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8 คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

แนวค�าถามในข้อสอบ A-Level

ส�าหรับการสอบ A-Level (วชิาสามญัเดิม) วชิาสงัคมศกึษา ลกัษณะข้อสอบทีน่�ามาใช้ในการถาม

น้ันมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ซึ่งเนื้อหามีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น แต่สิ่งที ่

น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ ลักษณะค�าถามในข้อสอบปัจจุบันจะเน้นการบูรณาการและลงรายละเอียดโดย

อิงจากพ้ืนฐานข้อเท็จจริง แนวโน้มข้อมูล และความรู้ท่ียืดหยุ่นไปตามยุคสมัย บางอย่างอาจเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นในอดีตและหลายสิ่งก็แปรผันไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

แนวค�าถามเป็นอย่างไร

ถ้าได้ติดตามข้อสอบเก่าท่ีมกีารเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าลกัษณะค�าถามของข้อสอบ 

9 วิชาสามัญเดิม (A-Level ในปัจจุบัน) จะเป็นลักษณะการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบรายละเอียดที่

เน้นความเข้มข้นและเจาะลึกในแต่ละสาระวิชา แต่ในปัจจุบันลักษณะค�าถามของข้อสอบ A-Level นั้น 

มีความหลากหลายมากข้ึน เนื้อหาและรายละเอียดมีความซับซ้อน ต่อยอดได้ และมีการเปรียบเทียบ

อย่างชดัเจน โดยผูเ้ขยีนจะอธิบายลกัษณะค�าถามทัง้ 3 รปูแบบ ได้แก่ การวเิคราะห์ การเปรยีบเทียบ 

และการค�านวณ จากแต่ละสาระวิชาในตารางหน้าถัดไป 

ค�าถามที่มีโอกาสเจอในข้อสอบ

ส�าหรบัการสอบในวิชาสงัคมศกึษานัน้ แม้จะเป็นการถามแบบภาพรวมและเป็นการลงรายละเอยีด

ในแต่ละสาระวิชาผ่านการประยุกต์ การบูรณาการ และการตีความ แต่ข้อสอบในแต่ละสาระวิชาก็มัก

จะมีลูกเล่นในการถาม มีการวางรายละเอียดที่ซับซ้อน และบางอย่างก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง 

แนวค�าถามทีน่่าจะพบได้บ่อยทีส่ดุในการสอบคอื “การวเิคราะห์” ฐานข้อมลูทีม่าจากข้อมลูพ้ืนฐาน 

บทสรุป บทวิเคราะห์/วิพากษ์ รวมถึงจากการบูรณาการความรู้โดยอิงจากข้อเท็จจริงหรือตัวแปรอื่น ๆ 

โดยผู้สอบจะต้องใช้ทักษะต่าง ๆ  อาทิ การเปรียบเทียบ การค�านวณจากตัวเลข/ตัวแปร/ฐานข้อมูลอื่น ๆ  

รวมถึงความรู้รอบตัว เรื่องราวในชีวิตประจ�าวัน วัฒนธรรมประเพณี โครงสร้างสังคม ฯลฯ เหล่านี้ล้วน

เป็นสิ่งที่สามารถน�ามาต่อยอดในการท�าโจทย์และการฝึกท�าข้อสอบแบบเสมือนจริงได้
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9คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

ส่วนที่ 1 ลักษณ
ะประเด็นเนื้อหาและแนวค�าถามในข้อสอบ

สาระวิชา การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การค�านวณ

หน้าที่

พลเมือง

· ทฤษฎีทางสังคม

· กฎหมาย/การบังคับใช้

และการเปลี่ยนแปลง

· โครงสร้างทางสังคม/การ

จัดระเบียบในแต่ละหน่วย

สังคม

· สถานภาพและความ

สัมพันธ์

· รูปแบบ แนวทาง และ

อุดมการณ์ทางการเมือง

· โครงสร้างพื้นฐาน 

การก�าหนดสิทธิเสรีภาพ 

และการแสดงออก

· ระบบการจัดการ 

เสถียรภาพทางสังคมและ

แนวทางการเมืองท้องถิ่น

· ระบบอ�านาจ การจัดการ

ในระบบสังคม สิทธิ

ความเป็นพลเมืองใน

กระบวนการอื่น ๆ เช่น 

ระบบกระบวนการ

ยุติธรรม

· ทฤษฎีกับข้อเท็จจริง

· ปรากฏการณ์และเสียง

สะท้อน

· ปัญหาและการพัฒนา

ในแต่ละภาคส่วน

· การปรับตัวทางสังคม

และความแตกต่างทั้ง

ในและระหว่างประเทศ

· อธิปไตยและขอบเขต

การบริหารจัดการ

· รูปแบบสังคมและ

โครงสร้างวัฒนธรรม

ประยุกต์

· รูปแบบการปกครอง

และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

· ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและการ 

ได้เปรียบเสียเปรียบ 

ในแต่ละด้าน

· รูปแบบและสภาวะ

 การปกครองในด้าน

ความสัมพันธ์

· อัตราโทษทาง

กฎหมาย และการ

ลดหรือเพิ่มโทษตาม

ลักษณะความผิด

· การแบ่งส่วนมรดกใน

ประเภททายาทโดย

ธรรม

· ระยะเวลาในการ

บริหารราชการ

และวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง

· จ�านวนเงิน การแบ่ง

ปันส่วนตามนิติกรรม 

และการช�าระเงิน

ตามกฎหมาย

· ความรับผิดชอบต่อ

หนี้สินและปัญหาใน

การแบ่งสันปันส่วน 

· การเช่าทรัพย์ การ

จ�านอง ฯลฯ ที่มี

จ�านวนเงินและระยะ

เวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ · ความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจที่ส่งผลในแต่ละ

ภาคส่วน

· การเติบโตทาง

เศรษฐกิจ มูลค่า GDP 

หรือ GNP ในแต่ละ

ไตรมาส/ปีฐาน

· มูลค่าทางเศรษฐกิจ  

ผลิตภัณฑ์ทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น 

Real GDP Nominal 

GDP รายได้

ประชาชาติ และ 

อัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ
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12 คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

สาระวิชา การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การค�านวณ

ประวัตศิาสตร์ · การสะท้อนความ 

หลากหลายในราย

ละเอียดข้อมูลตาม

แนวคิด ทฤษฎี รวมถึง

การก�าหนดเค้าโครงใน 

ค�าบอกเล่าและสิ่งที่น�ามา

ใช้ในการศึกษา

· การเจาะประเด็นเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ส�าคัญในแต่ละ

