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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 3/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ประโยคขอใดตางไปจากขออื่น 
 1) กรุณาอยาจอดรถขวางประตู 
 2) สวัสดีจะหมี เธอจะไปไหน 
 3) คุณรูไหมวาหมีมีกี่ชนิดทั่วทั้งโลก 
 4) เธอรูไหมวาอะไรเปนสาเหตุทําใหเกิดคลื่นสึนามิ  
2. ขอใดมีเสียงพยัญชนะควบแทมากที่สุด 
 1) ควายขวิดเพราะถูกขวางปลายทางเลยวิ่งขวักไขว 
 2) หมอกควันลอยเควงควางกลางพงไพร 
 3) กลวยเชื่อมคลุกเคลาน้ํากะทิจนกลมกลอม 
 4) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหกวางขวางขึ้น  
3. คําในขอใดอานออกเสียงตางจากขออื่น 
 1) คฤหาสน 2) กฤษณา 3) มฤตยู 4) หฤหรรษ  
4. จากประโยค “เด็กๆ ตั้งใจทํางานจนเต็มความสามารถ” ขอใดเปนคํากริยาหลัก

ของประโยค 
 1) เด็กๆ 2) ตั้งใจ 3) ทํางาน 4) ความสามารถ  
5. “ฉันทําทุกสิ่ง .......... คุณ” ควรเติมคําใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 1) สําหรับ 2) กับ 3) แด 4) เพื่อ  
6. ขอความที่พิมพตัวหนาขอใดทําหนาที่ตางจากขออื่น 
 1) ผาพันคอผืนนี้ฉันถักเองกับมือ 
 2) บานริมแมน้ําเจาพระยามีอากาศเย็นสบาย 
 3) คุณตาอานหนังสือพิมพฉบับใหม 
 4) แมปลูกผักสวนครัวไวหลังบาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) รัฐเปนผูวางแผนและควบคุมการผลิต 
 2) รัฐเปนผูผลิตดานสาธารณูปโภค 
 3) รัฐจะควบคุมราคาสินคาที่จําเปนสําหรับผูบริโภค 
 4) เอกชนมีเสรีภาพในกิจกรรมการผลิต  
2. กระบวนการบริหารจิตตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงขอใด 
 1) การฝกจิตใหเกิดสมาธิ 2) การฝกจิตเพื่อกําจัดกิเลสใหสิ้น 
 3) การฝกปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 4) การฝกพัฒนาตนเองใหเกิดปญญา  
3. ประโยชนสูงสุดของการเขาใจหลักเศรษฐศาสตรตรงกับขอใด 
 1) เปนหลักในการตัดสินใจผลิตสินคาและบริการ 
 2) เปนหลักในการกําหนดราคาสินคาเพื่อแสวงหากําไร 
 3) เปนหลักในการใชเงินที่มีอยูเพื่อตอบสนองความตองการอยางสูงสุด 
 4) เปนหลักในการใชสิ่งที่มีอยูเพื่อตอบสนองความตองการใหเกิดประโยชน

สูงสุด  
4. คุณแมสมพรเก็บสมุดเกาๆ ของลูกๆ ที่เหลือจากการเขียน นํามาฉีกเย็บรวมทํา

เปนเลม และนําไปใชอีก ถามวาการกระทํานี้เปนกิจกรรมประเภทใด 
 1) Reduce 2) Recycle 3) Repair 4) Reject 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดราคาของระบบเศรษฐกิจคือขอใด 
 1) อุปสงค   2) อุปทาน 
 3) ดุลยภาพ   4) อุปสงคและอุปทาน  
6. “เปนพายุหมุนที่มีกําลังออน ทําใหฝนตกปานกลางถึงตกหนัก และมักตก

ตอเนื่องกัน”  จากขอความดังกลาวจัดเปนพายุประเภทใด 
 1) ไตฝุน 2) โซนรอน 3) ไซโคลน 4) ดีเปรสชัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) กรุณาอยาจอดรถขวางประตู 
   กรุณาอยาจอดรถขวางประตู เปนประโยคคําสั่ง หรือขอรอง 
  2), 3) และ 4) เปนประโยคคําถาม  
2. เฉลย 1) ควายขวิดเพราะถูกขวางปลายทางเลยวิ่งขวักไขว 
   คําวา “ควาย  ขวิด  เพราะ  ขวาง  ปลาย  ขวัก ไขว” เปน   

เสียงพยัญชนะควบแท 
  2) คําวา ควัน เควง ควาง กลาง ไพร 
  3) คําวา กลวย คลุก เคลา กลม กลอม 
  4) คําวา ปรับ ปรุง เปลี่ยน แปลง กวาง ขวาง  
3. เฉลย 2) กฤษณา 
   ตัว ฤ ออกเสียง ริ 
  1), 3) และ 4) ตัว ฤ ออกเสียง รึ  
4. เฉลย 3) ทํางาน 
   ทํางาน เปนคํากริยาของประโยค 
  1) เด็กๆ เปนคํานาม ทําหนาที่เปนประธาน 
  2) ตั้งใจ เปนคํากริยา ทําหนาที่ขยายกริยาหลัก 
  4) ความสามารถ เปนคํานาม ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มในประโยคยอย  
5. เฉลย 4) เพื่อ 
   “ฉันทําทุกสิ่งเพื่อคุณ” คําวา “เพื่อ” เปนคําบุพบทบอกความ

