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แบบทดสอบฉบบันี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือเผยแพร ่
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ค าชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 90 นาที 

2. แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 30 ข้อ  
(ข้อ 1-30) (ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน)  

  ตัวอย่าง ข้อ 0. สิ่งใดไม่เปน็ปัจจัยการผลิต 
                       1)  เงินทุน          

    2)  คนงาน 
                     3)  ผู้จัดการ                                  

    4)  ที่ดินปลูกสร้างโรงงาน 
           วิธีตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3)  เป็นค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนใช้ดินสอด า 

ระบายลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 

ข้อ 0.        
    

ตอนที่ 2  แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายค าตอบ ในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อความ  
จ านวน 2 ข้อ (ข้อ 31-32) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน)  
ตัวอย่าง ข้อ 00. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  
 
 
 
 
 

   ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวันส าคัญของไทย ถ้าปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลง 
ในคอลัมน์  ใช่ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ระบายลงในคอลัมน์  ไม่ใช่  

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. มานะ ไปเวียนเทียนในวันท่ี  5 ธันวาคม   
2. วีระ ไปถวายพวงมาลาในวันท่ี  1 มกราคม   
3. มานี ไปร่วมถวายพระพรในวันท่ี  12 สิงหาคม   
4. ปิติ ไปร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันท่ี  23 ตุลาคม   

 

ประเทศไทยเราจะมีวันส าคัญของชาติหลายวัน ท้ังท่ีเป็นวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญทางประเพณี เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญของวันนั้นๆ จึงมี   

พิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญ   

ในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม 
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      วิธีตอบ  ถ้านักเรียนคิดว่าข้อความ 1. และ 2. ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลงใน

กระดาษค าตอบช่อง ไม่ใช่  ข้อความ 3. และ 4. ปฏิบัติถูกต้องให้ใช้ดินสอด าระบายลงในกระดาษค าตอบ

ช่อง ใช่  ดังนี้ 

 

ข้อ 00. ใช ่ ไม่ใช่ 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
ตอนที่ 3   แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 8 ข้อ  

(ข้อ 33-40) (ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน) 

      ตัวอย่าง ข้อ 000. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม 

 
 
 

       จากข้อความ  แก้วควรแสดงความเคารพพระภิกษุดว้ยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด     
      วิธีตอบ  ตอบ หยุดเดินและแสดงความเคารพด้วยการไหว้ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการก ากับการสอบจะอนุญาต 

แก้วเป็นพุทธศาสนิกชนเดินผ่านตลาดตอนเช้า พบพระภิกษุก าลังเดินบิณฑบาต 

ชาวบ้านก าลังเตรียมใส่บาตร ในขณะท่ีพระภิกษุก าลังเดินมา แก้วเดินสวนทางเพื่อไปโรงเรียน  
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 30 ข้อ  
            (ข้อ 1-30) ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน 
 

1. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

     

    จากข้อความ ข้อใดแสดงให้เห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาไดช้ัดเจนที่สุด 

1) ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นพวกเดียวกัน 
2) มีสถาบันการศึกษาของสงฆ์เพิ่มมากขึ้น 
3) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 
4) มีประชาชนรักษาศีลอุโบสถมากขึ้น 

 

2. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

   

     จากข้อความ ข้อใดปฏิบัติสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธได้เหมาะสมที่สุด 

1) การเลี้ยงโต๊ะจีนในวันขึ้นบ้านใหม่     
2) การท าบุญในวันส าคัญของบุคคลในครอบครัว 
3) การตั้งศาลพระภูมิหน้าร้านอาหารท่ีเปิดใหม่ 
4) การเลี้ยงอาหารเฉพาะคนเร่ร่อนในการฉลองเปิดร้านอาหาร  

     “พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชา ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา                

เป็นอย่างมาก ทรงรักษาศีลอุโบสถเป็นนิตย์ เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวกัมพูชา มีการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อจัดการศึกษาและศาสตร์ใหม่แก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์จ านวนมาก

เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย แล้วกลับไปพัฒนาพระพุทธศาสนาของกัมพูชา 

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและกัมพูชามากขึ้น” 

       ขนบธรรมเนียมประเพณีในวิถีชีวิตของคนไทย ได้รับอิทธิพลจากแนวค าสอนในพระพุทธศาสนา 

เห็นได้จากประเพณีการท าบุญถวายทานในโอกาสต่างๆ เช่น การท าบุญครบรอบวันเกิด การท าบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับ การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ การท าบุญในโอกาสเปิดกิจการต่างๆ แม้เมื่อ

ยามท่ีมีปัญหาชีวิต คนไทยก็มักเข้าวัดเพื่อหาท่ีพึ่งทางใจ ท าให้เกิดความสบายใจ และแก้ปัญหา  

