วิชา สังคมศึกษา
81. จุดมุง่ หมายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคือข้ อใด
1) ผลตอบแทนจากเงินภาษีของราษฎร
2) ความกินดีอยูด่ ีของประชาชน
3) ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
4) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
82. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้ าที่อะไร
1) ป้องกันอันตรายแก่ผ้ บู ริโภค
2) รักษาสิทธิ์ผ้ บู ริ โภค
3) ดาเนินคดีผ้ กู ระทาผิดที่มีผ้ บู ริโภคร้ องเรี ยน
4) รักษาพยาบาลผู้บริโภค
83. ข้ อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ที่ได้ รับจากการประกอบกิจการสหกรณ์
1) ส่งเสริมความเสมอภาคและประชาธิปไตยโดยสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่า ๆ กัน
2) สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิก
3) ส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพของพ่อค้ าคนกลาง
4) ทาให้ เกิดความสามัคคี และส่งเสริมการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
84. ความว่า “เมื่ออยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรี ยนก็ให้ ศกึ ษาหาความรู้ใส่ตวั ให้ มาก เพราะไม่ร้ ูวา่ อะไรจะเกิดขึ ้น
ข้ างหน้ า” ข้ อความนี ้มีความสัมพันธ์กบั ข้ อใด
1) สิกขาคารวตา
2) ปฏิสนั ถารคารวตา 3) อัปปมาทคารวตา
4) ธัมมคารวตา
85. ข้ อใด ไม่ ใช่ ขันตอนในการด
้
าเนินการเลิกทาส
1) ให้ ลกู ทาสหลุดพ้ นเป็ นไททังหมด
้
โดยมิให้ พิกดั เกษียณอายุอีก
2) ผู้ที่เป็ นทาสอยูแ่ ล้ ว ให้ ลดค่าตัวลงเหลือเดือนละ 4 บาท จนกว่าจะหมด
3) พ.ศ.2417 ได้ สารวจทะเบียนทาสที่เกิดตังแต่
้ ปีมะโรง พ.ศ.2411
4) ชายไทยที่อายุครบ 20 ปี ให้ เข้ ารับราชการคนละ 2 ปี
86. อะไรคือรากเหง้ าหรื อมูลเหตุของความประพฤติชวั่ ของคนทังหลาย
้
1) โลภะ
2) อโมหะ
3) อกุศลมูล
4) โทสะ
87. ธนบดีเป็ นเจ้ าของกิจการค้ าวัสดุก่อสร้ าง แต่ตอ่ มาถูกวรวิทย์เพื่อนสนิทโกงจนกิจการของธนบดีต้องตก
ไปเป็ นของวรวิทย์ ธนบดีจงึ ดาเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมจนในที่สดุ ศาลได้ ตดั สินให้ กิจการค้ า
วัสดุก่อสร้ างกลับมาเป็ นของธนบดีตามเดิม กรณีดงั กล่าวนี ้ถือว่ากฎหมายมีความสาคัญอย่างไร
1) สร้ างความเป็ นธรรมแก่สงั คม
2) สร้ างความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยแก่สงั คม
3) การไม่เลือกปฏิบตั ิ
4) การมีสภาพบังคับ
88. ข้ อใดกล่าวถึงอานาจอธิปไตยได้ ถกู ต้ อง
1) อานาจบริหาร เป็ นอานาจการปกครองประเทศ และการตรากฎหมายเพื่อให้ ฝ่ายรัฐบาลนากฎหมาย
ดังกล่าวไปใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้รับผิดชอบในภาพรวมใน
ฐานะที่เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายรัฐบาล
2) อานาจตุลาการ เป็ นอานาจที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบัญญัตกิ ฎหมายเพื่อนามาใช้ ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม ซึง่ จะต้ องมีความเป็ นอิสระแยกออกจากอานาจบริหาร และอานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ

3) อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ เป็ นอานาจในการตรากฎหมายเพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้ นาไปใช้ ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีรัฐสภาเป็ นองค์กรด้ านนิตบิ ญ
ั ญัติ
4) อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็ นอานาจสูงสุด เนื่องจากเป็ นต้ นทางของการจัดโครงสร้ างกลไกการบริหารปกครอง
ประเทศ
89. ข้ อใด กล่ าวผิด เกี่ยวกับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
1) ใช้ วิถีทางธรรมชาติ
2) ไม่สง่ ผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม
3) เน้ นการพัฒนาไปสูร่ ะบบการพึง่ ตนเอง
4) จัดเป็ นระบบหมวด และเชื่อมโยงเครื อข่ายกับชุมชนหมูบ่ ้ าน
90. การกระทาของบุคคลในข้ อใด ไม่ ใช่ สิทธิของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
1) วิศษิ ฎ์เข้ าร่วมการชุมนุมที่อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย
2) นิตเิ ข้ าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
3) เอกวัฒน์เข้ าร้ องทุกข์กบั เจ้ าพนักงานเมื่อไม่ได้ รับความยุตธิ รรม
4) กอบชัยได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
91. ข้ อใด ไม่ ใช่ เว็บไซต์ที่ใช้ ค้นหาข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
1) www.rid.go.th
2) www.gistda.or.th
3) www.gis2me.com
4) www.kukonthai.com
92. ลีโอเดอลาพลาตา คืออะไร
1) ชื่อเมืองในประเทศบราซิล
2) ชนผิวดาในโคลัมเบีย
3) แหล่งผลิตน ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติของเวเนซุเอลา
4) ชื่ออ่าวที่แม่น ้าปารานา – ปารากวัย – อุรุกวัย ไหลมาบรรจบกัน
93. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็ นแหล่งผลิตแร่ธาตุชนิดใดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
1) เพชร ถ่านหิน
2) เพชร ทองคา
3) น ้ามันปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติ
4) ถ่านหิน เหล็ก
94. ทวีปใดมีประชากรตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นที่สดุ ในโลก เพราะเหตุใด
1) ทวีปยุโรป เนื่องจากภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุม่ แม่น ้า ภูมิอากาศอบอุน่ ชื ้น
2) ทวีปเอเซีย เนื่องจากเป็ นทวีปที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก
3) ทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากมีภมู ิอากาศแบบร้ อนชื ้น
4) ทวีปแอฟริกา เนื่องจากเคยเป็ นดินแดนแหล่งอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สดุ

95. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่มีผลกระทบทาให้ เกิดสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนอย่างรุนแรงในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกคือข้ อใด
1) ปรากฏการณ์เอลนิโญ
2) คลื่นยักษ์สนึ ามิ
3) แผ่นดินไหว
4) ภาวะเรื อนกระจก
96. ข้ อใดเป็ นการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อจัดตังเขตการค้
้
าเสรี ระหว่างชาติสมาชิกใน
ทวีปอเมริกาเหนือ
1) เอเปก (APEC)
2) โอเปก (OPEC)
3) อาฟตา (AFTA)
4) นาฟตา (NAFTA)
97. ปั จจัยในข้ อใดที่มีอิทธิพล น้ อยที่สุด ต่อความเข้ มแข็งของกลุม่ อาเซียน (ASEAN)
1) อัตราการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันของกลุม่ สมาชิก 2) การกีดกันทางการค้ า
3) ความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก
4) ปั ญหาการเมืองภายในของประเทศสมาชิก
98. ข้ อใด ไม่ ใช่ สาเหตุของการสู้รบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่กาลังดาเนินอยูใ่ นขณะนี ้
1) ความไม่พอใจของประชาชนต่อชนชันปกครองที
้
่ยดึ กุมอานาจรัฐ
2) ปั ญหาเศรษฐกิจ ข้ าวยากหมากแพง
3) ปั ญหาความขัดแย้ งทางด้ านเชื ้อชาติ
4) ปั ญหาความเป็ นธรรมในสังคม
99. ข้ อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ อง
1) แอฟริกา เป็ นทวีปที่มีการนับถือลัทธิผีสางเทวดามากที่สดุ
2) ทวีปแอฟริกามีประชากรมากเป็ นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทวีปอเมริกาเหนือ
3) ชาวอียิปต์เป็ นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ ตวั อักษรภาพ / อักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค การทามัมมี่ และการสร้ าง
พีระมิด
4) ทวีปแอฟริกา เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปในกลุม่ ชาวยุโรปว่าเป็ นทวีปมืดหรื อกาฬทวีป (Black
Continent)
100. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ ปกครองด้ วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
1) เฮติ
2) คิวบา
3) เม็กซิโก
4) ฮอนดูรัส

