคิดปลอดจากการพยาบาท ความนึกคิดปลอด
จากการเบียดเบียน เรียกวาเปนผูประพฤติหลักธรรมใด
1. กุศลวิตก
2. มโนสุจริต
3. เมตตากรุณา
4. พรหมวิหาร
12. พิธีกฐินเปนพิธีที่ชาวพุทธกระทําเมื่อใด
1. วันเขาพรรษา
2. ระหวางพรรษา
3. ทําเมื่อใดก็ได
4. ออกพรรษาแลวมีกําหนด 1 เดือน
13. ขอใดสัมพันธกับหลักอาศรมขั้นที่หนึ่งในหลักธรรมของ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
1. นายแดงเรียนหนังสืออยางหนักพรอมกับหางานพิเศษทําดวย
2. นายดวงทํางานอยางหนักเพื่อหาเงินใหไดมากๆ
3. นายดําเรียนหนังสือดวยความมานะบากบั่นเพื่อใหพอแม
สบายใจ
4. นายดีเรียนจบก็หางานทําและแตงงานทันที
14. คําสอนสําคัญที่สุดในคริสตศาสนาที่มีรากฐานมาจากความ
เชื่อเกี่ยวกับพระเจาคือขอใด
1. การสอนใหรูจักอภัยกันเสมอ
2. การสอนใหเชื่อในตนเองและพระเจา
3. การสอนใหมนุษยมีความรัก
4. การสอนใหเชื่อในพระเจาสูงสุดองคเดียว
15. จุดมุงหมายของการละหมาดวันละ 5 ครั้ง ตรงกับขอใดมากที่สุด
1. เพื่อใหพระเจาโปรดปราน
2. เพื่อใหเกิดศรัทธาที่มั่นคงตอพระเจา
3. เพื่อใหเปนมุสลิมที่แทจริงตามพระบัญญัติ
4. เพื่อแสดงวาตนเปนผูที่ซื่อตรงตอพระเจา
16. ความเชื่อทีเ่ กี่ยวของกับศาสนาประเภทอเทวนิยมสัมพันธกับขอใด
1. พระเจาสรางโลกและสรรพสิ่ง
2. พระเจาประจําอยูในธรรมชาติทุกอยาง
3. ศาสดาเปนผูใหกําเนิดสรรพสิ่ง
4. กรรมสรางโลกและสรรพสิ่ง
17. ทางสังคมวิทยามนุษยเหมือนกับสัตวในขอใด
1. การสรางความเจริญกาวหนา
2. ความเฉลียวฉลาด
3. การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
4. การใชสัญลักษณ
18. สิ่งใดที่ทําใหสังคมดํารงความเปนสังคมอยูได
1. จริยธรรม
2. วัฒนธรรม
3. เทคโนโลยี
4. การเรียนรู
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27. มาตรา 204 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอื่นอีก………….คน
1. 8
2. 9
3. 10
4. 14
28. หนวยงานใดมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินหรือ
ยื่นดวยขอความอันเปนเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ 2550
1. ศาลปกครองสูงสุด
2. อัยการสูงสุด
3. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
4. ศาลรัฐธรรมนูญ
29. ขอใดเปนหลักการใหมในรัฐธรรมนูญ 2550
1. ประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
2. ประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอรางกฎหมายได
3. ประชาชนสามารถเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองได
4. ประชาชนสามารถมีสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
30. ขอใดกลาวถึงความหมายของคําวา “กฎหมาย” ไดถูกตองที่สุด
1. ระเบียบแบบแผนและจารีตประเพณีที่ควบคุมความประพฤติ
ของมนุษยในสังคม
2. ขอบังคับของรัฐซึ่งผูใดฝาฝนจะไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง
3. ขอบังคับของรัฐที่ควบคุมความประพฤติของประชาชน
ในประเทศ
4. บรรทัดฐานในสังคมที่รัฐใชควบคุมประชาชนเพื่อให
สังคมมีความมั่นคงและสงบสุข
31. ในกรณีใดที่กฎหมายบังคับใหศาลตองทําการไตสวนมูลฟองกอน
1. ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา
2. การฟองความผิดตอสวนตัว
3. พนักงานอัยการฟองคดีอาญา
4. การฟองความผิดลหุโทษ
32. ขอใดตอไปนี้เปนการกระทําที่กฎหมายยกเวนความผิด
1. การชกมวยตามกติกา
2. สามีลักทรัพยภริยา
3. การกระทําของคนวิกลจริต
4. การกระทําของคนเสพสุรามึนเมา
33. เศรษฐทรัพยจะตองมีคุณสมบัติขอใดเปนสิ่งสําคัญที่สุด
1. มีมูลคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
2. มีคุณภาพดี
3. เปนสิ่งที่มีประโยชน
4. มีปริมาณนอย

