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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีวรรณยุกตครบทุกเสียง 
 1) เสียงฦๅเสียงเลาอาง    อันใด พี่เอย 2) เสียงยอมยอยศใคร    ทั่วหลา 
 3) สองเขือพี่หลับใหล    ลืมตื่น ฤๅพี่ 4) สองพี่คิดเองอา    อยาได ถามเผือ  
2. ขอใดไมมีสัทพจน 
 1) มีก็แตเสียงจังหรีดกระกรีดกริ่ง! 2) คอกควายวัวรัวเกราะเปาะแปะ! เพียง 
 3) เรไรหริ่ง! รองขรมระงมเสียง 4) ถือเปนที่รโหฐานนมนานมา  
3. ประโยคใดตองการคําตอบรับและปฏิเสธ 
 1) ความซื่อสัตยในหนาที่หมายความวาอยางไร 
 2) การแกไขรัฐธรรมนูญเปนผลดีหรือผลเสียแกประเทศ 
 3) กรุณาอยาทําลายชื่อเสียงของประเทศชาติใหมากไปกวานี้เลย 
 4) กลุมพันธมิตรรวมตัวกันปราศรัยครั้งใหญที่หอประชุมธรรมศาสตร  
4. คํากริยาในขอใดเปนกริยานุเคราะห 
 1) เขาคือคุณพอของฉัน 
 2) เขารองไหจนตาบวม 
 3) เธอหนาคลายแมมาก 
 4) เขาเคยไดรับเลือกเปนประธานนักเรียน  
5. คําใดมาเปนลําดับที่ 1 ในการเรียงลําดับตามพจนานุกรม 
 1) ไขปา 2) ไขหวัด 3) ไขใจ 4) ไขพิษ  
6. ขอใดมีอุปมาโวหาร 
 1) คุณแมหนาหนักเพี้ยง    พสุธา 2) โซก็เสาะใสทอง    จับเนื้อกินเอง 
 3) หามอายุใหหัน    คืนเลา 4) รูนอยวามากรู    เริงใจ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การประกาศของรัฐบาลใหราคาน้ํามันลอยตัวมีผลตามขอใด 
 1) ทําใหราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นลงได 
 2) ทําใหราคาน้ํามันมีเสถียรภาพมากขึ้น 
 3) ทําใหผูขายสามารถนําเขาและกําหนดราคาขายได 
 4) ทําใหผูบริโภคปรับการซื้อน้ํามันใหสอดคลองกับราคาได  
2. สถาบันขอใดในปจจุบันมีบทบาทมากที่สุดในการปลูกฝงภูมิปญญา 
 1) สถาบันเศรษฐกิจ  2) สถาบันทางการเมือง 
 3) สถาบันครอบครัว  4) สถาบันการศึกษา  
3. ผลกระทบจากปญหามลพิษทางอากาศทําใหผูคนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคใด

มากที่สุด 
 1) โรคมะเร็งปอด   2) โรคปอดและวัณโรค 
 3) โรคความดันโลหิตสูง 4) โรคภูมิแพจากระบบทางเดินหายใจ  
4. ขอใดเปนปจจัยที่กําหนดปริมาณการผลิตและราคาสินคาตามหลักเศรษฐศาสตร

ที่สําคัญที่สุด 
 1) เงินทุนและวัตถุดิบ  2) อุปสงคและอุปทาน 
 3) ผูผลิตและผูบริโภค  4) เงินทุนและตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. การวางใจเปนกลางจัดอยูในหลักธรรมหมวดใดของศาสนาพุทธ 
 1) อริยสัจ ๔ 2) อิทธิบาท ๔ 3) พรหมวิหาร ๔ 4) สังคหวัตถุ ๔  
6. ปเตอรโดยสารสายการบินไทย หัวเราะเสียงดัง พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

เตือนปเตอรใหลดระดับเสียง การกระทําดังกลาวของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
สอดคลองตามหลักประชาธิปไตยขอใด 

 1) เปนบุคคลรูจักเหตุผล 
 2) เปนบุคคลที่มีคุณธรรม 
 3) เปนบุคคลเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 4) เปนบุคคลที่ใหความเคารพสิทธิของผูอื่น 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) สองพี่คิดเองอา    อยาได ถามเผือ 
   มีเสียงวรรณยุกตตามลําดับ ดังนี้ จัตวา - โท - ตรี - สามัญ - 

โท - เอก - โท - จัตวา - จัตวา 
  1) มีเสียงวรรณยุกตตามลําดับ ดังนี้ จัตวา - สามัญ - จัตวา -     

โท - โท - สามัญ - สามัญ - โท - สามัญ (ขาดเสียงวรรณยุกตเอก) 
  2) มีเสียงวรรณยุกตตามลําดับ ดังนี้ จัตวา - โท - สามัญ - ตรี - 

สามัญ - โท - โท (ขาดเสียงวรรณยุกตเอก) 
  3) มีเสียงวรรณยุกตตามลําดับ ดังนี้ จัตวา - จัตวา - โท - เอก - 

