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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “แสงดาวฟงบรรยาย เรื่อง “ภัยรายใกลตัวจากเทคโนโลยี” จากการฟงครั้งนี้

ทําใหแสงดาวรูวาวิถีชีวิตของตนเอง สุมเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ มากมาย     
ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะการใชชีวิตหรือคลื่นแมเหล็กหรือรังสีจากเทคโนโลยี
ตางๆ ทําใหแสงดาวอยากลองใชชีวิตแบบธรรมชาติดูบาง” 

 เรื่อง “ภัยรายใกลตัวจากเทคโนโลยี” นาจะใชกลวิธีการใดในการบรรยาย    
นอยที่สุด 

 1) การอธิบายตามหลักการและเหตุผล 2) การเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน 
 3) การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 4) การยกตัวอยางประกอบ  
2. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร 
 1) บางครั้งก็ยังมีความนารักเล็กๆ บนทองถนนที่วุนวาย 
 2) ความสงบเกิดจากมนุษยเองที่กําหนดจิตขึ้น 
 3) แสงสียามค่ําคืนบงบอกถึงความเจริญของยานนั้นๆ 
 4) ยิ่งดึกเทาไหร ชีวิตยามค่ําคืนก็ยิ่งครึกครื้นเทานั้น   
3. “ประเพณีวัฒนธรรมของชาติแสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมมารุนแลว

รุนเลา นอกจากนี้ยังแสดงถึงเอกลักษณหรืออัตลักษณของชนกลุมนั้นในอดีต
อีกดวย ดังนั้นเราในฐานะที่เปนลูกหลานไทยจึงควรอนุรักษและหวงแหนสิ่งที่
แสดงถึงความเปนชาติไทยใหแกลูกหลานรุนตอไป” 

 ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การกระทําขอใดไมใชเปาหมายของรัฐบาลในการดําเนินบทบาทและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 1) ดําเนินการสถานพยาบาลเพื่อใหการรักษาผูเจ็บปวย 
 2) เมื่อพืชผลเกษตรราคาตกต่ํารัฐเขาไปพยุงราคาหรือประกันราคาสินคา 
 3) ในกรณีสินคาราคาสูงขึ้นเปนสินคาบริโภคจําเปน เชน น้ําตาล นม รัฐจะเขา

ควบคุมราคา หรือจัดสรรปนสวนแกผูบริโภค 
 4) รัฐแสวงหาสินคาที่กําไรดีมาดําเนินการเพื่อนํารายไดมาพัฒนาประเทศ  
2. “นายอุดมกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบครัวมีฐานะยากจน     

เขาไมมีเงินที่จะเรียนกวดวิชา จึงตองตั้งใจเรียน ขยันอานหนังสือดวยตนเอง
ตอเนื่องทุกวัน จนเขาสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยได” ขอความที่พิมพตัวหนา
แสดงวานายอุดมไดปฏิบัติตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในขอใด 

 1) การรูจักตน   2) การรูจักประมาณ 
 3) การรูจักชุมชน   4) ขอ 1) และ 2) ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  

  
แผนที่แสดงเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  

 จากแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ หมายเลข 2 บริเวณนี้เปนแหลงประมงสําคัญ   
อยูในเขตที่เรียกวา “เขตแกรนดแบงก” (Grand Bank) ซึ่งเปนพื้นที่ไหลทวีป
อยูทางตะวันออกของเกาะอะไร 

 1) เกาะคลิปเปอรตัน  2) เกาะกรีนแลนด 
 3) เกาะนิวฟนดแลนด  4) หมูเกาะเวอรจิน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) การเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน 
   เนื่องจากการบรรยาย เรื่อง “ภัยรายใกลตัวจากเทคโนโลยี” นาจะ

ใชกลวิธีการแสดงเหตุและผล เพื่ออธิบายความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบ
จากการใชเทคโนโลยี, การเปรียบเทยีบขอดี-ขอเสีย ของการใชเทคโนโลยี   
หรือการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายจากการใชเทคโนโลยี และการ
ยกตัวอยางประกอบ ใชเพื่อใหเห็นเหตุการณหรือวิธีการ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เสี่ยง
อยางชัดเจน 

   กลวิธีที่นาจะนํามาใชในการบรรยายดังกลาวนอยที่สุด คือ การ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพ เพราะผูพูด / ผูบรรยายตองมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่พูดเปนอยางลึกซึ้ง เรียบเรียงแลวถายทอดออกมาเปนคําพูดที่เขาใจงาย 
ชวนใหติดตาม และอาจตองใชอุปกรณเพิ่มเติม เพื่อประกอบคําพูดของตนให
หนักแนนมากยิ่งขึ้น   

2. เฉลย 4) ยิ่งดึกเทาไหร ชีวิตยามค่ําคืนก็ยิ่งครึกครื้นเทานั้น 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร  
  1) คํายืมภาษาเขมร ไดแก ถนน 
  2) คํายืมภาษาเขมร ไดแก สงบ, เกิด 
  3) คํายืมภาษาเขมร ไดแก เจริญ  
3. เฉลย 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน 
   ประโยคความซอนสังเกตไดจาก “ประเพณีวัฒนธรรมของชาติ

แสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่ได สั่งสมมารุนแลวรุนเลา นอกจากนี้ยังแสดง
ถึงเอกลักษณหรืออัตลักษณของชนกลุมนั้นในอดีตอีกดวย ดังนั้นเรา ในฐานะที่
เปนลูกหลานไทยจึงควรอนุรักษและหวงแหนสิ่งที่แสดงถึงความเปนชาติไทย
ใหแกลูกหลานรุนตอไป” 

   ประโยคความรวมสังเกตไดจาก “ประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
แสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมมารุนแลวรุนเลา นอกจากนี้ยังแสดง
ถึงเอกลักษณหรืออัตลักษณของชนกลุมนั้นในอดีตอีกดวย ดังนั้นเราในฐานะที่
เปนลูกหลานไทยจึงควรอนุรักษและหวงแหนสิ่งที่แสดงถึงความเปนชาติไทย
ใหแกลูกหลานรุนตอไป” 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) รัฐแสวงหาสินคาที่กําไรดีมาดําเนินการเพื่อนํารายไดมาพัฒนา

ประเทศ 
   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐมีเปาหมายสําคัญเพื่อให

สวัสดิการและคํานึงถึงประชาชนโดยสวนรวมเปนสําคัญ โดยรักษาเสถียรภาพ
หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายไดแกประชาชน        
ทุกภาคสวน จัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ เชน  

   1. การผลิตสินคาและบริการสาธารณะที่จําเปนที่คนสวนใหญ
จะตองใชบริการ จึงมีลักษณะผูกขาด แตก็ทําใหประชาชนทั่วไปไดใชบริการใน
อัตราคาบริการไมแพง ซึ่งถาภาคเอกชนลงทุนจะตองใชเงินลงทุนสูง และ
คาบริการก็จะสูงซึ่งจะสรางความเดือดรอนแกประชาชนสวนใหญ ตัวอยางเชน 
กิจการไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน เปนตน 

   2. การผลิตสินคาและบริการสาธารณะและกึ่งสาธารณะ เชน การ
เก็บขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน เปนตน 

   3. การผลิตสินคาและบริการที่เปนคุณประโยชน เชน การบริการ
ดานสาธารณสุข สถานพยาบาล การจัดการศึกษา หองสมุดประชาชน เปนตน 

   4. บทบาทในการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ เชน ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีสงออก ภาษีนําเขา เปนตน 

   5. บทบาทในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคา เพื่อการ
แจกจายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ เชน เมื่อปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลง
ก็จะทําใหราคาเปลี่ยนแปลง ทําใหผูผลิตเสียเปรียบ ตัวอยางสินคาเกษตร เชน 
ขาว พืชผลอื่นๆ เมื่อผลิตออกมามากราคาตกต่ํา รัฐจะตองเขาไปพยุงราคา   
หรือประกันราคาสินคาไมใหต่ําเกินไป  

2. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูกตอง 
   สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี 7 ประการ 
   1. การรูจักเหตุ - รูจักวิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความ

เปนอยู 
   2. การรูจักผล - รูจักวิเคราะหผลของการกระทํา 
   3. การรูจักตน - รูจักตนวาเปนอยางไร ไมสําคัญผิด 
   4. การรูจักประมาณ - รูจักทําทุกอยางใหอยูในสภาพที่พอดี เหมาะสม 
   5. การรูจักกาล - รูเวลาที่เหมาะสมในการทําสิ่งใด 
   6. การรูจักชุมชน - รูจักหมูคณะวากลุมไหนดี ไมดี ควรคบหาหรือไม 
   7. การรูจักบุคคล - รูจักประเภทของบุคคล เพื่อจะปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 
   กรณีขอความดังกลาว นายอุดมรูจักตนวามีฐานะยากจน จึงรูจัก

ประมาณวาไมมีเงินกวดวิชา ตองตั้งใจเรียนและขยันอานหนังสือดวยตนเอง  
3. เฉลย 3) เกาะนิวฟนดแลนด 
   แหลงประมงในเขตแกรนแบงก (Grand Bank) ซึ่งเปนพื้นที่ไหล

ทวีปอยูทางดานตะวันออกของเกาะนิวฟนดแลนด สาเหตุที่บริเวณนี้มีปลาชุกชุม 
เพราะมีกระแสน้ําอุนกัลฟสตรีมไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําเย็นแลบราดอรไดพัดพา
เอาสารอาหารจากใตมหาสมุทรและแพลงกตอนมารวมกันไวที่นี่ จึงเปนแหลง
อาหารอันอุดมสมบูรณของปลาตางๆ ทําใหเกิดเปนแหลงที่มีปลาอยูอาศัยอยาง
ชุกชุมที่สําคัญของโลก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


