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 ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3 
 

14. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร หมายถึงการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ เรื่อง การเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ส่งผลดีต่อเกษตรกรในด้านใด  

  1) นําความรู้สมัยใหม่มาใช้    2) มีรายได้สม่ำเสมอ เลี้ยงตนเองได้  

  3) มีผลผลิตสูง ส่งเป็นสินค้าออกได้   4) เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีรายได้สูง  

เฉลย  2) มีรายได้สม่ำเสมอ เลี้ยงตนเองได้  

  การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน  

รวมทั้งให้เกษตรกรมีรายได้ที่สม่ำเสมอ และสามารถเลี้ยงตนเองได้ 

15. “ราคาสินค้าในประเทศเวเนซูเอลาเพ่ิมสูงขึ้น คนอดอยากหิวโซลี้ภัยไปยังบราซิล” จากข้อความนี้ สะท้อนปัญหา

ทางการเงินอย่างไร 

  1) ภาวะเงินฝืด      2) ภาวะเงินเฟ้อ  

  3) ภาวะเงินเกินดุล     4) ภาวะเงินขาดดุล 

เฉลย  2) ภาวะเงินเฟ้อ  

  ภาวะเงินเฟ้อ คือ การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อราคา

สินค้าสูงขึ้น เงินตราหนึ่งหน่วยจึงสามารถซ้ือสินค้าและบริการได้น้อยลง ดังนั้นคนที่อดอยากอาจลี้ภัยไปประเทศท่ี

เศรษฐกิจดีกว่าได้ 

16. ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ หมายถึงข้อใด  

  1) ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนจำนวนมากเพ่ือเก็งกําไร  

  2) ผู้ประกอบการมุ่งเน้นผลิตสินค้าท่ีเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต  

  3) ผู้ประกอบการหันไปลงทุนภาคเกษตรมากขึ้นเพ่ือกระจายโครงสร้างการผลิต  

  4) ผู้ประกอบการระดมทุนเข้ามาลงทุนในสังคมชนบทที่เน้นความใกล้ชิดธรรมชาติ 

เฉลย   1) ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนจำนวนมากเพื่อเก็งกําไร  

  ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ หมายถึง ภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยลงทุนต่าง ๆ 

เพ่ิมข้ึนสูงเกินกว่าราคาตามความเป็นจริง จนเกิดอุปสงค์เทียมจากการเก็งกำไรที่ทำให้ราคาเพ่ิมสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็น

วงจร และขยายตัวเหมือนฟองสบู่ 
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17. สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิก  

  1) สหกรณ์นิคม      2) สหกรณ์ร้านค้า  

  3) สหกรณ์บริการ     4) สหกรณ์ออมทรัพย์  

เฉลย  2) สหกรณ์ร้านค้า  

  สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ดังนั้น 

จึงเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิก 

18. ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ร้าน 7-Eleven จัดเป็นหน่วยเศรษฐกิจในข้อใด  

  1) หน่วยรัฐบาล      2) หน่วยธุรกิจ  

  3) หน่วยครัวเรือน     4) หน่วยเอกชน 

เฉลย  2) หน่วยธุรกิจ  

  ร้าน 7-Eleven เป็นการที่กลุ่มบุคคลทำหน้าที่เอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มาผสมผสานผลิตเป็นสินค้าหรือ

บริการแล้วนำไปขายให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายคือ แสวงหากำไรสูงสุด หรือมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในธุรกิจ

นั้น 

19. ข้อใดต่อไปนี้ใกล้เคียงกับบทบาทหรือฐานะของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุด  

  1) ทรงมีฐานะเป็นพ่อเมือง และเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ  

  2) ทรงมีฐานะเป็นเจ้าชีวิต แต่มอบอำนาจในการสั่งประหารชีวิตให้เป็นของคณะลูกขุน  

  3) ทรงมีฐานะเป็นเทวราชา ทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์  

  4) ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดแต่เพียงในนาม แต่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่แท้จริงคือสมุหนายกและสมุหกลาโหม 

เฉลย   3) ทรงมีฐานะเป็นเทวราชา ทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์  

  บทบาทของกษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง เรียกว่า การปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น การเข้าเฝ้ากษัตริย์ต้องหมอบคลาน ห้ามมองพระพักตร์พระมหากษัตริย์ ทำให้

ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนห่างเหิน 

20. ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.1991 - พ.ศ.2031 ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงขึ้นครองราชย์ ตรงกับ

คริสต์ศตวรรษใด  

  1) คริสต์ศตวรรษที่ 14     2) คริสต์ศตวรรษที่ 16  

  3) คริสต์ศตวรรษที่ 18     4) คริสต์ศตวรรษที่ 20 

เฉลย  4) คริสต์ศตวรรษที่ 20 

  คริสต์ศตวรรษที่ 20 อยู่ระหว่างปี พ.ศ.1901 – 2000 ดังนั้นสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงขึ้น

ครองราชย์ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่ 20 
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21. จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามากข้ึน 

นักเรียนสามารถตามรอยประวัติศาสตร์จากละครเรื่องนี้ได้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อไปนี้ได้ ยกเว้นข้อใด  

  1) ศาลพระกาฬ      2) ตลาดดินสอ  

  3) วัดไชยวัฒนาราม     4) ป้อมวิไชยประสิทธิ์ 

เฉลย   1) ศาลพระกาฬ   

  ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดง และสันนิษฐานว่ามีเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำ

ด้วยศิลา ซึ่งเป็นประติมากรรมแบบลพบุรี จึงไม่เกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยา 

22. นายเกิด อายุ 40 ปี เป็นชาวนาเมืองสุพรรณในสมัยกรุงธนบุรี หลบเลี่ยงไม่เข้าเวรรับราชการ และไม่ส่งเงิน

หรือสิ่งของทดแทนการขาดราชการของตน จึงถูกจับและลงโทษ ถามว่านายเกิดมีความผิดฐานไม่จ่ายเงินภาษี

ประเภทใด  

  1) จกอบ   2) ฤชา    3) ส่วย   4) อากร 

เฉลย   3) ส่วย  

 ส่วย คือ สิ่งของหรือเงินที่ไพร่หลวงจ่ายให้รัฐทดแทนการถูกเกณฑ์มาทำงาน 

ส่วนข้ออ่ืนนั้นไม่ถูกต้อง  

1) ผิด เพราะ จกอบ คือ ค่าผ่านด่านขนอนทั้งทางบกและทางน้ำ    

2) ผิด เพราะ ฤชา คือ เงินค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากการให้บริการจากราษฎร 

4) ผิด เพราะ อากร คือ เงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรที่ประกอบอาชีพได้ 

23. ข้อใดกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ไม่สอดคล้องกัน  

  1) รัชกาลที่ 1 : ขุดคลองรอบกรุง พระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดง  

  2) รัชกาลที่ 4 : สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ จัดทำสนธิสัญญาเบาว์ริง  

  3) รัชกาลที่ 5 : จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์และโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  

  4) รัชกาลที่ 6 : จัดตั้งดุสิตธานี และนําสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 

เฉลย   4) รัชกาลที่ 6 : จัดตั้งดุสิตธานี และนําสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 2 

  รัชกาลที่ 6 นำสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร (อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย) ในการทำสงครามโลกครั้งที่ 1 

ส่วนสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 8 

 

 


