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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 
 1) เดือนมิถุนายนมีออเดอรรองเทาผาใบเปนจํานวนมาก 
 2) คุณครูสั่งใหนักเรียนไปหยิบชอลกมาให 
 3) สินคาล็อตใหมจะสงถึงไทยพรุงนี้ 
 4) วันนี้แมคาขายเสื้อเชิ้ตรุนใหมไดหลายตัว  
2. “ครูใหนักเรียนระดับชั้น ม.3 นําอุปกรณวาดภาพมาเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดวาดภาพของจังหวัด” ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน  
3. ขอใดมีคําภาษาถิ่นปะปนอยู 
 1) บอกกี่ครั้งกี่หนแลววาถาจับไดวาอูงานอีกจะไลออก 
 2) อาหารรานนี้รสแซบทุกอยาง แนะนําเลยนะคะ 
 3) กวยเตี๋ยวตมยําสูตรคุณยาย อาหารแนะนําจา 
 4) สับปะรดชิ้นนี้หวานฉ่ํา  
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  นุตตรียฟงเพลง “กําลังใจ” ชอบเนื้อเพลงที่วา “กําลังใจจากใครหนอขอเปน

ทานใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก”     
เมื่อฟงแลวรูสึกสบายและมีกําลังใจในการทํางานตอไป 

 ขอความขางตนแสดงถึงทักษะใดของนุตตรีย 
 1) โนมนาวใจ 2) อธิบายใหเขาใจ 3) ประเมินคา 4) จรรโลงใจ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1.  “ทานผูนี้เกิดในตระกูลพราหมณแหงบานโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ เปนผู

ทํานายพระลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ เมื่อประสูติได 5 วัน โดยยืนยันวา 
เจาชายสิทธัตถะจะเสด็จออกผนวชและเปนศาสดา ทั้งที่พราหมณ 7 คนทํานาย
เปนสองลักษณะวา ถาเจาชายสิทธัตถะจะอยูครองเพศฆราวาสจะเปนจักรพรรดิ
ผูยิ่งใหญ และเสด็จออกผนวชจะเปนศาสดาเอกของโลก” ทานผูนี้คือใคร      
มีผลงานสําคัญคืออะไร และมีคุณธรรมที่ควรเปนแบบอยางคืออะไร 

 1) พระอัญญาโกณฑัญญะ : เปนพระสงฆรูปแรกในพุทธศาสนา และเปนกําลัง
ในการประกาศพระศาสนา : ทําตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ 
โดยวางรูปแบบชีวิตที่อยูอยางเรียบงาย 

 2) พระอัญญาโกณฑัญญะ : เปนพระสงฆรูปแรกในพุทธศาสนา และเปนกําลัง 
ในการประกาศพระศาสนา : เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 3) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ใฝในการทําบุญกุศล ทําทาน แขงกับประชาชน : 
ทําตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ โดยวางรูปแบบชีวิตที่อยู
อยางเรียบงาย 

 4) พระอัญญาโกณฑัญญะ : เปนอัครสาวิกาฝายขวา เปนกําลังสําคัญในการ 
เผยแผพระพุทธศาสนา : ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสินคาและบริการ 
 1) การแปรรูปผลไมกระปองเปนการผลิตขั้นปฐมภูมิ 
 2) การทําประมงเปนการผลิตขั้นทุติยภูมิ 
 3) การคาสงถือเปนการผลิตขั้นตติยภูมิ 
 4) ขั้นตอนการผลิตสินคาและบริการไมอาจแบงเปนขั้นตอนไดตองผสมผสานกัน  
3. ผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคของสินคาในขอใดไมเกี่ยวของกับฤดูกาล 
 1) พัดลม 2) โทรทัศน 3) เสื้อกันหนาว 4) ขาวเหนียวมะมวง  
4. ขอใดกลาวถึงที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือไดถูกตอง 
 1) มีรูปรางคลายสามเหลี่ยมหัวกลับ 
  2) มีขนาดพื้นที่ใหญกวาทวีปแอฟริกา 
  3) มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรอินเดีย  
 4) พื้นที่ของทวีปตั้งอยูบนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คุณครูสั่งใหนักเรียนไปหยิบชอลกมาให 
   คําทับศัพท คือ “ชอลก” 
  1) “ออเดอร” อาจใช “การสั่ง” / “รายการสั่งสินคา” แทนได 
  3) “ล็อต” อาจใช “รอบ” / “รุน” แทนได 
  4) “เสื้อเชิ้ต” อาจใช “เสื้อคอปก” แทนได  
2. เฉลย 1) ประโยคสามัญ 
   เปนประโยคสามัญที่มีกริยาเรียงกันหลายคํา สังเกตไดจาก  
   “ครูใหนักเรียนระดับชั้น ม.3 นําอุปกรณวาดภาพมาเขารวม

กิจกรรมการประกวดวาดภาพของจังหวัด”  
3. เฉลย 2) อาหารรานนี้รสแซบทุกอยาง แนะนําเลยนะคะ 
   มีภาษาถิ่นอีสาน คือ แซบ หมายถึง อรอย  
4. เฉลย 3) ประเมินคา 
   ใชทักษะการประเมินคา เพราะนุตตรียประเมินคาจากสิ่งที่ฟงและ

ประเมินคาจากวิถีชีวิต รวมทั้งนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) พระอัญญาโกณฑัญญะ : เปนพระสงฆรูปแรกในพุทธศาสนา    

