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Whatever man has done, man can do 

              เมื่อเขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ 
 
 
FB: Palinpavee Nobnomtham   IG: annalistiiez 
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ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาจะสอบในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 10.30 น. มีข้อสอบ ปรนัย 

90 ข้อ 5 ตัวเลือก แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรก (ข้อ 1-80) จะให้ตอบ 1 ตัวเลือก (ก็คือทำปกติเหมือนที่เคยทำ) กับ

ตอนสอง (ข้อ 81-90) จะให้ตอบ 2 ตัวเลือก (ก็คือ ต้องตอบ 2 ตัวเลือกที่ถูก ตัวเลือกละ 1 คะแนน ตอบถูก 1 ใน 2 

ตัวเลือกก็ได้ 1 คะแนน ตอบถูกทั้ง 2 ตัวเลือกก็ได้ 2 คะแนน) 

แต่อย่างไรก็ตาม ในข้อสอบ 80 ข้อนี้จะมาจากเนื้อหา 5 เรื่อง ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ไม่มีอะไรที่ออกมากน้อย

ไปกว่ากัน อย่างที่หลายคนเข้าใจ) และข้อสอบส่วนใหญ่ (อาจไม่ใช่ทั้งหมด) ก็ดึงมาจากแบบเรียนสังคมศึกษาช้ัน ม.4-

ม.6 ของทุกสำนักพิมพ์ที่ไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่ผู้ออกข้อสอบสนใจจะดึงจุดไหนจากหน้าไหนมา

ออก ดังนั้นส่วนใหญ่ของข้อสอบจึงไม่ได้ออกเกินหลักสูตร ม.ปลาย แต่เนื่องจากหนังสือแบบเรียนสังคมไม่ได้มีเล่ม

เดียวในโลก และอาจจะไม่ใช่เล่มที่น้องๆ เคยเรียน หรือเคยเรียนแต่ก็ไม่มีทางจำได้ทุกบรรทัด ก็เลยอาจทำให้เรางงว่า

ออกอะไรก็ไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรนะคะ น้องๆ ยังมีเวลาเตรียมตัวเพียงพออยู่ อย่างน้อยถ้าวันนี้น้องๆ ตั้งใจรับรองทำได้เกิน 

50 % แน่นอนจ้า สู้ๆ ^^ 

ข้อสอบ O-NET สงัคมศกึษา 90 ขอ้ จะม ี

 - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    18 ข้อ (16+2) 

 - สาระหน้าทีพ่ลเมืองฯ     18 ข้อ (16+2) 

 - สาระเศรษฐศาสตร์     18 ข้อ (16+2) 

 - สาระประวัติศาสตร ์     18 ข้อ (16+2) 

 - สาระภูมิศาสตร์      18 ข้อ (16+2) 

ส่วนข้อสอบ 9วิชาสามญั สังคมศกึษา จะสอบวันเสารท์ี ่3 เมษายน 2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. มีเวลาทำ
ข้อสอบ 90 นาที โดยมีข้อสอบ ปรนัย 50 ข้อ 5 ตัวเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

No pains, no gains 

ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บปวด 
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ตอนที ่1  แบบปรนัย 5 ตัวเลอืก เลือก 1 คำตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุ 
จำนวน 80 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 80 คะแนน 

1. วิธีการเลือกโหวตคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากปัจจุบัน สอดคล้องกับวิธีการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเหน็เป็นสอง

ฝ่าย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ในการบริหารและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาวิธีใด 

1. ธรรมาธิปไตย   2. เยภุยยสิกา   3. ตัสสปาปิยสิกา 

4. สัมมุขาวินัย   5. อัตตาธิปไตย 

2. นายแดงปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ณ 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำจังหวัด การปฏิบัตหิน้าที่ของนายแดงมีลักษณะ

สอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาข้อใด 

1. พุทธัตถจริยา   2. ญาตัถจริยา   3. โลกัตถจริยา 

4. สัทธาจริยา   5. พุทธิจริยา 

3. นายดำเป็นคนใจดีชอบทำบุญอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีคนถามเขามักจะตอบว่า “ที่ฉันต้องทำบุญทำและทำความดี

อย่างสม่ำเสมอนี ้เพราะฉันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตัวฉันเมื่อไหร่ จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง” วิธีคิดของนายดำ

สอดคล้องกับเหตุการณ์ใดใสนพุทธประวัติมากที่สุด 

1. การประสูตขิองเจ้าชายสิทธตัถะ 

2. การกล่าวอาสภิวาจาของเจ้าชายสิทธัตถะ 

3. การตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ 

4. การแสดงเทศนากณัฑ์แรกของพระพทุธเจ้า 

5. การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 

4. ใครควรได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาตามหลักสลีสิกขามากทีสุ่ด 

1. แดงเป็นคนเจ้าอารมณ์ มักหงุดหงิดโกรธง่ายจนเพื่อรๆ ไม่อยากอยู่ใกล้ 

2. ดำคิดว่าการดื่มสุราเป้นสิง่จำเป็นในการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูง 

3. ขาวมองว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ เพราะพ่อแม่ทิ้งตนเองให้ปู่ย่าเลี้ยงดูจนเติบโต 

4. เขียวรู้สึกโกรธแค้นนายดำอย่างมากที่ล้อเลียนชื่อพ่อแม่ของตน 

5. ฟ้ามักพูดกับพ่อแม่ ครู และเพือ่นๆ ด้วยคำไม่สุภาพจนครูต้องตกัเตือนบ่อยๆ 
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5. ข้อใดจดัเป็น “เหต”ุ ของน้ำแข็งตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

1. น้ำ    2. ตู้เย็น    3. ไฟฟ้า 

4. ช่องแช่แข็งในตู้เย็น  5. อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 

6. ศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฝ่ายเทวนิยมหรืออเทวนิยม ต่างก็มีจุดเริ่มต้นของการยอมรับนับถือและการ

ปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาของตนที่เหมือนกันสิ่งนั้นคืออะไร 

1. ความเสมอภาค   2. ความรัก   3. ปัญญา 

4. ศรัทธา    5. สมาธ ิ

7. วันหนึ่งดำได้ชวนเพ่ือนในกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ว่า 

ดำ  “นี่พวกเรารู้ไหม หวัใจสำคัญของพุทธศาสนา คือคำสอนใด” 

แดง “ความไม่ประมาท” 

ขาว “ใช ่พุทธศาสนาถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสามารถสรุปลงในความไม่ประมาท 

                 น่ีแหละ” ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย 

ดำ  “แล้วอะไรเปน็หัวใจสำคัญของบทบัญญัติในศาสนาคริสต์ละ่” 

แดง “บทบัญญัติ 10 ประการไง” 

ดำ  “บทบัญญัติเยอะไป มีบทบัญญัติที่เป้นบทสรุปของบทบัญัติ 10 ประการน้ีไหม ข้อที่สำคัญทีสุ่ด 

                 ข้อเดียวแบบพุทธศาสนามีไหม” 

ขาว “นั่นสิ น่าจะมนีะ แต่บทบัญญัติข้อนั้นคืออะไรล่ะ” 

หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น นักเรียนจะบอกเพ่ือนๆอย่างไร 

1. ความศรัทธา   2. ความรัก   3. ความยุติธรรม 

4. ความเสมอภาค   5. ความสามัคคี 

8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ 

1. คนสัมพันธ์กับคนอย่างมีความสุข 

2. คนสัมพันธ์กับสังคมอย่างมีความสุข 

3. คนสัมพันธ์กับธรรมที่แท้จริงอย่างรูเ้ท่าทัน 

4. คนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างนายผู้ใช้ประโยชน์ 

5. คนสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีสต ิ
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9. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน

พระบรมราโชวาทเกี่ยกวับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตอนหนึ่งว่า 

     “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสรา้งตนเองให้มั่นคงนีเ้พื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมี

ความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกิน เป็นช้ันหนึ่งและช้ันต่อไปก็คือ ให้มีเกียรติว่า ยืนได้ด้วยตัวเอง” 

จากพระราชดำรัสนี้หลักธรรมข้อใดมีความมุ่งเน้นให้คนเราสามารถยนืด้วยตัวเองและเป็นที่พึ่งของตนเองได้ 

1. อริยสัจ 4     

2. มรรคมีองค์ 8    

3. โลกุตรธรรม 9 

4. นาถกรณธรรม 10   

5. สันโดษ 12 

10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเกีย่วกับการละหมาดในวันศุกร ์

1. ต้องทำละหมาดให้ครบวันละ 5 เวลา 

2. ต่างคนต่างทำละหมาดในสถานที่สะอาดโดยทั่วไป 

3. ต้องทำพิธีชำระร่างกาย และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเสมอ 

4. ทำละหมาดหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งของวิหารกาบะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

5. ต้องทำละหมาดพร้อมกันที่มัสยิด 

11. เมื่อนักเรียนถูกเพื่อนชักชวนให้เล่นการพนนั หรือให้ยกพวกไปตีกับฝ่ายอื่น นักเรียนจะใช้สติพิจารณาด้วยตนเอง

ว่า ขณะนี้เรากำลังเรียนหนังสือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามคำชวนเช่นนั้น 