(เฉลยวิชา สังคม)
ข้ อ 81
ตอบข้ อ
2 ความกินดีอยูด่ ีของประชาชน
หน้ าที่ของรัฐบาลทางด้ านเศรษฐกิจ ก็คือ การสร้ างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทังด้
้ านการจัดสรร
ทรัพยากร การกระจายรายได้ การจ้ างงาน และสร้ างเสริมคุณภาพของสังคม อันจะนาไปสูค่ วามกินดีอยูด่ ีของ
ประชาชน

ข้ อ 82
ตอบข้ อ 2
รักษาสิทธิผ้ บู ริโภค
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตังขึ
้ ้นโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ มีหน้ าที่รักษา
สิทธิผ้ บู ริโภคให้ ได้ รับความยุตธิ รรมในการบริโภคสินค้ าและบริการ หากผู้บริโภคได้ รับอันตรายหรื อถูกเอารัด
เอาเปรี ยบจากการบริโภคสามารถขอรับแบบคาร้ องเรี ยนได้ จากร้ านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
ข้ อ 83
ตอบข้ อ 3
ส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพของพ่อค้ าคนกลาง
สหกรณ์เป็ นการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิตามวัตถุประสงค์อนั ได้ แก่ การปรับปรุงมาตรฐานความ
เป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ ดีขึ ้น ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ป้องกันการเอารัดเอาเปรี ยบสมาชิกของธุรกิจพ่อค้ าคนกลาง
และไม่มีวตั ถุประสงค์ในการหากาไรแบ่งปั นกัน แต่เป็ นการสามัคคีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็ นสาคัญ
ข้ อ 84
ตอบข้ อ 3

อัปปมาทคารวตา แปลว่า เคารพในความไม่ประมาท

ข้ อ 85
ตอบข้ อ 4
ชายไทยที่อายุครบ 20 ปี ให้ เข้ ารับราชการทหารคนละ 2 ปี คือ พระราชบัญญัตเิ กณฑ์ทหาร พ.ศ.
2448 เพื่อที่จะให้ มีการเลิกไพร่ ซึง่ ทาให้ เกิดกองทัพแบบสมัยใหม่แทน
ข้ อ 86
ตอบข้ อ 3

