
วิชา สังคมศึกษา 
81. จดุมุง่หมายของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศคือข้อใด  
 1)  ผลตอบแทนจากเงินภาษีของราษฎร   2)  ความกินดีอยูดี่ของประชาชน 
 3)  ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล    4)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
82. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าท่ีอะไร 
 1)  ป้องกนัอนัตรายแก่ผู้บริโภค    2)  รักษาสิทธ์ิผู้บริโภค 
 3)  ด าเนินคดีผู้กระท าผิดท่ีมีผู้บริโภคร้องเรียน    4)  รักษาพยาบาลผู้บริโภค 
83. ข้อใด  ไม่ใช่ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกอบกิจการสหกรณ์ 
 1)  สง่เสริมความเสมอภาคและประชาธิปไตยโดยสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเทา่ ๆ กนั 
 2)  สนบัสนนุเงินทนุกู้ ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพแก่สมาชิก 
 3)  สง่เสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพของพอ่ค้าคนกลาง 
 4)  ท าให้เกิดความสามคัคี และสง่เสริมการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
84. ความวา่ “เม่ืออยูใ่นวยัศกึษาเลา่เรียนก็ให้ศกึษาหาความรู้ใสต่วัให้มาก เพราะไมรู้่วา่อะไรจะเกิดขึน้

ข้างหน้า”  ข้อความนีมี้ความสมัพนัธ์กบัข้อใด 
 1)  สิกขาคารวตา   2)  ปฏิสนัถารคารวตา 3)  อปัปมาทคารวตา 4)  ธมัมคารวตา 
85. ข้อใด  ไม่ใช่ ขัน้ตอนในการด าเนินการเลิกทาส 
 1)  ให้ลกูทาสหลดุพ้นเป็นไททัง้หมด โดยมิให้พิกดัเกษียณอายอีุก 
 2)  ผู้ ท่ีเป็นทาสอยูแ่ล้ว ให้ลดคา่ตวัลงเหลือเดือนละ 4 บาท จนกวา่จะหมด 
 3)  พ.ศ.2417 ได้ส ารวจทะเบียนทาสท่ีเกิดตัง้แตปี่มะโรง พ.ศ.2411 
 4)  ชายไทยท่ีอายคุรบ 20 ปี ให้เข้ารับราชการคนละ 2 ปี 
86. อะไรคือรากเหง้าหรือมลูเหตขุองความประพฤตชิัว่ของคนทัง้หลาย 
 1)  โลภะ     2)  อโมหะ   3)  อกศุลมลู   4)  โทสะ 
87. ธนบดีเป็นเจ้าของกิจการค้าวสัดกุ่อสร้าง แตต่อ่มาถกูวรวิทย์เพ่ือนสนิทโกงจนกิจการของธนบดีต้องตก

ไปเป็นของวรวิทย์ ธนบดีจงึด าเนินการตามกระบวนการยตุธิรรมจนในท่ีสดุศาลได้ตดัสินให้กิจการค้า
วสัดกุ่อสร้างกลบัมาเป็นของธนบดีตามเดมิ กรณีดงักลา่วนีถื้อวา่กฎหมายมีความส าคญัอยา่งไร 

 1)  สร้างความเป็นธรรมแก่สงัคม   2)  สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สงัคม 
 3)  การไมเ่ลือกปฏิบตั ิ   4)  การมีสภาพบงัคบั 
88. ข้อใดกลา่วถึงอ านาจอธิปไตยได้ถกูต้อง 

1) อ านาจบริหาร เป็นอ านาจการปกครองประเทศ และการตรากฎหมายเพ่ือให้ฝ่ายรัฐบาลน ากฎหมาย      
ดงักลา่วไปใช้ในการบริหารราชการแผน่ดนิ โดยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ รับผิดชอบในภาพรวมใน
ฐานะท่ีเป็นหวัหน้าฝ่ายรัฐบาล 

2) อ านาจตลุาการ เป็นอ านาจท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการบญัญตักิฎหมายเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการ
ยตุธิรรม   ซึง่จะต้องมีความเป็นอิสระแยกออกจากอ านาจบริหาร และอ านาจนิตบิญัญตัิ 



3) อ านาจนิตบิญัญตั ิเป็นอ านาจในการตรากฎหมายเพ่ือท่ีฝ่ายบริหารจะได้น าไปใช้ในการบริหาร
ราชการแผน่ดนิ โดยมีรัฐสภาเป็นองค์กรด้านนิตบิญัญตัิ 

4)  อ านาจนิตบิญัญตัเิป็นอ านาจสงูสดุ เน่ืองจากเป็นต้นทางของการจดัโครงสร้างกลไกการบริหารปกครอง
ประเทศ 

