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Knowledge 101 Academy 

สังคมศึกษา 
 

ตะลุยข้อสอบเก่า 
 
ข้อ 1  
ฐานะทางประเพณีของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การที่พระองค์ไม่ทรงกระทำผิด (The King can do no wrong) เนื่องด้วยเหตุผลใด 
 ก. ทรงเป็นพุทธมามกะ 
 ข. ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
 ค. ทรงมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ง. ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 
 จ. ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะองคมนตรี 
 
 
ข้อ 2  
หากรฐับาลของประเทศหนึ่งได้ประกาศนโยบายว่าจะดำเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเมือง จะ
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนของประเทศนั้นในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายพัฒนาของท้องถิ่น 
 ข. ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างถ้วนหน้าและกว้างขวางจากรัฐ 
 ค. ได้รับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ง. ได้มีสิทธิตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 จ. ได้มีโอกาสลงทุนในกิจการที่รัฐเคยดำเนินการเอง 
 
 
 
 
 
 

 



   

3 

ตะลยุขอ้สอบ ∙ O-NET ∙ ม.6 สังคมศกึษา 

 
สงัคมศกึษา ม.6 

Knowledge 101 Academy 

 
ข้อ 3  
ข้อใดเป็นพระราชอำนาจที่ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญ 
 ก. การพระราชทานคำปรึกษาแก่รัฐบาล 
 ข. การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ค. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งฐานันดรศักดิ์ 
 ง. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี 
 จ. การพระราชทานอภัยโทษ 
 
 
ข้อ 4  
ภายใต้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในหมู่ประชาชนในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาของไทย ข้อใด
ไม่ใช่แนวทางเสริมสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคง 
 ก. บ่มเพาะประชาชนใช้หลักเหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทางการเมือง 
 ข. มีกฎหมายที่ยอมรับสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน 
 ค. ลดความเหลื่อมล้ำทางอำนาจระหว่างชนชั้นปกครองและประชาชน 
 ง. ขจัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในหมู่ประชาชน 
 จ. สร้างความเช่ือมั่นต่อกติกาประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน 
 
 
ข้อ 5  
ถ้าถั่วลิสงเป็นสินค้าด้อย (inferior good) หากรายได้ของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดถั่วลิสงอย่างไร 
 ก. ราคาและปริมาณดุลยภาพลดลง 
 ข. ราคาและดุลยภาพเพิ่มขึ้น 
 ค. ราคาดุลยภาพจะลดลง แต่ปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น 
 ง. ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพจะลดลง 
 จ.ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แต่ปริมาณดุลยภาพจะคงเดิม 
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ข้อ 6 
หากประเทศไทยต้องการลดอุปทานแรงงานส่วนเกินในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
รัฐบาลจะเลือกใช้มาตรการใดจึงเหมาะสม 
 ก. ลดอัตราค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำ 
 ข. เพิ่มอตัราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 
 ค. กำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นสูงในอัตราสูงกว่าค่าจ้างตลาด 
 ง. เพ่ิมสวัสดิการให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย 
 จ. ส่งเสริมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
ข้อ 7 
ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นเม่ือรัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงของสินค้า 
 ก. ภาวะสินค้าล้นตลาด 
 ข. ภาวะขาดแคลนสินค้า 
 ค. อุปทานสินค้าเพิ่มขึ้น 
 ง. อุปสงค์สินค้าลดลง 
 จ. ราคาปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในตลาด 
 
 
ข้อ 8 
สหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ 
 ก. สหกรณ์นิคม 
 ข. สหกรณ์ประมง 
 ค. สหกรณ์ร้านค้า 
 ง. สหกรณ์เกษตร 
 จ. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
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ข้อ 9 
ข้อใดถูกต้องในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
 ก. GDP = GNP - รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
 ข. GDP = GNP + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
 ค. GDP = GNP + มูลค่าสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิดขึ้นภายในประเทศ 
 ง. GDP = มูลค่าสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
 จ. GDP = มูลค่าสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ – รายได้สุทธิจากต่างประเทศ 
 
