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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จะตองเขารับการอบรมเพื่อจบหลักสูตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560” 
 ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งประโยคความซอนและประโยคความรวมอยูดวยกัน  
2. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) ผิวน้ําที่ถูกสายลมเย็นปลายเดือนธันวาคมโชยพัดผาน เปนระลอกทยอยเขา

กระทบฝงครั้งแลวครั้งเลา 
 2) ทุงดอกกระเจียวในเดือนกรกฎาคม รายลอมไปดวยหมอกหนา ปกคลุม

ดอกกระเจียวสีชมพูหวานตัดกับสีขาวของไอหมอก 
 3) อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบแลง       

ปาดงดิบชื้น ปาดิบเขา ทุงหญา และปารุนหรือปาเหลา 
 4) ความรักที่คุกรุนอยูในจิตใจมนุษยทุกผูทุกคน เบงบานพรอมกันเมื่อพบกับ

ใครสักคนที่ตามหามานานแสนนาน  
3. สํานวนในขอใดมีความหมายทํานองเดียวกัน 
 1) หัวลานไดหวี - กิ้งกาไดทอง 
 2) น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง - น้ําลดตอผุด 
 3) แกวงเทาหาเสี้ยน - เอามือซุกหีบ 
 4) ฆองปากแตก - ชักใบใหเรือเสีย  
4. ขอใดกลาวถึงองคประกอบของการสื่อสารไมถูกตอง 
 1) สารจะตองเปนขอความที่เปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
 2) ผูสงสารสามารถเลือกสื่อในการสื่อสารได 
 3) สื่อถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสื่อสาร 
 4) การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลหรือไมสังเกตไดจากปฏิกิริยาของผูรับสาร  
5. “คุณแมดุนองจนรองไห” ประโยคนี้แสดงความสัมพันธระหวางนาม-กริยาได

ตรงกับขอใด 
 1) คํานามเปนผูกระทํากริยา 2) คํานามเปนผูมีสภาพ 
 3) คํานามเปนผูประสบ  4) คํานามเปนสวนขยาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ถามูลคาสินคาสงออกมากกวามูลคาสินคานําเขาจะทําใหเกิดดุลการคาใน

ลักษณะใด 
 1) ดุลการคาสมดุล   2) ดุลการคาขาดดุล 
 3) ดุลการคาเกินดุล  4) ดุลการคาขาดสมดุล  
2. อารยธรรมของอิสลามมีความสําคัญตออารยธรรมโลกในดานใดมากที่สุด 
 1) ถายทอดวิทยาการตะวันออกใหแกยุโรป 
 2) การทํากระดาษและระบบตัวเลข 
 3) แพทยศาสตร 
 4) ดาราศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. รัชสมัยใดแหงกรุงรัตนโกสินทรที่ไดชื่อวาเปนยุคทองแหงวรรณกรรม 
 1) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
 2) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
 3) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
 4) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
4. การกระทําใดถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 1) ครูลงโทษนักเรียนที่ทําผิดระเบียบของโรงเรียน ใหทําเวรเพิ่มอีก 1 วัน 
 2) ศาลมีคําสั่งใหประหารชีวิตนักโทษ 
 3) พอแมมีคําสั่งใหลูกเลือกรับผิดชอบงานบาน 2 อยาง 
 4) เด็กถูกบังคับใหนั่งขอทานทั้งวัน  
5. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติในทวีปอเมริกาเหนือ 
 1) เห็นคุณคาของการศึกษา 
 2) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 3) ไมมีการเหยียดสีผิวชนชาติใดๆ ทั้งสิ้น 
 4) สวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ประโยคสามัญ 
   เนื่องจากมีใจความหลักเพียงอยางเดียว คือ เขาอบรมเพื่อจบ

หลักสูตร  
2. เฉลย 3) อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบแลง 

ปาดงดิบชื้น ปาดิบเขา ทุงหญา และปารุนหรือปาเหลา 
   ใชบรรยายโวหาร 
  1), 2) และ 4) ใชพรรณนาโวหาร  
3. เฉลย 3) แกวงเทาหาเสี้ยน - เอามือซุกหีบ 
   มีความหมายทํานองเดียวกัน คือ หาเรื่องใสตัว 
  1) หัวลานไดหวี คือ ไดสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตนเอง 
   กิ้งกาไดทอง คือ ชอบโออวดในสิ่งที่ตนมีเพื่อใหผูอื่นรู เพื่อใหผูอื่น

สนใจตน 
  2) น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง คือ เมื่อมีเหตุราย หรือปญหาใดๆ     

