บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
ชื่อ-สกุล ....................................................................................... เลขที่นั่งสอบ ...........................
สถานที่สอบ ................................................................................. หองสอบ..................................
คําอธิบาย
1. ขอสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (92) (14 หนา) จํานวนรวม 50 ขอ (ขอ 1-50) ใชเวลา 1
ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. กอนตอบคําถามใหเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และหองสอบบนหนาปกขอสอบและ
กระดาษคําตอบใหชัดเจน
3. ใหตรวจสอบรหัสวิชาที่สอบกับกระดาษคําตอบวาตรงกันหรือไม กรณีไมตรงใหแจงผูคุมสอบเพื่อขอ
กระดาษคําตอบที่ถูกตอง แลวกรอกขอมูลหรือระบายใหสมบูรณ
4. ในการตอบคําถาม ใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบใหเต็มวง (หามระบาย
นอกวง) ถาตองการเปลีย่ นตัวเลือกใหม ตองลบใหสะอาดจนหมดรอยดําแลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม
ตัวอยาง
➀➁➂●
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●➂●
➀➁➂●
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ถูกวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี

5. หากมีการทดเลขใหทดบนขอสอบ หามนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ

เอกสารนี้เปนเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
หามลอกเลียนหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต

รหัสวิชา 92
หนา 2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : จํานวน 50 ขอ (ขอ 1-50)
เวลาสอบ 10.30-12.00 น.
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคาํ ตอบทีถ่ กู ตองเพียงคําตอบเดียว จํานวน 50 ขอ ขอละ 2 คะแนน
รวม 100 คะแนน
1. ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะเหตุใดจึงกลาววา “สัตวโลกจึงตองเปนไปตาม
กรรม”
1. เพราะทุกชีวิตตองมีการเกิดอีก
2. เพราะทุกชีวิตลวนเปนอนิจจัง
3. เพราะทุกชีวิตเกิดมามีความทุกข
4. เพราะทุกชีวิตเกิดมาแลวจะขัดขืนไมได
2. ขอใดเปนจุดมุงหมายสําคัญของ “โอวาทปาติโมกข” ในทางพระพุทธศาสนา
1. เพื่อใหรูจักบาปบุญ คุณ โทษ
2. เพื่อใหเปนผูมีความเมตตากรุณาเสมอ
3. เพื่อใหรูจักเปนผูมีความเสียสละ ลดละความตระหนี่
4. ใหละเวนความชั่ว ทําความดี และทําจิตใจใหบริสุทธิ์
3. “คบคนดี ฟงวจีโดยเคารพ นอบนบดวยพินิจ ทํากิจดวยปฏิบัติ” คํากลาวนี้เปนแนวทางการ
ปฏิบัติตนที่มีความสอดคลองกับหลักธรรมในขอใด
1. วุฒิธรรม 4
2. จักรธรรม 4
3. อิทธิบาท 4
4. สังคหวัตถุ 4

รหัสวิชา 92
หนา 3
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
4. สุนทรปฏิบัติตนตามหลักธรรมอริยสัจ 4 และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี
แสดงวาสุนทรจะตองมีคุณลักษณะอยางไร
1. มีความเมตตากรุณา
2. มีความรอบคอบ ไมประมาท
3. มีความเสียสละ ลดละความตระหนี่
4. มีเหตุผล รูจักแกปญหา ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นได
5. บุคคลในขอใดเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจ 4
1. สุดารัตนเปนผูมีความเมตตากรุณาตอผูอื่น
2. จันดาเปนผูมีเหตุผล รูจกั แกปญหา และปองกันปญหา
3. นันทากอนจะลงมือทําสิ่งใด มีความรอบคอบไมประมาทเสมอ
4. เมธาวีเปนผูที่มีนิสัยชอบชวยเหลือ เสียสละ และลดละความตระหนี่ลง
6. สํานวนที่วา “อยูคนเดียวใหระวังความคิด อยูกับหมูมิตรใหระวังวาจา” จากสํานวนดังกลาว
มุงเนนสอนใหเราปฏิบัติตนใหมีสติรอบคอบในเรื่องใด
1. การทํางาน
2. การประพฤติตัว
3. การศึกษาธรรม
4. การรับประทานอาหาร
7. การกระทําของบุคคลในขอใดเปนการใชหลักคุณธรรมในการยกระดับจิตใจตนเองใหสูงขึ้น
1. เสรีจะใหอภัยตอผูอื่นเสมอ
2. ดาราฝกใหเปนผูที่มีความเมตตากรุณา
3. ดํารงมีความละอาย เกรงกลัวตอบาป
4. ฉันทนาเปนผูที่มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

รหัสวิชา 92
หนา 4
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
8. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญยิ่งของสมาธิที่เปนจุดหมายระดับตนทางพระพุทธศาสนา
1. กําจัดกิเลสใหหมดไปจากจิตใจได
2. ทําใหเกิดการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
