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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคํา “ที่, ซึ่ง, อัน” ไมถูกตอง 
 1) เด็กนักเรียนซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดมารยาทเปนเด็กผูชาย 
 2) ปลานกแกวคือปลาที่มีประโยชนตอทองทะเลมาก 
 3) อาหารที่ชาวตางชาตินิยมมากที่สุดอยางหนึ่งคือผัดไทย 
 4) กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายซึ่งเปนบรรทัดฐานในการปกครองประเทศ  
2. “นี่เธอ เธอรูมั้ยวากระเปาใบนี้ราคาหลายแสนนะ อยางเธอนะไมมีปญญาหาซื้อ

หรอกนะ”  ขอใดเปนการประเมินผลบทสนทนาขางตนไดเหมาะสมที่สุด 
 1) พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป 
 2) รูจักสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง 
 3) สามารถใชสํานวนภาษาไดอยางเปนกันเอง 
 4) ขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร  
3. “นั่นรถของเธอ ....................”  คําในขอใดเมื่อเติมแลว แสดงวาผูพูดอยากได

ความมั่นใจ 
 1) ไมใชหรือ 2) หรือ 3) ใชไหม 4) หรือไม  
4. คําซ้ํา 4 จังหวะในขอใดไมถูกตอง 
 1) เจากี้เจาการ 2) ลูกเสือลูกโจร 3) น้ําอดน้ําทน 4) หนังสือหนังหา  
5. “แจมจะแดมแจมวาว ณ บัดนาวนั้นโดนใจ เลนสวยไมยอมฟงใคร มีปุมกดไลค

ไหมเธอ นี่ก็ดึกแลวหนออยากขอเปนเพื่อน ไมวายังไงจะไมยอมลาเลือนใหกลับบาน
เปนเพื่อน เอาไหม” บทเพลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในขอใด 

 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) มีคําหลายคําหมายถึงสิ่งเดียวกัน 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “การที่พระพุทธศาสนาเผยแผไปทั่วโลก ทําใหสรางสรรคอารยธรรมแกโลก

มากมาย” ขอมูลในขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุดในการสนับสนุนคํากลาวนี้ 
 1) หลักธรรมคําสอนที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหเปยมไปดวยคุณธรรม 

จริยธรรม ใหสุขสงบและอยูรวมกันอยางสันติ 
 2) กระแสความเชื่อที่วาทําบุญมากยอมไดกุศลมากมาย 
 3) เกจิอาจารยชื่อดังสามารถปลุกเสกพระใหแคลวคลาดจากภยันตรายแก     

ผูสวมใสติดกาย 
 4) การมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ มีผูเขารวมพิธีกรรมมาก      

ทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชน  
2. “รางรัฐธรรมนูญฉบับกอนลงประชามติ” หรือ “รางรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป”    

ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญดําเนินการแลวเสร็จมีทั้งหมด 279 มาตรา มี
จํานวน 105 หนา ซึ่งเปนรางรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2559 จากนั้นจะนําเขาสู
กระบวนการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

 จากขอความขางตน องคกรใดในขอตอไปนี้มีหนาที่ดําเนินการจัดใหมีการออก
เสียงประชามติ 

 1) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
 2) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
 3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 4) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

 
 
 
 
 
 
 
  
3.  “เด็กหญิงอัญชนาใฝฝนที่จะเปนนักเทนนิสที่ดี เธอจึงสมัครเขาชมรมเทนนิส

ของโรงเรียน กอนการแขงขัน 3 เดือน ครูฝกบอกใหเธอเตรียมตัวเขาคาย    
เธอตองตื่นตี 5 เชามืดมาวิ่ง วายน้ํา เพื่อทําตัวใหแข็งแรง ตองซอมตามตาราง 
ที่กําหนด เด็กหญิงอัญชนาจึงไมไดเที่ยว ดูละคร หรือทําตามใจในสิ่งที่ตนเอง
อยากทํา เพื่อใหการแขงขันของเธอชนะคูแขง” การกระทําดังกลาวสอดคลองกับ
พุทธภาษิตขอใด 

 1) อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน 
 2) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกวา 
 3) ธมฺมจารี สุขํ เสติ : ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
 4) สาธุ รูปานํ กตฺูกตเวทิตา : ความกตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี  
4. “รัฐมนตรีถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอตําแหนงหนาที่” การกระทํา

ดังกลาวจะตองเปนอํานาจพิจารณาคดีของศาลในขอใด 
 1) ศาลชั้นตนคดีอาญา 
 2) ศาลปกครอง 
 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 4) ศาลแรงงาน  
5. ขอใดคือสิ่งที่แตกตางกันมากที่สุดของผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ

กับสงครามโลกครั้งที่ 1 
 1) เกิดองคการความรวมมือระหวางประเทศ 
 2) มีการรบทางอากาศ เครื่องบินรบ การทิ้งระเบิดปรมาณู 
 3) เศรษฐกิจตกต่ํา ขาดแคลนอาหารและที่อยูอาศัย 
 4) ผูคนเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เด็กนักเรียนซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดมารยาทเปน

เด็กผูชาย  
   แกไขจาก “ซึ่ง” เปน “ที่”  
2. เฉลย 4) ขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
   เนื่องจากบทสนทนาขางตนแสดงใหเห็นชัดเจนวาผูพูดกลาวดูถูก

ผูอื่น ซึ่งถือไดวาขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารมากที่สุด  
3. เฉลย 1) ไมใชหรือ 
   เมื่อเติมลงในชองวาง จะไดประโยค “นั่นรถของเธอไมใชหรือ” 
   ประโยคคําถามแบบปฏิเสธ มักใชถามเมื่อผูถามตองการความ

มั่นใจในคําตอบจากผูตอบ  
4. เฉลย 2) ลูกเสือลูกโจร 
   ที่ถูกตอง คือ ลูกเสือลูกตะเข  
5. เฉลย 2) เกิดคําใหม 
   บทเพลงนี้แสดงให เห็นถึงการเกิดคําใหมที่มาจากคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเรานํามาใชเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เชน บัดนาว, ไลค 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) หลักธรรมคําสอนที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหเปยมไปดวยคุณธรรม 

จริยธรรม ใหสุขสงบและอยูรวมกันอยางสันติ 
   อารยธรรม คือ พัฒนาการของวัฒนธรรมที่เจริญขั้นสูง หรือระดับสูง 

หลักธรรมคําสอนที่ขัดเกลาจิตใจของมนุษยทําใหเปยมดวยคุณธรรมจริยธรรม มี
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ทําใหเกิดความสุขสงบของจิตใจแกตนเอง
และทําใหอยูรวมกันอยางสันติ รวมมือกันสรางสรรคคุณธรรมจากพระพุทธศาสนา 
เชน ทศพิธราชธรรม ดานการปกครอง, นาถกรณธรรม คือ คุณธรรมที่เปนที่
พึ่งของตนเอง, ฆราวาสธรรม คือ ธรรมของผูครองเรือน นอกจากนี้ความ
ศรัทธายังทําใหสรางสรรคสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงาม  

2. เฉลย 3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
   พระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2559 มาตรา 6 บัญญัติวา เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับมอบราง
รัฐธรรมนูญจากคณะรัฐมนตรี และในกรณีไดรับมอบประเด็นเพิ่มเติมจากสภา
นิติบัญญัติแหงชาติเพื่อดําเนินการใหมีการออกเสียงใหถือวาการดําเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 (1)    
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2550  

3. เฉลย 2) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกวา 
   การชนะตน คือ การควบคุมตนเองใหทําในสิ่งที่ควรทํา คือ 

สามารถบังคับตนเองใหอยูในระเบียบวินัย ทําความดีละความชั่ว กระทําดีทั้ง
กาย วาจา ใจ เพราะการบังคับใจใหทําความดีเปนสิ่งที่ยาก หากยังลุมหลงกับ
กิเลสที่มายั่วยุ อาจทําใหเสียความตั้งใจ ฉะนั้นเมื่อชนะใจตนเอง บังคับตนให
ขยันทํางานตามตารางก็จะบรรลุความสําเร็จ  

4. เฉลย 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเกิดขึ้น

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหมีเพื่อ    
ทําหนาที่พิจารณาคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ที่ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอ
หนาที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้ งกรณีบุคคลอื่นที่ เปนตัวการ ผู ใช หรือ
ผูสนับสนุนดวย  

5. เฉลย 2) มีการรบทางอากาศ เครื่องบินรบ การทิ้งระเบิดปรมาณู 
   หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดองคการความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อสงเสริมสันติภาพ ไดแก องคการสันนิบาตชาติ สวนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เกิดองคการสหประชาชาติ 

   หลังสงครามทั้งสองครั้งทําใหเศรษฐกิจตกต่ํา ขาดแคลนอาหาร    
ที่อยูอาศัย ผูคนเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ 

   แตสิ่งที่แตกตางกันมากที่สุด คือ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใช คือ การรบทางอากาศ เครื่องบินรบ เรือบรรทุก
เครื่องบินซึ่งสามารถเปนฐานที่ มั่นกลางทะเลเคลื่อนยายโจมตีเปาหมายได
สะดวก โดยเฉพาะการนําระเบิดปรมาณูมาใชในการทําลายลางในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งไมเคยมีมากอน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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