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 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “นับเปนเรื่องที่นายินดียิ่ง ที่พบวาการประชุมทุกครั้งมีผูสนใจเขารวมประชุม 

เกินกวาเปาหมายที่กําหนด และไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิหลายทาน 
รวมทั้งวิทยากรในพื้นที่ อาทิ ผูวาราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น” 

 ขอความขางตน เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1) เชิงคุณคา   2) เชิงขอเท็จจริง 
 3) เชิงคุณคาและนโยบาย 4) เชิงขอเท็จจริงและคุณคา  
2. “สองปกขยับปกสองตาหลีกหลบโพยภัยหัวใจกับปกไกวรวมเปนหนึ่งจึงพอดี

วายฟาหาฟาใหมหรือวายใจอันเสรีหมายใดในปฐพีหรือไมมีจุดหมายใด” 
 ขอความขางตนเมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใด 
 1) โคลง 2) ฉันท 3) กาพย 4) กลอน  
3. ขอใดมีเสียงควบกล้ําที่ไมปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย 
 1) อควาเรียมนี้จุคนได 1000 กวาคน 
 2) เธอมีดีกรีเปนถึงดอกเตอรทางการศึกษา 
 3) ระเบิดนิวเคลียรถูกทิ้งลงมาลูกแลวลูกเลา 
 4) ฟลูโอคารีลจะชวยขจัดคราบหินปูนไดดี  
4. ขอใดเปนบทพรรณนาความงามตางจากพวก 
 1) เห็นฝูงยูงรําฟอน    คิดบังอรรอนรํากราย 
 2) สาลิกามาตามคู    ชมกันอยูสูสมสมร 
 3) งามทรงวงดั่งวาด    งามมารยาทนาดกรกราย 
 4) โนรีสีปานชาด    เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย  
5.  ก. บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว 
  ข. รอยใหยาวโยงอุบะแสนสะสวย 
  ค. บูชาพระประดับกับเกลามวย 
  ง. ชางแชมชอยหอยยวยเย็นเย็นตา 
 ขอใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบแท 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง. 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. กฎหมายใดที่มีหนาที่ควบคุมสังคมไดมากที่สุด 
 1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2) กฎหมายอาญา 
 3) กฎหมายแพงและพาณิชย 4) กฎหมายครอบครัวและมรดก  
2. ถาผูปกครองของนักเรียนไปซื้อขาวสารหอมมะลิชนิด 100% ถุงละ 5 กิโลกรัม 

จํานวน 5 ถุง จากซุปเปอรมารเก็ตแตปรากฏวาขาวสารที่บรรจุเปนขาวสารชนิด 
5% และมีน้ําหนักถุงละ 4.8 กิโลกรัม เพื่อรักษาสิทธิของตน นักเรียนควร
แนะนําผูปกครองใหนําเรื่องและหลักฐานไปรองเรียนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงหนวยงานใด 

 1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 2) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 3) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 4) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ถาบัญชีเดินสะพัดของไทยป 2554 ขาดดุล ดุลการชําระเงินของไทยในป 2554 

นี้จะเกินดุลไดในกรณีใด 
 1) ดุลการคาเกินดุล  2) ดุลบริการเกินดุล 
 3) ดุลเงินโอนและบริจาคเกินดุล 4) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายเกินดุล  
4. ขอใดคือแหลงกําเนิดน้ําเสียสวนใหญในประเทศไทย 
 1) น้ําเสียจากชุมชน  2) น้ําเสียจากการเกษตร  
 3) น้ําเสียจากอุตสาหกรรม 4) น้ําเสียจากการคมนาคมขนสง  
5. หัวใจของประชาธิปไตยมีวิธีการตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) หลักการประนีประนอม  
 2) หลักการปกครองเพื่อประโยชนของประชาชน 
 3) หลักการรับฟงและถือเจตนาของประชาชน 
 4) ความสํานึกเกี่ยวกับคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคล 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) เชิงขอเท็จจริง 
   เพราะขอความที่กําหนดใหเปนขอเท็จจริง  
2. เฉลย 3) กาพย 
   ขอความที่กําหนดเมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณ จะเปนคํา