3. สามารถระงับกิเลสไดบางเปนครั้งคราว
4. พิจารณาธรรมจนเห็นแจงในไตรลักษณ
9. หนาที่ชาวพุทธในขอใดที่นักเรียนคิดวาจะสามารถปฏิบัติไดงายที่สุด
1. ทําจิตใจใหเปนกุศล
2. การทําสมาธิทุกวัน
3. เขาคายปฏิบัติธรรมอบรมจิต
4. ฟงรายการพระธรรมเทศนาจากวิทยุทุกวันอาทิตย
10. อรอุมาจะไปทําบุญที่วัดเปนประจํา เมื่อไปถึงวัดเขาจะทําพิธีสมาทาน รักษาอุโบสถ การ
กระทําดังกลาว อรอุมามีจุดมุงหมายเพื่ออะไร
1. เพื่อขัดเกลากิเลส
2. เพื่อใหเห็นแจงในหลักธรรม
3. เพื่อใหเขาใจในพระพุทธศาสนา
4. เพื่อฝกใหเปนคนดี ไมกระทําความชั่ว
11. คํากลาวทีว่ า “มนุษยทกุ คนทีเ่ กิดมามีศกั ดิศ์ รีเทาเทียมกัน” มีความสอดคลองกับการกระทําใน
เรื่องใดตอไปนี้
1. นาย ก มีเพื่อนสนิทตางศาสนา
2. นาย ข เขาแถวซื้ออาหารทุกครั้ง
3. นาย ค ปฏิบัติตนตามกฎจราจร
4. นาย ง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

รหัสวิชา 92
หนา 5
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
12. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
1. เปนเสนทางการคาที่สําคัญในอดีต
2. การลาอาณานิคมของมหาอํานาจ
3. มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยูรวมกัน
4. การประกอบอาชีพหลักของคนในภูมิภาค
13. สังคมทีม่ คี วามแตกตางทางดานเชือ้ ชาติและศาสนา เราจะมีแนวทางในการสงเสริมการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยใหมีความกาวหนาไดอยางไร
1. การเปนผูมีเหตุผล
2. การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
3. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. การสรางทัศนคติที่ดีตอเพื่อนมนุษย
14. ขอใดเปนหนาทีข่ องสถาบันทางสังคมในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกสมาชิกโดยตรง
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ใหความรักความมั่นคงทางจิตใจแกสมาชิก
สรางระเบียบและกฎเกณฑใหกับสังคม
เสริมสรางงานและรายไดใหแกสมาชิก
สนองความตองการทางจิตใจหรือเปนที่พึ่งทางใจแกสมาชิก
ถายทอดความรู ทัศนคติ วัฒนธรรม ทักษะอาชีพและการดําเนินชีวิต

1. ขอ ก ข และ จ
3. ขอ ก ค และ ง

2. ขอ ก ข และ ง
4. ขอ ข ค และ จ
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หนา 6
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
15. วิธีการซื้อขายสังหาริมทรัพยในขอใดไมสามารถนําไปบังคับคดีได
1. มีพยานตั้งแต 2 คนขึ้นไป
2. ลงลายมือชื่อทั้งผูขายและผูซื้อ
3. วางมัดจําหรือชําระเงินบางสวน
4. ทําหลักฐานการซื้อขายเปนหนังสือ
16. การปฏิบัติอยางไรตอไปนี้ถือวามีสวนรวมปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
1. สมชายไมรังแกเพื่อนที่ออนแอกวา
2. สมยศใหความชวยเหลือคนยากไรที่พบเห็นอยางสมํ่าเสมอ
3. สมศักดิ์ใหเพื่อนขอยืมหนังสือและอุปกรณการเรียนอยูเสมอๆ
4. สมชาติไมดูถูกเหยียดหยามคนที่มีเชื้อสายอื่นที่เขามาอาศัยในหมูบานของตน
17. การปฏิบัติอยางไรถือไดวาเปนการรักษาวัฒนธรรมของชาติ
1. ด.ญ.มะลิพยายามฝกใชภาษาไทยใหถูกตอง
2. ด.ญ.ชบาฝกหัดการทํานํ้าพริกปลาทูจากคุณแม
3. ด.ญ.ลําดวนรวมแสดงหมอลํากับคณะครูเพลงชื่อดัง
4. ด.ญ.กุหลาบไมสนใจฟงเพลงของชาติอื่นที่กําลังโดงดัง
18. ถานักเรียนอาศัยอยูในชุมชนที่มีความแตกตางทางความเชื่อ นักเรียนจะมีวิธีการใดที่เหมาะ
สมในการลดความขัดแยงของคนในเบื้องตน
1. เปนคนกลางคอยไกลเกลี่ย แนะนํา ชวยเหลือคูกรณีในทุกโอกาส
2. เปนอาสาสมัครเพื่อทําหนาที่สรางความปรองดองใหเกิดในหมูบาน
3. ลดความอคติหรือเกลียดชังโดยการยอมรับและเขาใจถึงความแตกตาง
4. เขารวมการอบรมใหความรูเพื่อสรางความรักสามัคคีของคนในชุมชนทุกครั้ง
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19. การเปดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล เปนการถวงดุลอํานาจ
อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของฝายใด
1. ฝายตุลาการถวงดุลอํานาจฝายบริหาร
2. ฝายบริหารถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติ
3. ฝายนิติบัญญัติถวงดุลอํานาจฝายบริหาร
4. ฝายตุลาการถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติ
20. การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนในขอใดมีความถูกตอง
1. ประชาชนเลือกตัวแทน 20 คนเสนอเรื่องแนวทางการเลือกตั้งทองถิ่น
