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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดที่ปรากฏคําภาษาอื่นปะปนอยู 
 1) ปาลับมีดใหลุง   2) โตะตัวนี้เกามากแลว 
 3) น้ําไหลลงสูทะเล   4) ปาผัดผักบุงไฟแดง  
2.  “เขาบอกเลิกปุยฝายเพราะเจอผูหญิงคนใหม แตเมื่อรูวาปุยฝายดีที่สุด     

เขาก็ไดแตเสียใจและโทษตัวเอง” ประโยคที่กําหนดใหตรงกับสํานวนที่เหมาะสม
ขอใด 

 1) ทองไมรูรอน   2) ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา 
 3) น้ํานิ่งไหลลึก   4) น้ําทวมปาก  
3.  ขอใดมีการเลนเสียงวรรณยุกต 
 1)  “นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
  ลุยทะเลโครมครามออกตามไป สมุทรไทแทบจะลมถลมทลาย”  
 2)  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง  สรคลื่นคะเครงโครม”  
 3)  “ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
  พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป”  
 4)  “บึงบัวตุมตุมตุม กลางตม 
  สูงสงทงทานลม ลมลม 
  แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
  รูรูรูริมกม พาดไมไทรทอง”  
4. ขอใดมีจํานวนพยางคเทากับ “ธารกํานัล” 
 1) ผรุสวาท  รัสสระ  ชาติพลี 2) อุณหภูมิ  พลขับ  ถาวรวัตถุ 
 3) ชนมพรรษา  อรรถคดี  กรกฎาคม 4) กลวิธี  กักขฬะ  กรมทา  
5. ขอใดเสียงพยัญชนะทายของพยางคตนและเสียงพยัญชนะตนของพยางคทาย

เปนเสียงเดียวกัน 
 1) มัจฉา 2) อิทธิ 3) ชลนา 4) อัมพร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดแสดงความสัมพันธถูกตองเกี่ยวกับคดีแพงและคดีอาญา 
 1) การรับโทษตามระดับของการกระทําความผิดทางอาญา คือ ประหารชีวิต 

จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 
 2) ลักษณะโทษของการกระทําความผิดทางแพง คือ จําคุก 
 3) คดีแพงจัดเปนการกระทําความผิดระหวางเอกชนกับรัฐที่ปกครองประชาชน 
 4) กฎหมายอาญาจัดเปนกฎหมายเอกชน  
2. เหตุใดอังกฤษจึงเปนประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) ไมมีขอจํากัดดานแรงงาน 
 2) มีทรัพยากรน้ํามันในอาณานิคม 
 3) มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยนิยม 
 4) มีระบอบการปกครองที่เอื้อตอการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับภูมิศาสตรและทวีปอเมริกา 
 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชระบุตําแหนงบนพื้นผิวโลกและนําทางดวย

ดาวเทียม คือ GPS 
 2) ทวีปอเมริกาเหนือเปนทวีปที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก 
 3) ประเทศที่มีพื้นที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือ สหรัฐอเมริกา 
 4) พายุหมุนที่เกิดขึ้นบริเวณมลรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา คือ ไซโคลน  
4. ประชากรสวนใหญในอเมริกาใตประกอบอาชีพใดเปนอาชีพหลัก 
 1) เก็บของปาและลาสัตว 2) เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
 3) ธุรกิจการคาและบริการ 4) รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) โตะตัวนี้เกามากแลว 
   คําวา “โตะ” เปนคําที่มาจากภาษาจีน  
2. เฉลย 2) ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา 
   ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ําตา หมายถึง การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมดีลง

ไปแลวพอมานึกไดก็สายไปเสียแลว 
  1) ทองไมรูรอน หมายถึง ทําเฉยเมย ไมมีความรูสึก 
  3) น้ํานิ่งไหลลึก หมายถึง คนที่เงียบๆ มักมีความคิดลึกซึ้ง 
  4) น้ําทวมปาก หมายถึง รูความลับของผูอื่นแตไมกลาบอกเพราะกลัว

เปนภัยตอตนเอง  
3. เฉลย 4)  “บัวบึงตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
   รูรูรูริมกม พาดไมไซรอ” 
   มีการเลนเสียงวรรณยุกต 
    “บัวบึงตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
   รูรูรูริมกม พาดไมไซรอ”  
4. เฉลย 1) ผรุสวาท  รัสสระ  ชาติพลี 
   ธารกํานัล อานวา ทา-ระ-กํา-นัน 
   ผรุสวาท อานวา ผะ-รุ-สะ-วาด 
   รัสสระ อานวา รัด-สะ-สะ-หระ  
   ชาติพลี  อานวา ชาด-ติ-พะ-ลี 
  2) อุณหภูมิ อานวา อุน-หะ-พูม 
   พลขับ อานวา พน-ละ-ขับ 
   ถาวรวัตถุ อานวา ถา-วอน-วัด-ถุ  อานออกเสียง 4 พยางค 
  3) ชนมพรรษา อานวา ชน-มะ-พัน-สา 
   อรรถคดี อานวา อัด-ถะ-คะ-ดี 
   กรกฎาคม อานวา กะ-ระ-กะ-ดา-คม  อานออกเสียง 5 พยางค 
  4) กลวิธี อานวา กน-ละ-วิ-ที  อานออกเสียง 4 พยางค 
   กักขฬะ อานวา กัก-ขะ-หละ 
   กรมทา อานวา กรม-มะ-ทา 

