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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
 1) ตองเตรียมใจรอดอกเจารวงมา 2) จะพูดจาจงพิเคราะห ใหเหมาะความ 
 3) ผานรอนหนาวกี่คราวครั้งยังยืนตน 4) บรรจงปลูกแตตนยังนอยนิด  
2. ขอใดมีการประสมอักษรแบบสี่สวนทั้ง 2 คํา 
 1) ดอกบัว 2) ลําไย 3) ไถนา 4) ไกวเปล  
3. ขอใดใชตัวการันตไมถูกตอง 
 1) โทรศัพท 2) มัธยัตส 3) ลิฟต 4) หุนยนต  
4. คําใดมีตัวสะกดในมาตรา “แมเกย” 
 1) มะนาว 2) สนุกสนาน 3) เมตตา 4) เหนื่อยหนาย  
5. ขอใดใชคําไมถูกตองกับความหมาย 
 1) จอยถูกตอยจนเลือดกลบปาก 
 2) โจรภาคใตเขียนจดหมายขมขูจะเผาโรงเรียน 
 3) แรงงานตางดาวปลอมแปลงเอกสารเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 4) นองแพรเปนเด็กที่มีปญญาเฉียบแหลมในการตอบคําถาม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. วิธีการทางประวัติศาสตร ขอใดมีความสําคัญมากที่สุด 
 1) การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 2) การใชเหตุผลวิจารณทางประวัติศาสตร 
 3) การบันทึกเรียบเรียงเหตุการณในประวัติศาสตร 
 4) การวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร  
2. นายยินดีขับรถเขาซอยบานทุกวันจําไดวามีหลุม แตวันหนึ่งเขาขับรถตกหลุม

แสดงวาขณะนั้นเขาขาดธรรมขอใด 
 1) สติ 2) สมาธิ 3) ปญญา 4) สัมปชัญญะ  
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ สอนใหประชาชนเกิด

จิตสํานึกอยางไร 
 1) เรียนรูสิ่งใหมๆ จากสังคมโลก 2) ทําตามกําลังและฐานะของตน 
 3) รูเขา รูเรา กาวทันโลก 4) ประเทศไทยกําลังเปนครัวโลก  
4. ปญหาความแหงแลงและดินขาดความอุดมสมบูรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย ควรไดรับการแกไขในระยะยาวดวยวิธีใด 
 1) สรางเขื่อนขนาดใหญ 
 2) วางทอสงน้ําจากแมน้ําโขง 
 3) จํากัดพื้นที่และชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
 4) ปลูกปาบริเวณตนน้ํา และสนับสนุนการปลูกพืชหมุนเวียน  
5. ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตรการผลิตสินคาและบริการอยางไรจัดเปนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 1) การผลิตโดยใชวัตถุดิบที่มีราคาถูกที่นําเขาจากตางประเทศ 
 2) การผลิตโดยใชวัตถุดิบจํานวนมากและมีราคาถูก สามารถนําเขาจาก

ประเทศเพื่อนบานได 
 3) การผลิตที่ประหยัดโดยการใชปจจัยการผลิตไดมากที่สุด และตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคได 
 4) การผลิตใหไดผลผลิตมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย   

มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ผานรอนหนาวกี่คราวครั้งยังยืนตน 
   ผาน  เสียงเอก 
   รอน เสียงตรี 
   หนาว  เสียงจัตวา 
   กี่  เสียงโท 
   คราว เสียงสามัญ 
   ครั้ง เสียงตรี 
   ยัง เสียงสามัญ 
   ยืน เสียงสามัญ 
   ตน เสียงโท 
  1) ขาดเสียงตรี 
  2) ขาดเสียงจัตวา 
  4) ขาดเสียงจัตวา  
2. เฉลย 2) ลําไย 
   คําที่ประสมกับสระอํา สระไอ จะมีเสียงพยัญชนะประสมอยู คือ 

อํา (อะ + ม)  ไอ (อะ + ย) จัดเปนพยางคปด คือ มีเสียงพยัญชนะทายพยางค
เหมือนมีตัวสะกด จึงจัดเปนการประสมอักษรแบบสี่สวน  

3. เฉลย 2) มัธยัตส 
   มัธยัตส ที่ถูกตอง คือ มัธยัสถ  
4. เฉลย 4) เหนื่อยหนาย 
   คําวา “เหนื่อยหนาย” มีตัวสะกดในมาตราแมเกย  
  1) คําวา “มะนาว” มีตัวสะกดในมาตราแม ก กา และมาตราแมเกอว 

