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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “ในสมัยกอน พาย หมายถึง แพ และ แพ หมายถึง ชนะ แตปจจุบัน พาย

และแพ หมายถึง แพ” ขอความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในขอใด 
 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) มีคําหลายคําหมายถึงสิ่งเดียวกัน 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ  
2. ขอใดไมมีสวนขยายกริยา 
 1) นักเรียนทุกคนรีบวิ่งไปเขาแถวหนาเสาธง 
 2) แฟนคลับมอบดอกไมแกศิลปนที่ชื่นชอบ 
 3) สุนัขกําลังแทะกระดูกอยางเอร็ดอรอย 
 4) ลูกนองของกํานันยิงปนลูกซอง  
3. คําประพันธตอไปนี้ปรากฏรสวรรณคดีตรงกับขอใด 
  “มีวิมานแกวงามบวร ทุกเกศกุญชร 
 ดังเวไชยันตอมรินทร” 
 1) เสาวรจนี   2) นารีปราโมทย 
 3) พิโรธวาทัง   4) สัลลาปงคพิสัย  
4. ขอใดไมปรากฏคําที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 
 1) คนในสังคมชั้นสูงชอบสวมหนากากเขาหากัน 
 2) ความเพียรพยายามเปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จ 
 3) คณะกรรมการมีมติใหยายเกาอี้ในหองประชุมไปเก็บที่หองเก็บของ 
 4) เมื่อวานนี้ฉันไปงานประกวดดาวมหาวิทยาลัย  
5. ขอใดแสดงใหเห็นวา ภาษาโฆษณาก็มีความงามระดับวรรณศิลป 
 1) ความสุขที่ไมมีวันละลาย 2) รักคุณเทาฟา 
 3) นึกถึงสีฟาเวลาหิว  4) เที่ยวเมืองไทยไมไปไมรู 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักธรรมสําคัญของทานพุทธทาสภิกขุ คือ “การย้ําเตือนเรื่องอยายึดถือ ตัวกูของกู 

หรือนั่นเปนของเรา นี่เปนของเรา” เปนการสอนในเรื่องใดเปนสําคัญ 
 1) ความเปนทุกข   2) ความไมคงที่ 
 3) ความไมมีตัวตน   4) ความไมประมาท  
2. ครูนํานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิ่น ในที่นั้นมีโบราณสถาน คือ       

วัด เจดียเกาแก แตยังคงลักษณะที่สวยงามใหเห็น ถานักเรียนสนใจที่จะศึกษา
ประวัติศาสตรของวัดแหงนี้ นักเรียนจะใชวิธีการทางประวัติศาสตรโดยเริ่มตน
อยางไร 

 1) กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 
 2) การรวบรวมหลักฐาน 
 3) การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
 4) การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล  
3. ขอใดไมสัมพันธกับภาวะเงินฝด 
 1) เปนปญหาเศรษฐกิจจุลภาค 2) เกิดปญหาการวางงาน 
 3) ใชงบประมาณแผนดินแบบขาดดุล 4) เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ทรัพยสินโดยทั่วไปมักจะซื้อขายกันได แตมีทรัพยบางประเภทไมสามารถซื้อขาย

กันได เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะบางอยางที่กฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดไว 
ทรัพยสินในขอใดตอไปนี้ที่ซื้อขายกันไมได 

 1) ชาง มา   2) สิทธิจํานองที่ดิน 
 3) ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา  4) ที่ดิน  
5. เหตุใดการคาขายระหวางประเทศไทยกับประเทศในทวีปอเมริกาใตจึงยังมี    

ไมมากนัก 
 1) อุปสรรคทางดานภาษาและการสื่อสาร 
 2) มีสินคาทางการเกษตรชนิดที่ใกลเคียงกัน 
 3) ประเทศในทวีปอเมริกาใตนิยมคาขายกันเอง 
 4) ทวีปอเมริกาใตมีประชากรนอย ไมคุมคากับการลงทุน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) คําเปลี่ยนไป 
   เกิดจากคําเปลี่ยนไป ตามยุคตามสมัยและตามการกําหนดของสังคม  
2. เฉลย 4) ลูกนองของกํานันยิงปนลูกซอง 
   “ยิง” เปนกริยาหลักของประโยค ไมมีสวนขยายกริยา 
  1) “วิ่ง” เปนกริยาหลักของประโยค, “รีบ, ไปเขาแถวหนาเสาธง”    

เปนสวนขยายกริยา 
  2) “มอบ” เปนกริยาหลักของประโยค, “แกศิลปนที่ชื่นชอบ” เปนสวน

ขยายกริยา 
  3) “แทะ” เปนกริยาหลักของประโยค, “กําลัง, อยางเอร็ดอรอย”     

เปนสวนขยายกริยา  
3. เฉลย 1) เสาวรจนี 
   เสาวรจนี คือ การแสดงความชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ

หรือสิ่งตางๆ  
4. เฉลย 3) คณะกรรมการมีมติใหยายเกาอี้ในหองประชุมไปเก็บที่หองเก็บของ 
  1) คนในสังคมชั้นสูงชอบสวมหนากากเขาหากัน 
   สวมหนากาก หมายถึง ไมจริงใจ 
  2) ความเพียรพยายามเปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จ 
   กุญแจ หมายถึง วิธี หรือ วิถีทาง 
  4) เมื่อวานนี้ฉันไปงานประกวดดาวมหาวิทยาลัย 
   ดาว หมายถึง บุคคลผูโดดเดน  
5. เฉลย 4) เที่ยวเมืองไทยไมไปไมรู 
   มีความงามระดับวรรณศิลป คือ มีคําสัมผัส (คําที่มีเสียงคลองจอง) 

และการใชคําวา “ไม” 2 ครั้ง จนมีลักษณะคลายกับคําซอน 4 จังหวะที่ใชใน
รูปแบบภาษาที่ไมเปนทางการ เพื่อใหเปนที่สังเกตและจดจําไดงาย และเปนกันเอง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ความไมมีตัวตน 
   ความไมมีตัวตน หรืออนัตตา เปนคําสอนสําคัญที่เปนเอกลักษณ

ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักสําคัญ คือ ทุกสิ่งทุกอยางไมมีความหมายแหง
ความเปนตัวเปนตน ไมมีลักษณะอันใดที่จะทําใหเรายึดถือไดวามันเปนตัวเรา
ของเรา ถาเห็นอยางแจมแจงชัดเจนถูกตองแลว ความรูสึกที่วา “ไมมีตน” จะ
เกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวง แตที่เราไปหลงเห็นวาเปนตัวเปนตนนั้นก็เพราะความ
ไมรูอยางถูกตอง 

2. เฉลย 1) กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 
   การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา ควรเริ่มจากจุดที่นักเรียนสนใจ เปน

เรื่องใหมหรือเรื่องเดิมที่เคยสนใจ แตอยากศึกษาเพิ่มเติมใหรายละเอียดมากขึ้น 
เชน วัดแหงนี้ชื่อวัดอะไร ใครเปนผูสราง สรางขึ้นในสมัยใด ลักษณะเจดียเปน
แบบใด เปนตน 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร คือ 
   1. กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 
   2. การรวบรวมหลักฐาน 
   3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
   4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล 
   5. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ  
3. เฉลย 1) เปนปญหาเศรษฐกิจจุลภาค 
   ภาวะเงินฝด หรือเงินฝด (Deflation) เปนภาวะที่ระดับราคาสินคา

และบริการทั่วไปลดต่ําลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากอุปสงครวมมีนอยเกินไป      
ไมเพียงพอที่จะซื้อสินคาและบริการ ทําใหผูผลิตตองลดราคาสินคาเพื่อที่จะทําให
ขายได และลดการผลิตลงเพราะวาถาผลิตออกมาเทาเดิมก็ขายไดนอย ผลที่
ตามมาจะกอใหเกิดผลเลวรายตอเศรษฐกิจเพราะการจางงานจะลดลงตามไปดวย 
สงผลกระทบเปนลูกโซตอมาตรฐานความเปนอยูของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิด
ภาวะเงินฝด อํานาจซื้อของบุคคลทั่วไปจะสูงขึ้นดวย 

   วิธีแกไขภาวะเงินฝด 
   นโยบายการเงินแบบขยายตัว 
   1. ลดอัตราดอกเบี้ย 
   2. ลดอัตราเงินสดสํารองกฎหมาย 
   3. ขายพันธบัตรรัฐบาลนอยและซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนมาก 
   นโยบายการคลังแบบขยายตัว 
   1. เก็บภาษีนอย 
   2. ใชงบประมาณแผนดินแบบขาดดุล   
4. เฉลย 3) ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา 
   ทรัพยสินที่ซื้อขายกันไมได 
   1. สาธารณสมบัติของแผนดิน เชน ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ปาสงวน 

เปนตน 
   2. สิทธิซึ่งกฎหมายหามโอน เชน สิทธิที่จะไดรับมรดกจากเจาของ

มรดกที่ยังมีชีวิตอยู เปนตน 
   3. อาวุธ ปนเถื่อน (ไมมีทะเบียน) ยาเสพติด เชน ยาบา เฮโรอีน 

เปนตน 
   4. วัด ที่ธรณีสงฆ 
   5. สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ  
5. เฉลย 2) มีสินคาทางการเกษตรชนิดที่ใกลเคียงกัน 
   เนื่องจากพื้นที่ของไทยทั้งหมดและกวาครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริกาใต

ตั้งอยูในเขตรอน (ระหวางเสนทรอปกออฟแคนเซอรถึงเสนทรอปกออฟแคปริคอรน) 
ทําใหภูมิอากาศโดยสวนใหญเปนแบบรอนชื้น และมรสุมเขตรอน ทําใหพบพืช
พรรณธรรมชาติที่คลายๆ กัน และสงผลใหผลผลิตดานการเกษตรมีลักษณะที่
เหมือนๆ กัน เชน ยางพารา ขาว เปนตน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


