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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําคะนองปะปนอยูมากที่สุด 
 1) เรื่องบูๆ แบบนี้อานแลวเจงจริงๆ 2) สมตําจานนี้รสชาติแซบเหลือเกิน 
 3) คนใตชอบพูดหวนๆ และเสียงดัง 4) กางเกงตัวนี้สั้นจุดจู อยาใสเลย  
2. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 1) สุชาติยื่นคํารองตอศาลคดีเด็กและเยาวชน 
 2) ประโยคบางประโยคสามารถตีความไดหลายความหมาย 
 3) กวาเธอจะมาถึง พวกเราก็ตัดเคกไปเสียแลว 
 4) เด็กๆ ชอบของเลนที่พอแมซื้อมาให  
3.  กอหญาฟงวิทยากรบรรยายเรื่อง “ชีวิตเปนของเรา” จําไดในตอนหนึ่งที่วิทยากร

พูดวา “การใชชีวิตก็เปนดั่งการเลนแตงตัวตุกตา หากอยากจะใหเปนเชนไร     
ก็แตงตัวใหมันเปนเชนนั้น และความพอดีของชีวิตจะเกิดขึ้นหากไมแตงเติม
เสื้อผาใหมันมากเกินไป” ขอความขางตนมีจุดมุงหมายสําคัญอยางไร 

 1) โนมนาวใจ 2) อธิบายใหเขาใจ 3) ประเมินคา 4) จรรโลงใจ  
4. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 1) พระรูปนี้ออกบิณฑบาตทุกวัน 
 2) วันพฤหัสบดีนี้จะมีภาพยนตรใหม 2 เรื่อง 
 3) กระบี่ดามนี้เปนของใคร 
 4) ดาวดวงนั้นสวยจัง  
5. ประโยคในขอใดบกพรองเรื่องการใชสํานวน 
 1) ชวงวิกฤตการณน้ําทวม บริษัทเรือไฟเบอรรีบนําเขาเรือมาขายในกรุงเทพมหานคร

เขาทํานองน้ําขึ้นใหรีบตัก 
 2) ถาจะไมมีใครสนใจชวยเหลือ ก็ไมเปนไรลูก เราไปตายเอาดาบหนาดีกวา 
 3) ไมเปนไรนะหนูจา ไมชนะการประกวดครั้งนี้แตครั้งหนาอาจจะชนะก็ได    

อดเปรี้ยวไวกินหวานดีกวา 
 4) ไมตองบอกความลับฉันก็ได เพราะมันเปนคลื่นกระทบฝง ไมตองบอกใครๆ ก็รู  
6. ขอใดไมปรากฏเสียงสระประสม 
 1) ในวันหยุดฉันกับเพื่อนจะไปเที่ยวทะเล 
 2) อาจารยเรียกนักเรียนที่ไมสงการบานออกมาหนาชั้นเรียน 
 3) ลูกหมูอวนเดินอุยอายอยูในคอก 
 4) รัฐบาลประกาศใหวันเสารเปนวันหยุด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. อุปทานสวนเกินจะเกิดขึ้นไดในกรณีใด 
 1) มีปริมาณความตองการขายมากกวาปริมาณความตองการซื้อ 
 2) มีปริมาณความตองการซื้อมากกวาปริมาณความตองการขาย 
 3) ความตองการซื้อและความตองการขายอยูที่ราคาดุลยภาพ 
 4) ความตองการบริโภคสินคามีมากขึ้น แตการผลิตเทาเดิม  
2. ขั้นตอนแรกของการฟองคดีแพงและคดีอาญาแตกตางกันอยางไร 
 1) คดีแพงวาจางทนายความ คดีอาญาแจงตํารวจ 
 2) คดีแพงแจงตํารวจ คดีอาญาแจงศาล 
 3) คดีแพงไมตองแจงความ คดีอาญาตองแจงความ 
 4) คดีแพงตองเปนคําสั่งของกรมบังคับคดี คดีอาญาตองเปนคําสั่งของศาลอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโบราณ มักเกิดขึ้นจากศรัทธาของพระมหากษัตริย

ทรงรับเปนองคอุปถัมภในการสงพระธรรมทูตเดินทางไปเผยแผพระศาสนา   
ในยุคศตวรรษที่ 25 ถึงปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไป ในลักษณะใด 

 1) การทําสงครามเผยแผอาณาจักรพรอมพุทธจักร 
 2) การจัดตั้งเปนองคกรเผยแผศาสนาอยางเปนระบบ 
 3) การสงพระธุดงคออกเผยแผสรางศรัทธา 
 4) พระสงฆสรางศรัทธาโดยใชอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหรือการทํานาย  
4. การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติตามหลักธรรมขอใด 
 1) สังคหวัตถุ 2) พรหมวิหาร 3) อริยสัจ 4) ทิฏฐธัมมิกัตตะ  
5. ขอใดแสดงความสัมพันธไมถูกตองเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการรับรูสิทธิ

เสรีภาพของตนเองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 1) สิทธิในทรัพยสิน : นายปรากรมแจงความถูกชิงโทรศัพทมือถือไป 
 2) สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน : นายดําริขาราชการกระทรวงมหาดไทย 

ฟองหัวหนาของตนตอศาลกรณีถูกกลั่นแกลงไมขึ้นเงินเดือนให 
 3) สิทธิชุมชน : นายเปาและเพื่อนในหมูบานรวมตัวกันฟนฟูประเพณีทองถิ่น 
 4) สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ : “กลุมสิบเกา” ชมุนุมเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

