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 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “รัฐบาลไดมีนโยบายแจกเช็คชวยชาติจํานวน 2,000 บาท ใหแกประชาชนที่

มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยกระตุนเศรษฐกิจ โดยหวังวา
ประชาชนคนไทยจะไดนําเงินจํานวนนี้ไปจับจายใชสอยเพื่อชวยใหเกิดสภาพ
คลองของเศรษฐกิจในภาพรวม” 

 จากขอความขางตนนี้มีการใชคําเชื่อมทั้งหมดกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) 6 คํา 2) 7 คํา 3) 8 คํา 4) 9 คํา  
2. ขอใดใชโวหารพจนตางจากขออื่น 
 1) ถึงมาตรวาทานจะไดความลําบากก็อุปมาเหมือนหนึ่งลุยเพลิงอันลุกแล    

ขามพระมหาสมุทรอันกวางใหญ ก็จะลือชาปรากฏชื่อเสียงทานไปภายหนา 
 2) ถาบุตรเปนอันตราย ขางหลังชีวิตเราก็จะตายดวย ประการหนึ่งมาตรวาจะยก

ไปก็ไมมีชัยชนะ ดวยเหตุไมสบาย แลวสั่งซุนเขียนวาครั้งนี้เราไมยกไปแลว 
 3) ซึ่งเราจะอยูดวยผูใดนอกจากเลาปนั้นอยาสงสัยเลย ตัวเราก็มิไดรักชีวิต        

อันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับ ทานเรงกลับไปบอกแกโจโฉใหตระเตรียม
ทหารไวใหพรอมเราจะยกไปรบ 

 4) เลาปนั้นเปนคนมีสติปญญา ถาจะละไวชาก็จะมีกําลังมากขึ้น อุปมาเหมือน   
ลูกนกอันขนปกยังขึ้นไมพรอม แมเราจะนิ่งไวใหอยูในรังฉะนี้ ถาขนขึ้น
พรอมแลวก็จะบินไปทางไกลไดซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะไดความขัดสน  

3. ความในขอใดไมใชสัญลักษณเปนกลวิธีในการเขียน 
 1) ทําตัวเปนสุนัขจิ้งจอกจนไมมีใครอยากคบ 
 2) สีทองของรวงขาวในทองนาสวยงามราวกับเปนทุงรวงทอง 
 3) ดอกไมที่ขาดไมไดสําหรับงานแตงงานก็คือดอกบานไมรูโรย 
 4) การทํางานในครั้งนี้ของเราทุกคนชวยกันระดมสมองเพื่อใหไดงานที่ดีที่สุด  
4. ขอใดสะทอนคานิยมในสังคมตางไปจากขออื่น 
 1) หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร    ถามิปลิดเสียใหเปลื้องไมตามใจ 
 2) ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ    พบไหนก็เปนแตเชนนั้น 
 3) วาหญิงชั่วผัวยังคราวละคนเดียว    มาตามตอมกันเกรียวเหมือนมึงไม 
 4) มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง    จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู  
5. คําทุกคําในขอใดที่เปนคําความหมายตามตัวและเชิงอุปมาไดทุกคํา 
 1) หัวเสีย  ตีนแมว  ถังแตก 2) กระเปาแบน  ชักดาบ  งูพิษ 
 3) หมดตูด  ปมะโว  ตัดเชือก 4) ตาขวาง  เกาเหลา  ขึ้นใจ  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชปจจัยที่กอใหเกิดวัฒนธรรมหลักของสังคมไทย 
 1) การใชอักษรและภาษาไทย 
 2) อิทธิพลทางพระพุทธศาสนา 
 3) ความหลากหลายของแตละเชื้อชาติ 
 4) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. ยุคสําริดมีความโดดเดนมากมาย ยกเวนขอใด 
 1) การประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปนครั้งแรก 
 2) เกิดการรบพุงการทําสงครามขยายอํานาจและดินแดน 
 3) มนุษยสรางอารยธรรมแรกเริ่มของโลก 
 4) เกิดระบบชลประทานควบคุมน้ํามาใชในเมือง  
3. ขอใดไมใชลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของน้ํา 
 1) สันทราย (Sand Dunes) 2) กุมภลักษณ (Pothole) 
 3) ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม (Delta) 4) กีเซอร (Geyser) 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. หลักความเชื่อในศาสนาอิสลามในขอใดที่กลาวไมถูกตอง 
 1) คัมภีรอัลกุรอาน คือ พระวจนะของพระอัลลอฮ 
 2) นบีมุฮัมมัด คือ ศาสนทูตองคสุดทายของพระอัลลอฮ 
 3) พระอัลลอฮเปนพระผูสรางที่มี 3 ภาค ในองคเดียวกัน 
 4) ศรัทธาในพระผูเปนเจา  
5. กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หนาที่ ขอหาม ถูกรวบรวมอยูในกฎหมายใด 
 1) กฎหมายอาญา   2) กฎหมายแพงและพาณิชย 
 3) กฎหมายสารบัญญัติ 4) กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) 8 คํา 
   ในขอความนี้มีคําเชื่อมทั้งหมด 8 คํา คือ แก, ที่, เพื่อ, โดย, วา, 

