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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  ก.  “นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
   ลุยทะเลโครมครามออกตามไป สมุทรไทแทบจะลมถลมทลาย” 
  ข.  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
   โดยทางทะเลฟง  สรคลื่นคะเครงโครม” 
  ค.  “ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
   พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป” 
  ง.  “บึงบัวตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
   รูรูรูริมกม พาดไมไทรทอง” 
 คําประพันธในขอใดที่ใชภาพพจนเหมือนกัน 
 1) ก. และ ค. 2) ข. และ ค. 3) ข. และ ง. 4) ก. และ ข.  
2. “เธอจะไปเที่ยวทะเลพรุงนี้ ....................” เติมคําในขอใดแสดงวาผูพูดแนใจ 
 1) ไมใชหรือ 2) หรือ 3) ใชไหม 4) ไหม  
3. คําภาษาถิ่นขอใดไมเขาพวก 
 1) บักหุง 2) ลอกอ 3) ดีปลี 4) บักกวยเตด  
4. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) การเดินเลนเวลาเชาถือเปนการออกกําลังกายอยางหนึ่ง 
 2) เจาหนาที่ซื้อพันธุปลาที่สวนจตุจักร 
 3) เมื่อเขาพูดอะไรแลว เขาก็จะทําตามทุกครั้งไป 
 4) นักกีฬาที่ฝกซอมอยางหนักยอมจะประสบความสําเร็จในการแขงขัน  
5.  กอหญาฟงวิทยากรบรรยายเรื่อง “ชีวิตเปนของเรา” จําไดในตอนหนึ่งที่วิทยากร

พูดวา “การใชชีวิตก็เปนดั่งการเลนแตงตัวตุกตา หากอยากจะใหเปนเชนไร     
ก็แตงตัวใหมันเปนเชนนั้น และความพอดีของชีวิตจะเกิดขึ้นหากไมแตงเติม
เสื้อผาใหมันมากเกินไป” ขอความขางตนใชกลวิธีการแตงอยางไร 

 1) การอธิบายตามหลักการและเหตุผล 2) การเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน 
 3) การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 4) การยกตัวอยางประกอบ  
6. คําวา “เพราะ” ในขอใดทําหนาที่เปนคําสันธาน 
 1) นัทเปนขวัญใจของใครหลายคนเนื่องจากรองเพลงไดเพราะมาก 
 2) ทั้งๆ ที่ฉันอานหนังสือหามรุงหามค่ําแตฉันก็ยังสอบตก เพราะอะไรกัน 
 3) เหตุการณเลวรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะเธอคนเดียว 
 4) เธอสอบตกซ้ําแลวซ้ําเลา เพราะเธอไมยอมอานหนังสือเตรียมสอบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดถาเกิดขอขัดแยงกันขึ้นในสังคม วิธีการใด

ที่มักจะนํามาใช 
 1) กอการจลาจล   2) ปฏิวัติรัฐประหาร 
 3) การลงประชามติ   4) เดินขบวนประทวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักฐานใดเดนที่สุดที่ทนายความฝายไทยใชอางอิงตอศาลโลก ณ กรุงเฮก 

ประเทศเนเธอรแลนด เกี่ยวกับขอพิพาทเรื่องดินแดนระหวางไทยกับกัมพูชา 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 1) แนวเสนเขตแดนจากแผนที่ 
 2) เชื้อชาติและเผาพันธุในดินแดนพิพาท 
 3) ภาพถายเกี่ยวกับอาชีพของประชากร 
 4) ประวัติศาสตรยุคตางๆ ที่เกี่ยวกับดินแดน  
3. ตลาดสินคาและบริการประเภทใดที่มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง

ผูกขาดมากที่สุด 
 1) สินคาประเภทอุปกรณไฟฟา 2) สินคาอุปโภคและสินคาบริโภค 
 3) สินคาประเภทเชื้อเพลิง 4) สินคาเกษตรกรรม  
4. ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีการเกิดคติความเชื่อเรื่องการบูชาพระ

ประจําวันเกิด ขอมูลพระประจําวันเกิด ขอใดแสดงความสัมพันธไมถูกตอง 
 1) วันอาทิตย - ปางถวายเนตร 2) วันจันทร - ปางหามสมุทร 
 3) วันพุธ (กลางวัน) - ปางอุมบาตร 4) วันพฤหัสบดี - ปางไสยาสน  
5. ศาสนาเปนกลไกสําคัญในการควบคุมสังคมไดอยางไร 
 1) ศาสนาวางระเบียบใหทุกคนประพฤติเหมือนกัน 
 2) ศาสนาสอนใหคนละเวนความชั่วกระทําแตความดี 
 3) ศาสนายกยองคานิยมที่ดีอันเปนจุดมุงหมายของสังคม 
 4) ศาสนาเปนแนวทางแหงการเรียนรู และอาจกอใหเกิดลัทธิใหมๆ  
6. ขอใดเปนการนําวัฒนธรรมไทยมาปรับใชกับวัฒนธรรมสากลไดอยางเหมาะสม 
 1) การอนุรักษการใชภาษาไทยอยางถูกตองโดยจัดทําเปนสื่อเรียนรูผานทาง

