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โรงเรียนสารคามพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ขอสอบปลายภาคเรียน วิชาประวัติศาสตร รหัส ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง
คําชี้แจง
คําสั่ง

ขอสอบปรนัยเปนแบบชนิดเลือกตอบมีทงั้ หมด 60 ขอ 30 คะแนน
ใหนกั เรียนเลือกคําตอบที่ถกู ที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยการกากบาท ( X ) ลงคําตอบที่ถกู ที่สดุ

1. ศักราชแบบใดทีน่ ิยมใชมากที่สดุ และเปนศักราชสากล
ก. พุทธศักราช
ข. มหาศักราช
ค. คริสตศกั ราช
ง. ฮิจเราะหศักราช
2. เราทราบไดอยางไรวา พ.ศ. 2555 ตรงกับ ค.ศ.
2012
ก. นํา 543 มาลบ เพราะนักประวัติศาสตรกําหนดไว
ข. นํา 543 มาลบ เพราะ ค.ศ. ชากวา พ.ศ. อยู 543 ป
ค. ไมมีหลักเกณฑแนนอน แตทราบเพราะเขาใจกัน
โดยทั่วไปอยูแลว
ง. นํา 543 มาลบ เพราะพระพุทธเจาสิ้นพระชนมกอน
พระเยซู 543 ป
3. หลักเกณฑสําคัญในการแบงยุคสมัยเปนสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร คืออะไร
ก. การตั้งบานเรือน
ข. การประดิษฐตัวอักษร
ค. การปกครองดวยระบบกษัตริย
ง. การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย
4. การแบงสมัยกอนประวัติศาสตรเนนยุคหินและยุค
โลหะมีหลักเกณฑการแบงอยางไร
ก. รูปรางหนาตาของมนุษย
ข. ภาษาพูดและภาษาเขียน
ค. การตั้งบานเรือนอยูริมน้ํา
ง. เครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพมากกวา
5. มนุษยทยี่ ังเรรอนอาศัยอยูตามเพิงผาใชเครือ่ งมือหิน
แบบงาย ๆ เปนมนุษยยุคใด
ก. ยุคหินเกา
ข. ยุคหินกลาง
ค. ยุคหินใหม
ง. ยุคโลหะ
6. ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เนนการนับศักราชทีเ่ กีย่ วกับ
ศาสนาใด
ก. ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ข. พระพุทธศาสนา
ค. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาคริสต

7. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. พงศวดารไทยสมัยอยุธยาใชการนับแบบพุทธศักราช
ข. การนับศักราชแบบรัตนโกสินทรเริ่มใชในสมัยรัชกาลที่ 5
ค. ร.ศ.1 เทากับ พ.ศ. 2411 (ปที่รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย)
ง. พ.ศ. 1 เริ่มนับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย
8. “ศักราช 895 มะเส็งศก สมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูล
เจานฤพานจึงสมเด็จพระราชกุมารไดเสวยราชสมบัต”ิ
เหตุการณนเี้ กิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. 1438
ข. 1516
ค. 2017
ง. 2076
9. เวลามีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตร อยางไร
ก. ใชหาขอมูลทางประวัติศาสตร
ข. ใชบอกรายละเอียดเหตุการณสําคัญ
ค. ใชในการลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร
ง. พิจารณาวาเหตุการณนั้นเปนประวัตศิ าสตรหรือไม
10. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีประโยชนอยางไร
ก. ทําใหศกึ ษาเรื่องราวในอดีตไดสะดวกขึ้น
ข. ทําใหเรื่องราวในอดีตเปนจริงขึ้นมากกวาเดิม
ค. ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวในอดีตไดดีขึ้น
ง. ทําใหประหยัดเวลาการทํางานของนักประวัติศาสตร
11. นักประวัตศิ าสตรที่ดคี วรมีคุณสมบัตอิ ยางไร
ก. ทดลองศึกษาเพียงครั้งเดียว
ข. ละเอียดถี่ถวน ชางสังเกต
ค. ใชภาษายากแกการเขาใจ
ง. ขอสรุปที่ถือเปนความจริงใครโตแยงไมได
12. ขั้นตอนแรกของ “วิธีการทางประวัติศาสตร” คือขั้นตอนใด
ก. การกําหนดหัวเรื่อง
ข. การลงประชามติ
ค. การรวบรวมขอมูล
ง. การสันนิษฐาน
13. ในการเริ่มตนศึกษาเรือ่ งราวทางประวัติศาสตรควรเริ่มตนที่ขั้นตอนใด
ก. ถามตนเองวาอยากรูเรื่องอะไร
ข. ศึกษาจากบทความหรือหนังสือในเรื่องที่ตนสนใจ
ค. สืบเสาะหาหลักฐานแลวตั้งประเด็นจากหลักฐาน
ง. สอบถามนักวิชาการวานักประวัติศาสตรรุนใหมควรศึกษาเรื่องอะไร
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14. การแบงยุคสมัยออกเปนสมัยสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทรตรงกับหลักการแบงในขอใด
ก. แบงตามราชวงศ
ข. แบงตามลักษณะการปกครอง
ค. แบงตามอาณาจักร
ง. แบงตามเกณฑของนักโบราณคดี
15. การศึกษาเรื่องราวของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร
ควรศึกษาจากหลักฐานใด
ก. จดหมายเหตุจีน
ข. พงศาวดาร
ค. ตํานานหรือเรื่องเลา ง. หลักฐานทางโบราณคดี
16. ในการศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยา ควรศึกษา
จากแหลงขอมูลใดนอยที่สดุ
ก. ตํานาน
ข. จดหมายเหตุ
ค. พงศาวดาร
ง. บันทึกของชาวตางชาติ
17. หลักฐานในขอใดเปนบันทึกที่บอกเกี่ยวกับ วัน เวลา
ที่มีเหตุการณเกิดขึ้น
ก. จารึก
ข. ตํานาน
ค. พงศาวดาร
ง. จดหมายเหตุ
18. คําวา “สุวรรณภูม”ิ หมายถึงดินแดนใด
ก. ดินแดนที่ร่ํารวย
ข. ดินแดนที่มีความสงบ
ค. ดินแดนที่มีประชากรมาก
ง. ดินแดนที่มคี วามอุดมสมบูรณ
19. เครื่องมือหินกะเทาะ เปนเครื่องมือของมนุษยยุคใด
ก. ยุคหินเกา
ข. ยุคหินกลาง
ค. ยุคหินใหม
ง. ยุคสําริด
20. ชุมชนโบราณของไทยแหงใดที่ไดรับการประกาศให
เปน “มรดกโลก”
ก. ถ้ําผีจังหวัดแมฮองสอน
ข. คลองทอมจังหวัดกระบี่
ค. บานเชียงจังหวัดอุดรธานี
ง. บานเกาจังหวัดกาญจนบุรี
21. เรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัยสวนใหญเกี่ยวของ
กับใคร
ก. ฤาษีวาสุเทพ
ข. พระนางจามเทวี
ค. พระเจาชัยวรมันที่ 7 ง. พอขุนศรีอินทราทิตย
22. อาณาจักรตามพรลิงคมีศนู ยกลางอยูท ี่ใด
ก. ปตตานี
ข. สุราษฎรธานี
ค. นครศรีธรรมราช ง. เมืองปาเล็มบังอินโดนีเซีย

23. อาณาจักรใดที่มีหลักฐานและบันทึกอันแนนอนที่แสดงถึงการตั้ง
อาณาจักรในแผนดินไทย
ก. โยนกเชียงแสน
ข. ทวารวดี
ค. อีศานปุระ
ง. ละโว
24. จากบันทึกของจีนทีเ่ รียกอาณาจักรหนึ่งวา “โถ – โล – โป – ตี”้