อนาคตของเราขะเป็นเช่นไร ถ้าเราประสบอันตรายใดๆ พอ่แม่ พี่น้อง ญาติๆ ครู อาจารย์ และผู้หวังดีต่อเราจะ

รู้สึกอยา่งไร เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจึงตัดสินใจไม่ไปตามคำชกัชวน และตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อให้บรรลุผลตามที่

ตนเองและพอ่แม่หวังเอาไว้ โดยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ยั่วยุใดๆ 

การปรารภกับตนเองและคำนึงถึงความหวังดขีองบุคคลใกล้ชิดที่มีต่อตนเช่นนี้ จัดเป็นการครองตนตามหลัก

อธิปไตยข้อใด 

1. อัตตาธิปไตย (ความมตีนเป็นใหญ่) 

2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเป็นใหญ่) 

3. ประชาธิปไตย (ความมปีระชาชนเป็นใหญ่) 

4. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเป็นใหญ่) 

5. อภิชนาธิปไตย (ความมีอภิชนเป็นใหญ่) 
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12. นายแดงมุ่งมั่นทำงานขับรถขนส่งสินค้าด้วยความขยัน ไม่ย่อท้อ แม้จะเหน่ือยล้าเพียงใดก็ตาม จนถึงเวลาสิ้น

เดือน เขาได้รับเงินเดือนจากทางบริษัทมาจำนวน 20,000 บาท ใจหนึ่งก็อยากนำไปใช้จ่ายในครอบครัว อีกใจ

หนึ่งก็อยากนำไปลงทุนทำการค้าในหมู่บ้าน และใจหนึ่งกอ็ยากเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เขารู้สึกลังเล ไม่รู้ว่าจะต้อง

ใช้ทรัพย์เหล่านี้อย่างไร 

หากนักเรียนเป็นนายแดงจะตัดสินใจแบ่งทรัพย์นี้อย่างไรตามหลักโภควิภาค 

1. 10,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว/ 5,000 บาท ลงทุนทำการคา้/ 5,000 บาทเกบ็ไว้ใช้จ่าย 

    เมื่อยามจำเป็น 

2. 5,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว/ 5,000 บาท ลงทุนทำการค้า/ 10,000 บาทเกบ็ไว้ใช้จ่าย 

    เมื่อยามจำเป็น 

3. 5,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว/ 10,000 บาท ลงทุนทำการคา้/ 5,000 บาทเกบ็ไว้ใช้จ่าย 

    เมื่อยามจำเป็น 

4. 10,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว/ 7,000 บาท ลงทุนทำการคา้/ 3,000 บาทเกบ็ไว้ใช้จ่าย 

    เมื่อยามจำเป็น 

5. 7,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว/ 10,000 บาท ลงทุนทำการคา้/ 3,000 บาทเกบ็ไว้ใช้จ่าย 

    เมื่อยามจำเป็น 

13. “ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยเกอืบทุกฉบับจะมีบทบัญญัติใหส้มารัฐสภาต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับ

ตำแหน่ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงปณิธานและความตั้งใจที่

จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ

และไม่กระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการปฎิญาณตนของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นอาจมี

ถ้อยคำและบทบัญญัติที่แตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัย” 

เจตนารมณ์ของการปฎิญาณตนนี้สอดค้อลงกับคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด 

1. วันออกพรรษา    

2. วันเข้าพรรษา    

3. วันอัฏฐมีบชูา 

4. วันอาสาฬหบูชา    

5. วันมาฆบูชา 
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14. นางสาวฟ้าต้องการทำบุญตกับาตร จึงสอบถามเพ่ือนๆ ว่าเธอควรทำอย่างไร  

นักเรียนคนใดแนะนำนางสาวฟ้า ได้ถูกต้องที่สุด 

1. แดง “ต้องไปทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นเต้นเท่านั้น วันอื่นๆ  

   เขาไม่นิยมทำกันหรอก เวลาฉันไปทำบุญที่วัดจึงเห็นชาวบ้านตักบาตรกันเยอะมาก” 

2. ดำ “ต้องไปทำในวันธัมมัสสวนะหรือวันพระสิ เพราะการทำบุญตักบาตรเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น 

   เฉพาะวันพระเท่านั้น เพื่อพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญ คำว่า วันพระ ก็คือ ทำบุญตกับาตรพระ 

   นั่นเอง” 

3. ขาว “ไปวันที่เราสะดวกสิ เธอสะดวกตอนไหน เวลาไหน วันไหน ก็ไปตอนนั้น เวลาน้ัน การทำบุญตัก 

   บาตรชาวพุทธสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา และสถานที ่เชื่อฉัน” 

4. เขียว “เดือนหน้าก็วันเกิดเธอแล้ว จะรบีไปทำบุญตักบาตรทำไม ถ้าไม่ใช่วันสำคัญสำหรับเราเอง เช่น  

   วันเกิด ชาวพุทะจะไม่นิยมทำบุญตักบาตรหรอกนะเช่ือฉัน รออีกสักเดือนก็ทำได้แล้ว” 

5. เหลือง “เดีย๋วพรุ่งนี้เราพาไปทำบุญตักบาตรที่วัด หน้าวัด หรือหน้าบ้านเรากไ็ด้ ถ้าพระไม่เดินบิณฑบาต 

   ผ่านหน้าบ้านเธอ เราสามารถทำบุญตักบาตรได้ทุกๆ เช้าของทุกวัน ก่อนพระฉันเช้า หรือฉันเพล” 

15. วันหนึ่งแดงได้กล่าวปรารภกับเพ่ือนๆ วา่ 

     แดง “อาทิตย์หน้าจะครบรอบวันตายของคุณย่าฉันแล้ว ทางบ้านกำลังเตรียมงานทำบญุอัฐิกันจนวุน่ 

                 เลยแหละ ตอนนี้นะ” 

     ขาว “แล้วเธอรับหน้าที่ทำอะไรละ่” 

     แดง “ฉันรับหน้าที่ไปนิมนต์พระ นี่ยังหนักใจอยู่เลยว่าจะบอกนิมนต์ว่าอย่างไรดีระหว่างใช้คำวา่ 

                 เจริญพระพุทธมนต์ กับสวดพระพุทธมนต”์ 

     เขียว “ฉันคุ้นๆ นะ ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ต่างกัน แต่จำไม่ได้แล้วว่า งานมงคลกับงานอวมงคล เขานิยม 

                 ใช้คำไหน เพราะคำใกล้เคียงกันมาก สับสนนะ” 

     ฟ้า “จะทำให้ยุง่ยากทำไม ก็บอกว่า สวดมนต์ก็พอ” 

หากนักเรียนเป็นเพื่อนกันแดง นักเรียนจะนะนำแดงอย่างไร 

1. ใช้คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” เพราะการทำบุญอัฐิเปน็มงคล เนื่องจากคนตายไปนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งตาย 

   หรือมีศพอยู่ที่บ้าน 

2. ใช้คำว่า “เจริญพระพุทธมนต”์ เพราะการทำบุญอัฐิเปน็อวมงคล เนื่องจากเปน็การทำบุญที่ปรารภถงึ 

   การตายของคน 

3. ใช้คำว่า “สวดมนต”์ เพราะเป็นคำกลางๆ ที่นิยมใช้ทั้งในงานที่เป็นมงคลและงานอวมงคล ตลอดจนงานที่ 

   ไมส่ามารถระบุได้ว่าจะเป็นมงคลหรืออวมงคลเช่นเดียวกับการทำบุญอัฐิ 
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4. ใช้คำว่า “สวดพระพุทธมนต”์ เพราะการทำบญุอัฐิเป็นงานบุญอวมงคล เนื่องจากเป็นการทำบุญที่ปรารภ 

   ถึงการตายของคน 

5. ใช้คำว่า “สวดพระพุทธมนต”์ เพราะการทำบุญอัฐิเป็นงานมงคล เนื่องจากคนตายไปนานแลว้  

   ไมใ่ช่เพิ่งตายหรือมีศพอยู่ที่บ้าน 

16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ทาน” ในพุทธศาสนา กับ “ซะกาต” ในศาสนาอสิลาม 

1. ซะกาตให้กบัใครก็ได ้ส่วนทานให้กับคนที่มีสิทธิรับเท่านั้น 

2. ซะกาตให้เวลาใดก็ได้ ส่วนทานให้เมื่อครบรอบปี 

3. ทานเป็นการให้โดยสมัครใจ ส่วนซะกาตเป้นการให้ภาคบังคับตามหลักศาสนา 

4. ทานกำหนดอัตราการจ่ายตามจำนวนทรัพยืส์นของผู้จ่าย สว่นซะกาตไม่มีกำหนดอัตราการจ่ายใดๆ 

5. ผู้ให้ทานจะต้องเป็นคฤหัสน์ ส่วนผู้ให้ซะกาตจะต้องเป็นอิหม่าม 

17. การกระทำในกรณีตามข้อใดเป็นความผิดฐานฉ้อโกง 

1. นางสาวแข วางโทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะระหว่างรับประทานอาหาร นายหนึ่งจึงโกหกนางสาวแขว่า 

   บ้านนางสาวแขไฟไหม้ใหร้ีบไปดู เป็นเหตุให้นางสาวแขลืมโทรศัพท์ไว ้แล้วจากนัน้นายหนึ่งก็หยิบนำไป 

