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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงตัวสะกดมากที่สุด (ไมนับเสียงซ้ํา) 
 1) เช็ดน้ําตาแหงหัวใจใหเหือดแหง 2) เติมกําลังกลาแกรงกวาที่ผาน 
 3) ลืมวิกฤตผิดหวังของวันวาน 4) ใจราวรานกลับทานทนดวยตนเอง  
2. ขอใดมีเจตนาในการสื่อสารแตกตางจากขออื่น 
 1) ชีวิตยังคงสวยงาม  2) ของฟรีไมมีในโลก 
 3) โปรดเถิดรัก   4) เสียใจไมยอมเสียเธอ   
3. ประโยคในขอใดบกพรองเรื่องการใชคํา 
 1) คุณแมหั่นหนังปลาออกเปนแผนบางๆ 2) คุณแมสับหมูจนละเอียด 
 3) คุณแมปอกกระเทียมและหั่นเปนชิ้นๆ 4) คุณแมซอยหัวหอมเปนชิ้นเล็กๆ  
4. คําทับศัพทในขอใดไมมีคําศัพทบัญญัติ 
 1) แอร 2) โพเดียม 3) แอลกอฮอล 4) ยูนิฟอรม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของตลาดผูกขาด 
 1) มีผูขายรายเดียว   2) มีการกีดกันการเขาสูตลาด 
 3) สินคาไมสามารถทดแทนกันได 4) เอกชนจะไมมีสวนรวมในตลาดผูกขาด  
2. สถานการณในขอใดที่เกี่ยวของกับประเทศไทยในชวงเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 1 
 1) ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกประเภทริเริ่มอันดับที่ 55 ขององคการ

สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 
 2) ระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายหนัก ขาวขาดแคลน คนไทยยากลําบากมาก 
 3) ไทยสามารถยกเลิกและขอแกไขสัญญาไมเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอก

อาณาเขต และการเก็บอัตราภาษีต่ําที่ทํากับชาติตะวันตกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 4) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดตั้ง
ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา รวมตัวกันเพื่อตอตานญี่ปุน  

3. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ชาวพุทธไดสรางพระพุทธรูปปางตางๆ ขึ้น 
 1) มีรูปเคารพในพระพุทธศาสนาบูชาในวัดตางๆ 
 2) ความงดงามดานพุทธศิลปของชาวพุทธ 
 3) ใหมีพระพุทธรูปเปนมงคลแกชาวพุทธ 
 4) รําลึกถึงพระพุทธคุณ สรางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจา  
4. “ทวีปแอฟริกาตั้งอยูทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต เพราะมีเสนศูนยสูตรลาก

ผานกลางทวีป” ขอใดสัมพันธไมถูกตองเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา 
 1) ซาฟารี : แหลงทุงหญาและสัตวปาที่นักทองเที่ยวนิยมไปดูสัตว อยูที่เคนยา

และแทนซาเนีย 
 2) อียิปต : แหลงอารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 3) คลองสุเอซ : อังกฤษรวมทุนกับอียิปตขุดคลองเพื่อเชื่อมทะเลแดงกับทะเล

เมดิเตอรเรเนียน 
 4) ฟาโรห (Pharaoh) : กษัตริยผูปกครองอียิปต 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ใจราวรานกลับทานทนดวยตนเอง 
   มีเสียงตัวสะกด 5 เสียง 
   - แมเกย ไดแก ใจ, ดวย - แมเกอว ไดแก ราว 
   - แมกน ไดแก ราน, ทาน, ทน, ตน - แมกบ ไดแก กลับ 
   - แมกง ไดแก เอง 
  1) เช็ดน้ําตาแหงหัวใจใหเหือดแหง 
   เสียงตัวสะกด 4 เสียง 
   - แมกด ไดแก เช็ด, เหือด - แมกม ไดแก น้ํา 
   - แมกง  ไดแก แหง, แหง - แมเกย ไดแก ใจ, ให 
  2) เติมกําลังกลาแกรงกวาที่ผาน 
   เสียงตัวสะกด 3 เสียง 
   - แมกม ไดแก เติม, กํา - แมกง ไดแก ลัง, แกรง 
   - แมกน ไดแก ผาน 
  3) ลืมวิกฤตผิดหวังของวันวาน 
   เสียงตัวสะกด 4 เสียง  
   - แมกม ไดแก ลืม - แมกด ไดแก กฤต, ผิด 
   - แมกง ไดแก หวัง, ของ - แมกน ไดแก วัน, วาน  
2. เฉลย 3) โปรดเถิดรัก 
   มีเจตนาบอกใหทํา (ขอรอง) 
  1), 2) และ 4) มีเจตนาแจงใหทราบ  
3. เฉลย 1) คุณแมหั่นหนังปลาออกเปนแผนบางๆ 
   ที่ถูกตอง คือ “คุณแมแลหนังปลาออกเปนแผนบางๆ”  
4. เฉลย 3) แอลกอฮอล 
   คําวา “แอลกอฮอล” ไมมีคําศัพทบัญญัติ 
  1) แอร ใชคําวา เครื่องปรับอากาศ 
  2) โพเดียม ใชคําวา แทนปาฐก 
  4) ยูนิฟอรม ใชคําวา เครื่องแบบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) เอกชนจะไมมีสวนรวมในตลาดผูกขาด 
   ตลาดผูกขาด 
   ตลาดผูกขาด หมายถึง ตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียว 