บุกปดโรงพยาบาลของรัฐเพื่อยึดเปนที่ชุมนุมของกลุม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เรื่องบูๆ แบบนี้อานแลวเจงจริงๆ 
   คําคะนอง ไดแก บู  เจง  
2. เฉลย 3) กวาเธอจะมาถึง พวกเราก็ตัดเคกไปเสียแลว 
   เปนประโยคความรวม เนื่องจากมีคําสันธาน คือ กวา ... ก็       

ทําหนาที่เชื่อมประโยคทั้งสองเขาดวยกัน 
  1) เปนประโยคความเดียว ถึงแมจะมีคําวา “และ” แตเปนชื่อเฉพาะ  

จึงไมใชประโยคความรวม 
  2) เปนประโยคความเดียว 
  4) เปนประโยคความซอน  
3. เฉลย 4) จรรโลงใจ 
   เนื้อความมีลักษณะจรรโลงใจ คือ ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น โดยการ

ใหขอคิด คติในการดําเนินชีวิต  
4. เฉลย 3) กระบี่ดามนี้เปนของใคร 
   ที่ถูกตอง คือ กระบี่เลมนี้เปนของใคร  
5. เฉลย 4) ไมตองบอกความลับฉันก็ได เพราะมันเปนคลื่นกระทบฝง ไมตอง

บอกใครๆ ก็รู 
   เปนประโยคที่บกพรองเรื่องการใชสํานวน เพราะคลื่นกระทบฝง 

หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนเปนเรื่องใหญโต แตเรื่องนั้นก็เงียบหายไป  
6. เฉลย 4) รัฐบาลประกาศใหวันเสารเปนวันหยุด 
   เสียงสระประสม ไดแก เสียงสระเอีย เอือ อัว (หรือจะทองวา    

“เมีย เบื่อ ผัว” ก็ได) 
  1) เพื่อน เสียงสระเอือ 
  2) เรียก เรียน เสียงสระเอีย 
  3) อวน เสียงสระอัว 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) มีปริมาณความตองการขายมากกวาปริมาณความตองการซื้อ 
   อุปสงคสวนเกินหรืออุปทานสวนขาด 
   ภาวะอุปสงคสวนเกินหรืออุปทานสวนขาด คือ ถาสินคาใดเปนที่

ตองการมาก จะทําใหราคาสินคาและบริการสูง สงผลใหสินคาและบริการขาดตลาด 
อุปสงคสวนเกินจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อราคาสินคาต่ํากวาจุดดุลยภาพ ซึ่งหมายถึง 
ความตองการซื้อมีมากกวาปริมาณสินคาและบริการที่ผูผลิตผลิตออกมาขาย 

   อุปทานสวนเกินหรืออุปสงคสวนขาด 
   ภาวะอุปทานสวนเกินหรืออุปสงคสวนขาด คือ ถาสินคาใดเปนที่

ตองการนอยจะทําใหการบริโภคสินคาและบริการต่ํา สงผลใหสินคาและบริการ
ลนตลาด อุปทานสวนเกินจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อราคาสินคาอยูเหนือจุดดุลยภาพ    
ซึ่งหมายถึงความตองการซื้อสินคาและบริการมีนอยกวาปริมาณสินคาและ
บริการที่ผูผลิตผลิตออกมาขาย  

2. เฉลย 1) คดีแพงวาจางทนายความ คดีอาญาแจงตํารวจ 
   ขั้นตอนของการฟองคดีแพง คือ การวาจางทนายความหรือติดตอ

ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อใหฟองคดีตอศาลดวยตนเอง
โดยไมตองแจงความตอตํารวจ 

   ขั้นตอนแรกของการฟองคดีอาญา คือ การแจงตํารวจ หรือสามารถ
ยื่นคดีตอศาลดวยตนเองไดแตตองผานการไตสวนมูลฟองโดยศาลกอน  

3. เฉลย 2) การจัดตั้งเปนองคกรเผยแผศาสนาอยางเปนระบบ 
   แนวทางเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่ 25 ถึงปจจุบัน 

เปนไปในลักษณะของการอพยพของชาวเอเชีย และการจัดตั้งเปนองคกรของ
ชาวพุทธในประเทศตางๆ มีการเผยแผอยางเปนระบบ เชน องคการพุทธศาสนิก-
สัมพันธแหงโลก สมาคมพระธรรมทูตศรีลังกา เปนตน องคกรตางๆ เผยแผ
ศาสนาโดยมีกิจกรรมตางๆ นอกจากพระสงฆจะเผยแผหลักธรรมผานการ
เทศนาแลว ยังมีสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต เปนตน  

4. เฉลย 4) ทิฏฐธัมมิกัตตะ 
   หลักธรรมที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทิฏฐธัมมิกัตตะ 

หรือประโยชนในปจจุบัน มี 4 ประการ คือ 
   1. อุฏฐานสัมปทา หาเลี้ยงชีพดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร

ในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใช
ปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถดําเนินการใหไดผลดี 

   2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง    
เก็บรักษาโภคทรัพย และผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดย
ชอบธรรมดวยกําลังของตนไมใหเปนอันตรายหรือสูญหาย 

   3. กัลยาณมิตตตา การคบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคล  
ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ไมแนะนําไปสูอบายมุข 

   4. สมชีวิตา มีความอยูพอเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและ
รายจาย เลี้ยงชีพแตพอดี ไมใหฝดเคืองนัก ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัด
เก็บไว 

   **โดยสมชีวิตามีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด**  

5. เฉลย 4) สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ : “กลุมสิบเกา” ชุมนุมเรียกรองใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญ บุกปดโรงพยาบาลของรัฐเพื่อยึดเปนที่ชุมนุมของกลุม 

   สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ : บุคคลมีสวนรวมในการชุมนุมอยางสงบ 
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลเพื่อเรียกรองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