2. ประชาชนที่เปนตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง เสนอเรื่องการเพิ่มจํานวน ส.ส. ในเขต
3. ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 5,000 คนเสนอเรื่องการเพิ่มจํานวนศาลปกครอง
4. ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คนเสนอเรื่องแนวทางจัดการศึกษา
21. ใครคือผูรับผลประโยชนจากการกระจายรายไดในทางเศรษฐศาสตร
1. ผูประกอบการ
2. เจาของปจจัยการผลิต
3. เจาของที่ดินและแหลงทุน
4. แรงงานทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการผลิต
22. ขอใดคือสาเหตุทที่ าํ ใหราคาลําไยสดในฤดูกาลผลิตทีผ่ า นมาตกตํา่ ลงมาก จนผูผ ลิตตองรองขอ
ความชวยเหลือจากรัฐ
1. ปริมาณผลผลิตมีมากจนลนตลาด
2. ความนิยมในการบริโภคลําไยของคนไทยลดลง
3. ผลไมจากตางประเทศเขามามีสวนแบงจากตลาดลําไยของไทย
4. รายไดของผูบริโภคลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังเกิดอุทกภัย
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23. หลักการสหกรณและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกันในเรื่องใด
1. การมุงแกปญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผูมีรายไดนอย
2. การเนนใหพึ่งตนเองไดและรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
4. สงเสริมการใชชีวิตสันโดษ พอเพียง พอใจในสภาพความเปนอยู
24. เหตุการณในขอใดที่ผูบริโภคสามารถเรียกรองสิทธิการไดรับการชดเชยจากผูประกอบการ
1. แดงซื้อรองเทาสนสูงมาใชไดไมนาน สนรองเทาก็หัก
2. ดําสั่งอาหารจากภัตตาคารมารับประทานแตไมอรอยอยางที่คิด
3. ดีซื้อเครื่องซักผาใหมจากรานเมื่อมาเสียบปลั๊กที่บานแลวเครื่องไมทํางาน
4. ดาวจะซื้อกางเกงยีนสแตพบวาราคาขายในรานแพงกวาที่ระบุไวในปายโฆษณา
25. ระบบเศรษฐกิจแบบใดทีม่ กี ารแขงขันทางเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ ใชปจ จัยการผลิตสิน้ เปลืองทีส่ ดุ
และรัฐเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจนอยที่สุด
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมคอนไปทางทุนนิยม
4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมคอนไปทางสังคมนิยม
26. ปจจัยใดใชบอกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดชัดเจนที่สุด
1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูงขึ้น
2. การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สัดสวนของคนยากจนตอประชากรทั้งประเทศลดลง
4. การบริการทางสังคมเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร
สูงขี้น
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27. ขอใดไมใชเหตุผลสําคัญที่ทําใหหลายประเทศใชนโยบายการคาแบบคุมกัน
1. การรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
2. การเสียเปรียบดุลการคาระหวางประเทศ
3. การสงเสริมการผลิตสินคาและบริการเพื่อสงออก
4. การปกปองการผลิตภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เพิ่งพัฒนาขึ้น
28. ขอใดคือปจจัยสําคัญเบื้องตนที่พึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1. การลดชองวางของระดับคุณภาพชีวติ ในประเทศสมาชิก
2. การทําขอตกลงระดับทวิภาคีในระหวางกลุมประเทศสมาชิก
3. การกําหนดมาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตในกลุมประเทศสมาชิก
4. การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางประเทศสมาชิกใหเหลือ 0%
29. บุคคลกลุมใดไดรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอนอยที่สุด
1. เจาหนี้เงินกู
2. แรงงานรับจางทุกประเภท
3. ผูประกอบการคาทั้งคาปลีกและคาสง
4. กรรมการและพนักงานลูกจางในหนวยราชการ
30. ขอใดคือการแทรกแซงราคาโดยรัฐบาลใชมาตรการกําหนดราคาขั้นสูง
1. การประกาศขึ้นราคาบุหรี่ซอง งดโฆษณาและเพิ่มคําเตือนบนซองบุหรี่
2. การใชนโยบายประกันราคาขาวเปลือก ราคาออยและราคายางพารา
3. การประกาศควบคุมราคาสินคาและบริการที่จําเปนตอการครองชีพ
4. การจัดขบวนคาราวานสินคาธงฟาราคาประหยัด สัญจรทั่วประเทศ
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31. ขอใดกลาวถึงจุดมุงหมายสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรไดถูกตองที่สุด
1. หาขอสรุปของคําตอบที่แนนอน
2. หาขอเท็จจริงมาพิสูจนสมมุติฐานที่ตั้งไว
3. หาขอมูลเพื่อตอบคําถามอยางสมเหตุสมผล
4. จัดระบบขอมูลที่ผานการวิพากษแลวเพื่ออธิบายความจริง