89. ข้อใด  กล่าวผิด เก่ียวกบัภมูิปัญญาแพทย์แผนไทย 
 1)  ใช้วิถีทางธรรมชาต ิ     

2)  ไมส่ง่ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม 
 3)  เน้นการพฒันาไปสูร่ะบบการพึง่ตนเอง      

4)  จดัเป็นระบบหมวด และเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัชมุชนหมูบ้่าน 
90. การกระท าของบคุคลในข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนญู 
 1)  วิศษิฎ์เข้าร่วมการชมุนมุท่ีอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย 
 2)  นิตเิข้าร่วมโครงการอนรัุกษ์และฟืน้ฟวูฒันธรรมท้องถ่ิน 
 3)  เอกวฒัน์เข้าร้องทกุข์กบัเจ้าพนกังานเม่ือไมไ่ด้รับความยตุธิรรม 
 4)  กอบชยัได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสขุโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
91. ข้อใด ไม่ใช่ เว็บไซต์ท่ีใช้ค้นหาข้อมลูทางภมูิศาสตร์ 
 1)  www.rid.go.th      2)  www.gistda.or.th  

3)  www.gis2me.com     4)  www.kukonthai.com 
92. ลีโอเดอลาพลาตา คืออะไร 
 1)  ช่ือเมืองในประเทศบราซิล   

2)  ชนผิวด าในโคลมัเบีย 
 3)  แหลง่ผลิตน า้มนัดบิและก๊าซธรรมชาตขิองเวเนซุเอลา  

4)  ช่ืออา่วท่ีแมน่ า้ปารานา – ปารากวยั – อรุุกวยั ไหลมาบรรจบกนั 
93. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นแหลง่ผลิตแร่ธาตชุนิดใดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
 1)  เพชร  ถ่านหิน     2)  เพชร  ทองค า  

3)  น า้มนัปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาต ิ  4)  ถ่านหิน เหล็ก 
94. ทวีปใดมีประชากรตัง้ถ่ินฐานหนาแนน่ท่ีสดุในโลก เพราะเหตใุด 
 1)  ทวีปยโุรป เน่ืองจากภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ ภมูิอากาศอบอุน่ชืน้ 
 2)  ทวีปเอเซีย  เน่ืองจากเป็นทวีปท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก 
 3)  ทวีปอเมริกาใต้ เน่ืองจากมีภมูิอากาศแบบร้อนชืน้ 
 4)  ทวีปแอฟริกา เน่ืองจากเคยเป็นดนิแดนแหลง่อารยธรรมโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ 
 

http://www.rid.go.th/
http://www.gis2me.com/
http://www.kukonthai/


95. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิเกิดในมหาสมทุรแปซิฟิก แตมี่ผลกระทบท าให้เกิดสภาพภมูิอากาศ
แปรปรวนอยา่งรุนแรงในภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลกคือข้อใด 

 1)  ปรากฏการณ์เอลนิโญ     2)  คล่ืนยกัษ์สนึามิ 
3)  แผน่ดนิไหว      4)  ภาวะเรือนกระจก 

96. ข้อใดเป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ เพ่ือจดัตัง้เขตการค้าเสรีระหวา่งชาตสิมาชิกใน 
  ทวีปอเมริกาเหนือ  
 1)  เอเปก  (APEC)      2) โอเปก  (OPEC)   

3)  อาฟตา  (AFTA)      4) นาฟตา (NAFTA) 
97. ปัจจยัในข้อใดท่ีมีอิทธิพล น้อยท่ีสุด ตอ่ความเข้มแข็งของกลุม่อาเซียน (ASEAN) 
 1)  อตัราการเจริญเตบิโตท่ีไมเ่ทา่กนัของกลุม่สมาชิก  2)  การกีดกนัทางการค้า 
 3)  ความขดัแย้งระหวา่งประเทศสมาชิก   4)  ปัญหาการเมืองภายในของประเทศสมาชิก 
98. ข้อใด  ไม่ใช่ สาเหตขุองการสู้รบในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะนี ้
 1)  ความไมพ่อใจของประชาชนตอ่ชนชัน้ปกครองท่ียดึกมุอ านาจรัฐ  

2)  ปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง 
 3)  ปัญหาความขดัแย้งทางด้านเชือ้ชาติ  

4)  ปัญหาความเป็นธรรมในสงัคม 
99. ข้อใดกลา่ว ไม่ถูกต้อง 
 1)  แอฟริกา เป็นทวีปท่ีมีการนบัถือลทัธิผีสางเทวดามากท่ีสดุ 
 2)  ทวีปแอฟริกามีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก รองจากทวีปอเมริกาเหนือ 
 3)   ชาวอียิปต์เป็นชนชาตแิรกท่ีประดษิฐ์ตวัอกัษรภาพ / อกัษรเฮียโรกลิฟฟิค การท ามมัม่ี และการสร้าง 