หมายถึงอาณาจักรใด
ก. ละโว
ข. ลังกาสุกะ
ค. ทวารวดี
ง. โยนกเชียงแสน
25. จากจดหมายเหตุจีน “เมืองหลอหู” คืออาณาจักรใด
ก. ละโว
ข. ทวารวดี
ค. โคตรบูรณ
ง. โยนกเชียงแสน
26. หลักฐานสําคัญที่แสดงวาอาณาจักรโบราณในดินแดนภาคใต
ของประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คือสิ่งใด
ก. เสมาหิน
ข. ธรรมจักร
ค. ปราสาทหิน
ง. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
27. บริเวณใดที่มีพฒ
ั นาการตัง้ ถิน่ ฐานคอนขางชากวาบริเวณอื่น
ก. ดินแดนที่อยูบริเวณปากแมน้ํา
ข. ดินแดนที่อยูบริเวณหุบเขา
ค. ดินแดนที่เปนลุมแมน้ําตอนใน
ง. ดินแดนทีต่ ั้งอยูบริเวณที่ราบชายฝงทะเล
28. ขอใดกลาวถึงอาณาจักรทวารวดีได ไมถูกตอง
ก. ไดรับวัฒนธรรมจากจีน
ข. เปนคนเชื้อสายมอญ
ค. มีศูนยกลางอยูแถบภาคกลาง
ง. นับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู
29. สันนิษฐานวา ศูนยกลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน อยูที่ใด
ก. จังหวัดเชียงใหม
ข. จังหวัดเชียงราย
ค. จังหวัดลําพูน
ง. จังหวัดลําปาง
30. จากตํานานจามเทวีวงศ แสดงวาอาณาจักรหริภุณชัย
มีความสัมพันธกับอาณาจักรในขอใด
ก. ละโว
ข. ลานนา
ค. ทวารวดี
ง. ตามพรลิงค
31. การที่ดินแดนไทยมีอาณาจักรกระจายอยูเกือบทุกภาค
แสดงใหเห็นขอเท็จจริงเชนไร
ก. คนไทยมีความเปนตัวของตัวเองสูง
ข. คนไทยไมเคยตกเปนทาสของประเทศใด
ค. ดินแดนไทยมีความเจริญรุงเรืองมายาวนาน
ง. อาณาจักรเหลานั้นมิใชอาณาจักรของคนไทย
32. พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรีเปนโบราณสถาน ที่แสดงวาละโว
ไดรับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรใด
ก. มอญ ข. ขอม ค. ลานนา
ง. ลานชาง
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33. การศึกษาความเจริญรุง เรืองของอาณาจักรหริภญ
ุ
ชัย ศึกษาไดจากหลักฐานในขอใด
ก. วัดจามเทวี
ข. เมืองเขลางนคร
ค. จารึกภาษามอญโบราณ ง. พระพุทธรูปศิลาแลง
34. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทยไดรบั
อิทธิพลทางศิลปะจากอาณาจักรใด
ก. สุโขทัย
ข. อยุธยา
ค. ลานชาง
ง. ขอม
35. เหตุใดพอคาตางชาติจึงเดินทางเขามาคาขายใน
ดินแดนประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ก. มีสินคาที่ตองการและราคาถูก
ข. ชาวพื้นเมืองไมฉลาด ทําใหถูกเอาเปรียบไดงาย
ค. เปนทางผานไปยังดินแดนอื่นๆที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ
ง. มีสินคาเปนที่ตองการและมีที่ตั้งเหมาะแกการเปน
ศูนยกลางทางการคา
36. ขอใด ไมใช รัฐไทยในบริเวณภาคเหนือของ
ดินแดนประเทศไทยปจจุบนั
ก. อาณาจักรลานนา ข. อาณาจักรหริภุญชัย
ค. อาณาจักรทวารวดี ง. อาณาจักรโยกนกเชียง
แสน
37. ปจจัยใดบางทีไ่ มมี อิทธิพลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาของมนุษยกอนประวัติศาสตรในดินแดน
ประเทศไทย