โดยสินคาและบริการในตลาดเปนสินคาที่ไมมีสินคาอื่นใดมาทดแทนกันไดเลย 
   สาเหตุการเกิดการผูกขาด 
   1. การกีดกันเนื่องมาจากการผลิตตองการประหยัดตอขนาด    

(ยิ่งผลิตมาก เสียตนทุนตอหนวยต่ําลง) ดังนั้นผูผลิตรายยอยไมสามารถเขามา
แขงขันทางดานราคาได เรียก “การผูกขาดโดยธรรมชาติ” 

   2. การที่ผูผลิตเปนผูผูกขาดทรัพยากรที่ใชในการผลิตเอง จึงมี
อํานาจผูกขาดตลาดสินคาดวย 

   3. การกีดกันเนื่องมาจากภาครัฐ เปนอํานาจผูกขาดอันเนื่องมาจาก
กฎหมาย 

   ขอดีของตลาดผูกขาด 
   - ในกรณีของสินคาที่ใชตนทุนประเภทคงที่จํานวนมหาศาล เชน 

กิจการสาธารณูปโภคประเภทตางๆ การประหยัดตอขนาดการผลิต ทําใหตนทุน
ตอหนวยจะลดลง รัฐมักเขามาควบคุมดานราคาสินคาและบริการประเภทนี้
เนื่องจากผูผูกขาดอาจตั้งราคาสูง จนผูบริโภคเดือดรอน 

   - ในกรณีการผลิตสินคาหรือการใหบริการบางประเภทที่มี
คุณประโยชน แตมีแรงจูงใจดานกําไรนอยจนเอกชนไมสนใจผลิต เชน บริการ
ปองกันประเทศ การผลิตวัคซีน 

   - ในกรณีสินคาและบริการที่ใหคุณและโทษตอสังคม รัฐตองเขา
มากํากับดูแลอยางเขมงวด เชน โรงงานยาสูบ 

   - การมีอํานาจผูกขาดอาจชวยสงเสริมในดานการวิจัยพัฒนา 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหมของอุตสาหกรรม 

   ขอเสียของตลาดผูกขาด 
   - ทําใหการผลิตสินคาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะ      

ผูผูกขาดไมมีคูแขงทางการคา จึงไมคอยใหความสนใจตอประสิทธิภาพในการ
ผลิตเทาใดนัก การใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงไมมีความคุมคามากที่สุด 

   - ผลผลิตที่นําออกมาจําหนายในตลาดอาจมีจํานวนไมพอเพียง
ตามความตองการบริโภค เพราะการตั้งราคาผลผลิตที่สูงของผูผูกขาดจาก
อํานาจผูกขาดที่มี ทําใหมีการเสนอซื้อหรืออุปสงคสินคาในตลาดต่ํา ผูที่ได
บริโภคอยางพอเพียงเปนกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา  

2. เฉลย 3) ไทยสามารถยกเลิกและขอแกไขสัญญาไมเปนธรรมเกี่ยวกับสิทธิ-
สภาพนอกอาณาเขต และการเก็บอัตราภาษีต่ําที่ทํากับชาติตะวันตกในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงตัดสินพระทัย
ประกาศสงครามกับกลุมมหาอํานาจกลางและสงทหารเขารวมกับฝาย
สัมพันธมิตรในยุโรป ภายหลังฝายสัมพันธมิตรชนะ สงผลดีตอไทยหลาย
ประการ เชน ไทยสามารถยกเลิกสัญญาไมเปนธรรมและขอแกไขสัญญาตางๆ 
ที่ทํากับหลายประเทศในยุโรป  

3. เฉลย 4) รําลึกถึงพระพุทธคุณ สรางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจา 
   พระพุทธรูปสําคัญปางตางๆ ไดสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระพุทธคุณ

และเปนแบบอยางแหงการดําเนินชีวิตประจําวันของเหลาชาวพุทธ โดยสรางจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจาในโอกาสตางๆ เชน 

   ปางมารวิชัย เปนพระพุทธรูปประทับนั่งในทาสมาธิ พระหัตถซาย
หงายวางบนพระเพลา พระหัตถขวาวางที่พระชานุ (เขา) นิ้วพระหัตถชี้ลงพื้นดิน 
เปนเหตุการณกอนที่พระพุทธเจาจะตรัสรู ทรงสูรบกับพญามาร และเสนามาร
ในที่สุดพระแมธรณีไดผุดขึ้นจากแผนดิน บีบมวยผมบันดาลใหเกิดกระแสน้ําเชี่ยว 
ไหลทวมพัดพากองทัพพญามารพายแพไปในที่สุด 

   ปางลีลา ปางปฐมเทศนา เปนตน 
   นอกจากนี้สังคมไทยยังมีคติความเชื่อบูชาพระประจําวันเกิดปาง

ประจําวันเกิดใน 1 สัปดาห ดังนี้ 
   วันอาทิตย ปางถวายเนตร วันจันทร ปางหามสมุทร 
   วันอังคาร ปางไสยาสน วันพุธ (กลางวัน) ปางอุมบาตร 
   วันพุธ (กลางคืน) ปางปาเลไลยก วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ 
   วันศุกร ปางรําพึง วันเสาร ปางนาคปรก  
4. เฉลย 3) คลองสุเอซ : อังกฤษรวมทุนกับอียิปตขุดคลองเพื่อเชื่อมทะเลแดง

กับทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
   ฝรั่งเศสไดรวมทุนกับอียิปตขุดคลองสุเอซเพื่อเชื่อมทะเลแดงกับ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


