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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําทับศัพทในขอใดสะกดไมถูกตอง 
 1) กงสุล  โนต  เตนท  2) ซิกแซ็ก  ลิกไนต  กอก   
 3) แกง  ปรูฟ  เสิรฟ  4) แอโรบิก  ทาวนเฮาส  คลินิก  
2.  “จงตัดบวงหวงใยอาลัยลาน อยาปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 
 ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทําใหวุน จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
 เห็นมิไดไปอยูเปนคูเชย  ดวยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น” 
 ใครเปนผูกลาวขอความนี้ 
 1) พระอภัยมณี 2) เงือกเฒา 3) สินสมุทร 4) โยคี  
3. ก.  “ถึงประตูคูหาเห็นเปดอยู เอะอกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
  เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี” 
 ข.  “พระเสด็จไปไหนจะไปดวย เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ 
  ประทานโทษโปรดเลี้ยงแตเพียงนั้น อยาบากบั่นความรักนองนักเลย” 
 ค.  “แลวรองถามตามประสาเปนทารก นี่สัตวบกหรือสัตวน้ําดํานักหนา 
  โจนกระโจมโครมครามตามเรามา จะเลนขาทาไรจะใครรู” 
 ง.  “แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก ทําซบเสือกสอพลออีตอแหล 
  เห็นผัวรักยักคอทําทอแท พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง” 
 จ.  “แลวพิศดูภูผาศิลาเลื่อม ชะโงกเงื้อมน้ําวนชลสาย 
  แลลิบลิบหลังคาศาลาราย มีเสาหงสธงปลายปลิวระยับ” 
 ขอใดที่ปรากฏนาฏการและเสียง 
 1) ข. 2) ค. 3) ง. 4) จ.  
4. “หากเธอไมคิดจะรักฉัน ก็อยาเหนี่ยวฉันไวเลย เสียเวลาเปลาๆ” ประโยคนี้

เกิดขอบกพรองเหมือนกับตัวเลือกใด 
 1) แผลติดเชื้อที่ผิวหนังอาจจะลามไปทั่วก็ไดถาไมรีบรักษา 
 2) หนูนุยชอบกินขนมจุกจิกทั้งวัน 
 3) เจนี่เปนคนที่มีสติปญญาเฉียบแหลม ดังนั้นสามารถเขาใจอะไรไดเร็ว 
 4) สัตวปาสงวนไดรับการครอบครองจากประชาชนในเขตพื้นที่  
5. ขอใดเปนประโยคกํากวม 
 1) คณะทัศนาจรตองการรถประจําทางเพิ่มอีกคันหนึ่ง 
 2) กลิ่นน้ําหอมของหลอนอบอวลไปทั่วหองเรียน 
 3) รถไฟสายเหนือตกรางผูโดยสารบาดเจ็บเปนจํานวนมาก 
 4) น้ําหวานไปเที่ยวเกาะชางกับเพื่อนสองคน  
6. “ปตท. ไดเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-    

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ในป พ.ศ. 2537 โดยไดตั้ง
ปณิธานและเปาหมายไววาจะปลูกและฟนฟูผืนปาทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1 ลานไร 
โดยไดเขาไปพัฒนาพื้นที่ปาเสื่อมโทรมหลายแหงใหกลับคืนความอุดมสมบูรณ
อีกครั้ง” 

 ขอความขางตนเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง 
 2) ทรรศนะเชิงนโยบาย 
 3) ทรรศนะเชิงประเมินคา 
 4) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและเชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ธงอาเซียนคือสิ่งที่แสดงถึงความมั่งคง สันติภาพ ความเปนเอกภาพ และพลวัต

ของอาเซียน สี 4 สี ที่ปรากฏบนธง คือ น้ําเงิน ขาว แดง เหลือง เปนการ
รวบรวมจากสีของธงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด สัญลักษณอะไรคือสิ่งที่
ปรากฏอยูกลางธงอาเซียน 

 1) ทอนไมสีแดง 10 ทอน มัดตรงกลาง 
 2) รวงขาวสีเหลือง 10 ตน 
 3) ชอมะกอกสีเขียว 10 ชอ 
 4) ราชพฤกษ 10 ชอ  
2. อภิรัฐมนตรีสภาเกิดขึ้นในรัชสมัยใด 
 1) รัชกาลที่ 4  2) รัชกาลที่ 5 3) รัชกาลที่ 6 4) รัชกาลที่ 7  
3. ลักษณะภู มิประเทศแบบใดที่ มี ลักษณะเปนแผนดินที่ยื่ นออกมาจาก

แผนดินใหญลงไปในทะเลหรือมหาสมุทร 
 1) คาบสมุทร 2) อาว 3) เกาะ 4) เทือกเขา  
4. เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวเสด็จไปโปรดเวไนยสัตวแสดงธรรมเปนครั้งแรกแกใคร 

ดวยเหตุผลอะไร 
 1) อาฬารดาบส กาลามโคตร : เปนครูผูใหความรู 
 2) อุทกดาบส รามบุตร : พราหมณผูใหความรู 
 3) ปญจวัคคีย : เปนผูคอยดูแลเมื่อครั้งพระพุทธองคแสวงหาทางดับทุกข 
 4) พระประยูรญาติ : เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักธรรม  
5. การนับศักราชสากลที่มีผูนิยมมากที่ สุดคืออะไร และสอดคลองกับขอใด     