        พีระมดิ 
 4)  ทวีปแอฟริกา เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในกลุม่ชาวยโุรปวา่เป็นทวีปมืดหรือกาฬทวีป (Black  

     Continent) 
100. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือท่ี ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

 1)  เฮต ิ  2)  ควิบา   3)  เม็กซิโก   4)  ฮอนดรัูส 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

(เฉลยวชิา สังคม) 
 
ข้อ  81 
 ตอบข้อ   2   ความกินดีอยูดี่ของประชาชน 
 หน้าท่ีของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ ก็คือ การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทัง้ด้านการจดัสรร
ทรัพยากร การกระจายรายได้ การจ้างงาน และสร้างเสริมคณุภาพของสงัคม อนัจะน าไปสูค่วามกินดีอยูดี่ของ
ประชาชน 
 
 
ข้อ  82 
 ตอบข้อ  2  รักษาสิทธิผู้บริโภค  
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตัง้ขึน้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ีรักษา
สิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความยตุธิรรมในการบริโภคสินค้าและบริการ หากผู้บริโภคได้รับอนัตรายหรือถกูเอารัด
เอาเปรียบจากการบริโภคสามารถขอรับแบบค าร้องเรียนได้จากร้านเซเวน่อีเลฟเวน่ทกุสาขา 
 
ข้อ  83 
 ตอบข้อ  3  สง่เสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพของพอ่ค้าคนกลาง  
 สหกรณ์เป็นการรวมตวักนัเพ่ือประกอบธุรกิตามวตัถปุระสงค์อนัได้แก่ การปรับปรุงมาตรฐานความ
เป็นอยูข่องสมาชิกให้ดีขึน้ ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของธุรกิจพอ่ค้าคนกลาง 
และไมมี่วตัถปุระสงค์ในการหาก าไรแบง่ปันกนั แตเ่ป็นการสามคัคีเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกเป็นส าคญั 
 
ข้อ  84 
 ตอบข้อ  3  อปัปมาทคารวตา  แปลวา่  เคารพในความไมป่ระมาท  
 



ข้อ  85 
 ตอบข้อ  4  
 ชายไทยท่ีอายคุรบ 20 ปี ให้เข้ารับราชการทหารคนละ  2  ปี  คือ พระราชบญัญตัเิกณฑ์ทหาร พ.ศ.
2448 เพ่ือท่ีจะให้มีการเลิกไพร่ ซึง่ท าให้เกิดกองทพัแบบสมยัใหมแ่ทน 
 
ข้อ  86 
 ตอบข้อ  3      อกศุลมลู   แปลวา่  รากเหง้าของความชัว่ 
 
ข้อ  87 
 ตอบข้อ  1 เพราะ 
 กฎหมายมีความส าคญัตอ่สงัคมคือ  

1.  เป็นเคร่ืองมือจดัระเบียบสงัคม และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง 
2.  เป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในสงัคม  ในกรณีท่ีถกูละเมิดหรือถกูผู้ อ่ืนกระท าโดยมิชอบ และ 
3.  กฎหมายเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัตัง้แตเ่กิดจนตาย 
สว่นข้อ 3)  และ  4)  เป็นประเดน็เก่ียวกบั “ลกัษณะของกฎหมาย ”  ท่ีแตกตา่งจากกฎเกณฑ์ทางสงัคม

อ่ืน ๆ 
จากกรณีดงักลา่ว ธนบดี ถกูวรวิทย์กระท าการ โกง ท าโดยมิชอบด้วยกฎหมายในลกัษณะตา่ง ๆ ถือวา่

ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม จงึต้องอาศยักฎหมายน าความเป็นธรรมมาให้ 
 
ข้อ  88 
 ตอบข้อ  3  เพราะ  
 อ านาจนิตบิญัญตัคืิออ านาจในการตรากฎหมาย   เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) น าไปใช้ในการบริหาร
ปกครองประเทศ (อ านาจนิตบิญัญตัเิป็นสาขาหนึง่ของอ านาจอธิปไตย ซึง่มี 3 สาขา คือ อ านาจบริหาร นิติ
บญัญตั ิและตลุาการ) 
 1)  ไมถ่กูต้อง ท่ีกลา่ววา่ อ านาจบริหารเป็นอ านาจในการ ตรากฎหมาย 
 2)  ไมถ่กูต้อง ท่ีกลา่ววา่ อ านาจตลุาการคืออ านาจใน การบญัญตักิฎหมาย 
 4)  ไมถ่กูต้อง เพราะอ านาจนิตบิญัญตั ิมิได้เป็นอ านาจสงูสดุ  
 เพราะมีความเทา่เทียมกนักบัอีก 2 อ านาจ คือ บริหาร และตลุาการ  
 