19. สถาบันใดที่ทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมของสังคม คานิยม
และปลูกฝงทักษะอาชีพ
1. สถาบันครอบครัว
2. สถาบันศาสนา
3. สถาบันการเมืองการปกครอง
4. สถาบันการศึกษา
20. นักเรียนเอาเวลาไปเลนแทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ แสดงวา
นักเรียนมีแตสถานภาพแตขาดสิ่งใด
1. ความรับผิดชอบ
2. หนาที่
3. ความเปนคนดี
4. บทบาท
21. คําพังเพยของไทยที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม” ตรง
กับขอใด
1. บรรทัดฐานทางสังคม
2. สิทธานุมัติทางสังคม
3. การเคลื่อนที่ทางสังคม
4. การจัดระเบียบทางสังคม
22. ประเทศใดที่เปนแมแบบของประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภา
1. สหรัฐอเมริกา
2. สวีเดน
3. ฝรั่งเศส
4. อังกฤษ
23. ขอใดไมใชลักษณะพื้นฐานของอํานาจอธิปไตย
1. เปนการทั่วไป
2. แบงแยกไมได
3. ความเด็ดขาด
4. ไมถาวร
24. การใชหลักการปกครองโดยเสียงขางมากในระบอบ
ประชาธิปไตย หมายถึงอะไร
1. การกระทําเพื่อใหประชาชนสวนมากรูสึกวาเสียงขางมาก
เปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะตองยอมรับ
2. การถือฝายเสียงขางมากเปนหลัก โดยไมจําเปนตองให
ความสําคัญกับฝายคาน
3. การใชเสียงขางมาก โดยการยอมรับสิทธิของฝายขางนอย
4. การถือจํานวนเสียงขางมากเปนหลักในการแกปญหาตางๆ
25. กลุมผลประโยชนเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีวัตถุประสงค
แตกตางจากพรรคการเมืองในประเด็นใด
1. รักษาผลประโยชนของกลุมตน 2. มีสวนรวมในอํานาจรัฐ
3. แสวงหาอํานาจทางการเมือง 4. เขาไปจัดตั้งรัฐบาล
26. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม
นอยกวา………… คน มีสิทธิเขาชือ่ รองขอตอ ……………
เพื่อใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูใดที่มี
พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
1. 10,000 คน ประธานรัฐสภา
2. 20,000 คน ประธานวุฒิสภา
3. 30,000 คน ประธานสภาผูแทนราษฎร
4. 50,000 คน ประธานองคมนตรี
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34. ในทางเศรษฐศาสตร การจางงานเต็มที่ (Full Employment)
หมายความวาอยางไร
1. การที่ประชาชนในชาติมีงานทําทุกคน
2. การที่ประชาชนในชาติที่อยากทํางานมีงานทํา
3. การที่ประชาชนในชาติไดทํางานตามความสามารถ
4. การที่ประชาชนในชาติมีงานทําและไดรับสวัสดิการจาก
รัฐทุกคน
35. ขอใดแสดงความหมายของคําวา “รายได” ในทางเศรษฐศาสตร
1. นายกิตไดรับชําระหนี้คืน 15,000 บาท
2. นายกิ่งไดรับเงินเดือนจากการรองเพลงเดือนละ 20,000 บาท
3. นายไกถูกล็อตเตอรี่ 50,000 บาท
4. นายกรไดรับมรดกจากคุณปู 100,000 บาท
36. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมใชอะไรเปนสิ่งพิจารณาใน
การจัดสรรทรัพยากร
1. สังคมเปนผูพิจารณา
2. ระบบการเมือง
3. รัฐบาลเปนผูชี้ขาด
4. กลไกราคา
37. คํากลาวที่วา “อุปสงคตอราคาที่ผูซื้อมีตอวิทยุเปนเสนที่ลาด
จากซายลงมาทางขวา” มีความหมายวาอยางไร
1. เมื่อวิทยุมีราคาลดลง ปริมาณซื้อวิทยุจะเพิ่มขึ้น
2. เมื่อวิทยุมีราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณซื้อวิทยุจะเพิ่มขึ้น
3. เมื่อเครื่องรับโทรทัศนมีราคาเพิ่มขึน้ ปริมาณซื้อวิทยุ
จะเพิ่มขึ้น
4. เมื่อวิทยุมคี ุณภาพดีขึ้น ปริมาณซื้อวิทยุจะเพิ่มขึ้น
38. การโฆษณาหรือการสงเสริมการขายมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาประเภทใดนอยที่สุด
1. โทรศัพทมือถือ
2. ขาวเปลือก
3. หนังสือพิมพรายวัน
4. ปูนซีเมนต
39. การกําหนดคาแรงขั้นต่ําใหสูงกวาคาแรงงานที่กําหนดโดย
ตลาดแรงงาน และโดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอื่นๆ
แลวจะมีผลทําใหเกิดอะไร
1. อุปสงคแรงงานสวนเกินเพิ่มขึ้น การวาจางแรงงานเพิ่มขึ้น
2. อุปทานแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานเพิ่มขึ้น
3. อุปสงคแรงงานสวนเกินลดลง การวาจางแรงงานลดลง
4. อุปทานแรงงานสวนเกินเพิ่มขึ้น การวาจางแรงงานลดลง
40. ขอใดเปนวิธีการเพิม่ ผลิตภัณฑรวมภายในประเทศตอหัว
ประชากรของไทยเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันทาง
การคาระหวางประเทศ
1. การสรางเครือขายวิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรม
2. การใชนโยบายการคาแบบเสรีอยางแทจริง
3. การลดตนทุนและคาแรงงานภายในประเทศ
4. การเรงสรางปจจัยโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ

41. ตนทุนภายนอกคํานวณไดจากอะไร
1. การหักตนทุนของเอกชนออกจากตนทุนของสังคม
2. การหักตนทุนทางบัญชีออกจากตนทุนทางเศรษฐศาสตร
3. การหักตนทุนที่ไมชัดแจงออกจากตนทุนที่ชัดแจง
4. การหักตนทุนคงที่ออกจากตนทุนผันแปร
42. รายการใดที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ
ประชาชาติเบื้องตนและผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ
1. คาใชจายบริโภคทุน
2. เงินอุดหนุนของรัฐบาล
3. เงินโอน
4. รายไดสุทธิจากตางประเทศ
43. ภาษีอากรประเภทใดที่ทํารายไดใหรัฐบาลมากที่สุด
1. ภาษีสินคาเขาและออก
2. ภาษีเงินได
3. ภาษีการคา
4. ภาษีมรดก
44. การคลังภาครัฐบาลมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมตามขอใด
1. รายจายเปนเครื่องกําหนดรายได
2. รายจายเปนเครื่องกําหนดภาษีอากร
3. รายไดเปนเครื่องกําหนดรายจาย
4. รายไดเปนเครื่องกําหนดงบประมาณ
45. ธนาคารแหงประเทศไทยมีแนวโนมจะขายพันธบัตรรัฐบาล
ใหธนาคารพาณิชยในภาวะใดมากที่สุด
1. ธนาคารแหงประเทศไทยขาดธนบัตรที่ใชหมุนเวียน
2. เกิดภาวะเงินฝดคอนขางรุนแรง
3. เกิดภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว
4. เกิดภาวะเงินเฟอ
46. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถ
แกปญหาไดโดยวิธีใด
1. ใชนโยบายการใชจายแบบงบประมาณสมดุล
2. ลดการใชจายของรัฐบาล
3. เพิ่มการใชจายในรูปเงินโอน
4. ลดภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
47. เมื่อประเทศไทยมีทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึน้ ยอม
แสดงวาอะไร
1. ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารอง
ระหวางประเทศมีคาเปนลบ
2. ดุลการชําระเงินของไทยนั้นขาดดุล และบัญชีทุนสํารอง
ระหวางประเทศมีคาเปนศูนย
3. ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารอง
ระหวางประเทศมีคาเปนบวก
4. ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุล และบัญชีทุนสํารอง
ระหวางประเทศมีคาเปนลบ
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56. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหแนวคิดประชาธิปไตย
ไดรับการรื้อฟนในคริสตศตวรรษที่ 17
1. ลัทธิมนุษยนิยม
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
3. ลัทธิพาณิชยนิยม
4. การปฏิวัติทางการคา
57. ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น การประชุมครั้งใดที่เนนถึง
ความสําคัญของเศรษฐกิจโลก
1. ดันบารตัน โอคส
2. นครซานฟรานซิสโก
3. ยัลตา
4. เบรตตันวูดส
58. SALT คืออะไร
1. ชื่อขีปนาวุธชนิดใหมของสหภาพโซเวียต
2. ระบบปองกันการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา
3. ขอตกลงแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีระหวางจีน
และสหรัฐอเมริกา
4. การเจรจาลดกําลังอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียต
59. ขอความตอไปนี้สมั พันธกับวาทะของทานใด “มนุษยทกุ คน
เกิดมาอิสระ แตทุกหนทุกแหงเขาตกอยูในพันธนาการ”
1. ฌอง ฌาค รุสโซ
2. มองเตสกิเออร
3. วอลแตร
4. จอหน ลอค
60. ขอใดคือผลของ “การปฏิวัติอันรุงโรจน” ในประเทศอังกฤษ
1. การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดลง
2. ลมเลิกสภาฐานันดรและระบบอภิสิทธิ์ชน
3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งโดยไมมีขอจํากัด
4. มีการจัดตั้งรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรก
61. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของชาติตะวันตกในขอใดที่มีผลกระทบ
อยางมากตอประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1. การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
2. การปฏิวัติทางการเกษตร
3. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม
62. ขอใดไมใชผลจากอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ
1. ความผูกพันตอครอบครัวของบุคคลในสังคม
2. ความเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ความสําคัญของการศึกษา
4. ความเขมงวดในการใชกฎหมาย
63. การสํารวจทางทะเลของจีนที่ไปจนถึงตอนใตสุดของทวีป
แอฟริกา เปนผลงานของราชวงศใด
1. ราชวงศถัง
2. ราชวงศชิง
3. ราชวงศหยวน
4. ราชวงศหมิง