ความทุกข์ใจได้ 
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3. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 

    จากข้อความ บุคคลใดมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากศาสนาตามข้อความข้างต้นมากที่สุด 

1) นารี ชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
2) วันชัย แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่  
3) สมบัติ ไปช่วยท าความสะอาดบริเวณวัด 
4) บังอร อดทนท าการบ้านให้เสร็จแม้จะป่วย 
 

4. พิจารณาภาพพระมหาชนกว่ายน้ าในมหาสมุทร แล้วตอบค าถาม    

 

    จากภาพ การว่ายน้ าของพระมหาชนกเปรียบได้กับพุทธประวัติช่วงใด  

1) ประสูติ 
2) ตรัสรู้ 
3) ปฐมเทศนา 
4) ปรินิพพาน 

 
 

 ... พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อประชากรในประเทศไทย ส่งผลให้มีลักษณะนิสัย

อ่อนน้อม รักสงบ ย้ิมแย้ม และเป็นมิตรกับทุกคน ...  
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5. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

    จากข้อความ พ่อ แม่ และครูของ ด.ญ.บี ใช้หลักธรรมใดในการแก้ปัญหา 

1) อริยสัจ 4      
2) สังคหวัตถุ 4 
3) พรหมวิหาร 4     
4) ฆราวาสธรรม 4 

 

6. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

  

 

 

    จากข้อความ บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามหลักธรรมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา  
1) วิชัย  
2) มาลี  
3) วารี  
4) ชมพู่  

 

 

 

       “จากการสังเกตของ พ่อ แม่ และครู พบว่า ด.ญ. บี เริ่มไม่ตั้งใจเรียนและขาดการส่งงานบ่อยๆ 

จนท าให้ผลการเรียนตกต่ า พ่อ แม่ และครูของ ด.ญ.บี จึงร่วมกันหาทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการพูดคุย 

เพื่อแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ” 

        การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม จากชาวนามาเป็นพนักงานใน

โรงงาน มีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทมาอาศัยและท างานอยู่ในเมือง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ค่านิยม รวมท้ังมีความต้องการทางวัตถุเพิ่มขึ้น ดังการปฏิบัติตนของบุคคลดังต่อไปนี้ 

วิชัย ชือ้นาฬิการุ่นใหม่โดยใช้บัตรเครดิต 
มาลี รับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นประจ า 
วารี น าอาหารกลางวันไปรับประทาน  
ชมพู่ ส่ังซื้อสินค้าแฟชั่นทางอินเทอร์เน็ต 
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7. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

    จากข้อความ ตามกฎหมายสมศรไีม่สามารถกระท าสิ่งใดได ้

1) ริบของหมั้น 
2) เรียกเงินเพื่อเป็นค่าเสียเวลา 
3) เรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการเตรียมงาน   
4) เรียกร้องให้สมชายมาแต่งงานกับตนเอง  
 

8. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

     จากข้อความ ตามกฎหมายถ้าคุณแม่ให้เด็กหญิงแดงไปท ากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมใดท่ีสามารถ 

     กระท าการด้วยตัวเองได ้

1) ส่งพัสดุลงทะเบียน 
2) ท าสัญญากู้เงินยืมเรียน  
3) ช าระค่าสาธารณูปโภค 
4) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

 

 

 

 บัตรประจ าตัวประชาชน เป็นเอกสารส าคัญท่ีทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย    

ท่ีมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ เมื่อเด็กหญิงแดงจะไปท าบัตรประจ าตัวประชาชน ปรากฏว่าท าไม่ได้ 

เนื่องจากแม่ท าสูติบัตรและทะเบียนบ้านหาย 

 สมชายหมั้นสมศรีด้วยสร้อยคอทองค าและเงินสดจ านวนหนึ่ง โดยตกลงว่าจะแต่งงานกัน 

หลังจากนั้นพ่อและแม่ของสมศรีได้ใช้เงินของหมั้นไปในการจัดเตรียมงานแต่งงาน แต่ก่อนจะถึงวัน

แต่งงาน สมชายได้ไปจดทะเบียนสมรสกับสมหญิง  
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9. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 

 

   
     

    จากข้อความ บทบาทและหน้าท่ีของสถาบันใดเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของนายน้ าน้อยที่สุด 

1) สถาบันครอบครัว 
2) สถาบันศาสนา 
3) สถาบันเศรษฐกิจ 
4) สถาบันการศึกษา 
 

10. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

          

 

 

จากข้อความ เหตุใดภูมิภาคดังกล่าวจึงมีวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน  

1) มีการเลื่อนไหลของประชากร 
2) มีรากฐานของอารยธรรมร่วมกัน 
3) มีการตั้งถิ่นฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
4) มีระบบการเมืองการปกครองคล้ายคลึงกัน 

 
 

 

 

 

 ...นายน้ าเป็นเด็กก าพร้า อาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นได้เรียนหนังสือจนจบถึง

ระดับอุดมศึกษา เมื่ออายุ 25 ปี ได้มีโอกาสบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้เป็นพนักงานบริษัท

แห่งหนึ่ง ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ จนประสบความส าเร็จ... 

