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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมปรากฏคําที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 
 1) บางครั้งการอยูในสังคมตองหัดแสดงละครเพื่อเอาตัวรอดจากปากเหยี่ยว

ปากกา 
 2) แมวาทุกวันนี้เธอจะไมอยูแลว แตเธอคือนางฟาในใจของผมเสมอ 
 3) ชางไมเลื่อยขาเกาอี้ทั้งสี่ใหสั้นลง เพื่อจะไดเหมาะสมกับโตะที่จัดซื้อมาใหม 
 4) ประชาชนไดแตหวังวาสักวันบรรดาเสื้อหลากสีจะจับมือกัน สามัคคีกันได  
2. ขอใดสอนหลัก “ไตรลักษณ” ในพุทธศาสนา 
 1)  “เปนบาจี้นิยมชมวาเอก คนโหยกเหยกรักษายากลําบากหมอ 
  อันยศศักดิ์มิใชเหลาเมาแตพอ ถาเขายอเหมือนอยางเกาใหเราคัน” 
 2)  “ถึงบุญมีไมประกอบชอบไมได ตองอาศัยคิดดีจึงมีผล 
  บุญหาไมแลวอยาไดทะนงตน ปุถุชนรักกับชังไมยั่งยืน” 
 3)  “มิใชเนื้อเอาเปนเนื้อก็เหลือปล้ํา แตหนามตําเขาสักนิดกรีดยังเจ็บ 
  อันโลภลาภบาปหนาตัณหาเย็บ เมียรูเก็บผัวรูทําพาจําเริญ” 
 4)  “สูงอยาใหสูงกวาฐานนานไปลม จะเรียนคมเรียนเถิดอยาเปดฝก 
  คนสามขามีปญญาหาไวทัก ที่ไหนหลักแหลมคําจงจําเอา”  
3. ขอใดตอไปนี้ไมใชประโยคเนนกรรม 
 1) สุนัขตัวนั้น เทศบาลจับไปแลว  
 2) เขาไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานติดกันหลายสมัย 
 3) เกิดน้ําทวมที่ภาคใตของประเทศไทย  
 4) ถนนสายนี้กรุงเทพมหานครสรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน

แถวรังสิต  
4. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 
 1) แบบประเมินจากผูเขาสัมมนาชี้ใหเห็นชัดเจนวาการสัมมนาครั้งนี้สามารถ

ดําเนินการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2) ผูประพันธตองใชเหตุการณจากชีวิตจริงของผูประพันธเองมาเปนเนื้อเรื่อง 
 3) ประชาชนกําลังอยูในภาวะหวั่นวิตกกับระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากราคา

สินคาที่เพิ่มขึ้น 
 4) ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข  
5.  “ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญ 2 ประการ ประการแรกเปนเครื่องมือแสดงวา

มนุษยสามารถรับรูวา สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยนั้นเกิดขึ้น มีอยู และเปนไป
ในลักษณะใด ประการที่ 2 เปนเครื่องมือแสดงวา มนุษยรูสึกและมีความคิด 
ความเห็นตอสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยและตอตัวเองอยางไร สิ่งที่อยูรอบตัว
มนุษยและมนุษยรับรูแลวสื่อออกมาผานทางภาษา เรียกวา ขอเท็จจริง สวน
ความรูสึกและความคิดความเห็นของมนุษยที่ถายทอดผานภาษาเรียกวา 
ขอคิดเห็น หรือ ทรรศนะ” 

 หากนักเรียนตองการหาขอมูลของขอความขางตนในอินเทอรเน็ตนักเรียนอาจใช
คําคนวาอะไร 

 1) ภาษา   2) เครื่องมือในการสื่อสาร 
 3) ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 4) ลักษณะของภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บริเวณลุมแมน้ําหรือคาบสมุทรใดเปนแหลงอารยธรรมที่มีการประดิษฐตัวอักษร

เปนครั้งแรกของโลก 
 1) ลุมแมน้ําไนล   2) ลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส 
 3) ลุมแมน้ําสินธุ   4) ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
2. ขอใดกลาวถึงทวีปอเมริกาใตไมถูกตอง 
 1) มีอาณาเขตสวนใหญอยูซีกโลกใต 
 2) ผลิตแรทองแดงไดมากที่สุดในโลก 
 3) มีปาดิบชื้นที่ใหญที่สุดในโลก 
 4) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีป คือ ชาวมายา  
3. ขอใดแสดงวาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในประเทศ 
 1) อัตราการวางงานสูงขึ้น 
 2) เงิน 1 หนวย มีคามากขึ้น 
 3) ชาวตางชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น 
 4) ผูผลิตมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น  
4. ขอมูลใดตอไปนี้ที่ไมเกี่ยวของกับสงครามโลกครั้งที่ 2 
 1) ชนวนของสงครามเกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกอังกฤษ 
 2) ประเทศมหาอํานาจพันธมิตรประกอบดวยอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต 
 3) สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่หาดนอรมังดี เรียกวา “วันดีเดย” (D-day) 
 4) สหรัฐอเมริกาใชระเบิดปรมาณูถลมที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ  
5. ขอใดไมใชการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) ใชจายอยางประหยัดอดออม 2) ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
 3) กลาไดกลาเสียในการลงทุน 4) มีความซื่อสัตยสุจริตและอดทน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ชางไมเลื่อยขาเกาอี้ทั้งสี่ใหสั้นลง เพื่อจะไดเหมาะสมกับโตะที่จัดซื้อ