32. พลอยและชอยใชขอมูลเดียวกันในการเขียนรายงานประวัติศาสตรเรื่องสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช แตปรากฏวางานของพลอยมีคุณคามากกวางานของชอย ทานคิดวาขอใดเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหงานมีคุณคา
1. การตั้งสมมุติฐานที่ถูกตอง ชัดเจน
2. การวิเคราะหขอมูลที่ตรงไปตรงมา
3. การสืบคนขอมูลที่มีความหลากหลาย
4. การตรวจสอบขอมูลที่รอบคอบทั้งการวิพากษภายในและภายนอก
33. ชวงยุคกลางของประวัติศาสตรยุโรป ศาสนาที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวยุโรปคือ
ขอใด
1. ศาสนาเชน
2. ศาสนาคริสต
3. ศาสนายูดาห
4. ศาสนาโซโรแอสเตอร
34. ขอใดกลาวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแถบทวีปอเมริกาเหหนือไดถูกตอง
1. ศักยภาพในการบริโภคสินคาที่สําคัญของโลก
2. ศักยภาพในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมหนัก
3. ศักยภาพในการแปรรูปสินคาอาหารจนกลายเปนครัวโลก
4. ศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่เปนพืชเศรษฐกิจของโลก
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35. ขอใดคือสาเหตุสําคัญของการเกิดสงครามเย็น
1. ความขัดแยงในนโยบายทางเศรษฐกิจ
2. ความยากจนและอดอยากที่เกิดขึ้นหลังสงครามสงบ
3. ความแตกตางของอุดมการณทางการเมืองของมหาอํานาจ
4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธสงครามสูงขึ้น
36. การปกครองแบบพอปกครองลูกในสมัยสุโขทัย คือการปกครองแบบใด
1. การปกครองแบบราชาธิปไตย
2. การปกครองที่เชื่อวากษัตริยเปนสมมติเทพ
3. การปกครองที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครอง
4. การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
37. ขอใดกลาวถึงฐานะและความสําคัญของกรุงศรีอยุธยาไดตรงความเปนจริงมากที่สุด
1. เมืองทาการคานานาชาติในภูมิภาค
2. แหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของภูมิภาค
3. ศูนยกลางการเผยแผศาสนาของชาวยุโรป
4. เมืองศิลปวัฒนธรรมที่เปนตนแบบแกประเทศอื่นในภูมิภาค
38. การบําบัดความทุกขยากของราษฎรที่ขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคของสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี คือวิธีการใด
1. บุกเบิกพื้นที่ทํานา
2. ใชพระราชทรัพยสวนพระองคซื้อขาวแจกจายราษฎร
3. ขอรับบริจาคเงินจากขุนนางเพื่อซื้อขาวแจกจายราษฎร
4. ขอยืมขาวจากประเทศเพื่อนบานและผอนใชคืนในระยะเวลา 3 ป
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39. สาเหตุสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเลิกทาสคือขอใด
1. เกิดกบฏผีบุญเพื่อตองการเปนอิสระจากการเปนทาส
2. ตองการเปลี่ยนแรงงานทาสเปนกําลังทหารเพื่อปองกันประเทศ
3. ชาติตะวันตกกดดันเพราะการใชแรงงานทาสเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ตองการแรงงานในการบุกเบิกที่นาและการปลูกออยรองรับสนธิสัญญาเบาวริง
40. คํากลาวที่วา “การทอผาเปนภูมิปญญาที่สําคัญยิ่งของคนไทย” นักเรียนเห็นดวยหรือไม
เพราะเหตุใด
1. เห็นดวย เพราะการทอผาเปนการนําวัสดุจากธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนตอ การดําเนิน
ชีวิต
2. เห็นดวย เพราะการทอผาเปนการพัฒนาจากสิง่ ทีม่ ตี ามธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันและประยุกตใหเปนงานหัตถกรรมที่มีคุณคา
3. ไมเห็นดวย เพราะการทอผาเพื่อนุงหมเปนปจจัย 4 ที่ใชในการดําเนินชีวิต
4. ไมเห็นดวย เพราะการทอผาเปนการผลิตสินคาชนิดหนึ่งตามความตองการของผูบริโภค
41. องคประกอบใดของแผนที่ที่เปนตัวบอกชื่อเรื่องและรายละเอียดของแผนที่ชนิดนั้นๆ
1. ชื่อชุด
2. ชื่อระวาง
3. เลขลําดับชุด
4. เลขหมายระวาง
42. การปองกันภัยจากนํ้าทวมที่ไดผลดีและยังสงเสริมใหพื้นที่ใกลเคียงมีความอุดมสมบูรณ
ชุมชื้นไดยาวนานกวาเดิมควรใชวิธีใด
1. สรางพนังหรือคันกั้นนํ้าโดยใชถุงทรายหรือคอนกรีต
2. สรางฝายเก็บกักนํ้า ณ แหลงตนนํ้าหรือสาขาของลํานํ้า
3. ขุดรองนํ้าคูระบายนํ้า เพื่อใหนํ้าไหลลงสูทะเลไดสะดวก
4. ผองนํ้าในเขื่อนขนาดใหญ เพื่อรองรับนํ้าฝนไดจํานวนมาก
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43. วิธีการจัดการเพื่อแกไขปญหาการใชทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป วิธีใดเหมาะสมที่สุด
1. ตองปองกัน และไมใหเกิดปญหามลพิษ