 
ข้อ 10  
ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปัจจัยทุน (capital) หรือสินค้าทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
 ก. เงินทุน 
 ข. รถบรรทุก 
 ค. อาคารสำนักงาน 
 ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 จ. สัตว์ที่เล้ียงไว้ใช้งาน 
 
 
ข้อ 11  
ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางหรือสังคมนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบอื่น ๆ 
  ก.การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 ข. การกระจายได้และทรัพย์สินมีความเท่าเทียมกันมากกว่า 
 ค. เอกชนมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 
 ง. ตลาดไม่ล้มเหลว เพราะกลไกราคาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
 จ. การตัดสินใจจากส่วนกลางหรือรัฐบาลมีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่า 
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ข้อ 12  
การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเป็นบทบาทสำคัญของสหกรณ์ประเภทใด 
 ก. สหกรณ์นิคม 
 ข. สหกรณ์บริการ 
 ค. สหกรณ์ประมง 
 ง. สหกรณ์การเกษตร 
 จ. สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
 
 
ข้อ 13  
ข้อใดถือเป็นการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 
 ก. คนไทยซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ข. คนมาเลเซียซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทย 
 ค. คนอินโดนีเซียตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มในประเทศเมียนมา 
 ง. คนสิงคโปร์ปล่อยสินเชื่อให้คนไทยเพื่อลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 
 จ. คนเวียดนามกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศเพื่อนำกลับไปลงทุนในเวียดนาม 
 
 
ข้อ 14  
ข้อใดหมายถึงปริมาณเงินตามความหมายแคบ 
 ก. เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินฝากประจำ หุ้นกู้ 
 ข. ธนบัตร เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจำ 
 ค. เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เงินฝากกระแสรายวัน 
 ง.  ธนบัตร เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจำ พันธบัตรรัฐบาล 
 จ. ธนบัตร เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ 
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ข้อ 15  
สหภาพยุโรป (European Union) เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะใด 
 ก. เขตการค้าเสรี 
 ข. สหภาพศุลกากร 
 ค. สหภาพการเมือง 
 ง. สหภาพเศรษฐกิจ 
 จ. เขตเศรษฐกิจอนุภาค 
 
 
ข้อ 16  
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นโยบายการคลังในการแก้ปัญหากรณีที่ประเทศมีภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ 
 ก. รัฐบาลลดการเก็บภาษี 
 ข. รัฐบาลใช้งบประมาณแบบเกินดุล 
 ค. ธนาคารกลางเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลด 
 ง. ธนาคารกลางขายหลักทรพย์ของรัฐบาล 
 จ. รัฐบาลลดการใช้จ่ายหรืองบประมาณรายจ่าย 
 
 
ข้อ 17  
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เป็นสาเหตุของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ก. การเติบโตอย่างมากของบรรษัทข้ามชาติ 
 ข. การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก 
 ค. การพัฒนาเครื่องมือทางการคลังมีรูปแบบหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 
 ง. ความต้องการขยายตลาดเพ่ือการส่งออก 
 จ. ความต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
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ข้อ 18  
รัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลในกรณีที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะใดมากที่สุด 
 ก. เงินเฟ้อ 
 ข. เศรษฐกิจปกติ 
 ค. เศรษฐกิจตกต่ำ 
 ง. เศรษฐกิจขยายตัว 
 จ. ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 
 
ข้อ 19  
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันเป็นรากฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
 ก. วัฒนธรรมตะวันตก 
 ข. การติดต่อค้าขายกับจีน 
 ค. วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร 
 ง. สภาพภูมปิระเทศของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 
 จ. สายสัมพันธ์ทางเครือญาติของชนชั้นปกครอง 
 
 
ข้อ 20  
กระทรวงใดในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน 
 ก. กระทรวงยุติธรรม 
 ข. กระทรวงธรรมการ 
 ค. กระทรวงโยธาธิการ 
 ง. กระทรวงยุทธนาธิการ 
 จ. กระทรวงการต่างประเทศ 
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ข้อ 21  
นายทหารท่านใดที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาทาง
การเมือง 
 ก. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
 ข. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
 ค. พลเอก สุจินดา คราประยูร 
 ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ 
 จ. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
 
