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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดที่มีการประสมอักษรแบบสี่สวนพิเศษ 
 1) ทราย  ขวาง   2) หมาย  ดุจ 
 3) พราหมณ  พรหม  4) เลห  พาห  
2. พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมไดกลาวถึง

เรื่องใด 
 1) อยาถือตัววามียศถา บรรดาศักดิ์ 
 2) ประหยัด มัธยัสถ อดออม 
 3) รักษความเปนไทย 
 4) เปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วโลก  
3. ขอใดไมใชองคประกอบของงานเขียนสรางสรรค 
 1) เนื้อหา 2) ภาษา 3) อางอิง 4) รูปแบบ  
4. ประโยคในขอใดแตกตางจากขออื่น 
 1) เราหยุดเพื่อรอเดินกาวใหม 
 2) การอนุรักษทรัพยากรมีหลายวิธี 
 3) พออธิบายวิธีทําโจทยเลขจนนองเขาใจ 
 4) นักเรียนทําการบานตามที่ครูสั่ง  
5. ขอใดมีเจตนาในการสงสารตางจากขออื่น 
 1) โปรดอยาถามวาฉันเปนใครเมื่อในอดีต 
 2) โปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนคําราชาศัพท 
 3) โปรดใชวิจารณญาณในการรับชมรายการ 
 4) กรุณาปดเครื่องมือสื่อสารตลอดการสัมมนา  
6.   “หลายคนที่รูวาตัวเองเปนมะเร็งก็มักจะทอแทหอเหี่ยวใจ บางคนหมดอาลัย

ในชีวิตเหมือนคนไรวิญญาณ เกิดความหดหูเศราสรอย ประมาณวาชีวิตมี    
แตเหมือนไรชีวา เพราะสวนใหญจะคิดวาเปนมะเร็งแลวก็ตองรอวันตาย ถึง
รักษาไปก็รังแตจะหมดเงิน รักษามาแลวก็คงมีชีวิตอยูไดไมนาน 

  วันนี้มีขาวดีมาบอกสําหรับคนที่เปนมะเร็ง เนื่องจากตอนนี้วงการแพทยจีน
ไดพบหนทางสูมะเร็งแลว ซึ่งนาจะสรางความหวังใหคนเปนมะเร็งไดบาง เนื่องจาก
มีคนไทยและตางชาติจํานวนมากหลั่งไหลไปรักษาที่จีน คือ โรงพยาบาลฟูดา 
(FUDA) มณฑลกวางโจว เปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็ง
ที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลก และสวนใหญที่ไปรักษาจะหายกลับมาเกือบทุกราย
และหลายๆ รายก็อยูในระยะที่เซลลเนื้อรายลุกลามแลวทั้งนั้น 

 อยาเพิ่งหมดหวัง...หากคุณเปนมะเร็ง โดย วรธาร ทัดแกว” 
 ขอความขางตนใชภาษาระดับใด 
 1) ระดับทางการ   2) ระดับกึ่งทางการ 
 3) ระดับไมเปนทางการ  4) ระดับกันเอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สินคาหรือบริการประเภทใดที่อยูในตลาดผูกขาด 
 1) ไฟฟา 2) น้ํามัน 3) ผงซักฟอก 4) รถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. “สงครามเย็น” เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด 
 1) อุดมการณทางการเมือง 2) สังคมและวัฒนธรรม 
 3) การแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 4) การสะสมอาวุธนิวเคลียร  
3. เหตุใดเขตเกษตรกรรมของประเทศแคนาดาจึงมีนอยกวาสหรัฐอเมริกา 
 1) มีขนาดพื้นที่ไมกวางใหญ 2) ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย 
 3) มีภูมิอากาศที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 4) ขาดแรงงานที่มีความชํานาญ  
4. การกระทําใดแสดงถึงคุณคาที่แทจริงของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 1) นายสุประวัติเปนนักแสดง ผูกํากับภาพยนตรที่ไดรับการยกยองใหเปนศิลปน

แหงชาติ เปนผูที่รับผิดชอบตองาน และชวยเหลือสังคมดี 
 2) แมนายบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จะไมไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาชั้น 

เนื่องจากแพคะแนนเสียง แตเขาก็ยังชวยเหลืองานของสวนรวมมิไดขาด 
 3) นายสามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นปราศรัยหาเสียง 

โดยกลาวคํามุสาทําลายคูตอสูดวยความแยบยล 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก  
5. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดเหตุการณทางสังคมตางๆ เหตุการณในขอใด    

ไมเกี่ยวของกับภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
 1) วูดโรว วิลสัน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเสนอหลักการ 14 ประการ 
 2) การจัดตั้งองคการสันนิบาตชาติ (League of Nations) เพื่อเปนองคกร

