12 สังคมศึกษา 2
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ
1.
“หามเพลิงไวอยาให มีควัน
หามสุริยแสงจันทร
สองไซร
หามอายุใหหัน
คืนเลา
หามดังนี้ไวได
จึ่งหามนินทา”
โคลงโลกนิติบทนี้มีความหมายตรงกับขอใด
1. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
2. นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
3. จิตฺตํ ทนตํ สุขาวหํ
4. น อุจจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
2. คําวา “บารมี” ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
1. อาการกายวาจาที่เปนลักษณะพิเศษของบุคคล
2. บุญที่ไดกระทํามาซึ่งมีผลตอชีวิตและความเจริญ
ของบุคคล
3. คุณสมบัติที่ทําใหบุคคลยิ่งใหญ เชน มีอาวุโส
ความรูและประสบการณ
4. คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด
3. เหตุการณใดไมเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก
1. พระพุทธเจารับขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา
2. พระพุทธเจารับหญาคาจากนายโสตถิยะ
3. พระพุทธเจารับปญจวัคคียเปนศิษย
4. พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ 4
4. ขอใดไมใชองคประกอบของงานมงคล
1. การอาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต
2. การตั้งภาชนะสําหรับทําน้ํามนต การวงดายสายสิญจน
3. การอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนโตะหมูบูชา
4. การตั้งอาสนะสําหรับพระสงฆ
5. คําวา “ตบะ” ตามหลักทศพิธราชธรรมมีความหมาย
ตรงกับขอใด
1. การปกครองคนดวยความสุภาพออนโยน
2. การปกครองคนดวยจิตใจมั่นคง ไมโกรธ ไมฉุนเฉียว
3. การปกครองคนดวยจิตใจที่ไมหมกมุนสุขสําราญ
จนเสียงาน
4. การปกครองคนดวยจิตใจที่อดทน พรอมรับฟงปญหา
ของผูใตบังคับบัญชา
6. ขอใดคือผลโดยตรงของการฝกวิปสสนาภาวนา
1. จิตสงบ
2. เกิดปญญา
3. ความเมตตากรุณา
4. ความอดทน
7. บุคคลใดมี “ปรโตโฆษะ” ในการทํางาน
1. ยุทธนามีสมาธิในการฟงการประชุมเสมอ
2. กิติมีเพื่อนดีที่ชวยเหลือการทํางาน
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3. ศักดิ์ชัยประยุกตความรูที่เรียนมาใชกับการทํางาน
4. ประดิษฐรูจักคิดพิจารณาเรื่องงานอยางรอบคอบ
นักเรียนควรยึดพุทธศาสนาสุภาษิตขอใดเปนแนวทางการ
ดําเนินชีวิต
1. ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ
2. วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปปฺ ทา
3. อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
4. สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ
คําวา “สันโดษ” ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทําใด
1. ยินดีกับความสําเร็จของผูอื่น
2. ยินดีที่ปลีกตัวอยูโ ดดเดี่ยว
3. ยินดีในสิ่งที่ตนมี
4. การวางเฉยตอสิง่ ทั้งปวง
“อัชฌัชติกทาน” หมายถึงขอใด
1. การใหบุตรภรรยาเปนทาน
2. การใหชางปจจัยนาเคนทรเปนทาน
3. การใหแกวแหวนเงินทองเปนทาน
4. การใหราชสมบัติเปนทาน
“สังขารขันธ” มีความหมายตรงกับขอใด
1. สมัครเปนคนเจาอารมณขี้โมโห รูสึกทุกขอยูบอยครั้ง
2. สามารถจําไดวาพระสอนวารางกายมนุษยประกอบขึ้น
จากธาตุทั้งสี่
3. สาธิตมีรางกายไมสมประกอบ ไดรับทุกขทรมานจาก
อาการบาดเจ็บอยูบอยครั้ง
4. ชวลิตคิดแตสิ่งที่ดีงามอยูเสมอ
คัมภีรปุราณะมีลักษณะตรงกับหนังสือประเภทใด
1. ตํานาน
2. ปรัชญา
3. นิทานโบราณคดี
4. ประวัติศาสตร
ศาสนาใดที่มีหลักธรรมเปนเสมือนธรรมนูญแหงการดําเนินชีวิต
1. ศาสนาพุทธ
2. ศาสนาขงจื๊อ
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาเชน
สัญลักษณ “พระจันทรเสี้ยวลอมดาว” มีที่มาจากอะไร
1. คัมภีรอัลกุรอาน
2. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลทราย
3. อาณาจักรออตโตมานเตอรก
4. สุเหราของศาสนาอิสลาม
“ศีลอนุกรม” หมายถึงขอใด
1. ศีลสมรส
2. ศีลบวช
3. ศีลแกบาป
4. ศีลลางบาป

16. ทุกศาสนามีจุดหมายปลายทางที่สอดคลองกันมากที่สุดใน
เรื่องใด
1. การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับปรมัตถสัจ
2. การเขาถึงความดับทุกข
3. การอยูเปนสุขกับพระเจาในสวรรค
4. สันติสุขนิรันดร
17. ขอใดกลาวถูกตอง
1. สัตวมีสังคมและมีวัฒนธรรม
2. สัตวมีสังคมแตไมมีวัฒนธรรม
3. สัตวมีสังคมแตไมมีสัญชาตญาณ
4. สัตวมีสัญชาตญาณและมีสัญลักษณ
18. ขอใดไมใชความจําเปนขั้นพื้นฐานที่มนุษยตองมาอยูรวมกัน
เปนสังคม
1. ความจําเปนขัน้ ยังชีพ
2. ความจําเปนในการพิทักษปกปอง
3. ความจําเปนในการสงทอดทางวัฒนธรรม
4. ความจําเปนในการปกครอง
19. การกระทําใดเปนการกระทําที่ผิดจารีตประเพณีไทย
1. การอกตัญูตอพอแม ครูอาจารย
2. การแตงกายไมเรียบรอยเขาหองเรียน
3. การสวมชุดดําไปในงานแตงงาน
4. การไมแสดงความเคารพตอครูอาจารย
20. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับคานิยม
1. คานิยมมีผลตอความเจริญของสังคม
2. คานิยมมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม
3. คานิยมจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของสังคม
4. คานิยมเปนสิ่งทีม่ ีคาและมีความถูกตองนาพึงปรารถนา
21. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1. เกษตรกรนําระบบชลประทานและปุยมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. การนําเอาภาพถายดาวเทียมมาประยุกตในงานดานปาไม
3. หนุมสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกัน
มาก
4. การนําเอาแนวความคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
มาใชในประเทศไทย
22. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหประเทศไทยจัดอยูประเภทของ
รัฐเดี่ยว
1. มีรัฐบาลเพียงระดับเดียว
2. มีการรวมอํานาจไวที่รัฐบาลกลาง
3. มีความเปนอิสระปราศจากการรุกรานจากรัฐอื่น
4. มีหนวยการปกครองและขาราชการเปนตัวแทนของ
รัฐบาลกลาง

