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โรงเรียนสารคามพิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ขอสอบปลายภาคเรียน  วิชาประวัติศาสตร  รหัส  ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา 1 ชั่วโมง 

 
คําชี้แจง  ขอสอบปรนยัเปนแบบชนิดเลอืกตอบมีทัง้หมด  60  ขอ  30  คะแนน 
คําส่ัง  ใหนกัเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุดเพียงคําตอบเดียว  โดยการกากบาท ( X )  ลงคําตอบที่ถกูที่สุด 
 
1. ศักราชแบบใดทีน่ิยมใชมากที่สุดและเปนศักราชสากล 
ก.  พุทธศักราช  ข.  มหาศักราช 
ค.  คริสตศักราช  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 
       โดยท่ัวไปอยูแลว 
ง.  นํา  543  มาลบ  เพราะพระพุทธเจาส้ินพระชนมกอน
พระเยซู 543 ป 
3.  หลักเกณฑสําคัญในการแบงยุคสมัยเปนสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร  คืออะไร 
ก.  การตั้งบานเรือน 
ข.  การประดษิฐตัวอักษร 
ค.  การปกครองดวยระบบกษัตริย 
ง.  การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย 
4.  การแบงสมัยกอนประวัติศาสตรเนนยคุหินและยุค
โลหะมีหลกัเกณฑการแบงอยางไร 
ก.  รูปรางหนาตาของมนษุย 
ข.  ภาษาพูดและภาษาเขียน 
ค.  การตั้งบานเรือนอยูริมน้ํา 
ง.  เครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา 
5.  มนุษยทีย่ังเรรอนอาศัยอยูตามเพิงผาใชเคร่ืองมือหิน
แบบงาย ๆ เปนมนษุยยุคใด 
ก.  ยุคหินเกา       ข.  ยุคหินกลาง 
ค.  ยุคหินใหม       ง.  ยุคโลหะ 
6.  ฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.)  เนนการนบัศักราชทีเ่กีย่วกบั
ศาสนาใด 
ก.  ศาสนาพราหมณ – ฮินดู   ข.  พระพุทธศาสนา 
ค.  ศาสนาอิสลาม       ง.  ศาสนาคริสต 
 
 