จัตวา - สามัญ - เอก - สามัญ - โท (ขาดเสียงวรรณยุกตตรี)  
2. เฉลย 4) ถือเปนที่รโหฐานนมนานมา 
   สัทพจน คือ ภาพพจนที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน เสียงสัตว 

เสียงดนตรี เสียงลม เสียงฝน ฯลฯ 
  1) คําวา กริ่ง! เสียงจากจิ้งหรีด 
  2) คําวา เปาะแปะ! เสียงจากวัว ควาย 
  3) คําวา หริ่ง! เสียงจากเรไร  
3. เฉลย 2) การแกไขรัฐธรรมนูญเปนผลดีหรือผลเสียแกประเทศ 
   คําตอบรับ คือ ดี, เสีย 
   คําตอบปฏิเสธ คือ ไมดี, ไมเสีย  
4. เฉลย 4) เขาเคยไดรับเลือกเปนประธานนักเรียน 
   คําวา “เคย” เปนกริยานุเคราะห  
5. เฉลย 3) ไขใจ 
   เรียงลําดับไดดังนี้ ไขใจ  ไขปา  ไขพิษ  ไขหวัด  
6. เฉลย 1) คุณแมหนาหนักเพี้ยง    พสุธา 
   คําวา เพี้ยง เปนการเปรียบเทียบแบบอุปมาโวหาร 
   อุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง    

โดยนําสองสิ่งที่ตางจําพวกกันมาเปรียบเทียบกัน ใชคําแสดงความเปรียบเทียบ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ทําใหราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นลงได 
   การประกาศของรัฐบาลใหน้ํามันราคาลอยตัว หมายถึง ราคาจะปรับ

ขึ้นลงตามราคาจริงในแตละวัน  ถาราคาซื้อหนาโรงกลั่นแพง ราคาขายปลีกก็จะ
แพงตามไปดวย  

2. เฉลย 4) สถาบันการศึกษา 
   ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะของ

คนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร 
ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิต
ของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย 

   ภูมิปญญาไทยนี้มีลักษณะเปนองครวม มีคุณคาทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนที่มาขององคความรูที่งอกงาม
ขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ และการปรับตัวในการ
ดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งปจจุบันนับวันจะเลือนหายไปจากวิถีไทย 

   ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรเขามามีสวนรวมในการบรรจุเปนหลักสูตร 
เพื่อทําการเผยแพรใหกับเยาวชนตอไป  

3. เฉลย 4) โรคภูมิแพจากระบบทางเดินหายใจ 
   มลพิษทางอากาศ คือ สภาพอากาศที่ไมบริสุทธิ์หรือมีสารเจือปน  

อยูมาก ทําใหคนสวนใหญไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และเปน
สาเหตุทําใหเกิดโรคภูมิแพจากระบบทางเดินหายใจมากที่สุด นอกจากนี้ควันดํา
จากทอไอเสียจะทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด หรือแกสคารบอนมอนอกไซด จะทําให
โลหิตรับออกซิเจนนอยลง ทําใหเวียนศีรษะหนามืดหมดสติ  

4. เฉลย 2) อุปสงคและอุปทาน 
   หลักเศรษฐศาสตรอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply) 

เปนพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธของผูซื้อและผูขายสินคาในตลาดที่มีการ
แขงขัน โดยถือวาอุปสงคและอุปทานเปนตัวแปรที่กําหนดปริมาณและราคาของ
สินคาแตละชนิดในตลาด  

5. เฉลย 3) พรหมวิหาร ๔ 
   พรหมวิหาร แปลวา ธรรมของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ 

หลักธรรมหมวดพรหมวิหาร ๔ เปนเรื่องเกี่ยวกับความเปนกลางดานจิตใจ  
เปนหลักธรรมประจําใจสําหรับทุกคน ที่จะชวยใหดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐ
และบริสุทธิ์ มีทั้งหมด 4 ประการ ไดแก 

   - เมตตา คือ ความปรารถนา ใหผูอื่นไดรับสุข 
   - กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นไดดี 
   -  มุทิตา คือ ความยินดีที่ผูอื่นไดดี 
   - อุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย ทําใจเปนกลาง และยอมรับ    

กฎแหงกรรม คือ ทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว  
6. เฉลย 4) เปนบุคคลที่ใหความเคารพสิทธิของผูอื่น 
   สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไมมีรูปรางซึ่งมีอยูในตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดหรือ

เกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อใหมนุษยไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใช
สิ่งนั้นเอง โดยไมมีผูใดบังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิบางอยาง
มนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี เชน สิทธิในการมีและการใชทรัพยสิน 
สิทธิในการรองทุกขเมื่อตนถูกกระทําละเมิดกฎหมาย เปนตน 

   ดังนั้นการไมสงเสียงดังจึงถือวาเปนการเคารพสิทธิของผูอื่น 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


