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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 7/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  ก. ความไดสดับมาก    และกําหนดสุวาที 
  ข. อีกศิลปศาสตรมี    จะประกอบมนุญการ 
  ค. อีกหนึ่งวินัยอัน    นรเรียนและเชี่ยวชาญ 
  ง. อีกคําเพราะบรรสาน    ฤดิแหงประชาชน 
 ขอความใดสอดคลองกับคําวา “พหูสูต” 
 1) ขอ ก. 2) ขอ ข. 3) ขอ ค. 4) ขอ ง.  
2. จากขอความตอไปนี้ ก คืออะไร 
  - ก เปนพระที่นั่งทรงไทยองคเดียวในพระบรมมหาราชวัง 
  - ก เปนสถาปตยกรรมชั้นเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร 
  - ก ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นกลาง 
  - ก เปนทองพระโรงที่รัชกาลที่ 1 เสด็จออกวาราชการ 
 1) พระที่นั่งจักรี   2) พระที่นั่งพิมานรัตยา 
 3) พระที่นั่งดุสิต   4) พระที่นั่งอมรินทรทราภิเษก  
3. “เชื่อวาหูเราไมตึง เพราะคนที่ทนนั่งดูการถายทอดรายการทางโทรทัศนมาดวยกัน 

ก็ยังยืนยันวาไดยินเหมือนกับเราชัดเจนวาพิธีกรผูผานงานอันนานิยมมา      
รอยแปดพันเกา ผูผานรอยเอ็ดเจ็ดยานน้ํา จะมาเพลี่ยงพล้ําเพราะคําราชาศัพท
คํานั้น” 

 ขอความขางตนขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผล  
 1) ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 2) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 
 3) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 4) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  
4. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
  “สุดยอดนวัตกรรมในโลกของงานแสดงเฟอรนิเจอรรุนใหมๆ ยิ่งใหญเปนปที่ 

32 ที่สุดของงานแสดงเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑ เพื่อการแตงบาน เปดคลังชุด
รับแขก ชุดหองนอน ชุดรับประทานอาหาร ชุดสํานักงาน ชุดสนาม และของ
แตงบาน รวมไอเดียหลากหลาย ดีไซนใหมๆ คุมสุดคุมกับโอกาสที่จะทําใหคุณ
แตงบานไดงายขึ้นและประหยัดขึ้น ภายใต Concept “The Best Fair of the 
year”” 

 1) ชนิดของสินคา   2) ความพิเศษของสินคา 
 3) คุณภาพของสินคา  4) แนวคิดในการจัดงาน  
5. ขอใดมีน้ําเสียงเชิงตําหนิ 
 1) นุงกระโปรงยาวอยางนี้ จะดีหรือ 
 2) ถาแตงหนาเขมกวานี้ จะสวยมาก 
 3) ผมทรงนี้ยาวไป นาจะซอยใหสั้นอีกนิด 
 4) แตงตัวเหมือนจะไปเลนลิเกเลยนะจะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ศีลในไตรสิกขา มีความสัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
 1) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสมาธิ 
 2) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
 3) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   
 4) ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  
2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจัดเปนกฎหมายประเภทใด 
 1) เอกชน - สารบัญญัติ 2) มหาชน - วิธีสบัญญัติ 
 3) เอกชน - วิธีสบัญญัติ 4) มหาชน - สารบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ในป พ.ศ. 2549 สหรัฐอเมริกากลาวหาประเทศไทยวา ทําการทุมตลาด

ผลิตภัณฑกุงแชแข็งในสหรัฐอเมริกา จึงกําหนดเก็บภาษีขาเขาผลิตภัณฑกุงแช
แข็งจากประเทศไทยในอัตราที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ประเทศไทยตองเสนอให
องคกรใดตอไปนี้ดําเนินแกไขปญหานี้ 

 1) UNCTAD 2) NAFTA 3) APEC 4) WTO  
4. สถานการณในขอใดทําใหเงินบาทมีคาแข็งขึ้น 
 1) ดุลการชําระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น 
 2) ระดับราคาสินคาและบริการในประเทศสูงขึ้น 
 3) คนไทยนิยมซื้อสินคาตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 4) ประเทศไทยใชหนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้น  
5. ที่ราบใดตอไปนี้ไมไดเกิดจากการทับถม 
 1) ที่ราบน้ําทวมถึงภาคกลางของไทย 
 2) ที่ราบใหญเกรตเพลนสในสหรัฐอเมริกา 
 3) ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําคงคา 
 4) ที่ราบลุมแมน้ําไนลในอียิปต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ขอ ก. 
   พหูสูต หมายถึง ผูรูมากเพราะฟงมาก  
2. เฉลย 3) พระที่นั่งดุสิต 
   จากคําอธิบายความหมายหรือคําอธิบายขางตน ก คือ พระที่นั่งดุสิต  
3. เฉลย 3) ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 
   ขอความที่กําหนดมีโครงสรางของการแสดงเหตุผล ดังนี้ 
   ขอสรุป - เชื่อวาหูเราไมตึง 
   ขอสนับสนุน - เพราะคนที่ทนนั่งดูการถายทอดรายการทาง