2. ยึดหลักการใชอยางเหมาะสม สงวน ปองกัน รักษา
3. ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียขณะใชงาน
4. จัดระบบสิ่งแวดลอมใหสมดุลกับระบบนิเวศเพื่อใหควบคุมซึ่งกันและกัน
44. ลักษณะกายภาพดังตอไปนี้ เปนลักษณะกายภาพสวนใดของทวีปยุโรป
“เปนบริเวณเปลือกโลกทีม่ อี ายุเกาแก เปนทีร่ าบสูงและเทือกเขา มีแองนํา้ ขังหรือทะเลสาบ
ขนาดเล็ก บริเวณชายฝงทะเลถูกธารนํ้าแข็งกัดเซาะเวาแหวงจนกลายเปนอาวขนาดเล็ก”
1. ยุโรปเหนือ
2. ยุโรปใต
3. ยุโรปตะวันตก
4. ยุโรปตะวันออก
45. เพราะเหตุใดสหภาพยุโรปจึงกําหนดมาตรการดานเศรษฐกิจและการตลาดเพือ่ ควบคุมสินคา
ที่จะนําเขาตลาดยุโรป
1. เพื่อกีดกันการคาจากประเทศเล็กๆ และรายยอย
2. เพื่อปองกันขีดความสามารถการคาจากผูคารายใหญ
3. เพื่อใหประเทศคูคาไดรวมตระหนักและดูแลสิ่งแวดลอม
4. เพื่อกระตุนใหมีการผลิตและบริโภคสินคาภายในกลุมสมาชิก
46. ลักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้ เปนลักษณะทางกายภาพบริเวณใดของสหรัฐอเมริกา
“เปนเทือกเขาหินใหญวางตัวเปนแนวยาวจากเหนือจรดใต มีเทือกเขาสลับซับซอน
มีแองที่ราบสลับ มีแมนํ้าไหลผานหลายสาย ไหลกัดเซาะชั้นหินลึกลงไปจนเปนโกรกธาร
มีทัศนียภาพที่สวยงาม”
1. เขตเทือกเขาดานตะวันตก
2. เขตหินเการอบอาวฮัดสัน
3. เขตที่ราบใหญภาคกลาง
4. เขตเทือกเขาดานตะวันออก
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47. ความรวมมือทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือซึง่ พัฒนามาเปนกลุม นาฟตา มีจดุ ประสงค
สําคัญอยางไร
1. กีดกันการนําเขาสินคาจากสหภาพยุโรป
2. ชวยเหลือประเทศเล็ก ๆ ในอเมริกากลาง
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันกับจีนและญี่ปุน
4. สงเสริมความรวมมือและเปดเสรีภาพทางการคา
48. อะไรเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหทวีปแอฟริกาพัฒนาอยางลาชา
1. ขาดเงินทุนในการพัฒนาประเทศ
2. มีภูมิประเทศที่แหงแลงขาดความสมบูรณ
3. มหาอํานาจแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
4. ขาดความมั่นคงและความชํานาญทางการเมือง
49. ปญหาที่สําคัญทางดานสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใตคืออะไร
1. มีการแบงแยกทางเชื้อชาติและเผาพันธุ
2. มีความแตกตางทางศาสนาและความเชื่อ
3. ไมไดรับความเปนธรรมในสังคมและความเปนอยู
4. การพัฒนาประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ประชาชนตามไมทัน
50. ปรากฏการณทธี่ ารนํา้ แข็งสลายตัวเร็วผิดปกติและมีขนาดเล็กลงทีเ่ กิดขึน้ บนเทือกเขาแอนดิส
ในทวีปอเมริกาใต สงผลกระทบอยางไรตอประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่อิทธิพล
1. ปริมาณนํ้าจืดมีจํานวนลดลง
2. อากาศไมหนาวเย็นเหมือนเดิม
3. อากาศหนาวเย็นลงมากกวาเดิม
4. พื้นที่ใกลเคียงมีนํ้าทวมขังตลอดป
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1. ตอบขอ 4
เหตุผล หลักคําสอนของพระพุทธเจาสอนวา ทุกชีวติ ทีเ่ กิดมาแลวตองดําเนินชีวติ ไปตามกรรม
ของแตละคน คําวากรรม หมายถึง การกระทําที่มีทั้งการกระทําดีและกระทําชั่ว ซึ่งจะไมมี
สิ่งใดมาขัดขืนได
2. ตอบขอ 4
เหตุผล โอวาทปาติโมกขเปนหลักธรรมสําคัญที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม มีความหมาย
สําคัญที่ระบุไว คือ ใหละเวนความชั่ว ทําความดี และทําจิตใจใหบริสุทธิ์
3. ตอบขอ 1
เหตุผล วุฒิธรรม 4 หมายถึง คุณธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา ไดแก 1)
สัปปุริสสังเสวะ : คบหาสัตบุรุษ 2) สัทธัมมัสสวนะ : ฟงสัจธรรม 3) โยนิโสมนสิการ : คิด
หาเหตุผลโดยถูกวิธี 4) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ : การปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก

2
4. ตอบขอ 4
เหตุผล หลักอริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ และ
มรรค ผูใดรูอริยสัจดวยปญญา มีเหตุผล รูจักการแกปญหา และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นได
ผูนั้นถือวาเปนผูประเสริฐ สามารถปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. ตอบขอ 2
เหตุผล อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ความจริงที่ทําใหผูเขาถึงกลาย
เปนอริยะ มี 4 ประการ คือ ทุกข คือ สภาพที่ทนไดยาก สมุทัย คือ เหตุเกิดแหงทุกข นิโรธ
คือ ความดับทุกข มรรค คือ ขอปฏิบัติในการดับทุกข ดังนั้นตัวเลือกขอ 2 จึงเปนการรูจัก
