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แบบทดสอบการเรียนรู้คร้ังท่ี 4  

รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

เร่ือง พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ให้เลือกข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์หมายถึงปัจจัยในเร่ืองใด   
 ก.  ลักษณะภูมิประเทศ ข.  ลักษณะภูมิอากาศ ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ ง.  ทุกข้อรวมกัน 
2.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน   
 ก.  เชื้อชาติ  ข.  กฎหมาย  ค.  จารีตประเพณี ง.  สิ่งประดิษฐ์ 
3.  ประเทศใดที่ไม่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 ก.  จีน   ข.  ลาว   ค.  เวียดนาม  ง.  ติมอร์-เลสเต 
4.  ลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแบบใด   
 ก.  อบอุ่น ชื้น  ข.  ร้อนชื้น  ค.  หนาวเย็น  ง.  แห้งแล้ง 
5.  อารยธรรมของชนชาติใดที่มีผลต่อภูมิปัญญาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 ก.  อารยธรรมชนชาติยุโรป   ข.  อารยธรรมชนชาติอเมริกา 
 ค.  อารยธรรมชนชาติอินเดีย   ง.  อารยธรรมชนชาติลาว 
6.  วิธีการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด 
 ก.  การรับแบบแผนทางวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับท้องถิ่น 
 ข.  การรับแบบแผนทางวัฒนธรรมจากภายนอกแล้วน ามาปฏิบัติ 
 ค.  การพัฒนาแบบแผนของตนเองโดยไม่รับของใคร 
 ง.  การพัฒนาของตนเองโดยการคิดสร้างใหม่แล้วน ามาผสมผสานของเดิม 
7.  การเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันก่อให้เกิดผลส าคัญอย่างไร   
     ก.  พัฒนาด้านวิทยาการ         ข.  สงครามภายใน     

ค.  พัฒนาการด้านการค้า       ง.  สงครามระหว่างประเทศ 
8.  อิทธิพลของศาสนาอิสลาม เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อใด   
      ก.  พุทธศตวรรษที่ 19           ข.  พุทธศตวรรษที่ 20  

ค.  พุทธศตวรรษที่ 21    ง.  พุทธศตวรรษที่ 22 
9.  เพราะเหตุใดประเทศฟิลิปปินส์จึงมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุด   
      ก.  เพราะโปรตุเกสเข้ามาครอบครอง  ข.  เพราะสเปนเข้ามาครอบครอง   
      ค.  เพราะฝร่ังเศสเข้ามาครอบครอง  ง.  เพราะอังกฤษเข้ามาครอบครอง 
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10.  ประชากรดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด 
 ก.  นิกรอยด์  ข.  เนกริโต  ค.  มองโกลอยด์ใต้ ง.  มาเลย์ 
11. พื้นที่ใดเหมาะสมในการเพาะปลูกมากที่สุด 
 ก ที่ราบสูงโคราชในไทย     ข ที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงในกัมพูชา 
 ค ทิวเขาบารีซันในเกาะสุมาตรา   ง เทือกเขาอาระกันโยมาในพม่า 
12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของแหล่งอารยธรรมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ก เป็นชุมชนเกษตรกรรม    ข ท ากลองมโหระทึกส าริด 
 ค ปั้นภาชนะดินเผาได้สวยงาม   ง ใช้กรรมวิธีในการผลิตโลหะส าริดในขั้นสูง 
13. ข้อใดคืออิทธิพลอินเดียที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับ 
 ก คติสมมติเทพ      ข ศาสนาอิสลาม   

ค ระบบบรรณาการ     ง ถูกทุกข้อ 
14. หากรัฐใด ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการท าการค้ากับจีนต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก ยอมเป็นประเทศราชของจีน    ข ส่งเคร่ืองราชบรรณาการให้จีน 
 ค ยอมรับพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ง ส่งก าลังทหารไปร่วมรบเมื่อจีนท าสงคราม 
15. ชนชั้นปกครองของอาณาจักรฟูนันนับถือเทพเจ้าพระองค์ใดเป็นเทพเจ้าสูงสุด 
 ก พระศิวะ   ข พระวิษณุ  ค พระอินทร์  ง พระพรหมณ์ 
16. เมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างคือเมืองอะไร 
 ก จ าปาศักดิ ์ ข สุวรรณเขต  ค เวียงจันทน์  ง หลวงพระบาง 
17. วัฒนธรรมใดมีอิทธิพลในอาณาจักรจัมปา 
 ก วัฒนธรรมจีน  ข วัฒนธรรมเขมร ค วัฒนธรรมอินเดีย ง วัฒนธรรมอิสลาม 
18. อาณาจักรที่เป็นหลักในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออาณาจักรใด 
 ก เขมร   ข เจนละ  ค มะละกา  ง มัชปาหิต 
19. ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือชาติใด 
 ก สเปน   ข อังกฤษ  ค ฮอลันดา  ง โปรตุเกส 
20. อังกฤษใช้ข้ออ้างใดในการขยายอ านาจเข้าไปในพม่า 
 ก ความขัดแย้งเร่ืองศาสนา      

