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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีพยัญชนะตางจากพวก 
 1) ฑ  ช  ฌ 2) พ  ฟ  ธ 3) ฉ  ผ  ห 4) ฮ  ฒ  ซ  
2. ขอใดมีคําที่มีเสียงวรรณยุกตตรงกับคําวา “เพริศแพรว” ทุกคํา 
 1) ทิศทาง  เกิดขึ้น   2) เสริมสราง  เทิดทูน 
 3) พรางพราย  เรียบรอย 4) ชุมชื้น  ตมน้ํา  
3. ขอใดมีอุปลักษณโวหาร 
 1) หวานปานน้ําผึ้งเดือนหา 2) ชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ 
 3) ขาวราวกับกระดาษเอสี่ 4) พระคุณทานเทาภูเขาสูงใหญ  
4. คําที่ขีดเสนใตขอใดสะกดผิด 
 1) ขาวจัดเปนธัญพืชที่มีคายิ่งในยุคปจจุบัน 
 2) ตนกัลปพฤกษมอบโชคใหผูมาเที่ยวงานกาชาดทุกป 
 3) คนไทยหันมาปลูกไมจันทนหอมเปนพืชเศรษฐกิจกันมากขึ้น 
 4) บั้งไฟพญานากยังเปนปริศนาใหคนไทยขบคิดกันอีกยาวไกล  
5. ขอใดมีคําวิเศษณขยายคําวิเศษณ 
 1) กระเปาสีขาวเปอนแลว 2) การนินทากลาวรายหาควรไม 
 3) รถแลนเร็วมากบนทางดวน 4) พนักงานกวาดขยะกองใหญบนถนน  
6. ขอใดใชคําอุทานถูกตอง 
 1) โอย! วันนี้เธอดูสวยและโดดเดนมาก 
 2) วาย! ดีใจกับเขาดวย 
 3) โอโฮ! การทําแบบนี้เทากับดูถูกฉัน 
 4) อนิจจา! เจาตูบผูนาสงสารตกเปนเหยื่อ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เทือกเขาของภาคเหนือที่วางตัวเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวางประเทศไทย 

เมียนมาร และลาว คือเทือกเขาใด 
 1) ถนนธงชัย - ผีปนน้ํา 2) ถนนธงชัย - ตะนาวศรี 
 3) แดนลาว - หลวงพระบาง 4) ตะนาวศรี - หลวงพระบาง  
2. ขอใดเปนไปตามกฎของอุปทาน เมื่อราคาสินคาและบริการลดลง 
 1) ปริมาณความตองการเสนอขายเทาเดิม 
 2) ปริมาณความตองการเสนอขายลดลง 
 3) ปริมาณความตองการเสนอขายเพิ่มขึ้น 
 4) ปริมาณความตองการเสนอขายไมแนนอน  
3. การปลอยแกสพิษของประเทศไทยที่มีปริมาณมากและเปนสวนหนึ่งของภาวะ-

โลกรอน ตรงกับขอใด 
 1) แกสมีเทนจากนาขาว 
 2) แกสพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 3) สารไดออกซินจากเตาเผาศพและเผาขยะ 
 4) แกสคารบอนไดออกไซดจากการจราจรในเขตกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด (รัฐธรรมนูญ 2550) 
 1) กลุมผูประทวงสามารถทําสิ่งใดก็ได เพื่อเรียกรองตอรัฐบาล 
 2) รัฐบาลสามารถจับผูประทวงไดทันทีที่มีการชุมนุม 
 3) การประทวงอยางสงบสามารถกระทําไดในสังคมประชาธิปไตย 
 4) การประทวงโดยใชความรุนแรง เรียกวา กบฏ  
5. “จารึก” จัดเปนหลักฐานประเภทใด 
 1) หลักฐานที่เปนตํานาน 2) หลักฐานที่เปนเอกสาร 
 3) หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 4) หลักฐานที่เปนพงศาวดาร  
6. กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) สมแจงยายที่อยูภายใน 30 วัน 
 2) โอมีอายุ 7 ปบริบูรณ แมพาไปทําบัตรประจําตัวประชาชน 
 3) ขนุนหลังคลอดลูกแฝดแจงตอนายทะเบียนทองที่ภายใน 15 วัน 
 4) โจมีสัญชาติไทยอายุ 18 ป ไปแสดงตนขึ้นบัญชีทหารกองเกิน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ฉ  ผ  ห 
   พยัญชนะ ฉ  ผ  ห เปนอักษรสูง 
  1), 2) และ 4) เปนอักษรต่ํา  
2. เฉลย 4) ชุมชื้น  ตมน้ํา 
   คําวา “ชุมชื้น” และ “ตมน้ํา” มีเสียงวรรณยุกต โท - ตรี         

ซึ่งตรงกับคําวา “เพริศแพรว” 
  1) คําวา ทิศทาง มีเสียงวรรณยุกต ตรี - สามัญ และคําวา เกิดขึ้น   

มีเสียงวรรณยุกต เอก - โท 
  2) คําวา เสริมสราง มีเสียงวรรณยุกต จัตวา - โท และคําวา เทิดทูน 