   เป็นของตน 

2. นายเอกแกล้งทำตัวเป็นคนพิการทั้งที่มีร่างกายสมบูรณ์แล้วไปทำการขอทานซึ่งส่งผลให้ผู้คนที่ผ่านมา 

   นำเงินให้แกน่ายเอกด้วยความสงสาร 

3. นายไก่ฝากเงินของตนให้นายไขไ่ปจ่ายค่าไฟฟ้าให ้ต่อมานายไขไ่ด้พบว่านายไก่จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว 

   แตน่ายไข่ไมอ่ยากคืนเงินแก่นายไก ่จึงบอกแก่นายไก่ว่าจ่ายค่าไฟฟ้าให้แล้วและเก็บเงินนัน้ไว้ใช้ส่วนตวั 

4. นางสวยตกลงซื้อผลไม้จากนายรวย แต่พอถึงกำหนดเวลาจ่ายเงินหลังรได้รับสินค้าพบว่า ตนมีเงินไม่พอ 

   จึงอาศัยช่วงเวลาที่นายรวยเผลอ เดินออกจากร้านไปโดยไม่จ่ายเงิน 

5. นายมั่งยืมหนังสือของนายมีมาอ่าน 2 วัน พอถึงกำหนดวันคื นนายมีก็มาทวงถามนายมั่ง แตน่ายมั่ง 

   กลับโกหกนายมีว่าตนส่งคืนทางไปรษณีย ์แล้วทั้งที่ไม่เป็นความจริง 

18. ข้อใดเป็นการทำสัญญาเช่าทรัพยท์ี่สมบูรณ์ตามกฏหมาย 

1. นางเอกตกลงให้นายโทนำหนังสือของตนไปอา่นเพ่ือเตรียมตัวสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วนายโทรก็ได้นำ 

   หนังสือมาคืนตามที่ตกลง พร้อมกับเลี้ยงอาหารนางเอกเป็นการตอบแทน 

2. นางหนึ่งตกลงให้นายสองใช้ที่ดินของตนในการทำไร่นาเป็นเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็ต้อง 

   ย้ายออกไป เว้นแต่จะตกลงกันให้มีการใชต้่อไปได้ 

3. เด็กชายไก่ได้เข้าไปใช้บริการคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ตของนายไข่ที่คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท 

   เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
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4. เด็กหญิงกุ๊กยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน โดยใช้สิทธิจากการชำระค่าบำรุงห้องสมุดแก่ทางโรงเรียน 

5. นางสาวแดงยืมรถนายดำไปขับ 1 วันพรอ้มกับตกลงว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าน้ำมันขณะที่นำรถไปใช ้

19. การหมั้นในข้อใดสมบูรณ์ตามกฏหมาย 

1. นายดำจัดพิธีหมั้นระหว่างตนและนางสาวแดงโดยการเชิญญาตผิู้ใหญท่ั้งสองฝ่ายมาเป็นสักขีพยานร่วมกัน 

2. นางสาวแดงได้ให้แหวนเพชรแก่นายดำเพื่อให้นายดำวางใจว่าจะได้มีการสมรสกันในอนาคตอันใกล้ 

3. นายขาวบิดาของนายเขียวให้รถยนต์แก่นางสาวขำเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันว่านายเขียวและนางสาวขำจะ 

   สมรสกันในอนาคต 

4. นายเหลืองได้ให้สร้อยทองแก่นางฟ้าซึ่งเป็นมารดาของนางสาวส้มเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันว่านายเหลืองและ 

   นางสาวส้มจะสมรสกันในอนาคต 

5. นายม่วงบิดาของนายน้ำเงินให้แหวนเพชรแก่นางจันทร์มารดาของนางสาวอังคารเพ่ือเป็นหลักฐานว่า 

   นายน้ำเงินและนางสาวอังคารจะสมรสกนัในอนาคต 

20. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการ

อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิด

นั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

จากบทกฎหมายข้างต้นข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฏหมายอาญา 

1. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฏหมายใหม่ไม่อาจมีผลใช้บังคับย้อนหลังได ้

2. รัฐอาจบญัญัติกฎหมายอาญาให้สามารถตีความอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ลงโทษอาชญากรได้อย่างมี 

   ประสทิธิภาพ 

3. ผู้พพิากษาใช้หลักจารีตประเพณีในการเอาผิดและลงโทษทางอาญาแก่บุคคลได้แม้ไมม่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

   โดยตรง 

4. การแอบจดจำรหัสผ่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ เนือ่งจากสามารถเทียบเคียงได้ว่า 

   เป็นการเอาทรัพยข์องผู้อ่ืนไปโดยทุจริต 

5. การเป็นชู้หรือมีชู้นัน้แม้จะเป็นการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมก็ตาม แต่เมือ่กฏหมายมิได้บัญญัติให้เป็น 

    ความผิด รฐัก็ไม่อาจลงโทษบุคคลที่กระทำการดังกล่าวนี้ได้เลย 

21. ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้หนีร้ะงบั 

1. การชำระหน้ี   2. การหักกลบลบหนี ้  3. การเสียชีวิตของลูกหนี ้

4. หน้ีเกลื่อนกลืนกัน   5. แปลงหนีใ้หม ่
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22. กฎหมายใดตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารและจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 

1. รัฐธรรมนูญ   2. พระราชบัญญัต ิ  3. พระราชกำหนด 

4. ประมวลกฎหมาย   5. พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

23. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงถึงความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 

1. ถนน เป็นวิถีทางที่คนในสงัคมยึดถือปฏิบัติ 

2. กระจก เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของสังคม 

3. เบาหลอม เป็นเครื่องมอืสำหรับอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคม 

4. กำแพง เป็นขอบเขตที่ช่วยในการจำแนกความแตกต่างของกลุ่ม 

5. สะพาน เปน็สิ่งที่ช่วยให้เกิดการส่งต่อและเชื่อมโยงแนวปฏบิัติระหว่างรุ่น 

24. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกบัอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1. การหลอมรวมทางวัฒนธรรมสามารถทำให้เกิดได้ทั้งความขัดแย้งและการมีสมานฉันทท์างสังคม 

2. การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมในสังคมที่มีความหลากหลายจำเป็นต้องยอมละทิ้งอัตลักษณ์เดิมของตนเอง 

3. การมีอตัลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายเป็นทุนทางสังคมทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม 

4. การทำความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมจะช่วยเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

5. การเชิดชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแสดงถึงการเลือกปฏิบัติทาง 

   วัฒนธรรม 

25. ประเพณีในวัฒนธรรมไทยข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของศาสนาหรือความเชื่อ 

1. ประเพณีวิ่งควาย   2. ประเพณีแห่ผีตาโขน  3. ประเพณีบูชาผีคุณน้ำ 

4. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ  5. ประเพณีสารทเดือนสิบ 

26. การเลอืกรบัวัฒนธรรมสากลมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการยกเว้นขอ้ใด 

1. วิถีปฏิบัติที่มีอยูเ่ดิม 

2. สถาบันทางสังคมที่มีอยู่เดมิ 

3. โครงสร้างทางสังคมที่มีอยู่เดิม 

4. พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม 

5. ค่านิยมและความเช่ือที่มีอยู่เดิม 

27. ค่านยิมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยในข้อใดที่แสดงถึงการเตือนใจให้รับมือการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยไม่ละทิ้งรากเหง้าที่มีมาแต่เดิม 

1. เข้าเมืองตาหลิ่ว หลิ่วตาตาม 

2. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย 
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3. หัวมังกุท้ายมังกร 

4. จับแพะชนแกะ 

5. วัวลืมตีน 

28. ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระทำทางการเมืองใดที่สะท้อนถึงหลักการประชาธิปไตยโดย

ประชาชน 

1. ประชาชนสองหมืน่คนร่วมเข้าช่ือเสนอร่างกฏหมาย 

2. ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยคณุสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

3. ข้าราชการประจำเสนอนโยบายเพิ่มรายได้ประชาชนต่อคณะรัฐมนตร ี

4. ศาลปกครองวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายแก่ประชาชน 

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสนอรายงานสถานการณก์ารละเมิดสิทธิของประชาชน 

29. ฐานะทางประเพณีของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การที่

พระองค์ไม่ทรงกระทำผิด (The King can do no wrong) เนื่องด้วยเหตผุลใด 

1. ทรงเป็นพุทธมามกะ 

2. ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก 

3. ทรงมผีู้รับสนองพระบรมมาราชโองการ 

4. ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค ์

5. ทรงแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวุฒิอนัเป็นองคมนตรี 

30. รัฐ ก มีรูปแบบและโครงสร้างของรัฐ ดังนี ้

   - มรีัฐบาลเดียวที่มีอำนาจบริหารกิจการภายในและภายนอกประเทศในภาพรวมโดยเด็ดขาด 

   - แบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

   - การบริหารส่วนภูมิภาคอยู่ในกำกับของส่วนกลาง มีผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐ ก  

1. เป็นรัฐเดีย่วที่เน้นหลักการแบ่งอำนาจ 

2. เป็นรัฐเดีย่วที่เน้นหลักการกระจายอำนาจ 

3. เป็นรัฐเดีย่วที่เน้นหลักการรวมศูนย์อำนาจ 

4. เป็นรัฐรวมที่เน้นหลักการแบ่งอำนาจ 

5. เป็นรัฐรวมที่เนน้หลักการกระจายอำนาจ 
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31. ระบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการและแบบประชาธิปไตยมผีลต่อการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของ

ประชาชนในเรื่องใดมากที่สุด 

1. ระดับการศึกษาของประชาชน 

2. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4. การมีกฎหมายรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

5. ขอบเขตสิทธิเสรีภาพและการกำหนดชวีิตตนเองของประชาชน 

32. การแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Hate speech) การไล่ล่า  

และขุดคุ้ยประวัติของบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วนำมาประจาน การกระทำดังกล่าวบ่ันทอนหลักการหรือ

คุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยข้อใดมากที่สุด 

1. เจตจำนงของเสียงข้างมาก   

2. การมีส่วนรว่มทางการเมือง   

3. คุณค่าความเป็นมนุษย์ 

4. คุณธรรมทางศาสนา   

5. การแบ่งแยกอำนาจ 

33. ข้อใดกล่าวไม่ถกูตอ้งเกี่ยวกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

1. เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและทรพัย์สินอยา่งเสรีบางเรื่อง 

2. สหภาพแรงงานมีผลทำใหก้ลไกราคามบีทบาทในการจดัสรรทรัพยากรได้น้อยลง 

3. สมาคมการค้าต่างๆ มีผลทำให้กลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรพัยากรได้น้อยลง 

4. เศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงกว่าระบบเศรษฐกิจแบบอื่น เพราะมีเสรีภาพในการแข่งขนัเปน็แรงจูงใจ 

5. มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัย 

34. ข้อใดเป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร ์

1. นายปิติอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวยโุรปในช่วงวันสงกรานต ์

2. นายวีระชอบรับประทานผลไม้มาก หลังอาหารกลางวนัเค้าซื้อผลไมม้ารับประทานวันละถุงเสมอ 

3. เด็กหญิงมานีอยากได้ตุ๊กตาบาร์บีม้ากในวันเกิดของเธอ คุณแม่สญัญาว่าวันเกิดปีหน้าจะซื้อตุ๊กตาให้เธอ 

4. นางชูใจมีฐานะร่ำรวย เพื่อนของนางชูใจมาขายบ้านพักที่เขาใหญ ่แตน่างชูใจไม่ซื้อ เพราะเธอชอบทะเล 

5. นายมานะมอีาชีพส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน พยายามเก็บเงินในแต่ละเดือนเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์สักคัน 

   ในปลายป ี
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35. ถ้าราคาอาหารเลี้ยงเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิม่สูงขึ้น ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที ่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปทานของ

กุ้งกุลาดำในข้อใด 

1. ปริมาณอุปทานลดลงบนเส้นอุปทานเดิม 

2. เส้นอปุทานเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นไปทางซ้ายมือ ปริมาณอุปทานลดลง 

3. เส้นอุปทานเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานลดลง 

4. เส้นอุปทานเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นไปทางซ้ายมือ ปริมาณอุปทานเพิ่มขึ้น 

5. เส้นอุปทานเคลื่อนย้ายไปทั้งเส้นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานเพ่ิมขึ้น 

36. หากประเทศไทยต้องการลดอุปทานแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ ์ 

รัฐบาลจะเลือกใช้มาตรการใดจึงเหมาะสม 

1. ลดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 

2. เพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 

3. กำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นสูงในอัตราสูงกว่าค่าจ้างตลาด 

4. เพิ่มสวัสดิการให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย 

5. ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศกลุ่มอาเซียน 

37. ข้อใดคอืการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ขั้นที ่3 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. กลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันจดัตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

2. เกษตรกรในชุมชนรวมกลุ่มกันจัดต้ังสหกรณ์การเกษตร 

3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมมือกนัปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาสขุภาพ 

4. ผูใ้หญ่บ้านแนะนำเกษตรกรให้จัดสรรพืน้ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินออกเป็นสี่ส่วนในอัตรา 30:30:30:10 

5. สมาคมผู้ปกครองในชุมชนร่วมมือกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน 

38. ข้อใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เป็นครัง้แรก 

1. การกำหนดนโยบายด้านประชากร 

2. การเจริญเตบิโตอย่างมีเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. การวางแผนลักษณะจากบนไปล่างและมีการกระจายสูร่ะดับภูมิภาคและพื้นที ่

4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต 

5. การเพ่ิมบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

39. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ ์

1. สหกรณ์โคนมมีส่วนในการช่วยลดการนำเข้าน้ำนมดิบจากต่างประเทศ 

2. ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
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3. สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมสี่วนช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียน 

4. หลักการของระบบสหกรณ์คือการควบคุมการดำเนินงานโดยผู้จัดการสหกรณ์ตามหลักประชาธิปไตย 

5. การดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและของสหกรณ์คือหลักการความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

40. สหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ 

1. สหกรณ์นิคม   2. สหกรณ์ประมง  3. สหกรณ์ร้านค้า 

4. สหกรณ์การเกษตร  5. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น 

 

41. หน้าที่ที่สำคญัที่สุดของเงินในระบบเศรษฐกิจคือข้อใด 

1. เป็นเครื่องรักษามูลค่า 

2. เป็นสื่อกลางการแลกเปลีย่น 

3. เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า 

4. เป็นมาตรฐานในการชำระหน้ี 

5. เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคม 

42. ข้อใดถูกต้องในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

1. GDP = GNP – รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

2. GDP = GNP + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

3. GDP = GNP + มูลค่าสินค้าขั้นสุดท้ายทีผ่ลิตขึ้นภายในประเทศ 

4. GDP = มลูค่าสินค้าขั้นสดุท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

5. GDP = มลูค่าสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ – รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 

43. รัฐบาลไทยประกาศใช้นโยบาย “ช็อปช่วยชาต”ิ โดยการให้นำใบเสร็จมาหักค่ารถหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เป็นการดำเนินนโยบายประเภทใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด 

1. นโยบายการเงิน เพื่อกระตุ้นรายจ่ายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

2. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุน้รายจ่ายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

3. นโยบายการเงิน เพือ่กระตุ้นรายได้ของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นรายจ่ายของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

5. นโยบายการเงิน เพื่อกระตุ้นรายจา่ยของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
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44. ประเทศ ก กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากแรงดึงของอุปสงค์มวลรวมในขณะที่

อุปทานมวลรวมของประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นไดเ้นื่องจาก

ระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเดียวกัน 

จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ก ด้วยเครื่องมือของนโยบายการคลังเครื่องมือ

ดังกล่าวควรเป็นมาตรการตามข้อใด 

1. ลดการใช้จา่ยของรัฐบาลและลดปริมาณเงิน 

2. นำพันธบัตรรัฐบาลออกขายและเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 

3. เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีและลดการใชจ้่ายของรัฐบาล 

4. ลดการใช้จา่ยของรัฐบาลลงและเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

5. นำพันธบัตรรัฐบาลออกขายและลดการกอ่หนี้สาธารณะ 

45. ข้อใดถอืเป็นการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

1. คนไทยซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย 

2. คนมาเลเซียซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทย 

3. คนอินโดนีเซียตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มในประเทศเมียนมา 

4. คนสิงคโปรป์ล่อยสินเช่ือให้คนไทยเพื่อลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 

5. คนเวียดนามกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศเพ่ือนำกลับไปลงทุนในเวียดนาม 

46. สหภาพยุโรป (European Union) เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะใด 

1. เขตการค้าเสร ี   2. สหภาพศุลกากร  3. สหภาพการเมือง 

4. สหภาพเศรษฐกิจ   5. เขตเศรษฐกจิอนุภาค 

47. ถ้าบริษัทเอกชนในประเทศหนึ่งซื้อทองคำแท่งจากต่างประเทศและชำระด้วยเงินสำรองจ่ายของบริษัทโดยการ

โอนเงินผ่านธนาคารในต่างประเทศ หากต้องการแสดงฐานะของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การรับและการ

จ่ายของกิจกรรมนี้ควรบันทกึไว้ในบัญชีใด 

1. บัญชีเดินสะพัด    

2. บัญชีทุนเคลื่อนย้าย   

3. บัญชีเงินโอนและบริจาค 

4. บัญชีรับจ่ายของบริษัทนั้นๆ   

5. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ 
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48. ประเทศ ข ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณท์างเศรษฐกิจและการเงิน

อย่างรุนแรงโดยมีปรากฏการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหลายประการ เช่น 

   - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีคา่ติดลบ 

   - อัตราการว่างานในประเทศสูงถึงร้อยละ 20  

   - เงินทุนไหลออกนอกประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

   - การขยายตัวทางการค้าหยุดชะงัก 

   - ดุลการชำระเงินขาดดุล 

   - เงินตราสกลุของประเทศมีค่าผันผวน 

   - รายรับจากภาษีของรัฐบาลลดลงกว่าร้อยละ 30  

จากสถานการณ์ที่ประเทศ ข กำลังประสบอยู ่หากรัฐบาลของประเทศขอมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วนจึง ต้องการคำปรึกษาเพ่ือหาลู่ทางและมาตรการในการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ต้องการความ

ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อนำมาแก้วิกฤติตกาลที่เกิดขึ้น รัฐบาลของประเทศ ข ควรขอรบัความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานหรือองค์กรใดมากที่สุด 

1. ธนาคารโลก   2. องค์การการค้าโลก  3. องค์การสหประชาชาติ 

4. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

5. องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

49. ข้อใดไม่ใช่ปัจจยัสำคัญอันเปน็รากฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 19 

1. วัฒนธรรมตะวันตก 

2. การติดต่อค้าขายกับจีน 

3. วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร 

4. สภาพภูมิประเทศของรูปแม่น้ำเจ้าพระยา 

5. สายสมัพันธท์างเครือญาตขิองชนชั้นปกครอง 

50. สมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรียแห่งอังกฤษทรงครองราชสมบัติอยูใ่นระยะเวลาที่ตรงกับรัชสมัยของ

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีพระองค์ใดบ้าง 

1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัว 

2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   และพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 
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4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

   และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจ้าอยู่หัว 

5. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 

51. ข้อใดคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัว 

1. การสร้างจารึกวัดพระเชตุพล / การสงครามอนัมสยามยุทธ / 

   การเปิดโรงพิมพ์หนังสือไทยของหมอบรัดเลย ์

2. การเกิดวีรกรรมของท้าวสุรนารี / การสรา้งสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง /  

   การสร้างสมดุภาพไตรภูมิฉบับหลวง 

3. การจัดทำกฎหมายตราสามดวง / การสร้างพระเจดีย์เรือสำเภาที่วัดยานนาวา / 

   การทำสัญญาเบอร์นย์ีกับอังกฤษ 

4. การค้าสำเภากับจีนทำรายได้สูงสุด / การสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม / 

   การสงครามระหวา่งอังกฤษกับพม่าครั้งที ่2  

5. การสร้างโลหะปราสาทวัดราชนัดดาราม / การทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องอิเหนา /  

   การเปิดโรงเรียนที่วัดมหรรณพาราม 

52. กระทรวงใดในสมัยรัชกาลที ่5 ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

กระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน 

1. กระทรวงยุติธรรม    

2. กระทรวงธรรมการ   

3. กระทรวงโยธาธิการ 

4. กระทรวงยุทธนาธิการ   

5. กระทรวงการต่างประเทศ 

53. นายทหารท่านใดที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาทางการเมือง 

1. พลเอก เกรยีงศักด์ิ ชมะนันทน ์

2. พลเอก เปรม ติณสลูานนท์ 

3. พลเอก สุจนิดา คราประยูร 

4. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน 

5. พลเอก สุรยุทธ ์จุลานนท ์
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54. ขั้นตอนใดของพระราชพิธบีรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ จัดขึ้นเพ่ือประสงค์ให้ประชาชนได้เข้า

มาร่วมในพระราชพิธีได้โดยใกล้ชิด 

1. การสรงพระมูรธาภิเษก  

2. การจารึกพระสุพรรณบัฏ 

3. การเสด็จพระราชดำเนินเลยีบพระนคร 

4. การเสด็จออกมหาสมาคมในท้องพระโรงพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย 

5. การรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชูปโภค 

55. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมในยุคหินใหม ่

1. การดำรงค์ชีวิตอยู่ในสภาพวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง 

2. มนุษย์ตั้งถิน่ฐานอันเป็นหลักแหล่งไม่อพยพเคลื่อนย้าย 

3. มนุษย์รูจ้ักการเกษตรกรรมคือการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว์ 

4. ประดิษฐ์ลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผา ไม่นิยมวาดภาพตามผนังถ้ำ 

5. เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นหินมีความแหลมคม เพิ่มประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับอารยธรรมอินเดีย 

1. คัมภีรพ์ระเวทถือเป็นวรรณกรรมสำคญัของอินเดีย 

2. อินเดียมีความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธ์น้อยกว่าจีน 

3. ศิลปะแบบคันธารราฐคือการป้ันพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์คุปตะ 

4. สมัยราชวงศ์เมารยะถือเป็นยุคทองของอินเดียด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. การแตง่งานข้ามวรรณะของอินเดียถือเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับ 

57. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

1. ชนเผ่าต่างๆ ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมักมีการปกครองในรูปแบบของนครรัฐ 

2. ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องอมตะภาวะของผู้วายชนม์ทั้งที่เป็นฟาโรห์ลงมาถึงสามัญชน 

3. พระจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงประกาศให้ครสิต์ศาสนาเป็นศาสนาทางการแห่งจักรวรรดิโรมัน 

4. จุดประสงคข์องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของกรีกยุคโบราณคล้ายคลึงกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

   ในปัจจุบัน 

5. พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีบทบาทสำคัญในการทำให้อารยธรรมกรีกแพร่กระจายทั่วไปในแถบ 

   ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเปน็ครั้งแรก 

 

 



   

 

หน้า 19 

 

เอกสารประกอบการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 จงัหวัดปทมุธาน ีวชิาสังคมศึกษา 

จดัโดย เครอืขา่ยส่งเสรมิประสทิธิภาพการจดัการศกึษามัธยมศกึษา จงัหวดัปทมุธาน ีรว่มกบัโรงเรยีนธัญรัตน์ 

โดย :  ครูพี่เมย์ 

 

58. ข้อใดกลา่วถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ในสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป 

1. ความสนใจศึกษาและลอกเลียนแบบองค์ความรู้และสุนทรียะทางภาษาจากอารยธรรมคลาสสิค 

2. ศิลปินแนวมนุษยนิยมมักผลิตผลงานที่สะท้อนความจริงของสังคมเป็นสำคัญมากกว่ามิติทางศาสนา 

3. นักมนุษยนยิมคริสเตียนให้ความสำคัญต่องานเขียนที่เกี่ยวข้องกับคริสตศ์าสนาและงานเขียนของกวีโรมัน 

4. การศึกษาปรัชญายุคคลาสสิคเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาสังคมและการเมือง 

   ในสมัยดังกล่าว 

5. การใช้เหตุผลเพ่ือแสดงทศันะทางสังคมและการเมืองและเชื่อว่าเหตุผลสามารถเปลี่ยนชีวิตและสังคม 

   ให้ดีขึ้นได ้

59. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใชผ่ลของการปฏิรูปคริสตศ์าสนาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17  

1. เกิดความขดัแย้งทั้งทางการเมืองและศาสนาทั่วทั้งทวีปยุโรปในรูปแบบของสงคราม 

2. เกิดกระแสแนวคิดชาตินยิมแบบคลั่งชาติทั่วไปในดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ 

3. เกิดการประชุมสภาสงฆ ์ณ เมืองเทรนต์ และมีการกำหนดรายชื่อหนังสือต้องห้ามสำหรับฝ่ายคาทอลิก 

4. การสถาปนาคณะสงฆ์เยซูอิตของฝ่ายคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนาในดินแดนโพ้นทะเล 

5. การเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนประชากรผู้สามารถอ่านออกเขียนได้ในดินแดนโปรเตสแตนต์ 

60. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใชส่าเหตุทีท่ำให้อังกฤษประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรก 

1. เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมในระยะแรกมีศรัทธาในเรื่องชะตากรรมของมนุษย์ว่าถูกกำหนดไว้แล้ว 

   โดยพระเป็นเจ้า 

2. อังกฤษมีแหล่งทรัพยากรอันจำเป็นแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะถ่านหินที่อยู่ภายในประเทศ 

   เป็นจำนวนมาก 

3. การเพ่ิมขึ้นของประชากรทั้งในส่วนของตลาดแรงงานราคาถูกและในส่วนของตลาดผู้บริโภคสินค้า 

   ที่มีอัตรากำลังซื้อสูง 

4. ความสามารถของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษในการคิดคน้นวัตกรรมเครื่องจักรไอน้ำและนำมาประยุกต์ใช้ใน 

   อุตสาหกรรมทอผ้า 

5. รัฐสภาและรัฐบาลอังกฤษไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจการการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศปล่อยให้เอกชนดำเนิน 

   กิจการไปเองตามหลักการเสรีนิยม 

61. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่สัมพันธ์กัน 

1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในอิตาล ีกับ การปฏิรูปคริสต์ศาสนาของมาร์ติน ลูเธอร ์

2. การค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัส กบั การลงนามสนธิสัญญาทอร์เดซิลาส 

3. แนวคิด “ลัทธิสากลนิยม” กับ การสถาปนาองค์การสันนิบาตชาติ 
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4. แนวคิด “ภาระหน้าที่ของคนผิวขาว” กบั การฆา่ล้างเผ่าพันธ์ุชาวอยู่ของนาซีเยอรมนี 

5. การผ่อนคลายความตึงเครียดช่วงสงครามเย็น กับ การประชุม ณ กรงุเฮลซิงกิ ค.ศ. 1975 

62. ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องเกี่ยวกับผลของระบบอาณานิคมที่มีตอ่เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ 