          ประเทศท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ต่อกันมาช้านาน นับตั้งแต่

ก่อนประวัติศาสตร์ ท้ังนี้เพราะมีการเคลื่อนไหวของประชากร วัฒนธรรม สินค้าและบริการ รวมท้ัง

ระบบการเมืองการปกครองระหว่างกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน 
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11. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

จากข้อความ ปัจจัยใดที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและลาว 

1) ศาสนา 
2) การศึกษา 
3) การเกษตร 
4) การสาธารณสุข 
 

12. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

  

 

     จากข้อความ การมีศาลปกครองแบบใหม่ ท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร 

1) ผลดี ช่วยลดภาระการท างานของศาลยุติธรรม 
2) ผลดี ท าใหก้ารตัดสินคดีถูกต้องรวดเร็วขึ้น 
3) ผลเสีย ท าให้กระบวนการรวบรวมหลักฐานไดช้้า  
4) ผลเสีย ท าให้การตัดสินคดีได้ช้า หากหลักฐานท่ีได้ไม่เพียงพอ 
 

 

 

 

 ...ศาลปกครองเดิมเป็นระบบท่ีต ารวจเจ้าของคดี มีสิทธิ์แสวงหาความจริงเพิ่มเติม โดยมี

เอกสารหรือพยานหลังเกิดคดีเท่านั้น แต่ศาลปกครองแบบใหม่นี้ สามารถเรียกเอกสารหลักฐาน 

พยานท่ีจ าเป็นในการตัดสินเพิ่มเติมจากรัฐได้ จึงช่วยให้ได้หลักฐานครบถ้วน เป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินคดีอย่างยุติธรรม... 

 

ภายหลังการประชุมร่วมระหว่างไทย ลาว มีมติเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย รวมถึงส่งเสริม
การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข รวมท้ังใหค้วามร่วมมือด้านแรงงานและการคมนาคมขนส่ง 
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13. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

   

    จากข้อความ  ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวตามหลักประชาธิปไตยได้ดีทีสุ่ด 

1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 
2) เพิ่มอ านาจศาลและองค์กรอิสระในการเข้ามาก ากับดูแลรัฐบาล 
3) ก าหนดให้นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงแสดงบัญชีทรัพย์สิน 
4) ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการสามารถตรวจสอบอ านาจซึ่งกันและกัน 

 
14. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

     จากข้อความ การกระท าของประเทศ A ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 

     1) เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้า 

2) เพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน 

3) ลดหนี้สาธารณะในประเทศ 

4) ลดความผันผวนทางการเงิน 

 
 

 

 ประเทศท่ีมีอัตราการออมสูง การลงทุนในประเทศก็ไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ 

สามารถพึ่งพาตนเองในด้านเงินลงทุนส าหรับใช้ในการพัฒนา ท าให้ประเทศพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มั่นคง มีระดับการพึ่งพิงเงินจากต่างประเทศต่ า ประเทศ A จัดเก็บภาษีจากประชาชนได้ 40 % และ

ลดภาษีให้กับประชาชนตามจ านวนเงินท่ีออม 

 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันคือ การปฏิรูปทางการเมือง ท้ังนี้เพราะปัญหา

การเมืองการปกครองท่ีส าคัญคือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง     

การไร้เสถียรภาพของรัฐบาล และความเสื่อมศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน ซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไป จะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อ

ประเทศชาติ   
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15. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

     

 

 

     จากข้อความ นาง ก ได้รับโทรศัพท์และตอบตกลงท าประกันชีวิตไปโดยไมไ่ด้ตั้งใจ การกระท าของ 

     นาง ก สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

1) ได้ เพราะเป็นการรักษาสิทธิในการใช้สินค้าและบริการ 
2) ได้ เพราะข้อมูลที่ได้รับทางโทรศัพท์อาจไม่เป็นจริงท้ังหมด 
3) ไม่ได้ เพราะจะเป็นการผิดสัญญาท่ีได้รับปากตกลงกันไว้แล้ว 
4) ไม่ได้ เพราะกรมธรรม์มีผลคุ้มครองผู้ท าประกันแล้ว 
 

16. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

    