23. เหตุผลสําคัญขอใดที่ทําใหตองมีการแบงอํานาจอธิปไตย
ออกเปน 3 ทางคือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
1. เพื่อเปนการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหแก 3 องคกร
หลักอยางชัดเจน
2. เพื่อเปนการตรวจสอบและถวงดุลไมใหอํานาจไปรวม
ศูนยอยูที่ฝายใดฝายหนึ่ง
3. เพื่อเปนการแบงกันทํางานตามความชํานาญเฉพาะดาน
4. เพื่อปองกันปญหาและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวของกับแตละอํานาจ
24. การกระทําใดที่แสดงถึงการใชอํานาจอธิปไตยขั้นสูงสุดของ
ประชาชน
1. การเสนอรางกฎหมายโดยผานทางสมาชิกสภาผูแทราษฎร
2. การเขาชื่อกันเพือ่ เสนอรางกฎหมายตอประธานรัฐสภา
3. การออกเสียงลงประชามติรับหรือไมรับรางกฎหมาย
4. การลงชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองการ
ปกครองที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
25. คุณธรรม จริยธรรมของการเปนพลเมืองที่ดีเรื่องใดที่
สอดคลองกับหลักการสําคัญของประชาธิปไตยที่วา “ถือเสียง
ขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย”
1. การมีวินัย
2. การมีน้ําใจนักกีฬา
3. การเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
4. ความซื่อสัตยสุจริต
26. ขอดีของระบอบประชาธิปไตยคือขอใด
1. เปนการปกครองที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับ
2. ถือกฎหมายเปนมาตรฐานในการปกครอง
3. มีความประหยัดในการดําเนินการปกครอง
4. มีความรวดเร็วในการตัดสินใจดําเนินการ
27. ขอใดมิใชสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
1. สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน
2. สิทธิในการพักผอนและเวลาวาง
3. สิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สิทธิที่จะเขารวมกับสหพันธกรรมกรเพื่อคุมครอง
ผลประโยชนของตน
28. ลักษณะของกฎหมายที่วา “กฎหมายตองเปนคําสัง่ หรือ
ขอบังคับที่ใชบังคับไดทั่วไป” หมายความวาอยางไร
1. กฎหมายทุกฉบับจะตองใชบังคับแกบุคคลทุกคน
2. กฎหมายทุกฉบับจะตองใชบังคับแกบุคคลทุกคนไดทกุ
สถานที่และทุกเวลา
3. กฎหมายแตละฉบับจะตองใชบังคับแกทุกบุคคลทีมีสวน
เกี่ยวของ
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4. กฎหมายแตละฉบับจะตองใชบังคับแกทุกบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของไดทุกสถานที่ และทุกเวลา
เหตุใดกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการ
ปกครองประเทศ
1. เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยจะตองทรงลงพระปรมาภิไธย
2. เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดยาก
3. เปนกฎหมายที่มีที่มาจากประชาชนอยางแทจริง
4. เปนกฎหมายที่จะมีกฎหมายใดมาขัดแยงไมได
ถาเบญจวรรณรับโชคชัย อายุ 19 ป ซึ่งสมรสแลวเปนบุตรบุญ
ธรรม จะตองไดรับความยินยอมจากใครบาง
1. คูสมรสของโชคชัย
2. คูสมรสของโชคชัย และโชคชัย
3. โชคชัย และบิดามารดาของโชคชัย
4. โชคชัย บิดามารดาของโชคชัย และคูสมรสของโชคชัย
ขอใดเปนความผิดลหุโทษ
1. พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุสมควร
2. เก็บไดซึ่งสังหาริมทรัพยอันมีคาแลวเบียดบังเอาเปนของตน
3. สั่งซื้อและบริโภคอาหารโดยรูวาไมสามารถชําระเงินคา
อาหารนั้น
4. ทําใหเสื่อมคาซึ่งทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชน
อนุสิทธิบัตรแตกตางจากสิทธิบัตรอยางไร
1. อนุสิทธิบัตรไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น
2. อนุสิทธิบัตรไมตองจดทะเบียนก็มผี ลสมบูรณ
3. อนุสิทธิบัตรไมตองผานกรรมวิธีจากโรงงานอุตสาหกรรม
4. อนุสิทธิบัตรไมตองมีเครื่องหมายการคามาเกี่ยวของ
ขอใดจัดเปนเศรษฐศาสตรตามความเปนจริง (Positive
Economics)
1. การเพิ่มขึ้นของอัตรารายไดประชาชาติควรจะสูงกวาอัตรา
การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคาและบริการ
2. ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวาสินเชือ่ แบงกครึ่งปหลัง
ชะลอตัว
3. การเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ํามัน สงผลใหปริมาณการขาย
รถยนตลดลง
4. หลังจากปริมาณการสงขาวไปตางประเทศเพิ่มขึ้น ดุลการคา
ของประเทศไทยนาจะดีขึ้น
ขอใดไมใชการผลิตในลักษณะของการใหบริการ
1. การเขียนแบบบานใหลูกคาของสถาปนิก
2. การรักษาพยาบาลคนไขของแพทย
3. การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกําไร
4. การใหคําปรึกษาของวิศวกรเกี่ยวกับบอบําบัดน้ําเสีย

35. สมมติใหเยื่อไมไผซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตสมุดมีราคา
สูงขึ้นจากเดิม และคาจางแรงงานสูงขึ้น ซึ่งมีผลใหตนทุนใน
การผลิตสมุดแพงขึ้น จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะดุลย
ภาพของตลาดอยางไร
1. ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง
2. ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง
3. ราคาดุลยภาพของสมุดลดลง ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลง
4. ราคาดุลยภาพของสมุดลดลง ปริมาณดุลยภาพของสมุดคงที่
36. พิจารณาจากแผนภาพ ขอใดตอไปนี้ถกู ตองตาม A B C และ D

1. ภาครัฐบาล ฝายครัวเรือน ฝายธุรกิจ
ภาคเอกชน
2. ฝายธุรกิจ ฝายครัวเรือน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน
3. ฝายครัวเรือน ฝายธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล
4. ภาคเอกชน ฝายธุรกิจ ฝายครัวเรือน ภาครัฐบาล
37. กิจกรรมใดตอไปนี้สงผลใหอุปสงคของนมถั่วเหลืองเลื่อน
ระดับ

