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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคําวา “บทบาท” 
 1) ฉลาดเฉลียว 2) คลาดแคลว 3) รสชาติ 4) มอมแมม  
2. ประโยคขอใดมีคําที่เขียนผิด 
 1) ผมชอบอานหนังสือที่มีเกร็ดความรู 
 2) โฉมสุดาเรียนจบจากโรงเรียนคอนแวนท 
 3) คุณตาปลูกกุหลาบไวในสวนหลายตน 
 4) คนสมัยกอนใชตะเกียงน้ํามันกาด  
3. คําในขอใดตางไปจากขออื่น 
 1) เดียวดาย 2) อาสัญ 3) จําแลง 4) ธานี  
4. คําในขอใดเปนคําไทยแท 
 1) สะดือ 2) กีฬา 3) บรรยาย 4) ยุพราช  
5. “คนที่อยูรวมกันหรือเปนพวกเดียวกัน”  มีความสัมพันธกับขอใด 
 1) ปลาตกน้ําตัวโต   2) ปลาของเดียวกัน 
 3) ปลาติดหลังแห   4) ปลาใหญกินปลาเล็ก  
6. ขอใดขยายประธานดวยกลุมคํานาม 
 1) คุณสุวิทยลูกนายอําเภอเปนเด็กเกเร 
 2) นายพีที่ทําสวนกําลังปลูกตนไม 
 3) หมูบานในภาคอีสานไดรับการพัฒนานอยที่สุด 
 4) กลิ่นหอมของดอกไมโชยมาเขาจมูก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดเปนพิธีศราทธของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) การทําบุญใหเปรต และวิญญาณภูตผี 
 2) การทํากิจกรรมบูชาเทพเจาทั้ง 3 องค 
 3) การจัดงานรื่นเริงในเทศกาลที่เกี่ยวกับพระเจา 
 4) การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ  
2. Aftershock เกี่ยวของกับปรากฏการณใด 
 1) น้ําทวม 2) แผนดินถลม 3) แผนดินไหว 4) ภูเขาไฟระเบิด  
3. แนวทางปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขอใดที่นักเรียนควรยึดเปนแนวทาง

ในการดําเนินชีวิต 
 1) เด็กชายขยันประกอบอาชีพดวยความสุจริต 
 2) เด็กชายทองเที่ยวนําความรูไปพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
 3) เด็กชายนําโชคนําทรัพยากรมาใชอยางรูคุณคา 
 4) เด็กชายพอเพียงมีความประหยัดลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต  
4. เหตุการณเรียกรองรัฐธรรมนูญของกลุม “กบฏ ร.ศ. 130” ในสมัยรัชกาลที่ 6 

ถามวาเหตุการณที่เกิดขึ้นถาเทียบใหเปนป พ.ศ. จะตองคิดอยางไร 
 1) นํา ร.ศ. 130 บวกดวย 2325 2) นํา ร.ศ. 130 บวกดวย 2324 
 3) นํา พ.ศ. 2325 ลบดวย 130 4) นํา พ.ศ. 2325 ลบดวย 543  
5. ราคาสินคาโดยทั่วไปของ “ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด” ในประเทศไทย มี

ลักษณะเปนอยางไร 
 1) รัฐเปนผูกําหนด   2) ผูผลิตเปนผูกําหนด 
 3) เปนไปตามกลไกราคา 4) เคลื่อนไหวตามราคาในตลาดโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. องคการบริหารสวนจังหวัดมีบทบาทสําคัญในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การบริหารสาธารณะตางๆ ในจังหวัด 
 2) งานดานเอกสารธุรการในจังหวัด 
 3) งานบริหารราชการของจังหวัดสวนภูมิภาค 
 4) งานดานการสงเสริมอาชีพของประชากร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) รสชาติ 
   คําวา “รสชาติ” มีตัวสะกดในมาตราแมกด เหมือนคําวา “บทบาท” 
  1) คําวา “ฉลาดเฉลียว” มีตัวสะกดในมาตราแมกด และมาตราแมเกอว 

ตามลําดับ 
  2) คําวา “คลาดแคลว” มีตัวสะกดในมาตราแมกด และมาตราแมเกอว 

ตามลําดับ 
  4) คําวา “มอมแมม” มีตัวสะกดในมาตราแมกม  
2. เฉลย 2) โฉมสุดาเรียนจบจากโรงเรียนคอนแวนท 
   คอนแวนท ที่ถูกตอง คือ คอนแวนต  
3. เฉลย 4) ธานี 
   ธานี เปนคํานาม หมายถึง เมือง 
  1), 2) และ 3) เปนคําวิเศษณ  
4. เฉลย 1) สะดือ 
  2) ผิด เพราะ กีฬา เปนภาษาบาลี  
  3) ผิด เพราะ บรรยาย เปนภาษาเขมร 
  4) ผิด เพราะ ยุพราช เปนภาษาบาลี  
5. เฉลย 2) ปลาของเดียวกัน 
  1) ปลาตกน้ําตัวโต หมายถึง สิ่งที่เสียหรือสูญหายไป มักดูมีคามาก