ตามลําดับ 
  2) คําวา “สนุกสนาน” มีตัวสะกดในมาตราแมกด และมาตราแมกน 

ตามลําดับ 
  3) คําวา “เมตตา” มีตัวสะกดในมาตราแมกด และมาตราแม ก กา 

ตามลําดับ  
5. เฉลย 1) จอยถูกตอยจนเลือดกลบปาก 
   กลบ หมายถึง ปด  ถม  เอาดินถมหลุม  ปดบัง 
   กลบปาก ที่ถูกตอง คือ กบปาก  คําวา กบ หมายถึง เต็มมาก  

เต็มแนน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร 
   วิธีการทางประวัติศาสตรมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน เมื่อมีความคิดเบื้องตนหรือ
ขอสมมติฐานแลวผูศึกษาจะตอง สืบคนหาหลักฐานที่ตองใชและคัดเลือก   
อยางระมัดระวัง 

   2. การวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐาน เปนขั้นตอนที่ผูศึกษา
ตองทําการตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินคาหลักฐานที่ไดมา มี 2 วิธี คือ 

    2.1 การวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานภายนอก เปนการ
ประเมินที่มุงพิสูจนหลักฐานวาเปนของจริงหรือของปลอม 

    2.2 การวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานภายใน มุงตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของหลักฐาน โดยพิจารณาความถูกตองและคุณคาของเนื้อหา 

   3. การตีความหมายหลักฐาน เมื่อหลักฐานผานการวิเคราะหและ
ประเมินคุณคาแลว ผูศึกษาตองตีความหลักฐานอยางมีระเบียบแบบแผน พยายาม
คนหาความหมายและความสําคัญที่แทจริงที่ปรากฏในหลักฐานที่สัมพันธกับ
ขอเท็จจริงที่สามารถใชอธิบายพฤติกรรมในสภาพแวดลอมที่ตางเวลา        
ตางสถานที่ และบุคคล 

   4. การสังเคราะหขอมูล คือ การนําขอมูลที่ไดจากการตีความและ
ขอสรุปมาเรียบเรียงเปนเรื่องราวที่ไดองคความรูใหมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
กลมกลืน และมีเหตุผล  

2. เฉลย 2) สมาธิ 
   สมาธิ คือ อาการที่ใจมั่นอยูในอารมณเดียวอยางตอเนื่อง เปนขอ

ควรปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตทุกวันอยางเปนสุข ไมประมาท เต็มไปดวย
สติสัมปชัญญะและปญญา กรณีขับรถตกหลุม เนื่องจากขาดการสํารวมจิตใจให
แนวแนอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหหลงลืม ทั้งที่จําไดวามีหลุมอยูในซอยและขับรถ
ผานทุกวัน ถือวาเปนการขาดสมาธิ  

3. เฉลย 2) ทําตามกําลังและฐานะของตน 
   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

คือ ความพอเพียงดวยการรูจักประหยัด รูจักออมทรัพย และรูคุณคาของเงิน  
ทําตามกําลัง และฐานะของตน  

4. เฉลย 4) ปลูกปาบริเวณตนน้ํา และสนับสนุนการปลูกพืชหมุนเวียน 
   ปญหาภัยแลงและดินขาดความอุดมสมบูรณในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือของประเทศไทย มีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหลงน้ํา 
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม    
เปนสวนใหญ ภัยแลงจึงสงผลเสียหายตอภาคการเกษตร เชน พื้นดินขาดความ   
ชุมชื้น พืชขาดน้ํา พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํารวมถึง
ปริมาณลดลง เปนตน 

   วิธีการแกไขปญหาภัยแลงสามารถกระทําได ดังนี้ 
   1. การแกปญหาเฉพาะหนา เชน แจกน้ําใหประชาชน ขุดเจาะ    

บอน้ําบาดาล สรางศูนยจายน้ํา จัดทําฝนเทียม  
   2. การแกปญหาระยะยาว โดยพัฒนาลุมน้ํา เชน รักษาปาและ

ปลูกปาบริเวณตนน้ํา ปลูกพืชหมุนเวียน เปนลําดับแรก สรางฝาย สรางเขื่อน 
ขุดลอกแหลงน้ํา ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดทําและพัฒนาชลประทาน  

5. เฉลย 3) การผลิตที่ประหยัดโดยการใชปจจัยการผลิตไดมากที่สุด และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

   การผลิต หมายถึง กระบวนการนําปจจัยการผลิตมาใชเพื่อใหเกิด
อรรถประโยชนในรูปสินคาและบริการหรือกระบวนการทําใหเกิดสินคาและ
บริการเพื่อสนองความตองการของมนุษย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