7.  ขอใดกลาวถกูตอง 
ก.  พงศวดารไทยสมัยอยธุยาใชการนับแบบพุทธศักราช 
ข.  การนับศักราชแบบรัตนโกสินทรเริ่มใชในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ค.  ร.ศ.1  เทากับ  พ.ศ. 2411 (ปท่ีรัชกาลท่ี 5 ขึ้นครองราชย) 
ง.  พ.ศ. 1 เริ่มนับเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบ 
       ประชาธิปไตย 
8.  “ศักราช 895 มะเส็งศก  สมเดจ็พระบรมราชาหนอพุทธางกูล 
เจานฤพานจึงสมเด็จพระราชกุมารไดเสวยราชสมบัต”ิ 
 เหตุการณนีเ้กดิขึ้นเม่ือ พ.ศ. ใด 
ก. 1438         ข. 1516  ค. 2017      ง. 2076 
9.  เวลามีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตร  อยางไร 
ก.  ใชหาขอมูลทางประวัติศาสตร 
ข.  ใชบอกรายละเอียดเหตุการณสําคัญ 
ค.  ใชในการลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร 
ง.  พิจารณาวาเหตกุารณนั้นเปนประวัตศิาสตรหรือไม 
10.  การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีประโยชนอยางไร 
ก.  ทําใหศึกษาเรื่องราวในอดีตไดสะดวกขึ้น 
ข.  ทําใหเรื่องราวในอดีตเปนจริงขึ้นมากกวาเดิม 
ค.  ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวในอดีตไดดีขึ้น 
ง.  ทําใหประหยัดเวลาการทํางานของนักประวัติศาสตร 
11.  นักประวัตศิาสตรที่ดคีวรมีคุณสมบัตอิยางไร 
ก.  ทดลองศึกษาเพียงครั้งเดยีว      
ข.  ละเอียดถ่ีถวน  ชางสังเกต 
ค.  ใชภาษายากแกการเขาใจ  
ง.  ขอสรุปท่ีถือเปนความจริงใครโตแยงไมได 
12.  ขั้นตอนแรกของ “วิธีการทางประวัติศาสตร” คือขั้นตอนใด 
ก.  การกําหนดหัวเรื่อง  ข.  การลงประชามต ิ
ค.  การรวบรวมขอมูล  ง.  การสันนษิฐาน 
13.  ในการเร่ิมตนศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรควรเร่ิมตนที่ขั้นตอนใด 
ก.  ถามตนเองวาอยากรูเรื่องอะไร 
ข.  ศึกษาจากบทความหรือหนังสือในเรื่องท่ีตนสนใจ 
ค.  สืบเสาะหาหลักฐานแลวตั้งประเด็นจากหลักฐาน 
ง.  สอบถามนักวิชาการวานักประวัติศาสตรรุนใหมควรศึกษาเรื่องอะไร 
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14.  การแบงยุคสมัยออกเปนสมัยสุโขทัย  อยธุยา  
ธนบุรี  และรัตนโกสินทรตรงกบัหลักการแบงในขอใด 
ก.  แบงตามราชวงศ  
ข.  แบงตามลักษณะการปกครอง 
ค.  แบงตามอาณาจกัร   
ง.  แบงตามเกณฑของนักโบราณคด ี
15.  การศึกษาเร่ืองราวของมนษุยสมัยกอนประวัติศาสตร 
ควรศึกษาจากหลักฐานใด 
ก.  จดหมายเหตจุีน ข.  พงศาวดาร 
ค.  ตํานานหรือเรื่องเลา ง.  หลักฐานทางโบราณคด ี
16.  ในการศกึษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยา  ควรศึกษา
จากแหลงขอมูลใดนอยที่สุด 
ก.  ตํานาน  ข.  จดหมายเหต ุ
ค.  พงศาวดาร  ง.  บันทึกของชาวตางชาต ิ
17.  หลักฐานในขอใดเปนบนัทึกที่บอกเกี่ยวกับ วัน เวลา  
ที่มีเหตุการณเกดิขึ้น 
ก.  จารกึ  ข.  ตํานาน  
ค.  พงศาวดาร     ง.  จดหมายเหต ุ
18.  คําวา “สุวรรณภูมิ”  หมายถึงดินแดนใด 
ก.  ดินแดนท่ีร่ํารวย  
ข.  ดินแดนท่ีมีความสงบ 
ค.  ดินแดนท่ีมีประชากรมาก  
ง.  ดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
19.  เคร่ืองมือหินกะเทาะ  เปนเคร่ืองมือของมนุษยยุคใด 
ก.  ยุคหินเกา  ข.  ยุคหินกลาง   
ค.  ยุคหินใหม    ง.  ยุคสําริด 
20.  ชุมชนโบราณของไทยแหงใดที่ไดรับการประกาศให
เปน  “มรดกโลก” 
ก.  ถํ้าผีจังหวัดแมฮองสอน       
ข.  คลองทอมจังหวัดกระบ่ี 
ค.  บานเชียงจังหวดัอุดรธานี    
ง. บานเกาจังหวดักาญจนบุร ี
21.  เร่ืองราวของอาณาจักรหริภุญชยัสวนใหญเกี่ยวของ
กับใคร 
ก.  ฤาษีวาสุเทพ  ข.  พระนางจามเทว ี
ค.  พระเจาชัยวรมันท่ี 7 ง.  พอขุนศรีอินทราทิตย 
22.  อาณาจักรตามพรลิงคมีศนูยกลางอยูที่ใด 
ก.  ปตตาน ี  ข.  สุราษฎรธาน ี
ค.  นครศรีธรรมราช ง.  เมืองปาเล็มบังอินโดนีเซีย 

