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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 4/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอความตอไปนี้ปรากฏคําซอนเพื่อความหมายกี่คํา และคําซอนเพื่อเสียงกี่คํา 
  “ธรรมชาติสรางสิ่งดีๆ ใหมวลมนุษย แตมนุษยเปนผูทําลาย สังคม

เปลี่ยนแปลงไป มีแตความยุงเหยิง หดหู ใชชีวิตกันอยางไรคา คงถึงเวลาแลว 
ที่จะตองนําโลกและสังคมเขาสูสภาพเดิมโดยเร็วไว” 

 1) คําซอนเพื่อความหมาย 1 คํา คําซอนเพื่อเสียง 1 คํา 
 2) คําซอนเพื่อความหมาย 1 คํา คําซอนเพื่อเสียง 2 คํา 
 3) คําซอนเพื่อความหมาย 2 คํา คําซอนเพื่อเสียง 1 คํา 
 4) คําซอนเพื่อความหมาย 2 คํา คําซอนเพื่อเสียง 2 คํา  
2. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก 
 1) บทละครพูดเริ่มมีในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 2) เปนพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 3) บทละครพูดใชเฉพาะการสนทนาโตตอบของตัวละครเทานั้น ไมมีการรําหรือ

ดนตรีประกอบ 
 4) บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก ผูที่เห็นแกลูก คือ นายล้ํา  
3. “บางคืนเราอาจมองเห็นดวงดาวบนทองฟามากมายหลากหลายดวง ตางชนิด

ตางขนาดกันออกไป”  ขอความนี้เกิดขอบกพรองทางภาษาอยางไร 
 1) ใชคําฟุมเฟอย   2) ใชคําผิดความหมาย 
 3) ประโยคกํากวม   4) วางสวนขยายผิดที่  
4. ขอใดใชประโยคตางจากขออื่น 
 1) นกกระยางขาวลงหาปลาที่ริมทุง 2) ฉันผงะหงายดวยความตกใจสุดขีด 
 3) ผมรูสึกผิดหวังในตัวเอง 4) น้ําไหลเซาะตลิ่งพังทลาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ผูบริโภคที่มีเหตุผลใชอะไรเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคา 
 1) ซื้อสินคาที่มีราคาต่ําสุด 2) ซื้อสินคาที่ใหความพอใจสูงสุด 
 3) ซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีที่สุด 4) ซื้อสินคาที่บริโภคไดดีที่สุด  
2. ดอกลําดวน (Rumdul) เปนดอกไมประจําชาติของชาติใดในเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต 
 1) ไทย 2) เวียดนาม 3) กัมพูชา 4) มาเลเซีย  
พิจารณาคําตอบจาก 3 กลุม และหมายเลขในแผนที่อเมริกาใต แลว
ตอบคําถามขอ 3-4 ใหถูกตองครบทั้ง 3 กลุม (กลุมละ 1 คําตอบ) 
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คําตอบกลุมที่ 1  คําตอบกลุมที่ 2 คําตอบกลุมที่ 3 

ลําดับที ่ ประเทศ ลําดับที่ ลักษณะ 
ทางเศรษฐกิจ ลําดับที่ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1 โบลิเวีย A โคเนื้อ ก ริโอเดลาพลาตา 
2 เวเนซุเอลา B กาแฟ ข ยอดเขาอะคองคากัว 
3 บราซิล C แรดีบุก ค ทะเลสาบติติกากา 
4 อุรุกวัย D น้ํามันปโตรเลียม ง ที่ราบลุมแมน้ําโอริโนโค 
5 อารเจนตินา E แกะ จ ที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอน

 
3. หมายเลข 1 ในแผนที่คือประเทศใด ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตไดมากคือขอใด 

และจะพบสิ่งแวดลอมทางกายภาพในขอใด 
 1) 3 B จ 2) 3 C ค 3) 5 C ข 4) 5 D ง  
4. หมายเลข 3 ในแผนที่คือประเทศใด สามารถผลิตวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขอใด

ไดมากที่สุด และจะพบสิ่งแวดลอมทางกายภาพในขอใด 
 1) 1 C ค 2) 1 D ง 3) 4 D จ 4) 4 E ข 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) คําซอนเพื่อความหมาย 2 คํา คําซอนเพื่อเสียง 2 คํา 
   คําซอนที่ปรากฏ ไดแก 
   - คําซอนเพื่อความหมาย ไดแก เปลี่ยนแปลง, เร็วไว 
   - คําซอนเพื่อเสียง ไดแก ยุงเหยิง, หดหู  
2. เฉลย 1) บทละครพูดเริ่มมีในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว 
   ผิด เพราะบทละครพูดเริ่มมีในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
  2), 3) และ 4) สะทอนจากเรื่อง อานไดในบทวิเคราะห  
3. เฉลย 1) ใชคําฟุมเฟอย 
   “บางคืนเราอาจมองเห็นดวงดาวบนทองฟามากมายหลากหลายดวง 