ที่รุนแรง เราไมควรเขาไป ควรรอใหมันสงบนิ่งกอน 
   น้ําลดตอผุด คือ เมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไวก็ปรากฏ 
  4) ฆองปากแตก คือ ผูที่เก็บความลับของผูอื่นไมอยู 
   ชักใบใหเรือเสีย คือ พูดหรือทําใหคนอื่นเขวออกไปนอกเรื่อง 

4. เฉลย 1) สารจะตองเปนขอความที่เปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
   ผิด เพราะสารไมเฉพาะเจาะจงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น อาจ

เปนความคิด หรือความรูสึกที่สื่อสารผานทางการพูดภาษากายไดเชนเดียวกัน 
5. เฉลย 1) คํานามเปนผูกระทํากริยา 
   “คุณแม” เปนผูทํากริยา “ดุ” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ดุลการคาเกินดุล 
   ดุลการคา หมายถึง การเปรียบเทียบมูลคาของสินคาสงออกกับ

มูลคาสินคานําเขาของประเทศในรอบ 1 ป ซึ่งจะเปรียบเทียบเฉพาะมูลคาของ
สินคาเทานั้น ลักษณะทั่วไปของดุลการคา แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

   1. ดุลการคาเกินดุล คือ มูลคาของสินคาที่สงออกในรอบ 1 ป
มากกวามูลคาของสินคาที่สั่งเขามา 

   2. ดุลการคาสมดุล คือ มูลคาของสินคาที่สงออกเทากับมูลคา
สินคาที่สั่งเขามาในรอบ 1 ป 

   3. ดุลการคาขาดดุล คือ มูลคาของสินคาที่สงออกในรอบ 1 ป 
นอยกวามูลคาของสินคาที่สั่งเขามา  

2. เฉลย 3) แพทยศาสตร 
   อารยธรรมของอิสลาม (มุสลิม) มีความเจริญรุงเรืองในแถบ

ตะวันออกกลาง เพราะอิทธิพลของการนับถือพระเจาองคเดียว ชาวมุสลิม
ประดิษฐเลขอารบิกที่ใชกันทั่วโลก ในปจจุบันผลงานเดนของอารยธรรมอิสลาม
ที่ มีต อ โลก  คือ  เรื่ อ งการแพทย  ซึ่ ง เปนตนฉบับตํ า ร าแพทยป จ จุบัน           
โดยมหาวิทยาลัยเลอลาโนในประเทศสเปน เปนมหาวิทยาลัยแพทย          
แหงแรกของโลก นอกจากนี้ชาวมุสลิมยังมีผลงานดานฟสิกสและเปนเคาโครง
ทางวรรณคดียุโรป ปจจุบันนักวิชาการทางประวัติศาสตรกลาววา “อารยธรรม
อิสลามเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก          
ใหประสานกัน”  

3. เฉลย 2) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) เปน

ยุคทองแหงวรรณกรรม มีกวีและวรรณกรรมเกิดขึ้นมากมาย เชน อิเหนา   
พระอภัยมณี ขุนชางขุนแผน เปนตน  

4. เฉลย 4) เด็กถูกบังคับใหนั่งขอทานทั้งวัน 
   องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชน เพื่อให

มนุษยไดรับการปกปองและคุมครองอยางเทาเทียมกันอยางเสมอภาค มีการ
จัดทําสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับ ฉบับที่ 1 เปนอนุสัญญาวา
ดวยสิทธิเด็ก ซึ่งจะตองไดรับความคุมครอง  

5. เฉลย 3) ไมมีการเหยียดสีผิวชนชาติใดๆ ทั้งสิ้น 
   ทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่คนผิวขาวเปน

ผูปกครองประเทศมาโดยตลอด และนิโกรผิวดํา หรือที่เรียกวา คนผิวสี      
ถูกพวกผิวขาวบางพวก อาทิ กลุม KKK ไดจับพวกผิวสีมาใชงานเปนทาส 
ทํางานหนัก และกีดกัน จํากัดสิทธิอันชอบธรรมในการอยูรวมในสังคม       
โดนเหยียดหยาม และกลั่นแกลงตางๆ นานา จนกอใหเกิดความรุนแรงและ
ปะทะกันหลายครั้ง ถึงมีการแกไขใหทุเลาลงไปมากในยุคหลัง แตจนถึงปจจุบัน
เชื้อไฟแหงการเหยียดสีผิวยังไมไดดับมอด ยังคงคุกรุนอยู และพรอมที่จะ
ระเบิดเมื่อสบโอกาส แมจะมีประธานาธิบดีที่เปนคนผิวสี คือ นายบารัค โอบามา 
ก็ตาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