1. ราคานมถั่วเหลืองสูงขึ้น
2. ราคาถั่วเหลืองสูงขึ้น
3. ผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้น
4. เทคโนโลยีการผลิตนมถั่วเหลืองสูงขึ้น
38. ในการกําหนดราคาขั้นสูงจะสงผลอยางไร
1. เกิดอุปทานสวนเกิน
2. เกิดราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น
3. เกิดอุปสงคสวนเกิน
4. เกิดราคาดุลยภาพลดลง
39. ขอใดไมใชลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ
1. ผูบริโภคเห็นวาสินคาของผูผลิตแตละคนไมมีความแตกตางกัน
2. จํานวนผูผลิตมีมากพอที่จะไมมีผูผลิตรายใดสามารถมีอิทธิพล
ตอราคาตลาด
3. ผูผลิตสามารถเลิกผลิตไดโดยไมกระทบกระเทือนตลาด
4. ผูผลิตแตละรายจะสงเสริมการขายดวยการโฆษณา
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40. ขอใดไมใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1. รัฐใหเอกชนดําเนินธุรกิจโดยเสรี
2. ผลกําไรเปนเปาหมายสูงสุดในการประกอบการ
3. ธุรกิจที่เปนสาธารณูปโภคสงวนใหรัฐเปนผูจัด
4. ระบบราคาเปนกลไกควบคุมการคาและการเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจ
41. สินคาขั้นกลาง ถูกนับรวมในผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน
หรือไม เพราะเหตุใด
1. ไมนับรวม เพราะไมมีมูลคาการผลิตที่แทจริง
2. ไมนับรวม เพราะเปนการนับซ้ํา
3. นับรวม เพราะเปนผลผลิตในประเทศไทย
4. นับรวม เพราะเปนขั้นตอนหนึ่งของการผลิตสินคาขั้น
สุดทาย
42. ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้น 20% หมายความวาอยางไร
1. ปริมาณสินคาทุกชนิดเพิ่มขึ้น 20%
2. ราคาสินคาเพิ่มขึน้ 20%
3. รายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น 20%
4. อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น 20%
43. ขอใดเปนสาเหตุใหเกิดภาวะเงินเฟอ เนื่องจากแรงดึงของ
อุปสงค
1. คาจางแรงงานในประเทศสูงขึ้น
2. รัฐบาลเพิ่มเงินกองทุนหมูบาน
3. ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนี่อง
4. ราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้น
44. เครื่องมือใดที่ธนาคารกลางใชเพื่อลดปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
1. เพิ่มอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย
2. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน
3. ลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินจากธนาคารพาณิชย
4. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ใหธนาคารพาณิชยกู
45. สาเหตุใดทําใหเกิดอุปสงคของเงินตราระหวางประเทศ
1. การสงออกผาฝายไทย
2. ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
3. แรงงานไทยในตะวันออกกลางสงเงินกลับมาใหครอบครัว
ในประเทศไทย
4. รัฐบาลไทยใหทุนนักเรียนไปเรียนตอตางประเทศ
46. วิกฤตการณราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นไดสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยหลายประการ ยกเวนขอใด
1. การขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น
2. แรงงานขอปรับอัตราคาจางขั้นต่ําใหสูงขึ้น
3. คาครองชีพต่ํา เกิดภาวะเงินฝด
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเอกชนชะลอตัว

47. ความลมเหลวของ “กลไกราคา” ในตลาดแขงขันสมบูรณเกิด
จากสาเหตุใด
1. การผูกขาดการผลิตในสินคาบางชนิด
2. การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล
3. อุปสงคของผูบริโภคสูงกวาปริมาณสินคาที่ผลิตได
4. การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม
48. มาตรการในขอใดชวยแกปญหาการขาดดุลการชําระเงินของ
ประเทศ
1. การเพิ่มอัตราภาษีสินคาเขาและสินคาออก
2. การผอนคลายความเขมงวดในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ
3. การสงเสริมใหชาวตางประเทศมาทองเที่ยวและลงทุนใน
ประเทศไทย
4. ธนาคารแหงประเทศไทยสนับสนุนการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย เพื่อเพิ่มการบริโภคการลงทุนและการนําเขา
49. มนุษยรูจักนําเหล็กมาใชประโยชนเมื่อใด
1. กอนที่จะรูจักสําริด
2. กอนที่รูจักทองแดง
3. หลังจากรูจักสําริด
4. พรอมๆ กับรูจักทองแดง
50. แนวคิดใดไมใชแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย
1. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูในบริเวณตอนกลางของจีน
2. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูในแถบเทือกเขาเทียนซาน
3. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูในคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะ
อินโดนีเซีย
4. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูในประเทศไทยปจจุบัน
51. ขอใดถือไดวาเปนแผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย
1. การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติในสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
2. กฎหมายที่ออกมาเพื่อแกไขใหเปนธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายทาสในสมัยรัชกาลที่ 4
3. วารสารเสนอขอคิดเห็นใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรของเทียนวรรณ
4. คํากราบทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ร.ศ.103
52. พระราชกรณียกิจใดของพระนเรศวรมหาราชกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวที่คลายคลึงกัน
1. ทรงขยายอาณาเขตของแผนดินไทยออกไปอยางกวางขวาง
2. การสงเสริมใหชาวตางชาติเขามาคาขายในแผนดินไทย
3. การทําใหประเทศไทยไมตกอยูภายใตการปกครองของ
ตางชาติ
4. การยกเลิกระบบไพรและระบบทาสออกจากสังคมไทย
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53. ขบวนการเสรีไทยตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคใด
1. ชวยเหลือญี่ปุนตอตานฝายสัมพันธมิตร
2. ชวยเหลือฝายสัมพันธมิตรตอตานญี่ปุน
3. เรียกรองดินแดนจากอังกฤษและฝรั่งเศสคืน
4. ตอตานทหารตางชาติที่เขามารุกรานไทย
54. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยดานใดชัดเจนที่สุด
1. ศาสนา
2. ศิลปกรรม
3. การทํามาหากิน
4. การบําเพ็ญพระราชกุศลตามเทศกาล
55. สถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลายมี
ลักษณะเดนตามขอใด
1. นิยมสรางวัดที่พระอุโบสถไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส
2. นิยมสรางฐานอาคารโคงแบบทองเรือ ชั้นลางเจาะหนาตาง
โคงแบบศิลปะโกธิก
3. นิยมสรางกอตัวอาคารเปนผนังทึบ เจาะชองระบายลม
แคบๆ มีบานประตู 2-3 ชอง
4. นิยมสรางปรางคเปนประธานวัดโดยมีลักษณะเลียนแบบ
ปรางคเขมรแตสูงชะลูดกวา
56. พฤติกรรมใดถือเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทยไวเปนมรดก
ของชาติ
1. สมัครถายทอดสูตรอาหารจานเด็ดใหเฉพาะคนในตระกูล
2. สนธิเสนอชื่อหัวหนาคณะหุนละครโจหลุยสขึ้นเปนศิลปน
แหงชาติ
3. เนวินรับซื้อโบราณวัตถุเพื่อนําไปขายตอใหพิพิธภัณฑ
4. จําลองไปจดลิขสิทธิ์เทคนิคการสอนวิชาสังคมที่เขาคิด
คนขึ้นมา
57. ที่ราบพระจันทรเสี้ยวที่อุดมสมบูรณ (Fertile Cresent)
หมายถึงที่ราบลุมแมน้ําสายใด
1. แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําโขง
2. แมน้ําฮวงโหและแมน้ําแยงซีเกียง
3. แมนํา้ คงคาและพรหมบุตร
4. แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส
58. ในอารยธรรมอินเดีย จักรพรรดิพระองคใดใชนโยบายการ
ปกครองที่เนนความสําคัญของหนาที่ทางมนุษยธรรมของรัฐ
และการใชศีลธรรมในการจัดระเบียบและควบคุมสังคม
1. พระเจาอักบารมหาราช
2. พระเจาจันทรคุปตที่ 1
3. พระเจาพิมพิสาร
4. พระเจาอโศกมหาราช
59. ลักษณะแบบใดไมปรากฏในสังคมจีนภายหลัง ค.ศ.1949
1. เปนสังคมที่ปราศจากชนชั้น
2. เปนสังคมที่มีเสรีภาพทางการแสดงออก

60.

61.