48. “ซับไพรม” คืออะไร
1. ปญหาตลาดหุนวอลสตรีทลมในสหรัฐอเมริกา
2. การประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการคาของ
สหรัฐอเมริกา
3. การเลือกตั้งขั้นตนเพื่อสรรหาตัวแทนพรรคขึ้นชิงตําแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
4. ปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน
สหรัฐอเมริกา
49. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของมนุษยยคุ หินใหม
1. มนุษยยังคงเรรอนหาอาหารเชนแตกอ น
2. มนุษยรูจักสรางเครื่องมือเครื่องใชมปี ระสิทธิภาพดีกวา
ยุคกอนๆ
3. มนุษยรูจักนําเหล็กมาใชเปนครั้งแรก
4. เพิ่งจะรูจักนําหินมาใชใหเปนประโยชน
50. “จดหมายเหตุ” หมายถึงขอใด
1. การเขียนจดหมายเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง
2. การเลาเหตุการณสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงพระบารมีของ
พระมหากษัตริยตามลําดับเวลา
3. การบันทึกเหตุการณสําคัญประจําราชสํานักตามลําดับเวลา
4. การบันทึกเหตุการณตามลําดับวันเดือนป
51. ศาสนาใดที่เขามาเผยแผในไทยสมัยอยุธยาหลังสุด
1. ศาสนาอิสลาม
2. ศาสนาคริสต
3. ศาสนาพุทธ
4. ศาสนาพราหมณ
52. เพราะเหตุใดรางเคาโครงเศรษฐกิจที่นายปรีดี พนมยงคราง
ขึ้นมาจึงไมไดรับการสนับสนุนใหนํามาใชปฏิบัติ
1. เพราะทําใหฝายตรงขามเสียผลประโยชน
2. เพราะมีหลักการคลายกับลัทธิคอมมิวนิสต
3. เพราะถูกบีบคั้นจากตะวันตกไมใหรับหลักการ
4. เพราะเปนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
53. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
เปนการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบใด
1. ทุนนิยมเสรี
2. ทุนนิยมพึ่งพา
3. ทุนนิยมโดยรัฐ
4. ทุนนิยมผูกขาด
54. ศิลปะการแสดงประเภทใดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มิไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตก
1. ละครรอง
2. ละครพูด
3. ละครดึกดําบรรพ
4. ละครนอก
55. อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุเปนอารยธรรมเกาแกที่ใกลเคียงกับ
บริเวณใด
1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
2. อารยธรรมลุมแมน้ําฮวงเหอ
3. อารยธรรมอียิปต
4. อารยธรรมกรีก-โรมัน
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71. การเกิดแพะเมืองผี ฮอมจอม โปงยุบ เกี่ยวของกับปรากฏการณใดมากที่สุด
1. การยกตัวของแผนดิน
2. การกระทําของน้ําทะเลในอดีต
3. การผุพังและการกัดกรอนของน้ํา
4. การเปลี่ยนทิศทางการไหลของธารน้ํา
72. ขอใดเปนสวนประกอบที่จําเปนตอการใชดรรชนีเพื่อหา
ตําแหนงเมืองที่ปรากฏในแผนที่
1. ตัวอักษรและตัวเลข
2. หนาและพิกัดตาราง
3. หนาและขอบของแผนที่ 4. พิกัดภูมิศาสตรและตัวเลข
73. ในบรรดาเมืองหลวงของประเทศตางๆ ที่ใกลเคียงกัประเทศ
ไทย เมืองใดตั้งอยูท ี่ละติจูดใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด
1. ฮานอย
2. มะนิลา
3. พนมเปญ
4. เวียงจันทน
74. ประเทศใดที่ไมมีเสนศูนยสูตรลากผาน
1. อินโดนีเซีย เคนยา
เอกวาดอร
2. โซมาลี
เคนยา
คองโก
3. เอกวาดอร โคลัมเบีย บราซิล
4. ยูกันดา
กาบอง
เวเนซุเอลา
75. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงอะไร
1. การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและปองกันรักษาให
เกิดผลดีที่สุด
2. การรักษาทรัพยากรโดยปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
3. การหันไปใชสิ่งอื่นๆ แทนทรัพยากรธรรมชาติ
4. การสรางสิ่งใหมขึ้นแทนของธรรมชาติ
76. ขอใดคือปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะน้ําเสียไดมากที่สุด
1. การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
2. การใชพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
3. การทําใหระบบนิเวศในน้ําขาดความสมดุล
4. การใชเสนทางคมนาคมทางน้ําเพิ่มมากขึ้น
77. ขอใดเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช
ประโยชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
1. การทํานาแบบขั้นบันไดในภาคกลาง
2. การเลี้ยงกุงกุลาดําในภาคตะวันออก
3. การปลูกปาในเขตที่ราบลุมภาคกลาง
4. การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชันภาคเหนือ
78. การปลูกหญาแฝก เปนหลักการอนุรักษดินแบบใด
1. การปลูกพืชหมุนเวียน
2. การปลูกพืชแบบวนเกษตร
3. การปลูกพืชคลุมดิน
4. การปลูกพืชสลับแถว