5. เฉลย 3) ชลนา 
   ชลนา เสียงพยัญชนะทายของพยางคตนสะกดอยูในมาตราแมกน 

เสียงพยัญชนะตนของพยางคทายเปนเสียง น เปนเสียงเดียวกัน 
  1) มัจฉา เสียงพยัญชนะทายของพยางคตนสะกดอยูในมาตราแมกด 

เสียงพยัญชนะตนของพยางคทายเปนเสียง ฉ 
  2) อิทธิ เสียงพยัญชนะทายของพยางคตนสะกดอยูในมาตราแมกด 

เสียงพยัญชนะตนของพยางคทายเปนเสียง ธ 
  4) อัมพร เสียงพยัญชนะทายของพยางคตนสะกดอยูในมาตราแมกม 

เสียงพยัญชนะตนของพยางคทายเปนเสียง พ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การรับโทษตามระดับของการกระทําความผิดทางอาญา คือ 

ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน 
  2) ลักษณะโทษของผูแพคดีแพง คือ ชําระหนี้สินเปนเงิน สงมอบ

ทรัพยสินเพื่อชดใชคาเสียหาย การกระทําตางๆ หรืองดเวนการกระทํา 
  3) คดีแพงเปนการกระทําความผิดระหวางเอกชนกับเอกชน 
  4) การกระทําความผิดในคดีอาญาเปนกฎหมายซึ่งกําหนดความสัมพันธ

ระหวางเอกชนกับรัฐที่ปกครองประชาชนภายในอาณาเขต โดยตองมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษรกําหนดเปนความผิดและโทษ  

2. เฉลย 4) มีระบอบการปกครองที่เอื้อตอการลงทุน 
   ประเทศอังกฤษเปนประเทศแมแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ทําใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในดานตางๆ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ประชาชนสามารถทําการคาไดอยางเสรี  
ทําใหเกิดคานิยมในดานการคาขาย และทําใหการคาขยายตัวอยางรวดเร็ว 

  1) ผิด เพราะในขณะนั้นอังกฤษยังไมมีการเปดเสรีดานแรงงาน 
  2) ผิด เพราะประเทศที่เปนอาณานิคมของอังกฤษ เชน พมา มาเลเซีย 

ไมไดมีรายไดจากทรัพยากรน้ํามันเปนจํานวนมาก สวนบรูไนนั้นคนสวนใหญ
มักเขาใจผิดวาบรูไนเปนผูผลิตน้ํามันรายใหญ แตในขอเท็จจริงปริมาณการผลิต
น้ํามันของบรูไนมากกวาประเทศไทยไมมากนัก แตเนื่องจากบรูไนเปนประเทศเล็ก
มีประชากรไมถึง 4 แสนคน เทียบเทากับจังหวัดเล็กๆ ของไทยเทานั้น จึงใช
น้ํามันในประเทศเพียงเล็กนอย ที่เหลือสงเปนสินคาออกทั้งหมด การที่มี
ประชากรนอยทําใหรายไดจากน้ํามันเพียงพอที่จะสรางความร่ํารวยใหกับ
ผูปกครอง และพลเมืองได หรือประเทศที่เปนอาณานิคมได 

  3) ผิด เพราะอังกฤษมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
3. เฉลย 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชระบุตําแหนงบนพื้นผิวโลกและนําทาง

ดวยดาวเทียม คือ GPS 
   ถูก เพราะเครื่องมือรับระบบพิกัดของพื้นผิวโลก (GPS) ใชบอก

ตําแหนงสิ่งตางๆ บนพื้นผิวโลก    โดยเครื่องจะรับสัญญาณจากดาวเทียมและ
บอกใหทราบวา เครื่องรับสัญญาณที่ใชอยูในตําแหนงใด 

  2) ผิด เพราะทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลก 
รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา 

  3) ผิด เพราะประเทศแคนาดามีพื้นที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ  
มีพื้นที่ประมาณ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร สวนสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ประมาณ 
9,629,091 ตารางกิโลเมตร 

  4) ผิด เพราะพายุหมุนที่เกิดขึ้นบริเวณมลรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา 
คือ เฮอริเคน สวนไซโคลนเปนชื่อพายุหมุนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย และ
อาวเบงกอล  

4. เฉลย 2) เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
   ประชากรสวนใหญในอเมริกาใตประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 

เนื่องจากมีทุงหญากวางสําหรับเลี้ยงสัตว จึงมีการเลี้ยงสัตวอยางแพรหลาย 
สัตวเลี้ยงสําคัญ คือ โคเนื้อ แกะ และการเพาะปลูก พืชผลทางการเกษตรที่
สําคัญของทวีป ไดแก กาแฟ โกโก ขาวโพด ขาวสาลี ออย กลวย และฝาย เปนตน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

อานออกเสียง 3 พยางค 

อานออกเสียง 4 พยางค 

อานออกเสียง 3 พยางค 

อานออกเสียง 4 พยางค 
เทากับคําวา “ธารกํานัล” 