สรางสันติภาพ 
 3) สหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกองคการสันนิบาตชาติ 
 4) องคการสันนิบาตชาติตองสิ้นสุดลง เพราะไมอาจยุติสงครามได  
6. เขตใดของยุโรปที่ที่มีประชากรหนาแนน 
 1) เขตทะเลสาบแคสเปยน 2) เขตทะเลสาบในสวีเดน 
 3) เขตตอนเหนือสุดของทวีป 4) เขตที่ราบสูงภาคใตของทวีป 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เลห  พาห 
   คําวา “เลห” ประสมอักษรแบบสี่สวนพิเศษ คือ พยัญชนะตน + สระ 

+ วรรณยุกต + ตัวการันต  
   คําวา “พาห” ประสมอักษรแบบสี่สวนพิเศษ คือ พยัญชนะตน + สระ 

+ วรรณยุกต + ตัวการันต 
  1) คําวา “ทราย”, “ขวาง” ประสมอักษรแบบสี่สวน คือ พยัญชนะตน + 

สระ + ตัวสะกด + วรรณยุกต 
  2) คําวา “หมาย”, “ดุจ” ประสมอักษรแบบสี่สวน คือ พยัญชนะตน + 

สระ + ตัวสะกด + วรรณยุกต 
  3) คําวา “พราหมณ” ประสมอักษรแบบหาสวน คือ พยัญชนะตน + 

สระ + ตัวสะกด + วรรณยุกต + ตัวการันต 
   คําวา “พรหม” ประสมอักษรแบบสี่สวน คือ พยัญชนะตน + สระ + 

ตัวสะกด + วรรณยุกต 

2. เฉลย 4) เปนที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วโลก  
3. เฉลย 3) อางอิง 
   การเขียนสรางสรรคไมตองมีอางอิง เนื่องจากเปนเรื่องที่ผูเขียนแตง

ขึ้นมาเอง  
4. เฉลย 2) การอนุรักษทรัพยากรมีหลายวิธี 
   การอนุรักษทรัพยากรมีหลายวิธี เปนประโยคความเดียว 
  1), 3) และ 4) เปนประโยคความซอน  
5. เฉลย 2) โปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนคําราชาศัพท 
   เจตนาในการสงสาร คือ แจงใหทราบ 
  1), 3) และ 4) เจตนาในการสงสาร คือ บอกใหทํา  
6. เฉลย 3) ระดับไมเปนทางการ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ไฟฟา 
   ตลาดผูกขาด (Monopoly) คือ ตลาดที่มีผูขายอยูเพียงรายเดียว 

ทําใหผูขายมีอิทธิพลเหนือราคาและปริมาณสินคาอยางสมบูรณในการที่จะเพิ่ม
หรือลดราคาและควบคุมจํานวนขายทั้งหมดไดตามตองการ สวนมากจะเปน
ธุรกิจขนาดใหญใชเงินลงทุนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก บริษัทผลิต
เครื่องบิน เครื่องจักรกล กิจการสาธารณูปโภค เปนตน  

2. เฉลย 1) อุดมการณทางการเมือง 
   สงครามเย็นเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเพราะความแตกตางทาง

อุดมการณทางการเมืองระหวางโลกเสรีประชาธิปไตย (นําโดยสหรัฐอเมริกา) 
กับฝายคอมมิวนิสต (นําโดยสหภาพโซเวียต) สงครามเย็นเกิดขึ้นใน ค.ศ. 
1945-1991 โดยมีการทําสงครามตัวแทน 3 ครั้ง คือ สงครามเกาหลี สงคราม
เวียดนาม สงครามอัฟกานิสถาน ตามลําดับ  

3. เฉลย 3) มีภูมิอากาศที่ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 
   พื้นที่สวนใหญของประเทศแคนาดา มีภูมิอากาศแบบแหงแลงและ

หนาวเย็น จึงใชประโยชนจากพื้นที่ในการทําเกษตรไดนอย  
4. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
   คุณคาที่แทจริงของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

อยูที่การครองตนเปนบุคคลที่ดีมีประโยชนตอสังคม ดํารงตนโดยรับผิดชอบ  
ตอสวนรวมเปนสําคัญ  

5. เฉลย 3) สหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกองคการสันนิบาตชาติ 
   สหรัฐอเมริกาไมไดเปนสมาชิกขององคการสันนิบาตชาติ เพราะไม

ตองการเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองของยุโรป  
6. เฉลย 2) เขตทะเลสาบในสวีเดน 
  1) ผิด เพราะเขตทะเลสาบแคสเปยนยังมีประชากรหนาแนนนอยกวา

เขตทะเลสาบในสวีเดน 
  3) ผิด เพราะเขตตอนเหนือสุดของทวีป มีอากาศหนาวเย็น ประชากร

อาศัยอยูนอย 
  4) ผิด เพราะเขตที่ราบสูงภาคใตของทวีป มีประชากรอาศัยอยูนอย 

เพราะไมเหมาะตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