64. อารยธรรมอินเดียในเรื่องใดที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตไม
ยอมรับ
1. กฎหมาย
2. การปกครอง
3. ระบบวรรณะ
4. ภาษาและศิลปะ
65. สมัยเมจิมีเหตุการณในขอใดเกิดขึ้น
1. ญี่ปุนถูกชาติมหาอํานาจตะวันตกโจมตี
2. เกิดสงครามกลางเมืองในญี่ปุน
3. ชาวโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุน
4. ญี่ปุนประกาศใชรัฐธรรมนูญ
66. บุคคลใดที่เกี่ยวของกับการปฏิวัติทางเกษตรกรรม
1. ริชารด เทรวิทิค จอรจ สตีเฟนสัน โรเบิรต ฟุลตัน
2. จอหน สมีตัน อับราฮัม ดารบี เฮนรี่ คอรต
3. เจมส ฮารกรีฟส ริชารด อารคไรท แซมมวล ครอมปตัน
4. ชารลส เทานเซนด เจโธร ทัลล
โรเบิรต เบคเวลล
67. ขอใดคือผลทางการเมืองของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1. ชนชั้นกรรมาชีพมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครอง
2. ชนชั้นกลางสูญเสียอํานาจทางการปกครอง
3. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมทั่วโลก
4. การทูตและการทหารมีความสําคัญลดลง
68. ถาประเทศไทยในขณะนี้มีเวลามาตรฐานของทองถิ่นเปน
เที่ยงวัน ประเทศดังตอไปนี้ ญี่ปุน บังกลาเทศ อินเดีย และ
ฝรั่งเศสจะมีเวลามาตรฐานของทองถิ่นเปนเวลาเทาใด
1. ญี่ปุน 14.00 น. บังกลาเทศ 11.00 น.
อินเดีย 10.30 น. ฝรั่งเศส 05.00 น.
2. ญีปุน 14.00 น. บังกลาเทศ 10.30 น.
อินเดีย 11.00 น. ฝรั่งเศส 05.00 น.
3. ญี่ปุน 11.00 น. บังกลาเทศ 10.30 น.
อินเดีย 11.00 น. ฝรั่งเศส 19.00 น.
4. ญี่ปุน 11.00 น. บังกลาเทศ 14.00 น.
อินเดีย 10.30 น. ฝรั่งเศส 19.00 น.
69. แมน้ํากลุมใดจัดเปนแมน้ํานานาชาติ
1. ไรน ดานูบ
ไนล
2. ไรน ดานูบ
อะเมซอน
3. ไนล ฮวงโห
ไทกริส
4. วอลกา ดานูบ
มิสซิสซิปป
70. หลักการเทคโนโลยีสะอาดสัมพันธกบั แนวทางปฏิบัติใน
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในขอใด
1. Reject
Reuse Repair
2. Renewal
Reduce Reject
3. Reduce
Reuse Recycle
4. Recovery Reuse Repair
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79. นายประหยัดไดสรางสิ่งประดิษฐขึ้นมาชิ้นหนึ่งเปนเครื่อง
จักรที่สามารถบดยอยขวดใหกลายเปนเศษแกวชิ้นเล็กๆ เพื่อ
ใสถุงนําไปขายได ถามวาการกระทํานี้สนับสนุนกิจกรรมใด
1. Reduce
2. Reject
3. Recycle
4. Repair
80. AGENDA 21 เปนแผนแมบทของโลกในเรื่องใด
1. สิทธิของชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. หลักการผูกอมลพิษจะตองรับผิดชอบในการจายเพื่แกไข
ฟนฟูสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานสังคม-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดลอม
4. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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เฉลย 02 สังคมศึกษา
ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4

ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

ขอ 8

Z พระกรุณาคุณ
- พระกรุณาคุณ : ทรงมีพระกรุณาในสรรพสัตว, ทรง
จาริกแสดงธรรมโปรดตั้งแตตรัสรูจนวาระสุดทายแหง
พระชนมชีพ ถาหากไมมีพระมหากรุณาธิคุณเปนตัวนํา
แลว ชาวโลกก็จะไมทราบถึงพระปญญาคุณและพระ
บริสุทธิคุณของพระองค
Z สาราณียธรรม
- สาราณียธรรม : ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน สามัคคีกัน
4.สาธารณโภคี
1.เมตตากายกรรม (ทํา)
2.เมตตาวจีกรรม (พูด)
5.สีลสามัญญตา
3.เมตตามโนกรรม (คิด)
6.ทิฏฐิสามัญญตา
[ ปญญา
- หลักธรรมที่มีศรัทธาเปนขอแรก และมีปญญากํากับ
เปนขอสุดทาย เชน พละ 5, อินทรีย 5, อริยทรัพย 5
Z สัมมาสติ
- สัมมาสติ : (ระลึกชอบ) ระลึกไดวาตัวกําลังทําอะไร
ถาขาดสติจะคิดอะไรเรื่อยเปอยหรือตรงกับเราที่พูดวา
“ใจลอย” ถาสติดีคนเราจะทํางานดวยความรอบคอบ
ไมเผลอ
Z วิจารณญาณ
- สัปปุริสธรรม 7 : ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี เชน รูจัก
เหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ
- ซึ่งเปนการใชวิจารณญาณคือ ใชปญญาไตรตรอง
พิจารณาดวยเหตุผล
[ ปทปรมะ
1. อุคฆฏิตัญู - บัวเหนือน้ําและพรอมจะบานเมื่อ
ตองแสงแดด
2. วิปจิตัญู - บัวเสมอน้ําพรอมที่จะบานในวัน
ถัดไป
3. เนยยะ
- บัวกลางน้ําพรอมที่จะบานในวันตอๆ ไป
4. ปทปรมะ
- บัวใตโคลนตม
[ การพิจารณาเบญจขันธจนเกิดปญญาเห็นแจงตาม
ความเปนจริง
- วิปสสนากรรมฐาน : วิธีฝกอบรมปญญาใหเกิดความรู
แจงตามความเปนจริง เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิปสสนา
ภาวนา (วิปส สนาแปลวา การเจริญปญญา)
Y ความพากเพียรศึกษา ทองจํา และทรงจําพระพุทธวจนะ
- พระอานนท : ไดรับเลือกเปนพระอุปฏฐากพระพุทธเจา,
เปนพหูสูต เปนผูเลิศเพียรเลาเรียนศึกษาเปนเลิศในการ
จํา ชวยใหสตรีไดบวชเปนพระภิกษุณี

