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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชภาพพจนประเภทสัทพจน 
 1)  “นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
  ลุยทะเลโครมครามออกตามไป สมุทรไทแทบจะลมถลมทลาย”  
 2)  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง  สรคลื่นคะเครงโครม”  
 3)  “ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
  พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป”  
 4)  “บัวบึงตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซาบ 
   รูรูรูริมกม ฟาดไมไซรอ”  
2. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) คํานวน  ชลอ  ประกาษิต 2) ใตฝุน  บิดพลิ้ว  ปรัศนี 
 3) ทนุถนอม  น้ําแข็งใส  พหูสูตร 4) คฤหาสน  ธํารง  บาทหลวง  
3.  กอหญาฟงวิทยากรบรรยายเรื่อง “ชีวิตเปนของเรา” จําไดในตอนหนึ่งที่

วิทยากรพูดวา “การใชชีวิตก็เปนดั่งการเลนแตงตัวตุกตา หากอยากจะใหเปน
เชนไร ก็แตงตัวใหมันเปนเชนนั้น และความพอดีของชีวิตจะเกิดขึ้นหากไม   
แตงเติมเสื้อผาใหมันมากเกินไป” 

 ขอความใดแสดงใหเห็นวา กอหญาสามารถฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1) เขาใจความหมายของชื่อเรื่อง 
 2) เขาใจจุดประสงคของผูพูดวาใหขอคิดในการดําเนินชีวิต 
 3) เขาใจและเห็นดวยกับผูพูดที่กลาวถึงการแตงตัวตุกตา 
 4) เขาใจและอิ่มใจที่ไดฟงเรื่องที่มีคุณคาแกชีวิต  
4. ขอใดมีคําภาษาถิ่นปะปนอยู 
 1) เรื่องบูๆ แบบนี้อานแลวเจงจริงๆ 2) สมตําจานนี้รสชาติแซบเหลือเกิน 
 3) คนใตชอบพูดหวนๆ และเสียงดัง 4) กางเกงตัวนี้สั้นจุดจู อยาใสเลย  
5. ขอใดไมใชประโยคเนนกริยา 
 1) เกิดไฟไหม ณ จุดที่เฮลิคอปเตอรตก 
 2) ปรากฏคลื่นยักษสึนามิพัดเขากระหน่ําชายฝงทะเลของประเทศไทย 
 3) มีนาคมนี้ โรงเรียนจัดคอนเสิรตเพื่อการกุศล 
 4) มีขาวลือแพรสะพัดมาวา พรุงนี้จะมีการตรวจผมของนักเรียนชั้น ม.3 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรเมื่อประสบกับปญหาเงินเฟอ 
 1) ลดการบริโภคและเพิ่มการออมของประชาชน 
 2) ใชงบประมาณแผนดินแบบขาดดุล 
 3) ขายพันธบัตรรัฐบาลนอยลง 
 4) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีการใดสงเสริมการคาระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1) เขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 2) รวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 
 3) ยกเลิกโควตาสินคาออกและสินคาเขา 4) ลดตนทุนในการผลิต  
3. ขอความตอไปนี้ขอใดแสดงความสัมพันธไมถูกตองเกี่ยวกับการเผยแผและการ

นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ทั่วโลก 
 1) อินเดีย - สมาคมมหาโพธิ์ 2) ทิเบต - ลามะ 
 3) เกาหลี - พระไตรปฎกฉบับสูง 4) ญี่ปุน - วัดพุทธวิหาร  
4. ผูนับถือศาสนาไดรับประโยชนหลายประการ ยกเวนประการใด 
 1) ศาสนาเปนบอเกิดแหงจริยธรรม 
 2) ศาสนาทําใหมนุษยปกครองตนเองได 
 3) ศาสนาทําใหมนุษยขึ้นสวรรคและลงนรกได 
 4) ศาสนาทําใหมนุษยมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2)  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
   โดยทางทะเลฟง สรคลื่นคะเครงโครม” 
   ใชภาพพจนประเภทสัทพจน 
    “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
   โดยทางทะเลฟง สรคลื่นคะเครงโครม”  
2. เฉลย 4) คฤหาสน  ธํารง  บาทหลวง 
  1) คํานวน ที่ถูกตอง คือ คํานวณ 
   ชลอ ที่ถูกตอง คือ ชะลอ 
  2) ใตฝุน ที่ถูกตอง คือ ไตฝุน 
  3) ทนุถนอม ที่ถูกตอง คือ ทะนุถนอม 
   น้ําแข็งใส ที่ถูกตอง คือ น้ําแข็งไส 
   พหูสูตร ที่ถูกตอง คือ พหูสูต  
3. เฉลย 2) เขาใจจุดประสงคของผูพูดวาใหขอคิดในการดําเนินชีวิต  
4. เฉลย 2) สมตําจานนี้รสชาติแซบเหลือเกิน 
   มีภาษาถิ่นอีสาน คือ แซบ  
5. เฉลย 3) มีนาคมนี้ โรงเรียนจัดคอนเสิรตเพื่อการกุศล 
   ประโยคเนนกริยา คือ ประโยคที่มีกริยานําหนาหรือขึ้นตนประโยค 

