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 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  ก. สวนเจากรุงจีนก็มักจะแวะนําของมาใหตามองลาย ซึ่งก็ทําใหตามองลาย

พอใจเชนกัน 
  ข. ฝายเจากรุงจีนไดติดตอสูขอนางยมโดยจากตามองลาย ซึ่งก็ไดตกลง  

ยกใหโดยไมไดปรึกษากับนางรําพึง 
  ค. เมื่อถึงกําหนด เจาลายและเจากรุงจีนยกขบวนขันหมากมา 
  ง. ตามองลายและยายรําพึงมีลูกสาวชื่อวายมโดย 
  จ. เจาลายไดนําขาวของไปใหยายรําพึงเสมอๆ ทําใหยายรําพึงพอใจ 
  ฉ. ยายรําพึงฉวยหมวกขวางตามองลาย หมวกลอยไปเปนเขาลอมหมวก 
  ช. ตอมาเจาลายใหผูใหญมาสูขอนางยมโดย บังเอิญตามองลายไมอยูบาน     

ยายรําพึงตกลงยกให 
  ซ. ตามองลายและยายรําพึงตกใจไมทราบจะทําอยางไรตางก็กลาวโทษกัน

และทะเลาะกันอยางรุนแรง 
  ฌ. ทั้ง 2 ฝาย ไดกําหนดนัดหมายใหมีพิธีแตงงานในวันเดียวกันโดยบังเอิญ 
  ญ. นางยมโดยเปนคนสวย จึงเปนที่หมายปองของชาย 2 คน คือ เจาลาย 

และเจากรุงจีน 
 ขอความตอนใดเปนลําดับที่ 10 ของเหตุการณ 
 1) ก. 2) ซ. 3) จ. 4) ฉ.  
2.  “มนุษยนี้ที่รักอยูสองสถาน บิดามารดารักมักเปนผล 
 ที่พึ่งหนึ่งพึ่งไดแตกายตน เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา” 
 บทประพันธขางตนนี้ไมไดกลาวถึงสิ่งใด 
 1) ความกตัญูรูคุณพอแม 2) การยืนหยัดตอสูดวยตนเอง 
 3) ความรักของพอแมที่มีตอลูก 4) การคิดใครครวญใหรอบคอบ  
3. ขอความตอไปนี้มีคําซอนกี่คํา 
  การหลงทางในปาดงครั้งนี้ทําใหรางกายอันอวบอวนของเขาคอยๆ เปลี่ยน

สภาพเปนซูบซีดจนนาตกใจ ความหวาดกลัวตออํานาจลึกลับที่ซอนเรนทําใหเขา
กินไมไดนอนไมหลับ เขาคิดวาสิ่งที่หอมลอมเขาอยูนั้นคืออันตรายที่มีอยูทุกค่ําคืน 

 1) 2 คํา 2) 4 คํา 3) 6 คํา 4) 8 คํา  
4. ขอใดมีการเลนคําเชิงถาม 
 1)  “ในลักษณนั้นวานาประหลาด เปนเชื้อชาตินักรบกลั่นกลา 
  เหตุไฉนยอทอรอรา  ฤาจะกลาแตเพียงวาที” 
 2)  “แลวอารักษควักลวงเอาดวงเนตร สําแดงเดชเหาะกลับไปลับหาย 
  ทั้งกายสั่นพรั่นตัวไมกลัวตาย พอฟนกายก็พอแจงแสงตะวัน” 
 3)  “ลองูเหาเลนก็ไดใจกลากลา แตวาอยายักเยื้องเขาเบื้องหาง 
  ตองวองไวในทํานองคลองทาทาง ตบหัวผางเดียวมวนจึงควรลอ” 
 4)  “เมื่อนั้น   พระสุริยวงศเทวัญอสัญหยา 
  โลมนางพลางกลาววาจา จงผินมาพาทีกับพี่ชาย”  
5.  “ทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไดรับความเสียหายคอนขางมาก การใหความ

รวมมือในทุกภาคสวนนาจะเปนหนทางที่จะสามารถฟนฟูเศรษฐกิจใหมีสภาพดีขึ้น 
และประการสําคัญคนไทยทุกคนจะตองชวยกันอุดหนุนสินคาของคนไทย
ดวยกัน” 