มิติกับช่วงเวลา และการ

ประยุกต์ตามเหตุผล การ

ปรับไปตามสภาวะ  และ

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่น�ามา

ใช้ในการตัดสินใจ

· การวิเคราะห์สิ่งที่แตกต่าง

และรอยต่อระหว่าง 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

และยุคประวัติศาสตร์ 

· การเปรียบเปรยผ่าน

วาทกรรมและทัศนคติ

ภายใต้สัญลักษณ์ทาง

สังคมหรือการบันทึก

หลักฐาน 

· การเปรียบเทียบ

ระหว่างยุคและการใช้

เหตุผลตามความจริง

· การเปรียบเทียบผ่าน

ทฤษฎีทางสังคมที่

สะท้อนโครงสร้าง

วัฒนธรรม ลักษณะที่

โดดเด่นในแต่ละ 

ภาคส่วนของการศึกษา

ประวัติศาสตร์ และ

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

· การเปรียบเทียบและ

การตัดสินจาก 

องค์ประกอบอื่น เช่น 

ภาพ สถิติ ฯลฯ

ศาสนา · ค�าสอน รายละเอียดของ

หลักธรรมในแต่ละศาสนา 

ทั้งแบบเดิมและแบบที่

ปรับตามยุคสมัย

· ความสัมพันธ์และการ

เชื่อมโยงเหตุการณ์และ

ความเป็นเหตุเป็นผลของ

แต่ละศาสนา 

· ศาสนากบัการขับเคลือ่น

ในแต่ละรูปแบบ

· ลักษณะค�าสอน การ

ถ่ายทอด และการ

ก�าหนดเงื่อนไข

· การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

การใช้ตรรกะเหตุผลใน

การพิจารณาตามหลัก

ธรรม/ชดุความคดิต่าง ๆ

· การเทียบศักราช

กับข้อมูลนั้น ๆ 

(ยุคสมัยและ

อารยธรรม)

· จ�านวนค�าสอนและ

แนวทางในการน�า

ไปใช้ในแต่ละ

ศาสนา/นิกายต่าง ๆ

Social Studies_A-Level .indb   12 2/16/23   1:34 AM

ตัวอย่างหนังสือ



15คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

ส่วนที่ 1 ลักษณ
ะประเด็นเนื้อหาและแนวค�าถามในข้อสอบ

เนื้อหาที่ผู้สอบควรอ่าน

ตารางด้านล่างนี้คือประเด็นต่าง ๆ ในข้อสอบ A-Level ที่ผู้สอบควรศึกษาและทบทวน เนื่องจาก

เป็นประเด็นที่มีโอกาสออกสอบค่อนข้างมาก

สาระวิชา ประเด็นที่มีโอกาสออกสอบ

หน้าที่

พลเมือง

กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน (การสมรส การหมั้น มรดก) การบังคับใช้กฎหมาย 

(กฎหมายแพ่งและอาญา) โครงสร้างสังคม การด�ารงอยู่ของวัฒนธรรมในแต่ละ

ภูมิภาค ลักษณะทางสังคมและการปรับตัวทางสังคม ความสัมพันธ์ทางการทูต 

หลักสากล สิทธิมนุษยชน อธิปไตย รัฐธรรมนูญ 

เศรษฐศาสตร์ รูปแบบตลาด การตอบรับและการพัฒนาในแต่ละหน่วยเศรษฐกิจ การแข่งขัน

และความผูกขาด นโยบายต่าง ๆ (การเมือง การต่างประเทศ การค้าการลงทุน) 

ความร่วมมอืทางการค้า การประชมุระหว่างประเทศ การก�าหนดยุทธศาสตร์และ

แนวทางในการพัฒนา การแก้ปัญหาความยากจนและภาวะฉบัพลันในแต่ละส่วน 

ทางเศรษฐกิจ (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) การปรับตัวตามกระแสนิยมและ

ทัศนะแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและเครื่องมือในการควบคุม 

(การคลัง การค้า การจัดระเบียบ ฯลฯ) รวมถึงการบริหารจัดการที่ลงรายละเอียด

ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ

ประวัตศิาสตร์ การเจาะลึกเรื่ องราวและความทรงจ�าผ่านปรากฏการณ์ บทสะท้อนความคิด 

การตีความเหตุผล ความรู้สึก และบทเรียนที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค/อารยธรรม การ

เปรียบเทียบราย ละเอียดย่อยของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ที่

แตกต่างกันไป โดยสนใจทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม มายาคติ ชาติพันธุ์ 

ชนชั้น ศาสนา ฯลฯ

ศาสนา สุภาษิต รูปแบบการสอน และการถ่ายทอดในแต่ละแนวทางของสังคม การ

ขดัเกลาทางศลีธรรม การก�าหนดบรรทัดฐาน และการประเมนิคณุค่าจากค�าสอน 

แนวคิด ปรัชญา และการประกอบพิธีกรรม (ทุกศาสนา เน้นศาสนาพุทธ) รวมถึง

เรื่องการเผยแผ่ศาสนา

ภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศ ปัญหา 

สิง่แวดล้อม การบรหิารจดัการข้อมลูในแต่ละภูมภิาคและในภาพรวมของประเทศ 

รวมถึงความหลากหลายในลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบ 

ทางสังคม และการจัดการภัยพิบัติ
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ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 1 : หน้าที่พลเมือง

ค�าอธิบาย : จงเลือกค�าตอบที่ถูกต้องเพียงค�าตอบเดียว ข้อสอบมีจ�านวน 50 ข้อ 

1. องค์ประกอบในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสังคม

ก. ความสัมพันธ์

ข. การจัดระเบียบทางสังคม

ค. ประชากร

ง. ข้อ ก., ข. และ ค. เกี่ยวข้อง

จ. ไม่มีข้อใดเกี่ยวข้อง

2. “จะมีใครบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ ต้องปฏิบัติร่วมกันตามลายลักษณ์อักษร” จากค�ากล่าวน้ี

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ก. จารีต ข. ประเพณี ค. วิถีประชา

