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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคํายืมมากที่สุด 
 1) กองทัพตองเดินดวยทอง 2) พิสูจนรักแทดวยกาลเวลา 
 3) ยามทุกขทุกคนตองสู 4) เมื่อเกิดเหตุเภทภัยไทยสามัคคี  
2. “สําหรับการแสดงวันนี้เปนการแสดงชุดพิเศษ พี่เบิรดจะมาในเพลงประกอบ

เรื่องกลกิโมโน” ขอความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในขอใด 
 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) การเปลี่ยนแปลงเสียง 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ  
3. ขอใดใชประโยคตางชนิดจากขออื่น 
 1) นกกระยางขาวลงหาปลาที่ริมทุง 2) ฉันผงะหงายดวยความตกใจสุดขีด 
 3) ผมรูสึกผิดหวังในตัวเอง 4) น้ําไหลเซาะตลิ่งพังทลาย  
4. ขอใดใชคําบุพบทไมถูกตอง 
 1) สุวิทยมอบดอกไมใหแกนองสาวในวันเกิด 
 2) ผูใหญไมควรใหเด็กเล็กๆ อยูโดยลําพัง 
 3) เขายื่นจดหมายลาออกตอหัวหนาแผนก 
 4) ภาพยนตรการตูนเรื่องนี้เหมาะสําหรับเด็กเล็ก  
5. ขอใดมีเจตนาในการสื่อสารแตกตางจากขออื่น 
 1) ถาเขามาฉันจะไป  2) รักแทแพใกลชิด 
 3) อยาเขาใจฉันผิด   4) ไมอยากบอกเธอ  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. แรงขับสําคัญในขอใดที่ทําใหศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เรียนจบเนติบัณฑิต

อังกฤษในเวลา 2 ปกับ 3 เดือน ของหลักสูตร 3 ปเต็ม 
 1) บิดาสนับสนุนการเรียนจึงมีกําลังใจมุมานะในการเรียน 
 2) มีเงินจํากัดจึงวิริยะอุตสาหะใฝเรียนเขาหองสมุดอานตํารา 
 3) มีความภูมิใจในวิชาชีพเพื่อจะไดเปนแบบอยางแกบุตร 
 4) มีอาจารยผูสอนใหกําลังใจฝกฝนใหเปนกรณีพิเศษ  
2. “เทศกาลผลไมในประเทศไทย เงาะโรงเรียนจะออกผลผลิตในระยะเดือน

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ชาวสวนจะบนวาเงาะราคาต่ํามาก ไมคุมกับ
ตนทุนการผลิต” จากขอมูลขางตน เมื่อระดับราคาผลผลิตเงาะโรงเรียนต่ํามาก
แสดงถึงเหตุการณในขอใด 

 1) ปริมาณผลผลิตเงาะโรงเรียนมีมากเกินความตองการของตลาด 
 2) ปริมาณผลผลิตเงาะนอยเกินไปขาดความสนใจของตลาด 
 3) เงาะสามารถแปรรูปในธุรกิจอุตสาหกรรมกระปองไดจึงถูกกดดันใหราคาต่ํา 
 4) เงาะราคาต่ําเพราะชาวสวนหันไปปลูกพืชราคาสูง เชน ทุเรียน มังคุด แทน  
3. พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ ๔ ซึ่งประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค  

สําหรับทุกขที่จะเกิดกับชีวิตทุกชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาจะตองรูวาชีวิตมี
ลักษณะอยางไร ชีวิตประกอบดวยอะไรบาง เราจะตองศึกษาเรื่องอะไร 

