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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําพยางคเปดมากที่สุด 
 1) อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด 2) แคนโอรสราวกับไฟไหมมังสา 
 3) ชางหลอกหลอนผอนผันจํานรรจา 4) แมนจะวาโดยดีเห็นมิฟง  
2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้งหาเสียง 
 1) เมื่อวันกอนฉันเห็นสมปองนองของสมชายกับเพื่อนหนาตลาด 
 2) พี่ของฉันบอกวาพวกเราควรชวยกันทํารายงานใหเสร็จเสียที 
 3) คุณปาขา หนูจอมขอเงินไปซื้อลูกอมนะคะ 
 4) พี่แดง คุณแมเรียกไปกินขาวแลว  
3. คําวา “เพราะ” ในขอใดทําหนาที่เปนคําสันธาน 
 1) ที่เธอไมยอมอานหนังสือ เพราะเธอหวงแตเลนเฟซบุก 
 2) ทั้งๆ ที่ทองฟาก็มืดครึ้มมากๆ แตฝนก็ไมยอมตก เพราะอะไรกัน 
 3) คายเยาวชนรักษชางครั้งนี้สําเร็จไดเพราะเธอคนเดียว  
 4) ปาลมมี่เปนขวัญใจของใครหลายคนเนื่องจากรองเพลงไดเพราะมาก  
4. คําสอนในอิศรญาณภาษิต ขอใดตางจากพวก 
 1)  “เห็นตอหลักปกขวางหนทางอยู พิเคราะหดูควรทึ้งแลวจึงถอน 
  เห็นเต็มตาแลวอยาทําปากบอน ตรองเสียกอนจึงคอยทํากรรมทั้งปวง” 
 2)  “คอยดําเนินตามไตผูไปหนา ใจความวาผูมีคุณอยาหุนหวน 
  เอาหลังตากแดดเปนนิจคิดคํานวณ รูถี่ถวนจึงสบายเมื่อปลายมือ” 
 3)  “วาสนาไมคูเคียงเถียงเขายาก ถึงมีปากมีเสียเปลาเหมือนเตาหอย 
  ผีเรือนตัวไมดีผีอื่นพลอย พูดพลอยพลอยไมดีปากขี้ริ้ว” 
 4)  “อันเสาหินแปดศอกตอกเปนหลัก ไปมาผลักบอยเขาเสายังไหว 
  จงฟงหูไวหูคอยดูไป  เชื่อน้ําใจดีกวาอยาเชื่อยุ”  
5.  “การตัดไมทําลายปา การใชเชื้อเพลิงอยางไมรูค า ลวนเปนเหตุที่ทําให

สภาพแวดลอมถูกทําลาย หากยังคงเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ พรุงนี้ มะรืนนี้ หรือ    
วันตอๆ ไป จะยังมีอากาศบริสุทธิ์หลงเหลืออีกหรือ เรามาชวยกันอนุรักษ ฟนฟู
สภาพแวดลอมตั้งแตวันนี้ เพื่อพรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ” 

 ขอความนี้มีกลวิธีการเขียนตามขอใด 
 1) จรรโลงใจ 2) โนมนาวใจ 3) เตือนใจ 4) ขอรอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. มรรคมีองค ๘ เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ ๔ ขอใดเปนความหมายที่ไมสอดคลอง

กับ “สัมมาสังกัปปะ” 
 1) ความคิดไมหมกมุนในความอยาก 
 2) ความคิดเสียสละปราศจากการหาผลประโยชน 
 3) ความคิดที่ไมพยาบาทมุงรายใคร 
 4) ความคิดที่จะแสวงหาทรัพยทุกรูปแบบมาบํารุงความสุขสวนตน  
2. หลักคําสอนที่เหมือนกันระหวางศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู 

