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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคําบุพบทไมถูกตอง 
 1) ของเลนชิ้นนี้เหมาะสําหรับเด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป 
 2) แพรวายื่นจดหมายลาออกแกหัวหนา 
 3) อาจารยใหญใหโอวาทแกนักเรียนที่รับเกียรติบัตร 
 4) หัวใจนอยๆ ดวงนี้ของผมขอมอบแดคุณ  
2. การเขียนจดหมายกิจธุระขอใดไมถูกตอง 
 1) การเขียนจดหมายกิจธุระคําขึ้นตนขึ้นอยูกับสถานภาพและความสัมพันธ

ของผูสงและผูรับ 
 2) การใชภาษาในจดหมายกิจธุระตองชัดเจน แจมแจง ไมเยิ่นเยอและสุภาพ 
 3) การเขียนจดหมายกิจธุระใชกับการติดตอระหวางเอกชนกับเอกชนเทานั้น 
 4) จดหมายกิจธุระของหนวยงานราชการจะตองมีตราครุฑหรือตราหนวยงาน

อยูกลางหนากระดาษ  
3. ประโยคในขอใดมีการแสดงทรรศนะ 
 1) ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นวาประเด็นที่คุณสมชัยเสนอ 
 2) กระผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องวันภาษาไทยแหงชาติในปนี้ 
 3) ดิฉันมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบการคมนาคมของไทย 
 4) กระผมมีความคิดเห็นวาเราควรจะจัดแผนการสอนตามกระทรวงครับ  
4. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวของกับการพูด 
 1) มะนาวไมมีน้ํา 2) น้ําทวมปาก 3) ขวานผาซาก 4) ปลากระดี่ไดน้ํา  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  นุตตรียฟงเพลง “กําลังใจ” ชอบเนื้อเพลงที่วา “กําลังใจจากใครหนอขอเปน

ทานใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก”     
เมื่อฟงแลวรูสึกสบายและมีกําลังใจในการทํางานตอไป 

 เนื้อเพลง “กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล 
ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก” ปรากฏการใชวรรณศิลปหลายขอ ยกเวนขอใด 

 1) การใชภาพพจน   2) การเลนคํา 
 3) การใชคําถามเชิงวาทศิลป 4) การสัมผัส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขันธ ๕ ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง องคประกอบของชีวิต 5 ประการ ไดแก 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขอความในขอใดกลาวถึง “เวทนา” ไดถูกตอง 
 1) ระบบหมุนเวียนโลหิตของนายปองศักดิ์ดีมาก เพราะออกกําลังกายทุกวัน 
 2) น.ส. ปรางคทิพยรูสึกสบายใจที่รูผลสอบวาเธอไดคะแนนระดับดีมาก 
 3) พอตั้งชื่อใหลูกชายวาตอศักดิ์ 
 4) เมื่อเห็นนางแบบใสเพชรแสดงในงาน อุษารูสึกอยากไดมาเปนเจาของ  
2. ขอใดเปนไปตามกฎของอุปทาน 
  1) กิ่งชอบเลือกซื้อสินคาที่มีโปรโมชั่นลดราคา  
 2) กานขายขนมปงในราคาถูก เพื่อจะไดไมมีของเหลือ 
 3) ปลาผลิตเสื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะกําลังเปนที่ตองการของลูกคา 
  4) เปดรีดผาครั้งละหลายๆ ตัว เพื่อจะไดประหยัดคาไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. “รถไฟฟาบีทีเอส เปนระบบขนสงมวลชนแบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการโดยบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด และบริษัทกรุงเทพ
ธนาคม จํากัด ภายใตสัมปทานของกรุงเทพมหานคร เปดบริการครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542” 

 กิจการรถไฟฟาจัดอยูในตลาดประเภทใด 
 1) ตลาดกึ่งผูกขาด   2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย 
 3) ตลาดผูกขาด   4) ตลาดแขงขันสมบูรณ 
4. สังคมชาวพุทธมีคติความเชื่อเกี่ยวกับพระประจําวันเกิด เด็กหญิงปานตาเกิด  

วันเสาร เธอมีความเชื่อวาถาไดบูชาพระประจําวันเกิด จะเปนสิริมงคลแกตนเอง 
เด็กหญิงปานตาจะบูชาพระปางอะไร 

 1) ปางถวายเนตร 2) ปางหามญาติ 3) ปางรําพึง 4) ปางนาคปรก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) แพรวายื่นจดหมายลาออกแกหัวหนา 
   “แก” เปนบุพบทที่ใชกับผูที่อาวุโสเทากันหรือนอยกวา  
   “ตอ” เปนบุพบทที่ใชกับผูที่อาวุโสเทากันหรือมากกวา  
   ดังนั้น ควรใชเปน “แพรวายื่นจดหมายลาออกตอหัวหนา”   
2. เฉลย 3) การเขียนจดหมายกิจธุระใชกับการติดตอระหวางเอกชนกับเอกชน

เทานั้น 
   การเขียนจดหมายกิจธุระสามารถใชติดตอระหวางหนวยงานกับ

หนวยงานหรือบุคคลกับหนวยงานก็ได  
3. เฉลย 4) กระผมมีความคิดเห็นวาเราควรจะจัดแผนการสอนตามกระทรวงครับ 
   เปนประโยคแสดงทรรศนะ สังเกตจากคําวา “ควร”  
4. เฉลย 4) ปลากระดี่ไดน้ํา 
   “ปลากระดี่ไดน้ํา” หมายถึง ดีใจจนออกหนาออกตา 
  1) มะนาวไมมีน้ํา หมายถึง พูดหวนๆ ไมไพเราะ 
  2) น้ําทวมปาก หมายถึง พูดไมออก, พูดไมได 
  3) ขวานผาซาก หมายถึง พูดตรงจนเกินไป  
5. เฉลย 2) การเลนคํา 
   เนื้อเพลง “กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฉันไดไหม ดั่งหยาด

ฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก” ปรากฏการใชวรรณศิลป 
  1) การใชภาพพจน ไดแก “กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฉันไดไหม 

ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก” (ภาพพจนแบบอุปมา) 
  3) การใชคําถามเชิงวาทศิลป ไดแก “กําลังใจจากใครหนอขอเปนทาน

ใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก” (การใช
คําถามเชิงวาทศิลป คือ การถามแบบไมตองการคําตอบ) 

  4) การสัมผัส ไดแก “กําลังใจจากใครหนอขอเปนทานใหฉันไดไหม 
ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก”  

   สัมผัสสระ เชน ใจ-ใคร, หนอ-ขอ, ให-ได-ไหม, ฝน-บน, ริน-ดิน 
   สัมผัสอักษร เชน ใจ-จาก, ฟาก-ฟา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) น.ส. ปรางคทิพยรูสึกสบายใจที่รูผลสอบวาเธอไดคะแนนระดับดีมาก 
   ขันธ ๕ ประกอบดวย 
   1. รูป หมายถึง สวนที่เปนรางกาย รวมถึง พฤติกรรมทั้งหมด

ของรางกาย เชน การหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต เปนตน 
   2. เวทนา หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งรับรูนั้นๆ มี 3 ทาง 

คือ ความรูสึกสบายใจ เรียกวา สุขเวทนา ความรูสึกไมสบายใจ เรียกวา 
ทุกขเวทนา ความรูสึกเฉยๆ เรียกวา อุเบกขาเวทนา 

   3. สัญญา หมายถึง กําหนดหมายรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แยกแยะไดวา
คืออะไร 

   4. สังขาร หมายถึง สิ่งที่ปรุงแตงแหงจิต เปนแรงจูงใจกระตุนให
มนุษยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งฝายดีและฝายชั่ว ฝายดี เชน เมตตา กรุณา ปญญา 
ฝายชั่ว เชน โลภะ โทสะ ทิฐิ เปนตน 

   5. วิญญาณ หมายถึง การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใจ
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

2. เฉลย 3) ปลาผลิตเสื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะกําลังเปนที่ตองการของลูกคา 
   อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการที่ผูขายหรือ

ผูผลิตยินดีขายหรือผลิตใหแกผูซื้อ ณ ระดับราคาตางๆ ตามที่ตลาดกําหนดให 
กลาวคือ เมื่อราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตก็ยินดีที่จะเสนอขาย
มากขึ้น แตถาราคาสินคาชนิดนั้นลดลงปริมาณของอุปทานก็จะลดลงตามไปดวย 

   กฎของอุปทาน (Law of Supply) หมายถึง ผูผลิตมีความตองการ
เสนอขายสินคาและบริการในราคาสินคาและบริการที่สูง (ราคาแพง) ในปริมาณ
มากกวาราคาสินคาและบริการที่ต่ํา (ราคาถูก)  

3. เฉลย 3) ตลาดผูกขาด 
   ตลาดผูกขาด เปนตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียว หรือ

กลุมเดียว โดยสินคาและบริการในตลาดเปนสินคาหรือบริการที่ไมมีสินคาหรือ
บริการอื่นใดมาทดแทนกันไดเลย เชน โรงงานยาสูบ ไฟฟา ประปา รถไฟ 
รถไฟฟา เปนตน 

   กรณีรถไฟฟา เปนบริการที่จัดเปนตลาดผูกขาด เพราะมีการขอ
สัมปทาน ใชเงินลงทุนสูง เปนบริการที่แตละเสนทางก็มีรถไฟฟาสายเดียว และ
ขอจํากัดดานเทคโนโลยีระดับสูง ดังนั้นปจจัยตางๆ เชน การขอสัมปทาน การ
ใชเงินลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหรถไฟฟาเปนตลาดประเภทตลาด
ผูกขาด  

4. เฉลย 4) ปางนาคปรก 
   พระพุทธรูปปางนาคปรก เปนพระพุทธรูปประจําวันเสาร เปน

พระพุทธรูปประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิเหนือขนดพญานาคที่มาขดใหประทับและแผ
พังพานบังลมและฝน ขณะที่พระพุทธเจาประทับใตตนมุจลินทร (ตนจิก) 

   พระพุทธรูปปางถวายเนตร เปนพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย      
มีพุทธลักษณะประทับยืนลืมพระเนตรทั้งสองมองดูตนพระศรีมหาโพธิ์ แสดงให
เห็นความกตัญูกตเวทีตอตนพระศรีมหาโพธิ์ ที่ทรงอาศัยรมเงาจนไดตรัสรู 

   พระพุทธรูปปางหามญาติ เปนพระพุทธรูปประจําวันจันทร มีพุทธ
ลักษณะประทับยืน พระหัตถซายหอยลงขางพระกาย พระหัตถขวายกขึ้นเสมอ
พระอุระเปนกิริยาหาม 

   พระพุทธรูปปางรําพึง เปนพระพุทธรูปประจําวันศุกร มีพุทธ
ลักษณะประทับยืน พระหัตถทั้งสองประสานยกขึ้นประทับพระอุระ พระหัตถ
ขวาทับพระหัตถซาย แสดงใหเห็นปณิธานอันมั่นคงตั้งแตวันเสด็จออกผนวชวา 
เมื่อทรงพบทางพนทุกขแลวจะทรงชวยใหชาวโลกพนทุกขดวย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