มาใหม 
   คําวา “เกาอี้” ในขอความนี้ หมายถึง เครื่องเรือนที่ใชนั่ง (หมายถึง 

เกาอี้จริงๆ) คําวา “เกาอี้” อาจมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง ตําแหนง
ทางการเมือง 

  1) คําวา “แสดงละคร” ในขอความนี้ มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
หมายถึง เสแสรง, แกลงทํา 

  2) คําวา “นางฟา” ในขอความนี้ มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
หมายถึง สาวงาม, คนดี 

  4) คําวา “จับมือ” ในขอความนี้ มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
หมายถึง ตกลงกันได 

2. เฉลย 2)  “ถึงบุญมีไมประกอบชอบไมได ตองอาศัยคิดดีจึงมีผล 
   บุญหาไมแลวอยาไดทะนงตน ปุถุชนรักกับชังไมยั่งยืน” 
   หลักไตรลักษณ ไดแก  
   1. อนิจจัง หมายถึง ความไมเที่ยง  (ตัวเลือก 2)) 
   2. ทุกขัง หมายถึง ความทุกข 
   3. อนัตตา หมายถึง ความไมมีตัวตน  
3. เฉลย 3) เกิดน้ําทวมที่ภาคใตของประเทศไทย 
  1) เทศบาล เปนประธาน, สุนัข เปนกรรม 
  2) ผูเลือก (ละไว) เปนประธาน, เขา เปนกรรม 
  4) กรุงเทพมหานคร เปนประธาน, ถนน เปนกรรม  
4. เฉลย 2) ผูประพันธตองใชเหตุการณจากชีวิตจริงของผูประพันธเองมาเปน

เนื้อเรื่อง 
   คําที่แสดงถึงภาษาระดับไมเปนทางการ คือ คําวา “เอง”  
5. เฉลย 3) ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส 
   ชนชาติที่มีการประดิษฐตัวอักษรเปนครั้งแรกของโลก คือ ชาว     

สุเมเรียน ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ซึ่งอยูบริเวณลุมแมน้ําไทกริส-
ยูเฟรติส 

  1) บริเวณลุมแมน้ําไนล เปนแหลงอารยธรรมอียิปต ซึ่งมีอักษรเฮีย
โรกลิฟฟกจัดเปนอักษรลําดับที่ 2   ของโลก 

  3) ลุมแมน้ําสินธุ เปนแหลงอารยธรรมอินเดีย ซึ่งไมปรากฏหลักฐานที่
เปนตัวอักษร 

  4) ทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนแหลงอารยธรรมกรีก-โรมัน ซึ่งเกิดหลัง
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอียิปต  

2. เฉลย 4) ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีป คือ ชาวมายา 
   ผิด เพราะชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต คือ ชาว

อินเดียนแดง ซึ่งเปนชนพื้นเมืองทวีปอเมริกา กอนที่ชาวยุโรปจะเขามาอพยพยาย
ถิ่นฐาน  

3. เฉลย 4) ผูผลิตมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
   การเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในประเทศ คือ ผูผลิตมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

เพราะเมื่อเกิดเงินเฟอคาครองชีพและราคาสิ่งของตางๆ จะแพงขึ้น จึงสงผลให
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

  1) อัตราการวางงานสูง คือ สัญลักษณของภาวะเงินฝด (การเงิน
ฝดเคืองผูผลิตไมมีเงินจางคนงาน ตองปลดคนงานออก) 

  2) การที่เงิน 1 หนวย มีคามากขึ้น คือ สัญลักษณของการเกิดภาวะ
เงินฝด 

  3) การที่ชาวตางชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น อาจเกิดจากการที่คาเงิน
บาทออนตัวลงทําใหเงินดอลลารและเงินปอนดแลกเงินบาทไดมากขึ้น ชาวตางชาติ
จึงอยากมาเที่ยวเมืองไทย  

4. เฉลย 1) ชนวนของสงครามเกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกอังกฤษ 
   ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด ใน

วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939  
5. เฉลย 3) กลาไดกลาเสียในการลงทุน 
   แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ      

รูพอประมาณตน พออยู พอกิน พึ่งพาตนเองได ไมเบียดเบียนผูอื่น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