62.

63.

64.

65.
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3. เปนสังคมที่ผูใชแรงงานไดรับการยกยอง
4. เปนสังคมที่สตรีมีฐานะเทาเทียมกับผูชาย
ขอใดเปนลักษณะรวมที่ปรากฏในประวัติศาสตรสมัยใหม
ของจีน อินเดีย ญี่ปุนและไทย
1. อารยธรรมเจริญถึงจุดสูงสุด
2. เผยแพรอารยธรรมสูดินแดนอื่น
3. การเผชิญหนากับอิทธิพลของชาติตะวันตก
4. มีความเปนปกแผนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ปจจัยสําคัญขอใดทีท่ ําใหวิถีการดํารงชีวิตของชาวยุโรปสมัย
กลางตกอยูภายใตอทิ ธิพลของศาสนาคริสต
1. ผูนําฝายศาสนจักรใชศาสนาคริสตเปนเครื่องมือควบคุม
และปกครองคนในดินแดนของตน
2. สภาพบานเมืองมีความระส่ําระสายจากการลมสลายของ
อาณาจักรโรมันตะวันตก
3. ศาสนาคริสตมีความเปนปกแผน โดยไดรับการสนับสนุน
จากฝายอาณาจักร
4. สภาพบานเมืองมีความสงบสุข และเศรษฐกิจมั่นคงประชาชน
จึงมุงใหความศรัทธาตอศาสนา
ขอใดเปนผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
1. ประชาชนทุกชนชั้นไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเทา
เทียมกัน
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต คุณภาพและจํานวนผลผลิต
3. ทําใหประเทศตางๆ มีความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ
4. ทําใหประเทศอุตสาหกรรมสามารถอยูอยางโดดเดีย่ วได
โดยไมตองพึ่งประเทศอื่นทางเศรษฐกิจ
แนวการเขียนแบบโรแมนติค ปรากฏเดนชัดในงานของ
นักเขียนทานใด
1. วิลเลียม เชคสเปยร
2. เซอร วอลเตอร สกอตต
3. แมกซิม กอรกี
4. ชาลส ดิคเกนส
การเจรจา 6 ฝายเพือ่ ยุติโครงการนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ
ประกอบดวยประเทศใดบางนอกจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต
1. อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา จีน
ญี่ปุน
2. รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
3. ญี่ปุน
จีน
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
4. สหรัฐอเมริกา รัสเซีย
ญี่ปุน
จีน
เพราะเหตุใดอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงฤดูหนาวของกรุงเทพฯ กับ
ฤดูหนาวของจาการตาแตกตางกัน
1. ที่ตั้งตามละติจูดตางกัน
2. กรุงเทพอยูไกลทะเลกวา
3. อยูในเขตลองจิจดู ตางกัน
4. ความสูงต่ําของพื้นที่แตกตางกันมาก

66. ที่ราบขอใดมีกระบวนการเกิดคลายที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย
1. ที่ราบตอนกลางของโปแลนด
2. ที่ราบตอนกลางของออสเตรเลีย
3. ที่ราบปามปสในอารเจนตินา
4. ที่ราบรอบทะเลสาบใหญทั้ง 5 ของทวีปอเมริกาเหนือ
67. แผนที่ 2 ฉบับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน แผนที่ฉบับที่ 1
มีมาตราสวน 1 : 100,000 วัดระยะทางระหวางจุด ก. ถึงจุด ข.
ได 4 เซนติเมตร แผนที่ฉบับที่ 2 ไมทราบมาตราสวน แตวัด
ระยะทางระหวางจุด ก. ถึงจุด ข. ได 8 เซนติเมตร อยากทราบ
วาแผนที่ฉบับที่ 2 มีมาตราสวนเทาใด
1. 1 : 5,000
2. 1 : 50,000
3. 1 : 500,000
4. 1 : 250,000
68. ขอใดไมใชองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ความหลากหลายของระบบนิเวศ
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
3. ความหลากหลายของพืชและสัตว
4. ความหลากหลายในเรื่องของชนิดพันธุ
69. ขอใดไมใชปาอนุรักษ
1. ปาชายเลนอนุรักษ
2. ปาชุมชน
3. สวนพฤกษศาสตร
4. อุทยานแหงชาติ
70. โครงการแหลมผักเบี้ย เปนการวิจัยและพัฒนาเรื่องใด
1. ไฟไหมปา
2. บําบัดน้ําเสีย
3. ดินพรุ
4. ปาชายเลน
71. วิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมขอใดไมสัมพันธกัน
1. การเก็บกัก – การสรางอางเก็บน้ํา
2. การสงวน – อุทยานแหงชาติ
3. การพัฒนา – การเติมออกซิเจนในน้ําดวยกังหันน้ํา
4. การฟนฟู – โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
72. โครงการในขอใดที่ตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
1. การผลิตสารกําจัดศัตรูพืชวันละไมเกิน 20 ตัน
2. การสรางอาคารชุดพักอาศัยตั้งแต 40 หองขึ้นไป
3. การสรางโรงพยาบาลขนาดเตียง 30 เตียงใกลริมแมน้ําหรือ
ฝงทะเล
4. การสรางโรงงานผลิตเยื่อกระดาษตั้งแต 50 ตันตอวันขึ้นไป
73. ISO 14000 เปนอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยเรื่อง
อะไร
1. การรักษามาตรฐานของสํานักงาน
2. การปองกันสาธารณภัย
3. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. การจัดการสิ่งแวดลอม

74. แนวทางการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ไมสัมพันธกัน
1. Reuse - การนํายางรถยนตเกามาทําถังขยะ
2. Reject - การใชหลอดตะเกียบประหยัดไฟแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต
3. Recover - การนําน้ําลางรถที่ปลอยใหตกตะกอนนํามา
ใชลางพื้น
4. Recycle - การนําขวดกาแฟที่หมดแลวนํามาใสของแหง
เก็บไว
75. ผลิตภัณฑขอใดที่จะไดรับฉลากเขียว
1. ผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ
2. ผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม
3. ผลิตภัณฑที่ประหยัดการใชทรัพยากรการผลิตมากที่สุด
4. ผลิตภัณฑที่ไมใชเทคโนโลยีในการผลิต
76. การกําจัดขยะมูลฝอยรูปแบบใดเหมาะสมกับชุมชนที่มีเงินทุนนอย
1. การเผา
2. การทําปุยหมัก
3. การฝงกลบ
4. การปลอยใหยอยสลายไปเอง
77. ขอใดมีความเกี่ยวของกับ “ภาวะโลกรอน” นอยที่สุด
1. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและการลดลงของปาชายเลน
2. ภาวะแลงซ้ําซากและการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
3. การเกิดภาวะดินเค็มแพรกระจายในพื้นที่การเกษตร
4. การเกิดไฟปาและคลื่นความรอน
78. ขนาดของแผนดินไหว 6.5 ริกเตอร ความเสียหายที่เกิดขึ้น
และสิ่งที่สังเกตไดอยูในระดับใด
1. เกิดการสั่นไหวรุนแรง วัตถุในอาคารแกวงไกว
2. อาคารเกิดรอยราว มีความเสียหายเล็กนอย
3. อาคารพังทลายบางสวน
4. อาคารพังทลายทัง้ หมด เกิดแผนดินถลม
79. ปรากฏการณความผันแปรของภูมิอากาศในขอใดไมใช
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
1. ความผันแปรของภูมิอากาศในซีกโลกใต
2. พื้นที่น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกลดลง
3. บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทําลาย
4. ความแหงแลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
80. ขอใดไมสัมพันธกัน
1. MAB - โปรแกรมมนุษยกับชีวมณฑลของยูเนสโก
2. UNCCD - อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย
3. Agenda 21 - แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. BASEL - อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ
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เฉลย 12 สังคมศึกษา 2
ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4

ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

ขอ 8

ขอ 9

Y นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
: คนที่ไมถูกนินทา ไมมีในโลก
- โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
: ฆาความโกรธได ยอมอยูเปนสุข
- จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
: จิตที่ฝกดีแลว นําสุขมาให
- น อุจฺจจาวจํ ปณฺฑติ า ทสฺสยนฺติ
: บัณฑิตยอมไมแสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ
[ คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด
- บารมีคือ คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด 10
ประการ ไดแก ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
Z พระพุทธเจารับปญจวัคคียเปนศิษย
- วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญเดือน 6 หรือวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือนวิสาขะ)
1. เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน
2. เปนวันสําคัญสากลของโลก
n การอาราธนาพระสงฆสวดพระพุทธมนต
- การทําบุญในงานอวมงคล
: เชน การทําบุญหนาศพ การทําบุญอัฐิ
1. การอาราธนาพระสงฆมาสวดพระพุทธมนต
2. ไมตั้งน้ําวงดาย การบังสุกุล
Z การปกครองคนดวยจิตใจที่ไมหมกมุนสุขสําราญจน
เสียงาน
- ตบะในทศพิธราชธรรมคือ ไมหมกมุนอยูใน
ความสุขสําราญ สามารถระงับยับยั้งและขมใจ มิให
หลงใหลในความสุขสําราญตางๆ จนลืมหนาที่
Y เกิดปญญา
- วิปสสนา : การทําใหปญญาเกิดขึ้น การฝกฝนจิต
ที่เปนสมาธิใหเกิดความรูเขาใจสิ่งตางๆ ตามความ
เปนจริง
- สมถะ : ความสงบจิต การฝกฝนจิตใหสงบเปน
สมาธิ
Y กิติมีเพื่อนดีที่ชว ยเหลือการทํางาน
- ปรโตโฆษะ : การพึ่งผูอื่น การรับฟงคําแนะนํา การ
เรียนรู การสนทนากับบุคคลอื่นผูเปนกัลยาณมิตร
Y วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปปฺ ทา
- เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบ
ความสําเร็จ

ขอ 10

ขอ 11

ขอ 12

ขอ 13

ขอ 14
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Z ยินดีในสิ่งที่ตนมี
- สันโดษคือ ความยินดี ความพอใจ
1. ยถาลาภสันโดษ - ยินดีตามที่ตนหามาได
2. ยถาพลสันโดษ - ยินดีในความสามารถตน
3. ยถาสารุปปสันโดษ - ยินดีในฐานะความเปนอยูตน
n การใหบุตรภรรยาเปนทาน
- อัชฌัชติกทาน : ทานภายใน คือ การให อวัยวะ
ชีวิตคน บุตรภรรยาเปรียบเสมือนอวัยวะหรือรางกาย
- พาหิรถทาน : ทานภายนอก คือ การใหวัตถุสิ่งของ
ตางๆ
[ ชวลิตคิดแตสิ่งที่ดีงามอยูเสมอ
1. เวทนา - ความรูสึก (สุข ทุกข อุเบกขา)
2. สัญญา - กําหนดไดหมายรู
3. สังขาร - สภาพที่ปรุงแตงจิตใหคิด
(คิดดี คิดชั่ว คิดเปนกลาง)
4. วิญญาณ - การรับรูโดยผานอายตนะ 6
(ประสาทสัมผัสทั้งหก)
Z นิทานโบราณคดี
- คัมภีรปุราณะเปรียบไดกับนิทานโบราณคดี
สารานุกรม เปนที่รวมความรูตางๆ ของชาวฮินดู
โบราณ
เชน ความรูทางศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร
Z ศาสนาอิสลาม
- อิสลาม แปลวา สันติ นอบนอม ซึ่งเปนการนอบ
นอมตนตอพระผูเปนเจาคือพระอัลเลาะหแตองคเดียว
- หลักธรรมของศาสนาอิสลามเปนธรรมนูญแหงชีวิต
(Code of Life) เพราะเปนคําสอนที่ครอบคลุมทั้งดาน
จริยธรรม และหลักการดําเนินชีวิตประจําวัน
Z อาณาจักรออตโตมานเตอรก
- ศาสนาอิสลามเคารพบูชาเฉพาะพระอัลเลาะหองค
เดียวเทานั้น จึงไมมกี ารบูชารูปเคารพใดๆ แตที่เห็น
พระจันทรครึ่งเสี้ยวกับดาวอยูขางบนตามสุเหรานั้น
ไมใชสัญลักษณทางศาสนา แตเปนเครื่องหมายของ
อาณาจักรออตโตมานเตอรกที่เคยมีอํานาจในยุโรป
และตะวันออกกลาง บรรดาประเทศมุสลิมที่เคยอยู
ใตอาณาจักรนี้จึงยึดเอาเครื่องหมายนัน้ เปน
สัญลักษณของตนในฐานะเปนชาติมุสลิมเหมือนกัน
ตอมา

ขอ 15 Y ศีลบวช
- ศีลอนุกรมหรือศีลบวช เปนพิธีแตงตั้งบุคคลที่จะเขา
บวชเปนบาทหลวง ที่เรียกวา “อนุกรม” เพราะมี
ลําดับขั้นซึ่งจะตองไตเตาตามลําดับ ผูที่อยูในอันดับ
ที่สูงกวายอมมีอํานาจและศักดิ์ศรีสูงกวา
ขอ 16 [ สันติสุขนิรันดร
- ศาสนา คือ ความเชื่อที่เปนแนวทางปฏิบัติใหมนุษย
พนจากทุกขและพบสุขนิรันดร
ขอ 17 Y สัตวมีสังคมแตไมมีวัฒนธรรม
- มนุษยมีขนาดสมองที่ใหญกวาสัตวอื่น ทําใหเฉลียด
ฉลาด และสามารถสรางความเจริญกาวหนาไดซึ่ง
สัตวทําไมได
ขอ 18 [ ความจําเปนในการปกครอง
ขอ 19 n การอกตัญูตอ พอแม ครูอาจารย
1. วิถีชาวบาน
- แนวทางปฏิบัติที่สมาชิกปฏิบัติเปนนิสัย
ประเพณี มารยาท และสมัยนิยม
2. จารีต
- แนวทางปฏิบัติของสมาชิกที่เกี่ยวของกับ
ศีลธรรม ความดีความชั่ว
3. กฎหมาย
- แนวทางปฏิบัติที่บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
ขอ 20 [ คานิยมเปนสิ่งที่มีคาและมีความถูกตองนาพึงปรารถนา
- คานิยมมีผลตอความเจริญของสังคม เชน สังคมใดที่
คนมีความขยันหมัน่ เพียร ระเบียบวินยั สามัคคีและ
ซื่อสัตยสุจริต สังคมนั้นก็จะเจริญไดอยางรวดเร็ว
- คานิยมมีความสัมพันธกับวัฒนธรรม เชน คานิยม
ความกตัญูทําใหวัฒนธรรมตางๆ เกิดขึ้น เชนการ
รดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต
ขอ 21 Z หนุมสาวชนบทหันมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
กันมาก
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
: เปนการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบ และความ
สัมพันธ
- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
: เปนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
และวัฒนธรรมที่มิใชวัตถุ
ขอ 22 n มีรัฐบาลเพียงระดับเดียว
- รัฐเดี่ยว เปนรัฐทีม่ รี ัฐบาลเดียว เชน ไทย, สหราช
อาณาจักร, ฝรั่งเศส, ซาอุดิอาระเบีย, เนเธอรแลนด
ขอ 23 Y เพื่อเปนการตรวจสอบและถวงดุลไมใหอํานาจไป
รวมศูนยอยูที่ฝายใดฝายหนึ่ง

