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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรีทุกพยางค 
 1) ซื้อครบทุกราน   2) กวยเตี๋ยวแหงหมด 
 3) ยิ้มแยมไมหุบ   4) ตุกตาไขลาน  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  แสงดาวฟงบรรยาย เรื่อง “ภัยรายใกลตัวจากเทคโนโลยี” จากการฟงครั้งนี้

ทําใหแสงดาวรูวาวิถีชีวิตของตนเอง สุมเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ มากมาย     
ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะการใชชีวิตหรือคลื่นแมเหล็กหรือรังสีจากเทคโนโลยี
ตางๆ ทําใหแสงดาวอยากลองใชชีวิตแบบธรรมชาติดูบาง 

 ขอความใดแสดงใหเห็นวา แสงดาวสามารถฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1) เขาใจความหมายของชื่อเรื่อง 2) เขาใจจุดประสงคของผูพูด 
 3) เขาใจและเห็นดวยทุกประเด็น 4) เขาใจและเชื่อมั่นในตัวผูพูด  
3. ขอใดใชคําอุทานไมเหมาะสม 
 1) อนิจจา! ทานเจาอาวาสมรณภาพแลว 
 2) โธเอย! นาจะเตือนเขากอนที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
 3) ตายละวา! ไดโบนัสตั้งหลายเดือน 
 4) ออ! เรื่องมันเปนอยางนี้นี่เอง   
4. ขอใดเปนภาษาสันสกฤตและบาลีจํานวนเทากัน 
 1) มรรยาท  พุทธ  สัมมนา  พิศวาส 2) หฤทัย  กษัตริย  ศีล  ทิฐิ 
 3) พยัคฆ  บัญชา  สตรี  มัจฉา 4) อินทร  เขต  ภรรยา  กังขา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การกระทําของบุคคลในขอใดตอไปนี้สอดคลองกับหลักการสําคัญของ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 
 1) นายกรเปดรานขายจักรยานโดยเห็นวาตนชอบขี่จักรยาน ไมมีทุนเปนของ

ตนเอง แตยืมเงินของเพื่อนและกูธนาคารเต็มที่ ถือวาธุรกิจตองกลาไดกลาเสีย 
 2) นายบวรเปนชาวนาวางแผนเลี้ยงไกดํานอกเหนือจากการทํานา เพราะสํารวจ

แลววาเปนที่นิยมของตลาดคนจีน จึงเขารับการอบรมและดูงานฟารมไก   
เขาเลี้ยงไกครั้งแรกจํานวนนอย แลวคอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเปนฟารมขนาดใหญ 

 3) นายพลังลักลอบนําสินคาจากตางประเทศโดยหลีกเลี่ยงภาษี แลวนําสินคา
มาขายในราคาต่ํา เพื่อกําจัดรานคาของคูแขงจนรานคาของคูแขงปดกิจการ 
นายพลังจึงคอยขึ้นราคาภายหลัง 

 4) นางประไพเปดรานอาหาร เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมในหมูบานถัดไป นางประไพ
นําอาหารไปขายในหมูบานที่เกิดน้ําทวมโดยขึ้นราคาเปน 2 เทา  

2. ปจจัยขอใดจะสงผลใหผูผลิตตัดสินใจลดปริมาณการผลิตสินคา 
 1) มีผลกําไรสูง   2) ราคาสินคาสูง 
 3) ตนทุนการผลิตสูง  4) ความตองการสินคามีสูง  
3. ในยุคปจจุบัน ถานักภูมิศาสตรจะสํารวจแหลงโบราณคดีในประเทศหรือใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ควรใชเครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมแมนยํา 
รวดเร็ว และไดขอมูลที่เปนปจจุบัน 

 1) ภาพถายทางอากาศ  2) แผนที่กายภาพ 
 3) ภาพจากดาวเทียม  4) แผนที่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “นายอุทัยเปนพนักงานธนาคารแหงหนึ่งเลนการพนันฟุตบอลเพราะอยากไดเงิน 

จนเปนหนี้มากมาย จึงคิดทําการทุจริตยักยอกทรัพยของธนาคาร และได
ยักยอกเงินของธนาคาร ถูกจับไดถูกไลออกจากงาน และถูกจับติดคุก” ตาม
หลักกรรม (วัฏฏะ ๓) คําที่พิมพตัวหนามีความหมายตามขอใด 