ขอ 9

ขอ 10

ขอ 11

ขอ 12

ขอ 13

ขอ 14

ขอ 15
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n มัชฌิมาปฏิปทา อริยสัจ 4
- ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงแกปญจวัคคีย วาดวย
1. มัชฌิมาปฏิปทา (ทางที่อยูระหวางการทําตนให
ลําบาก กับการหมกมุนในกาม)
2. อริยสัจ 4
Z นิวรณ 5
- นิวรณ 5 : สิ่งกีดขวางจิตมิใหบรรลุความดี เชน กาม
ฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา
n กุศลวิตก
- กุศลวิตก : ความนึกคิดที่ดีงาม
1.เนกขัมมวิตก (ความนึกคิดปลอดจากกาม)
2.อพยาบาทวิตก (ความนึกคิดปลอดจากพยาบาท)
3.อวิหิงสาวิตก (ความนึกคิดปลอดจากการเบียดเบียน)
[ ออกพรรษาแลวมีกําหนด 1 เดือน
- กฐินจํากัดประเภททาน
: ตองถวายเปนสังฆทานเสมอ จะเจาะรูปหนึ่งรูปใดไมได
- กฐินจํากัดเวลา
: ตองถวายภายในเวลาจํากัดคือภายใน 29 วัน นับแตวัน
ออกพรรษา
Z นายดําเรียนหนังสือดวยความมานะบากบั่นเพื่อใหพอ
แมสบายใจ
- อาศรม 4 : ขั้นตอนของชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหสูงขึ้น
1.พรหมจารี - วัยเลาเรียน มีพิธีอปุ นยัน (พิธีรับศิษย
เขาศึกษา)
2.คฤหัสถ - วัยครองเรือน ใชชีวิตทางโลก แตงงาน
มีบุตร ทําหนาที่ตามวรรณะตน
3.วานปสถ - วัยปฏิบัติธรรมในปาเพื่อฝกฝนจิตใจ
ใหบริสุทธิ์
4.สันยาสี - วัยบรรพชิต ออกบวชเพื่อแสวงหา
ความจริงสูงสุดแหงชีวิต
p การสอนใหมนุษยมีความรัก
- หลักคําสอนเรื่องความรัก ดังพระบัญญัติของพระเยซูทวี่ า
“จงรักพระเจาสุดความคิด สุดกําลัง และจงรักเพื่อนมนุษย
เหมือนรักตนเอง”
Z เพื่อใหเปนมุสลิมที่แทจริงตามพระบัญญัติ
- การละหมาด : การแสดงความเคารพตอพระเจาทั้งทาง
รางกายและจิตใจ การละหมาดถือเปนภารกิจสําคัญที่
ผูกพันมนุษยกับพระเจา

ขอ 16 [ กรรมสรางโลกและสรรพสิ่ง
- ศาสนาอเทวนิยม : เปนศาสนาที่ไมเชื่อในเรื่องพระเจา
สรางโลก ไมยกยองความเปนใหญใหแกเทวดา ไดแก
ศาสนาพุทธ เชน
ขอ 17 Z การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
- ลักษณะพิเศษที่มนุษยแตกตางจากสัตวอื่นคือ (1) การ
ใชและสรางสัญลักษณ (2) มีวัฒนธรรม
ขอ 18 Y วัฒนธรรม
- ความสําคัญของวัฒนธรรม
1. เปนเครื่องมือชวยใหมนุษยและสังคมดํารงอยูได
2. ชวยใหมนุษยสะดวกสบายขึ้น ชวยแกปญหาและ
ตอบสนองความตองการดานตางๆ ของมนุษย
3. ชวยใหมนุษยอยูร วมกันไดอยางสันติสุข
4. ชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขอ 19 [ สถาบันการศึกษา
- สถาบันการศึกษา : เปนกลุมของบรรทัดฐานที่นํามาใช
ในการถายทอดความรูและวัฒนธรรม เพื่อปูพื้นฐาน
ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาสังคม ตัวอยางกลุม
บรรทัดฐาน เชน วิธีการถายทอดความรูระเบียบการ
วัดผลการเรียน
ขอ 20 [ บทบาท
- บทบาท : การปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของ
สถานภาพที่เขาเปนอยู เชน มีสถานภาพเปนนักเรียน
บทบาทของเขา เชน คนควาหาความรู เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของครู ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ขอ 21 n บรรทัดฐานทางสังคม
- บรรทัดฐาน : แนวทางการปฏิบัติหรือกฎเกณฑ
เชน เขาเมืองตาหลิ่ว ใหหลิ่วตาตาม หรือเดินตามหลัง
ผูใหญหมาไมกัด หมายถึง การประพฤติตนตามที่คน
สวนใหญประพฤติกัน
ขอ 22 q อังกฤษ
- ประเทศที่ใชระบบรัฐสภา
: อังกฤษ เบลเยีย่ ม อิตาลี สวีเดน
- ประเทศที่ใชระบบประธานาธิบดี
: สหรัฐอเมริกา อิตาลี อารเจนตินา บราซิล
ขอ 23 [ ไมถาวร
- อํานาจอธิปไตย : อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ทําใหรัฐสามารถดําเนินการทั้งหลายไดอยางเต็มที่
เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นๆ เปนอํานาจที่
แบงแยกไมได