ขอ 24

ขอ 25
ขอ 26

ขอ 27
ขอ 28

ขอ 29

ขอ 30
ขอ 31
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- การแยกใชอํานาจอธิปไตยเพื่อใหแตละฝาย
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันไมให
อํานาจรัฐทั้งหมดตกอยูในมือของคนคนเดียวหรือ
คนกลุมเดียวซึ่งจะทําใหมีอํานาจมากจนไมมีใคร
สามารถยับยั้งได
Z การออกเสียงลงประชามติรับหรือไมรับรางกฎหมาย
- ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเทานั้น
ถือเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่
แทจริง โดยการแสดงออกไดหลายวิธี แตโจทยถาม
อํานาจอธิปไตยขั้นสูงสุดนั่นคือ การออกเสียงประชามติ
เปนการถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญของ
ประเทศในเรื่องที่มผี ลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถี
ชีวิตของประชาชนอยางมาก
Y การมีน้ําใจนักกีฬา
- การมีน้ําใจนักกีฬา คือ การรูแพ รูชนะ รูอภัย
Y ถือกฎหมายเปนมาตรฐานในการปกครอง
- ขอดีของประชาธิปไตย
1. เปดโอกาสใหประชาชนสวนขางมากดําเนินการ
ปกครองประเทศ
2. เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนใชสิทธิเสรีภาพ
อยางเสมอภาค
3. ถือกฎหมายเปนมาตรฐานในการปกครอง
n สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน
[ กฎหมายแตละฉบับจะตองใชบังคับแกทุกบุคคลที่
มีสวนเกี่ยวของไดทุกสถานที่ และทุกเวลา
- กฎหมายบังคับไดทุกสถานที่และเวลา : ผูที่ฝาฝน
กฎหมาย ไมวาเขาไดกระทําที่ใดก็ตามในเวลา
กลางวันหรือกลางคืน กฎหมายยอมบังคับการ
กระทํานั้นๆ ของเขาได
[ เปนกฎหมายที่จะมีกฎหมายใดมาขัดแยงไมได
- รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชเปนหลักในการ
ปกครองประเทศกฎหมายอื่นจะขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญไมได
Y คูสมรสของโชคชัย และโชคชัย
n พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไมมีเหตุ
สมควร
- ความผิดลหุโทษเปนความผิดอาญาที่มีโทษเบาซึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน
1,000 บาท เชน พกพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือ
สาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันควร

ขอ 32 n อนุสิทธิบัตรไมตองมีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น
- งานที่ไมมีลิขสิทธิ์ เชน ขาวประจําวัน, รัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย, ระเบียบขอบังคับประกาศของ
หนวยงานของรัฐ, คําพิพากษา รายงานของทาง
ราชการ, คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ของรัฐ
หรือของทองถิ่น
ขอ 33 Z การเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้าํ มัน สงผลใหปริมาณการ
ขายรถยนตลดลง
- Positive Economics : (เศรษฐศาสตรตามความ
เปนจริง, เศรษฐศาสตรวิเคราะห)
เปนการอธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจโดยอาศัย
ขอเท็จจริง
- Normative Economics : (เศรษฐศาสตรตามที่ควรจะ
เปน, เศรษฐศาสตรนโยบาย)
เปนการอธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจและมีขอ
เสนอแนะ
ขอ 34 p การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกําไร
- การซื้อขายที่ดินเพือ่ เก็งกําไรเปนการผลิตแบบ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ขอ 35 Y ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพ
ของสมุดลดลง
- เสนอุปทานจะเปลีย่ นแปลงจาก SS เปน S1 S2
- ดุลยภาพใหมจะอยู ณ จุดที่ S2 S2 ตัดกับเสน DD
คือ จุด E2
- ราคาดุลยภาพของสมุดสูงขึ้นเปน P2
- ปริมาณดุลยภาพของสมุดลดลงเหลือ Q2
ขอ 36 Z ฝายครัวเรือน, ฝายธุรกิจ, ภาคเอกชน, ภาครัฐบาล
ขอ 37 Z ผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้น
- ปจจัยที่ทําใหเสนอุปสงคเลื่อนตําแหนงไปทางขวา
มือ เชน ผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้น ความนิยมของ
ผูบริโภคมากขึ้น จํานวนผูบริโภคในตลาดเพิ่มขึ้น
การคาดการณเกี่ยวกับราคาสินคาในอนาคตของ
ผูบริโภค
ขอ 38 Z เกิดอุปสงคสวนเกิน
- ราคาขั้นสูงเปนการแทรกแซงราคาของรัฐบาลเพื่อ
ไมใหสินคานั้นมีราคาสูงเกินไป เพือ่ ชวยเหลือ
ผูบริโภค โดยเฉพาะสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ
ขอ 39 [ ผูผลิตแตละรายจะสงเสริมการขายดวยการโฆษณา
ขอ 40 Z ธุรกิจที่เปนสาธารณูปโภคสงวนใหรัฐเปนผูจัด
- ระบบทุนนิยม
- ไมจํากัดเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัย
การผลิต