ข้อ 89 
 ตอบข้อ 4   เพราะเป็นภมูิปัญญาการปกครองชมุชน  
 ข้อ 1,  2,  3  เป็นภมูิปัญญาแพทย์แผนไทย  



 
 
ข้อ  90 
 ตอบข้อ  1  เพราะเป็นเสรีภาพของประชาชน  
 ข้อ 2,  3,  4  นัน้เป็นสิทธิของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนญู  
 
ข้อ  91 
 ตอบข้อ  4 เป็นเว็บไซต์ขายสินค้า เชน่ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  ไมใ่ชเ่ว็บไซต์ท่ีใช้ค้นหาข้อมลู
ของภมูิศาสตร์ 
 1)  คือเว็บไซต์ของกรมชลประทาน  
 2)  คือเว็บไซต์ของส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอากาศและภมูิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)  
 3)  เป็นเว็บไซต์ทางด้านธรณีวิทยา (การศกึษาในสหสัวรรษท่ี 2)  
 
ข้อ  92 
 ตอบข้อ  4  เพราะมลีโอเดอลาพลาตา เป็นช่ืออา่วบริเวณลุม่น า้แอมะซอนตอนลา่ง ไมใ่ชชื่อเ่มือง (ใน
ข้อ 1) 
 2) ชนผิวด าในโคลมัโบ เรียก มแูลตโต  
 3) เรียกวา่ทะเลสาบ มาราไกโบ  
 
ข้อ  93 
 ตอบข้อ  2  เพชร  ทองค า  
 ทวีปแอฟริกา  มีแหลง่แร่ท่ีส าคญั คือ เพชร และทองค า ซึง่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ช่ือวา่ เป็นแหลง่
ผลิตรายใหญ่ท่ีสดุของโลก 
 
ข้อ  94 
 ตอบข้อ  1  ทวีปยโุรป   เน่ืองจากภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ ภมูิอากาศอบอุน่ชืน้  
 ทวีปยโุรป  เน่ืองจากภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ ภมูิอากาศอบอุน่ชืน้ มีลกัษณะทางกายภาพ
เอือ้อ านวยตอ่การตัง้ถ่ินฐานของประชากร นอกจากนีท้วีปยโุรปมีเนือ้ท่ีประมาณ 1 ใน 4 เทา่ของทวีปเอเชีย คือ
มีพืน้ท่ีเพียง 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร จงึท าให้ทวีปยโุรปมีประชากรตัง้ถ่ินฐานหนาแนน่ท่ีสดุในโลก 
 
ข้อ  95 
 ตอบข้อ  1  ปรากฏการณ์เอลนิโญ 



 เอลนิโญ (Elnino) คือปรากฏการณ์ของสภาพอากาศบริเวณมหาสมทุรและชัน้บรรยากาศเหนือ
มหาสมทุรแปรปรวนไปจากเดมิ โดยเกิดในชว่งฤดรู้อนของซีกโลกใต้ ประมาณเดือน ธ.ค. ซึง่จะท าให้ดนิแดนท่ี
แห้งแล้งกลบัมีฝนตกชกุ ดนิแดนท่ีเคยมีฝนตกชกุกลบัแห้งแล้ง หรือเกิดไฟไหม้ป่าอยา่งรุนแรง 
 
ข้อ  96 
 ตอบข้อ  4  นาฟตา (NAFTA) เป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ คือ 
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก 
 
ข้อ  97 
 ตอบข้อ  1 เพราะไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่การรวมกลุม่ประเทศมากเทา่กบัข้ออ่ืน ๆ 
 
ข้อ  98 
 ตอบข้อ  3  เพราะสาเหตหุลกั ๆ ของการสู้รบอยูท่ี่ปัญหาด้านประชาธิปไตยกบัด้านเศรษฐกิจ และ
ความไมเ่ทา่เทียม 
 
 
ข้อ  99 
 ตอบข้อ  2  ทวีปแอฟริกามีประชากร (ปี 2542) ประมาณ 760 ล้านคน เป็นทวีปท่ีมีประชากรมากเป็น
อนัดบั 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย (ไมใ่ชท่วีปอเมริกาเหนือ) 
 
ข้อ 100 
 ตอบข้อ 2 ควิบา 
 ในทวีปอเมริกาเหนือ มีเพียงประเทศเดียวคือ ควิบา ท่ีปกครองด้วยระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์ มา
ตัง้แตปี่ 2502 
 


