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 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีการแสดงเหตุผลที่ตางไปจากขออื่น 
 1) การรับรูขอมูลขาวสารในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใครครวญดวยปญญา 

เพื่อจะไดไมตกเปนเหยื่อของคนบางกลุมที่คอยจองหาโอกาส 
 2) อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารที่คนจําเปนตองใชบริการกันอยางมาก จึงทําให

ไมสามารถแยกออกจากชีวิต ประจําวันของผูคนในสังคมปจจุบันได 
 3) การประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต เปนเรื่องที่เหมาะสม  

เปนอยางยิ่งดวยจะไดเปนการควบคุมจริยธรรมของการใชเครื่องมือสื่อสาร
ใหเปนไปอยางเหมาะสม 

 4) การบริโภคขอมูลขาวสารจากสื่ออินเทอรเน็ตโดยไมใชวิจารณญาณอยางถวนถี่ 
อาจทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลผู นั้นได        
ในหลายรูปแบบ  

2. ขอใดมีคําที่สะกดผิด 
 1) ขาวนักเรียนถูกไฟคลอกเสียชีวิตเปนเรื่องนาสลดใจมาก 
 2) วุนเสนพูดจาคลุมเครือทําใหชาคริตเขาใจผิด 
 3) เมื่อถูกงูพิษกัดใหขันเชนาะเหนือแผล 
 4) นองหมูชอบกินผัดกะเพราทะเลรานทานหญิง  
3. บทประพันธในขอใดที่สะทอนความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 1) จะเปามนตรดลใจใหดวงจิต    เจามิ่งมิตรรักใครเสนหา 
 2) หรือเคราะหกรรมอันใดไดนําชัก    มาสมัครรักเจาเทาดวงจิต 
 3) ขอวอนเทพเทวัญทุกชั้นฟา    จงชวยพานวลนองครองคูหมาย 
 4) ถึงจะเกิดอีกกี่ชาติจะปรารถนา    รวมชีวากับจอมขวัญนิรันดรไป  
4. บทรอยกรองในวรรคใดมีคําที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาษาในดานการออกเสียง 
 1) ผูใหญหาผาใหม   2) ใหสะใภใชคลองคอ 
 3) ใฝใจเอาใสหอ   4) มิหลงใหลใครขอดู  
5. เมื่อคุณพอของเพื่อนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คําพูดปลอบประโลมในขอใด

เหมาะสมที่สุด 
 1) มานี เธอตองทําใจใหได เมื่อถึงคราวเคราะหรายไมมีใครหรอกที่จะรอดชีวติมาได 
 2) ไมมีใครหรอกมานีที่เกิดมาแลวไมตาย เธอจงคิดเสียวาความตายเปนเรื่อง

ธรรมดาของโลก 
 3) อยากลัวไปเลยมานี ถึงเธอจะเสียคุณพอไป เธอก็ยังเหลือคุณแมที่ร่ํารวย

พอที่จะใหความสุขสําราญแกเธอได 
 4) มานี ที่คุณพอของเธอตองจากไปรวดเร็วเชนนี้ มันเปนอุบัติเหตุซึ่งเกิดจาก

ความประมาทของทานเอง อยาเสียใจไปเลย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับระบบศักดินาของไทยสมัยอยุธยา 
 1)  บังคับใชผานพระไอยการตําแหนงศักดินาพลเรือนและศักดินาทหารหัวเมือง  
 2)  เปนเครื่องแสดงบงชี้ฐานะสูงต่ําตามลําดับตามจํานวนที่นา  
 3)  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ อภิสิทธิ์ และสิทธิตางๆ  
 4)  ใชเปนตัววัดในการปรับไหมและพินัยในกรณีขึ้นศาล   
2. บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสตมีขอปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมใด 
 1) พรหมวิหาร ๔   2) สังคหวัตถุ ๔ 
 3) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 4) เบญจศีล เบญจธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. หากบริษัท Apple Inc. ไมสามารถผลิตโทรศัพทมือถือยี่หอ iPhone รุนใหม

ลาสุดไดตามความตองการของผูบริโภค จะเกิดสิ่งใดตามมา 
 1) เกิดอุปทานสวนเกิน และอุปสงคสวนขาด 
 2) เกิดอุปสงคสวนเกิน และอุปทานสวนขาด 
 3) ราคาโทรศัพทมือถือยี่หอ iPhone จะลดต่ําลงกวาราคาดุลยภาพ 
 4) โทรศัพทมือถือยี่หอ iPhone จะไมเปนที่นิยม เพราะผูบริโภคจะไปซื้อยี่หอ

อื่นแทน  
4. หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอันเปนหลักการพื้นฐานใหทั่วโลกยึด

เปนบรรทัดฐานในการรางรัฐธรรมนูญของแตละประเทศมาจากองคการใด 
 1)  โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
 2)  ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
 3)  สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ 
 4)  สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) การประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต เปนเรื่องที่

เหมาะสมเปนอยางยิ่งดวยจะไดเปนการควบคุมจริยธรรมของการใชเครื่องมือ
สื่อสารใหเปนไปอยางเหมาะสม 

   ขอความในตัวเลือกนี้มีการแสดงเหตุผลในลักษณะผลไปหาเหตุ 
(ผลลัพธไปหาสาเหตุ)  

  1), 2) และ 4) เปนการแสดงเหตุผลในลักษณะเหตุไปหาผล (สาเหตุ 
ไปหาผลลัพธ)  