เกี่ยวของ หรือบอกความประสงค   
6. เฉลย 2) บานริมแมน้ําเจาพระยามีอากาศเย็นสบาย 
   ทําหนาที่ประธานของประโยค 
  1), 3) และ 4) ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) รัฐเปนผูวางแผนและควบคุมการผลิต 
   ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ปจจุบันเปนแบบผสมมีลักษณะ

สําคัญ ดังนี้ 
   1. รัฐเปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ

ประชาชน เชน งานสาธารณูปโภค 
   2. รัฐจะเขาแทรกแซงการผลิตของเอกชน เพื่อปองกันมิใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนสวนใหญของประเทศ เชน ควบคุมราคาสินคา 
   3. เอกชนมีเสรีภาพในการผลิต และประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตางๆ 

 
2. เฉลย 1) การฝกจิตใหเกิดสมาธิ 
   การบริหารจิต คือ การฝกจิตใหมีสมาธิ (จิตสมาธิ หมายถึง มีความ

ตั้งมั่นแหงจิต หรือภาวะที่จิตนิ่ง แนบแนนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนเวลานานๆ    
ไมคิดวอกแวกในเรื่องอื่นใด) 

   การบริหารจิตเปนการฝกพัฒนาจิตให มีความเขมขนและมี
ประสิทธิภาพ จิตที่สงบจึงจะมีสมาธิ และจะเกิดปญญาตามมา ซึ่งหมายถึง 
ความรูความเขาใจสภาพที่เปนจริง  

3. เฉลย 4) เปนหลักในการใชสิ่งที่มีอยูเพื่อตอบสนองความตองการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

   ประโยชนสูงสุดของการเขาใจหลักเศรษฐศาสตร คือ การใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค  

4. เฉลย 3) Repair 
   กิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม ตามความหมาย ดังนี้ 
   1. Repair คือ การซอมแซม ฟนฟู เครื่องใชหรือใหสามารถนํา

กลับมาใชประโยชนไดอีก 
   2. Reduce คือ การใชอยางทะนุถนอม เพื่อรักษาสิ่งที่ใชนั้นใหมี

อายุยืนยาวนานที่สุด 
   3. Recycle คือ การนําสิ่งของที่ไมใชแลวมาผานกระบวนการผลิต

ใหม เพื่อนํามาใชอีก 
   4. Reject คือ การงดใชสิ่งของที่ทําลายสิ่งแวดลอมและสราง

มลพิษ  
5. เฉลย 4) อุปสงคและอุปทาน 
   อุปสงคและอุปทาน เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดราคาของ

ระบบเศรษฐกิจ 
   อุปสงค คือ ปริมาณความตองการสินคาของผูบริโภค ณ เวลาใด   

เวลาหนึ่ง โดยจะตองมีทั้งความตองการที่จะซื้อ และความสามารถในการซื้อ 
จากกฎอุปสงค กลาววา เมื่อปจจัยอื่นๆ คงที่แลว อุปสงคจะมีความสัมพันธ
ในทางลบกับราคา 

   อุปทาน คือ ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเสนอขาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ปจจัยหลักที่กําหนดปริมาณอุปทานคือ ราคาตลาดและตนทุนการผลิต จากกฎ
อุปทาน กลาววา โดยทั่วไปปริมาณอุปทานจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับระดับราคา กลาวคือ เมื่อระดับราคาสินคาเพิ่มขึ้น ผูขายจะยินดีเสนอขาย
สินคาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น  

6. เฉลย 4) ดีเปรสชัน 
   พายุดีเปรสชันมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางไมเกิน 63 กิโลเมตร 

ตอชั่วโมง ซึ่งมีกําลังออนทําใหฝนตกปานกลาง 
  1) พายุไตฝุนหรือเฮอรริเคนมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 

118 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป กําลังแรง ฝนตกหนัก สรางความเสียหายใหกับ
บริเวณที่พัดผานอยางรุนแรง ทําใหบานเรือนเสียหาย 

  2) พายุโซนรอนมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางอยูระหวาง 63-117 
กิโลเมตรตอชั่วโมง 

  3) พายุไซโคลนมีความเร็วลมใกลศูนยกลางตั้งแต 118 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมงขึ้นไป บางครั้งความเร็วลมเกินกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง บริเวณที่เกิด 
ไดแก อาวเบงกอลและทะเลอาราเบียนในมหาสมุทรอินเดีย มีกําลังแรง      
ฝนตกหนักสรางความเสียหาย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