ขอ 24 Z การใชเสียงขางมาก โดยการยอมรับสิทธิของฝายขางนอย
- ขอเสนอที่ไดรับเสียงขางมากจะไดรบั เลือกใหนําไป
ปฏิบัติ เพราะถือวาเปนขอเสนอที่มีเหตุผลของคนสวน
ใหญ แตขณะเดียวกันก็ไมละเลยเสียงขางนอย เพราะ
เราตองใหการยอมรับในสิทธิของคนสวนนอยดวย
ขอ 25 n รักษาผลประโยชนของกลุมตน
- กลุมผลประโยชน : มารวมตัวกันเพือ่ ปกปองคุมครอง
ผลประโยชนของกลุมตน เชน กลุมอาชีพกลุมเกษตรกร
กลุมผูใชแรงงาน กลุมขาราชการ กลุมปญญาชน กลุม
นักธุรกิจ
ขอ 26 Y 20,000 คน ประธานวุฒิสภา
- รัฐธรรมนูญ 2550 : ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนงายขึน้ โดยลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลือเพียง 20,000
ชื่อ (จากเดิม 50,000 ชื่อ)
ขอ 27 n 8 คน
- ศาลรัฐธรรมนูญ : ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
(รวม 9 คน) ดํารงตําแหนงคราวละ 9 ป เพียงวาระเดียว
ขอ 28 Z ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
- กรณีจงใจไมยื่นบัญชีฯ : คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะนําเสนอ
เรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวินิจฉัยชี้ขาด ถาเปนจริง ผูนั้นตองพนจากตําแหนง
และถูกหามไมใหดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ เปนเวลา
5 ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ขอ 29 n ประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญได
- รัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดหลักเกณฑการแกไขรัฐธรรมนูญ
ไวดังนี้
1. ส.ส.มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
2. ส.ส.และ ส.ว.มีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูข องทัง้ สองสภา
3. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000
คน (รัฐธรรมนูญฉบับเกาไมมี)
ขอ 30 o ขอบังคับของรัฐซึ่งผูใดฝาฝนจะไดรับโทษอยางใด
อยางหนึ่ง
- กฎหมาย : ขอกําหนดความประพฤติของบุคคลที่ตอง
ปฏิบัติตามโดยไมมีทางเลือกซึ่งมีลกั ษณะเปนลาย
ลักษณอักษร หรือจารีตประเพณีก็ได
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ขอ 31 n ราษฎรเปนโจทกฟองคดีอาญา
- กรณีที่ประชาชนนําคดีมาฟองเอง กอนที่ศาลจะรับฟอง
หรือออกหมายจับจําเลยมาดําเนินคดีศาลจะตองไต
สวนมูลฟองกอน เมื่อเห็นวาคดีมีมูล ศาลจะรับฟองไว
พิจารณา
ขอ 32 n การชกมวยตามกติกา
- การกระทําที่กฎหมายยกเวนความผิด (กฎหมาย
กําหนดใหไมมีความผิด)
1. การกระทําโดยปองกัน
2. การกระทําอันเกิดจากความยินยอม เชน การที่
คนไขยินยอมใหแพทยทําการผาตัดขาของตน,
การชกมวยตาม
กติกา (ถาชกกันตามกติกาแลวฝายใดฝายหนึ่ง
ตาย กฎหมายจารีตประเพณีไทยไมถือวามีความ
ผิดฐานฆาผูอื่น
ถาเลนตามกติกาแลวมีการตายเกิดขึ้น ผูเปน
เหตุใหผูอื่นถึงแกความตายไมมีความผิดฐานฆา
ผูอื่น)
ขอ 33 n มีมูลคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
- เศรษฐทรัพย : สินคาและบริการที่มีราคาซื้อขาย มี
ตนทุนการผลิต โดยแบงยอยออกเปน (1) สินคาเอกชน
(2) สินคาสาธารณะ
ขอ 34 o การที่ประชาชนในชาติที่อยากทํางานมีงานทํา
- การจางงานเต็มที่คือ ภาวะในระบบเศรษฐกิจที่แสดงวา
คนที่ตองการทํางานทุกคนสามารถหางานทําไดที่ระดับ
คาจางที่พึงพอใจ หรือสภาวะที่กําลังแรงงานซึ่งพรอม
จะทํางานมีงานทํากันทุกคน
ขอ 35 Y นายกิ่งไดรับเงินเดือนจากการรองเพลงเดือนละ
20,000 บาท
- รายไดคือ คาตอบแทนจากการผลิต เชน คาจาง
เงินเดือน กําไรจากการประกอบกิจการ
ขอ 36 Z รัฐบาลเปนผูชขี้ าด
- ระบบสังคมนิยม
- มีการวางแผนดานเศรษฐกิจจากสวนกลาง
- มีเปาหมายในการกระจายรายไดที่เปนธรรม
- รัฐบาล,เอกชนมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขอ 37 n เมื่อวิทยุมีราคาลดลง ปริมาณซื้อวิทยุจะเพิ่มขึ้น
- กฎของอุปสงค
: เมื่อราคาสินคาสูงขึน้ ปริมาณเสนอซื้อก็จะลดลง
P×
DØ
เมื่อราคาสินคาลดลง ปริมาณเสนอซื้อก็จะสูงขึ้น
PØ
D×