 1) กรรม 2) วิบาก 3) กิเลส 4) ไมมีขอถูก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ซื้อครบทุกราน 
   ทุกพยางคเปนเสียงวรรณยุกตตรี 
  2) กวยเตี๋ยวแหงหมด 
   “กวย, เตี๋ยว” เปนเสียงวรรณยุกตจัตวา 
   “แหง” เปนเสียงวรรณยุกตโท 
   “หมด” เปนเสียงวรรณยุกตเอก 
  3) ยิ้มแยมไมหุบ 
   “ยิ้ม, แยม” เปนเสียงวรรณยุกตตรี 
   “ไม” เปนเสียงวรรณยุกตโท 
   “หุบ” เปนเสียงวรรณยุกตเอก 
  4) ตุกตาไขลาน 
   “ตุก” เปนเสียงวรรณยุกตตรี 
   “(ตุก)ก(ตา)” เปนเสียงวรรณยุกตเอก 
   “ไข” เปนเสียงวรรณยุกตจัตวา 
   “ตา, ลาน” เปนเสียงวรรณยุกตสามัญ  
2. เฉลย 2) เขาใจจุดประสงคของผูพูด  
3. เฉลย 3) ตายละวา! ไดโบนัสตั้งหลายเดือน 
   ที่ถูกตองควรจะเปน “โอโฮ!, วาว!”  
4. เฉลย 4) อินทร  เขต  ภรรยา  กังขา 
   อินทร ภรรยา เปนคําภาษาสันสกฤต 
   เขต  กังขา เปนคําภาษาบาลี 
  1) มรรยาท  พิศวาส เปนคําภาษาสันสกฤต 
   พุทธ เปนคําภาษาบาลี 
   สัมมนา เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 
  2) หฤทัย  กษัตริย  ศีล เปนคําภาษาสันสกฤต 
   ทิฐิ เปนคําภาษาบาลี 
  3) พยัคฆ  บัญชา  มัจฉา เปนคําภาษาบาลี 
   สตรี เปนคําภาษาสันสกฤต 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) นายบวรเปนชาวนาวางแผนเลี้ยงไกดํานอกเหนือจากการทํานา 

เพราะสํารวจแลววาเปนที่นิยมของตลาดคนจีน จึงเขารับการอบรมและดูงาน
ฟารมไก เขาเลี้ยงไกครั้งแรกจํานวนนอย แลวคอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเปนฟารม
ขนาดใหญ 

   หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิต
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล เปนการ
สรางภูมิคุมกันที่ดี ใชความรูความรอบครอบใหเกิดการดํารงชีวิตที่สมดุล มั่นคง 
ยั่งยืน  

2. เฉลย 3) ตนทุนการผลิตสูง 
   อุปทาน (Supply) 
   อุปทาน หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการที่ผูขายหรือผูผลิตยินดี

ขายหรือผลิตใหแกผูซื้อ ณ ระดับราคาตางๆ ตามที่ตลาดกําหนดให กลาวคือ 
เมื่อราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตก็ยินดีที่จะเสนอขายมากขึ้น 
แตถาราคาสินคาชนิดนั้นลดลงปริมาณของอุปทานก็จะลดลงตามไปดวย 

   กฎของอุปทาน (Law of Supply) หมายถึง ผูผลิตมีความ
ตองการเสนอขายสินคาและบริการในราคาสินคาและบริการที่สูง (ราคาแพง)    
ในปริมาณมากกวาราคาสินคาและบริการที่ต่ํา (ราคาถูก) 

   ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทาน 
   การที่ผูผลิตจะผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคหรือ

ผูซื้อมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังนี้ 
   1. ราคาสินคาและบริการในขณะนั้นๆ (กฎของอุปทาน) 
   2. ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง (วัตถุดิบ) 
   3. เทคโนโลยีการผลิตที่นํามาใช 
   4. ฤดูกาล 
   5. สภาวะของตลาดและภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 
   6. การคาดคะเนการขึ้นลงของราคาสินคาและบริการของผูผลิต 

(การเกิดกําไร) 
   7. จํานวนผูผลิตที่เปนคูแขง (ราคาสินคาและบริการชนิดเดียวกัน

ที่มีการแขงขันกัน)  
3. เฉลย 3) ภาพจากดาวเทียม 
   ดาวเทียมสามารถบันทึกภาพผิวโลกไดครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ

กวางในระยะเวลาอันรวดเร็วและใหรายละเอียดมาก เพราะภาพจากดาวเทียม
ทํางานดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ภาพที่ไดเปนขอมูลที่เรียกวา “จุดภาพ” หมายถึง 
จุดหนึ่งๆ บนภาพครอบคลุมพื้นที่บริเวณหนึ่ง เมื่อไดภาพตามที่ตองการแลว 
ตองนําขอมูลไปวิเคราะหและนําเสนอในรูปแผนที่ ภาพจากดาวเทียมไมจํากัด
พื้นที่ ดังนั้น ภาพจากดาวเทียมจึงเปนเครื่องมือที่ใชศึกษาขอมูลพื้นผิวโลก    
ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสัมผัสระยะไกลรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยดาวเทียมนั่นเอง  

4. เฉลย 2) วิบาก 
   ตามหลักกรรม (วัฏฏะ ๓) พระพุทธเจาสอนเรื่องสังสารวัฏ คือ 

การเวียนวายตายเกิด วัฏฏะ แปลวา “วน” หรือ “วงกลม” มี 3 อยาง คือ 
   กิเลส คือ เครื่องเศราหมองที่กอใหเกิดความสกปรก 
   กรรม คือ การกระทํา 
   วิบาก คือ ผลแหงการกระทํา 
   จากขอมูลขางตน นายอุทัยอยากไดเงินจึงเลนการพนันฟุตบอล  

เปนกิเลส แลวลงมือกระทําทุจริตเปนกรรม สวนที่ถูกไลออกจากงานและติดคุก 
คือ ผลแหงกรรม หรือ “วิบาก” นั่นเอง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