ง. บรรทัดฐาน จ. กฎหมาย

3. สิ่งใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานภาพ

ก. ต�าแหน่งทางวิชาการ ข. อาชีพ ค. เชื้อชาติ

ง. ฐานะทางเศรษฐกิจ จ. ระดับทางการศึกษา

4. “เอกมีความคิดที่จะให้พลอยที่เป็นบุตรสาวแต่งงานกับนัท คนที่เอกติดต่อหาให้ และ 

วันหน่ึงพลอยได้หนีออกจากบ้าน แล้วเอกบังเอิญมาเจอพลอยและได้ท�าร้ายร่างกาย

และบอกว่าพลอยเป็นบุตรของตนจะท�าอะไรก็ได้” จากข้อความดังกล่าวข้อใดสรุปได้ด ี

ที่สุด

ก. เอกมีความผิดที่ท�าให้พลอยเป็นที่อับอายต่อธารก�านัลเท่านั้น

ข. พลอยมีความผิดตามจารีตในฐานที่หนีการแต่งงานซึ่งท�าให้เอกเสียหน้า

ค. เอกมีความผิดฐานท�าร้ายร่างกาย สามารถด�าเนินคดีได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก

กระท�าความรุนแรงในครอบครัว แม้จะติดในเรื่องคดีอุทลุม

ง. นัทมีความผิดฐานสนับสนุนและสมรู้ร่วมคิดในการท�าร้ายพลอย ต้องได้รับโทษทางอาญา

จ. ไม่มีข้อใดสรุปได้ เพราะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพียงพอ
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16. ข้อใดเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความใกล้ชิดในช่วงวัยแรกเกิดมากที่สุด

ก. สถาบันการศึกษา

ข. สถาบันวัฒนธรรม

ค. สถาบันครอบครัว

ง. สถาบันการเมือง

จ. สถาบันเศรษฐกิจ

17. “สามารถท�าได้ เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวและไม่มีใครมายุ่งแม้จะเป็นเรื่องท่ีผิด” 

จากข้อความดังกล่าวขัดแย้งกับข้อใดมากที่สุด

ก. จารีต ข. วิถีประชา ค. กฎหมาย

ง. ประเพณี จ. อ�านาจนิยม

18. ข้อใดกล่าวได้ดีที่สุด

ก. การปกครองแสดงถึงอ�านาจของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเท่าน้ันโดยไม่มีอ�านาจและข้อผูกพัน

อื่นใดมาเกี่ยวข้อง

ข. การปกครองในปัจจุบันบ่งบอกถึงอ�านาจและความสัมพันธ์ของการท�าหน้าที่ภายใต้ความ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

ค. บรรทัดฐานทางสังคมเป็นมาตรฐานในการปกครองและการใช้อ�านาจของรัฐ

ง. การวางรากฐานในการปกครองต่อการด�าเนินชีวิตต้องก�าหนดตามสมมติฐานและการท�า

หน้าที่ของชนชั้นและวรรณะเท่านั้น โดยไม่มีบรรทัดฐานอื่นใดมาใช้ในการก�าหนด

จ. ทุกข้อกล่าวได้ดีที่สุด

19. “ปัจจบุนัการท�าหน้าท่ีในสงัคมมีความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง” จากข้อความดงักล่าว

ข้อใดเป็นความจริง

ก. หน้าทีข่องสถาบนัทางสงัคมมคีวามชดัเจนแน่นอนตามสถานภาพและข้อบงัคบัท่ีนอกเหนือ

กฎหมาย

ข. บทบาททางสังคมมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้ึนอยู่กับบรบิทของสถานภาพท่ีเกิดข้ึน

ค. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นภายใต้กลไกอ�านาจของรัฐในทิศทางเดียวเท่านั้น

ง. การท�าหน้าท่ีของสังคมส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของช่วงวัยท�างานเป็นหลัก โดยช่วงวัยอื่น ๆ 

ไม่มีบทบาทในการท�าหน้าที่

จ. ไม่มีข้อใดเป็นจริง เพราะไม่สามารถสรุปได้
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39. “การท่ีทหารเข้ามามีบทบาทในการปกครองในช่วงเวลาหน่ึง แม้จะมีรัฐธรรมนูญ 

ฉบับเดิมแต่ฉบับนั้นได้สิ้นสุดลง” จากข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

ก. การปฏิรูป

ข. การปฏิวัติ

ค. การรัฐประหาร

ง. การครองอ�านาจ

จ. การรื้ออธิปไตยเดิม

40. ข้อใดถูกควบคุมภายใต้อ�านาจเบ็ดเสร็จ

ก. การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข. อุดมการณ์ทางการเมือง

ค. การต่อต้านอ�านาจรัฐ

ง. ข้อ ก., ข. และ ค. ถูกควบคุมทั้งหมด

จ. ไม่มีข้อใดถูกควบคุม

41. ข้อใดคือลักษณะของกฎหมาย

ก. มีความเป็นเอกราช ซึ่งคนต่างชาติที่กระท�าความผิดไม่ต้องรับโทษในประเทศนั้นก็ได้

ข. เป็นสิ่งที่ใช้บังคับโดยทั่วไปที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

ค. เป็นสิ่งที่มีความยืดหยุ่นตามผู้น�าเท่านั้น โดยเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

จ. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

42. ข้อใดเป็นโทษทางแพ่ง

ก. การชดใช้ค่าเสียหาย

ข. การริบทรัพย์สิน

ค. การประหารชีวิต

ง. การจ�าคุก

จ. ทุกข้อเป็นโทษทางแพ่งทั้งหมด

43. กฎหมายในข้อใดคือกฎหมายเอกชน

ก. กฎหมายอาญา ข. รัฐธรรมนูญ ค. กฎหมายแพ่ง

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. จ. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
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เฉลยและค�าอธิบาย

1. ตอบ ง. องค์ประกอบของสงัคม ได้แก่ 1. ประชากร หรอืทีเ่รยีกว่า สมาชกิในสงัคม 2. อาณาเขต 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม 4. การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งเป็นการที่สมาชิกใน

สังคมอย่างน้อย 2 คนมารวมตัวกันเป็นครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีความสัมพันธ์ต่อกัน 

พบปะสนทนา และท�ากิจกรรมร่วมกัน ดังน้ันจึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมเพ่ือให้ทุกคน

ด�าเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบเดียวกัน

2. ตอบ จ. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ท่ีก�าหนดขึน้เพ่ือใช้ควบคมุความประพฤตขิองทุกคน 

ในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบและสงบเรียบร้อย หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย จะมีความผิดและได้รับโทษตามท่ีก�าหนดไว้  ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 64 บญัญัตไิว้ว่า บคุคลจะแก้ตวัว่าไม่รูก้ฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรบัผดิในทางอาญา

ไม่ได้ แต่ถ้าหากศาลพิจารณาแล้ว ผู้กระท�าความผดิไม่รูว่้าสิง่ท่ีกระท�าน้ันผิดกฎหมาย สามารถ

หาพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลพิจารณาว่าตนเองไม่รู้กฎหมายจริง ๆ 

3. ตอบ ค. สถานภาพ คือ ต�าแหน่งของบุคคลเพ่ือก�าหนดว่าแต่ละบุคคลคือใครในสังคม 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สถานภาพที่ติดตัวมาโดยก�าเนิด คือ เพศ อายุ เชื้อชาติ ภูมิล�าเนา 

ชนชั้นทางสังคม 2. สถานภาพที่ได้มาภายหลัง คือ อาชีพ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ 

การสมรส

4. ตอบ ค. เพราะขนบธรรมเนยีมของสงัคมไทยมกีารปลกูฝังว่าลกูต้องมคีวามกตญัญูต่อบพุการี 

ผู้ให้ก�าเนิด ซึ่งลูกจะฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือเอาผิดกับบุพการีไม่ได้ จะถือว่าเป็นคดีอุทลุม (คดี

อุทลุม หมายถึง การที่ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดี

อาญา) และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจะ

ฟ้องบพุการขีองตนเป็นคดแีพ่งหรอืคดอีาญามิได้ แต่เม่ือผู้น้ันหรอืญาตสินิทของผูน้ั้น 

ร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้” แต่ในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายให้ผู้ที่ถูกใช้ความ

รุนแรงและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ
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14. ตอบ ค. กลไกภาครัฐเป็นระบบท่ีท�าหน้าที่ในการก�าหนดบรรทัดฐาน การสร้างระบบ และ 

 การขับเคลื่อนในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

15. ตอบ ข. อ�านาจอธิปไตยเป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ซึ่งในแต่ละระบอบการปกครอง  

 ผู้มีอ�านาจอธิปไตยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

 อ�านาจอธิปไตยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อ�านาจบริหาร อ�านาจนิติบัญญัติ และอ�านาจ 

 ตุลาการ

16. ตอบ ค. สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันท่ีส�าคัญที่สุดของสังคม มีหน้าท่ีอบรมเลี้ยงดูและให ้

 ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่หรือวัยแรกเกิด เพ่ือให้เกิดพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ 

 ท�าให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้

17. ตอบ ค. เน่ืองจากปัจจบุนัปัญหาความรนุแรงในครอบครวัมมีากขึน้ เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครอง 

 ผูท้ีถู่กกระท�าความรนุแรงในครอบครวัให้ได้รบัความเป็นธรรม จงึมกีารบงัคบัใช้พระราชบญัญัติ 

 คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้ท่ีได้กระท�าความรุนแรง 

 ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพื่อให้ตนเองพ้นจากความผิด                               

18. ตอบ ข. การปกครอง คอื การใช้อ�านาจในการบรหิารประเทศ ซึง่มคีวามสมัพันธ์กับการท�าหน้าที่ 

 ของสมาชิกในสังคม โดยท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน และส่งผลให้สังคม 

 มีการพัฒนาและด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน

19. ตอบ ข. บทบาททางสงัคม หมายถึง สทิธิ หน้าที ่ความรบัผดิชอบทีบ่คุคลควรปฏิบตัใิห้เหมาะสม 

 กับสถานภาพของตนเอง ซึง่สถานภาพเป็นตวัก�าหนดบทบาททางสงัคมทีส่ามารถเปลีย่นแปลง 

 ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เอ นักศึกษาแพทย์เมื่อเรียนจบการศึกษาท�าให้สถานภาพมีการ 

 เปลี่ยนแปลงจากนักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์ที่มีบทบาททางสังคมในการรักษาคนไข้ 

20. ตอบ จ. รฐัรวม หมายถึง รปูแบบของรฐัท่ีมรีฐับาล 2 ระดับ คอื 1. รฐับาลกลาง มอี�านาจหน้าท่ี 

 ในการป้องกันประเทศ ควบคุมการเงินการคลัง และการต่างประเทศ 2. รัฐบาลท้องถ่ิน มี 

 อ�านาจอิสระจากรัฐบาลกลางในการปกครองและดูแลด้านต่าง ๆ ภายในท้องถ่ิน เช่น การ 

 ออกกฎหมาย การก�าหนดอัตราภาษี การสร้างสาธารณูปโภค ตัวอย่างประเทศท่ีเป็นรัฐรวม 

 เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย เป็นต้น
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ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 3 : ประวัติศาสตร์ 

ค�าอธิบาย : จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค�าตอบเดียว โดยข้อสอบมีจ�านวน 50 ข้อ 

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นตาม

บรรทัดฐานและความเชื่อ โดยเชื่อในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข. การศกึษาประวัตศิาสตร์คอืการต่อยอดและบรูณาการตามวตัถุประสงค์และรายละเอยีดท่ี

มีอยู่

ค. การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสหสาขาตามกระบวนการและกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร

และท�าความเข้าใจ

ง. ข้อ ก. และ ข. ไม่ถูกต้อง

จ. ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง

2. “ยุคประวัติศาสตร์” เริ่มนับอย่างเป็นทางการด้วยข้อบ่งชี้ข้อใด 

ก. สมมติฐาน

ข. อิทธิพล

ค. บุคคล

ง. อักษร

จ. ปรากฏการณ์

3. จากค�ากล่าวที่ว่า “ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทางสังคม” ข้อใดอธิบายได้ดีที่สุด

ก. การเล่าเรือ่งทางประวัตศิาสตร์เป็นการเล่าท่ีแยกรายละเอยีดและปฏสิมัพันธ์จากการบอก

เล่าของคนบางกลุ่มเท่านั้น

ข. การเชื่อมโยงทางสังคมเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ ทฤษฎี และ 

ค�าบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ค. การเชือ่มโยงทางสงัคมเพ่ือศกึษาประวตัศิาสตร์เกิดขึน้ตามความคดิตามอ�านาจนิยมเท่านัน้