ขอ 38 [ ขาวเปลือก
- ตลาดแขงขันสมบูรณ
1. มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก
2. สินคามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ใชแทนกัน
ไดอยางสมบูรณ
3. ผูซื้อผูขายมีความรอบรูภาวะของตลาดเปนอยางดี
(การโฆษณาจึงมีอิทธิพลนอย)
4. หนวยธุรกิจสามารถเขาหรือออกจากธุรกิจการคา
โดยเสรี
ขอ 39 [ อุปทานแรงงานสวนเกินเพิ่มขึ้น การวาจางแรงงานลดลง
- ผลกระทบจากการกําหนดคาจางขั้นต่ํา เชน
อุปทานแรงงาน : มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
(พูดงายๆ ก็คอื ลูกจางมีความตองการทํางานมากขึ้น)
อุปสงคแรงงาน : มีแนวโนมลดลง
(พูดงายๆ ก็คือ นายจางจะวาจางแรงงานนอยลง)
อุปทานสินคา : ลดลง
ขอ 40 n การสรางเครือขายวิสาหกิจในกลุม อุตสาหกรรม
- เครือขายวิสาหกิจ (clusters) : การสรางเครือขาย
ระหวางอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมยอย
เชน เครือขายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตกับอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต
ขอ 41 n การหักตนทุนของเอกชนออกจากตนทุนของสังคม
- ตนทุนสังคม (Social cost) คือ ตนทุนคาเสียโอกาสของ
ทรัพยากรตางๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา
หรือบริการชนิดหนึ่งๆ
- ตนทุนสังคม คือ ผลรวมของตนทุนเอกชนและตนทุน
ภายนอก
ขอ 42 n คาใชจายบริโภคทุน
- คาใชจายในการบริโภคทุน เชน คาเสื่อมราคาหรือคา
สึกหรอของเครื่องจักร
ขอ 43 Y ภาษีเงินได
- รายไดสําคัญของรัฐบาลมาจากภาษีอากรทางตรงและ
ทางออม
ขอ 44 n รายจายเปนเครือ่ งกําหนดรายได
- ภาครัฐจะเริ่มโดยวางแผนตั้งโครงการ พรอมดวยประมาณ
การรายจายในแตละโครงการแลวจึงประมาณการรายไดที่
คาดวาจะไดรับ หากไมพอ ภาครัฐอาจกอหนี้สาธารณะมา
ชดเชย
ขอ 45 [ เกิดภาวะเงินเฟอ
- ชวงภาวะเงินเฟอ ธนาคารกลางเปดใหมีการขายหลักทรัพย
เพื่อลดเงินสดสํารองของธนาคาพาณิชย
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ขอ 55 n อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
- อารยธรรมสินธุเปนอารยธรรมที่ติดตอกับอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ
เชน ตราประทับ หินมีคาตางๆ
ขอ 56 n ลัทธิมนุษยนิยม
- มนุษยนิยม (Humanism) : แนวคิดที่เชื่อมั่นในความ
สามารถของมนุษย มีความคิดทีอ่ ิสระโดยไมอยูภายใต
การควบคุมของศาสนจักรหรือระบบฟวดัล
ขอ 57 q เบรตตันวูดส
- การประชุมที่เบรตตันวูดส ค.ศ.1945 : ฟนฟูระบบ
การเงินระหวางประเทศของโลกที่ถูกทําลายไปในชวง
WW.II
- ผลจากการประชุมครั้งนี้ทําใหมีการกอตั้งกองทุนการ
เงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
ขอ 58 [ การเจรจาลดกําลังอาวุธยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
- SALT : The Strategic Arms Limitation Talks
(การเจรจาจํากัดอาวุธยุทธศาสตร อยูใ นชวง Détente
หรือชวงผอนคลายความตึงเครียด)
ขอ 59 n ฌอง ฌาค รุสโซ
- รุสโซ : อํานาจอธิปไตยของปวงชน และเจตจํานงรวม
ของปวงชน
- มองเตสกิเออร : แบงอํานาจการปกครองออกเปน 3 ฝาย
- วอลแตร : เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทาง
ศาสนา
- จอหน ลอค : สิทธิธรรมชาติ สิทธิมูลฐานของมนุษย
ขอ 60 n การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสิ้นสุดลง
- การปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ.1688 เปนการสิ้นสุดของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของอังกฤษ
- แสดงถึงชัยชนะของรัฐสภาตอกษัตริย ทําใหกษัตริยไม
มีอํานาจออกกฎหมายอีกตอไป
- ชาวอังกฤษมีเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา
ขอ 61 [ การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม
- ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดลัทธิจักรวรรดิ
นิยมในปลาย C.19 ชาติตะวันตกเขาไปครอบงําดินแดน
อาณานิคมทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ และนําความ
เจริญแบบใหมไปเผยแพร เชน การศึกษา กฎหมาย การคา
การลงทุน ทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเจริญ
ตามแบบสมัยใหมตามมา