    จากข้อความ  ถ้านักเรียนต้องพาพ่อแม่ของเพื่อนชาวต่างชาติไปนวดแผนโบราณ ควรพิจารณา 

    เรื่องใดเป็นล าดับแรก 

1) การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย 
2) การให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
3) การมีมาตรฐานในการให้บริการ 
4) การมีใบประกาศนียบัตรของพนักงาน 

 นวดแผนโบราณ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาก ดังนั้น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จึงได้การก าหนดนโยบายส่งเสริมการตลาดด้านการนวดแผนโบราณ โดยให้นโยบายการให้บริการ

นวดแผนโบราณว่า ควรน าเสนอภาพลักษณ์การให้บริการท่ีแสดงถึงการผ่อนคลาย และส่งเสริม

สุขภาพ ส่วนผู้ประกอบการควรดูแลการให้บริการของพนักงานให้มีคุณภาพและประทับใจ  

 กรณีถูกหลอกท ากรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ เป็นกรณีท่ีพบมากท่ีสุด โดยสถาบัน

การเงินจะอาศัยช่องโหว่ท่ีคนไม่รู้หรือไม่ได้อ่านสัญญาอย่างละเอียดและเซ็นยินยอมเปิดเผยข้อมูล

เครดิต และข้อมูลส่วนตัว การสนทนาผ่านทางโทรศัพท์จะมีการบันทึกเสียงสนทนาไว้ ถ้าตอบตกลง

ท าประกันไปแล้ว และต่อมาต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ต้องท าจดหมายแจ้งบริษัทประกัน 

เป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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17. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

    จากข้อความ การที่รัฐบาลไทยสนับสนุนข้างต้น ท าให้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในข้อใดเป็น 

    อันดับแรก  

1) คนไทยมีงานเพิ่มขึ้น 
2) รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี 
3) ประชาชนในประเทศได้ใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพ 
4) ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ 
 

18. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

     จากข้อความ ถ้าประเทศไทยถูกตอบโต้ทางการค้า ผูใ้ดจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

1) รัฐบาล 
2) ผู้บริโภค 
3) ผู้ขายสินค้า 
4) ผู้ประกอบการส่งออก 
 

 

 

 

 

บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ได้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ โดยตั้งฐานการผลิตในไทย เพื่อการ

ส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน 

และอ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออกสินค้า  

         ...ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีถูกจับตามองเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยเฉพาะผลไม้และข้าว ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ อนาคตของ

ประเทศไทยอาจถูกปรับลดระดับและถูกตอบโต้ทางการค้าได้...  
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19. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

   

 

     

 

     จากข้อความ หลักฐานการตั้งเมืองนครราชสีมาน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1) น่าเชื่อถือ เพราะเคยมีเมืองเสมาและเมืองโคราช 
2) น่าเชื่อถือ เพราะมีป้อมปราการปรากฏอยู่จนถึงบัดนี้ 
3) ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหลักฐานนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน 
4) ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นหลักฐานท่ีเขียนขึ้นมาหลังจากเกิดมีป้อมปราการ 
 

20. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

    จากข้อความ ข้อใดคือความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระยาตาก (สิน)  

1) มีไพร่พลจ านวนมาก 
2) ไม่อาจต่อสู้กับกองทัพพม่าได้ 
3) ตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง 
4) ตั้งฐานท่ีมั่นท่ีจันทบุรีเป็นเวลา 7 เดือน    
 

 

 ...เมืองเสมาร้างอยู่ทางฝั่งใต้ล าตะคองเมืองหนึ่ง อีกเมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองโคราช หรือเมือง

เก่าตามชื่อเมืองในอินเดีย จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้ย้ายเมืองโคราชจากเมืองเดิม

ซึ่งอยู่ชายดงไปสร้างเป็นป้อมปราการขึ้นใหมใ่นท่ีเมืองเดี๋ยวนี้ เอานามเมืองเดิมท้ังสองคือ เมืองโคราช

กับเมืองเสมา มาผูกเป็นนามเมืองใหม่ว่านครราชสีมา แต่คนท้ังหลายเรียกนามตามเคยว่าเมืองโคราช

จนถึงทุกวันนี้... 

