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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําไวพจนในขอใดไมเขาพวก 
 1) ไพรวัลย 2) พงพี 3) ไพรสณฑ 4) ไพรี  
2. “.................... เขาทุบตบตีเธอเลยหรือ” ควรเติมคําอุทานใด 
 1) โอโฮ! 2) แมเจาโวย! 3) คุณพระชวย! 4) อนิจจา!  
3. ขอใดใชคําสําหรับพระสงฆไมถูกตอง 
 1) พระมหาธรรมกําลังทําวัตรอยูในโบสถ 
 2) หลวงปูกําลังฉันเพล 
 3) หลวงพอกําลังปลงผมอยู 
 4) หลวงพี่ประชวรมาหลายวันแลว  
4. ขอใดเปนคําประสม 
 1) อางเก็บน้ํา 2) บริษัท 3) อาจารย 4) ปฏิทิน  
5. อักษรยอขอใดไมถูกตอง 
 1) ผศ. - ผูชวยศาสดาจารย 2) ม.ร.ว. - หมอมราชวงศ 
 3) พล.อ. - พลเอก  4) กทม. - กรุงเทพมหานคร  
6. ขอใดสะกดผิด 
 1) กระทิ 2) กระทะ 3) กะเทย 4) กระทิง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชหลักการ Reduce (การลดการใช) 
 1)  การนําถุงผาไปใสของแทนถุงพลาสติก 
 2)  การซื้อน้ํายาซักผาชนิดเติมมาเทใสขวดเดิมที่หมดไป 
 3) การใหนักเรียนที่ซื้อน้ําในโรงเรียนนําภาชนะมาใสแทนแกวพลาสติก 
 4) การตักอาหารในปริมาณที่ตนเองรับประทานหมดพอดีไมใหมีอาหารเหลือ  
2. หลักคําสอนในพุทธศาสนาเรื่องความทุกข มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) สรรพสิ่งมีความแปรปรวนตามกาลเวลา 
 2) รางกายมนุษยเปลี่ยนไปตามอายุขัย 
 3) จิตใจมนุษยตองพบกับความโศกเศรา 
 4) ชีวิตมนุษยมีปญหาตลอดเวลา  
3. นักเรียนคิดวาวัฒนธรรมในขอใดสามารถปองกันและแกปญหาความขัดแยงได

ดีที่สุด 
 1) เนติธรรม 2) สหธรรม 3) วัตถุธรรม 4) คติธรรม  
4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับประวัติศาสตรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  
 1) ฟลิปปนส - รับศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกจากสเปน 
 2) บรูไนดารุสซาลาม - อาณานิคมของฝรั่งเศสจึงยังรักษาความเปนมุสลิม

จนถึงปจจุบัน 
 3) เวียดนาม - อาณานิคมของฝรั่งเศสจึงยังพบสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส 
 4) อินโดนีเซีย - อาณานิคมดัชต แตยังคงรักษาความเปนมุสลิมที่ยิ่งใหญของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. หลักความเสมอภาคใหความสําคัญเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การมีสวนรวมทางการเมือง 2) การมีสิทธิและเสรีภาพของมนุษย 
 3) การมีสิทธิและหนาที่ของมนุษย 4) การมีศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  
6. การศึกษาเกี่ยวกับการทํานาบนเทือกเขาแบบขั้นบันไดควรเดินทางไปศึกษาจาก

ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียน 
 1) บรูไนดารุสซาลาม  2) เมียนมาร 
 3) เวียดนาม   4) ฟลิปปนส 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ไพรี 
   ไพรี แปลวา ศัตรู 
  1) ไพรวัลย 
  2) พงพี แปลวา ปา 
  3) ไพรสณฑ  
2. เฉลย 3) คุณพระชวย! 
   เปนคําอุทานแสดงอารมณตกใจ 
  1) และ 2) แสดงความประหลาดใจ 
  4) แสดงความปลงตก  
3. เฉลย 4) หลวงพี่ประชวรมาหลายวันแลว 
   การใชคําวา “ปวย” สําหรับพระสงฆ ตองใช “อาพาธ” ไมใช “ประชวร”  
4. เฉลย 1) อางเก็บน้ํา 
   เปนคําประสม คําวา อาง + เก็บ + น้ํา เพราะเปนคําที่เกิด

ความหมายใหม 
  2), 3) และ 4) เปนคํามูล  
5. เฉลย 1) ผศ. - ผูชวยศาสดาจารย 
   ที่ถูกตอง คือ ผศ. ยอมาจาก ผูชวยศาสตราจารย  
6. เฉลย 1) กระทิ  
   ที่ถูกตอง คือ กะทิ  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2)  การซื้อน้ํายาซักผาชนิดเติมมาเทใสขวดเดิมที่หมดไป 
   ลดการใช (Reduce) มีหลักการ ดังนี้ 
   1. ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ 