มักมีคําวา “เกิด มี ปรากฏ” ขึ้นตนประโยค 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ลดการบริโภคและเพิ่มการออมของประชาชน 
   ภาวะเงินเฟอ (Inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินคาหรือ

การบริการในชวงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง 
   สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
   - ประการแรก ตนทุนสินคาเพิ่ม ทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคา

เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อาทิ การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน 
วิกฤตการณทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคานําเขา 

   - ประการที่สอง ความตองการสินคาเพิ่ม เนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจมีความตองการสินคาและบริการมากกวาที่มีอยูในขณะนั้นๆ จึงดึงให
ราคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้น 

   ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ 
   ผลตอความตองการถือเงิน ภาวะเงินเฟอจะทําใหคาของเงินลดลง 

เพราะเมื่อราคาสินคาแพงขึ้น เงินเทาเดิมจะซื้อของไดนอยลงความตองการถือเงิน
จะขึ้นอยูกับการคาดคะเนราคาสินคาหรือคาของเงินดวยคาของเงินยิ่งต่ํา คนจะ
ยิ่งพยายามถือเงินใหนอยลง โดยจะมีการใชจายซื้อสินคาและบริการมากขึ้น 

   ผลกระทบตอรัฐบาล รัฐบาลมักจะไดรับประโยชนจากภาวะเงินเฟอ 
คือ ภาวะเงินเฟอจะทําใหประชาชนมีรายไดที่เปนตัวเงินเพิ่มสูงขึ้น ถารัฐเก็บ
ภาษีในอัตรากาวหนา ก็จะเก็บภาษีไดมากขึ้น มีรายไดมากขึ้น สวนทางดาน
รายจายของรัฐนั้นถาเปนจํานวนที่คงที่ เชน เงินเดือน บํานาญ เงินสงเคราะห
ตางๆ รัฐก็จะไดประโยชนเพราะเงินนั้นมีคานอยลง ถารัฐมีการกูยืมมากรัฐจะได
ประโยชนฐานะลูกหนี้ เพราะจํานวนเงินที่จายในแตละสวนจะมีคานอยลง และ
เนื่องจากรัฐมีรายไดมากขึ้น การชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยจึงทําไดโดย   
ไมลําบากในการเก็บรักษามูลคา และเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไดเลย 

   การแกปญหาภาวะเงินเฟอ 
   ทําไดโดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังซึ่งเปนนโยบายหลัก

ในการแกไขปญหาเงินเฟอ ดังนี้ 
   - ดานนโยบายการเงิน ธนาคารกลางอาจใชมาตรการทางการเงิน

เพื่อลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีผลใหอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
การใชจายรวมและการลงทุนของประเทศลดลง หรืออาจใชวิธีควบคุมการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะ
จูงใจใหประชาชนลดการบริโภคและเพิ่มการออม ทําใหอุปสงครวมลดลง 

   - ดานนโยบายการคลัง รัฐบาลจะลดการใชจายโดยเฉพาะ
รายจายที่ไมจําเปน เพิ่มอัตราภาษีเงินได เพื่อใหรายไดที่พนจากภาษีเพิ่มขึ้น   
จะเปนการดึงเงินจากระบบเศรษฐกิจมาเก็บไว การบริโภคของประชาชนจะลดลง 
ในชวงที่เกิดภาวะเงินเฟองบประมาณฯ ควรเปนแบบขาดดุลนอยลงหรือเกินดุล
มากขึ้น  

2. เฉลย 2) รวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 
   การรวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรีเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อ

สรางอํานาจตอรองทางการคากับประเทศนอกกลุม ทําใหสามารถรวมมือกันใน
การกีดกันสินคาจากประเทศนอกกลุมหรือรวมมือกันในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ การลดภาษีนําเขากับประเทศในกลุมสมาชิก  

3. เฉลย 4) ญี่ปุน - วัดพุทธวิหาร 
   ผิด เพราะวัดพุทธวิหาร เปนชื่อวัดไทยในเมืองเบอรลิน (วิตเตนิว) 

นอกจากนี้ยังมีวัดไทยมิวนิคที่เมืองมิวนิค และวัดพุทธารามเบอรลิน ทั้ง 3 วัด
เปนวัดไทยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

  1) ถูก เพราะสมาคมมหาโพธิ์ เปนองคการเผยแผศาสนาพุทธของ
พุทธศาสนิกชนชาวอินเดีย 

  2) ถูก เพราะพระสงฆทิเบต เรียกวา ลามะ 
  3) ถูก เพราะที่เกาหลีมีการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษา

เกาหลี แลวจารึกบนแผนไม แผนหิน และพิมพเปนเลม  
4. เฉลย 3) ศาสนาทําใหมนุษยขึ้นสวรรคและลงนรกได 
   ประโยชนของการนับถือศาสนา คือ 
   1. ชวยใหสมาชิกของสังคมสงบสุข 
   2. ทําใหผูนับถือเปนคนดี มีศีลธรรม 
   3. เปนบอเกิดของศิลปวัฒนธรรม 
   4. เปนที่พึ่งทางจิตใจของสมาชิกในสังคม 
   5. เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดความสุข 
   6. เปนรากฐานในดานการเมืองการปกครอง เชน ในประเทศที่มี

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


