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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. หากเรียงคําตามพจนานุกรม คําใดมาเปนลําดับที่ 2 
 1) โวยวาย 2) วนเวียน 3) วุนวาย 4) วกวน  
2. ขอใดเขียนคําอานผิด 
 1) ซอมซอ อานวา ซอม-ซอ 2) สมาส อานวา สะ-หมาด 
 3) พรรณนา อานวา พัน-นะ-นา 4) บรรทม อานวา บัน-ทม  
3.  “แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 
 ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน” 
 ขอใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน   
 1) เลนเสียงสระ   2) เลนเสียงพยัญชนะ 
 3) เลนคําซ้ํา   4) ใชความเปรียบ  
4. ขอใดสะกดผิด 
 1) ลิฟต 2) คลินิก 3) คอมพิวเตอร 4) พลาสติค  
5. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 
 1) พระองคทานทรงบรรทมที่พระแทน 
 2) พระองคทานเสด็จไปทอดพระเนตรดอกไม 
 3) พระองคทานเสวยพระกระยาหาร 
 4) พระองคทานทรงกีฬาอยู  
6. ขอใดเปนประโยคคําสั่ง 
 1) โปรดใชประตูถัดไป  2) กรุณาออกจากพื้นที่โดยดวน 
 3) งดใชเสียงขณะทําขอสอบ 4) ชวยหยิบซีดีเพลงใหหนอย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การผลิตในความหมายทางเศรษฐศาสตรตรงกับขอใด 
 1) การแปรรูปวัตถุดิบ 
 2) การดําเนินการแปรรูปสินคาและบริการ 
 3) การแปรรูปสินคาของโรงงานอุตสาหกรรม 
 4) กระบวนการแปรสภาพทรัพยากรใหเปนสินคาและบริการ  
2. แผนที่แสดงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ไมมีชีวิต ทั้งแมน้ํา ภูเขา ดิน และอากาศ 

จัดเปนแผนที่ประเภทใด 
 1)  ชีวภาพ 2)  กายภาพ 3)  อุทกภาค 4)  ธรณีภาค  
3. การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ประเทศไทยไดรับผลประโยชนอยางไร 
 1) ไดรับสิทธิพิเศษในการลงทุนกับตางชาติ 
 2) ไดรับการลดภาษีทางการคากับกลุมอาเซียน 
 3) ไดสงออกแรงงานไปยังประเทศเพื่อนบานอยางเสรี 
 4) ไดพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ  
4. ขอใดคือพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากที่สุด 
 1) ผลไม 2) ขาวโพด 3) ยาสูบ 4) ขาว 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดเปนทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่ทําใหขาศึกยกทัพมาลอมเมืองได

ยากลําบาก 
 1) มีสภาพเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ 
 2) มีเมืองขนาดใหญเกินกําลังขาศึก 
 3) พื้นที่เปนสันดอนเปนอุปสรรคตอการตั้งคาย 
 4) พื้นที่สวนใหญเปนทุงนาและมีบานเรือนประชาชน  
6. อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ผูสื่อขาวรายงานวาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวางนักเรียนชางกล 2 กลุม 

สอบถามสมาชิกไดความวาไมพอใจที่มามองหนา และจึงใชมีดไลแทงกันและกอ
เหตุดังกลาวขึ้น” 

 การนําเสนอกรณีศึกษาขางตน มีจุดมุงหมายอยางไร 
 1) นําเสนอปญหา 
 2)  บอกผลกระทบที่เกิดของสังคมไทย 
 3)  สรางกระแสตอตานความรุนแรง 
 4)  ใหสังคมรับรูปญหาแลวรวมกันหาทางแกปญหา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) วนเวียน 
   จากคําที่กําหนดให หากเรียงคําตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน จะไดลําดับที่ถูกตอง ดังนี้ วกวน วนเวียน วุนวาย โวยวาย  
2. เฉลย 1) ซอมซอ อานวา ซอม-ซอ 
   ซอมซอ อานวา ซอม-มะ-ซอ  
3. เฉลย 3) เลนคําซ้ํา 
  1) เลนเสียงสระ เชน วา-อยา, ไว-ใจ เปนตน 
  2) เลนเสียงพยัญชนะ เชน แสน-สุด, ถึง-เถา เปนตน 
  4) ใชความเปรียบ โดยเปรียบเทียบความไมซื่อตรงของจิตใจของคน