เพื่อ, ของ, ใน  
2. เฉลย 2) ถาบุตรเปนอันตราย ขางหลังชีวิตเราก็จะตายดวย ประการหนึ่ง

มาตรวาจะยกไปก็ไมมีชัยชนะ ดวยเหตุไมสบาย แลวสั่งซุนเขียนวาครั้งนี้เราไมยก
ไปแลว 

  1), 3) และ 4) ใชอุปมาเปนโวหารพจน  
3. เฉลย 2) สีทองของรวงขาวในทองนาสวยงามราวกับเปนทุงรวงทอง 
  1) ใชคําวา “สุนัขจิ้งจอก” เปนสัญลักษณของคนเจาเลห 
  3) ใชคําวา “ดอกบานไมรูโรย” เปนสัญลักษณของความรักที่ไมมีวันโรยรา 
  4) ใชคําวา “สมอง” เปนสัญลักษณของคนที่มีสติปญญาดี มีความคิดดี  
4. เฉลย 4) มันเกิดเหตุทั้งนี้ก็เพราะหญิง    จึงหึงหวงชวงชิงยุงยิ่งอยู 
   เปนการแสดงถึงคานิยมของผูชายที่มักจะมุงเอาชนะ เพื่อใหได

ครอบครองหญิงที่ตนใฝปอง  
  1), 2) และ 3) เปนการแสดงถึงคานิยมของคนในสมัยกอนที่ยึดมั่นใน

การมีผัวเดียวเมียเดียว  
5. เฉลย 2) กระเปาแบน  ชักดาบ  งูพิษ 
   กระเปาแบน  ชักดาบ  งูพิษ มีความหมายตามตัวและความหมาย

เชิงอุปมา 
   กระเปาแบน มีความหมายตามตัว หมายถึง กระเปาแบนจริงๆ 
    มีความหมายเชิงอุปมา หมายถึง เงินหมด 
   ชักดาบ มีความหมายตามตัว หมายถึง ชักดาบออกจากฝกจริงๆ ได 
    มีความหมายเชิงอุปมา หมายถึง กินแลวไมจายเงิน 
   งูพิษ มีความหมายตามตัว หมายถึง งูที่มีพิษ 
    มีความหมายเชิงอุปมา หมายถึง คนทรยศ ก็ได 
  1) หัวเสีย มีความหมายเชิงอุปมาไดเพียงอยางเดียว 
  3) หมดตูด  ปมะโว มีความหมายเชิงอุปมาไดเพียงอยางเดียว 
  4) ขึ้นใจ มีความหมายเชิงอุปมาไดเพียงอยางเดียว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ความหลากหลายของแตละเชื้อชาติ 
   1. วัฒนธรรมหลักของสังคมไทย หมายถึง วัฒนธรรมที่คนไทย

สวนใหญไดยอมรับนับถือปฏิบัติ สืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนาน มีปจจัยที่
กอใหเกิดขึ้น เชน 

    1.1 อิทธิพลของศาสนาพุทธที่มีตอวัฒนธรรมไทย (ตัวเลือก 2)) 
    1.2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข (ตัวเลือก 4)) 
    1.3 การใชอักษรและภาษาไทย แสดงถึงความเปนเอกราช 

