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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําที่สะกดไมถูกตอง 
 1) สัมฤทธิ์  สังเกต  พรรณนา 2) วาสนา  คณนา  เบญจเพศ 
 3) พิสดาร  สัณฐาน  วิตถาร 4) ศรัทธา  โจษจัน  จตุสดมภ  
2. “อาหารจานนี้นารับประทานมากๆ” ประโยคนี้แสดงความสัมพันธระหวางนาม-กริยา

ไดตรงกับขอใด 
 1) คํานามเปนผูกระทํากริยา 2) คํานามเปนผูมีสภาพ 
 3) คํานามเปนผูประสบ  4) คํานามเปนสวนขยาย  
3. ประโยคในขอใดเปนประโยคเนนกรรม 
 1) โรงเรียนเปดสอนชดเชยในวันเสารนี้ 
 2) ยุยไดที่เลนที่ถูกใจบนดาดฟา 
 3) เสื้อตัวนี้ ฉันซื้อมาเองเมื่อวานนี้ 
 4) คนแตละชาติยอมมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  
4. คําขวัญขอใดใชหลักเหตุและผล 
 1) วันนี้คุณดื่มนมแลวหรือยัง 2) รักคุณเทาฟา 
 3) อดออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง 4) อยากเห็นคนไทยโกอินเตอร  
5. ขอใดตอไปนี้มีคําสมาสและคําสนธิจํานวนเทากัน 
 1) จริยธรรม  นครินทร  ธันวาคม  เทพเจา 
 2) ศิษยานุศิษย  อุตุนิยมวิทยา  สาธารณูปโภค  ครุศาสตร 
 3) จิตรกรรม  บายศรี  ศักดานุภาพ  สุโขทัย 
 4) วรรณคดี  สามัคยาจารย  นภาลัย  วิเทโศบาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. องคการที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูภูมิภาคตางๆ 

ทั่วโลกคือองคการใด 
 1) กรมการศาสนา   2) มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง 
 3) พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก 4) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ลวนเปนขอคิดที่แสดงถึง

ความรัก หวงใย พสกนิกรชาวไทย มีพระราชกรณียกิจใดที่เปนหลักคิดที่เปน
ประโยชนตอประชาชนสามารถนํามาบูรณาการไดทุกเรื่องในวิถีชีวิตของคนไทย
และของคนทั่วไป 

 1) แนวคิดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การปลูกหญาแฝกเพื่อยึดดินไว 
 3) การสรางอางเก็บน้ําสําหรับเกษตรกร 4) การจัดระบบสหกรณในหมูบาน  
3. บุคคลใดที่ทําใหนโยบายการแบงแยกสีผิวในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต      

ถูกยกเลิกไป 
 1) ยอรจ ดับเบิลยู บุช  2) บิล คลินตัน 
 3) มานูเอล นอริเอกา  4) เนลสัน แมนเดลา  
4. ประเทศไทยมีสวนรวมกับองคการสหประชาชาติในสงครามขอใดเปนครั้งแรก 
 1) สงครามอาวเปอรเซีย 2) สงครามเวียดนาม 
 3) สงครามเกาหลี   4) สงครามอัฟกานิสถาน  
5. เขตภูมิอากาศใดตอไปนี้ของทวีปอเมริกาใตที่เกิดจากอิทธิพลของเทือกเขาแอนดีส 
 1) อากาศรอนชื้นแถบศูนยสูตรของลุมแมน้ําแอมะซอน 
 2) อากาศแบบทุงหญาเมืองรอนในเขตที่ราบสูงกายอานา 
 3) อากาศแบบทะเลทรายอาตากามาทางตะวันตกของทวีป 
 4) อากาศแบบเมดิเตอรเรเนียนทางตอนกลางของประเทศชิลี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) วาสนา  คณนา  เบญจเพศ 
   เบญจเพศ ที่ถูกตอง คือ เบญจเพส มีความหมายวา ยี่สิบหา  
2. เฉลย 2) คํานามเปนผูมีสภาพ 
   “อาหารจานนี้” เปนผูมีสภาพ “นารับประทาน”  
3. เฉลย 3) เสื้อตัวนี้ ฉันซื้อมาเองเมื่อวานนี้ 
   ประโยคเนนกรรม คือ ประโยคที่มีกรรมขึ้นตนประโยค 
   ประโยคนี้ถาเรียบเรียงตามลักษณะ ประธาน - กริยา - กรรม ไดเปน 

“ฉันซื้อเสื้อตัวนี้มาเองเมื่อวานนี้” 
   ฉัน - ประธาน, ซื้อ - กริยา, เสื้อ - กรรม, ตัวนี้ - ขยายกรรม, 