ขอ 46 Y ลดการใชจายของรัฐบาล
- การลดการใชจายของรัฐบาลเปนนโยบายการคลังแบบ
หดตัว (เขมงวด)
ขอ 47 [ ดุลการชําระเงินของไทยนั้นเกินดุลและบัญชีทุน
สํารองระหวางประเทศมีคาเปนลบ
- เมื่อดุลการชําระเงินเกินดุล
: - รายรับมากกวารายจายเงินตราตางประเทศ
- ทําใหทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
- บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศมีคาเปนลบ
ขอ 48 [ ปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในสหรัฐอเมริกา
- Sub Prime : ปญหาหนี้เสียนี้สืบเนื่องมาจากการปลอย
สินเชื่อรายยอยเพื่อซือ้ อสังหาริมทรัพยแบบคุณภาพต่ํา
หรือซับไพรมในสหรัฐอเมริกา ผลกระทบจากซับไพรม
ทําใหเกิดวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร
ขอ 49 Y มนุษยรูจักสรางเครื่องมือเครือ่ งใชมีประสิทธิภาพ
ดีกวายุคกอนๆ
-ยุคหินใหม : รูจักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ตั้งถิ่นฐานถาวร
อยูรวมกันเปนหมูบาน พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชจากหิน
ขอ 50 [ การบันทึกเหตุการณตามลําดับวันเดือนป
- จดหมายเหตุเปนบันทึกคลายพงศาวดาร เปนบันทึก
เหตุการณตามลําดับเวลา และเปนบันทึกรวมสมัยคือ
ผูบันทึกอยูในวันที่เกิดเหตุการณหรือวันถัดมา
ขอ 51 Y ศาสนาคริสต
- ศาสนาคริสตเริ่มเผยแผเขามาในสมัยอยุธยา (สมัยพระ
รามาธิบดีที่ 2) โดยพวกโปรตุเกส
ขอ 52 Y เพราะมีหลักการคลายกับลัทธิคอมมิวนิสต
- ทานปรีดี พนมยงคเสนอเคาโครงเศรษฐกิจ (สมุดปก
เหลือง) ดวยการใชรูปแบบสหกรณปฏิรูปที่ดินโดย
การบังคับซื้อที่ดินมาเปนของรัฐ แลวใหชาวนารับจาง
ทํานาใหแกรัฐแตโครงการนี้ถูกรัฐสภาคัดคานเพราะมี
หลักการแบบสังคมนิยมเผด็จการ
ขอ 53 n ทุนนิยมเสรี
- พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยหลังจากการทําสนธิ
สัญญาเบาวริ่ง (พ.ศ.2398)
ทุนนิยมพึ่งพา (พ.ศ.2398-2475)
ทุนนิยมโดยรัฐ (พ.ศ.2475-2504)
ทุนนิยมเสรี
ขอ 54 [ ละครนอก
- ละครนอก : ผูชายลวนแสดง นิยมเลนเรื่องนิทาน
พื้นบาน เชน พิกุลทอง สังขทอง
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ขอ 62 q ความเขมงวดในการใชกฎหมาย
- ขงจื๊อ : หลักความสัมพันธ 5 ประการ, สถาบันครอบครัว
, ความกตัญู, การบูชาบรรพบุรุษ, สนับสนุนชนชั้น
ปญญาชน, การศึกษา, จักรพรรดิเปรียบเสมือนโอรส
จากสวรรค
ขอ 63 [ ราชวงศหมิง
- หมิง : เกงการเดินเรือ นายพลเจิ้งเหอ (ซําปอกง)
นํากองเรือสํารวจไปถึงตอนใตสุดของทวีปแอฟริกา
- ชิง : ราชวงศสุดทายกอนเปลี่ยนจักรวรรดิจีนเปน
สาธารณรัฐ
ขอ 64 Z ระบบวรรณะ
- ชาวอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการเลือกรับอารยธรรม
อินเดีย เพราะไมไดรับระบบวรรณะซึ่งเปนการแบง
แยกผูคนในสังคมที่ตายตัวเขามา
ขอ 65 [ ญี่ปุนประกาศใชรัฐธรรมนูญ
- สมัยเมอิจเิ ปนการเริ่มตนประวัติศาสตรสมัยใหมของ
ญี่ปุน (ระบบศักดินาสิ้นสุดลง)
- สมัยที่จักรพรรดิมัตสุฮิโตขึ้นครองราชย มีการรวมศูนย
อํานาจอยูที่องคจกั รพรรดิ ยกเลิกตําแหนงโชกุน ปฏิรูป
ประเทศทั้งระบบเงินตรา การคลัง การศึกษา ยอมรับ
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น
- ค.ศ.1889 ประกาศใชรัฐธรรมนูญเมจิ
ขอ 66 [ ชารลส เทานเซนด (ปลูกพืชหมุนเวียน)
เจโธร ทัลล (เครื่องหวานเมล็ดพืช)
โรเบิรต เบคเวลล (ผสมพันธุส ัตว)
ขอ 67 Z เกิดลัทธิจักรวรรดินิยมทั่วโลก
- ผลทางการเมืองของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
: - ชนชั้นกลางเขามามีอํานาจทางการเมือง
- ชนชั้นกรรมกรมีอํานาจการตอรองมากขึ้น
- การเรียกรองสวัสดิการของชนชั้นกรรมกร
- เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
ขอ 68 n ญี่ปุน 14.00 น. , บังกลาเทศ 11.00 น. ,
อินเดีย 10.30 น. , ฝรั่งเศส 05.00 น.
ขอ 69 n ไรน ดานูบ
ไนล
Recycle
ขอ 70 Z Reduce Reuse
ขอ 71 p การผุพังและการกัดกรอนของน้ํา
- ภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ํากัดเซาะ เชน เสาดินที่แพะ
เมืองผี จ.แพร, ฮอมจอม จ.นาน, โปงยุบ จ.ราชบุรี,
กุมภลักษณ, หุบผาชันที่แกรนดแคนยอน
ขอ 72 [ พิกัดภูมิศาสตรและตัวเลข
- พิกัดภูมิศาสตรเปนการบอกตําแหนงของพื้นที่โดยใช
ตัวเลขของคาละติจูดและลองจิจูด

ขอ 73 Y มะนิลา
- มะนิลาเปนเมืองหลวงของประเทศฟลิปปนส ตั้งอยูที่
ละติจูด 14°35' เหนือ สวนกรุงเทพฯอยูที่ละติจูด 14°เหนือ
ขอ 74 [ ยูกันดา
กาบอง
เวเนซุเอลา
- ประเทศที่มีเสนศูนยสูตรลากผาน
: - ทวีปเอเชีย (อินโดนีเซีย)
- ทวีปแอฟริกา (โซมาลี, เคนยา, ยูกนั ดา, คองโก, กาบอง)
- ทวีปอเมริกาใต (บราซิล, โคลัมเบีย, เอกวาดอร)
ขอ 75 n การใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและปองกันรักษาให
เกิดผลดีที่สุด
- การอนุรักษสิ่งแวดลอมไมไดหมายความวาเราตองไม
นําทรัพยากรมาใชเลย แตเนนที่วาเราตองใชทรัพยากร
อยางประหยัด เพื่อสงวนไวใชในโอกาสตอไป
ขอ 76 Z การทําใหระบบนิเวศในน้ําขาดความสมดุล
- น้ําเสียเปนน้ําทีไ่ มไดผานระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลง
สูแหลงน้ําสาธารณะ เชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ําทิ้งที่มีสารเคมีเกษตรปนเปอน
ขอ 77 [ การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชันภาคเหนือ
- ภาคเหนือมีปญหาการพังทลายของดิน อันเนื่องมาจาก
การตัดไมทําลายปาและการทําไรเลื่อนลอย การปลูก
หญาแฝกจะชวยอนุรักษดินและน้ํา
ขอ 78 Z การปลูกพืชคลุมดิน
- การปลูกพืชคลุมดิน เชน การปลูกหญาแฝกจะชวยอนุรักษ
ดินและน้ํา โดยปลูกหญาแฝกเปนแถว ตามแนวระดับ
ขวางความลาดชันเพื่อปองกันการพังทลายของดิน ให
ความชุมชื้นในดินชวยชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลบา
ทําใหน้ําซึมลงในดินได
ขอ 79 Z Recycle
- Recycle : นําสิ่งของที่ไมใชแลวมาผานกระบวนการ
ผลิตใหมเพื่อนํามาใชใหม
- Reduce : ใชอยางทะนุทนอมเพื่อรักษาสิ่งที่ใชนั้นมี
อายุยาวนานที่สุด
- Reject : งดใชสิ่งของที่ทําลายสิ่งแวดลอมและสราง
มลพิษ
- Repair : ซอมแซมฟนฟูสิ่งของเครื่องใชที่สึกหรอ
ใหสามารถใชประโยชนได
ขอ 80 Z การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานสังคม – เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
- แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีวัตถุประสงค
เพื่อชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการพัฒนาแตละดานเปนไปอยาง
ยั่งยืนและเกิดความสมดุลระหวางกัน
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