อกุศลมูล แปลว่า รากเหง้ าของความชัว่

ข้ อ 87
ตอบข้ อ 1
เพราะ
กฎหมายมีความสาคัญต่อสังคมคือ
1. เป็ นเครื่ องมือจัดระเบียบสังคม และสร้ างความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยแก่บ้านเมือง
2. เป็ นเครื่ องมือสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม ในกรณีที่ถกู ละเมิดหรื อถูกผู้อื่นกระทาโดยมิชอบ และ
3. กฎหมายเกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันตังแต่
้ เกิดจนตาย
ส่วนข้ อ 3) และ 4) เป็ นประเด็นเกี่ยวกับ “ลักษณะของกฎหมาย ” ที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์ทางสังคม
อื่น ๆ
จากกรณีดงั กล่าว ธนบดี ถูกวรวิทย์กระทาการ โกง ทาโดยมิชอบด้ วยกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ ถือว่า
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม จึงต้ องอาศัยกฎหมายนาความเป็ นธรรมมาให้
ข้ อ 88
ตอบข้ อ 3
เพราะ
อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตคิ ืออานาจในการตรากฎหมาย เพื่อให้ ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) นาไปใช้ ในการบริหาร
ปกครองประเทศ (อานาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็ นสาขาหนึง่ ของอานาจอธิปไตย ซึง่ มี 3 สาขา คือ อานาจบริหาร นิติ
บัญญัติ และตุลาการ)
1) ไม่ถกู ต้ อง ที่กล่าวว่า อานาจบริหารเป็ นอานาจในการ
ตรากฎหมาย
2) ไม่ถกู ต้ อง ที่กล่าวว่า อานาจตุลาการคืออานาจใน
การบัญญัตกิ ฎหมาย
4) ไม่ถกู ต้ อง เพราะอานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ มิได้ เป็ นอานาจสูงสุด
เพราะมีความเท่าเทียมกันกับอีก 2 อานาจ คือ บริหาร และตุลาการ
ข้ อ 89
ตอบข้ อ 4
เพราะเป็ นภูมิปัญญาการปกครองชุมชน
ข้ อ 1, 2, 3 เป็ นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ข้ อ 90
ตอบข้ อ 1
เพราะเป็ นเสรี ภาพของประชาชน
ข้ อ 2, 3, 4 นันเป็
้ นสิทธิของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
ข้ อ 91
ตอบข้ อ 4
เป็ นเว็บไซต์ขายสินค้ า เช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ฯลฯ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ใช้ ค้นหาข้ อมูล
ของภูมิศาสตร์
1) คือเว็บไซต์ของกรมชลประทาน
2) คือเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
3) เป็ นเว็บไซต์ทางด้ านธรณีวิทยา (การศึกษาในสหัสวรรษที่ 2)
ข้ อ 92
ตอบข้ อ 4
เพราะมลีโอเดอลาพลาตา เป็ นชื่ออ่าวบริเวณลุม่ น ้าแอมะซอนตอนล่าง ไม่ใช่ชือเ่ มือง (ใน
ข้ อ 1)
2) ชนผิวดาในโคลัมโบ เรี ยก มูแลตโต
3) เรี ยกว่าทะเลสาบ มาราไกโบ
ข้ อ 93
ตอบข้ อ 2
เพชร ทองคา
ทวีปแอฟริกา มีแหล่งแร่ที่สาคัญ คือ เพชร และทองคา ซึง่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ ชื่อว่า เป็ นแหล่ง
ผลิตรายใหญ่ที่สดุ ของโลก
ข้ อ 94
ตอบข้ อ 1
ทวีปยุโรป เนื่องจากภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุม่ แม่น ้า ภูมิอากาศอบอุน่ ชื ้น
ทวีปยุโรป เนื่องจากภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุม่ แม่น ้า ภูมิอากาศอบอุน่ ชื ้น มีลกั ษณะทางกายภาพ
เอื ้ออานวยต่อการตังถิ
้ ่นฐานของประชากร นอกจากนี ้ทวีปยุโรปมีเนื ้อที่ประมาณ 1 ใน 4 เท่าของทวีปเอเชีย คือ
มีพื ้นที่เพียง 9.9 ล้ านตารางกิโลเมตร จึงทาให้ ทวีปยุโรปมีประชากรตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นที่สดุ ในโลก
ข้ อ 95
ตอบข้ อ 1

ปรากฏการณ์เอลนิโญ

เอลนิโญ
(Elnino) คือปรากฏการณ์ของสภาพอากาศบริเวณมหาสมุทรและชันบรรยากาศเหนื
้
อ
มหาสมุทรแปรปรวนไปจากเดิม โดยเกิดในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ประมาณเดือน ธ.ค. ซึง่ จะทาให้ ดนิ แดนที่
แห้ งแล้ งกลับมีฝนตกชุก ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแห้ งแล้ ง หรื อเกิดไฟไหม้ ป่าอย่างรุนแรง
ข้ อ 96
ตอบข้ อ 4
นาฟตา (NAFTA) เป็ นการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ คือ
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก
ข้ อ 97
ตอบข้ อ 1

เพราะไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อการรวมกลุม่ ประเทศมากเท่ากับข้ ออื่น ๆ

ข้ อ 98
ตอบข้ อ 3
เพราะสาเหตุหลัก ๆ ของการสู้รบอยูท่ ี่ปัญหาด้ านประชาธิปไตยกับด้ านเศรษฐกิจ และ
ความไม่เท่าเทียม

ข้ อ 99
ตอบข้ อ 2
ทวีปแอฟริกามีประชากร (ปี 2542) ประมาณ 760 ล้ านคน เป็ นทวีปที่มีประชากรมากเป็ น
อันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย (ไม่ใช่ทวีปอเมริกาเหนือ)
ข้ อ 100
ตอบข้ อ 2
คิวบา
ในทวีปอเมริกาเหนือ มีเพียงประเทศเดียวคือ คิวบา ที่ปกครองด้ วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มา
ตังแต่
้ ปี 2502