มาเอง - ขยายกริยา, เมื่อวานนี้ - ขยายกริยา  
4. เฉลย 3) อดออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง 
   เหตุ คือ อดออมวันละนิด 
   ผล คือ ชีวิตที่มั่นคง  
5. เฉลย 2) ศิษยานุศิษย  อุตุนิยมวิทยา  สาธารณูปโภค  ครุศาสตร 
   ศิษยานุศิษย เปนคําสนธิ มาจาก ศิษย + อนุศิษย 
   อุตุนิยมวิทยา เปนคําสมาส มาจาก อุตุ + นิยม + วิทยา 
   สาธารณูปโภค เปนคําสนธิ มาจาก สาธารณะ + อุปโภค 
   ครุศาสตร เปนคําสมาส มาจาก ครุ + ศาสตร 
  1) จริยธรรม เปนคําสมาส มาจาก จริย + ธรรม 
   นครินทร เปนคําสนธิ มาจาก นคร + อินทร 
   ธันวาคม เปนคําสนธิ มาจาก ธนู + อาคม 
   เทพเจา ไมใชคําสมาสและสนธิ เนื่องจาก คําวา “เจา” เปนคําไทย 
  3) จิตรกรรม เปนคําสมาส มาจาก จิตร + กรรม 
   บายศรี ไมใชคําสมาสและสนธิ เนื่องจาก คําวา “บาย” เปนคําเขมร 
   ศักดานุภาพ เปนคําสนธิ มาจาก ศักดิ์ + อานุภาพ 
   สุโขทัย เปนคําสนธิ มาจาก สุข + อุทัย 
  4) วรรณคดี เปนคําสมาส มาจาก วรรณ + คดี 
   สามัคยาจารย เปนคําสนธิ มาจาก สามัคคี + อาจารย 
   นภาลัย เปนคําสนธิ มาจาก นภา + อาลัย 
   วิเทโศบาย เปนคําสนธิ มาจาก วิเทศ + อุบาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก 
   องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก หรือ The World Fellowship 

of Buddhists เรียกโดยยอวา พ.ส.ล. เปนองคการระหวางประเทศทาง     
พุทธศาสนา วัตถุประสงคขององคการ คือ 

   1. เผยแผหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
   2. ดําเนินการเพื่อเสริมสรางสันติภาพและความกลมเกลียวกัน   

ในหมูมนุษย และความผาสุกใหแกมวลชน ตลอดจนใหความรวมมือกับ
องคการอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการอันมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 

   3. สงเสริม สนับสนุนใหมวลสมาชิกรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตาม
คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

2. เฉลย 1) แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ-    

พระเจาอยูหัวฯ ทรงชี้ใหเห็นถึงแนวทางการดํารงอยู และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ถึงระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ไมวาจะพัฒนาประเทศดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง 

   การพัฒนาตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงตองคํานึงถึง
การเดินสายกลางไมประมาท การพึ่งตนเอง ชุนชนเขมแข็ง คํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล สรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี รอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง มีคุณธรรม เชน ความซื่อสัตย อดทน ความเพียร สติปญญา     
การแบงปน เปนตน  

3. เฉลย 4) เนลสัน แมนเดลา 
   เนลสัน แมนเดลา เปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใตคนแรก

ที่ไดรับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตย และเปนผูนําของพรรคแอฟริกัน
แหงชาติ ไดจับมือกันเจรจาสันติภาพ เพื่อหาวิธีสรางประชาธิปไตยของคนผิวสี
รวมกัน และยุติความรุนแรงทั้งปวงดวยสันติวิธี  

4. เฉลย 3) สงครามเกาหลี 
   สงครามเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ถึง 27 

กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เปนสงครามระหวางสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)    
โดยไดรับการสนับสนุนจากสหประชาชาติฝายหนึ่งกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยไดรับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกฝายหนึ่ง 

   หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อฝายสัมพันธมิตรชนะฝายอักษะ 
เกาหลีถูกแบงออกเปนสองฝาย โดยใชเสนขนานที่ 38 เกาหลีเหนือมีการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต เกาหลีใตปกครองระบอบประชาธิปไตย ตอมา
กองทัพเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 องคการ
สหประชาชาติโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นผานขอมติที่อนุญาตใหแทรกแซง
ทางทหารในเกาหลี 

   สวนประเทศไทย เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดขอใหรัฐบาล
ไทยชวยเหลือกําลังรบเฉพาะกําลังพื้นดิน เพื่อรวมมือกับสหประชาชาติในกรณี
สงครามเกาหลี และรัฐบาลไทยไดใหความรวมมือ สงทหารเขารวมรบใน
สงครามเกาหลี รวมกับอีก 14 ประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2493 ตามหลักอุดมคติของ
องคการสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกอยู  

5. เฉลย 3) อากาศแบบทะเลทรายอาตากามาทางตะวันตกของทวีป 
   ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาแอนดีส วางขนานกับชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

ตั้งแตเหนือสุดลงมาใตสุด ทําใหกีดขวางทางลมประจําตะวันตกเฉียงเหนือ 
สงผลใหทางดานรับลมบริเวณชายฝงตะวันตกเฉียงใตของประเทศชิลี มีปริมาณ
น้ําฝนมาก สวนทางดานหลังเขาดานตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสไดรับ
ปริมาณน้ําฝนนอย ทําใหเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทราย บริเวณภาคตะวันตก
ของประเทศอารเจนตินา 

   สวนภูมิอากาศบริเวณทะเลทรายอาตากามา เกิดจากปจจัยสําคัญ 
คือ การที่มีเทือกเขาสูง คือ ยอดเขาอินดีสที่มีความสูงถึง 6,885 เมตร (22,590 ฟุต) 
ขวางกั้นอยูทางทิศตะวันออก ทําใหลมและฝนไมสามารถพัดผานเขามาได    
แมอีกฟากจะติดกับมหาสมุทรแปซิฟก แตพื้นที่ดังกลาวกลับถูกจัดใหเปนพื้นที่
เรียกวา Anticyclone แทบจะไมมีพายุไซโคลนพัดผานในบริเวณแถบนี้เลย 
ปจจัยสําคัญทั้งสองประการเสริมใหทะเลทรายอาตากามา กลายเปนพื้นที ่     
ที่แหงแลงและรอนระอุมากที่สุดในโลก 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