 1) ขันธ ๕ 2) ปญญา ๓ 3) ไตรลักษณ 4) สัปปุริสธรรม ๗  
4. สินคาที่จะพบไดในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด คือขอใด 
 1) โทรศัพท 2) ผักและผลไม 3) แชมพู 4) ปูนซีเมนต 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. คํากลาวใดไมถูกตองเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 1) ทวีปออสเตรเลียตั้งอยูในซีกโลกใต เปนทวีปที่มีขนาดเล็ก 
 2) ทวีปออสเตรเลียตั้งอยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรแอตแลนติก 
 3) ราชอาณาจักรตองกาเปนประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 4) ประเทศนิวซีแลนดซึ่งตั้งอยูในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีเมืองหลวง

ชื่อเวลลิงตัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เมื่อเกิดเหตุเภทภัยไทยสามัคคี 
   ปรากฏคํายืม 6 คํา ไดแก เกิด, เหตุ, เภท, ภัย, ไทย, สามัคคี 
  1) กองทัพตองเดินดวยทอง 
   ปรากฏคํายืม 2 คํา ไดแก ทัพ, เดิน 
  2) พิสูจนรักแทดวยกาลเวลา 
   ปรากฏคํายืม 2 คํา ไดแก พิสูจน, กาล 
  3) ยามทุกขทุกคนตองสู 
   ปรากฏคํายืม 1 คํา ไดแก ทุกข  
2. เฉลย 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ 
   “สําหรับการแสดงวันนี้เปนการแสดงชุดพิเศษ พี่เบิรดจะมาใน   

เพลงประกอบเรื่องกลกิโมโน” เปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะประโยคภาษาไทย    
เพราะขอความนี้ใชสํานวนภาษาตางประเทศ  

3. เฉลย 4) น้ําไหลเซาะตลิ่งพังทลาย 
   เปนประโยคสามัญ ซึ่งมีกริยามากกวา 1 ตัว แบงประโยคออกเปน 

น้ําไหล, น้ําเซาะตลิ่ง, ตลิ่งพังทลาย 
  1), 2) และ 3) เปนประโยคความเดียว  
4. เฉลย 2) ผูใหญไมควรใหเด็กเล็กๆ อยูโดยลําพัง 
   ที่ถูกตอง คือ “ผูใหญไมควรใหเด็กเล็กๆ อยูตามลําพัง”  
5. เฉลย 3) อยาเขาใจฉันผิด 
   มีเจตนาบอกใหทํา (คําสั่ง) 
  1), 2) และ 4) มีเจตนาแจงใหทราบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) มีเงินจํากัดจึงวิริยะอุตสาหะใฝเรียนเขาหองสมุดอานตํารา 
   ศาสตราจารยสัญญาธรรมศักดิ์แมจะเปนบุตรของพระยา แตบิดา

สิ้นชีวิตจึงมีเงินจํากัด แมจะไดรับทุน “รพีบุญนิธิ” ไปศึกษาวิชากฎหมายยัง
ประเทศอังกฤษ มีเงินทุนจํากัดจึงเปนแรงขับสําคัญที่ทําใหทานใฝเรียน ไมได
เที่ยวสนุกสนาน จึงวิริยะอุตสาหะใฝเรียนเขาหองสมุดอานตํารา จนสามารถ
สอบเปนเนติบัณฑิตโดยใชเวลาเพียง 2 ป 3 เดือน ของหลักสูตร 3 ปเต็ม  

2. เฉลย 1) ปริมาณผลผลิตเงาะโรงเรียนมีมากเกินความตองการของตลาด 
   ในเรื่องกลไกราคานั้น ราคาสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจจะถูกกําหนดขึ้นโดยอุปสงค ซึ่งแสดงปริมาณความตองการซื้อสินคา
ของผูบริโภค และอุปทานซึ่งแสดงปริมาณความตองการขายสินคาของผูผลิต 

   ฉะนั้น เมื่อใดที่ราคาสินคาหรือผลผลิตสูงมาก แสดงวาความ
ตองการของผูบริโภคมีมาก ทางผูผลิตก็จะผลิตสินคาและบริการเพิ่ม แตถา
เมื่อใดที่ระดับราคาสินคาหรือผลผลิตต่ํามาก แสดงวาสินคานั้นมีปริมาณเกิน
ความตองการของผูบริโภค 