อินเทอรเน็ต 
 2) การใชโทรศัพทมือถือโดยพูดคุยแสดงความคิดเห็นเปนภาษาตางๆ 
 3) การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษและสามารถแปลเปนภาษาไทยอยางถูกตอง 
 4) การแตงกายแบบสากลและใชภาษาทองถิ่นในการพูด 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ก. และ ค. 
   ใชภาพพจนประเภทอุปมาเหมือนกัน  
2. เฉลย 1) ไมใชหรือ 
   “เธอจะไปเที่ยวทะเลพรุงนี้ไมใชหรือ”  แสดงวาผูพูดแนใจ  
3. เฉลย 3) ดีปลี 
   ดีปลี เปนภาษาถิ่นใต หมายถึง พริก 
  1), 2) และ 4) บักหุง, ลอกอ และ บักกวยเตด หมายถึง มะละกอ  
4. เฉลย 4) นักกีฬาที่ฝกซอมอยางหนักยอมจะประสบความสําเร็จในการแขงขัน 
   เปนประโยคความซอน 
  1) และ 2) เปนประโยคความเดียว 
  3) เปนประโยคความรวม เนื่องจากมีคําสันธาน คือ เมื่อ ... ก็       

ทําหนาที่เชื่อมประโยคทั้งสองเขาดวยกัน  
5. เฉลย 2) การเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน 
   ใชกลวิธีการเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน โดยการเปรียบการเลือก

ดําเนินชีวิตกับการแตงตัวตุกตา 

6. เฉลย 4) เธอสอบตกซ้ําแลวซ้ําเลา เพราะเธอไมยอมอานหนังสือเตรียมสอบ 
   คําสันธาน คือ คําเชื่อมที่ใชในการเชื่อมประโยคกับประโยค ดังนั้น 

คําวา “เพราะ” ขางตน เชื่อมประโยคที่ 1 “เธอสอบตกซ้ําแลวซ้ําเลา” และ
ประโยคที่ 2 “เธอไมยอมอานหนังสือเตรียมสอบ” เขาดวยกัน 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การลงประชามติ 
   วิธีการที่ มักนํามาใชในการแกปญหาเมื่อเกิดขอขัดแยงขึ้นใน

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด คือ การลงประชามติ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ   
เคยตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ทําใหไดรับอิทธิพลดานการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจากอังกฤษเขามา ซึ่งเมื่อเกิดขอขัดแยง
ตางๆ ขึ้น มักใชเสียงของประชาชนในการแกไขปญหา  

2. เฉลย 1) แนวเสนเขตแดนจากแผนที่ 
   แผนที่เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงซึ่งพื้นผิวโลกและสิ่งที่

ปรากฏอยูบนโลก ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดวยการยอสวน ยังคงสัดสวน
ความเปนจริงถูกตอง ทั้งขนาด ทิศทาง รูปราง ตําแหนงที่ตั้ง โดยใชสัญลักษณ
แทนสิ่งตางๆ ฉะนั้นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ อาณาเขต ดินแดน จึงเปน
หลักฐานสําคัญในการอางอิงกรณีพิพาทเรื่องดินแดน  

3. เฉลย 2) สินคาอุปโภคและสินคาบริโภค 
   การแบงประเภทของตลาดในทางเศรษฐศาสตร 
   1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competitive Market) 
   2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competitive Market) 
    2.1 ตลาดผูกขาดสมบูรณ (Pure Monopoly) 
    2.2 ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) 
    2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) 
   ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
   ลักษณะสําคัญของตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
   - มีผูขายหรือผูผลิตในตลาดเปนจํานวนมาก แตไมมากเทากับ

ตลาดแขงขันสมบูรณ ผูผลิตแตละรายไดสวนแบงตลาดนอย จึงไมสามารถมี
อิทธิพลตอการกําหนดราคา 

   - สินคามีลักษณะแตกตางกัน ความแตกตางนี้อาจเกิดจากรูปลักษณ
หรือเกิดขึ้นในความรูสึกของผูซื้อ 

   - ผูผลิตหรือผูขายสามารถเขาและออกจากตลาดไดอยางเสรี 
ตัวอยาง สบู แชมพู กระดาษทิชชู ชาเขียว ลูกอม แครกเกอร น้ําปลา ฯลฯ  

4. เฉลย 4) วันพฤหัสบดี - ปางไสยาสน 
   พระประจําวันเกิด 
   - วันอาทิตย - ปางถวายเนตร 
   - วันจันทร - ปางหามสมุทร 
   - วันอังคาร - ปางไสยาสน 
   - วันพุธ (กลางวัน) - ปางอุมบาตร 
   - วันพุธ (กลางคืน) - ปางปาลิไลยก หรือปาเลไลย 
   - วันพฤหัสบดี - ปางสมาธิ 
   - วันศุกร - ปางรําพึง 
   - วันเสาร - ปางนาคปรก  
5. เฉลย 2) ศาสนาสอนใหคนละเวนความชั่วกระทําแตความดี 
   การควบคุมโดยผานทางศาสนานั้น คือ การที่บุคคลมีความ

รับผิดชอบในหนาที่ จะทําอะไรลงไปก็รูวาสิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไมดี ทุกคนตั้งอยูใน
ศีลธรรมอันดี และละเวนจากความชั่วยอมกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
นั่นคือ การควบคุมทางสังคมอยางหนึ่งนั่นเอง  

6. เฉลย 1) การอนุรักษการใชภาษาไทยอยางถูกตองโดยจัดทําเปนสื่อเรียนรู
ผานทางอินเทอรเน็ต 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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