แกปญหาและปองกันปญหาตามหลักอริยสัจ 4
6. ตอบขอ 2
เหตุผล ความคิดและวาจาทีก่ ลาวไวในสํานวนดังกลาวเปนเรือ่ งพฤติกรรมการแสดงออกของ
แตละคน จําเปนตองมีความระมัดระวังและรอบคอบในการกระทําใหมสี ติเสมอ สวนตัวเลือก
อื่นๆ ไมจําเปนตองระวังความคิดและวาจา
7. ตอบขอ 4
เหตุผล ความกตัญูกตเวทีเปนหลักธรรมของคนดี ถาใครปฏิบัติตนไดชื่อวาวาเปนคนดี มี
จิตใจสูง ควรแกการยกยองสรรเสริญ สวนการกระทําของบุคคลในตัวเลือกอืน่ ๆ เปนการปฏิบตั ิ
ตนตามปกติ ยังไมสามารถยกระดับจิตใจตนเองไดดีนัก เพราะยังไมไดลงมือปฏิบัติจริง
8. ตอบขอ 3
เหตุผล การฝกสมาธิสามารถระงับกิเลสไดบางครั้งคราว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการฝกสมาธิ
สวนคําตอบตัวเลือกอื่นๆ เปนการฝกสมาธิในระดับสูงขึ้นไปอีก
9. ตอบขอ 1
เหตุผล การปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่งายสุดที่สามารถทําได คือ การทําจิตใจใหเปนกุศล
สวนตัวเลือกอื่นๆ กระทําไดแตยาก และทําไดชากวาตัวเลือกขอ 1
10. ตอบขอ 1
เหตุผล การทําสมาทานศีล จุดมุงหมายสําคัญ คือ การขัดเกลากิเลสของผูนับถือพระพุทธศาสนา เพื่อตัดกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง ออกไปจากจิตใจกอนเปน
อันดับแรก
11. ตอบขอ 1
เหตุผล นาย ก มีเพือ่ นทีต่ า งศาสนา เปนการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล จึงสอดคลอง
กับคํากลาวที่วา “มนุษยมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน”
เฉลยขอสอบ Pre O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3
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12. ตอบขอ 4
เหตุผล การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม เปนอาชีพหลักของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรคลายคลึงกัน แตตัวเลือกอื่นๆ เปนเหตุที่ทําให
คนในภูมิภาคนี้มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
13. ตอบขอ 3
เหตุผล แนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติตนเพื่อสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยใหมีความ
กาวหนา จะเกิดจากการยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกตางกัน ไมยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองหรือกลุมตน
14. ตอบขอ 1
เหตุผล หนาทีใ่ นการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ไดแก ขอ ก ข และ จ ซึง่ มีสถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา ทําหนาที่ตามลําดับ
15. ตอบขอ 1
เหตุผล การทําสัญญาซื้อขายจะสมบูรณเมื่อมีองคประกอบ 3 อยาง คือ การทําหนังสือ ลงชื่อ
ทั้งสองฝาย และวางมัดจํา ตัวเลือกขอ 1 จึงไมเกี่ยวของกัน
16. ตอบขอ 4
เหตุผล การไมดูถูกเหยียดหยามความเปนมนุษยของบุคคลอื่น เปนการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน สวนตัวเลือกอื่นๆ เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย
17. ตอบขอ 1
เหตุผล ภาษาไทยเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติไทย สวนตัวเลือกอืน่ ๆ เปนวัฒนธรรม
ทองถิ่นหรือไมระบุพฤติกรรมการรักษาวัฒนธรรม
18. ตอบขอ 3
เหตุผล เปนการปฏิบัติดวยตนเองในเบื้องตนซึ่งไมตองอาศัยผูอื่นและไมเกินความสามารถ
ของนักเรียน
19. ตอบขอ 3
เหตุผล การอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนอํานาจของฝาย
นิติบัญญัติที่จะกระทําตอฝายบริหาร
20. ตอบขอ 4
เหตุผล ในรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสทิ ธิเสนอรางกฎหมายเฉพาะเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนชาวไทยและนโยบายขั้นพื้นฐานแหงรัฐ
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21. ตอบขอ 2
เหตุผล ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่นํามาใชในการผลิตสินคาและ
บริการ ประกอบดวยที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ การกระจายรายได หมายถึง
ผลประโยชนทเี่ กิดจากการผลิตจะกระจายกลับสูเ จาของปจจัยการผลิตในรูปของคาเชา คาจาง
ดอกเบี้ย และกําไร
22. ตอบขอ 1
เหตุผล เรือ่ งกลไกราคาแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปริมาณอุปทานกับราคา ถาปริมาณ
ลําไยมีมากกวาความตองการของผูบริโภค (สินคาลนตลาด) ยอมสงผลใหราคาปรับตัวลดลง
23. ตอบขอ 2
เหตุผล หลักการสหกรณและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจดุ ประสงคเบือ้ งตนคลาย
กันในการแกไขปญหาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต โดยการพึ่งพาตนเองและใชหลักความ
รวมมือเพือ่ สรางความเขมแข็งมัน่ คง ทัง้ นีโ้ ดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความรวมมือ
กันในการสรางครอบครัวเขมแข็งเปนพืน้ ฐาน การพัฒนาชุมชนทีม่ นั่ คง มีความสามัคคีในการ
แกไขปญหาอยางมีคุณธรรม สรางสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน
24. ตอบขอ 3
เหตุผล สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย เปนสิทธิขอที่ 5 ที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (แกไข พ.ศ. 2541) ซึ่งตัวเลือกขอ 3 เปนความ
เสียหายชัดเจนที่สุด สวนตัวเลือกขอ 1 ขอมูลไมเพียงพอ ตัวเลือกขอ 2 และ 4 ความเสียหาย
ยังไมเกิดขึ้น
25. ตอบขอ 1
เหตุผล ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีลักษณะที่สําคัญ คือ ภาคเอกชนมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตางๆ มีบทบาทในการดําเนินการทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ ภาครัฐบาลมีบทบาท
เฉพาะดานการเมือง ยุตธิ รรม ปองกันประเทศ และอํานวยความสะดวกแกเอกชน ผูผ ลิตสินคา
และบริการจึงมีการแขงขันอยางเสรี มีการใชปจจัยการผลิตในการแขงขันโดยมีกําไรเปนแรง
จูงใจ
26. ตอบขอ 1
เหตุผล การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการทีท่ าํ ใหรายไดตอ หัวของประชากรเพิม่ ขึน้
ดวยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
เพื่อใหมีการกระจายรายไดอยางเสมอภาค โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด
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27. ตอบขอ 1
เหตุผล นโยบายการคาแบบคุม กันมุง สนับสนุนการผลิตภายในประเทศ กีดกันการนําเขา และ
สงเสริมการสงสินคาออก โดยมีเครื่องมือสําคัญ คือ การกําหนดภาษีสินคาขาเขาในอัตราสูง
กวาปกติ (กําแพงภาษี) ควบคุม จํากัดปริมาณสินคานําเขา ใหความอุดหนุนผูผลิตและผูสง
ออก เพื่อคุมครองการผลิตภายในประเทศและเพื่อปองกันการทุมตลาด
28. ตอบขอ 4
เหตุผล การรวมกลุมประเทศทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางการคา รวมมือ
กันแกไขปญหา เสริมสรางและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเห็นความจําเปนในการ
รวมกลุมในภูมิภาคเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการคากับกลุมภูมิภาคอื่น การมุงสูประชาคม
อาเซียน (พ.ศ. 2558) เริ่มดําเนินการจากการเปดเสรีการคาและบริการ ปรับลดอัตราภาษี
ศุลกากรของสินคานํารองในประเทศสมาชิกเหลือ 0 % เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู
ความมั่นคงและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นได
29. ตอบขอ 3
เหตุผล ภาวะเงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการทั่วไปโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ ซึ่งจะสงผลกระทบใหผูมีรายไดประจํา เชน
ขาราชการ พนักงาน แรงงาน ผูไดรับบํานาญและผูมีรายไดจากดอกเบี้ย เปนฝายเสียเปรียบ
จากรายจายจําเปนตอการครองชีพที่เพิ่มมากขึ้น สวนผูประกอบการ ฝายผลิตและการคา แม
ตองเพิ่มตนทุนตาม สภาวะเงินเฟอก็สามารถผลักภาระใหผูบริโภคโดยการขึ้นราคาผลผลิต
30. ตอบขอ 3
เหตุผล เรื่องการแทรกแซงราคา เมื่อรัฐบาลเห็นวาสินคาและบริการบางอยางมีราคาสูงเกิน
ไปจนอาจเกิดผลเสียหายตอผูผ ลิตหรือผูบ ริโภค รัฐจะเขาแทรกแซงราคาในตลาดใน 2 ลักษณะ
คือ 1) กําหนดราคาขัน้ ตํา่ เพือ่ ชวยเหลือผูผ ลิตทีไ่ ดรบั ผลตอบแทนไมคมุ ทุน เชน การพยุงราคา
การประกันราคาขาวเปลือก ราคาออย ราคายางพารา เปนตน 2) การกําหนดราคาขั้นสูงเพื่อ
ชวยเหลือผูบริโภคไมใหตองใชสินคาและบริการในราคาที่สูงเกินไป เชน การประกาศควบคุม
ราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไมใหพอคาขายสินคาสูงกวาราคาที่กําหนด เปนตน
31. ตอบขอ 4
เหตุผล จุดมุงหมายสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร คือ การไตสวนหาความจริงตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบเพื่อหาคําตอบที่ตองการทราบ ขอมูลที่จัดระบบและผานการวิพากษ
แลวจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาในการศึกษา
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32. ตอบขอ 4