ขอ 41

ขอ 42

ขอ 43

ขอ 44

ขอ 45

ขอ 46
ขอ 47
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- ไมจํากัดเรื่องการทํางานของกลไกราคา
- ไมมีเปาหมายในการกระจายรายไดที่เปนธรรม
- เอกชนมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Y ไมนับรวม เพราะเปนการนับซ้าํ
- สินคาขั้นกลางเปนสินคาที่อยูระหวางขั้นตอนตางๆ
ของการผลิต ซึ่งไมไดนํามารวมในการคํานวณ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติดานผลผลิตเพราะจะ
เกิดปญหาการนับซ้ํา ทําใหมูลคารวมสูงเกินความ
เปนจริง
- ดังนั้นการคํานวณดานผลผลิตจึงเปนการรวมมูลคาที
ผลผลิตขั้นสุดทาย
[ อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น 20%
- ดัชนีราคาผูบริโภคใชวัดระดับราคาสินคาบริการ
ทั่วๆ ไปโดยเฉลีย่ เทียบกับราคาปฐานที่เทากับ 100
Y รัฐบาลเพิ่มเงินกองทุนหมูบาน
- เงินเฟอทีเ่ กิดจากสาเหตุดาน
- อุปสงค - เชน ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูในมือ
ของประชาชนเพิ่มขึ้น
- อุปทาน - เชน การเพิ่มขึ้นของคาแรง, การเพิ่มขึ้น
ของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบตางๆ, การ
เพิ่มขึ้นของอัตรากําไรของผูผลิต
n เพิ่มอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย
- ธนาคารกลาง
: ใชนโยบายการเงินแบบหดตัวเพื่อลดอุปทานของเงิน
- เพิ่มอัตราดอกเบีย้
- เพิ่มอัตราเงินสดสํารอง
- เพิ่มอัตรารับชวงซื้อลด
[ รัฐบาลไทยใหทุนนักเรียนไปเรียนตอตางประเทศ
- อุปสงคเงินตราตางประเทศ
- ซื้อสินคาและบริการระหวางประเทศ
- สงเงินไปลงทุนในตางประเทศ
- ชําระหนี้ตางประเทศ
Z คาครองชีพต่ํา เกิดภาวะ เงินฝด
- แกเปน คาครองชีพสูง เกิดภาวะเงินเฟอ
n การผูกขาดการผลิตในสินคาบางชนิด
- สาเหตุที่กลไกราคาลมเหลว (จึงทําใหรัฐเขาไปควบคุม
ดูแล)
1. กรณีเปนสินคาสาธารณะ เชน สัญญาณทีวี, การ
บริการปองกันประเทศ
2. การผลิตสินคาที่กอใหเกิดผลกระทบภายนอก
3. การลงทุนผูกขาด เชน ไฟฟา, รถไฟ, ประปา

ขอ 48 Z การสงเสริมใหชาวตางประเทศมาทองเที่ยวและ
ลงทุนในประเทศไทย
- การแกไขดุลการชําระเงิน :
ลดการสั่งสินคาเขา เพิ่มการสงสินคาออก
ลดภาษีขาออก
เพิ่มภาษีขาเขา
ลดรายจายภาครัฐ ลดการขาดดุลงบประมาณของรัฐ
ขอ 49 Z หลังจากรูจักสําริด
- พัฒนาการยุคโลหะเริ่มจากยุคทองแดง  ยุคสําริด
 ยุคเหล็ก  ยุคประวัติศาสตร
ขอ 50 Y ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูในแถบเทือกเขาเทียนซาน
- แนวคิดเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย
1. ที่วาถิ่นเดิมของไทยอยูในบริเวณตอนกลางของจีน
2. ที่วาถิ่นเดิมของไทยอยูแถบเทือกเขาอัลไต เปน
เชื้อสายมาจากมองโกล
3. ที่วาถิ่นเดิมของไทยอยูในบริเวณตอนใตของจีน
4. ที่วาถิ่นเดิมของไทยอยูในคาบสมุทรมลายูและ
หมูเกาะอินโดนีเซีย
5. ที่วาถิ่นเดิมของไทยอยูในประเทศไทยปจจุบัน
ขอ 51 [ คํากราบทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
บริหาราชการแผนดิน ร.ศ.103
- คํากราบทูลฯ ร.ศ.103 (พ.ศ.2427) ของคณะเจานายและ
ขุนนางที่เสนอใหมกี ารปกครองแบบพระมหากษัตริย
อยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ซึ่ง
ถือเปนการเคลื่อนไหวตามแนวคิดแบประชาธิปไตย
เปนครั้งแรก
ขอ 52 Z การทําใหประเทศไทยไมตกอยูภายใตการปกครอง
ของตางชาติ
- พระนเรศวรมหาราช : สงครามยุทธหัตถี ผูกอบกู
เอกราชใหแกกรุงศรีอยุธยา ทําใหไทยไมตองอยูใต
การปกครองพมา
- รัชกาลที่ 5 : ไทยเปนเพียงประเทศเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รอดพนจากการตก
เปนอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก
ขอ 53 Y ชวยเหลือฝายสัมพันธมิตรตอตานญี่ปุน
- ขบวนการเสรีไทยกอตั้งขึ้นเพื่อตอตานญี่ปุนในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยคนไทยทั้งในและนอก
ประเทศ
ขอ 54 Z การทํามาหากิน
- ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณในสมัยอยุธยาที่
แสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยดาน
1. การเมืองการปกครอง : พระราชพิธีถือน้ํา
พิพัฒนสัตยา, พระราชพิธีอินทราภิเษก

ขอ 55
ขอ 56

ขอ 57

ขอ 58

ขอ 59

ขอ 60
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2. การทํามาหากิน : พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, พระราชพิธีพิรุณศาสตร,
พระราชพิธีภัทรบท, พิธีสงพระโพสพ, พิธีไลเรือ
Y นิยมสรางฐานอาคารโคงแบบทองเรือ ชั้นลางเจาะ
หนาตางโคงแบบศิลปะโกธิก
Y สนธิเสนอชื่อหัวหนาคณะหุนละครโจหลุยสขึ้นเปน
ศิลปนแหงชาติ
- การอนุรักษภูมิปญญาไทย เชน ยกยองเชิดชูผูทรงภูมิ
ปญญาไทย, ตั้งศูนยภูมิปญญาไทย,ตั้งกองทุน
สงเสริมภูมิ-ปญญาไทย, การคุมครองลิขสิทธิ์ภูมิ
ปญญาไทย
[ แมน้ําไทกริสและยูเฟรติส
- เมโสโปเตเมียเปนดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ ที่
ทอดโคงขึ้นไปจากฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปจรดอาว
เปอรเซีย
[ พระเจาอโศกมหาราช
- พระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยแหงราชวงศเมารยะ
หลังจากที่พระองคหันมานับถือพระพุทธศาสนาทรงหัน
มาใชในการปกครองที่เนนความสําคัญของหนาที่ทาง
มนุษยธรรมและหลักธรรมหลักศีลธรรมในการปกครอง
Y เปนสังคมที่มีเสรีภาพทางการแสดงออก
- เหมา เจอ ตุง เปลี่ยนการปกครองจีนเปน
คอมมิวนิสต ค.ศ.1949 โดยนําแนวคิดของมารก
เลนินและสตาลินมาปรับใชคือ การแกปญหาความ
ขัดแยงทางชนชั้น สนับสนุนกรรมกรสรางสังคม
อุดมคติตามแนวคิดคอมมิวนิสต
- เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม Red Guard เพื่อฟนฟูสังคม
เศรษฐิจ การเมืองตามแนวคิดเหมาเจอตุงและ
ดําเนินการกวาดลางพวกที่มีแนวความคิดตอตาน
ทานเหมา
Z การเผชิญหนากับอิทธิพลของชาติตะวันตก
- จีน
: แพอังกฤษในสงครามฝน (ค.ศ.18391842) ราชวงศชิงสิ้นสุดลงใน ค.ศ.1911
- อินเดีย : อังกฤษเขาปกครองอินเดียโดยตรงใน
ค.ศ.1858 (จนถึง ค.ศ.1947 อินเดียจึงไดเอกราช)
- ญี่ปุน : อเมริกาบีบบังคับใหญี่ปุนเปดประเทศ
ใน ค.ศ.1854 (ทําสนธิสัญญาคานากาวะ)
- ไทย : เสียดินแดนใหฝรั่งเศสและอังกฤษใน
สมัยรัชกาลที่ 4-5

