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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดบกพรองในเรื่องการใชคํากํากวม 
 1) สมชายรีบรอนเดินออกจากบานไปอยางรีบเรงจนลืมกุญแจรถ 
 2) เรือดวนขามแมน้ําเจาพระยาแลนไปอยางชาๆ 
 3) เธอกลับมาถึงบานค่ําเกินไปอาหารเย็นหมดแลว 
 4) ไสเดือนเปนสัตวที่นาหวาดเสียว  
2. ขอใดคือองคประกอบของการสื่อสาร 
 1) ผูสงสาร  ผูรับสาร  2) ผูสงสาร  สาร 
 3) ผูสงสาร  สาร  ผูรับสาร 4) ผูสงสาร  สาร  สื่อ  ผูรับสาร  
3.  การพรางตัวเปนการซอนตัว โดยปกปดตัวมันเองใหรอดพนจากอันตราย 

รวมถึงการเลียนแบบ ซึ่งเปนพฤติกรรมการเลียนแบบใหตัวมันเหมือนสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นเพื่อตบตาสัตวตางๆ ใหเขาใจมันผิดไป นับเปนความสามารถทาง
วิวัฒนาการ ที่พวกมันสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางแนบเนียน 
เพราะผูที่แข็งแกรงและปรับตัวเองไดเทานั้นจึงจะสามารถอยูรอด 

  การพรางกายของสัตว มันทําเพื่อเปนทั้งการซอนตัวเพื่อรักษาชีวิตจากเหลา
นักลา หรือบางก็ทําเพื่อตบตาเหยื่อในฐานะนักลาเสียเอง เพราะผูลาก็ใชวา
จะตองเลนเกมรุกเขาหาเหยื่อเสมอไป นักลาบางตัวจึงเลือกที่จะทําตัวกลมกลืน
ไปกับสิ่งแวดลอมเพื่อซุมรอเหยื่อ ที่เขามาหามันเองอยางสงบนิ่ง 

     (“การพรางกาย” เมื่อสัตวเลนซอนหา) 
 ขอความขางตนใชภาษาระดับใด 
 1) ระดับทางการ   2) ระดับกึ่งทางการ 
 3) ระดับไมเปนทางการ  4) ระดับกันเอง  
4. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาญี่ปุน 
 1) คุณแมใหนองใหไปซื้อเสนยากิโซบะ 
 2) เราสามารถนําหนังสือพิมพไปขายรถซาเลงได 
 3) เพื่อนชวนไปรองเพลงคาราโอเกะ 
 4) สุกี้ยากี้ เปนเมนูประจําของบาน  
5. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาบาลีทุกคํา 
 1) ศรัทธา  กรีฑา  บุปผา 2) เกษตร  ภรรยา  กัญญา 
 3) มัจฉา  หฤทัย  กังขา 4) ปญญา  จุฬา  อิตถี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สงครามระหวางไทยกับพมาครั้งสุดทาย คือ สงครามเมืองถลาง หลังจากเสร็จ

ศึกสงครามเมืองถลางแลว พมาก็มิไดยกกองทัพมาโจมตีไทยอีกเลย เนื่องจาก
เหตุผลในขอใด 

 1) ไทยยึดพมาเปนเมืองขึ้นอยางเบ็ดเสร็จ 
 2) พมาถูกรุกรานจากอังกฤษ 
 3) พมาตองปราบกบฏภายใน 
 4) พมาหันไปรุกรานชาติอื่นแทน  
2. การควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เปนการใชอํานาจในดานใด 
 1) อํานาจบริหาร   2) อํานาจตุลาการ 
 3) อํานาจนิติบัญญัติ  4) อํานาจอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ลักษณะการปกครองในขอใดไมใชการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 1) พระมหากษัตริยเปนประมุขแหงรัฐ เปนศูนยรวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 
 2) ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ไดรับการเสนอชื่อ

และไดรับเสียงขางมากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 3) สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่ควบคุมการทํางานของรัฐบาล โดยการตั้งกระทู

ถามคณะรัฐมนตรี หรือขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

 4) สภาผูแทนราษฎรทําหนาที่ในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายของสภาผูแทนราษฎร  

4. ลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัดที่สุดของทวีปอเมริกาใตคือขอใด 
 1) เขตที่ราบสูง 
 2) เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก 
 3) เขตที่ราบภาคกลาง 
 4) เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก  
5. ขอใดเปนลักษณะเดนของนโยบายการคาแบบคุมกัน 
 1) สงเสริมใหทําการคาไดอยางเสรี 
 2) เพิ่มอัตราการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
 3) กีดกันการเขามาลงทุนภายในประเทศ 
 4) การตั้งกําแพงภาษีใหสูงขึ้น 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) เธอกลับมาถึงบานค่ําเกินไปอาหารเย็นหมดแลว 
   ประโยคที่วา “เธอกลับมาถึงบานค่ําเกินไปอาหารเย็นหมดแลว” 