เหตุผล การประเมินความถูกตองนาเชือ่ ถือของหลักฐานทีร่ อบคอบรอบดาน ทัง้ การวิพากษ
ภายในและภายนอกจะนําไปสูการสรุปความรูที่มีความนาเชื่อถือ
33. ตอบขอ 2
เหตุผล ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดรับการยอมรับเปนศาสนาประจําจักรวรรดิโรมัน
ในตนคริสตศตวรรษที่ 4 ซึ่งสามารถสรางแรงศรัทธาใหแกชาวตะวันตกจนเปนผูชี้นําทาง
สังคม การดําเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
34. ตอบขอ 1
เหตุผล ศักยภาพในการบริโภคสินคาที่สําคัญของโลก เพราะประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ
มีจํานวนมาก มีรายไดสูง จึงมีอํานาจในการจับจายมากกวาคนในภูมิภาคอื่น
35. ตอบขอ 3
เหตุผล ความแตกตางของอุดมการณทางการเมืองของมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปที่ตองการปกครองในระบอบเสรีนิยม แตสหภาพโซเวียตตองการปกครองแบบสังคม
คอมมิวนิสต
36. ตอบขอ 1
เหตุผล การปกครองแบบราชาธิปไตย พระมหากษัตริยม อี าํ นาจสิทธิข์ าดในการปกครอง แต
การแขวนกระดิ่งไวที่หนาพระราชวังเพื่อรับฟงเรื่องทุกขสุขของราษฎรและตัดสินปญหาให
ถือวาพระองคทรงเอาพระทัยใสทุกขสุขของราษฎร ซึ่งเปนการปกครองประเทศอยางใกลชิด
37. ตอบขอ 1
เหตุผล กรุงศรีอยุธยาอยูในทําเลที่มีความเหมาะสมในการคากับนานาชาติ เนื่องจากมีแมนํ้า
ลอมรอบและเปนแหลงรวบรวมสินคาทุกชนิดจากดินแดนภายในภูมิภาค
38. ตอบขอ 2
เหตุผล ภายหลังการกอบกูเอกราชของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เศรษฐกิจของประเทศอยู
ในสภาพอดอยากและขาดแคลนอาหารอันมาจากภาวะสงครามทีร่ าษฎรไมสามารถทํานาและ
คาขายได สมเด็จพระเจากรุงธนบุรจี งึ ทรงสละพระราชทรัพยสว นพระองคซอื้ ขาวจากประเทศ
จีน เพื่อแจกจายราษฎรใหอยูในภาวะอดอยาก ขาดแคลนขาวในการบริโภค
39. ตอบขอ 4
เหตุผล สาเหตุสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเลิกทาส คือ
ตองการแรงงานในการบุกเบิกที่นาและการปลูกออยรองรับสนธิสัญญาเบาวริง เพราะสาระ
สําคัญของสนธิสัญญานี้ คือ การเปดการคาเสรี และสินคาที่อังกฤษตองการมาก คือ ขาวและ
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40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

นํา้ ตาล ประเทศไทยจึงตองบุกเบิกพืน้ ทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจสงเปนสินคาออก จึงจําเปนตองปลด
ปลอยทาสใหเปนอิสระเพื่อไปปลูกขาวและออย
ตอบขอ 2
เหตุผล การทอผาเปนภูมปิ ญ
 ญาในการดําเนินชีวติ ของคนไทย ทีค่ ดิ คนวัสดุจากธรรมชาติมา
สรางเปนเครื่องนุงหมและพัฒนาใหเปนงานหัตถกรรมที่มีคุณคา
ตอบขอ 2
เหตุผล ชื่อระวางเปนการบอกรายละเอียดสําคัญของแผนที่นั้นๆ
ตอบขอ 2
เหตุผล การสรางฝายชะลอนํ้าขนาดยอยหลายๆ จุด จะชวยลดปริมาณการไหลของนํ้าใหเบา
ลงและพาความชุมชื้นสูในบริเวณไดยาวนานขึ้น
ตอบขอ 3
เหตุผล การใช ท รั พ ยากรที่ ใ ช แ ล ว หมดไป ต อ งควบคุ ม การใช เช น ใช เ ทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียใหนอยที่สุด สวนตัวเลือกอื่นๆ เปนการจัดการทรัพยากร
ประเภทไมหมดและทดแทนได
ตอบขอ 1
เหตุผล ยุโรปเหนือเปนเขตหินเกาทีม่ ที ะเลสาบจํานวนมากในฟนแลนดและฟยอรดในนอรเวย
และสกอตแลนด
ตอบขอ 3
เหตุผล การสรางมาตรฐานทางสินคาที่จะเขาสูยุโรป จะตองเปนไปตามเกณฑ โดยผูผลิตจะ
ตองผลิตสินคาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
ตอบขอ 1
เหตุผล ลักษณะของเทือกเขาดานตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจะเปนเทือกเขาสลับซับซอน เทือกเขาที่สําคัญ ไดแก เทือกเขาร็อกกี มีแมนํ้าหลายสายไหลกัดเซาะชั้นหิน เกิดเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่สวยงาม เรียกวา แกรนดแคนยอน
ตอบขอ 4
เหตุผล กลุมนาฟตารวมตัวกันเพื่อการชวยเหลือเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศสมาชิก
ตอบขอ 2
เหตุผล ภูมิประเทศที่แหงแลงเต็มไปดวยทะเลทราย เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ
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49. ตอบขอ 3
เหตุผล การพัฒนาไมทั่วถึง ทําใหประชาชนไมไดรับความเปนธรรมและมีฐานะยากจน สวน
ตัวเลือกอื่นๆ ไมใชปญหาสําคัญ
50. ตอบขอ 1
เหตุผล เมื่อธารนํ้าแข็งละลายมากขึ้น ทําใหสูญเสียนํ้ามากกวาปกติ ปริมาณนํ้าที่มีใชอุปโภค
บริโภค รวมถึงการดํารงชีพของสัตว พืช ขาดแคลน
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