23.  อาณาจักรใดที่มีหลักฐานและบนัทึกอันแนนอนที่แสดงถึงการตั้ง 
อาณาจักรในแผนดินไทย 
ก.  โยนกเชียงแสน  ข.  ทวารวด ี  
ค.  อีศานปุระ   ง.  ละโว 
24.  จากบันทกึของจีนทีเ่รียกอาณาจักรหนึ่งวา  “โถ – โล – โป – ตี”้  
 หมายถึงอาณาจักรใด 
ก.  ละโว   ข.  ลังกาสุกะ 
ค.  ทวารวด ี   ง.  โยนกเชียงแสน 
25.  จากจดหมายเหตุจีน “เมืองหลอหู” คืออาณาจักรใด 
ก.  ละโว   ข.  ทวารวด ี
ค.  โคตรบูรณ   ง.  โยนกเชียงแสน 
26.  หลักฐานสําคัญที่แสดงวาอาณาจักรโบราณในดนิแดนภาคใต 
ของประเทศไทยนบัถอืพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  คือส่ิงใด 
ก.  เสมาหิน   ข.  ธรรมจกัร 
ค.  ปราสาทหิน   ง.  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
27.  บริเวณใดที่มีพัฒนาการตัง้ถิน่ฐานคอนขางชากวาบริเวณอื่น 
ก.  ดินแดนท่ีอยูบริเวณปากแมน้ํา 
ข.  ดินแดนท่ีอยูบริเวณหุบเขา 
ค.  ดินแดนท่ีเปนลุมแมน้ําตอนใน 
ง.  ดินแดนท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบชายฝงทะเล 
28.  ขอใดกลาวถงึอาณาจักรทวารวดีได ไมถูกตอง 
ก.  ไดรับวัฒนธรรมจากจีน 
ข.  เปนคนเช้ือสายมอญ 
ค.  มีศูนยกลางอยูแถบภาคกลาง 
ง.  นับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
29.  สันนิษฐานวา ศูนยกลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน  อยูที่ใด 
ก.  จังหวดัเชียงใหม  ข.  จังหวัดเชียงราย 
ค.  จังหวัดลําพูน   ง.  จังหวัดลําปาง 
30.  จากตํานานจามเทวีวงศ  แสดงวาอาณาจักรหริภุณชัย   
มีความสัมพันธกับอาณาจักรในขอใด 
ก.  ละโว   ข.  ลานนา 
ค.  ทวารวด ี   ง.  ตามพรลิงค 
31.  การที่ดินแดนไทยมีอาณาจักรกระจายอยูเกือบทุกภาค 
แสดงใหเห็นขอเท็จจริงเชนไร 
ก.  คนไทยมีความเปนตัวของตัวเองสูง 
ข.  คนไทยไมเคยตกเปนทาสของประเทศใด 
ค.  ดินแดนไทยมีความเจริญรุงเรืองมายาวนาน 
ง.  อาณาจักรเหลานั้นมิใชอาณาจกัรของคนไทย 
32.  พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรีเปนโบราณสถาน ที่แสดงวาละโว 
ไดรับอิทธิพลรูปแบบทางศิลปวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรใด 
ก.  มอญ       ข.  ขอม       ค.  ลานนา       ง.  ลานชาง 
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33.  การศกึษาความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรหริภญุ
ชัย  ศึกษาไดจากหลกัฐานในขอใด 
ก.  วัดจามเทว ี        ข.  เมืองเขลางนคร 
ค.  จารึกภาษามอญโบราณ       ง.  พระพุทธรูปศิลาแลง 
34.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลางของไทยไดรับ
อิทธิพลทางศิลปะจากอาณาจักรใด 
ก.  สุโขทัย  ข.  อยุธยา  
ค.  ลานชาง  ง.  ขอม 
35.  เหตุใดพอคาตางชาติจึงเดินทางเขามาคาขายใน
ดินแดนประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
ก.  มีสินคาท่ีตองการและราคาถูก 
ข.  ชาวพ้ืนเมืองไมฉลาด ทําใหถูกเอาเปรียบไดงาย 
ค.  เปนทางผานไปยังดนิแดนอ่ืนๆท่ีมีทรัพยากรอุดม 
     สมบูรณ 
ง.  มีสินคาเปนท่ีตองการและมีท่ีตั้งเหมาะแกการเปน 
     ศูนยกลางทางการคา 
36.  ขอใด ไมใช รัฐไทยในบริเวณภาคเหนือของ
ดินแดนประเทศไทยปจจุบนั 
ก.  อาณาจกัรลานนา ข.  อาณาจกัรหริภุญชัย 
ค.  อาณาจกัรทวารวด ี ง.  อาณาจักรโยกนกเชียง
แสน 
37.  ปจจัยใดบางทีไ่มมี อิทธิพลตอการสรางสรรค     
ภูมิปญญาของมนุษยกอนประวัติศาสตรในดนิแดน
ประเทศไทย 
ก.  ความตองการความม่ันคงในการดํารงชีวิต   
ข.  สภาพภูมิศาสตรและส่ิงแวดลอม 
ค.  คตคิวามเช่ือ      
ง.  ความตองการสะสมทรัพยากร 
38.  หลักฐานใดทีป่รากฎเร่ืองราวของอาณาจักรละโว 
ก.  จดหมายเหตจุีน “หลอหู”    
ข.  รูปกวางหมอบ 
ค.  รูปธรรมจกัร      
ง.  เหรียญเงิน 
39.  หลักฐานที่เปนตํานานของอาณาจักรหริภุญชัย 
คือตํานานใด 
ก.  อุรังคธาต ุ      
ข.  ทาวฮุง-ทาวเจือง 
ค.  ตํานานจามเทวีวงศ     
ง.  ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม 
 

