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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “พรุงนี้เธอจะไปทะเลกับพวกเรา ....................”  เติมคําในขอใดแสดงวาผูพูด

อยากไดความมั่นใจ 
 1) ไมใชหรือ 2) หรือ 3) ใชไหม 4) หรือไม  
2. คําซ้ําในขอใดมีความหมายตางจากพวก 
 1) เด็กๆ ชั้น ม. 3 เลนฟุตบอลกันในสนาม 
 2) เมื่อวานแดงถูกครูดุ วันนี้ไมมาโรงเรียนเสียดื้อๆ 
 3) เมื่อตองทํางานบานแตละวันๆ มันชางผานไปเร็วเสียนี่ 
 4) อากาศรอนๆ อยางนี้ ถาไดน้ําเย็นๆ คงชื่นใจไมนอย  
3. ขอใดใชคําไดไมถูกตอง 
 1) ตํารวจออกสืบสวนคดีฆาตกรฆาเด็กสาวอายุ 13 
 2) โจทกใหปากคําแกเจาหนาที่ตํารวจเสร็จสิ้นเมื่อบายนี้ 
 3) ผูกอการรายจี้เครื่องบินที่กําลังเดินทางไปทวีปยุโรป 
 4) ผูชายขางบานถูกกลาวความวาเปนผูกอการราย  
4. “...ไมมีอีกฝนฟาคราม งามดอกสวย ไมงามแหงเหี่ยว ขาดความรัก ไรกําลังใจ 

เปนจั๋งไดนอความฮัก เปนจั๋งไดนอความฮัก ที่เคยหอมเคยกอด คิดฮอดแลว
หนาวหัวใจ...” คําที่ขีดเสนใตจากบทเพลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ในขอใด 

 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) การเปลี่ยนแปลงเสียง 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ  
5. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) ดวงไฟที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟานั่นคือบั้งไฟพญานาค 
 2) ภาพยนตรเรื่องคูกรรมเปนขวัญใจของใครหลายคน 
 3) เพราะเขาดื้อรั้นจึงไมมีใครชอบเขา 
 4) คนเราเลือกเกิดไมไดแตเราสามารถเลือกเปนได 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “พระพุทธรูปปางลีลา” นอกจากจะบงบอกถึงความนาเลื่อมใสแหงพระอิริยาบถ

การเคลื่อนไหวอันออนชอย ของพระพุทธเจาแลวยังมีนัยหมายถึงอะไรอีก 
 1) การเสด็จไปในที่ตางๆ เพื่อหามการกระทําผิดทั้งมวล 
 2) การยกพระหัตถซายเพื่อปองกันภัยพิบัติแกมวลมนุษยชาติ 
 3) การเสด็จโปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากความทุกขในสังสารวัฏ (การเวียนวาย

ตายเกิด) 
 4) การแสดงถึงความอดทนตอความยากลําบากในการสอนธรรม  
2. ตลาดในทางเศรษฐศาสตรประเภทใดที่ผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดไดยาก 
  1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  2) ตลาดแขงขันสมบูรณ 
  3) ตลาดผูขายนอยราย   4) ตลาดผูกขาด  
3. “ดินแดนแถบนี้แตเดิมมีคนพื้นเมืองเผาอินคาอาศัยอยู บูชาเทพเจาแหงดวงอาทิตย 

ตอมามีชาวผิวขาวมาตั้งถิ่นฐาน สเปนและโปรตุเกสยึดประเทศตางๆ เปนอาณา-
นิคม ดินแดนนี้มีวัฒนธรรมที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก ใหมาเยือนคือ
เทศกาลคารนิวัล” 

 ขอความขางตนกลาวถึงดินแดนที่เปนที่ตั้งของประเทศตางๆ ในทวีปใด 
 1) ทวีปยุโรป 2) ทวีปอเมริกาเหนือ 3) ทวีปอเมริกาใต 4) ทวีปออสเตรเลีย 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “ภายหลังการทํารัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี มีการตั้งองคกรขึ้นทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามโครงการของรัฐบาล ตอมาวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบการทํางานของรัฐบาล มีคําสั่ง คสช. ที่ 13/2558 จัดทําโครงการใหม 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศระดับนโยบายของแมน้ํา 5 สาย” องคประกอบ
ของโครงการใหมในขอใดตอไปนี้ที่มี ศ.ดร.มีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน 

 1) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 2) สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
 3) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
 4) คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.)  
5. ศัพททางพระพุทธศาสนา ขอใดไมถูกตอง 
 1) อัตตา : ตัวตน   2) อนัตตา : ไมมีตัวตน 
 3) สังสารวัฏ : การเวียนวายตายเกิด 4) ทิฐิ : ความเห็นแกตัว 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ไมใชหรือ 
   “พรุงนี้เธอจะไปทะเลกับพวกเราไมใชหรือ”  
2. เฉลย 2) เมื่อวานแดงถูกครูดุ วันนี้ไมมาโรงเรียนเสียดื้อ ๆ 
   คําวา “ดื้อ” หมายถึง ซน แตเมื่อเปนคําซ้ํา “ดื้อๆ” หมายถึง       