ง. ทุกข้อที่กล่าวมาอธิบายได้ดีที่สุด

จ. ไม่มีข้อใดอธิบายได้ดีที่สุด
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30. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ก. ไต้หวันมีสถานทูตอย่างเป็นทางการเพราะมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ข. การยอมรับให้นครรัฐวาติกันเป็นเอกราชเกิดข้ึนด้วยการกดดันจากนโยบายการเมืองของ

สหรัฐอเมริกา

ค. การศกึษาทางประวตัศิาสตร์สามารถเปลีย่นแปลงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ

ศึกษาได้

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 

31. จูเลียส ซีซาร์ เป็นบุคคลส�าคัญในด้านการประกาศตนตามแนวคิดทางการปกครองใน 

รูปแบบใด

ก. สาธารณรัฐ

ข. เผด็จการ

ค. ประชาธิปไตย

ง. รัฐสภา

จ. กษัตริย์นิยม

32. ประเทศใดเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ในสงครามเวียดนาม

ก. ฟิลิปปินส์

ข. ญี่ปุ่น

ค. คิวบา

ง. ไทย

จ. ญี่ปุ่น

33. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก. ทฤษฎีโดมิโนคือทฤษฎีที่ว่าด้วยการขยายตัวของลัทธิบูชานิยมท่ีมีความเชื่อและแนวทาง

ตามพระราชอ�านาจของกษัตริย์ในยุโรปเท่านั้น

ข. ทฤษฎีโดมิโนคือทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยในเอเชียที่มี 

รูปแบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ

ค. ทฤษฎโีดมโินเกิดจากการขยายตวัของลทัธิคอมมวินสิต์ในเอเชยี เช่น เกาหลเีหนือ เวียดนาม 

โดยลาวและกัมพูชาได้รับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ครอบง�าด้วย

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

จ. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
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48. สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไทย

ก. ศาสนา

ข. วัฒนธรรม

ค. การปกครอง

ง. ทุกข้อคือสิ่งที่เชื่อมโยง

จ. ไม่มีข้อใดเชื่อมโยง

49. ค�ากล่าวที่ว่า “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” คือค�ากล่าวของใคร

ก. ชาติชาย ชุณหะวัณ

ข. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ค. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ง. ทักษิณ ชินวัตร

จ. ชวน หลีกภัย

50. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ก. การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ตามความคิดและอิทธิพลของ

ผู้น�ามากกว่าข้อเท็จจริง

ข. การบูรณาการความรูเ้ป็นสิง่ท่ีช่วยให้การศกึษาข้อมลูประวัตศิาสตร์มคีวามหลากหลายและ

ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และสมมติฐาน

ค. การบิดเบอืนข้อมลูท�าได้เฉพาะข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ ไม่สามารถเจาะลกึข้อมลูทีม่รีายละเอยีด

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 
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เฉลยและค�าอธิบาย

1. ตอบ ก. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งตามลักษณะได้ 2 ประเภท คือ หลักฐานท่ีไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษร เช่น หม้อ ถ้วย ชาม โครงกระดูก โบราณสถาน เป็นต้น และหลักฐานที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลาจารึก พงศาวดาร จดหมายเหตุ วรรณกรรม เป็นต้น

2. ตอบ ง. เริม่นับยุคประวัติศาสตร์จากท่ีมนษุย์คดิค้นอกัษรเพ่ือใช้งานและมกีารบนัทึกเรือ่งราว

เหตุการณ์ต่าง ๆ ลงเป็นหลักฐานบนแผ่นหิน ดินเหนียว ผนังถ�้า โดยชาวสุเมเรียนเป็นชนชาติ

แรกที่เริ่มประดิษฐ์อักษร

3. ตอบ ข. การเชือ่มโยงทางสงัคมมคีวามเก่ียวข้องกับทฤษฎ ีเหตกุารณ์ ค�าบอกเล่าของผูท้ีอ่ยู่ใน

เหตกุารณ์เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ให้ทราบประวัตศิาสตร์ของเหตกุารณ์ทีต้่องการศกึษา

4. ตอบ ค. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือหลักฐานที่เกิดขึ้น

ในช่วงเวลาท่ีศึกษาและมีการบันทึกไว้โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงหรืออยู่ร่วมเหตุการณ ์

โดยเป็นได้ทั้งหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลาจารึก 

โบราณสถาน จดหมายเหตุงานพระราชพิธี เป็นต้น

5. ตอบ ข. ขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การน�าหลักฐานหรือเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มารวบรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักฐาน

ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง

6. ตอบ ก. การมส่ีวนร่วมในการเลอืกตัง้และการด�าเนนิกิจกรรมทางการเมอืงได้เกิดขึน้หลายครัง้

ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยสะท้อน

ถึงวิถีชีวิตทางสังคมในแบบประชาธิปไตย

7. ตอบ ข. การศึกษาประวัติศาสตร์สามารถอธิบายเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตามเหตุผลและ

หลักฐานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการศึกษาที่วางไว้

8. ตอบ ก. แหล่งข้อมลูหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์เป็นแหล่งสบืค้นและค้นคว้าข้อมลู หรอืส�ารวจ

ภาคสนาม โดยมีท้ังหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

มีด้วยกันหลายแห่ง เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ศาสนสถาน 

พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน เป็นต้น
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16. ตอบ ค. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต้องอ้างอิงตามหลักฐานประเภทต่าง ๆ ที่เก็บ 

 รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์ตามสมมติฐานท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูล 

 หลักฐานประกอบกัน

17. ตอบ จ. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1760 เป็น 

 การเปลี่ยนจากแรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรไอน�้าเข้ามาช่วยในการผลิต

18. ตอบ ค. การปฏริปูเศรษฐกิจจนีในปี ค.ศ. 1978 เป็นช่วงเวลาท่ี เติง้ เสีย่ว ผงิ เข้ามาปกครองจนี 

 และได้วางรากฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวาทะส�าคัญคือ “ไม่ว่าแมวจะสีอะไร  

 ขอให้จับหนูได้เป็นพอ” จากการปฏิรูปน้ีเองเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้ประเทศจีนก้าวขึ้น 

 เป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลกมาจนถึงปัจจุบัน

19. ตอบ ก. รูปแบบการปกครองแต่ละรูปแบบแสดงถึงการใช้อ�านาจในการปกครอง และการ 

 บริหารประเทศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้น�าหรือประชาชนขึ้นอยู่กับรูปแบบการ 

