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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “ถาเธอตั้งใจเรียนมากกวานี้ เธอคงจะสอบผาน” ประโยคนี้เปนประโยคชนิดใด 
 1) ประโยคความเดียว  2) ประโยคความรวม 
 3) ประโยคความซอน  4) ประโยคเงื่อนไข  
2. ประโยคในขอใดมีการแสดงทรรศนะ 
 1) ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นวาเราควรจะจัดนิทรรศการวันสุนทรภู 
 2) กระผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องวันภาษาไทยแหงชาติในปนี้ 
 3) ดิฉันมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบการคมนาคมของไทย 
 4) กระผมขอมีความคิดเห็นเรื่องที่จะจัดแผนการสอนตามกระทรวงครับ  
3. ขอใดไมปรากฏคําภาษาถิ่น 
 1) เก็บเบี้ยใตถุนราน  2) สอนหนังสือสังฆราช  
 3) สมตําจานนี้รสแซบจริงๆ  4) มาเที่ยวงานวัดวันนี้มวนหลายๆ   
4. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้งหาเสียง 
 1) ขอปลอบขวัญทุกคนที่ลนทุกข 2) ดวยแววสุกสกาวใสในเวหา 
 3) จะกลอมเกลาชาวดินทุกวิญญาณ 4) ใหเย็นตาเติมยิ้มอิ่มอารมณ  
5. ขอใดใชคําลักษณนามผิด 
 1) ชาวประมงนําอวนหลายผืนออกไปพรอมกับเรือหาปลา 
 2) ขลุยสองเลานี้ทําดวยไมไผอยางดี 
 3) ตูหลังนี้มีคนจองแลวคะ 
 4) เลื่อยปนนี้เริ่มจะบิ่นแลว  
6. “การตัดไมทําลายปา การใชเชื้อเพลิงอยางไมรูคา ลวนเปนเหตุที่ทาํใหสภาพแวดลอม 

ถูกทําลาย หากยังคงเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ พรุงนี้ มะรืนนี้ หรือวันตอๆ ไป จะยังมี
อากาศบริสุทธิ์หลงเหลืออีกหรือ เรามาชวยกันอนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม
ตั้งแตวันนี้ เพื่อพรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ” 

 จากขอความขางตนผูเขียนใหความสําคัญกับขอใด 
 1) ปาไม 2) สภาพแวดลอม 3) ชีวิต 4) อากาศ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 
  ก. ทวีปอเมริกาเหนือ ข. ทวีปเอเชีย 
  ค. ทวีปแอฟริกา  ง. ทวีปอเมริกาใต 
 ขอใดเปนการเรียงลําดับทวีปจากขนาดพื้นที่ใหญไปหาเล็กที่ถูกตอง 
 1) ข., ค., ก. และ ง.  2) ข., ก., ค. และ ง. 
 3) ง., ค., ก. และ ข.  4) ง., ก., ค. และ ข.  
2. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจใดที่ประเทศไทยไมไดเปนสมาชิก 
 1) องคการการคาโลก  2) กลุม NAFTA 
 3) กลุม APEC    4) กลุม AFTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดเปนลักษณะของไตรลักษณ 
 1) อนิจจตา  ทุกขตา  อนัตตตา 
 2) ศีล  สมาธิ  ปญญา 
 3) กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม 
 4) สุตมยปญญา  จินตมยปญญา  ภาวนามยปญญา  
4. ในหลักปฏิบัติ 5 ของศาสนาอิสลามขอใดสําคัญที่สุด 
 1) การละหมาด   2) การปฏิญาณตน 
 3) การบริจาคซะกาต  4) การประกอบพิธีฮัจญ  
5. ขอใดไมสัมพันธกับภาวะเงินเฟอ 
 1) คาของเงินลดลง   2) รัฐเก็บภาษีไดมากขึ้น 
 3) ราคาสินคาโดยทั่วไปสูงขึ้น 4) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ประโยคเงื่อนไข 
   ประโยคเงื่อนไข เนื่องจากมีคําวา ถา  
2. เฉลย 1) ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นวาเราควรจะจัดนิทรรศการวันสุนทรภู 
   การแสดงทรรศนะ คือ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งมักจะมีคําวา   