                                                                ท่ีมา : สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

      ในปี พ.ศ. 2310 กองทัพพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้พระยาตาก (สิน) เห็นว่าไม่อาจจะต่อสู้

ได้ จึงรวบรวมไพร่พลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าไปตั้งฐานท่ีมั่นท่ีเมืองจันทบุรี และ

สามารถกอบกู้เอกราชได้ส าเร็จภายใน 7 เดือน และตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง 
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21. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

    

 
 

     จากข้อความ สมศักดิ์กล่าวว่าสิ่งท่ีเขาอ่านนี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริง ข้อใดเป็นเหตุผลท่ี 

     สนับสนุนค ากล่าวของสมศักดิ์มากที่สุด 

1) เป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูลชัดเจน 
2) เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
3) เป็นหลักฐานท่ีให้ข้อมูลแปลความได้ง่าย 
4) เป็นหลักฐานท่ีมีการบันทึกเร่ืองราวในพระราชพงศาวดาร 

 

22. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

     จากข้อความ ข้อใดอธิบายถึงเมืองจันทบุรีได้ถูกต้อง  

1) เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเล 
2) เป็นเมืองท่าส าคัญชายฝั่งตะวันออก 
3) เป็นศูนย์กลางทางทหารมีป้อมปราการ 
4) เป็นเมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเอื้อต่อยุทธศาสตร์ 
 

 

 “…จันทบุรีเป็นเมืองชายทะเล มีคูน้ าล้อมเมือง ต่างจากเมืองระยองและชลบุรี ตั้งอยู่บนเนินเขา 

ซึ่งอยู่ในต าแหน่งท่ีได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และมีป้อมปราการแข็งแรง ผู้คนมีความหลากหลายท้ังจีน 

ญวน ไทย คนพื้นเมือง และบรรดาพ่อค้าวานิชหลายชาติหลายภาษา...” 

       สมศักดิ์ได้อ่านพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีว่า หลังจากพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นครองราชย์ 

พบว่าราษฎรอดอยากเพราะไม่ได้ท านา เนื่องจากมีสงครามต่อเนื่อง ดังข้อมูลว่า “...แลพระราชทาน 

เสื้อผ้า เงินตรา จะนับประมาณมิได้ จนทุกข์พระทัยออกพระโอษฐ์ว่า บุคคลผู้ใดเป็นอาทิ คือเทวดา 

บุคคลมีฤทธิ์ มาประสิทธิ์ มากระท า ให้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ขึ้น ให้สัตว์เป็นสุขได้ แม้ผู้นั้นจะ

ปรารถนา พาหาแห่งเราข้างหนึ่ง ก็อาจตัดบริจาคให้แก่ผู้นั้นได้...” 



                                              สังคมศึกษา ม.2 หน้า 12  

 

23. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

 

     จากข้อความ แสดงให้เห็นว่าเส้นทางคมนาคมดังกล่าวมีความส าคัญต่อภูมิภาคนี้ในด้านใดมากที่สุด 

1) การทูต  
2) การค้าขาย 
3) การปกครอง 
4) การนับถือศาสนา 

 
24. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

  

 

 

     จากข้อความ ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดท่ีท าให้เกิดความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา  

1) มีประชากรจ านวนมาก 
2) มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์บ่อยคร้ัง 
3) มีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครอง 
4) มีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้ง 
 

 

 

 อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานถึง 417 ปี มีกษัตริย์ปกครองหลายราชวงศ์ 

เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันระหว่างพระราชวงศ์และขุนนาง เจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่แตก  

ความสามัคคี  มีการท าสงครามแผ่ขยายอาณาเขตและป้องกันอาณาเขตกับประเทศเพื่อนบ้าน  

หลายคร้ัง เมื่อถึงราชวงศ์บ้านพลูหลวง อาณาจักรอยุธยาจึงล่มสลาย 

เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจีนกับทวีปยุโรป และเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังเป็นเส้นทางส าคัญท่ีกระจายอารยธรรมโบราณจากจีนไปสู่ตะวันตก นอกจากนี้เส้นทาง    

สายไหมยังเป็นเส้นทางของศาสนาพุทธจากอินเดียสู่จีน และเป็นเส้นทางเดินทัพจากจีนสู่ยุโรป 

ดังนั้นเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางของการถ่ายทอดอารยธรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  
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25. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

    

    จากข้อความ ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญท าให้กรุงศรีอยุธยามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคงมากที่สุด 

1) การมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสม 
2) การสร้างท่ีอยู่อาศัยท่ีหลากหลาย 
3) การมีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานจ านวนมาก 
4) การมีการเมืองการปกครองท่ีมั่นคง  

 

26. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

     

    จากข้อความ สิ่งท่ีปิญาภรณ์กล่าวถึงคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด เพราะเหตุใด 

1) ภาพจากดาวเทียม เพราะบอกพื้นท่ีป่าได้ครอบคลุม 
2) GPS เพราะท าให้ทราบต าแหน่งของป่าไม้ที่ถูกท าลาย 
3) แผนที่ เพราะสามารถบอกต าแหน่งการบุกรุกได้ชัดเจน 
4) ลูกโลก เพราะสามารถบอกต าแหน่งที่ตั้งของพื้นท่ี 
 

 

 ...กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าส าคัญ ได้แก่ เจ้าพระยา ป่าสัก และลพบุรี  

ท าให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ประกอบกับมีชาวต่างชาติ     

เข้ามาค้าขายรวมถึงการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นจ านวนมาก และเมื่อมีชาติตะวันตกเข้ามามากขึ้น 

จึงต้องจัดระบบในการปกครองและก าหนดท่ีตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ... 

