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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร 
 1) เราจะพบเห็นพอคาแมคาไดตามทองถนนทุกสาย 
 2) ทุกวันฉันจะตองพาเจาตูบไปเดินเลน 
 3) ฉันชอบดื่มน้ําสมคั้น 
 4) การกินกระเทียมจะทําใหไมเปนหวัด  
2. ขอใดไมปรากฏคําซอน 
 1) ผูหญิงคนนี้จะมีมลทินมาแปดเปอนก็หาไม 
 2) คุณนอยปรนนิบัติพัดวีคุณหญิงแมไมมีขาดตกบกพรอง 
 3) แมน้ําเจาพระยาในสมัยกอนเต็มไปดวยแพจอดเรียงรายอยูริมน้ํา 
 4) เจาพระยาทานเปนคนร่ํารวย ของในบานทานลวนทําดวยทองคําทั้งนั้น  
3.  “โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโครงการที่จะออกบริการ

ประชาชนโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหฟรี ซึ่งมีวัตถุประสงคให
ประชาชนและสัตวเลี้ยงปลอดภัยจากโรคนี้” 

 ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งประโยคความซอนและประโยคความรวมอยูดวยกัน  
4. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 
 1) นักวิชาการไดเสนอแนวความคิดอันเปนประโยชนตอการทําวิจัยในที่ประชุม 
 2) ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 3) การที่บริษัทประกาศวาจะเลิกจางพนักงานจํานวนหนึ่งสรางความหวาดหวั่น

ใหแกพนักงานอยางมาก 
 4) รางกายของมนุษยประกอบดวยระบบตางๆ ที่ทํางานสัมพันธกัน หากสวนใด

เกิดความผิดปกติ สวนอื่นยอมไดรับผลกระทบเชนกัน  
5. ขอใดปรากฏการใชคําโทโทษ 
 1) สุขเกษมเปรมหนาเหลือบ ลืมหลัง 
 2) แสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งหรี้ 
 3) เดินรายผายผันยัง ชายปา 
 4) หัวรอรื่นชื่นชี้  สองนิ้วชวนแล 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ระบบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลมสลาย เพราะเหตุใด 
 1) การตอสูของกลุมชาตินิยมในแตละประเทศ 
 2) การเขามาไกลเกลี่ยขององคการสหประชาติ 
 3) การยึดครองของญี่ปุน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 4) การมอบเอกราชใหโดยสันติของประเทศเจาอาณานิคม  
2. ขอใดตอไปนี้ไมสัมพันธกัน 
 1) ที่ราบชายฝงอาวเม็กซิโก - น้ํามัน 
 2) ที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 - อุตสาหกรรม 
 3) ที่ราบเกรตเพลน - ฟารมโคนม 
 4) ที่ราบทุงหญาแพรรี่ - ปลูกยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดไมใชหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 
 1) รับฝากเงินจากประชาชน 2) กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน 
 3) ออกธนบัตรของรัฐบาล 4) เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน  
4. บุคคลใดไดเปรียบหากเกิดภาวะเงินฝด 
 1) มิลเปนคนขับรถรับจาง 
 2) แม็คเปนพอคาขายผลไม 
 3) มาวเปนลูกหนี้ของธนาคาร 
 4) เมงเปนพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  
5. ขอใดแสดงความสัมพันธไมถูกตองเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต 
 1) เทือกเขาแอนดิส : เปนเทือกเขาที่ยาวทีสุ่ดในโลก 
 2) น้ําตกเอนเจล (Angel Falls) : เปนน้ําตกที่สูงที่สุดในโลก อยูในประเทศ

เวเนซุเอลา 
 3) ทะเลสาบตีตีกากา : เปนทะเลสาบที่อยูบนที่สูงที่สุดในโลกอยูในประเทศเปรู

และประเทศโบลิเวีย 
 4) ที่ราบลุมน้ําปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย : เปนที่ราบลุมแมน้ําที่มีขนาดใหญที่สุด

ในโลก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ฉันชอบดื่มน้ําสมคั้น 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร 
  1) คํายืมภาษาเขมร ไดแก ถนน 
  2) คํายืมภาษาเขมร ไดแก เดิน 
  4) คํายืมภาษาเขมร ไดแก กระเทียม  
2. เฉลย 3) แมน้ําเจาพระยาในสมัยกอนเต็มไปดวยแพจอดเรียงรายอยูริมน้ํา 
  1) คําวา “แปดเปอน” เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  2) คําวา “พัดวี” เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  4) คําวา “ทองคํา” เปนคําซอนเพื่อความหมาย  
3. เฉลย 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
   “โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโครงการที่จะออก

บริการประชาชนโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหฟรีซึ่งมีวัตถุประสงค
ใหประชาชนและสัตวเลี้ยงปลอดภัยจากโรคนี้”  

4. เฉลย 3) การที่บริษัทประกาศวาจะเลิกจางพนักงานจํานวนหนึ่งสรางความ
หวาดหวั่นใหแกพนักงานอยางมาก 

   ใชภาษาระดับไมเปนทางการ 
  1), 2) และ 4) ใชภาษาระดับทางการ  
5. เฉลย 2) แสนสนุกปลุกใจหวัง    วิ่งหรี้ 
   คําโทโทษ หมายถึง คําที่จําเปนตองเปลี่ยนมาใชรูปวรรณยุกตโท

เพื่อใหไดลักษณะบังคับ 
   คําวา “หรี้” เปนคําโทโทษ ของคําวา “รี่” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การตอสูของกลุมชาตินิยมในแตละประเทศ 
   ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตกเปนอาณานิคมของ        

ชาติมหาอํานาจที่เขามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส 
สเปน ตอมาในหลายๆ ประเทศเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะคนในประเทศ
สวนใหญตองการปกครองตนเอง ทําใหประเทศเจาอาณานิคมตองยอมมอบ 
เอกราชใหในที่สุด  

2. เฉลย 4) ที่ราบทุงหญาแพรรี่ - ปลูกยางพารา 
   บริเวณที่ราบทุงหญาแพรรี่นั้นนิยมปลูกขาวสาลีและขาวโพด  
3. เฉลย 1) รับฝากเงินจากประชาชน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) (Bank of Thailand) เปน

ธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2485 เปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 มีหนาที่
หลักในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดูแลระบบการเงินของประเทศ 
เพื่อที่เศรษฐกิจของประเทศจะไดเติบโตอยางมีเสถียรภาพตอไป 

   บทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย (ตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ไดแก 

   1. ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร 
   2. กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน 
   3. บริหารจัดการสินทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทย 
   4. เปนนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล  
   5. เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน 
   6. จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน 
   7. กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
   8. บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตระบบการ

แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งบริหารจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงินตรา 
   9. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน  
4. เฉลย 4) เมงเปนพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
   เงินฝด คือ ภาวะที่ระดับราคาของสินคาและบริการลดต่ําลงเรื่อยๆ 

ทําใหเงินเทาเดิมสามารถซื้อสินคาและบริการไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผูมีรายไดประจํา
เปนผูไดเปรียบเนื่องจากรายไดเทาเดิมแตสามารถซื้อสินคาและบริการตางๆ   
ไดมากขึ้น 

  1) และ 2) อาชีพขับรถรับจาง และคาขายเปนผูเสียเปรียบ เนื่องจากมี
ลูกคาลดลง เพราะคนโดยสวนใหญในภาวะเงินฝดไมคอยมีเงินทําใหขายสินคา
หรือบริการไดยากขึ้น 

  3) ในภาวะเงินฝดผูที่เปนลูกหนี้ก็หาเงินมาชําระหนี้ลําบากขึ้น เพราะ
ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจมีนอย แตถาเปนผูใหเชาหรือ
เจาหนี้จะไดเปรียบเพราะไดรับคาเชาหรือเงินชําระหนี้เทาเดิม แตสามารถนําไป
ซื้อสินคาและบริการไดเพิ่มขึ้น  

5. เฉลย 4) ที่ราบลุมน้ําปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย : เปนที่ราบลุมแมน้ําที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก 

   ผิด เพราะที่ราบลุมน้ําแอมะซอน เปนเขตที่ราบลุมน้ํากวางใหญ
ที่สุดในโลก อยูในบริเวณเขตปาดิบชื้นที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก เรียกวา ปาเซลวาส 

  1) ถูก เพราะเทือกเขาแอนดิส เปนเทือกเขาที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต 
และยาวที่สุดในโลก อยูทางดานตะวันตกของทวีปอเมริกาใต แนวเหนือใต
ขนานชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกมีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร 

  2) ถูก เพราะน้ําตกเอนเจล เปนน้ําตกที่สูงที่สุดในโลก อยูในประเทศ
เวเนซุเอลา มีความสูง 979 เมตร 

  3) ถูก เพราะทะเลสาบตีตีกากา เปนทะเลสาบที่อยูบนที่สูงที่สุดในโลก 
มีพื้นที่อยูระหวางรอยตอของประเทศเปรูและประเทศโบลิเวีย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