2. เฉลย 3) เมื่อถูกงูพิษกัดใหขันเชนาะเหนือแผล 
   ขันเชนาะ ที่ถูกตอง คือ ขันชะเนาะ  
3. เฉลย 2) หรือเคราะหกรรมอันใดไดนําชัก    มาสมัครรักเจาเทาดวงจิต 
   ความเชื่อทางพุทธศาสนาจะเนนเรื่องกรรม  
4. เฉลย 2) ใหสะใภใชคลองคอ 
   สะใภ กรอนเสียงมาจากคําวา สาวใภ  
5. เฉลย 2) ไมมีใครหรอกมานีที่เกิดมาแลวไมตาย เธอจงคิดเสียวาความตาย

เปนเรื่องธรรมดาของโลก 
   มีน้ําเสียงที่เหมาะสมที่สุดในการปลอบโยน 
  1) ใชน้ําเสียงกระดางเกินไป ทําใหผูฟงรูสึกวาผูพูดไมใสใจในความ

ทุกขของตนเทาที่ควร 
  3) มีน้ําเสียงประชดประชัน 
  4) มีน้ําเสียงตําหนิพอของมานี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) บังคับใชผานพระไอยการตําแหนงศักดินาพลเรือนและศักดินา

ทหารหัวเมือง 
   ระบบศักดินาสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนการจัดระเบียบทางสังคมดวย

การจําแนกฐานะทางสังคมตั้งแตสูงสุดจนถึงต่ําสุด พรอมกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ อภิสิทธิ์ และสิทธิตางๆ ที่คนในแตละระดับชั้นจะมีไดตามกฎหมาย 
โดยใชจํานวนที่นา หรือศักดินามากนอยเปนเครื่องแสดงบงชี้ฐานะสูงต่ําตามลําดับ  

   กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เกิดการผนวกรวม
อาณาจักรสุโขทัยเขากับอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1998 สมเด็จพระบรมไตร-
โลกนาถโปรดใหตราพระราชกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับศักดินาขึ้น เรียกวา      
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและนาทหารหัวเมือง ทําใหเกิดระบบศักดินา 
อันเปนเครื่องกําหนดสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบที่บุคคลพึงปฏิบัติตอ
สังคมอยางเครงครัด จากสาเหตุดังตอไปนี้ 

   1.  ตองการไพรพลในยามศึกสงคราม 
   2.  ตองการแรงงานเก็บเกี่ยวพืชผล 
   3.  ใชเปนตัววัดในการปรับไหมและพินัยในกรณีขึ้นศาล 
   4.  จัดระเบียบสังคมดวยการกําหนดสิทธิ หนาที่ และความ

รับผิดชอบของแตละคนผานศักดินา  
2. เฉลย 4) เบญจศีล เบญจธรรม 
   บัญญัติ 10 ประการ เปนหลักธรรมพื้นฐานที่ปฏิบัติไดงายของ

ศาสนาคริสต สอดคลอง เบญจศีล เบญจธรรม ของศาสนาพุทธ เปนคําสอน
เกี่ยวกับการละเวนความชั่วและการทําความดี 

  1) พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมสําหรับผูใหญ หรือผูบังคับบัญชา 
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

  2) สังคหวัตถุ ๔ คือ คุณธรรมในการสงเคราะห ไดแก ทาน ปยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตา 

  3) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ คุณธรรมสําหรับผูครองเรือน ไดแก 
   1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น 
   2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 
   3. กัลยาณมิตตา ถึงพรอมดวยการมีเพื่อนดี 
   4. สมชีวิตา การเลี้ยงชีพเหมาะสม  
3. เฉลย 2) เกิดอุปสงคสวนเกิน และอุปทานสวนขาด 
   กฎอุปสงค (Law of Demand) ระบุวาปริมาณความตองการซื้อ

สินคา (ปริมาณอุปสงค : quantity demanded) จะแปรผกผันกับราคา เมื่อ
ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลนั้นคงที่ ตัวอยางเชน เมื่อราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคมี
แนวโนมที่จะตองการซื้อสินคานั้นนอยลง เปนตน 

   กฎอุปทาน (Law of Supply) ระบุวาปริมาณสินคาที่ตองการขาย 
(ปริมาณอุปทาน : quantity supplied) จะแปรผันตามกับราคา เมื่อปจจัย
อื่นๆ ที่มีผลนั้นคงที่ ตัวอยางเชน เมื่อราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูขายมีแนวโนมที่
จะตองการขายสินคามากขึ้น เปนตน 

   -  หากปริมาณอุปสงคเทากับปริมาณอุปทาน เรียกวา ราคาดุลย-
ภาพและปริมาณดุลยภาพ  

   -  หากปริมาณอุปสงคมากกวาปริมาณอุปทาน ผลคือราคาสินคา
จะต่ํากวาราคาดุลยภาพของสินคานั้น ทําใหเกิดการขาดแคลนสินคาหรือสินคา
ขาดตลาด เรียกวา อุปสงคสวนเกิน  

   -  หากปริมาณอุปทานมากกวาปริมาณอุปสงค ผลคือเมื่อราคา
สินคาสูงกวาราคาดุลยภาพ จะเกิดสินคาลนตลาด เรียกวา อุปทานสวนเกิน  

4. เฉลย 2)  ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 
   หลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights หรือ UDHR) คือ การประกาศเจตนารมณในการรวมมือ
ระหวางประเทศที่มีความสําคัญในการวางกรอบเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
และเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ    
แหงสหประชาชาติ ใหการรับรองตามขอมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