คือหลักธรรมใด 
 1) การบูชาผูมีพระคุณ  2) การหามดื่มสุรา  
 3) การหามลักทรัพย  4) การหามประพฤติผิดในกาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดเปนความสําคัญของสหกรณที่มีตอเศรษฐกิจ 
 1) แกปญหาภาวะเงินเฟอ 
 2) ปลอยเงินกูใหกับรัฐบาล 
 3) ชวยใหประชาชนกินดีอยูดีขึ้น 
 4) รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ  
4. ระบบเจาภาษีนายอากรกับหอรัษฎากรพิพัฒนเกิดขึ้นในสมัยใด ตามลําดับ 
 1) รัชกาลที่ 3 กับรัชกาลที่ 5 2) รัชกาลที่ 4 กับรัชกาลที่ 5 
 3) รัชกาลที่ 5 กับรัชกาลที่ 6 4) เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งคู  
5. ภาษาราชการของประเทศสวนใหญในทวีปอเมริกาใตใชภาษาใดเปนภาษา

ราชการ 
 1) อังกฤษ 2) สเปน 3) ฝรั่งเศส 4) โปรตุเกส  
6. ขอใดแสดงวายังไมเกิดอุปสงค 
 1) นาย ก ตกลงใจจะซื้อแหวนเพชรในอีก 1 เดือนขางหนา 
 2) นาย ข ตกลงซื้อโทรศัพทมือถือในระบบเงินผอน 
 3) นาย ค ลดปริมาณการซื้อตูเย็นจาก 3 เครื่อง เหลือเพียง 1 เครื่อง 
 4) นาย ง ใชบัตรเครดิตจายคาเครื่องปรับอากาศเปนเงิน 30,000 บาท 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด 
   คําพยางคเปด คือ คําที่ไมมีเสียงตัวสะกด 
  1) มีคําพยางคเปดจํานวน 7 คํา ไดแก อ, สุ, รี, ผี, เสื้อ, เหลือ, จะ 
  2) มีคําพยางคเปดจํานวน 2 คํา ไดแก โอ, สา 
  3) มีคําพยางคเปดจํานวน 1 คํา ไดแก จา  
  4) มีคําพยางคเปดจํานวน 4 คํา ไดแก จะ, วา, ดี, มิ  
2. เฉลย 1) เมื่อวันกอนฉันเห็นสมปองนองของสมชายกับเพื่อนหนาตลาด 
   เสียงวรรณยุกตสามัญ ไดแก วัน, ปอง, ชาย  
   เสียงวรรณยุกตเอก ไดแก กอน, กับ, ตลาด 
   เสียงวรรณยุกตโท ไดแก เมื่อ, เพื่อน, หนา  
   เสียงวรรณยุกตตรี ไดแก นอง  
   เสียงวรรณยุกตจัตวา ไดแก ฉัน, เห็น, สม, ของ, สม  
  2) ไมมีเสียงวรรณยุกตตรี 
  3) ไมมีเสียงวรรณยุกตเอก 
  4) ไมมีเสียงวรรณยุกตเอกและจัตวา  
3. เฉลย 1) ที่เธอไมยอมอานหนังสือ เพราะเธอหวงแตเลนเฟซบุก 
   คําสันธาน คือ คําเชื่อมประโยคกับประโยค ซึ่งคําสันธาน “เพราะ” 

เปนคําสันธานแสดงความเปนเหตุเปนผล 
   เหตุ ไดแก เธอหวงแตเลนเฟซบุก 
   ผล ไดแก ที่เธอไมยอมอานหนังสือ  
4. เฉลย 3)  “วาสนาไมคูเคียงเถียงเขายาก ถึงมีปากมีเสียเปลาเหมือนเตาหอย 
   ผีเรือนตัวไมดีผีอื่นพลอย พูดพลอยพลอยไมดีปากขี้ริ้ว” 
   สอนเรื่องการพูดใหคิดกอนพูด อยาไปเถียงคนที่มีอํานาจเหนือกวา

เพราะอยางไรเราก็สูไมไดใหสงบปากสงบคํา 
  1), 2) และ 4) สอนใหเรามีสติวิเคราะหเรื่องราวตางๆ กอน 

