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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชภาพพจนชนิดเดียวกับขอความตอไปนี้ 
  “ขาทอนแกรงขยับรับทันใด    เหยียบลงไปตึกตักตุบยุบย้ําดัง” 
 1) นางเงือกนอยสรอยเศราเขามาผลัด    แบกกษัตริยวายเสือกเสลือกสลน 
 2) กําลังสาวคราวดวนดวยจวนจน    ออกกลางชลโบกหางผางผางไป 
 3) สินสมุทรฟงเสียงสําเนียงแน    รูวาแมมั่นคงไมสงสัย 
 4) ดูรูปรางอยางเปรตสมเพชใจ    ชางกระไรราศีไมมีงาม  
2. ขอใดตอไปนี้ไมบกพรองเรื่องการใชคํา 
 1) หลังจากฟงเทศนแลวเขารูสึกซาบซึ้งในรสพระธรรมมาก 
 2) พระพุทธศาสนาเผยแพรไดอยางรวดเร็วแถบทวีปเอเชีย 
 3) เพราะตํารวจเผอเรอคนรายจึงแยงปนไปได 
 4) บานหลังนี้เกาคร่ําครึตองบูรณะกันใหมทั้งหลัง  
3. การโฆษณามีจุดมุงหมายสําคัญตรงกับขอใด 
 1) โนมนาวใจ   2) ประเมินคา 
 3) จรรโลงใจ   4) แสดงหลักเหตุผล  
4.  คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชนครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 9 ไดจัดติดตอกันมา

เปนปที่ 5 แลว ซึ่งพื้นที่จัดคายมีสองพื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
และพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดนาน-พะเยา พื้นที่ทั้งสองที่ทําการจัดคายเปน
พื้นที่ที่พบนกยูงเขียวแพรกระจายอยูในธรรมชาติ ทําใหนักเรียนที่เขาอบรม
สามารถไดพบเจอกับรองรอยและนกยูงจริงๆ นอกไปจากนี้ยังไดความรูเกี่ยวกับ
การดูนกเบื้องตน การใชกลองสองทางไกล หนังสือคู มือดูนก รวมไปถึง
ประสบการณการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งไมสามารถหาไดจากหองเรียนปกติตาม
โรงเรียนตางๆ กิจกรรมภายในคายครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
นักเรียนจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและความสําคัญของ
นกยูงเขียว ซึ่งเปนตัวอยางของสัตวปาที่ไดยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษาในคายนี้ 
เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ      
มีจํานวนมากหรือนอย ก็ลวนมีหนาที่ที่มีความสอดคลองกันในระบบนิเวศวิทยา 
ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไป ความสมดุลภายในระบบนิเวศก็จะเสียสภาพไป 

  (คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชน จากนกตัวเล็ก สูจิตสํานึกอันยิ่งใหญ) 
 น้ําเสียงของผูแตงตรงกับขอใด 
 1) เสนอแนะ 2) สั่งสอน 3) ชี้แจง 4) โนมนาวใจ  
5. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 
 1) วันนี้ราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 
 2) คายโทรศัพทตางๆ เปดตัวโปรโมชั่นมาแขงขันกัน 
 3) โรงเรียนกําหนดวันเปดเทอมตรงกับมหาวิทยาลัย 
 4) รถโฟรวีลเหมาะสําหรับการเดินทางเขาปาลึก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การรูจักใชความคิดที่ถูกวิธี คิดเปน และคิดอยางเปนระบบ ตรงกับคําตอบขอใด 
 1) อัตตสัมปทา   2) สีลสัมปทา 
 3) กัลยาณมิตตตา   4) โยนิโสมนสิการ 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขอใดเปนตามกฎของอุปทาน 
 1) เสือตองการซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหม เพราะอยากได 
 2) กระตายรีบหาซื้ออาหารกระปองมาเตรียมไว เพราะใกลจะถึงฤดูฝน 
 3) ชางซื้อเสื้อมามากกวาปกติ เพราะวามีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 
 4) กวางเพิ่มจํานวนการผลิตปลากระปองใหมากขึ้น เพราะลูกคาสั่งซื้อเปน