40.  หลักฐานที่ปรากฏเร่ืองราวของอาณาจักรอีศานปุระ  
ไดแกหลักฐานอะไร 
ก.  จดหมายเหตจุีน             ข.  ตํานานจามเทว ี
ค.  ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม  ง.  ตํานานอุรังคธาต ุ
41.  ธรรมจักรและกวางหมอบเปนหลกัฐานที่แสดงใหเหน็วา 
อาณาจักรทวารวดไีดรับอิทธิพลจากศาสนาใด 
ก.  ศาสนาพราหมณ-ฮินด ู
ข.  พระพุทธศาสนานกิายเถรวาท 
ค.  พระพุทธศาสนานกิายมหายาน 
ง.  พระพุทธศาสนาผสมผสานกับพราหมณ-ฮินด ู
42.  สันนิษฐานวาศูนยกลางของอาณาจักรโยนกเชียงแสน  อยูที่ใด 
ก.  จังหวดัเชียงใหม   ข.  จังหวัดลําพูน 
ค.  จังหวัดเชียงราย   ง.  จังหวัดลําปาง 
43.  ตํานานจามเทวีวงศแสดงวาอาณาจักรหริภุญชยั   
มีความสัมพันธกับอาณาจักรในขอใด 
ก.  ละโว ข.  ลานนา  ค.  ทวารวด ี ง.  ตามพรลิงค 
44.  การที่ดินแดนไทยมีอาณาจักรโบราณกระจายอยูเกอืบทุกภาค 
แสดงใหเห็นขอเท็จจริงเชนไร 
ก.  คนไทยมีความเปนตัวเองสูง 
ข.  คนไทยไมเคยตกเปนทาสของประเทศใด 
ค.  ดินแดนไทยมีความเจริญรุงเรืองมายาวนาน 
ง.  อาณาจักรเหลานั้นมิใชอาณาจกัรของคนไทย 
45.  ขอใดไมใช ผลทีเ่กดิจากการที่รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย   
ติดตอคาขายกับอาณาจักรอื่น 
ก.  ทําใหอาณาจักรของตนเกิดความม่ันคงสมบูรณ 
ข.  รับถายทอดวัฒนธรรมจากดินแดนท่ีเจริญกวาไดเร็ว 
ค.  ทําใหประชาชนละท้ิงอาชีพเกษตรกรรมโดยมุงการคาอยางเดียว 
ง.  ทําใหเกิดการรวมตัวเปนอาณาจกัรใหญ 
46.  พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรีเปนโบราณสถานที่แสดงวา 
ละโวไดรับอทิธิพลรูปแบบทางศิลปกรรมจากอาณาจักรใด 
ก.  มอญ  ข.  ขอม              ค.  ลานนา  ง.  ลานชาง 
47.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของไทยไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรใด 
มากที่สุด 
ก.  ขอม  ข.  สุโขทัย ค.  อยุธยา ง.  ลานชาง 
48.  การที่อาณาจักรโบราณตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําแสดงใหเห็น 
วิถีความเปนชุมชนในอดีตอยางไร 
ก.  นับถือพระพุทธศาสนาและประสบภัยธรรมชาต ิ
ข.  ยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณีและปรับตวัเขากับธรรมชาต ิ
ค.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก 
ง.  มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเปนศูนยกลางทางการคาท้ังภายใน 
     และภายนอกดนิแดน 
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49.  อาณาจักรโบราณในภาคใตไดเปรียบกวาอาณาจักร
โบราณที่อยูบริเวณอืน่อยางไร 
ก.  มีประชากรมาก 
ข.  มีความอุดมสมบูรณมากกวา 
ค.  มีเศรษฐกิจดีและมีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม 
ง.  มีท่ีตั้งเหมาะสมเปนศูนยกลางการคาทางทะเล 
50.  หลักฐานใดที่ชวยยืนยันวาสุโขทัยมีความเจริญมา
กอนหนาที่จะใกลสถาปนาเปนราชธาน ี
ก.  ศาสนสถานศิลปะขอม   
ข.  เรื่องราวจากเอกสารจีน 
ค.  ขอความท่ีปรากฏในศิลาจารกึ 
ง.  พระราชพงศาวดารกรุงสุโขทัย 