5. เฉลย 2) โนมนาวใจ 
   มีเจตนาเชิญชวน สังเกตจากประโยค “เรามาชวยกันอนุรักษ ฟนฟู

สภาพแวดลอมตั้งแตวันนี้ เพื่อพรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ความคิดที่จะแสวงหาทรัพยทุกรูปแบบมาบํารุงความสุขสวนตน 
   สัมมาสังกัปปะ คือ การดําริชอบ เปนความคิดในทางที่ถูกที่ควร จึง

ควรเปนความคิดดีไมหมกมุนในการแสวงหาความอยาก หาผลประโยชนใสตน 
ความคิดที่ไมเมตตากรุณา คิดชวยใหผูอื่นพนทุกข  

2. เฉลย 3) การหามลักทรัพย 
   หลักคําสอนที่เหมือนกันระหวางศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 

พราหมณ-ฮินดู คือ การหามลักทรัพย 
  1) การบูชาผูมีพระคุณ ไมไดเปนคําสอนในศาสนาอิสลาม เพราะ

ศาสนาอิสลามบูชาเพียงพระเจา 
  2) การหามดื่มสุรา ศาสนาคริสตใหดื่มสุราไดในพิธีศีลมหาสนิท 
  4) การหามประพฤติผิดในกาม บางลัทธิของศาสนาพราหมณอาจมี

การประพฤติผิดในกามระหวางบูชาเทพเจา  
3. เฉลย 3) ชวยใหประชาชนกินดีอยูดีขึ้น 
   สหกรณ คือ การประกอบธุรกิจที่เกิดจากการรวมกลุมของบุคคล  

ที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เพื่อใหการทํามาหากินของสมาชิกแตละคนมีความ
มั่นคง มีความกินดีอยูดี  

4. เฉลย 1) รัชกาลที่ 3 กับรัชกาลที่ 5 
   ระบบเจาภาษีนายอากรเปนระบบการเก็บภาษีแบบใหมที่เกิดขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 3 เรียกอีกอยางวาระบบ 3 ประสาน เปนการประสานกันระหวาง
กษัตริย ขุนนาง และชาวจีน ระบบนี้มีขอเสีย คือ ทําใหชาวจีนเขามาแทรกแซง
เศรษฐกิจของไทย 

   หอรั ษฎ ากรพิ พัฒน เ กิ ด ขึ้ น ในส มัย รั ช ก าลที่  5  ซึ่ ง ทํ า ใ ห
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการควบคุมเงินภาษีของประเทศแตเพียง
พระองคเดียว  

5. เฉลย 2) สเปน 
   ประเทศตาง  ๆสวนใหญในทวีปอเมริกาใตใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ  
  1) ประเทศกายอานาใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ 
  3) ดินแดนเฟรนชเกียนาเปนเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสใชภาษาฝรั่งเศส

เปนภาษาราชการ 
  4) ประเทศบราซิลใชภาษาโปรตุเกสเปนภาษาราชการ 
   และประเทศซูรินาเมใชภาษาดัตชเปนภาษาราชการ  
6. เฉลย 1) นาย ก ตกลงใจจะซื้อแหวนเพชรในอีก 1 เดือนขางหนา 
   อุปสงค คือ ความตองการซื้อของผูบริโภค การเกิดอุปสงคตองเกิด

ทันทีในปจจุบัน 
   องคประกอบของอุปสงค คือ  
   1. ความตองการซื้อ 
   2. ความสามารถจาย 
   3. ยินดีจาย 
  1) นาย ก ตกลงใจจะซื้อแหวนเพชรในอีก 1 เดือนขางหนา เปนเรื่อง

ของอนาคต 
  2) นาย ข ตกลงซื้อโทรศัพทมือถือในระบบเงินผอน เปนสิ่งที่ผูซื้อ-ผูขาย

ตกลงกันวาจะจายในระบบเงินผอนถือวาเกิดอุปสงคขึ้นแลว 
  3) นาย ค ลดปริมาณการซื้อตูเย็นจาก 3 เครื่อง เหลือเพียง 1 เครื่อง 

เปนอุปสงคที่ลดลง 
  4) นาย ง ใชบัตรเครดิตจายคาเครื่องปรับอากาศเปนเงิน 30,000 บาท 

เปนการตกลงกันระหวางผูซื้อกับผูขาย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