   ในกรณีนี้ ระดับราคาผลผลิตเงาะโรงเรียนต่ํามาก แสดงวาปริมาณ
ผลผลิตเงาะโรงเรียนมากเกินความตองการของตลาด ทางผูผลิตหรือชาวสวน
ทั้งหลายตองลดปริมาณผลผลิตลง  

3. เฉลย 1) ขันธ ๕ 
   ในทางพระพุทธศาสนา ชีวิตประกอบดวยองคประกอบ 5 อยาง 

เรียกวา ขันธ ๕ ไดแก 
   1. รูป คือ สวนที่เปนรางกาย รวมทั้งพฤติกรรมของรางกาย เชน 

การหายใจ การเจริญเติบโตของรางกาย 
   2. เวทนา คือ ความรูสึกเวทนา มี 3 อยาง คือ สุขเวทนา (รูสึกสบายใจ), 

ทุกขเวทนา (รูสึกไมสบายใจ), อุเบกขาเวทนา (รูสึกเฉยๆ) 
   3. สัญญา คือ การกําหนดหมายรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาอะไรเปนอะไร 
   4. สังขาร คือ สิ่งที่ปรุงแตงจิต เชน แรงจูงใจ สิ่งกระตุน เชน จิต

คิดดีคิดชั่ว 
   5. วิญญาณ คือ การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ 
  2) ปญญา ๓ แปลวา ความรูทั่วถึง รูแจมแจง การพัฒนาปญญา มี    

3 วิธี คือ 
   1. สุตมยปญญา คือ ปญญาเกิดจากการฟง 
   2. จินตมยปญญา คือ ปญญาเกิดจากการคิด 
   3. ภาวนาปญญา คือ ปญญาเกิดจากการลงมือทํา 
  3) ไตรลักษณ แปลวา ลักษณะ 3 อยาง เปน “สามัญลักษณะ” มีดังนี้ 
   1. อนิจจตา คือ ความไมเที่ยง 
   2. ทุกขตา คือ ความทนอยูไมได ความเปนทุกข 
   3. อนัตตตา คือ ความไมใชตัวตน 
  4) สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมที่ทําใหคนเปนคนดี มี 7 ประการ คือ 
   1. การรูจักเหตุ 2. การรูจักผล 
   3. การรูจักตน 4. การรูจักประมาณ 
   5. การรูจักกาล 6. การรูจักชุมชน 
   7. การรูจักบุคคล  
4. เฉลย 3) แชมพู 
   ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
   - มีผูขายหรือผูผลิตในตลาดเปนจํานวนมาก แตไมมากเทากับ

ตลาดแขงขันสมบูรณ ผูผลิตแตละรายไดสวนแบงตลาดนอย จึงไมสามารถมี
อิทธิพลตอการกําหนดราคา 

   - สินคามีลักษณะแตกตางกัน ความแตกตางนี้อาจเกิดจาก
รูปลักษณหรือเกิดขึ้นในความรูสึกของผูซื้อ 

   - ผูผลิตหรือผูขายสามารถเขาออกจากตลาดไดอยางเสรี 
   ตัวอยางเชน สบู แชมพู กระดาษทิชชู ชาเขียว ลูกอม แครกเกอร 

น้ําปลา ฯลฯ  
5. เฉลย 2) ทวีปออสเตรเลียตั้งอยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทร

แอตแลนติก 
   ทวีปออสเตรเลียตั้งอยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย 
   ราชอาณาจักรตองกา เปนประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

มีเมืองหลวง คือ นูกูอะโลฟา 
   ประเทศนิวซีแลนดประกอบดวยเกาะใหญ 2 เกาะ และเกาะเล็กๆ 

จํานวนหนึ่ง มีเมืองหลวง คือเวลลิงตัน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