ก. ความตองการความมัน่ คงในการดํารงชีวิต
ข. สภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม
ค. คติความเชื่อ
ง. ความตองการสะสมทรัพยากร
38. หลักฐานใดทีป่ รากฎเรื่องราวของอาณาจักรละโว
ก. จดหมายเหตุจีน “หลอหู”
ข. รูปกวางหมอบ
ค. รูปธรรมจักร
ง. เหรียญเงิน
39. หลักฐานที่เปนตํานานของอาณาจักรหริภุญชัย
คือตํานานใด
ก. อุรังคธาตุ
ข. ทาวฮุง-ทาวเจือง
ค. ตํานานจามเทวีวงศ
ง. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม

40. หลักฐานที่ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรอีศานปุระ
ไดแกหลักฐานอะไร
ก. จดหมายเหตุจีน
ข. ตํานานจามเทวี
ค. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ง. ตํานานอุรังคธาตุ
41. ธรรมจักรและกวางหมอบเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
อาณาจักรทวารวดีไดรับอิทธิพลจากศาสนาใด
ก. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
ข. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ค. พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ง. พระพุทธศาสนาผสมผสานกับพราหมณ-ฮินดู
42. สันนิษฐานวาศูนยกลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน อยูท ี่ใด
ก. จังหวัดเชียงใหม
ข. จังหวัดลําพูน
ค. จังหวัดเชียงราย
ง. จังหวัดลําปาง
43. ตํานานจามเทวีวงศแสดงวาอาณาจักรหริภุญชัย
มีความสัมพันธกับอาณาจักรในขอใด
ก. ละโว
ข. ลานนา
ค. ทวารวดี ง. ตามพรลิงค
44. การที่ดินแดนไทยมีอาณาจักรโบราณกระจายอยูเ กือบทุกภาค
แสดงใหเห็นขอเท็จจริงเชนไร
ก. คนไทยมีความเปนตัวเองสูง
ข. คนไทยไมเคยตกเปนทาสของประเทศใด
ค. ดินแดนไทยมีความเจริญรุงเรืองมายาวนาน
ง. อาณาจักรเหลานั้นมิใชอาณาจักรของคนไทย
45. ขอใดไมใช ผลทีเ่ กิดจากการที่รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย
ติดตอคาขายกับอาณาจักรอื่น
ก. ทําใหอาณาจักรของตนเกิดความมั่นคงสมบูรณ
ข. รับถายทอดวัฒนธรรมจากดินแดนที่เจริญกวาไดเร็ว
ค. ทําใหประชาชนละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมโดยมุงการคาอยางเดียว
ง. ทําใหเกิดการรวมตัวเปนอาณาจักรใหญ
46. พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรีเปนโบราณสถานที่แสดงวา
ละโวไดรับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปกรรมจากอาณาจักรใด
ก. มอญ
ข. ขอม
ค. ลานนา
ง. ลานชาง
47. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรใด
มากที่สุด
ก. ขอม
ข. สุโขทัย
ค. อยุธยา
ง. ลานชาง
48. การที่อาณาจักรโบราณตั้งอยูบริเวณลุม แมน้ําแสดงใหเห็น
วิถีความเปนชุมชนในอดีตอยางไร
ก. นับถือพระพุทธศาสนาและประสบภัยธรรมชาติ
ข. ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีและปรับตัวเขากับธรรมชาติ
ค. ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก
ง. มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเปนศูนยกลางทางการคาทั้งภายใน
และภายนอกดินแดน
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49. อาณาจักรโบราณในภาคใตไดเปรียบกวาอาณาจักร
โบราณที่อยูบ ริเวณอืน่ อยางไร
ก. มีประชากรมาก
ข. มีความอุดมสมบูรณมากกวา
ค. มีเศรษฐกิจดีและมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ง. มีที่ตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางการคาทางทะเล
50. หลักฐานใดที่ชวยยืนยันวาสุโขทัยมีความเจริญมา
กอนหนาที่จะใกลสถาปนาเปนราชธานี
ก. ศาสนสถานศิลปะขอม
ข. เรื่องราวจากเอกสารจีน
ค. ขอความที่ปรากฏในศิลาจารึก
ง. พระราชพงศาวดารกรุงสุโขทัย
51. การสถาปนากรุงสุโขทัยเกิดจากวิธีใด
ก. กลุมคนไทยอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานบานเมือง
ข. ขอมรบชนะชุมชนที่อยูมากอนแลวตั้งกรุงสุโขทัยขึน้
ค. กลุมคนไทยรวมตัวตั้งตนเปนอิสระไมยอมอยูใต
อํานาจขอม
ง. อาณาจักรขอมไดอิสรภาพโดยมอบผูคนและ
ทรัพยสินมาสรางบานเมือง
52. การปกครองแบบพอปกครองลูก มีผลดีตอ
อาณาจักรสุโขทัยอยางไร
ก. ชาวตางชาติมาติดตอคาขายมากขึน้
ข. การละเมิดกฎหมายลดนอยลง
ค. กษัตริยก ับราษฎรใกลชิดกัน
ง. ทําใหขุนนางมีอํานาจมาก
53. รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัยมีลกั ษณะอยางไร
ก. แบงพื้นที่เปนมณฑล ข. สงขาหลวงไปปกครอง
ค. รวมอํานาจไวทรี่ าชธานี ง. กระจายอํานาจสูทองถิ่น
54. ลักษณะการคาขายของอาณาจักรสุโขทัยตรงกับขอใด
ก. ราษฎรขายสินคาไดบางชนิด
ข. ราษฎรคาขายไดอยางเสรี
ค. รัฐคาขายแขงกับราษฎร
ง. รัฐเปนผูผูกขาดการคา

55. ตลาดนัดจตุจักรในปจจุบันหากเปรียบเทียบกับสมัยสุโขทัย
จะหมายถึงสิ่งใด
ก. ตระพัง
ข. สรีดภงค
ค. เตาทุเรียง
ง. ตลาดปสาน
56. แนวทางการสรางความสงบสุขของสังคมสุโขทัย
จากหลักฐานที่ปรากฏนิยมใชวิธีการใด
ก. อบรมใหมีศีลธรรม
ข. ออกกฎหมายเข็มงวด
ค. ใหรางวัลแกผูทําความดี ง. ลงโทษผูฝาฝน
57. สุโขทัยไดรบั อิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ลัทธิลังกาวงศมาจากแหงใด
ก. ศรีลังกา
ข. ทวารวดี
ค. หริภุญชัย
ง. นครศรีธรรมราช
58. ขอใดเปนลักษณะความสัมพันธระหวางสุโขทัยกับลังกา
ก. ลังกาสงเครื่องราชบรรณาการ
ข. ลังกาถายทอดพระพุทธศาสนาในสุโขทัย
ค. สุโขทัยถายทอดพระพุทธศาสนาใหลังกา
ง. สุโขทัยแผขยายอํานาจเขาครอบครองลังกา
59. การมีสัมพันธไมตรีอันดีกับลานนาสงผลตอสุโขทัยอยางไร
ก. ไดกําลังชวยยามเกิดสงคราม
ข. เปนแหนงวัตถุดิบไวผลิตสินคา
ค. ปลอดภัยจากการถูกตีทางเหนือ
ง. สามารถเผยแพรวัฒนธรรมไดอยางเสรี
60. พระมหากษัตริยของสุโขทัยพระองคใดที่ทรงนํา
พระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการสรางสัมพันธไมตรี
กับอาณาจักรตาง ๆ
ก. พอขุนศรีอนิ ทราทิตย
ข. พอขุนรามคําแหง
ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