มีเสียงวรรณยุกต โท - สามัญ 
  3) คําวา พรางพราย มีเสียงวรรณยุกต โท - สามัญ และคําวา 

เรียบรอย มีเสียงวรรณยุกต โท - ตรี  
3. เฉลย 2) ชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ 
   คําวา เปน เปนการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณโวหาร 
   อุปลักษณโวหาร คือ การเปรียบวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยนํา   

สองสิ่งที่ตางจําพวกกันแตมีลักษณะเดนเหมือนกันมาเปรียบเทียบกัน เชนเดียวกับ
อุปมา  

4. เฉลย 4) บั้งไฟพญานากยังเปนปริศนาใหคนไทยขบคิดกันอีกยาวไกล 
   “พญานาก” ถาดูเนื้อความในประโยคตองสะกดวา “พญานาค” 

เพราะ “นาค” หมายถึง งู ในวรรณคดี สวน “นาก” หมายถึง สัตวสี่เทาเลี้ยงลูก
ดวยนมชนิดหนึ่ง  

5. เฉลย 3) รถแลนเร็วมากบนทางดวน 
   คําวา “มาก” ขยายวิเศษณ “เร็ว” ซึ่งเปนคําวิเศษณขยายกริยา “แลน”  
6. เฉลย 4) อนิจจา! เจาตูบผูนาสงสารตกเปนเหยื่อ 
   อนิจจา เปนคําอุทานแสดงอาการปลงตก หรือแสดงความสงสาร 
  1) โอย! เปนคําอุทานแสดงความเจ็บปวด 
  2) วาย! เปนคําอุทานแสดงอาการตกใจ 
  3) โอโฮ! เปนคําอุทานแสดงอาการประหลาดใจ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) แดนลาว - หลวงพระบาง 
   พรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหวางประเทศไทย เมียนมาร และลาว 

คือ เทือกเขาแดนลาว - หลวงพระบาง  
2. เฉลย 2) ปริมาณความตองการเสนอขายลดลง 
   อุปทาน คือ ปริมาณสินคาหรือบริการที่ผูขายตองการจะเสนอขาย 

ณ ระดับราคาตางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในการเสนอขายสินคาของผูผลิต
หรือผูขายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นถาระดับสินคามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลา หรือการกําหนดราคาของตลาด จํานวนสินคาและบริการที่จะนําเสนอ
ขายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย กลาวคือ ถาราคาสินคาและบริการในตลาด
ชวงเวลานั้น มีระดับราคาสูงผูผลิตหรือผูขายก็จะผลิตหรือนําเสนอขายเปน
จํานวนมาก แตในชวงเวลาที่สินคาและบริการในตลาดลดลง หรือขายไดในราคา
ต่ําผูผลิตหรือผูขายก็จะไมนําสินคาออกมาเสนอขาย หรือลดจํานวนขายลง 

   กฎของอุปทาน คือ เมื่อราคาสินคาที่เสนอขายนั้นสูงขึ้นผูขายก็จะ
นําสินคาออกขายในปริมาณมาก แตเมื่อราคาสินคาที่เสนอขายนั้นลดลงผูขาย   
ก็จะนําสินคาออกขายในปริมาณลดลง  

3. เฉลย 1) แกสมีเทนจากนาขาว 
   การปลอยแกสพิษของประเทศไทยที่มีปริมาณมากและเปนสวนหนึ่ง

ของภาวะโลกรอน เนื่องจากมีการปลอยแกสมีเทนจากนาขาวดวยการปลอยให
น้ําแชขังตอขาวที่เก็บเกี่ยวแลว เมื่อเกิดการหมักนานจะทําใหเกิดแกสเรือนกระจก   

4. เฉลย 3) การประทวงอยางสงบสามารถกระทําไดในสังคมประชาธิปไตย 
   สิทธิในการประทวงนี้ไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา 63 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ    
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในสภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  

5. เฉลย 3) หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
   หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก หลักฐานที่เปนตัวหนังสือ 

โดยมนุษยไดทิ้งรองรอยขีดเขียนเปนตัวหนังสือประเภทตางๆ ในรูปของการ
จารึกในศิลาจารึกและการจารึกบนแผนโลหะ นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่เปนลายลักษณอักษรประเภทอื่นๆ เชน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตํานาน 
กฎหมาย เปนตน  

6. เฉลย 1) สมแจงยายที่อยูภายใน 30 วัน 
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
   1. การแจงยายที่อยูใหแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงในทองที่ที่ตน

มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎรภายใน  15 วัน นับตั้งแตวันยายออก 
   2. กฎหมายกําหนดใหเด็กไทยอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณ แตไมเกิน 

70 ป และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนภายในกําหนด 
1 ป นับแตกฎหมายมีผลบังคับใช หรือภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ซึ่งหากผูใดไมยื่นขอมีบัตรภายในกําหนดเวลา ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท 

   3. การแจงเกิดจะตองแจงตอนายทะเบียนในทองที่ที่เด็กเกิดภายใน 
15 วัน นับตั้งแตวันที่เกิด 

   4. ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุยาง 18 ป ใน พ.ศ. ใด ใหไป
แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน พ.ศ. นั้น ณ ภูมิลําเนาของตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