 จากขอความขางตนนี้มีคําที่ทําหนาที่เปนกริยาหลักของขอความนี้ทั้งหมดกี่คํา 
 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา 

 
 
 
 
 
 
 
  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดคือความแตกตางที่มนุษยมีดอยกวาสัตว 
 1)  ในวัยเยาวมีการพึ่งพาอาศัยในการเลี้ยงดู 
 2)  มีการเรียนรู สื่อความหมาย และถายทอดวัฒนธรรม 
 3) ลักษณะทางรางกายเอื้อตอการใชประโยชนในการดํารงชีวิต 
 4)  ชอบอยูรวมกันเปนกลุม จึงสรางสมประสบการณไดดีกวาอยูคนเดียว  
2. ขอใดคือลักษณะเดนของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 
 1) ใชกลไกราคาเปนเครื่องมือในการแกปญหาเศรษฐกิจ 
 2) รัฐและเอกชนมีบทบาทในการดําเนินการทางเศรษฐกิจเทาๆ กัน 
 3) เอกชนเขาดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจขนาดใหญทุกประเภท รัฐจัดกิจการที่

เปนประโยชนตอสวนรวม 
 4) รัฐเขาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญทุกประเภท เอกชนเปน

เจาของกิจการขนาดเล็ก  
3. สาเหตุสําคัญที่สุดในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัว คือขอใด 
 1) เพื่อใหพนจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม 
 2) เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเมือง 
 3) เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศดานอื่นๆ 
 4) เพื่อปรับปรุงประเทศตามคํากราบบังคมทูลของเจานายและขุนนาง  
4. ทะเลทรายในขอใดแทบจะไมได รับอิทธิพลจากลมสินคา 
 1) ทะเลทรายซาฮารา  2) ทะเลทรายโกบี 
 3) ทะเลทรายธาร   4) ทะเลทรายอะตากามา  
5. ขอใดไมใชลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 1) เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ 
 2) เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสัมพันธของคน 
 3) เปนการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของสถาบันสังคม 
 4) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ฉ. 
   ฉ. ยายราํพึงฉวยหมวกขวางตามองลาย หมวกลอยไปเปนเขาลอมหมวก  
2. เฉลย 1) ความกตัญูรูคุณพอแม 
  2) เราตองพึ่งตนเอง เปนการยืนหยัดตอสูดวยตนเอง 
  3) คนเราจะมีคนที่เรารัก คือ พอกับแม เปนความรักของพอแมที่มีตอลูก 
  4) เราตองคิดกอนพูด เปนการคิดใครครวญใหรอบคอบ  
3. เฉลย 4) 8 คํา 
   มีคําวา  ปาดง  อวบอวน  ซูบซีด  หวาดกลัว  ลึกลับ  ซอนเรน  

หอมลอม  ค่ําคืน  
4. เฉลย 1)  “ในลักษณนั้นวานาประหลาด เปนเชื้อชาตินักรบกลั่นกลา 
   เหตุไฉนยอทอรอรา ฤาจะกลาแตเพียงวาที” 
   มีการเลนคําเชิงถาม คือ ใชคําถามที่มีเจตนาเราอารมณผูฟง      

โดยไมประสงคคําตอบ สังเกตจากคําวา “ไฉน, ฤา” ในบทประพันธ  
5. เฉลย 2) 4 คํา 
   ในขอความนี้มีคํากริยาหลักทั้งหมด 4 คํา คือ ไดรับ เปน ฟนฟู 

อุดหนุน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  ในวัยเยาวมีการพึ่งพาอาศัยในการเลี้ยงดู 
   สิ่งที่มนุษยไดเปรียบสัตวอื่น มีดังนี้ 
   1. มนุษยมีความสามารถในการเรียนรู การสื่อความหมาย ทําให

มนุษยสามารถพัฒนาตนเอง ปรับตัวตอสิ่งแวดลอมได รูจักใชเหตุผลในการ
แกปญหาและถายทอดวัฒนธรรมได 