 
ข้อ 22  
ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารยธรรมกรีก 
 ก. เซอรอ์าเธอร์ เอเวนส์ (Sir Arthur Evans) 
 ข. จอห์น คาลวินส์ (John Calvin) 
 ค. วิหารพาร์เธนอน 
 ง. เฮโรโดตัส (Herodotus) 
 จ. หัวเสาแบบดอริก 
 
 
ข้อ 23  
อักษรกระดองเต่าเป็นอักษรของอารยธรรมใด 
  ก. เมโสโปเตเมีย 
 ข. อินเดีย 
 ค. จีน 
 ง. อียิปต์ 
 จ. กรีก 
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ข้อ 24  
ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกก่อตั้งของสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association) 
 ก. เยอรมนีตะวันตก 
 ข. อังกฤษ 
 ค. สวีเดน 
 ง. สวิตเซอร์แลนด์ 
 จ. นอร์เวย์ 
 
 
ข้อ 25  
ศาสนสถานแบบขเมรโบราณที่เรียกว่าปราสาทหินในบางที่พบศืลาจารึกระบุว่าเป็นอโรคยาศาลา 
หรือ โรงพยาบาล สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ในรัชสมัยของกษัตริย์เขมรโบราณพระองค์ใด 
 ก. พระเจ้าชัยวรมันที่ 2  
 ข. พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1  
 ค. พระเจ้ามเหนทรวรมัน 
 ง. พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
 จ. พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
 
 
ข้อ 26 
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมหินยุคใหม่ 
 ก. การดำรงชีวิตอยู่ในสภาพวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง 
 ข. มนุษย์ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพเคลื่อนย้าย 
 ค. มนุษย์รู้จักการเกษตรกรรมคือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
 ง. ประดิษฐ์ลวดลายลงบนเคร่ืองปั้นดินเผา ไม่นิยมวาดภาพตามผนังถ้ำ 
 จ. เคร่ืองมือเครื่องใช้ที่เป็นหินที่มีความแหลมคม เพิ่มประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น 
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ข้อ 27  
ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกเริ่มแรกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South 
East Asia Treaty Organization : SEATO) 
 ก. ปากีสถาน 
 ข. สหรัฐอเมริกา 
 ค. ฝร่ังเศส 
 ง. ฟิลิปปินส์ 
 จ. มาเลเซีย 
 
 
ข้อ 28  
ดินแดนที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสในสมัยอยุธยาตอนต้นเรียกว่า ลิกอร์ (Ligor) สันนิษฐานว่าตรงกับ
เมืองใด 
 ก. ปัตตานี 
 ข. นครศรีธรรมราช 
 ค. สุราษฎร์ธานี 
 ง. นครปฐม 
 จ. กาญจนบุรี 
 
 
ข้อ 29  
“สมุดปกเหลือง” ในสมัยคณะราษฎร มีเน้ือหาหลักในด้านใด 
 ก. ศิลปะ 
 ข. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ค. เศรษฐกิจ 
 ง. มานุษยวิทยา 
 จ. วรรณกรรม 
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ข้อ 30  
เส้นชั้นความสูงที่เรียงชิดกันบริเวณยอด แล้วค่อย ๆ ขยายออกห่างบริเวณฐานแสดงถึงภูมิประเทศ
แบบใด 
 ก. แบบลาดเว้า 
 ข. แบบลาดนูน 
 ค. แบบลาดชัน 
 ง. แบบหน้าผาชัน 
 จ. แบบลาดสม่ำเสมอ 
 
 
ข้อ 31 
แนววงแหวนไฟ (Ring of Fire) มีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อย เพราะมีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ตามข้อใด 
 ก. แนวพื้นที่เกิดรอยเล่ือนแปลง 
 ข. แนวแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ตามรอยเลื่อน 
 ค. แนวแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นสันเขากลางมหาสมุทร 
 ง. แนววชนกันของแผ่นซีกโลกลอเรเซียกับกอนด์วานา 
 จ. แนวร่องลึกบาดาลระหว่างมหาสมุทรกับพื้นทวีป 
 