กับเถาวัลยที่คดเคี้ยว  
4. เฉลย 4) พลาสติค 
   พลาสติค ที่ถูกตอง คือ พลาสติก  
5. เฉลย 1) พระองคทานทรงบรรทมที่พระแทน 
   บรรทม เปนกริยาราชาศัพท จึงไมตองใชคําวา ทรง นําหนา  
6. เฉลย 3) งดใชเสียงขณะทําขอสอบ 
   งดใชเสียงขณะทําขอสอบ เปนประโยคคําสั่ง 
  1) โปรดใชประตูถัดไป 
  2) กรุณาออกจากพื้นที่โดยดวน  
  4) ชวยหยิบซีดีเพลงใหหนอย 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) กระบวนการแปรสภาพทรัพยากรใหเปนสินคาและบริการ 
   การผลิต คือ การสรางเศรษฐทรัพยและบริการตางๆ เพื่อบําบัด

ความตองการของมนุษย อาจจะเปนการสรางรูปรางใหม การเคลื่อนยาย หรือ
การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์  

2. เฉลย 2)  กายภาพ 
   แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่ง

ตางๆ ที่ปรากฏอยูบนผิวโลก ดวยการยอใหเล็กลงตามตองการ โดยใช
สัญลักษณและเครื่องหมายที่กําหนดขึ้นแทนสิ่งตางๆ ลงในวัสดุพื้นแบนราบ 

   ชนิดของแผนที่  
   1. แผนที่ทางกายภาพ เปนแผนที่ที่แสดงถึงสภาพภูมิประเทศ เชน 

ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา เทือกเขา ทะเล แมน้ํา เกาะ 
   2. แผนที่รัฐกิจ เปนแผนที่ที่แสดงรายละเอียดในการปกครอง 

โดยแสดงอาณาเขตของประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
   3. แผนที่เศรษฐกิจ เปนแผนที่ที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงเศรษฐกิจ

และการประกอบอาชีพในแตละภูมิภาค เชน เขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม 
   4. แผนที่เฉพาะเรื่อง หรือแผนที่เฉพาะกิจ เปนแผนที่ที่จัดขึ้นโดย

แสดงเฉพาะรายละเอียดที่ตองการเทานั้น เชน แผนที่แสดงเสนทางรถยนต 
รถไฟ เครื่องบิน แผนที่ประวัติศาสตร เปนแผนที่ที่แสดงเสนทางการอพยพ 
การเดินทัพ และความเปนมาทางประวัติศาสตร  

3. เฉลย 2) ไดรับการลดภาษีทางการคากับกลุมอาเซียน 
   การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : 

AFTA) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการคาในกลุมอาเซียนเปนไปอยางเสรี ดวยการ
ลดภาษีทางการคา และขจัดปญหา อุปสรรคทางการคาตางๆ ในภูมิภาค  

4. เฉลย 4) ขาว 
   ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตบริโภคขาวเปนอาหารหลัก 

กอปรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่คอนขางอุดมสมบูรณแหงหนึ่ง
ของโลก ดินฟาอากาศแบบมรสุมเขตรอนเอื้อตอการทํานาขาวโดยวิธีไถ หวาน 
และปลอยน้ําใหขัง (Wet Rice Cultivation) เกษตรกรอาเซียนจึงมักนิยมใช
วิธีนี้และยึดอาชีพทํานาขาวบนพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูก (Arable Areas) 
ยกตัวอยางเชน ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่เพาะปลูกขาวประมาณ 26,931.8 ตาราง
กิโลเมตร ประเทศเมียนมารมีพื้นที่เพาะปลูกขาวประมาณ 80,904.2 ตารางกิโลเมตร 
ประเทศลาวมีพื้นที่เพาะปลูกขาว 9,080 ตารางกิโลเมตร มีเพียงประเทศ
สิงคโปรและบรูไนดารุสซาลามเทานั้นที่ไมมีการทํานาขาว นอกจากที่ราบลุมแลว 
ยังมีการทํานาบนเขาดวย คือ นาขั้นบันไดบานาเว (Banaue Rice Terraces) 
ในประเทศฟลิปปนส ซึ่งไดรับยกยองวาเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกอีกดวย  

5. เฉลย 1) มีสภาพเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ 
   ทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยา มีสภาพเปนเกาะ มีแมน้ําลอมรอบ 3 ดาน 

ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก น้ําจะ
ทวมขัง ขาศึกไมสามารถลอมกรุงไดตองถอยทัพกลับ  

6. เฉลย 4)  ใหสังคมรับรูปญหาแลวรวมกันหาทางแกปญหา 
   การนําเสนอกรณีศึกษาขางตน มีจุดมุงหมายใหสังคมรับรูปญหา

แลวรวมกันหาทางแกปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชางกลที่ปรากฏตาม
ขาว ดังนั้น การแกไขปญหาดังกลาวตองเริ่มจากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา 
และสื่อสารมวลชน ตองเขามามีสวนรวมในการแกไขเหตุการณที่จะเกิดขึ้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

เปนประโยคขอรอง เพราะมีคําวา
“โปรด, กรุณา, ชวย” ตามลําดับ 