51.  การสถาปนากรุงสุโขทัยเกดิจากวิธีใด 
ก.  กลุมคนไทยอพยพลงมาตั้งถ่ินฐานบานเมือง 
ข.  ขอมรบชนะชุมชนท่ีอยูมากอนแลวตั้งกรงุสุโขทัยขึน้ 
ค.  กลุมคนไทยรวมตัวตั้งตนเปนอิสระไมยอมอยูใต 
     อํานาจขอม 
ง.  อาณาจักรขอมไดอิสรภาพโดยมอบผูคนและ 
     ทรัพยสินมาสรางบานเมือง 
52.  การปกครองแบบพอปกครองลูก  มีผลดีตอ
อาณาจักรสุโขทัยอยางไร 
ก.  ชาวตางชาติมาติดตอคาขายมากขึน้    
ข.  การละเมิดกฎหมายลดนอยลง 
ค.  กษัตริยกับราษฎรใกลชิดกัน               
ง.  ทําใหขุนนางมีอํานาจมาก 

53.  รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทยัมีลกัษณะอยางไร 
ก.  แบงพ้ืนท่ีเปนมณฑล     ข.  สงขาหลวงไปปกครอง 
ค.  รวมอํานาจไวท่ีราชธานี    ง.  กระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

54.  ลักษณะการคาขายของอาณาจักรสุโขทัยตรงกับขอใด 
ก.  ราษฎรขายสินคาไดบางชนิด 
ข.  ราษฎรคาขายไดอยางเสร ี
ค.  รัฐคาขายแขงกับราษฎร 
ง.  รัฐเปนผูผูกขาดการคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.  ตลาดนัดจตุจักรในปจจุบันหากเปรียบเทยีบกับสมัยสุโขทัย 
จะหมายถึงส่ิงใด 
ก.  ตระพัง          ข.  สรีดภงค  
ค.  เตาทุเรียง       ง.  ตลาดปสาน 
56.  แนวทางการสรางความสงบสุขของสังคมสุโขทัย 
จากหลักฐานที่ปรากฏนิยมใชวิธีการใด 
ก.  อบรมใหมีศีลธรรม      ข.  ออกกฎหมายเข็มงวด 
ค.  ใหรางวัลแกผูทําความด ี  ง.  ลงโทษผูฝาฝน 
57.  สุโขทัยไดรับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
ลัทธลิังกาวงศมาจากแหงใด 
ก.  ศรีลังกา  ข.  ทวารวด ี
ค.  หริภุญชัย  ง.  นครศรีธรรมราช 
58.  ขอใดเปนลักษณะความสัมพันธระหวางสุโขทัยกับลังกา 
ก.  ลังกาสงเครื่องราชบรรณาการ   
ข.  ลังกาถายทอดพระพุทธศาสนาในสุโขทัย 
ค.  สุโขทัยถายทอดพระพุทธศาสนาใหลังกา 
ง.  สุโขทัยแผขยายอํานาจเขาครอบครองลังกา 

59.  การมีสัมพันธไมตรีอันดกีับลานนาสงผลตอสุโขทัยอยางไร 
ก.  ไดกําลังชวยยามเกดิสงคราม 
ข.  เปนแหนงวตัถุดิบไวผลิตสินคา 
ค.  ปลอดภัยจากการถูกตีทางเหนือ 
ง.  สามารถเผยแพรวัฒนธรรมไดอยางเสร ี
60.  พระมหากษัตริยของสุโขทัยพระองคใดที่ทรงนํา 
พระพุทธศาสนามาเปนเคร่ืองมือในการสรางสัมพันธไมตรี 
กับอาณาจักรตาง ๆ 
ก.  พอขุนศรีอินทราทิตย   
ข.  พอขุนรามคําแหง 
ค.  พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท) 
ง.  พระมหาธรรมราชาท่ี 4 (บรมปาล) 
 