ตางชนิดตางขนาดกันออกไป” เปนการใชคําฟุมเฟอย  
4. เฉลย 4) น้ําไหลเซาะตลิ่งพังทลาย 
   เปนประโยคความรวม ซึ่งมีคํากริยามากกวา 1 คํา แบงประโยค

ออกเปน น้ําไหล, น้ําเซาะตลิ่ง, ตลิ่งพังทลาย 
  1), 2) และ 3) เปนประโยคความเดียว 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ซื้อสินคาที่ใหความพอใจสูงสุด 
   ผูบริโภคที่มีเหตุผลตามหลักเศรษฐศาสตรจะพิจารณาซื้อสินคาโดย

ใชเกณฑความพอใจสูงสุดเปนตัวพิจารณาในการซื้อสินคา สวนตัวเลือกขออื่นๆ 
จะเปนสวนหนึ่งของตัวเลือก 2)  

2. เฉลย 3) กัมพูชา 
   ดอกลําดวน (Rumdul) เปนดอกไมประจําชาติของราชอาณาจักร

กัมพูชา มีกลิ่นหอมในเวลาค่ํา เนื่องจากกลิ่นหอมนี้เองทําใหในอดีตมักเปรียบดอก
ลําดวนกับผูหญิงเขมร 

  1) ดอกราชพฤกษ (Ratchaphruek) หรือดอกคูน เปนดอกไม  
ประจําชาติของประเทศไทย มีชอดอกสีเหลืองที่สวยงาม ชาวไทยถือวาสีเหลือง
ของดอกไมชนิดนี้ คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุงโรจน อีกทั้งยังเปน
สัญลักษณของความสามัคคีปรองดองของคนไทย 

  2) ดอกบัว (Lotus) เปนดอกไมประจําชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยม-
เวียดนาม โดยดอกบัวเปนที่รูจักกันในนาม “ดอกไมแหงรุงอรุณ” เปนสัญลักษณ
ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแงดี  

  4) ดอกพูระหง (Bunga Raya) เปนดอกไมประจําชาติของประเทศ
มาเลเซีย ในภาษาทองถิ่นเรียกกันวา บุหงารายอ หรือที่รูจักกันทั่วไปในชื่อ   
ดอกชบาสีแดง กลีบดอก 5 กลีบของดอกพูระหงเปนตัวแทน 5 หลักการแหง
ความเปนชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนปรัชญาเพื่อเสริมสรางความเปน
ปกแผนและความอดทนในชาติ   

3. เฉลย 1) 3 B จ 
   บราซิล : บราซิลเปนประเทศที่ใหญที่สุดและมีประชากรมากที่สุด

ในทวีปอเมริกาใต และใหญเปนอันดับที่ 5 ของโลก มีอาณาเขตติดตอกับทุก
ประเทศในทวีปอเมริกาใต ยกเวนเอกวาดอรและชิลี 

   กาแฟ : ประเทศบราซิลสามารถผลิตกาแฟไดมากเปนอันดับ 1 
ของโลก 

   ที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอน : ที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอนเปนเขตที่ราบ
ลุมแมน้ําที่กวางใหญที่สุดในโลก แตใชประโยชนทางเกษตรกรรมไดนอย เพราะ
พื้นที่เปนเขตปาดิบชื้นขนาดใหญที่สุดในโลก คือ ปาเซลวาส ทําใหมีประชากร
อาศัยอยูเบาบาง  

4. เฉลย 1) 1 C ค 
   โบลิเวีย : โบลิเวียเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล เดิมเปน    

สวนหนึ่งของจักรวรรดิอินคา ในคริสตศตวรรษที่ 16 เมื่อสเปนเขามา
ครอบครองจักรวรรดิอินคาจึงตกเปนอาณานิคมของสเปนดวย โบลิเวียไดรับ
เอกราชจากสเปนในป ค.ศ. 1825 และไดตั้งชื่อประเทศตามชื่อของซีมอง      
โบลีวาร ผูซึ่งชวยใหโบลิเวียเปนประเทศเอกราชจากสเปน 

   แรดีบุก : ประเทศโบลิเวียผลิตแรดีบุกไดมากเปนอันดับ 2 ของโลก 
รองมาจากมาเลเซีย 

   ทะเลสาบติติกากา : ทะเลสาบติติกากาเปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ
ที่สุดในทวีปอเมริกาใต ตั้งอยูบนเทือกเขาแอนดีส บริเวณชายแดนของประเทศ
เปรูและประเทศโบลิเวีย ดวยระดับความสูงเฉลี่ย 3,810 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