(Refuse) 
   2. ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอ

สิ่งแวดลอม อาทิเชน กลองโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่นๆ 
   3. หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑ

หอหุมหลายชั้น 
   4. หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑที่

มีอายุการใชงานต่ํา 

   5. ไมสนับสนุนรานคาที่กักเก็บและจําหนวยสินคาที่ใชบรรจุภัณฑ
ฟุมเฟอย และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑใชแลว 

   6. กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู 
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เนื่องจาก
ใชบรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 

   7. ลดหรืองดการบรโิภคที่ฟุมเฟอย โดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมกับความตองการ  

2. เฉลย 4) ชีวิตมนุษยมีปญหาตลอดเวลา 
   หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องความทุกข มีความหมายเกี่ยวกับ

ความทุกขและการดับทุกข ตามหลักคําสอนที่ตองการใหรูเรื่องทุกขตางๆ มิใช
เพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อนําความรูความเขาใจที่วาชีวิตมนุษยมีปญหาตลอดเวลา 
เปนกระบวนการทางจิตของการเกิดขึ้นและการดับทุกขโดยอาศัยปจจัยของกัน
และกัน ไมมีเหตุสิ้นสุดที่เรียกวา สังสารวัฎ (การเวียนวายตายเกิดในภพชาติ) 
ทุกขเกิดขึ้นไดทุกขณะจิต ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู โดยยังไมพนจากการเวียนวาย
ตายเกิด และยังไมละกิเลส  

3. เฉลย 1) เนติธรรม 
   วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตที่มนุษยในสังคม

สรางขึ้นและยอมรับรวมกัน วัฒนธรรมในความหมายกวาง หมายถึง ทุกสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น วัฒนธรรมในความหมายแคบ หมายถึง เฉพาะสิ่งที่ดีงาม 

   วัฒนธรรมแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
   1. วัตถุธรรม คือ วัตถุตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อประโยชนใน

การดํารงชีวิต เชน บานเรือน ขาวของ เครื่องใช เสื้อผา อาหาร ฯลฯ 
   2. เนติธรรม คือ กฎระเบียบ แบบแผนความประพฤติที่กําหนดขึ้น 

เพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โดยมักมีบทลงโทษผูฝาฝน     
ไมปฏิบัติตาม เชน กฎหมาย ระเบียบวินัยตางๆ ฯลฯ 

   3. สหธรรม คือ วัฒนธรรมในการอยูรวมกัน เปนแบบแผนความ
ประพฤติที่ยอมรับกันวาดี มีความเหมาะสม แตไมมีบทลงโทษชัดเจนเหมือน
เนติธรรม เชน การเขาแถวเพื่อรับบริการตางๆ ระเบียบในการประชุม มารยาท
ที่ควรปฏิบัติในโอกาสตางๆ ฯลฯ 

   4. คติธรรม คือ ปรัชญา แนวคิด ศาสนา ความเชื่อถือที่ยึดถือ
เปนแนวทาง สวนมากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ ศรัทธา ฯลฯ  

4. เฉลย 2) บรูไนดารุสซาลาม - อาณานิคมของฝรั่งเศสจึงยังรักษาความเปน
มุสลิมจนถึงปจจุบัน 

   ที่ถูกตอง คือ บรูไนดารุสซาลาม เคยตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ 
แตยังรักษาความเปนมุสลิมจนถึงปจจุบัน  

5. เฉลย 4) การมีศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 
   หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมของมนุษยทุกคน  

ในการไดรับสิทธิพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยผานการปฏิบัติตอกันระหวาง
มนุษยตอมนุษย ดวยความเคารพตอสิทธิและศักดิ์ศรีคุณคา ความเปนมนุษย
ตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนในประเทศมีความ
เสมอภาคหรือความเทาเทียมกันในเรื่องสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานในการอยูรอดและ
พัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ ปจจัยสี่ความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและรางกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรูขาวสาร การเขาถึง
บริการสาธารณะและสวัสดิการทางสังคม การประกอบอาชีพ การมีสวนรวม
ทางการเมือง และการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  

6. เฉลย 4) ฟลิปปนส 
   การทํานาแบบขั้นบันไดที่บานาเว เปนสถานที่ที่มีการปลูกขาวแบบ

ขั้นบันได บนเกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก 
โดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1995 และถูกเรียกวา สิ่งมหัศจรรยลําดับที่ 8 
ของโลก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