“นา  คง  ควร  อาจ” เปนตน  
3. เฉลย 2) สอนหนังสือสังฆราช 
  1) คําวา “เบี้ย” เปนภาษาถิ่นใต หมายถึง เงิน 
  3) คําวา “แซบ” เปนภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง อรอย 
  4) คําวา “มวน” เปนภาษาถิ่นอีสานและเหนือ หมายถึง สนุก 
    คําวา “หลาย” เปนภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง มาก  
4. เฉลย 1) ขอปลอบขวัญทุกคนที่ลนทุกข 
   เสียงสามัญ ไดแก คน 
   เสียงเอก ไดแก ปลอบ 
   เสียงโท ไดแก ที่ 
   เสียงตรี ไดแก ทุก, ลน, ทุกข 
   เสียงจัตวา ไดแก ขอ, ขวัญ 
  2) ดวยแววสุกสกาวใสในเวหา 
   เสียงสามัญ ไดแก แวว, ใน, เว 
   เสียงเอก ไดแก สุก, ส (กาว) 
   เสียงโท ไดแก ดวย 
   เสียงตรี ไมปรากฏ 
   เสียงจัตวา ไดแก ใส, หา 
  3) จะกลอมเกลาชาวดินทุกวิญญาณ  
   เสียงสามัญ ไดแก เกลา, ชาว, ดิน, วิญ, ญาณ 
   เสียงเอก ไดแก จะ, กลอม 
   เสียงโท ไมปรากฏ 
   เสียงตรี ไดแก ทุก 
   เสียงจัตวา ไมปรากฏ 

  4) ใหเย็นตาเติมยิ้มอิ่มอารมณ 
   เสียงสามัญ ไดแก เย็น, ตา, เติม, อา, รมณ 
   เสียงเอก ไดแก อิ่ม 
   เสียงโท ไดแก ให 
   เสียงตรี ไดแก ยิ้ม  
   เสียงจัตวา ไมปรากฏ 
5. เฉลย 1) ชาวประมงนําอวนหลายผืนออกไปพรอมกับเรือหาปลา 
   ที่ถูกตอง ควรใชวา ชาวประมงนําอวนหลายปากออกไปพรอมกับ

เรือหาปลา 
   ลักษณนามของอวน คือ ปาก เชนเดียวกับ แห  
6. เฉลย 2) สภาพแวดลอม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ข., ค., ก. และ ง. 
   ทวีปเอเชียใหญเปนอันดับ 1 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 44.6 ลาน

ตารางกิโลเมตร 
   ทวีปแอฟริกาใหญเปนอันดับ 2 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 30.2 

ลานตารางกิโลเมตร 
   ทวีปอเมริกาเหนือใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 

22.12 ลานตารางกิโลเมตร 
   ทวีปอเมริกาใตใหญเปนอันดับ 4 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 17.8 

ลานตารางกิโลเมตร 
   ทวีปยุโรปใหญเปนอันดับ 5 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 10.6 ลาน

ตารางกิโลเมตร 
   ทวีปออสเตรเลียใหญเปนอันดับ 6 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 7.6 

ลานตารางกิโลเมตร  
2. เฉลย 2) กลุม NAFTA 
   กลุมทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไมไดเปนสมาชิก คือ กลุม NAFTA 

ซึ่งเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ประกอบดวยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
เม็กซิโก 

  1), 3) และ 4) เปนกลุมทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู  
3. เฉลย 1) อนิจจตา  ทุกขตา  อนัตตตา 
   ไตรลักษณ หมายถึง ลักษณะ 3 ประการของสิ่งทั้งปวงที่เปนสามัญ

ลักษณะ 
   อนิจจตา หมายถึง ความไมเที่ยง หรือไมคงทน 
   ทุกขตา หมายถึง ภาวะที่ทนไมได เปนทุกข 
   อนัตตตา หมายถึง ภาวะที่ไมมีตัวตน  
4. เฉลย 2) การปฏิญาณตน 
   ในหลักปฏิบัติ 5 ของศาสนาอิสลามขอที่ สําคัญที่ สุด คือ การ

ปฏิญาณตนวาจะนับถือพระเจาองคเดียว คือ พระอัลลอฮ หามตั้งภาคีมาเสมอ
กับพระองค  

5. เฉลย 4) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
   เงินเฟอ คือ ภาวะที่ราคาสินคาโดยทั่วไปมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อยาง

ตอเนื่อง 
   การแกปญหาเงินเฟอ 
   1. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
   2. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
   3. รัฐจําหนายพันธบัตร 
   4. ธนาคารเก็บเงินสดสํารอง 
   5. ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบเกินดุล ลดคาใชจายภาครัฐลง 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