   2. มนุษยมีลักษณะทางรางกายที่เอื้อตอการใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต เชน มีมันสมองที่ใหญทําใหมีสติปญญา รางกายตั้งตรงกับพื้นโลก   
ทําใหเดินไดรอบตัวและรวดเร็ว มีนิ้วมือที่แยกจากกันทําใหหยิบจับสะดวก มีตา
อยูในตําแหนงที่มองไดไกลและเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจน 

   3. มนุษยมีอายุยืน ทําใหสามารถเรียนรู สะสมประสบการณและ
ถายทอดกันไดจนถึงชั้นลูกหลาน 

   4. มนุษยชอบอยูรวมกันเปนกลุม จึงมีโอกาสสรางสมประสบการณ
ไดดีกวาอยูเพียงคนเดียว 

   5. มนุษยมีลักษณะพิเศษ คือ รับประทานอาหารไดมากมายหลาย
ประเภท ทั้งพืชและเนื้อสัตว 

   สิ่งที่มนุษยเสียเปรียบสัตวอื่น 
   ในวัยเยาวจําเปนตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นในการเลี้ยงดู ในการตอบสนอง

ความตองการพื้นฐาน ดานอาหาร ที่อยูอาศัย ความปลอดภัย และการอบรม   
จะใชเวลายาวนานกวาของสัตว  

2. เฉลย 4) รัฐเขาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญทุกประเภท เอกชน
เปนเจาของกิจการขนาดเล็ก 

   สังคมนิยมประชาธิปไตย เปนลักษณะเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมทั้งรัฐ
และเอกชน แตจะคอนมาทางสังคมนิยม คือ รัฐจะผูกขาดกิจการขนาดใหญ
ทั้งหมด เอกชนทํากิจการขนาดเล็ก  

3. เฉลย 1) เพื่อใหพนจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม 
   รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ ทั้งดานการเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหพนจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม  
4. เฉลย 2) ทะเลทรายโกบี 
   พื้นที่บนโลกรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดเปนทะเลทราย พบมาก

บริเวณระหวางละติจูดที่ 15-30 องศาเหนือและใต ลักษณะภูมิประเทศแบบ
ทะเลทรายมักเกิดกับบริเวณที่แหงแลง เชน ดานทิศตะวันตกของทวีปที่มีลม
สินคาพัดออกจากชายฝงลงสูทะเล ตามชายฝงที่มีกระแสน้ําเย็นไหลผาน และ
บริเวณที่อยูดานปลายลมของเขตภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศดังกลาวมักไมมีฝน
ตกหรือมีฝนนอยมาก 

   ทะเลทรายบนพื้นโลก จําแนกไดเปน 2 เขต ไดแก 
    1. ทะเลทรายลมสินคา (Trade Wind Desert) เปนทะเลทราย

ในพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากลมสินคา ซึ่งนําพาความแหงแลงมาสูพื้นที่ ทะเลทราย
ที่สําคัญในเขตนี้ ไดแก ทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายอาหรับ ทะเลทรายอิหราน 
ทะเลทรายธาร ทะเลทรายการาฮารี ทะเลทรายนามิบ ทะเลทรายอะตากามา 
และทะเลทรายออสเตรเลีย เปนตน 

    2. ทะเลทรายภาคพื้นทวีป (Continental Desert) เปนทะเลทราย
ที่ปรากฏอยูในบริเวณที่อยูลึกเขาไปในภาคพื้นทวีปและไดรับอิทธิพลจาก     
น้ําทะเลนอยมากหรือแทบไมไดรับเลย เชน ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายเตอร-  
กิสถาน เปนตน ทะเลทรายดังกลาวเกิดจากการกระทําของลมและกระแสน้ํา   
ทําใหเกิดการกษัยการ (Erosion) และการทับถมขึ้นมาในทะเลทราย  

5. เฉลย 1) เปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ 
   การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวคิด ความเชื่อ เปนการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม 
  2), 3) และ 4) ความสัมพันธของคน หนาที่ของสถาบันของสังคมเปน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะใดขณะหนึ่ง เปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


