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สังคมศึกษา 



1. ข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง 
1. วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งคุณและโทษ   
2. วัฒนธรรมยุคใดเป็นสมบัติเฉพาะของคนยุคนั้น 
3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องช่วยในการปรับตัวของมนุษย ์
4. วัฒนธรรมที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์จะ 
   สูญสลายไปในที่สุด 



2. สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้อะไรมากที่สุด 
1. ความเสมอภาค  
2. สิทธิและหน้าที ่  
3. ภาระและความรับผิดชอบ  
4. อ านาจหน้าที ่



3. หน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่นท าแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้ 
1. เสียภาษีให้รัฐ  
2. ผลิตสมาชิกใหม่           
3. ให้ความอบอุ่นแก่สมาชิก     
4. คุ้มกันภัยให้แก่สมาชิก  



4. ข้อใดเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย 
1. การแต่งกายด้วยผ้าไทย     
2. การบวชทดแทนคุณบิดามารดา 
3. การแยกไปอยู่เป็นอิสระของหนุ่มสาว    
4. การสมรสโดยบิดามารดาไม่ได้รับรู ้



5. ข้อใดไมเ่กี่ยวข้องกับจารีต 
1. นรา  ท าทุกอย่างตามแบบแผนของสังคม   
2. นริศ  เชื่อในหลัก  “ ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว ”  ตลอด 
3. นรินทร์  ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายเสมอ  
4. นเรศต้องกรวดน้ าทุกครั้งหลังจากตักบาตรพระแล้ว 



6. ข้อใดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องกัน 
1. เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน       การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 ปัญหาการท าแท้ง 
2. การดื่มเครื่องดื่มมึนเมา       การขายบริการทางเพศ 

 ปัญหาหนี้สิน 
3. การติดการพนัน       การติดโรคจากเพศสัมพันธ ์  
        การก่ออาชญากรรม 
4. การเที่ยวกลางคืน  การติดยาเสพติด  
        การเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง    



7. การศึกษาภาคบังคับสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใดได้เหมาะสมที่สุด 
1. การว่างงาน   
2. เด็กเร่ร่อน   
3. อาชญากรรม   
4. การค้ายาเสพติด 



8. วัฒนธรรมบริโภคนิยมเกิดจากการผลักดันของลัทธิใด 
1. พาณิชย์นิยม   
2. จักรวรรดินิยม   
3. ทุนนิยม   
4. โปรเตสแตนต ์



9. ในเนื้อร้องเพลงชาติไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด 
1. ลักษณะนิสัยของประชากรของรัฐ   
2. ระบอบการปกครองของรัฐ  
3. องค์กรที่ใช้อ านาจการปกครองของรัฐ   
4. ความเป็นอิสระในการใช้อ านาจการปกครองของรัฐ 



10. " หลักแห่งความเสมอภาค "  ในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง
กรณีในข้อใด 

 1. รัฐบาล  ก.  ออกกฎหมายห้ามชาวนาตัดไม้ท าลายป่า 
 2. รัฐมนตรี  ข.  ขับรถชนคนบาดเจ็บแต่ไม่ผิดเพราะเป็นเหต ุ
    สุดวิสัย 
 3. นาย  ค.  ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เพราะจบการศึกษา 
    ประถมปีที่หก 
 4. นาย  ง.  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงกว่านาย  จ. 



11. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อาจสร้างปัญหาที่ส าคัญในด้านใด 
1. ประชาชนจะรับรู้แต่กิจกรรมภายในจังหวัดของตน 
2. จังหวัดจะรักษาทรัพยากรของตนไว้โดยไม่กระจายไปยัง 
   ท้องถิ่นอื่น 
3. รัฐจะขาดรายได้เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมของประเทศ 
4. รัฐไม่สามารถสร้างแผนแม่บทเพื่อใช้พัฒนาประชาธิปไตย 



12. ข้อใดมีรูปแบบของรัฐเป็นแบบรัฐรวมทั้งหมด 
1. สหรัฐอเมริกา  บรูไน  อินเดีย 
2. ออสเตรเลีย  แคนาดา  บรูไน 
3. ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  อินเดีย 
4. สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  สหพันธรัฐรัสเซีย 



13. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการ 
    ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

1. ธงชัยช่วยต ารวจจราจรด้วยการสมัครเป็นอาสาจราจร 
2. จีระใช้เวลาว่างร่วมโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ 
3. สมหวังยื่นเรื่องขอร้องเรียนต่อศาลปกครองว่าไม่ได้รับ 
   ความเป็นธรรมจากหน่วยราชการ 
4. นริศราลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลเมื่ออายุ 
   ครบตามเกณฑ์ของกฎหมาย 



14. องค์กรใดในระบบการปกครองของไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย 
1. วุฒิสภา    
2. สภาเทศบาล   
3. คณะรัฐมนตรี   
4. ศาลรัฐธรรมนูญ        



15. บุคคลชาวไทยผู้ใด ไม่ได้ ปฏิบัติตน ตามที่กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ 
    ไว้ให้ 

1. สุรพลประกอบกิจการค้า แต่มีภาระทางครอบครัวมากจึงยัง 
   ไม่ได้ไปเสียภาษีตามก าหนด 
2. สุเทพไม่ได้สมัครเข้าเป็นทหารประจ าการเมื่ออายุได้  
   20 ปีบริบูรณ์ 
3. เด็กชายสุวิชาก าพร้าบิดามารดา แต่ได้ไปสมัครเข้าเรียนหนังสือ 
4. นักโทษชายสุรชัยไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 



16. นิพพานสุข คืออย่างไร   
1. ความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้    
2. ความสุขท่ีเกิดจากควบคุมกิเลสได้ 
3. ความสุขที่เกิดจากการตายแล้วไม่เกิด               
4. ความสุขท่ีเกิดจากการทีส่นองกิเลสได้ 



17. ตัณหาตามหลักค าสอนเรื่องอริยสัจสี่ตรงกับข้อใดมากที่สุด 

1. ชายคนหนึ่งซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งคันเพื่อให้ภรรยาที่ย้ายสถานที่ท างานขับไปท างาน 
2. หญิงสาวคนหนึ่งซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพราะเครื่องเก่าล้าสมัย 
3. ชายคนหนึ่งลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 
   เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคิดว่าหากได้รับเลือกตั้งสถานะทางสังคม 
   จะสูงกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้มาก 
4. ชายคนหนึ่งฝืนกินอาหารในจานต่อทั้งที่รู้สึกว่าอิ่มแล้ว เพราะเสียดาย  
   เนื่องจากอาหารจานนั้นราคาแพงมาก 
 



18. ความรักที่ศาสนาคริสต์สอนตรงกับข้อใดมากที่สุด 
1. บริจาคเงินสร้างโบสถ์  เพราะโบสถ์เก่าช ารุด 
2. สงสารคนที่บ้านเรือนถูกน้ าท่วมเมื่อเห็นข่าวทางโทรทัศน ์
3. เห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซข้างถนน สงสารจึงซื้อไก่ย่างให้กิน 
4. ข่มใจไม่โกรธรถคันหลังที่ตะโกนด่าเพราะขับรถช้า  
   บอกตนเองว่าเขาไม่รู้ว่าเราเพิ่งหัดขับจึงด่า 



19. ข้อใดเป็นความคล้ายกันระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กับ 
    ศาสนาอิสลาม 

1. สอนเรื่องความรักเหมือนกัน 
2. ใช้กฎทางศาสนาเป็นกฎหมายเหมือนกัน 
3. ไม่มีนักบวชประเภทถือพรหมจรรย์ ไม่ครองเรือนเหมือนกัน 
4. สอนเรื่องการให้อภัยแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเราเหมือนกัน 



20. ศาสนาพุทธ  คริสต์  อิสลาม  และฮินดู  มีจุดมุ่งหมายในการสอน 
    ที่สอดคล้องกันมากที่สุดในข้อใด 

1. สอนให้เป็นคนซื่อสัตย ์     
2. สอนให้เป็นคนเสียสละ 
3. สอนให้มีความรักต่อกัน     
4. สอนให้เป็นคนรู้จักให้อภัย 



21. ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์ – ฮินดู  มีความเชื่อ 
    ที่สอดคล้องกันในเรื่องใดมากที่สุด 

1. เรื่องวันสิ้นโลก      
2. เรื่องพรหมลิขิต 
3. เรื่องพระเจ้าสร้างโลก      
4. เรื่องการมีอยู่ของเทพเจ้าและเทวดา 



22. ข้อใดไม่ใช่ค าสอนที่สอดคล้องกันในศาสนาฮินดู – พุทธ – คริสต์ 
- อิสลาม 

1. ความอดทนและความกตัญญู     
2. การเคารพและบูชาผู้มีพระคุณ 
3. การเสียสละหรือสังคมสงเคราะห์    
4. การพัฒนาตนเองและส่งเสริมสังคม 



23. พฤติกรรมของบุคคลใดสอดคล้องกับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. นางสุขขายไก่สดในตลาดโดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้มีเงินพอ 
   ช าระค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ที่ซื้อให้ลูกชายขับขี่ไปโรงเรียน 
2. นางจันชวนเพื่อนบ้านที่มีเวลาว่างมาร่วมกลุ่มกันสานกระบุงไม้ไผ่ 
   ส่งขายร้านค้าในเมือง และน ารายได้มาแบ่งปันกัน 



3. นายเอกประกาศขายบ้านที่อยู่อาศัยมานาน  25  ปี  เพื่อ 
   รวบรวมเงินไว้รักษาพยาบาลมารดาที่ป่วยเป็นโรคไต ต้องเสีย 
   ค่าใช้จ่ายฟอกไตทุกสัปดาห์ 
4. นายวิทย์หาเลี้ยงตัวเองด้วยการขับรถแท็กซี่รับจ้าง  สัปดาห์ใด 
   ได้รับรายได้มากก็จะหยุดขับรถในบางวัน สัปดาห์ใดได้รายได้น้อย 
   ไม่พอค่าใช้จ่าย ก็จะออกขับรถทุกวัน 
 



24. สถานการณ์ใดต่อไปนี้อธิบายสภาวะเงินเฟ้อได้ดีที่สุด 
1. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นมาก 
2. ปริมาณสินค้าในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึนมาก 
3. ระดับราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นมาก 
4. การใช้จ่ายของรัฐบาลและประชาชนเพิ่มสูงขึ้นมาก 



25. การผลิตน้ าตาลทราย จัดว่าเป็นการผลิตในขั้นใด 
1. ขั้นปฐมภูมิ      
2. ขั้นทุติยภูมิ 
3. คาบเกี่ยวระหว่างขั้นปฐมภูมิกับขั้นทุติยภูม ิ  
4. คาบเก่ียวระหว่างข้ันทุติยภูมิกับข้ันตติยภูมิ 



26. ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ถ้าเสื้อเชิ้ตเป็นสินค้าปกติ การที่  
    นาย ก. ซื้อเสื้อเชิ้ตเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยซื้อในรอบ  1  ปี   
    อาจเกิดจากสาเหตุใด 

1. ราคาเสื้อเชิ้ตเพิ่มสูงขึ้น     
2. รายได้ของนาย ก. ลดต่ าลง 
3. รสนิยมของนาย ก. เปล่ียนไปใช้เส้ือเช้ิตมากข้ึน   
4. ราคาเสื้อเชิ้ตและรายได้ของนาย ก. เพิ่มสูงขึ้น 



27. ข้อความใดไม่มีปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ 
1. หัวหินอยู่ที่ริมฝั่งทะเล     
2. กรุงเทพ ฯ  อยู่ที่ละติจูด  14  องศาเหนือ 
3. เชียงรายอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  400  เมตร   
4. อุบลราชธานีอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล 



28. การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
    มีผลมาจากข้อใด 

1. พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน     
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่ 
3. เป็นเขตที่เปลือกโลกถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด 
4. พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่า 



29. ที่ตั้งและรูปร่างของประเทศไทยเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็น 
    ศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างไร 

1. มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคท าให้มีแรงงาน 
   ราคาถูกหลั่งไหลเข้ามา 
2. มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคท าให้อิทธิพล 
   ของพายุไต้ฝุ่นไม่สร้างความเสียหายมากนัก 
 
 



3. มีรูปร่างคล้ายขวานช่วยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับ 
   ประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกด้าน 
4. มีส่วนที่แคบที่สุดคือ คอคอดกระที่เหมาะส าหรับเป็นเส้นทาง 
   เดินเรือระหว่างประเทศที่สั้นที่สุด 
 
 



30. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรส าหรับ 
    เกษตรกรในประเทศไทย  คือข้อใด 

1. การขุดบ่อน้ าขนาดเล็กตามไร่นาเพิ่มมากขึ้น 
2. การสร้างเขื่อนเก็บน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
3. การรักษาป่าต้นน้ าล าธารและปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
4. การน าน้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นมาใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 



31. ข้อใดเป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
1. การสะสมของแก๊สมีเทนในไร่นา 
2. การแพร่กระจายของแมลงและเช้ือโรค 
3. การดูดซับแสงอินฟาเรดโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4. การปล่อยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนจากเครื่องท าความเย็น 



32. ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการด ารงชีวิตของมนุษย์จาก 
    ปรากฏการณเ์อลนิโญ 

1. ท าให้ธารน้ าแข็งขั้วโลกละลาย     
2. ท าให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ าท่วม 
3. ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล     
4. ท าให้อุณหภูมิของน้ าทะเลสูงขึ้น 
 



33. ปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดใน 
    กรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น จากการพัฒนาด้านใด 

1. การสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น          
2. การกระจายแหล่งงานออกไปทุกมุมเมือง 
3. การติดตั้งระบบฟอกอากาศในยานพาหนะเดินทางทุกชนิด 
4. การมีระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดิน  



34. ข้อใดไม่ใช่วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีผลกระทบ 
    อย่างกว้างขวาง 

1. ฝนกรด             
2. ปรากฏการณเ์อลนิโญ 
3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก           
4. การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซน 



35. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
1. เกาะตะรุเตา  จังหวัดสตูล        
2. ดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี          
4. มรดกโลกห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี 



36. ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง 
1. ความรุ่งเรืองของ “การค้าส าเภา”    
2. ความเป็นอยู่ของราษฎรดีข้ึน 
3. การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการท านา    
4. การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงนิตรา 



37. ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประเบียบการปกครองทุกระดับในสมัย 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือข้อใด  

1. มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน     
2. มีการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
3. มีความเสมอภาคในหมู่ประชาชน    
4. มีแนวนโยบายของการบรรจุข้าราชการ 



38. การด าเนินการในข้อใดเป็นผลให้ระบบไพร่สิ้นสุดลง 
1. การออกพระราชบัญญัติทหารขึ้นใน  พ.ศ. 2413 
2. การออกพระราชบัญญัติเรียกเก็บเงินจากไพร่ใน  พ.ศ. 2439 
3. การประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารใน   
   พ.ศ. 2448 
4. การประกาศจัดตั้งกรมทหารหน้าโดยรับสมัครจากไพร่ใน   
   พ.ศ. 2423 



39. เพราะเหตุใดจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  จึงใช้นโยบายชาตินิยม 
    ทางเศรษฐกิจ  

1. เพื่อก าจัดคู่แข่งทางการเมืองให้พ้นจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
2. เพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมตะวันตกโดยการจัดตั้ง 
   รัฐวิสาหกิจขึ้นเอง 
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือ 
   ชาวต่างชาติ 
4. เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งก าลังแพร่หลายในหมู่ชาวจีนใน 
   ประเทศไทย 



40. ตัวอักษรจีนระยะแรกปรากฏในงานสร้างสรรค์ในข้อใด 
1. ก าแพงเมืองจีน      
2. กระดูกเสี่ยงทาย 
3. รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม    
4. เครื่องปั้นดินเผาสีเขียวเทา 