ตีความไดวา กลับมาถึงบานชาเกินไปอาหารมื้อเย็นหมดแลว หรือกลับมาถึง
บานชาเกินไปอาหารที่ปรุงเสร็จรอนๆ เย็นหมดแลว 

  1) บกพรองเรื่องการใชคําฟุมเฟอย 
  2) บกพรองเรื่องการใชคําขัดแยงกัน คือ เรือดวน แตแลนไปอยางชาๆ 
  4) บกพรองเรื่องการใชคําผิดความหมาย  
2. เฉลย 4) ผูสงสาร  สาร  สื่อ  ผูรับสาร 
   องคประกอบของการสื่อสาร ไดแก  ผูสงสาร  สาร  สื่อ  และผูรับสาร  
3. เฉลย 3) ระดับไมเปนทางการ 
   ขอความที่กําหนดไวใชภาษาระดับไมเปนทางการ  
4. เฉลย 2) เราสามารถนําหนังสือพิมพไปขายรถซาเลงได 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาญี่ปุน 
  1) คํายืมภาษาญี่ปุน ไดแก ยากิโซบะ 
  3) คํายืมภาษาญี่ปุน ไดแก คาราโอเกะ 
  4) คํายืมภาษาญี่ปุน ไดแก สุกี้ยากี้ 

5. เฉลย 4) ปญญา  จุฬา  อิตถี 
  1) ศรัทธา เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   กรีฑา เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   บุปผา เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
  2) เกษตร เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   ภรรยา เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   กัญญา เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
  3) มัจฉา เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
   หฤทัย เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   กังขา เปนคําที่มาจากภาษาบาลี  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พมาถูกรุกรานจากอังกฤษ 
   การที่พมาไมไดมาโจมตีไทยอีกเลยหลังจากสงครามเมืองถลาง 

เพราะพมาถูกรุกรานจากอังกฤษ เนื่องจากการลาอาณานิคมของอังกฤษและชาติ
ตะวันตกหลายชาติ พมาเปนเสนทางที่ผานไปยังอินเดีย และทรัพยากรในพมา 
มีมาก จึงเปนที่สนใจในการถูกลาอาณานิคม  

2. เฉลย 1) อํานาจบริหาร 
   อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 3 ดานที่สําคัญ 

คือ 
   ดานบริหาร คือ การควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง 
   ดานตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีการ

กระทําที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 
   ดานนิติบัญญัติ คือ การออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนดที่

จําเปนตอการปฏิบัติงาน  
3. เฉลย 4) สภาผูแทนราษฎรทําหนาที่ในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ 

สมาชิกวุฒิสภาทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายของสภาผูแทนราษฎร 
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ทําหนาที่รวมกันใน

รัฐสภา โดยกฎหมายที่สําคัญ เชน พระราชบัญญัติ ตองผานการเห็นชอบของ
รัฐสภาเสมอ โดยเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมติผานรางพระราชบัญญัติแลว 
วุฒิสภาตองนํามาพิจารณาและลงมติ หากวุฒิสภาเห็นชอบแลว นายกรัฐมนตรี
จะนํารางพระราชบัญญัตินั้น ใหพระมหากษัตริยลงพระปรมาภิไธย เพื่อ
ประกาศใชเปนพระราชบัญญัติตอไป  

4. เฉลย 4) เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก 
   ภูมิประเทศทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใตเปนเขตเทือกเขา และที่

ราบสูงภาคตะวันตก ทอดแนวยาวจากเหนือไปใต คือ เทือกเขาแอนดีสขนานกับ
แนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ยอดเขาสูงสุด คือ ละคอนคากัว และเนื่องจาก
เปนเทือกเขาสูงและมีความยาวมาก ทําใหเปนลักษณะภูมิประเทศที่เดนชัดที่สุด
ของทวีปอเมริกาใต  

5. เฉลย 4) การตั้งกําแพงภาษีใหสูงขึ้น 
   นโยบายการคาแบบคุมกัน มุงสนับสนุนและคุมกันการผลิตสินคา

และบริการภายในประเทศ โดยรัฐจะสงเสริมการสงออกและกีดกันการนําเขา
สินคาจากตางประเทศดวยการสรางเงื่อนไขและขอจํากัดเพื่อกีดกันสินคาจาก
ตางประเทศไมใหเขามาเปนคูแขงกับสินคาในประเทศ 

   นโยบายการคาแบบคุมกัน (นิยมใชกัน) โดยมีมาตรการสําคัญ
สําหรับใชปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. จํากัดปริมาณการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
   2. จํากัดปริมาณการสงออก 
   3. การตั้งกําแพงภาษีใหสูงขึ้น 
   4. กําหนดมาตรฐานคุณภาพของสินคานําเขาใหสูงขึ้น 
   5. ใหเงินอุดหนุนหรือชวยเหลือผูผลิตและสงออก  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