ณัฐกาญจน์ :  นี่เธอ เราดูเว็บไซต์เกี่ยวกับป่าฝนคองโก เดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก  

                 แต่เดี๋ยวนี้ถูกบุกรุกท าลายป่า จนกระทั่งถูกจัดอันดับว่า มีอัตราการสูญเสียพ้ืนท่ี 

                 ป่าไม้สูงสุดของโลก 

ปิญาภรณ์ :  ถ้าอยากรู้ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วคุณครูยังบอกว่ายังมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

                   อีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถบอกข้อมูลได้ชัดเจนเช่นกัน  
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27. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 

 

   

    จากข้อความ เหตุการณ์ใดจะไม่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา  

1) จ านวนเชื้อโรคลดลง  
2) ปริมาณน้ าฝนลดลง 
3) ปริมาณสัตว์ป่าลดลง 
4) จ านวนการเคลื่อนย้ายประชากรลดลง 
 

28. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

     จากข้อความ ข้อใดเป็นเหตุผลหลักท่ีส าคัญที่สุดท่ีท าให้ชาวเนเธอร์แลนด์ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วม 

     กับธรรมชาติได้ 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3) การรักษาสถาปัตยกรรม 
4) การป้องกันน้ าทะเลรุกล้ าพื้นท่ี 

 
 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อน 

การถมทะเลสร้างแผ่นดินใหม่ การวิดน้ าด้วยกังหัน การสร้างบ้านลอยน้ า โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อน

ให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  

 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก รายงานว่า ประชาชนในทวีปแอฟริกาหลายล้านคนอดอยากเพราะ

พืชไร่เสียหายเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ระดับน้ าแข็งในทะเล น้ าแข็งของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ลดลงมากท่ีสุด กล่าวคือ "สภาวะภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และท านายว่าอุณหภูมิโลก       

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะปริมาณก๊าซพิษท่ีชาวโลกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมีจ านวนมากมาย

มหาศาล” 



                                              สังคมศึกษา ม.2 หน้า 15  

 

29. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

 

   

     

 

    จากข้อความ ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อสังคมชาวยุโรปท่ีเกิดจากการรับผู้อพยพ 

1) เกิดการขาดแคลนแรงงาน   
2) เกิดการปรับลดสวัสดิการของภาครัฐ 
3) เกิดความหวาดกลัวต่อการก่อการร้าย 
4) เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
 

30. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม     

 

 

   

 

     จากข้อความ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการลดลงของพื้นท่ีป่าในทวีปแอฟริกาอย่างไร 

1) น้ าในแหล่งน้ าจืดลดน้อยลง 
2) สภาพภูมิอากาศร้อนขึ้น 
3) ประชากรไทยมีการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น 
4) การส่งสินค้าออกไปยังแอฟริกาลดลง 
 

 
 

    นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 หลายประเทศในทวีปยุโรปประสบปัญหาผู้อพยพ  

ครั้งใหญ่ ซึ่งต่างก็มีมาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ท่ีแตกต่างกัน ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องต้องให้ความ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อีกฝ่ายมองว่าผู้อพยพจะสร้างปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาระด้านสวัสดิการทาง

สังคมและความมั่นคง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าการเข้ามาของผู้อพยพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ด้านอุตสาหกรรม 

พื้นท่ีป่าเขตร้อนของแอฟริกา ถูกท าลายไปมากกว่า 260 ล้านไร่ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ 

ท่ัวโลก โดยเฉพาะแอฟริกาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าจืด การเสื่อมโทรมของดิน และยังมีผล   

ท าให้ทวีปแอฟริกากลายเป็นทวีปท่ีมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร น ามาซึ่งการเกิดโรค      

ขาดสารอาหารมากขึ้น 
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ตอนที่ 2 แบบเชิงซ้อน ให้นักเรียนระบายค าตอบในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ แต่ละข้อความ จ านวน 2 ข้อ  

            (ข้อ 31-32) ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน  

31. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 
 

ให้พิจารณาว่าข้อความท่ีก าหนดให้ในแต่ละรายการกล่าวเกี่ยวกับสังคมไทยและศาสนาว่า

ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่ถูกต้องให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่   