และเปนกําลังในการประกาศพระศาสนา : ทําตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความ
ประพฤติ โดยวางรูปแบบชีวิตที่อยูอยางเรียบงาย 

   พระอัญญาโกณฑัญญะเปนหนึ่งในปญจวัคคียทั้ง ๕ ที่คอย
ปรนนิบัติเจาชายสิทธัตถะขณะบําเพ็ญทุกรกิริยา แตเมื่อเห็นพระองคเลิกบําเพ็ญ
ทุกรกิริยาก็คิดวาพระองคคลายจากความเพียร จึงหนีไปอยูที่ปาอิสิปตน-
มฤคทายวัน เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย ทานโกณ
ฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม แลวไดขออุปสมบทนับเปนพระสงฆรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา และเปนกําลังสําคัญในการประกาศพระศาสนา ไดรับการยกยอง
จากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูมีรัตตัญู คือ มีประสบการณมาก 
มีความรอบรู คุณธรรมที่ควรเปนแบบอยาง คือ เปนผูเห็นการณไกลเปนแบบอยาง
ที่ดีในดานความประพฤติ 

2. เฉลย 3) การคาสงถือเปนการผลิตขั้นตติยภูมิ 
   การผลิตสินคาและบริการแบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ 
   1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ เปนการผลิตขั้นตนหรือดั้งเดิมโดยอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เชน การ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทํานา ทําไร ทําประมง เปนตน สําหรับประเทศที่กําลัง
พัฒนาสวนใหญจะมีการผลิตขั้นปฐมภูมิในสัดสวนที่สูงกวาขั้นอื่น 

   2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ เปนการผลิตที่อาศัยวัตถุดิบ เครื่องจักรกล
ที่มีความซับซอนมากขึ้น ผานกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เชน โรงงานผลิต
อาหารกระปอง การผลิตแผงวงจรไฟฟา เปนตน (การผลิตขั้นทุติยภูมิอาจอาศัย
ผลผลิตจากการผลิตขั้นปฐมภูมินํามาประกอบการผลิตดวย) 

   3. การผลิตขั้นตติยภูมิ เปนการผลิตขั้นสุดทายในลักษณะที่เปน
การใหบริการ คือ การชวยนําผลผลิตที่ไดจากการผลิตทั้งขั้นปฐมภูมิและขั้น
ทุติยภูมิมาทําการเคลื่อนยายสูผูบริโภค เชน การบริการเกี่ยวกับการคมนาคม
ขนสง การคาปลีก การคาสง เปนตน  

3. เฉลย 2) โทรทัศน 
   ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดอุปสงค 
   1. รสนิยม (Taste) ในที่นี้อาจจะเปนลักษณะของแฟชั่นนิยม เชน 

ในยุคปจจุบันคนชอบความสะดวกสบาย จึงสงผลใหเครื่องมือเครื่องใชที่สามารถ
อํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอรรุนใหมๆ หรือรถยนตรุนใหมมีราคาที่สูงได 

   2. ระดับราคา (Price) เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการตัดสินใจ
ในการบริโภคของผูบริโภค เพราะตามกฎของอุปสงคก็กลาวไวอยางชัดเจนวา 
ปริมาณการซื้อและระดับราคานั้นจะแปรผันกันอยางผกผัน กลาวคือ ถาระดับ
ราคาลดลง ปริมาณการซื้อก็เพิ่มขึ้นได 

   3. ระดับรายได (บุคคล/ครัวเรือน) (Income) ในระดับรายไดนี้
จะเปนสิ่งที่เปนตัวกําหนดของบุคคล หรือครัวเรือนวามีศักยภาพในการซื้อมาก
นอยตางกันเพียงใด 

   4. จํานวนประชากร (Population) หมายถึง จํานวนคนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งถาหากมีมาก ความตองการสินคาและบริการก็ยอมที่จะมากขึ้น
ไปดวย 

   5. ราคาสินคาชนิดอื่นๆ ที่ทดแทนกันได (Substitution Goods) 
โดยสวนใหญแลวมักจะนิยมนําไปพัวพันกับราคาของสินคาชนิดนั้นๆ เชน เนื้อหมู 
เนื้อวัว เปนตน 

   6. ฤดูกาล (Season) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของ ลม ฟา 
อากาศ ที่มีผลตอการกําหนดตัวของอุปสงค และระดับราคาของสินคาชนิดนั้นๆ 
ซึ่งจะเห็นไดวาหากสินคาใดเปนที่นิยมของผูบริโภค แตวาหากไมอยูในฤดูกาล 
ก็อาจจะทําใหมีราคาสูงได แตวาปริมาณการซื้อนั้นอาจจะไมมากนัก แตถาหาก
อยูในฤดูกาลแลวนั้นก็จะสงผลทําใหราคาลดต่ําลงได ทําใหปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นได  

4. เฉลย 1) มีรูปรางคลายสามเหลี่ยมหัวกลับ 
   ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยูในซีกโลกเหนือทั้งหมด มีขนาดใหญเปน

อันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลําดับ ทวีปอเมริกาเหนือ 
มีรูปรางคลายสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกวางอยูทางดานเหนือของปลาย
แหลมอยูทางตอนใต 

   อาณาเขต 
   ทิศเหนือ ติดตอกับมหาสมุทรอารกติก  
   ทิศตะวันออก ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก  
   ทิศตะวันตก ติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก  
   ทิศใต ติดตอกับทวีปอเมริกาใต  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