เกินความเปนจริง 
  3) ปลาติดหลังแห หมายถึง คนที่พลอยไดรับเคราะหกรรมรวมกับ

ผูอื่นทั้งๆ ที่ไมไดมีสวนพัวพันดวย 
  4) ปลาใหญกินปลาเล็ก หมายถึง ผูใหญที่ชอบกดขี่ขมเหงผูที่ดอยกวา  
6. เฉลย 1) คุณสุวิทยลูกนายอําเภอเปนเด็กเกเร 
   ลูกนายอําเภอ เปนกลุมคํานาม 
  2) ขยายประธานดวยประโยค 
  3) และ 4) ขยายประธานดวยกลุมคําบุพบท  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ 
   พิธีศราทธของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ พิธีทําบุญใหแกญาติ

หรือบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว โดยการถวายขาวปณฑะโดยลูกชายคนโต ทั้งนี้
ชาวฮินดูมีความเชื่อวาพิธีศราทธจะชวยใหวิญญาณผูตายที่ออกจากราง จะ
ไดรับการสังเวย และไปสูสุคติ กรณีที่ผูตายไมมีลูกชายทําพิธีใหวิญญาณก็จะ
เรรอน และตกนรก ดังนั้นผูที่นับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู จะตองปฏิบัติและ
ละเวนไมได 

2. เฉลย 3) แผนดินไหว 
   พจนานุกรมศัพทภูมิศาสตรบัญญัติวา แผนดินไหวตาม (Aftershock) 

คือ แผนดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายๆ ครั้งเปนเวลา 1 ถึง 2 วัน หรืออาจ
นานเปนเดือนหลังจากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ โดยเกิดขึ้นทันทีที่บริเวณ
เดียวกันหลังจากแผนดินไหวขนาดใหญเกิดขึ้นแลว หินตางๆ รอบๆ ศูนยกลาง
ของแผนดินไหวเกิดความไหวสะเทือนใตผิวโลกจะพยายามปรับตัวใหคืนสภาพ
สมดุล ดังนั้นจึงเกิดความไหวสะเทือนตามมาเปนระยะๆ จนกวาจะหยุดไหวสนิท  

3. เฉลย 4) เด็กชายพอเพียงมีความประหยัดลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต 
   นักเรียนควรปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   1. ยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 
   2. มีความประหยัด ลดการฟุมเฟอยในการดําเนินชีวิต โดยตัดทอน

รายจาย 
   3. ไมแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในการประกอบอาชีพ 
   4. ใชความรู ความสามารถพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการ

เพิ่มพูนรายไดใหกับตนเอง 
   ดังนั้นตัวเลือก 4) จึงถูกตองที่สุด เพราะเด็กชายพอเพียงมีความ

ประหยัดและลดความฟุมเฟอยถือวาเปนการดําเนินชีวิตในวัยที่ปฏิบัติได  
4. เฉลย 2) นํา ร.ศ. 130 บวกดวย 2324 
   รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนศักราชที่รัชกาลที่ 5 แหงกรุง

รัตนโกสินทรทรงตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2432 โดยเริ่มนับปพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
ใน พ.ศ. 2325 เปน ร.ศ. 1 

   การเทียบ ร.ศ. ใหเปน พ.ศ. = ร.ศ. + 2324 
   การเทียบ พ.ศ. ใหเปน ร.ศ. = พ.ศ. - 2324  
5. เฉลย 2) ผูผลิตเปนผูกําหนด 
   ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด มีลักษณะที่เหมือนตลาดแขงขันสมบูรณ 

คือ มีจํานวนผูซื้อและผูขายมาก ผูผลิตรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดงาย แตสิ่ง
ที่แตกตางก็คือ สินคาของผูผลิตแตละรายมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
แตกตางกันในหนาตาของสินคา หรืออาจจะไมแตกตางกันเลย แตผูซื้อถูกผูผลิต
ทําใหผูซื้อรูสึกวาแตกตางกัน เชน กระเบื้องมุงหลังคา แชมพูสระผม สบู 
น้ําอัดลม ไกทอด เสื้อผาสําเร็จรูป นาฬิกา เปนตน ซึ่งวิธีทําใหสินคาของตน
แตกตางจากผูผลิตรายอื่น อาจทําไดโดยการโฆษณา การตอกย้ําถึงความ
แตกตางของสินคาของตนจากสัญลักษณของสินคา เชน รถยนตยี่หอตางๆ เปนตน  

   หมายเหตุ ยิ่งผูผลิตสามารถทําใหผูบริโภครูสึกวาสินคามีความ
แตกตางกันมากเทาไร จะยิ่งมีอํานาจในการตั้งราคาและผูกขาดไดมากเทานั้น 
แตหากตั้งราคาสูงมากเกินไป ผูซื้ออาจจะหันไปซื้อสินคาของผูผลิตรายอื่นแทน
ก็ได เนื่องจากสามารถหาสินคาทดแทนกันได  

6. เฉลย 3) งานบริหารราชการของจังหวัดสวนภูมิภาค 
   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา 45 ไดกําหนด

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไวดังนี้ 
   - ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
   - จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   - จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นที่

อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการ
สวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

   นอกจากนี้องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปน
อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น
นอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากองคกรนั้นๆ รวมทั้งอํานาจหนาที่
ของราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่มอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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