                                    รายการ  ใช่ ไม่ใช่ 

31.1 คนท่ีอยู่ในชุมชนนีท่ี้นับถือศาสนาพุทธทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักธรรม 

       ทางศาสนาอย่างเคร่งครัด 

  

31.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา   

31.3 ศาสนาพุทธและอิสลามหล่อหลอมให้คนในชุมชนมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น   

31.4 ความศรัทธาและความเลื่อมใสของคนในชุมชนในพุทธศาสนามปีรากฏให้เห็น 
       ในงานศิลปะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนหนึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม แต่คนใน

ชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และเมื่อมีกิจกรรมของหมู่บ้าน 

ชาวบ้านทุกคนมาร่วมกัน คนส่วนใหญ่ตกแต่งบริเวณโดยใช้ศิลปะท่ีเกี่ยวกับชาดก แต่ศาสนิกชน

ทุกคนยังปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนโดยไม่บกพร่อง 
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32. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม  

 

 

 

 

 

    

   จากข้อความ  เพื่อเป็นด าเนินงานตามโครงสร้างท่ีก าหนดนโยบายต่อไปนี้เหมาะสมหรือไม่  

    จากข้อความ ให้นักเรียนพิจารณาว่านโยบายท่ีก าหนดให้นี้เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่      

ถ้าเหมาะสมให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่เหมาะสมให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่ 

                          นโยบาย  ใช่ ไม่ใช่ 

32.1 การลงทุนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในช่วง 2 ปีแรก   

32.2 การพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักเพื่อผลิตสินค้าส่งออก   

32.3 การปล่อยเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

32.4 การสนับสนุนการศึกษาให้ประชาชนเป็นแรงงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน   
 

 

ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 8 ข้อ (ข้อ 33-40) 

  ข้อละ 4 คะแนน รวม 32 คะแนน 

33. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    

 
 
 
 

ให้อธิบายการน าหลักอริยสัจ 4 มาแก้ไขปัญหาตามข้อความท่ีก าหนด โดยระบุแยกทั้ง 4 ประการ  
ตอบ    1.  ทุกข์ ................................................................................................ 
          2.  สมุทัย ............................................................................................. 
          3.  นิโรธ ............................................................................................... 
          4.  มรรค .............................................................................................. 

     ประเทศไทย 4.0 เป็นการก าหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยการก าหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
         1. เน้นการเกษตรเป็นหลัก เพื่อผลิตและขาย  
         2. เน้นอุตสาหกรรมเบา ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อให้พอเพียงภายในประเทศ  
         3. เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่นผลิตเหล็กกล้า รถยนต์   
         4. ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ประชากรมีรายได้สูง  
          โดยวางเป้าหมายให้พัฒนาภายใน 5 – 6 ปี เพื่อให้ครบตามโครงสร้างท่ีก าหนด  
 

        ผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ของเด็กหญิงมาลี  ติด 0 และ ร จ านวน 6 ตัว เมื่อน า   

ผลการเรียนไปแจ้งให้แม่ทราบ แม่ก็ว่ากล่าวตักเตือน เด็กหญิงมาลีจึงคิดหาทางว่าตนเองจะ

แก้ปัญหาการติด 0 และ ร อย่างไร จึงพบว่าตนเองไม่ได้ให้เวลากับการเรียนเท่าท่ีควร  
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34. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม    
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อความ สินสมรสของครอบครัวณัฐพลกับอรุณีได้แก่อะไรบ้าง (ตอบอย่างน้อย 2 ข้อ) 
ตอบ ......................................................................................................................................................   
      ......................................................................................................................................................  
 

35. พิจารณาข้อมูล แล้วตอบค าถาม   

      จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจของประเทศปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  พบข้อมูลดังตาราง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม ปี พ.ศ. 2557 ป ีพ.ศ. 2558 
ภาวะเงินเฟ้อ 3.0 % 3.5 % 
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 8.25 % 8.00 % 
รายได้ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5% 
ค่าเงินบาท / USD 33.11 36.25 

 

จากข้อมูลในตาราง ภาวะการออมภาคครัวเรือนในปีใดมีแนวโน้มมากกว่ากัน และเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 
ตอบ ปี พ.ศ................................................................................................................................................   
      สาเหตุ ...............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 ณัฐพลและอรุณีสมรสกัน โดยณัฐพลมอบแหวนเพชรและทองค าหนัก 20 บาทเป็น    

ของหมั้น ก่อนสมรสณัฐพลมีเงินฝากในธนาคาร 5 ล้านบาท ส่วนอรุณีมีเงินฝาก 3 ล้านบาท   

หลังสมรสท้ังสองฝ่ายได้ช่วยกันท างานจนสามารถมีบ้านพร้อมท่ีดิน 1 หลัง และท่ีนา 40 ไร่      

ซึ่งท้ังสองคนได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากปีละ 3-5 หมื่นบาท ต่อมาณัฐพลได้รับมรดกจากบิดา-มารดา

เป็นเงิน 10 ล้านบาท 

 



                                              สังคมศึกษา ม.2 หน้า 19  

 

36. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
จากข้อความ ธนาธรจะสามารถร้องทุกข์กับหน่วยงานใด พร้อมให้เหตุผล (ตอบ 2 หน่วยงาน) 
 ตอบ 1.......................................................เพราะ................................................................................  
        2.......................................................เพราะ................................................................................  
 

37. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
 
 
 
จากข้อความ อารยธรรมของจีนด้านใดมีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน เพราะเหตุใด (ตอบ 2 ประเด็น) 
ตอบ 1. …………………………………… เพราะ ..................................................................................   
       2. …………………………………… เพราะ ..................................................................................    
 

 

 

 

 

        ธนาธร ได้ไปรับประทานอาหารทะเลกับเพื่อนๆ ท่ีร้านอาหาร ซึ่งไม่มีการแจ้งราคาอาหาร
ในรายการอาหาร เมื่อรับประทานเสร็จแล้วได้เรียกพนักงานมาคิดราคาอาหาร และพบว่าราคา
อาหารนั้นสูงเกินจริง 

 

       อิทธิพลของอารยธรรมจีนในประเทศไทย มีมากมายหลายประการ เช่น ด้านภาษาและ

ตัวอักษร ด้านศิลปวิทยาการ ซึ่งได้แก่ การผลิตกระดาษเพื่อใช้บันทึกเรื่องราว การประดิษฐ์เข็มทิศ 

เพื่อใช้ในการเดินเรือ ดินปืนและดอกไม้ไฟ รวมถึงการฝังเข็ม ซึ่งจีนกับไทยมีการติดต่อค้าขายกัน

มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน     

อารยธรรมอินเดียท่ีแพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยมีมากมาย เช่น ด้านศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ 
ด้านการปกครอง พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้น าหลักธรรมมาใช้ในการปกครองประเทศ เพื่อให้
เหล่าพสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข ด้านศิลปกรรม ได้แก่ การสร้างเทวรูปและพระพุทธรูป 
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38. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 

 

   
 

จากข้อความ ถ้าสมคิดต้องการศึกษาเกี่ยวกับพื้นท่ีเพาะปลูกของภูมิภาคดังกล่าว ควรเลือกใช้เครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์ชนิดใด เพราะเหตุใด  

ตอบ เครื่องมือ......................................................................................................................................   
       เพราะ..........................................................................................................................................  
 

39. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม   

 
 
 
 
 
 
จากข้อความ อะไรเป็นปัจจัยส าคัญของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ท่ีดึงดูดให้ชาวจีนอพยพไปยัง
แอฟริกาใต้ (ตอบ 2 ปัจจัย) 
ตอบ 1.....................................................................................................................................................   
       2....................................................................................................................................................  
 
 

 

 

 

 

        ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีเมืองเคปทาวน์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป เป็นเมืองท่า

และเมืองส าคัญของการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดีย ท าให้

แอฟริกาใต้มีความหลากหลายของผู้คนท่ีอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะชาวจีนได้อพยพ    

เข้าไปตั้งถิ่นฐานและเพิ่มจ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

ส่งผลท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  

 

 สมคิด เดินทางไปประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพของทะเลสาบวิคตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อันเป็นต้นก าเนิด

ของแม่น้ าไนล์ท่ีเกิดจากการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ตั้งอยู่ในเขตติดต่อของ 3 ประเทศ คือ 

ยูกันดา เคนยา และแทนซาเนีย 
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40. พิจารณาข้อความ แล้วตอบค าถาม       

 
 
 
 
 
จากข้อความ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของประเทศไทยอย่างไร (ตอบ 2 ข้อ) 
ตอบ    1. ผลกระทบ คือ........................................................................................................................... 
          2. ผลกระทบ คือ.......................................................................................................................... 
 

         ในอดีตทวีปแอฟริกามีพื้นท่ีป่าฝนเขตร้อนท่ีอุดมสมบูรณ์ มีผลต่อสภาวะความชุ่มชื้น 

และการลดอุณหภูมิของโลก แต่ในปัจจุบันมีรายงานว่า พื้นท่ีป่าไม้ถูกท าลายมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ของโลก เพราะมีการส่งเสริมให้มีการตัดไม้ ส่งไม้เป็นสินค้าออก ท าให้พื้นท่ีป่าไม้ลดลงส่งผลให้

สภาพภูมิอากาศของโลกเปล่ียนแปลง 

 