ข สิทธิการค้าในดินแดนนี้ 
 ค ปัญหาพิพาทเร่ืองเขตแดนอินเดียกับพม่า   

ง ความขัดแย้งเร่ืองอุดมการณ์ทางการเมือง 
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21. หลังจากฝรั่งเศสเรียกร้องบรรณาการจากเขมร เกิดผลกระทบอะไรตามมา 
 ก เขมรร่วมมือกับไทยต่อต้านฝร่ังเศส    

ข ไทย เขมร และฝร่ังเศสมีกรณีพิพาทกัน 
 ค เวียดนามพยายามเป็นอิสระจากฝร่ังเศส   

ง ไทยท าสนธิสัญญาแบ่งดินแดนกับฝร่ังเศส 
22. รายได้หลักของบรูไนดารุสซาลามมาจากอะไร 
 ก น้ ามันและดีบุก     ข ถ่านหินและยางพารา 
 ค น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ    ง ยางพาราและก๊าซธรรมชาติ 
23. สาเหตุที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียคืออะไร 
 ก การก่อการร้าย     ข ปัญหาทางเชื้อชาติ 
 ค อัตราการเพิ่มของประชากร    ง ทรัพยากรธรรมชาติมีไม่เพียงพอ 
24. ประเทศที่มีภาษาถิ่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอะไร 
 ก มาเลเซีย   ข ฟิลิปปินส์  ค อินโดนีเซีย  ง ติมอร์ เลสเต 
25. สัญลักษณ์อาเซียนเป็นรูปอะไร 
 ก ต้นข้าว  ข ใบปาล์ม  ค นกพิราบ  ง ช่อใบมะกอก 
26. มูลเหตุจูงใจที่ท าให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืออะไร 
  ก. ต้องการผจญภัย   ข.   ต้องการดินแดน  
  ค. ต้องการสินค้าเคร่ืองเทศ   ง.    ต้องการที่จะแสดงแสนยานุภาพ 
27. ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากที่ใด 
  ก. ชาติตะวันตก         ข.   อินเดีย       ค. อาหรับ  ง.   โปรตุเกส 
28. ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือชาติใด 
  ก. โปรตุเกส                 ข.   สเปน  ค.   อังกฤษ  ง.   ฝร่ังเศส 
29. พืชเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือข้อใด 
  ก. ข้าว + มะพร้าว          ข.   มะพร้าว + อ้อย ค. อ้อย + ยางพารา ง.   ยางพารา + ข้าว 
30. เมืองท่าเมืองแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาติตะวันตกเข้ายึดครอง คือเมืองใด 
  ก. เมืองกัว           ข.   เมืองปัตตาเวีย  ค. เมืองมะละกา  ง.   เมืองสุรัต 
31. ดินแดนอินโดจีน หมายถึงกลุ่มประเทศในข้อใด 
  ก. เวียดนาม ลาว กัมพูชา   ข.  จีน เวียดนาม สิงคโปร์ 
  ค. อินเดีย อินโดนีเซีย จีน   ง.  สิงคโปร์ บรูไน ลาว  
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32. เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด 
  ก. ชาวเวียดนามที่นิยมคอมมิวนิสต์    
  ข.  ชาวเวียดนามที่รักชาติต่อต้านฝร่ังเศส  
  ค. ทหารเวียดนามที่ร่วมมือกับญ่ีปุ่น    
  ง.ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 
33. วีรบุรุษของชาวเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเวียดนาม คือบุคคลใด 
  ก. เหงียน  วัน  ก๊อก             ข.   โง  ดินห์  เดียม           ค. โฮจิมินห์ ง.   ตึง  เตรียน 
34. ผลจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนงาน 
  ในสาขาใด   
  ก. ยางและสิ่งทอ   
  ข.   ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้ 
  ค. ท่องเที่ยวและการบิน   
  ง.    อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
35. สีน้ าเงินที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน มีความหมายตรงกับข้อใด 
  ก. ความเจริญรุ่งเรือง   
  ข.  สันติภาพและความมั่นคง     
  ค. ความบริสุทธิ์และความร่วมมือ   
  ง.   ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
 
 

ครูสายพิน  วงษารัตน์ 

ครู  ช านาญการพิเศษ 

 