ขอ 61 Y สภาพบานเมืองมีความระส่ําระสายจากการลมสลาย
ของอาณาจักรโรมันตะวันตก
- ยุโรปสมัยกลางเริ่มจากการลมสลายของจักรวรรดิ
โรมันตะวันตกใน ค.ศ.476 เนื่องจากอนารยชน
เยอรมันเขารุกรานทําใหสภาพบานเมืองยุโรปวุนวาย
แตกแยก
- อํานาจการปกครองอยูที่ขุนนางมากกวากษัตริยทํา
ใหประชาชนเขาหาที่พึ่งทางใจ คือ สถาบันคริสต
ศาสนาที่มีองคสันตะปาปาเปนประมุข
ขอ 62 Y เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต คุณภาพและจํานวน
ผลผลิต
- ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต คุณภาพและจํานวนผลผลิต
คือ ใชเทคนิคในการผลิต, คุณภาพของสินคามี
มาตรฐานเดียวกัน, สามารถผลิตไดคราวละจํานวน
มากและรวดเร็ว
ขอ 63 Y เซอร วอลเตอร สกอตต
ขอ 64 [ สหรัฐอเมริกา , รัสเซีย, ญี่ปุน, จีน
ขอ 65 n ที่ตั้งตามละติจดู ตางกัน
- ละติจูด : สัมพันธกับภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ
- ลองจิจูด : สัมพันธกับเวลา
ขอ 66 Y ที่ราบตอนกลางของออสเตรเลีย
- ที่ราบที่เกิดการแปรสัณฐานของเปลือกโลก
1. ที่ราบชายฝง - ที่ราบชายฝงอาวเม็กซิโก, ที่ราบ
ชายฝงมหาสมุทรอารกติก
2. ที่ราบภายในทวีป - ที่ราบภาคกลางของไทย,
ที่ราบตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย
ขอ 67 Y 1 : 50,000
แผนที่ฉบับที่ 1
- มาตราสวน 1 : 100,000 ระยะหาง 4 ซ.ม.
- 4 x 100,000 = 400,000 ซ.ม.
แผนที่ฉบับที่ 2 8 ÷ 40,000 = 1 : 50,000
มาตราสวนแผนที่ฉบับที่ 2 = 1 : 50,000
ขอ 68 Z ความหลากหลายของพืชและสัตว
- ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การมีสิ่งมีชีวิต
นานาพันธุในระบบนิเวศอันเปนทีอ่ ยูอ าศัยซึ่งเปน
(1)ความหลากหลายในเรื่องชนิดพันธุ (2) ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (3) ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ

ขอ 69 Y ปาชุมชน
- ปาอนุรักษ คือ พื้นที่ไดรับการคุมครองที่ถูกตองตาม
กฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ, วนอุทยาน,เขตรักษา
พันธุสัตวปา,เขตหามลาสัตวปา, สวนพฤกษศาสตร,
สวนรุกขชาติ, พื้นที่สงวนชีวาลัย,พื้นที่มรดกโลก,
พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1, ปาชายเลนอนุรักษ, พื้นที่อนุรักษ
ธรรมชาติ
ขอ 70 Y บําบัดน้ําเสีย
- แหลมผักเบี้ยเปนตําบลใน อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
พื้นที่ถูกปรับเปนนากุง ตอมาเกิดปญหาน้ําเสื่อม
คุณภาพ ในหลวงไดทรงศึกษาและทดลองวิธีการ
บําบัดน้ําเสียจนไดวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูง โครงการนี้จึงเปนโครงการตัวอยางที่นําไป
ประยุกตใชในการแกไขวิกฤติการณน้ําเนาเสียใน
ชุมชน
ขอ 71 Y การสงวน – อุทยานแหงชาติ
- การแบงเขต : อุทยานแหงชาติ
- การสงวน : การสงวนรักษาปาไมเบญจพรรณ
ของไทย, การสงวนรักษาพันธุสัตวปา
ขอ 72 n การผลิตสารกําจัดศัตรูพืช วันละไมเกิน 20 ตัน
- โครงการอื่นๆ ที่ตองทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน
สนามบินพาณิชย (ทุกขนาด), อุตสาหกรรมเคมี
(ทุกขนาด),อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต (ทุกขนาด)
การชลประทานที่มีพื้นที่ตั้งแต 80,000 ไรขึ้นไป
ขอ 73 [ การจัดการสิ่งแวดลอม
ขอ 74 [ Recycle(Reuse)
- การนําขวดกาแฟที่หมดแลวนํามาใสของแหงเก็บไว
- Reuse : ใชใหมอีก เชน นําถุงพลาสติกมา
ใสของซ้ํา
- Reject : เลิกใชสารอันตรายตอสิ่งแวดลอม
เชน ปฏิเสธการใชโฟม พลาสติก
- Recover : ปรับสภาพกลับมาใช เชน นําน้ํา
ลางรถที่ปลอยใหตกตะกอนนํามาใชรดตนไม
- Recycle : เวียนใชใหม เชน นําขวดพลาสติก
เหลือทิ้งไปหลอมแลวขึ้นรูปใหมเปนถังน้ํา
ขอ 75 Y ผลิตภัณฑที่มีระบบการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม
- ผลิตภัณฑที่อยูในโครงการฉลากเขียว เชน กระดาษ
รีไซเคิล, ตูเย็น, เครือ่ งสุขภัณฑประหยัดน้ํา,
ถานไฟฉายสูตรไมผสมปรอท, เครื่องปรับอากาศ,
สารซักฟอกที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
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ขอ 76 Z การฝงกลบ
- การฝงกลบเปนการนําขยะมาบดอัดแลวปดทับดวย
วัสดุ มีวิธีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน
การปองกัน การปนเปอนของน้ําขยะ มีระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบควบคุมกาซจากการยอยสลายของขยะ
ขอ 77 Z การเกิดภาวะดินเค็มแพรกระจายในพื้นที่การเกษตร
- การแพรกระจายดินเค็มมีสาเหตุเกิดการตัดไมทําลาย
ปา, การทํานาเกลือ, การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา,
การขุดบอบาดาล
ขอ 78 Z อาคารพังทลายบางสวน
1−2.9 - สั่นไหวเล็กนอย ผูค นเริ่มรับรูความสั่นไหว
3−3.9 - สั่นไหวเล็กนอย ผูค นที่อยูในอาคารมี
ความรูสึกไมมั่นคง
4−4.9 - สั่นไหวปานกลาง วัตถุที่หอยแกวงไกว
5−5.9 - สั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่อง
เรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่
6−6.9 - สั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มพังทลาย
7.0 ขึ้นไป - สั่นไหวรุนแรง อาคารเสียหายมาก แผนดิน
อาจมีรอยแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
ขอ 79 n ความผันแปรของภูมิอากาศในซีกโลกใต
- El NiÑo La NiÑaเกิดจากการผันแปรของกระแสน้ํา
ในมหาสมุทรในเขตซีกโลกใต
ขอ 80 [BASEL - อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
- BASEL อนุสัญญาวาดวยการควบคุม การ
เคลื่อนยาย การกําจัดของเสียอันตรายขามแดน
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