1. เกิดการปลกูพืชชนิดใหม่ใหม่มากขึ้น 

2. เกิดการพัฒนาที่ดินขยายการเพาะปลูก 

3. เกิดการพัฒนาระบบการเงินการธนาคาร 

4. ชาวจีนเข้ามาประกอบอาชีพในเอเชียตะวันออกเชียงใต้น้อยลง 

5. ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเปน็ระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งเศรษฐกิจโลก 

63. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติจีน ค.ศ. 1911 

1. ผู้นำในการปฏิวัติคือ ดร.ซุนยัดเซ็น 

2. สาเหตุมาจากความเสื่อมของราชวงศ์ชิง 

3. จีนปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแนวคดิลัทธิไตรราษฎร ์

4. การปฏิวัติสิ้นสุดลงด้วยการสละราชสมบตัิของจักรพรรดิจีน 

5. ทำใหจ้ีนกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต ์

64. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป 

1. ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกต้องใช้เงินสกุลยูโร 

2. มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายคน สินค้า บริการ และทุนอย่างเสรี 

3. การเป็นยุโรปตลาดเดียวส่งเสริมความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตและขนส่ง 

4. มีการประชุมสุดยอดของประมุขแห่งรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

5. ประเทศสหราชอาณาจักร คือ ประเทศลา่สุดที่ออกจากการเป็นสมาชิกกับภาพของสหภาพยุโรป 

65. แผนที่ชุด L7018 จัดเป็นแผนที่ประเภทใด 

1. แผนทีเ่ลม่   2. แผนที่อ้างอิง   3. แผนที่ลายเส้น 

4. แผนที่รูปถ่าย   5. แผนที่เฉพาะเรื่อง 

66. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ติดตามตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของยานพาหนะในเวลาจริง (Real time) 

2. คำนวณเส้นทางนำทางหาเส้นทางในระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ 

3. หาค่าพิกัดในการรังวัดพื้นที่ได้ละเอียดถึงระดับเซนติเมตร 

4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากทิศทางของเมฆ 

5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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67. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันการสูญเสียหรือเฝ้าระวังภัยจากแผ่นดินถล่มที่ถูกต้อง 

1. นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวบริเวณภูเขาในช่วงฤดูฝน 

2. กรมป่าไม้รว่มมือกับชุมชนจัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์สามสถานที่พัก 

   ตากอากาศเตรียมการก่อสร้างอาคารบนภูเขาด้วยการบดอัดดินบริเวณเนินเขาชันให้แน่น 

4. ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณภูเขาต้ังกลุ่มอาสาสมัครช่วยกันสังเกตระดับน้ำในแหล่งน้ำในช่วงที่ฝนตกหนกั 

5. เจ้าหน้าที่อุทยานสังเกตเห็นน้ำตกมีน้ำสีแดงขุ่นจึงประกาศให้นักท่องเที่ยวรีบออกห่างจากพื้นทีใ่ห้มากที่สุด 

68. ภูมิประเทศในข้อใดที่มีกระบวนการเกิดใหม่เหมือนกับหุบเขาทรุด (rift valley)  

1. แกรนด์แคนยอนในสหรฐัอเมริกา 

2. ทะเลสาบตอนเหนือของแคนาดา 

3. ทะเลสาบแทนแกนยิกาในประเทศคองโก 

4. เนินทรายหรือสันทรายในเขตทะเลทรายซาฮารา 

5. ทะเลสาบรูปแอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

69. หากนักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองชายฝั่งที่อยู่ระหว่างอ่าวเบงกอลกับเมียนมา ควรหลกีเลีย่งการ

เดินทางในช่วงเวลาใด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจอกับภัยจากพายุหมุนเขตร้อน  

1. มกราคม    2. กุมภาพันธ์    3. มีนาคม  

4. พฤษภาคม    5. ธันวาคม 

70. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องโหว่ของช้ันโอโซน 

1. การสลายตวัของก๊าซโอโซน กลายเป็นก๊าซออกซิเจน 

2. ระบบนิเวศทางทะเลเสียหายเน่ืองจากสาหร่ายที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นตายมากขึ้น 

3. การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของช้ันโอโซน 

4. การขยายตัวของช่องโหว่ทำให้ประชากรโลกมีความเสีย่งต่อโรคมะเร็งผิวหนังมากขึ้น 

5. ต้นไม้ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจนมากเกินไปส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ช้าลงหรือ 

   ทำให้พืชแคระแกร็นมากขึน้ 

71. ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

1. การขาดแคลนน้ำและน้ำเสีย 

2. การเพ่ิมขึ้นของประชากรและปะการังฟอกส ี

3. การขยายตัวของทะเลทรายและมลพิษทางอากาศ 

4. การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลรุนแรงขึ้นและการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

5. การสญูเสียปะการังตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียและการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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72. จากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก จนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมข้อใด

ไม่ใชส่าเหตุทีท่ำให้เกิดสถานการณ์การเสื่อมโทรมดังกล่าว 

1. การเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรหมุนเวียน 

2. การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว 

3. การเพ่ิมขึ้นของความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

4. การบริโภคสินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือย 

5. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

73. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรเกิดจากการกระทำของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย ์

รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากวิกฤตการณ์นี้ส่งผลเสียต่อมนุษย์ เหตุใดมนุษย์จึง

ยังคงกระทำให้เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว 

1. มนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังกระทำ ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว 

2. มนุษย์เชื่อว่าธรรมชาติจะปรับสภาพแวดล้อมเข้าสู่สมดุลในที่สุด 

3. มนุษย์คิดว่าทรัพยากรบนโลกนีม้ีอยู่มากมายเพียงพอที่จะสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ 

4. มนุษยม์ีความหลงใหลในวตัถุมากกว่าคุณธรรมและจรยิธรรม มีความต้องการที่ฟุ้งเฟ้อในสิ่งที่ไม่จำเป็น 

5. มนุษย์เชื่อว่าการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

74. เมื่อ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดเลยพบกับสถานการณ์และคุณภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน ในระดบัสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 120 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมผีลกระทบต่อ

สุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันภัยประเภทใด เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

1. ไฟป่า    2. ภัยแล้ง   3. วาตภัย 

4. แผ่นดินไหว   5. ดินโคลนถล่ม 

75. ข้อใดเป็นกฎหมายป้องกันและอนุรักษ์หอยมือเสือของประเทศไทย 

1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

2. พระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

3. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 

4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2546 (ฉบับที ่2) 

5. พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
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76. ลูกพะยูน “มาเรียม” ตายลงจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงขยะถุงพลาสติก องค์กรภาคเอกชนใดควรมี

บทบาทโดยตรงในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ 

1. กลุ่มอนุรกัษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 

2. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

3. มูลนิธสิืบ นาคะเสถียร 

4. สมาคมสร้างสรรค์ไทย 

5. สมาคมหยาดฝน 

77. สนุทรฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ มีโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท และสมุทรฝ่าฝืนไม่ยินยอม

หยุดพาหนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง

ปรับ  

จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นบทกำหนดโทษของกฎหมายใด 

1. พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 25512  

2. กฎหมายเกีย่วกับการจัดการขยะของประเทศไทย 

3. พรบ.ส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

4. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 

5. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

78. ลักษณะภูมิศาสตร์แบบใดที่ควรปลูกพืชจำพวกหญ้าแฝก 

1. พื้นที่พัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์และย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน 

2. พื้นที่พรทุี่มีน้ำขังตลอดปีเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดิน 

3. พื้นที่ดินร่วนที่มีความลาดชันและมีน้ำไหลผ่าน 

4. พื้นที่แห้งแล้งโดยปลูกเพื่อเป็นแนวกันไฟป่า 

5. พื้นที่ทีม่ีปัญหาดนิเค็มเพื่อลดความเค็มของดิน 

79. ข้อใดหมายถึงการแกล้งดินในโครงการตามแนวพระราชดำริ 

1. การแก้ปญัหาดินแห้ง โดยการขังน้ำไว้ในดินให้ลึกถึงระดับน้ำใต้ดินเพื่อดึงน้ำขึ้นสู่ผิวดิน 

2. การแก้ปญัหาดินเคม็ โดยขังน้ำไว้เลก็น้อยให้ระเหยเหลือแต่เกลือที่หนา้ดินแล้วจึงตักเกลือออก 

3. การแก้ปญัหาดินเปรี้ยว โดยการขังน้ำและระบายน้ำสลับกันไปจนดนิเปร้ียวจัดและปรับสภาพด้วยปูนขาว 

4. การแก้ปญัหาดินขาดธาตุอาหาร โดยการไม่ใส่ปุ๋ยจนกระทั่งพืชทิ้งใบใบจะสะสมและย่อยสลายเป็น 

   ธาตุอาหาร 

5. การแก้ปญัหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยเซาะหน้าดินเปน็ขั้นบันไดและปลูกพืชยึดหน้าดินไว้ 
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80. การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า 

1. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้   2. ปลูกป่าชายเลน  3. รับประทานอาหารให้หมด 

4. ขยายพันธุ์พืชผักพืน้ถิ่น  5. ใช้จุลินทรียช์ีวภาพกำจัดศัตรูพชื 

ตอนที ่2 แบบปรนัย 5 ตวัเลอืก เลือก 2 คำตอบทีถ่กูต้อง 
จำนวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน 
ในแตล่ะข้อคำถาม ตอบถกู 1 คำตอบได้ 1 คะแนน 
ตอบถูก 2 คำตอบได ้2 คะแนน 