ประพันธชนิดกาพย เรียก กาพยยานี 11 จัดใหมไดดังนี้ 
    “สองปกขยับปก สองตาหลีกหลบโพยภัย 
   หัวใจกับปกไกว รวมเปนหนึ่งจึงพอดี 
    วายฟาหาฟาใหม หรือวายใจอันเสรี 
   หมายใดในปฐพี หรือไมมีจุดหมายใด”  
3. เฉลย 4) ฟลูโอคารีลจะชวยขจัดคราบหินปูนไดดี 
   ฟล เปนเสียงควบกล้ําที่ไมปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย  
4. เฉลย 3) งามทรงวงดั่งวาด    งามมารยาทนาดกรกราย 
   เปนบทพรรณนาความงามของสตรี 
  1), 2) และ 4) เปนบทพรรณนาความงามของนก  
5. เฉลย 3) ค. 
   บูชาพระประดับกับเกลามวย มีคําที่ออกเสียงอักษรควบแท คือ 

พระ ประ เกลา 
   อักษรควบ คือ พยัญชนะตน 2 ตัว พยัญชนะตัวที่ 2 คือ ร ล ว    

ใชสระเดียวกัน มี 2 ชนิด ไดแก 
   1. อักษรควบแท ออกเสียงพยัญชนะตนทั้ง 2 ตัว กล้ํากันสนิท 

เชน กราบกราน ขวักไขว คลุมคลั่ง 
   2. อักษรควบไมแท มี 2 ชนิด 
    - ไมออกเสียง ร เชน จริง ไสร สราง เสริม 
    - ทร ออกเปนเสียง ซ เชน ทรวด ทรง ทราบ ทราม 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) กฎหมายอาญา 
   กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว 

เพื่อใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
และถาหากบุคคลใดกระทําการอันมีลักษณะหรือเขาองคประกอบที่กฎหมายอาญา
บัญญัติไวยอมตองไดรับโทษตามกฎหมายอาญา นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
ความผิดที่มีโทษทางอาญา ซึ่งวางไวสําหรับผูฝาฝนพระราชบัญญัติตางๆ แมไม
ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา แตก็ตองไดรับโทษเชนเดียวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งเรียกวา พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา      
การกระทําความผิดทางอาญานั้นอาจเกิดขึ้นไดทั้งโดยเจตนา ไมเจตนา และ  
โดยประมาท สําหรับการลงโทษนั้นอาจกระทําไดทั้ง เมื่อทําความผิดสําเร็จลง 
หรือเพียงแตพยายามกระทําความผิด และแมแตขั้นตระเตรียมการกระทําความผิด
ในบางกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิด โดยบทลงโทษทางอาญานั้น    
มี 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ  ริบทรัพยสิน  

2. เฉลย 2) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
   สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานที่รัฐ

ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูผลิต หรือไมไดรับความ
เปนธรรมจากผูผลิต  

3. เฉลย 4) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายเกินดุล 
   ดุลการชําระเงินฯ ประกอบดวยบัญชีที่เกี่ยวกับการเงินตางประเทศ 

2 บัญชี คือ บัญชีเดินสะพัด (การคา การบริการ การโอนเงินและการบริจาคเงิน
ระหวางประเทศ) กับบัญชีทุนเคลื่อนยาย  

   ดังนั้นถาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล และดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศจะเกินดุลได ก็ตอเมื่อดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายมีการเกินดุลมากๆ   

4. เฉลย 1) น้ําเสียจากชุมชน 
   ทุกตัวเลือกเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียลวนปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติ 

โดยเฉพาะแมน้ําลําคลองทั้งสิ้น แตน้ําเสียจากชุมชนในตัวเลือก 1) จะปลอยน้ําเสีย
ออกมามากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่เปนเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  

5. เฉลย 3) หลักการรับฟงและถือเจตนาของประชาชน 
   ความหมายของ “ประชาธิปไตย” (Democracy) มาจากภาษากรีก 

Democratia ประกอบดวย 2 คํา คือ Demos หมายถึง ประชาชน และ 
Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึง
หมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน 

   ดังนั้น หัวใจของประชาธิปไตยจึงหมายถึง หลักการรับฟงและถือ
เจตนาของประชาชน นอกจากนี้ยังยึดถือความเทาเทียม เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพทางความคิด เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตย ถือวาเปน
การปกครองของประชาชน บทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เปน
เจาของอํานาจอธิปไตยจึงถือวาการรับฟงเปนหัวใจของระบบนี้ เชน การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การพูดคุยเรื่องการเมือง การชวยพรรคการเมืองในการ
รณรงคหาเสียง การเขารวมประชุมทางการเมือง การเปนผูสมัครเขารับเลือกตั้ง 
หรือแมแตการเดินขบวนประทวง หรือสนับสนุนการดําเนินการของรัฐที่ยังผลให
ตนเองไดประโยชนหรือเสียประโยชน ถือเจตนาของประชาชนทั้งสิ้น 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