 ปกครองที่มีความแตกต่างกันของแต่ละประเทศ

20. ตอบ ง. ประเทศในทวปียุโรปได้เริม่ต้นการส�ารวจทางทะเลเพ่ือต้องการพัฒนาเส้นทางเดนิเรอื 

 ตดิต่อระหว่างยุโรปกับเอเชยี ท�าให้ค้นพบดนิแดนใหม่ ๆ  และเพ่ือล่าอาณานิคม โดยโปรตเุกส 

 เป็นชาติแรกที่ริเริ่มการส�ารวจทางทะเลอย่างจริงจัง

21. ตอบ ข. มนุษย์ไฮดรา เป็นมนุษย์ที่ถูกค้นพบบริเวณทวีปยุโรปในยุคก่อนประวัติศาสตร์

22. ตอบ ก. ฟาโรห์ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการปกครองโดยมีต�าแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินใน 

 การปกครองอียิปต์โบราณ ซึ่งอารยธรรมอียิปต์โบราณมีสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกบ่งบอกถึง 

 การมีอารยธรรมท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต เช่น พีระมิดเป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระศพ 

 ของฟาโรห์ แสดงถึงความเป็นอมตะของฟาโรห์ท่ีเก่ียวข้องกับความคิดความเชื่อด้านศาสนา 

 และปรัชญา 

23. ตอบ ง. Renaissance มีความหมายถึง การคืนชีพหรือการเกิดขึ้นใหม่ของยุคฟื้นฟูศิลปะ 

 วิทยา การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา ได้กลับมาฟื้นฟูและรุ่งเรืองอีกครั้ง

24. ตอบ จ. เป็นการศกึษาแบบบรูณาการด้วยความเข้าใจและการใช้เหตผุลบนพ้ืนฐานของความ 

 เชื่อมโยงของสาขาวิชาหลายด้านเพ่ือน�าองค์ความรู้มาต่อยอดเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์โดย 

 มีการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
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47. ตอบ ง. เมื่อสิ้นสุดยุคราชวงศ์มังรายท่ีปกครองบ้านเมือง เชียงใหม่ในฐานะประเทศราช 

 ของพม่า จึงถูกพม่าปกครองโดยแต่งตั้งให้เจ้านายจากพม่าเป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงใหม ่

 โดยตรง มีบทบาทในการเกณฑ์ทหารและท�าเสบียงเพ่ือท�าสงครามกับกรุงศรีอยุธยา เจ้า 

 ผู้ปกครองเชียงใหม่สมัยที่ถูกพม่าปกครอง มีทั้งสิ้นจ�านวน 13 พระองค์

48. ตอบ ง. ศาสนา วัฒนธรรม การปกครอง เป็นสิ่งท่ีมีความเชื่อมโยงระหว่างกันกับการศึกษา 

 ประวัติศาสตร์สังคมไทย เน่ืองจากการค้นพบหลักฐาน ข้อมูล และข้อพิสูจน์ สามารถน�ามา 

 เปรียบเทียบด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทราบถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สังคมไทยท่ี 

 เกิดขึ้นในอดีต

49. ตอบ ก. นโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า ประกาศโดยนายกรฐัมนตร ีพลเอก ชาตชิาย 

 ชุณหะวัณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนสนามรบของอินโดจีน 

 ให้เป็นสนามการค้าท่ีมกี�าไรในเชงิธุรกิจ เป็นนโยบายทีช่่วยคลีค่ลายสถานการณ์ความขดัแย้ง 

 ได้เป็นอย่างดี สร้างโอกาสในการท�าธุรกิจร่วมกันกับประเทศในกลุ่มอินโดจีน และสร้างความ 

 สัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในการพัฒนา 

 เศรษฐกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา 

50. ตอบ ข. การบรูณาการความรูเ้ป็นตัวช่วยทีท่�าให้มข้ีอมลูสนับสนนุสมมตฐิานตามวัตถปุระสงค์ 

 และเป้าหมายท่ีมากข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีทางเลือกของ 

 แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น

Social Studies_A-Level .indb   76 2/16/23   1:34 AM

ตัวอย่างหนังสือ



ส่วนที่ 2 ข้อสอบจ�ำลองแบบแยกสำระวิชำ

95คู่มือตะลุยโจทย์สังคมศึกษา A-Level

ข้อสอบจ�าลองชุดที่ 5 : ภูมิศาสตร์

ค�าอธิบาย : จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค�าตอบเดียว โดยข้อสอบมีจ�านวน 50 ข้อ

1. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ก. การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่จากการจ�าลองย่อส่วน

ข. การวัดสภาพอากาศและข้อมูลโดยพื้นฐานทั่วไป

ค. การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการในแต่ละด้าน

ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค. 

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับอุตตรายัน 

ก. เวลากลางวันมีเวลาที่นานกว่าเวลากลางคืน

ข. เกิดน�้าท่วมฉับพลันทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ค. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศเหนือมากกว่าทิศใต้

ง. การเกิดน�้าทะเลลดลงอย่างฉับพลัน

จ. ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้อง

3. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแผนที่

ก. มาตราส่วน

ข. ค�ากล่าวอ้าง

ค. สัญลักษณ์

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

4. แผนที่ใดจัดเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง

ก. แผนที่การใช้ที่ดิน

ข. แผนที่ภูมิประเทศ

ค. แผนที่ภูมิอากาศ

ง. แผนที่รัฐกิจ

จ. ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้อง
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25. สิ่งใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรณีวิทยา

ก. ส่วนประกอบของโลก

ข. วัฏจักรของหิน

ค. การบ�าบัดน�้าเสีย

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

จ. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. การก�าหนดรายละเอียดพิกัดภูมิศาสตร์เป็นตัวช่วยท่ีท�าให้การจัดการข้อมูลและระบบ

สารสนเทศมีความชัดเจนมากขึ้น

ข. การศึกษา GIS เป็นการศึกษาที่ใช้ระบบ AI ในการจัดการข้อมูลเท่านั้น

ค. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการศึกษาประกอบกับระบบภูมิสารสนเทศต้องระมัดระวังการ

บิดเบือนข้อมูล

ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค. 