 
ข้อ 32  
การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยนั้น ใช้แทนไดด้้วยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด 
 ก. แผนที่ 
 ข. ภาพถ่ายทางอากาศ 
 ค. ภาพจากดาวเทียม 
 ง. จีพีเอส 
 จ. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ข้อ 33  
ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 ก. การขาดแคลนน้ำ และน้ำเสีย 
 ข. การเพิ่มขึ้นของประชากร และปะการังฟอกสี 
 ค. การขยายตัวของทะเลทรายและมลพิษทางอากาศ 
 ง. การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลรุนแรงขึ้น และการบุกรุกพื้นที่กว่า 
 จ. การสูญเสียปะดารังตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 
 
ข้อ 34 
อนุสัญญาข้อใดช่วยไม่ให้เกิดเหตุการ์นำเข้าขยะปนเปื้อนสารเคมีจำนวนมากจากต่างประเทศ 
 ก. อนุสัญญาบาเซิล 
 ข. อนุสัญญาไซเตส 
 ค. อนุสัญญาแรมซาร์ 
 ง. อนุสัญญาเวียนนา 
 จ. อนุสัญญาโตเกียว 
 
 
ข้อ 35  
ลูกพะยูน “มาเรียม” ตายจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงขยะถุงพลาสติก องค์กรภาคเอกชนองค์กรใด
ควรมีบทบาทโดยตรงในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ 
 ก. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 
 ข. มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
 ค. มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
 ง. สมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 จ. สมาคมหยาดฝน 
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แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ 

 
ข้อ 36  
นายดำตั้งใจเรียน หมั่นอ่านหนังสือ และทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมตัวที่จะสอบเข้า
เรียนแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัย จนเข้าเรียนแพทย์ได้ตามเป้าหมาย 
จากสถานการณ์นี้ การกระทำของดำสอดคล้องกับอริยสัจตามข้อใดบ้าง 

ก. ทุกข์ (ปัญหา) 
ข. สมุทัย (สาเหตุของปัญหา) 
ค. นิโรธ (ภาวะที่ปลอดปัญหา) 
ง. มรรค (วิธีการ) 
จ. วิริยะ (ความเพียร) 

 
 

ข้อ 37  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่แสดงคติธรรมว่าด้วยกฎไตรลักษณ์ คือ สังขารไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ และเป็นอนัตตาได้ชดัเจนที่สุด 
 ก. วันวิสาขบูชา 
 ข. วันอาสาฬหบูชา 
 ค. วันมาฆบูชา 
 ง. วันอัฏฐมีบูชา 
 จ. วันเข้าพรรษาและออกพรรษา 
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ข้อ 38  
สัญญาใดไม่เป็นโมฆะ 
  ก. สัญญาจำนองที่ดินที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อระหว่างคู่สัญญา 
 ข. สัญญาซื้อขายเรือที่ระวาง 7 ตัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
 ค. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อระหว่างคู่สัญญาณ 
 ง. สัญญาซื้อขายม้าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำขึ้นเป็นหนังสือโดยมีพยานบุคคลรับรอง 2 คน 
 จ. สัญญาซื้อขายตึกแถวที่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน 
 
 
ข้อ 39  
ข้อใดเกิดขึ้นในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ก. กบฎ 7 หัวเมืองภาคใต้ 
 ข. กบฎ ร.ศ.130 
 ค. กบฎเงี้ยว 
 ง. กบฎบวรเดช 
 จ. กบฎวังหลวง 
 
 
ข้อ 40  
กิจกรรมใดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำของผืนป่าแอมะซอนที่ป่าถูกตัดโค่นไปแล้ว 
 ก. การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 ข. การทำฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะเล้ียงวัว 
 ค. การทำประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
 ง. การปลูกป่าในบริเวณที่ป่าถูกตัดไปแล้ว 
 จ. การทำนาข้าวเนื่องจากป่าที่ถูกตัดไปแล้วเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง 
 