โทรทัศนมาดวยกัน ก็ยังยืนยันวาไดยินเหมือนกับเราชัดเจน 
   ขอสนับสนุน - พิธีกรผูผานงานอันนานิยมมารอยแปดพันเกา ผูผาน

รอยเอ็ดเจ็ดยานน้ํา จะมาเพลี่ยงพล้ําเพราะคําราชาศัพทคํานั้น  
4. เฉลย 3) คุณภาพของสินคา  
5. เฉลย 4) แตงตัวเหมือนจะไปเลนลิเกเลยนะจะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
   ไตรสิกขา หมายถึง ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 อยาง สําหรับพุทธ

บริษัท ประกอบไปดวย อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา หรือเรียก
กันงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา 

   1. ศีล คือ การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย หรือความสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีพ หรือ เรียกวา อธิศีลสิกขา ซึ่งตรงกับมรรค ๘ ในหัวขอ 
สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ, สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบทางกาย, 
สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ไดแก การประกอบอาชีพที่ชอบธรรมสุจริต
ไมหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดที่มีโทษ 

   2. สมาธิ คือ การตั้งมั่นของจิต หรือการทําใจใหสงบแนวแน     
ไมฟุงซาน หรือเรียกวา อธิจิตตสิกขา ซึ่งตรงกับมรรค ๘ ในหัวขอ 
สัมมาวายามะ คือ ความเพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว 
เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลว, สัมมาสติ คือ การ
ตั้งสติชอบ, สัมมาสมาธิ คือ การตั้งจิตมั่นชอบ หรือการมีสมาธิอยางแนวแน  

   3. ปญญา คือ ความรูเขาใจชัดเจน หรือ ความรอบรูในกองสังขาร
มองเห็นตามความเปนจริง หรือ เรียกวา อธิปญญาสิกขา ซึ่งตรงกับมรรค ๘ 
ในหัวขอ สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาอันเห็นชอบ หรือมีปญญาเห็นอริยสัจ ๔, 
สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หรือความคิดที่ถูกตอง  

2. เฉลย 1) เอกชน - สารบัญญัติ 
   ประเภทของกฎหมายโดยแบงตามการยึดถือลักษณะความสัมพันธ

เปนเกณฑ จะแบงออกได 2 ประเภท คือ 
   1. กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่กําหนดสถานะและนิติสัมพันธ

ระหวางเอกชนกับเอกชนในฐานะที่เทาเทียมกัน เชน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายการเกษตร กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

   2. กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่กําหนดสถานะและนิติสัมพันธ
ระหวางรัฐหรือหนวยงานของรัฐกับเอกชน โดยกฎหมายมหาชนมักจะเกี่ยวของ
กับผลประโยชนของคนสวนมากในรัฐ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครอง 
กฎหมายการคลังและภาษีอากร 

   ประเภทของกฎหมายโดยแบงตามการพิจารณาบทบาทของ
กฎหมายหรือตามเนื้อหา และวิธีใชกฎหมาย จะแบงออกได 2 ประเภท คือ 

   1. กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ
หนาที่ขอหาม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนกฎหมายที่มีเนื้อหาควบคุม
ความประพฤติของคนในสังคม หรือพูดงายๆ ก็คือเปนกฎหมายที่กําหนด
เนื้อหาของกฎเกณฑลวนๆ เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา 

   2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการ
ในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ไดแก กฎหมายวิธี
พิจารณาความตางๆ เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

3. เฉลย 4) WTO 
   ปญหาทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งเกิดจากประเทศสมาชิกของ

องคการการคาโลก (WTO) นั้นควรใหองคการการคาโลกเปนผูพิจารณาตัดสิน   
4. เฉลย 1) ดุลการชําระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น 
   ดุลการชําระเงินระหวางประเทศนั้น ถามีลักษณะเกินดุลจะมีเงินตรา

ตางประเทศเขามาสูประเทศของเรามากกวาออกไป จะทําใหประเทศมีเงินทุน
สํารองเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศจะเขมแข็งมากขึ้น และสงผลใหคาเงิน
ของประเทศแข็งคามากขึ้น (เงินมีคามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ)  

5. เฉลย 2) ที่ราบใหญเกรตเพลนสในสหรัฐอเมริกา 
   ที่ราบใหญเกรตเพลนสในสหรัฐอเมริกาเปนที่ราบต่ํา มีโครงสราง

ทางธรณีวิทยาเปนพื้นที่ต่ําอยูมาแตเดิม 
  1), 3) และ 4) นั้นเกิดจากการทับถมของตะกอนที่แมน้ําพัดพามาทับ

ถมบริเวณ 2 ฟากฝงแมน้ํา และปากแมน้ํา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