มากที่สุด 
 1) คริสตศักราช : เริ่มนับเมื่อพระเยซู (ศาสดา) ประสูติ นับเปนศักราช 1 

(ค.ศ. 1) 
 2) คริสตศักราช : เริ่มนับเมื่อพระเยซูสวรรคต นับเปนศักราช 1 (ค.ศ. 1) 
 3) พุทธศักราช : ประเทศไทยนับ พ.ศ. 1 หลังจากพระพุทธเจาประสูติไปแลว 

1 ป 
 4) พุทธศักราช : ประเทศไทยนับ พ.ศ. 1 หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน    

ไปแลว 1 ป  
6. บริเวณทะเลสาบทั้ง 5 หรือเกรตเลกสเปนเขตภูมิอากาศแบบใด 
 1) เขตภูมิอากาศอบอุนชื้น 
 2) เขตภูมิอากาศชื้นภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก 
 3) เขตอากาศรอนชื้นสลับแหงแลง 
 4) เขตภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) กงสุล  โนต  เตนท 
   โนต ที่ถูกตอง คือ โนต 
   เตนท ที่ถูกตอง คือ เต็นท  
2. เฉลย 4) โยคี 

3. เฉลย 2) ค. 
   นาฏการ คือ การเคลื่อนไหว ไดแก โจน, กระโจม 
   เสียง ไดแก โครมคราม  
4. เฉลย 4) สัตวปาสงวนไดรับการครอบครองจากประชาชนในเขตพื้นที่ 
   โจทยที่ถูกตอง ควรใชวา “เหนี่ยวรั้ง” บกพรองเรื่องการใชคํา     

ผิดความหมาย  
   ที่ถูกตอง ควรใชวา “สัตวปาสงวนไดรับการคุมครองจากประชาชน

ในเขตพื้นที่” 
   คําวา “การครอบครอง” หมายถึง ถือเอาเปนของตน   
5. เฉลย 4) น้ําหวานไปเที่ยวเกาะชางกับเพื่อนสองคน 
   ประโยคนี้สามารถเขาใจได 2 ความหมาย คือ 
   - น้ําหวานไปเที่ยวเกาะชางกับเพื่อนเพียงสองคน 
   - น้ําหวานไปเที่ยวเกาะชางกับเพื่อนอีกสองคน รวมเปนสามคน 
6. เฉลย 4) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและเชิงนโยบาย 
   เชิงขอเท็จจริง เพราะมีเนื้อหาที่เปนจริงมีวันและเวลากําหนด 
   เชิงนโยบาย เพราะมีการตั้งปณิธานและเปาหมายไว แตยังไมไดลง

มือทําเพิ่มเติม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) รวงขาวสีเหลือง 10 ตน 
   รวงขาวสีเหลือง 10 ตน เปนตัวแทนของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

ที่ผูรวมกอตั้งอาเซียนเคยวาดฝนไววาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้ง 10 ประเทศนี้ สามารถอยูรวมกันอยางมีมิตรภาพ และความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน  

2. เฉลย 4) รัชกาลที่ 7 
   อภิรัฐมนตรีสภาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 สวนในสมัยรัชกาลที่ 5 

มีตําแหนงรัฐมนตรีสภากับองคมนตรีสภา  
3. เฉลย 1) คาบสมุทร 
   คาบสมุทร (Peninsula) มีลักษณะเปนแผนดินยื่นออกไปในทะเล

หรือมหาสมุทร แตมีขนาดใหญกวาแหลม เชน คาบสมุทรเกาหลี คาบสมุทร-
อินเดีย คาบสมุทรอินโดจีน เปนตน  

4. เฉลย 3) ปญจวัคคีย : เปนผูคอยดูแลเมื่อครั้งพระพุทธองคแสวงหาทางดับทุกข 
   เหลาปญจวัคคียทั้ง 5 เคยดูแลรับใชยามที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ-

เพียรภาวนา เพื่อแสวงหาทางดับทุกข โดยทําทุกรกิริยา ทรมานพระองคดวยวิธี
ตางๆ เมื่อทรงเลิกทําทุกรกิริยาเหลาปญจวัคคียคิดวาพระองคทรงเลิกลมที่จะ
แสวงหาทางดับทุกข จึงหนีไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว
จึงไปแสดงธรรมเปนการปฐมเทศนา เรียกวา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 
แกปญจวัคคียทั้ง 5  

5. เฉลย 1) คริสตศักราช : เริ่มนับเมื่อพระเยซู (ศาสดา) ประสูติ นับเปน
ศักราช 1 (ค.ศ. 1) 

   การนับศักราชสากลที่มีผูนิยมมากที่สุด คือ ศาสนาคริสต 
คริสตศักราชเริ่มนับเมื่อประเยซูประสูติ  

6. เฉลย 4) เขตภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป 
   บริเวณทะเลสาบทั้ง 5 หรือเกรตเลกสเปนเขตภูมิอากาศแบบชื้น

ภาคพื้นทวีป คือ ฤดูรอนกับฤดูหนาวอากาศจะแตกตางกัน ฤดูหนาวอากาศ  
เย็นมาก ฤดูรอนอากาศคอนขางรอน พืชพรรณธรรมชาติเปนปาไมเขตอบอุน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