81. นายดำตั้งใจเรียน หมั่นอ่านหนังสือ และทบทวนเน้ือหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมตัวที่จะสอบเข้าเรียนแพทยืใน

ระดับมหาวิทยาลัย จนเข้าเรยีนแพทย์ได้ตามเป้าหมาย 

จากสถานการณ์นี ้การกระทำของนายดำสอดคล้องกับอริยสัจตามข้อใดบ้าง 

1. ทุกข์ (ปญัหา) 

2. สมุทัย (สาเหตุของปัญหา) 

3. นิโรธ (ภาวะที่ปลอดปัญหา) 

4. มรรค (วิธีการ) 

5. วิริยะ (ความเพียร) 

82. คำกลอนสอนใจว่า 

     “ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่ มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล 

       ทรัพยส์มบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน แม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟ” 

คำกลอนข้างต้นแสดงถึงคติธรรมในวันสำคญัทางพระพุทธศาสนาวันใด 

1. วันวิสาขบูชา   2. วันอาสาฬหบูชา  3. วันมาฆบูชา 

4. วันอัฏฐมีบชูา   5. วันเข้าพรรษา 

83. นับแตก่ารรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนญูในช่วงเวลาดังกล่าว 4 ฉบับ 

ในระหว่างที่รัฐธรรมนูญแตล่ะฉบับประกาศใช ้มักมีปัญหาการยอมรับในรัฐธรรมนญู และปัญหาการตีความ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูที่แตกต่างกันของกลุ่มการเมืองต่างๆ  

ข้อใดต่อไปนี้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการเมอืงดังกล่าวในวิถีประชาธิปไตย 

1. ดื้อแพ่งและไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

2. สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวิถทีางรัฐสภา 

3. ให้การศกึษาและสร้างค่านิยมประชาธิปไตยแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

4. เพิ่มอำนาจแก่เจ้าหน้าที่รฐัในการติดตามตรวจสอบกลุ่มคนที่วิจารณร์ัฐธรรมนญู 

5. ประเทศผู้ทีล่้มล้างรัฐธรรมนูญและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
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84. การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจำเป็นต้องส่งเสริมแนวทางปฏิบัติได้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

1. การมีอุดมการชาตินิยม 

2. การยอมละทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

3. การมคีวามอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง 

4. การมีความภาคภมูิใจในอตัลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุ 

5. การยึดติดในหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด 

85. ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาดที่มีความเหมือนกับตลาดผู้ขายน้อยราย 

1. มีผู้ผลิตจำนวนน้อย 

2. นิยมแข่งขันด้านโฆษณา 

3. การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่างเสรี 

4. การเขา้และออกจากตลาดเป็นไปอย่างเสรี 

5. สินค้ามคีวามแตกต่างกันแต่ทดแทนกันได ้

86. หากกำหนดให้อัตราแลกเปลีย่นระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นดังนี้ 

     อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 = 35.40 บาทต่อ 1 ยูโร 

     อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 = 34.30 บาทต่อ 1 ยูโร 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

1. เงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท 

2. คนยุโรปมแีนวโน้มจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 

3. ประเทศไทยจ่ายเงนิบาทเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจากยุโรป 

4. ประเทศไทยมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจากประเทศในทวปียุโรปมากขึ้น 

5. ประเทศในทวีปยุโรปจ่ายเงินยูโรน้อยลงเพื่อซื้อสินค้าจากประเทศไทย 

87. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง 

1. มหาวิทยาลัยในระยะแรกมีลักษณะเป็นสมาคมอาชีพของอาจารย์และนักศึกษา 

2. วัฒนธรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยในยุคกลางมีลักษณะที่เรียกว่า Scholasticism 

3. ชนเผ่าเยอรมันต้ังถิ่นฐานในดินแดนจักรวรรดิโรมันตะวันตกเป็นครั้งแรกหลัง ค.ศ. 476 

4. สันตะปาปาแต่งต้ังให้ชาร์เลอมาญเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและตะวันออก 

5. มหาวหิารโกธิคเป็นผลจากการแข่งขันความมั่งคั่งทางการค้าและพลงัศรัทธาทางศาสนาระหว่างเมืองต่างๆ 
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โดย :  ครูพี่เมย์ 

 

88. ข้อใดคือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณ์ “กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476” 

1. การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. การตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม ่

3. การปฏิรูปกองทัพบกเพ่ือมิให้ทหารเข้าไปมีบทบาทแทรกแซงการเมือง 

4. ฐานะของรฐับาลที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีมีความมั่นคงมากขึน้ 

5. ความต่ืนตัวของผู้นำคณะราษฎรที่จะทำให้การเมืองของประเทศสยามมีความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง 

89. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโยญในพืน้ที่ต่างๆ ของโลก 

1. ปริมาณปลาบริเวณชายฝั่งของประเทศเปรูมีจำนวนลดลงมาก 

2. บริเวณชายฝั่งของประเทศเอกวาดอร์มีอุณหภูมิผิวน้ำเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปกต ิ

3. ประเทศอินโดนิเซียเกิดความแห้งแล้งมากจนเกิดไฟป่าและภาวะมลพิษทางอากาศ 

4. ประเทศไทยประสบกับปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกเพ่ิมมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน 

5. ลมค้าตะวันออกบริเวณศูนย์สูตรมีกำลังแรงขึ้นทำให้อุณหภูมิผิวพ้ืนผิวน้ำบริเวณชายฝั่งออสเตรเลีย 

   มีอุณหภูมิลดลง 

90. ข้อใดเป็นการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

1. ส่งเสริมการเที่ยวป่าและถางป่าเป็นทางเดินธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยว 

2. ลดจำนวนประชากรโลกด้วยกันไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแต่ไม่ต้องการมีบุตร 

3. ปลกูต้นไม้ทีบ่้าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด 

4. สร้างเขื่อนกกัเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา้ และใช้ในช่วงเวลาที่พื้นที่ของตนขาดแคลนน้ำ 

5. แสวงหาความสุขความพอใจในการดำเนินชีวิตตามสมควรแก่สถานะของตน ไม่ใช้สิ่งของเกินความจำเป็น 

 
 
 
 
 
 

Time lost cannot be recalled 

เวลาที่สูญเสียไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลับมาได้ 
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โดย :  ครูพี่เมย์ 

 

 

เฉลย 
 

1 2 17 2 33 4 49 1 65 2 81 3, 4 
2 3 18 3 34 2 50 3 66 3 82 1, 4 
3 5 19 3 35 2 51 1 67 3 83 2, 3 
4 5 20 5 36 1 52 3 68 3 84 3, 4 
5 1 21 3 37 5 53 4 69 4 85 2, 5 
6 4 22 3 38 2 54 3 70 3 86 1, 4 
7 2 23 4 39 4 55 1 71 5 87 3, 4 
8 4 24 2 40 3 56 1 72 1 88 1, 4 
9 4 25 1 41 2 57 2 73 4 89 4, 5 
10 2 26 5 42 1 58 4 74 1 90 3, 5 
11 1 27 5 43 2 59 2 75 4 
12 3 28 1 44 3 60 5 76 4 
13 2 29 3 45 3 61 4 77 3 
14 5 30 2 46 4 62 4 78 3 
15 4 31 5 47 1 63 5 79 3 
16 3 32 3 48 4 64 1 80 3 

 

 

 

 

 

 

Never put off till tomorrow what may be done today 

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง 
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โดย :  ครูพี่เมย์ 

 

 

 

 

 

เปรยีบเทียบยคุสมัยทางประวัติศาสตร ์
 

ประวัตศิาสตร์ไทย ประวัตศิาสตร์ตะวนัตก 
สมยัก่อนสุโขทยั 

▪ รัฐโบราณ เช่นทวารวดี ตามพรลิงค์ 
สมยัโบราณ 

▪ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน 

▪ จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย (ค.ศ.476) 

สมยัสุโขทยั 
▪ ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย (ค.ศ.1283) 

สมยักลาง 
▪ กฎบัตรแมกนา คาร์ตา (ค.ศ.1215) 

▪ ยุคมืด ฟิวดัล แมนเนอร์ 

▪ สงครามครูเสด (ค.ศ.1096-1291) 

▪ ปลายสมัยกลางเกิด “การฟื้นฟศูลิปวิทยาการ” 

▪ จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลาย (ค.ศ. 1453) 

▪ โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา (ค.ศ.1492) 

สมยัอยธุยา 
▪ เสียกรุงฯ ครั้งที่ 1 (ค.ศ.1596 = C.16) 

▪ เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 (ค.ศ.1767 = C.18) 

สมยัใหม่ 
▪ การสำรวจทางทะเล การปฏิวัติทางการค้า ลัทธิพาณิชยนิยม 

▪ C.16 การปฏิรูปศาสนา 

▪ C.17 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 

▪ C.18 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

สมยัธนบุร ี ▪ การปฏิวัติอเมริกา (ค.ศ.1776) 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
▪ ร.1 (ค.ศ.1782-1809) 