และเอกลักษณของไทย (ตัวเลือก 1)) 
   2. วัฒนธรรมรอง (วัฒนธรรมยอย) เกิดจากบุคคลหลายเพศ วัย 

อาชีพ เชื้อชาติ ที่มีแนวความคิด ทัศนคติ แนวทางปฏิบัติที่แตกตางกันไป 
อธิบายแยกยอยได เชน 

    2.1 วัฒนธรรมยอยตามเชื้อชาติ ในสังคมหนึ่งๆ มักจะมีคน
หลายเชื้อชาติอยูปะปนกัน ทั้งนี้ แตละเชื้อชาติตางก็มีวัฒนธรรมเปนแบบฉบับ
ของตนเอง (ตัวเลือก 3)) 

    2.2 วัฒนธรรมยอยตามเกณฑอายุ ในสังคมหนึ่งๆ ยอมตองมี
คนที่มีอายุแตกตางกัน การปฏิบัติจึงแตกตางกันไป เชน การแตงกาย 
การละเลน การพูดจา ตลอดจนความสนใจ 

    2.3 วัฒนธรรมยอยตามทองถิ่น ในประเทศชาติหนึ่งๆ ประชากร
ยอมอยูกระจายกันไปตามภาคตางๆ วิถีชีวิต การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณียอมแตกตางกัน  

2. เฉลย 2)  เกิดการรบพุงการทําสงครามขยายอํานาจและดินแดน 
   ยุคสําริด (Bronze Age) (3000 ปกอนคริสตกาล)  
   - มนุษยรูจักเอาดีบุกมาผสมกับทองแดง กลายเปนสําริด (Bronze) 

มีความเหนียวหนาทนทาน แข็งแกรงกวาทองแดง ทําใหสามารถประดิษฐ อาวุธ 
เครื่องมือ เครื่องใชที่มีคุณภาพดีกวาเดิม  

   - สังคมเปลี่ยนแปลง เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน การ
ประดิษฐตัวอักษร สรางอารยธรรมแรกเริ่มของโลก ทาํแปนหมุนผลิตเครื่องปนดินเผา 
ควบคุมแหลงน้ําดวยระบบการชลประทาน และรูจักการทําเรือ 

   ยุคเหล็ก (Iron Age) (1000 ปกอนคริสตกาล) 
   - มนุษยพบโลหะชนิดใหมที่แข็งแกรง เหนียวหนาทนทาน และ

ราคาถูกกวาสําริดมาก คือ เหล็ก  
   - เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมาก ทั้งในดานการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจ เชน ทําใหเกิดการรบพุงการทําสงคราม ขยายอํานาจ 
รุกรานซึ่งกันและกัน ทําเครื่องมือทางการเกษตร เชน เคียวเกี่ยวขาว ไถเหล็ก 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคา   

3. เฉลย 1) สันทราย (Sand Dunes) 
   สันทราย (Sand Dunes) เปนลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการ

กระทําของลมอันเนื่องมาจากการพัดพาทรายไปตกทับถมกันในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง 

  2), 3) และ 4) เปนลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของน้ําทั้งสิ้น  
4. เฉลย 3) พระอัลลอฮเปนพระผูสรางที่มี 3 ภาค ในองคเดียวกัน 
   หลักศรัทธา 6 ประการ คือ 
   1. ศรัทธาในพระผูเปนเจา คือ พระอัลลอฮ แตเพียงองคเดียว 
   2. ศรัทธาในเทวทูตของพระเจาเรียกวา มลาอีกะฮ 
   3. ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน 
   4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตของพระอัลลอฮ 
   5. ศรัทธาในวันพิพากษา 
   6. ศรัทธาในการกําหนดแหงสิ่งที่ดีและสิ่งที่รายวาเปนไปตาม

สภาวการณ  
5. เฉลย 3)  กฎหมายสารบัญญัติ 
   กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law) หมายถึง กฎหมายที่

บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หนาที่ ขอหาม เปนกฎหมายที่คุมความประพฤติของ
คนในสังคมโดยตรง ตัวอยางเชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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