นิ่งเฉย  
3. เฉลย 4) ผูชายขางบานถูกกลาวความวาเปนผูกอการราย 
   แกไขจาก “กลาวความ” เปน “กลาวหา”  
4. เฉลย 3) การเปลี่ยนแปลงเสียง 
   บทเพลงนี้เปนเพลงที่มีคํารองเปนคําภาษาถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเสียง เชน คําวา “ฮัก” คือ “รัก”  
5. เฉลย 1) ดวงไฟที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟานั่นคือบั้งไฟพญานาค 
   ประพันธสรรพนาม คือ ที่ 
   ประโยคหลัก ไดแก ดวงไฟนั่นคือบั้งไฟพญานาค 
   ประโยคยอย ไดแก ที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟา 
  2) ภาพยนตรเรื่องคูกรรมเปนขวัญใจของใครหลายคน 
   เปนประโยคความเดียว 
  3) เพราะเขาดื้อรั้นจึงไมมีใครชอบเขา 
   เปนประโยคความรวม คําสันธาน คือ เพราะ ... จึง 
  4) คนเราเลือกเกิดไมไดแตเราสามารถเลือกเปนได 
   เปนประโยคความรวม คําสันธาน คือ แต 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การเสด็จโปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากความทุกขในสังสารวัฏ 

(การเวียนวายตายเกิด) 
   พระพุทธรูปปางลีลา นอกจากจะบงบอกถึงความออนชอย นาเลื่อมใส

แหงพระอิริยาบถการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจาแลวยังมีนัย หมายถึง การที่
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดเวไนยสัตว (สัตวที่สั่งสอนได เชน มนุษย) ใหหลุดพน
จากความทุกขในสังสารวัฏ (การเวียนวายตายเกิด) 

   พระพุทธรูปปางลีลา แสดงถึงพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจาเสด็จ
ลงจากสวรรคชั้นดาวดึงส  

2. เฉลย 4) ตลาดผูกขาด 
   ตลาดผูกขาด  
   - ตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียวโดยสินคาและบริการ

ในตลาดเปนสินคาที่ไมมีสินคาอื่นใดมาทดแทนกันไดเลย 
   - การเขามาของผูผลิตรายใหมจะเปนไปไดยาก ทั้งนี้เพราะมี

อุปสรรคหรือมีการกีดกันการเขาสูตลาด (Barrier to Entry) 
   ตัวอยาง บริษัทผลติเครื่องบิน เครื่องจักรกล หรือกิจการสาธารณูปโภค 

เชน การเดินรถประจําทาง โรงงานยาสูบ ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท เปนตน  
3. เฉลย 3) ทวีปอเมริกาใต 
   ดินแดนในทวีปอเมริกาใตมีชาวอินเดียนหลายกลุมอาศัยอยู เชน 

เผาอินคา ตอมาราวศตวรรษที่ 16 ชาวยุโรปโดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกสมาตั้ง
ถิ่นฐาน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เปนที่รูจัก
ของคนทั่วโลก คือ เทศกาลงานเฉลิมฉลองทางคริสตศาสนาที่มีชื่อเสียงมากคือ 
เทศกาลคารนิวัลที่บราซิลมีการเตนรําจังหวะแซมบา เดินพาเหรดตามทองถนน
เปนที่สนใจของคนทั่วโลก เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม อีกทั้งมีภูมิประเทศ
สวยงาม จึงทําใหนักทองเที่ยวสนใจเดินทางมาเยือนบราซิล  

4. เฉลย 4) คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
   คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มี ศ.ดร.มีชัย ฤชุพันธุ เปน

ประธาน กรอบอํานาจหนาที่ คือ 
   1. รางรัฐธรรมนูญใหเปนที่ยอมรับของสากลและสอดคลองกับ

สภาพปญหาของประเทศ 
   2. มีกลไกที่มีประสิทธิภาพปฏิรูปและสรางความปรองดอง 
   3. มีมาตรการปองกันไมใหนักการเมืองใชอํานาจแสวงหาประโยชน

เพื่อตนเองและพวกพอง 
   4. มีแนวทางการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอยางใหผล 
   5. สรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการปกปองผลประโยชนประเทศ 
   คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ

ตามความคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติ-
บัญญัติแหงชาติ และประชาชนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง จากนั้นเขาสูกระบวนการจัดใหมีการออกเสียงประชามติตอไป 

  1) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
สององคกรรวมกันเรียกวา “คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดิน มีนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน 

  2) สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เปนประธาน 
  3) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ นาคะตะ 

เปนประธาน  
5. เฉลย 4) ทิฐิ : ความเห็นแกตัว 
   ทิฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน ขาดเหตุผล ไมฟงความ

คิดเห็นของคนอื่น ยึดมั่นในทฤษฎี อุดมการณ ความเห็นของตนเอง โดย
ปราศจากการไตรตรอง 

   ฉะนั้น ผูที่มีทิฐิจึงเปนคนที่ไมมีใครอยากคบดวย ขัดกับหลักการ
ในสังคมประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