▪ ร.6 (ค.ศ.1910-1925) 

 
▪ ร.8 (ค.ศ.1934-1946) 

 
▪ การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ.1789) 

▪ การปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ.1917) 

▪ สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) 

▪ สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) 

สมยั ร.9 
▪ ร.9 (ค.ศ.1946-ปัจจุบัน) 

สมยัปจัจบุนั (ประวตัศิาสตร์รว่มสมยั) 
▪ สงครามเย็น (ค.ศ.1945-1991) 

▪ สมัยโลกาภิวัตน์ (ตั้งแต่ทศวรรษ 1990) 

 

Social Studies Knowledge 
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 ประวัตศิาสตร์ไทย ประวัตศิาสตร์ตะวนัออก 
สมยัโบราณ ▪ รัฐโบราณในดินแดนไทย ▪ กำเนิดลัทธิขงจื๊อในจีน 

▪ พระเจ้าอโศกมหาราชเผยแพ่พระพุทธศาสนา 

▪ จีนปกครองแบบจักรวรรดิในสมัยราชวงศ์ฉิน 

สมยัสุโขทยั ▪ สมัยพ่อขนุรามคำแหง 

▪ สมัยพระยาลิไท 

▪ กุบไลข่านก่อตั้งราชวงศ์หยวน (มองโกล) 

สมยัอยธุยา ▪ ค.ศ.1512 โปรตุเกสเดินทางมาถึงอยุธยา 

▪ ค.ศ.1569 เสียกรุงฯ ครั้งที่ 1 

▪ ค.ศ.1767 เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 

▪ ญี่ปุ่นปิดประเทศ (แต่ติดต่อกับจีนและฮอลนัดา) 

สมยัรัตนโกสินทร์ ▪ ค.ศ.1824-1851 สมัย ร.3 

▪ ค.ศ.1826 สนธิสัญญาเบอร์นี (ร.3) 

 
▪ ค.ศ.1855 สนธิสัญญาเบาว์ร่ิง (ร.4) 

▪ ค.ศ.1824-1826 สงครามอังกฤษ-พม่า ครัง้ที ่1 

                  (ไทยเริ่มเห็นถึงภัยจากจักรวรรดินิยม) 
▪ ค.ศ. 1842 สนธสิญัญานานกงิ (สงครามฝิน่) 

▪ ค.ศ.1854 สนธิสัญญาคานากาวะ 

             (USA บีบบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศ) 
▪ ค.ศ.1858 อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 

▪ ค.ศ.1868 ร.5 ทรงขึน้ครองราชย์ 

▪ ค.ศ.1893 วิกฤติการณ์ ร.ศ.112 

▪ ค.ศ.1917 ไทยเข้าร่วม WW I สมัย ร.6 

 
▪ ค.ศ.1942 ไทยประกาศสงครามกับฝ่าย 

             สัมพันธมิตร 

▪ ค.ศ.1868-1912 สมยัเมจิ (ญี่ปุ่น) 

 
▪ ค.ศ.1911 จีนปกครองแบบสาธารณรฐั 

▪ ค.ศ.1941 ญี่ปุ่นถล่มเพิร์ล ฮาร์เบอร์ 

▪ ค.ศ.1942 ญี่ปุ่นยึดเกาะสิงคโปร์  
             (แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโชนัน) 

▪ ค.ศ.1946 ถึงปัจจุบัน สมัย ร.9 

 
 

 
 
 
▪ ค.ศ.1962 ศาลโลกตดัสินเรื่องเขาพระวิหาร 

▪ ค.ศ.1997 วิกฤติเศรษฐกิจ 

▪ ค.ศ. 1946 ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจาก USA 
  (ชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเอกราข) 

▪ ค.ศ.1947 อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ 

▪ ค.ศ.1949 อินโดนีเซียได้รับเอกราชจากฮอลันดา 

▪ ค.ศ.1949 จีนปกครองแบบคอมมวินสิต์ 

▪ ค.ศ.1950 สงครามเกาหลี 

▪ ค.ศ.1960-1975 สงครามเวียดนาม 

▪ ค.ศ.1967 ก่อตั้งอาเซียน 
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▪ 1283 ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย                              สมัยสุโขทัย 

                                                                สมัยอยุธยา 
                                                                สมัยอยุธยา 
                                                                สมัยอยุธยา 

▪ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (K.ตากสินมหาราช)          สมัยธนบุรี 

                                                                รัชกาลที่ 1 
                                                                รัชกาลที่ 3 

▪ 1885 สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง                                  รัชกาลที่ 4 

▪ 1868 ร.5 ทรงขึ้นครองราชย์                              รัชกาลที่ 5 

                                                                รัชกาลที่ 6 
▪ 1917 ไทยเข้าร่วม WW I (22 ก.ค.)                      รัชกาลที่ 6 

                                                                รัชกาลที่ 6 
▪ สงครามมหาเอเชียบูรพา                                   รัชกาลที่ 8 

                                                                รัชกาลที่ 9 
                                                                รัชกาลที่ 9 

▪ 1215          Magna Carta (UK) 

▪ 1453          จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลาย 

▪ 1492          ค้นพบทวีปอเมริกา 

▪ 1688          ปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (UK) 

▪ 1776          ปฏิวัติอเมริกา 

▪ 1789          ปฏิวัติฝรั่งเศส 

▪ 1842          สงครามฝิ่น (อังกฤษ – จีน) 

▪ 1865          เลิกทาสในอเมริกา 

▪ 1868          สมัยเมจิ (ญี่ปุ่น) 

▪ 1911          จีนสมัยซุน ยัด เซน 

▪ 1917          ปฏิวัติรัสเซีย 

▪ 1914-1918   WW I 

▪ 1939-1945   WW II 

▪ 1945-1991   Cold War 

▪ 1949          จีนสมัยเหมา เจ๋อ ตุง 
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โดย :  ครูพี่เมย์ 

 

 

 

อ้าว เฮย้ !!! วนัสำคญัทางศาสนา นี่หนา่... 
 

 

เดินเข้าไป     เดินเข้าไปแล้วจับมือฉัน  เวียนเทียนด้วยกันไง 
มีสามวัน ที่ควรรู้   ร้องเพลงนี้ เธอลองดู มาฆะ วิสา อา...หบูชา 

 

มาฆะไง  มีพระสงฆ์เป็นพันอรหันต์  บวชโดยเจ้าชายไง 
แล้ววันนี้ก็แสดง  โอวาทปาติโมกข์   จาตุรงคสันนิบาตไป 

 

*(Pre Hook) วันมาฆะ เรียกว่า วันพระธรรม  ท่านแสดงธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญนั้น 
  วันวิสา...ข เกิดตรัสรู้และ..ตาย วันพระพุทธ 
  แล้ววันอาสา คือไร...  ยังจำได้ไหม ที่รัก 
 

**(Hook) อ่าวเฮ้ย  อาสาคือวันพระสงฆ์ นี่หน่า... ที่โกณฑญัญะฟังธัม..มจักกัปปวัตนสูตร 
  อ่าวเฮ้ย  คือปฐมเทศนา นีห่น่า...    อย่ามาเสียเวลาฟังธรรมอะไร  เป็นพระสงฆ์รูปแรกของโลก 
  

  ไม่เข้าใจ     ทำไมจำไม่ได้  มาฆะ วันเพ็ญเดือนสามไง 
  วันวิสาคือเดือนหก  ส่วนอาสาคือเดือนแปด...     เธอจะจำมันได้ใช่ไหม 
 

ร้องซ้ำ  *(Pre Hook) , **(Hook) , **(Hook) 
 

**(Hook สดุท้ายกอ่นจบ)   อ่าวเฮ้ย  โอวาทสามวันมาฆะบูชา   เรียกจาตุรงคสันนิบาต อยากให้เธอลองจำดู 
            อ่าวเฮ้ย  วิสาคือวันพระพุทธเจ้า   ส่วนอาสาฟังธรรมครั้งแรกนี่หน่า พระรัตนตรัยครบองค์ 
 

............................................ จบ .......................................... 
 
 
 
 
 
 

แตง่เนื้อร้อง โดย พี่เมย.์... ^^  

1 

2 
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รู้ทกุข ์ละสมุทัย ทำนโิรธใหแ้จ้ง  ทำมรรคใหเ้กิดมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกุข์ 
Get 

สมทุยั 
Don’t 

นิโรธ 
Goal 

มรรค 
Do 

ขันธ์ 5 
โลกธรรม 8 
ไตรลักษณ ์

ตัณหา 3       นิยาม 5 
วิตก 3          นิวรณ ์5 
อุปาทาน 4     มิจฉาวณิชชา 5 
กรรม 12        ปฏิจจสมุปบาท   

ภาวนา 4 
วิมุตติ 5 
นิพพาน  

พระสัทธรรม 3           พละ 5 
อธิปไตย 3                 โภคอาทิยะ 5 
ปาปณิกธรรม 3           อริยวัฑฒิ 5 
ปัญญาวุฒิธรรม 4         อุบาสกธรรม 5 
ทฏิฐธัมมิกตัถะ 4          สาราณียธรรม 6 
ทศพิธราชธรรม 10        อปริหานิยธรรม 7 
มงคล 38 ประการ         วิปัสสนาญาณ 9 
  


