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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนกริยาวลี 
 1) แมวนอยนารัก   2) รองเทาสีขาวสะอาดตา 
 3) เครื่องซักผายี่หอทนนาน 4) วิ่งเลนในสวนสนุก  
2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตเอกและสามัญ ตามลําดับ 
 1) ภาษา 2) ดินสอ 3) สําหรับ 4) แสดง  
3. ขอใดไมเปนคําซอน 
 1) ตัดสิน 2) ผลักดัน 3) ขัดขวาง 4) แมวมอง  
4. ขอใดปรากฏคํานามประเภทวิสามานยนาม 
 1) ปากกาสีแดง   2) คอมพิวเตอรเครื่องใหม 
 3) โรงเรียนบานหนองปลาไหล 4) โตะกินขาว  
5. ขอใดเมื่อแยกวรรคแลวเปนกาพยยานี 11 
 1) พระสมุทรสุดลึกลนคณนา 
 2) ดวงเอยดวงมณีมักจะลี้ลับอยูในภูผา 
 3) เมื่อนั้นพระสยมภูวนาถนาถา 
 4) จะร่ําคําตอไปพอลอใจกุมารา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพแหงแลงกวาภาคอื่นๆ 

ของประเทศไทย 
 1) มีปริมาณปาไมนอย  2) มีพื้นดินเปนทรายไมอุมน้ํา 
 3) มีหินเกลือแทรกอยูในชั้นหิน 4) มีพื้นที่กวางขวางมากกวาภาคอื่น  
2. พระพุทธเจาไดตรัสวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” หมายถึงขอใด 
 1) การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 2) การรักษาอุโบสถศีล 
 3) การระลึกถึงพระรัตนตรัย 
 4) การบรรพชาเปนสามเณร และการอุปสมบทเปนพระภิกษุ  
3. วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เชน เอื้อเฟอตอเด็กและคนชราบนรถประจําทาง 

หามบวนน้ําหมากในที่สาธารณะ วัฒนธรรมเหลานี้ไดรับการสงเสริมในสมัย
บุคคลทานใด 

 1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 2) นายอานันท ปนยารชุน 
 3) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 4) จอมพลแปลก พิบูลสงคราม  
4. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขอใดที่มีความสัมพันธกับ “การละความชัว่ ประพฤติดี 

ทําจิตใจใหบริสุทธิ์” 
 1) วันอาสาฬหบูชา   2) วันวิสาขบูชา 
 3)  วันมาฆบูชา   4)  วันอัฏฐมีบูชา  
5. จากคํากลาวที่วา “เศรษฐกิจระดับรากหญา” หมายถึงระดับใด 
 1) ทองถิ่น 2) ประชาชน 3) ประเทศ 4) ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) วิ่งเลนในสวนสนุก 
   ขึ้นตนดวยคํากริยา “วิ่ง” และขาดภาคประธาน จึงจัดเปนกริยาวลี 
  1), 2) และ 3) เปนนามวลี เพราะขึ้นตนดวยคํานาม  
2. เฉลย 4) แสดง 
   แสดง มีเสียงวรรณยุกตเอก และสามัญตามลําดับ 
  1) ภาษา มีเสียงวรรณยุกตสามัญ และจัตวาตามลําดับ  
  2) ดินสอ มีเสียงวรรณยุกตสามัญ และจัตวาตามลําดับ 
  3) สําหรับ มีเสียงวรรณยุกตจัตวา และเอกตามลําดับ  
3. เฉลย 4) แมวมอง 
   แมวมอง เปนคําประสม 
  1) ตัดสิน 
  2) ผลักดัน เปนคําซอน 
  3) ขัดขวาง  
4. เฉลย 3) โรงเรียนบานหนองปลาไหล 
   คําวิสามานยนาม คือ คํานามชี้เฉพาะ ตั้งขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว 

สิ่งของ หรือสถานที่ เพื่อใหรูชัดวาเปนใครหรืออะไร โดยการใสชื่อลงไป เชน 
เรือสุพรรณหงส จังหวัดสระแกว 

   ดังนั้น โรงเรียนบานหนองปลาไหล มีการใสชื่อโรงเรียน จึงถือเปน
คํานามประเภทวิสามานยนาม  

5. เฉลย 4) จะร่ําคําตอไปพอลอใจกุมารา 
   เมื่อแยกวรรคแลวเปนกาพยยานี 11 ดังนี้ 
   จะร่ําคําตอไป    พอลอใจกุมารา 
  1) เมื่อแยกวรรคแลว เปนโคลงสี่สุภาพ ดังนี้ พระสมุทรสุดลึกลน    คณนา 
  2) เมื่อแยกวรรคแลว เปนกลอนดอกสรอย ดังนี้ 
   ดวงเอยดวงมณี    มักจะลี้ลับอยูในภูผา 
  3) เมื่อแยกวรรคแลว เปนกลอนบทละคร ดังนี้ 
   เมื่อนั้น    พระสยมภูวนาถนาถา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) มีพื้นดินเปนทรายไมอุมน้ํา 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เปนภาคที่ใหญที่สุดใน

ประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมเหมือนภาคอื่นๆ ของประเทศไทย 
ระหวางฤดูหนาวภาคอีสานมีอากาศแหงแลงมากและไมมีฝนตกเลย ทําใหสภาพ
แหงแลงที่สุดของป ความแหงแลงเชนนี้อาจติดตอไปจนถึงตนเดือนพฤษภาคม 
ซึ่งเขาสูฤดูฝนแลว โดยปกติฤดูฝนในภาคอีสานจะอยูในระหวางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายน ในระหวางนี้มักจะมีพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนขึ้นมาจากทะเลจีนใต 
ทําใหบางปมีฝนตกหนักและมีพายุเกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามอาจกลาวไดวา
ปริมาณน้ําฝนสวนใหญในภาคอีสานไดมาจากพายุดีเปรสชัน ทั้งนี้โครงสราง
พื้นดินเปนทรายไมอุมน้ํา ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดเหมือนภาคอื่นๆ 

2. เฉลย 3) การระลึกถึงพระรัตนตรัย 
   พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ คําแปล ขาพเจาถือพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง คือ 

การระลึกถึงพระรัตนตรัย  
3. เฉลย 4) จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 
   ในสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ของไทย ไดประกาศนโยบายสรางชาติเปนเปาหมายหลักในการบริหารประเทศ 
นโยบายสรางชาติดังกลาว หมายถึง การสรางประเทศไทยใหยิ่งใหญและใหคน
ไทยมีวัฒนธรรม มีศีลธรรม มีอนามัยดี มีการแตงกายเรียบรอย มีที่พักอาศัย 
และมีที่ทํามาหากินดี โดยเชื่อวาการดําเนินนโยบายสรางชาติเชนนี้ จะนํา
ประเทศไทยสูความเปนอารยประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดมาตรการไวหลาย
ประการ คือ การปลุกเราสํานึกของประชาชนดวยลัทธิผูนํานิยม ลัทธิชาตินิยม 
หรือลัทธิชูชาติ และการปฏิวัติวัฒนธรรม ดังนี้ 

   1. ลัทธิผูนํานิยม หมายถึง การยึดถือตัวนายกรัฐมนตรีเปนหลัก 
ดวยการฟง เชื่อ และปฏิบัติตามนโยบายของทานผูนําอยางเครงครัด โดยที่  
ทานผูนําเปนจุดศูนยรวมนําไปสูความรวมมือรวมใจของประชาชนเพื่อชาติ 
  2. ลัทธิชาตินิยม หมายถึง การปลุกเราสํานึกของประชาชนใหเกิด
ความรูสึกรักชาติ ทั้งความรูสึกชาตินิยมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางชาติใหมีความ
ยิ่งใหญและกาวหนา 

   3. การปฏิวัติวัฒนธรรม หมายถึง การปรับปรุงวัฒนธรรมไทยให
เจริญเหมือนอารยประเทศ ขณะเดียวกับที่ยังคงเนนเอกลักษณแหงความเปน
ไทยไวดวย และจะเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาติอยางมีขั้นตอน
ตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด ที่เรียกวา รัฐนิยม 12 ฉบับ  

4. เฉลย 3)  วันมาฆบูชา 
   วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 เปนวันสําคัญในพุทธ-

ศาสนา คือ วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญในพุทธศาสนา ที่เรียกวา   
“จาตุรงคสันนิบาต” และเปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกข
แกพระสงฆสาวกเปนครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห จัดเปนวันสําคัญ
ดวยหลักธรรม คือ การละความชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เปนใจความ
สําคัญของโอวาทปาติโมกข และมีความสําคัญ ดังนี้ 

   1. เปนวันที่พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา จํานวน 1,250 องค 
มาประชุมพรอมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห โดยมิไดนัดหมาย 

   2. พระภิกษุสงฆเหลานี้ลวนเปน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ เปน  
ผูที่ไดรับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจาทั้งสิ้น 

   3. พระภิกษุสงฆทุกองคที่ไดมาประชุมในครั้งนี้ ลวนแตเปนผูได
บรรลุพระอรหันตแลวทุกๆ องค 

   4. เปนวันที่พระจันทรเต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ  
5. เฉลย 1) ทองถิ่น 
   รากหญา (Grassroots) ในบริบทของขบวนการทางการเมือง ที่

ขับเคลื่อนดวยการเมืองของชุมชนทองถิ่น คําดังกลาวเปนการแสดงนัยวาการ
สรางขบวนการและกลุมที่สนับสนุนขบวนการดังกลาวเปนธรรมชาติและเกิดขึ้นเอง 
เปนการเนนความแตกตางระหวาง “รากหญา” คือ ประชาชนที่มีรายไดนอย 
กลุมเกษตรกร ผูใชแรงงานในทองถิ่นชนบท กับผูมีรายไดสูงและหนวยงาน
ภาครัฐ  

   ในทางเศรษฐศาสตรของประเทศไทย “รากหญา” นํามาใชในสมัย
รัฐบาลที่ใชประชานิยมเปนหลัก 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