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

27. หน่วยงานใดมีหน้าที่ติดตามเกี่ยวกับระดับน�้าขึ้นลงแต่ละวัน

ก. กรมทรัพยากรธรณี

ข. กองระบาดวิทยา

ค. กรมการเกษตร

ง. กรมอุทกศาสตร์

จ. กรมอุตุนิยมวิทยา

28. การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของกระแสลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดย

ปัจจัยใด

ก. ปรากฏการณ์เอลนีโญ

ข. การเกิดลมหมุนในลมทะเลตามเงื่อนไข

ค. การหนุนของน�้าทะเลและปรากฏการณ์เอี่ยวเล่นน�้า

ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค. 

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
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40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของการมีอนุสัญญา / พิธีสาร / กฎหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในมิติ

ทางสังคม

ก. การจัดระเบียบในการควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม

ข. การใช้เป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีอ�านาจ

ค. การสร้างเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือกันในระดับผู้น�า

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

จ. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

41. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ก. การเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้น

ข. การสั่นสะเทือนของพื้นดินอย่างรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดแผ่นดินไหว

ค. ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวมีผลกระทบเฉพาะความสัมพันธ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

เท่านั้น

ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค. 

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

42. Greenhouse Gas มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ภาวะเรือนกระจก

ข. ครีษมายัน

ค. การเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง

ง. วาตภัย

จ. ภาวะฟ้าครึ้มและฝนฟ้าคะนอง

43. เกณฑ์อากาศหนาวในระดับอุณหภูมิใดจัดอยู่ในกลุ่มอากาศเย็น

ก. 19 องศาเซลเซียส

ข. 7 องศาเซลเซียส

ค. 30 องศาเซลเซียส

ง. 1 องศาเซลเซียส

จ. 15 องศาเซลเซียส
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เฉลยและค�าอธิบาย

1. ตอบ ง. ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีหลายด้าน เช่น แผนที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ 

ลักษณะทางภมูศิาสตร์ในพ้ืนทีต่่าง ๆ  ท�าให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้บนพ้ืนโลกและ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ และเคร่ืองมือวัดค่าข้อมูลต่าง ๆ 

ใช้ในการส�ารวจและบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ เช่น การตรวจวัดสภาพอากาศและการ

ตรวจวัดความเร็วลม เป็นต้น

2. ตอบ ก. ครษีมายัน เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า อตุตรายัน ซึง่จะเกิดขึน้วนัที ่21 มถินุายนของทกุปี เป็น

วันทีเ่วลากลางวนัยาวท่ีสดุในรอบปี ดวงอาทิตย์ข้ึนทางทศิตะวันออกเฉยีงไปทางเหนอืมากทีส่ดุ 

ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวของ

ประเทศในซีกโลกใต้

3. ตอบ จ. ค�ากล่าวอ้างไม่ใช่องค์ประกอบของแผนท่ี องค์ประกอบของแผนที่ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่

ปรากฏอยู่บนแผนท่ี ซึ่งใช้แทนเพ่ือให้ผู้ที่ใช้งานแผนที่ทราบข้อมูลและรายละเอียดส�าหรับ

การใช้แผนที่ โดยท่ัวไปมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ ขอบระวางแผนที่ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

มาตราส่วน ค�าอธิบายสัญลักษณ์ และทิศ

4. ตอบ จ. แผนที่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งจากวัตถุประสงค์

ของการใช้งาน แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. แผนที่อ้างอิงทั่วไป (General Reference Maps)  

จะมีมาตราส่วนใหญ่เป็นแผนที่ฐานในการสร้างแผนที่ประเภทอื่น 2. แผนท่ีเฉพาะเรื่อง 

(Thematic Maps) จะแสดงข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท�าต้องการ เช่น แผนที่ดิน 

แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิอากาศ  แผนที่รัฐกิจ  เป็นต้น

5. ตอบ จ. สิง่ท่ีปรากฏบนแผนท่ีจะใช้สแีละสญัลกัษณ์แทนสิง่ทีป่รากฏบนพ้ืนโลกจรงิ โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ทะเล แม่น�า้ ภูเขา และมหาสมุทร 

2. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร บ้านเรือน สนามบิน เขื่อน และถนน เพื่อความสวยงามและ

ง่ายส�าหรับการใช้งาน

6. ตอบ ข. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์ 3. ขั้นตอนการท�างาน 4. ข้อมูล และ 5. บุคลากร ซึ่งมีความส�าคัญ 

มากท่ีสุดเพราะผู้ท่ีท�างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ กลุ่มผู้สร้างข้อมูล เพ่ือท�าให ้

ผู้ใช้งานแผนที่ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล น�าข้อมูลพื้นที่มาวิเคราะห์ และ

น�าเสนอข้อมูลออกเป็นแผนที่และรายงานต่อไป
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13. ตอบ ก. ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เกิดขึ้นจากการประชุม COP ครั้งท่ี 21 ที่ 

 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นความตกลงตามกรอบ 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพ่ือก�าหนด 

 มาตรการในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

14. ตอบ ค. การส�ารวจประชากรและการศึกษาลักษณะทางกายภาพสามารถประยุกต์เพ่ือ 

 เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในการตั้งถ่ินฐานเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยทาง 

 ภูมิศาสตร์ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเอื้อต่อการ 

 ตั้งถ่ินฐานในบริเวณต่าง ๆ ถ้าบริเวณใดมีบ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนหรือเมืองจะ 

 วิเคราะห์ได้ว่าบริเวณนั้นมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

15. ตอบ ค. ภูมิศาสตร์มนุษย์เป็นสาขาวิชาภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ โดยการวิเคราะห ์

 รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   

 ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม เป็นต้น

16. ตอบ ค. การจดัการสิง่แวดล้อมต้องอาศยัความร่วมมอืกันของทกุภาคส่วน โดยเริม่จากการมี 

 จิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนทีต่นเองอาศัยอยู่เพือ่ให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยนื

17. ตอบ ค. ทวีปยุโรปมีลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นคาบสมุทรย่ืนออกไปในทะเลหลายแห่ง  

 คาบสมทุรทีส่�าคัญ เช่น คาบสมทุรสแกนดเินเวีย คาบสมทุรไอบเีรยี คาบสมทุรอติาล ีคาบสมทุร 

 บอลข่าน เป็นต้น

18. ตอบ ก. Af เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของลุ่มแม่น�้าแอมะซอนท่ีอยู่ 

 ในบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรโดยมีฝนตกชุกทุกเดือนและไม่มีอากาศแห้งแล้ง

19. ตอบ ข. แผนที่รัฐกิจ (Political Map) คือ แผนท่ีแสดงอาณาเขตทางการปกครอง เช่น เขต 

 จังหวัด เขตประเทศ พร้อมทั้งแสดงที่ตั้ง ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า หรือเมืองส�าคัญอื่น ๆ 

20. ตอบ ก. เส้นลองจิจูด ลากผ่านแนวเหนือและใต้ของโลก ก�าหนดให้เส้นลองจิจูดท่ีลากผ่าน 

 ต�าบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นมาตรฐานที่ละติจูด 0 องศา โดยแบ่งโลก 

 ออกเป็นซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก มีระยะห่างระหว่างกัน 15 องศา มีท้ังหมด 24 เส้น 

 จึงเท่ากับ 360 องศา
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39. ตอบ ง. อนุสัญญาบาเซล เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมและการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 

 ของเสียอันตรายและการก�าจัดน้ันเป็นมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการ 

 ของเสียในระดับสากล เช่น การห้ามส่งออกของเสียอันตรายจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วไปยัง 

 ประเทศที่ก�าลังพัฒนา เป็นต้น ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับกฎหมายของไทย การควบคุมวัตถุอันตราย 

 นั้นมีผลทั้งการผลิต น�าเข้า ก�าจัด ส่งออก และใช้งาน 

40. ตอบ ก. การจดัระเบยีบและการควบคมุตามข้อตกลง เป็นสิง่ท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาและรกัษา 

 ไว้ซึ่งความเรียบร้อยในทรัพยากรและการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามแต่ละรูปแบบ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

41. ตอบ ข. แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนตัว 

 โดยฉับพลันของรอยเลื่อนภายในเปลือกโลก มีสาเหตุส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. เกิดจาก 

 ธรรมชาติ คือ การเคลื่อนตัวฉับพลันของรอยเลื่อนมีพลัง การปะทุของภูเขาไฟ 2. เกิดจากการ 

 กระท�าของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การสร้างเขื่อน การเกิดแผ่นดินไหวใน 

 แต่ละครั้งจะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป

42. ตอบ ก. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ 

 ของโลกที่ห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก โดยเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ท�าให้ปริมาณ 

 ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้นจนก่อเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก จนน�าไปสู่ภาวะ 

 โลกร้อน

43. ตอบ ก. ส�าหรับเกณฑ์อากาศหนาวจะใช้อุณหภูมิต�่าสุดประจ�าวันท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว โดย 

 แบบหนาวจัดมีอุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป ส่วนแบบอากาศหนาวมีอุณหภูมิอยู่ 

 ที่ 8.0-15.9 องศาเซลเซียส และแบบอากาศเย็นมีอุณหภูมิตั้งแต่ 16.0-22.9 องศาเซลเซียส 

44. ตอบ ก. GPS  (Global Positioning System : GPS) เป็นระบบดาวเทียมที่ออกแบบขึ้นมา 

 เพ่ือใช้ในการน�าทางและการบอกพิกัดบนพ้ืนโลกภายใต้ดาวเทียมทีโ่คจรอยู่เตม็ท้องฟ้า 24 ดวง 

 ที่รับสัญญาณท่ีต้องมีอย่างน้อย 3 ดวง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เครื่องมือหาพิกัดด้วย 

 สัญญาณดาวเทียม”

45. ตอบ ง. องค์ประกอบส�าคัญของระบบ GPS ประกอบด้วย ส่วนผู้ใช้งาน สถานีควบคุม และ 

 ส่วนอวกาศหรือระบบดาวเทียมในวงโคจรรอบโลก
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กุญแจสู่ความส�าเร็จ

การประสบความส�าเร็จในการเรียนน้ันไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะการเตรียมพร้อมของ 

แต่ละคนน้ันเกิดขึน้จากเป้าหมายและการวางระเบยีบความคดิ ไม่ว่าผูอ่้านจะเข้าศกึษาต่อคณะใดและ

มีอนาคตต่ออาชีพอย่างไรก็ตาม การหากุญแจสู่ความส�าเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

กุญแจของพี่อย่างหนึ่งที่สามารถเล่าได้คือ “ความสม�่าเสมอ” และ “การพัฒนาตนเอง” แม้สิ่ง 

ที่เราเจอในแต่ละวันจะเป็นเรื่องท่ียาก ท้าทาย และน่าเบื่อหน่าย แต่เมื่อเราปรับความคิดและจัดการ

ตนเองได้ พี่เชื่อว่าการพัฒนาความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของแต่ละคนล้วนเกิดขึ้นได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัววิชาสังคมศึกษาหรือวิชาอื่น ๆ ทุกคนสามารถน�ากุญแจข้างต้นมาใช้ได้

ทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับความท้าทายมากน้อยเพียงใดก็ตาม ในระหว่างทางเราอาจต้องเจอกับ

ข้อสอบจ�านวนมาก แต่การจดัการอย่างเป็นระบบและการเรยีนรูจ้ากทัง้ความผดิพลาดและความสมหวัง

ในแต่ละช่วงเวลา ล้วนเป็นภูมิต้านทานในการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้ 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีพ่ีอยากบอกทุกคนเลยคือ ไม่ว่าจะได้คะแนนมากหรือน้อย นั่นไม่ใช่ค�าตอบท่ีดีท่ีสุด 

ในการตัดสินคุณค่าของตัวเรา แม้มันจะมีผลต่อการย่ืนเข้าศึกษาต่อในปัจจุบันก็ตาม ในช่วงเวลาที่จะ

เตรียมความพร้อมนั้น อยากให้ผู้อ่านวางแผนในการเรียน การอ่านหนังสือ และฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ 

รวมถงึมคีวามตัง้ใจและปรบัตวัตามสถานการณ์ ให้เน้นหนกัเบาตามความสามารถและพัฒนาศกัยภาพ

ของตนเอง เพราะเชือ่ว่าไม่ว่าจะวิชาสงัคมศกึษาหรอืวิชาอืน่ใด ล้วนมคีวามหมายและความส�าคญัเสมอ

เชื่อว่าทุกคนจะหา “กุญแจ” ความส�าเร็จทั้งวันนี้และในอนาคตเจอ
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