จํานวนมาก  
3. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรเมื่อประสบกับปญหาเงินเฟอ 
 1) กระตุนใหสถาบันการเงินปลอยเงินกูแกประชาชนเพิ่มขึ้น 
 2) กระตุนการออมภาคประชาชน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร 
 3) สงเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ เพื่อกระตุนการจางงาน 
 4) สงเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดเล็ก  
4. “สภาพพื้นที่เปนปาดิบชื้น เปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

ของโลก เปนแหลงผลิตออกซิเจนประมาณรอยละ 20 ที่หมุนเวียนอยูทั่วโลก 
เปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดที่สําคัญของโลก ถือเปนปอดที่ใหญที่สุด
แหงหนึ่งของโลก” 

 ขอความบรรยายในเครื่องหมายคําพูดเปนคําบรรยายที่หมายถึงดินแดนใด 
 1) ที่ราบลุมน้ําปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย 2) ที่ราบลุมน้ําแอมะซอน 
 3) ที่ราบลุมน้ําฮีอูกรันเด 4) ที่ราบลุมน้ําฮีโอเพโกร  
5. ประโยชนของการศึกษาประวัติศาสตรขอใดสําคัญที่สุด 
 1) เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
 2) เพื่อใหเขาใจถึงเหตุการณปจจุบัน 
 3) เพื่อประโยชนในการอธิบาย ตีความ 
 4) เพื่อประโยชนในดานการลําดับเหตุการณ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) กําลังสาวคราวดวนดวยจวนจน    ออกกลางชลโบกหางผางผางไป 
   ใชภาพพจนแบบสัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ ไดแก “ผางผาง” 

ในลักษณะเดียวกันกับคําประพันธที่กําหนดให ไดแก “ตึกตักตุบยุบ” 
  1), 3) และ 4) ไมปรากฏภาพพจนแบบสัทพจน  
2. เฉลย 1) หลังจากฟงเทศนแลวเขารูสึกซาบซึ้งในรสพระธรรมมาก 
   ซาบซึ้ง หมายถึง เอิบอาบซาบซานเขาไปในจิตใจ, เขาใจอยางลึกซึ้ง 
  2) พระพุทธศาสนาเผยแพรไดอยางรวดเร็วแถบทวีปเอเชีย 
   เผยแพร คือ แพรกระจายออกไป ที่ถูกตอง คือ เผยแผ 
  3) เพราะตํารวจเผอเรอคนรายจึงแยงปนไปได 
   เผอเรอ คือ สุรุยสุราย หรือขาดความเอาใจใสในสิ่งที่ตองทํา        

ที่ถูกตอง คือ เผลอ 
  4) บานหลังนี้เกาคร่ําครึตองบูรณะกันใหมทั้งหลัง 
   คร่ําครึ ใชกับความคิด หรือสิ่งที่เปนนามธรรม ที่ถูกตอง คือ คร่ําครา  
3. เฉลย 1) โนมนาวใจ 
   การโฆษณามีจุดมุงหมายสําคัญในการโนมนาวใจ  
4. เฉลย 3) ชี้แจง 

5. เฉลย 1) วันนี้ราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 
   คําวา “เบนซิน” และ “ดีเซล” จําเปนตองใชเปนคําทับศัพท

ภาษาตางประเทศ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) โยนิโสมนสิการ 
   โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทําในใจใหแยบคาย กลาวคือ การ

พิจารณาอยางรอบคอบถี่ถวน 
   การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ ทําในใจโดยแยบคาย 

การใชความคิดถูกวิธี คือ การกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายดวย
ความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก 
พิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบ และโดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่งนั้นๆ หรือ
ปญหานั้นๆ ตามสภาวะ และตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  

2. เฉลย 4) กวางเพิ่มจํานวนการผลิตปลากระปองใหมากขึ้น เพราะลูกคาสั่งซื้อ
เปนจํานวนมาก 

   อุปทาน คือ ปริมาณสินคาหรือบริการที่ผูขายตองการจะเสนอขาย 
ณ ระดับราคาตางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

   กฎของอุปทาน คือ เมื่อราคาสินคาที่เสนอขายนั้นสูงขึ้น ผูขายก็จะ
นําสินคาออกขายในปริมาณมาก แตเมื่อราคาสินคาที่เสนอขายนั้นลดลง ผูขายก็จะ
นําสินคาออกขายในปริมาณลดลง  

3. เฉลย 2) กระตุนการออมภาคประชาชน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
ธนาคาร 

   เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอขึ้น แสดงวาปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบ
เศรษฐกิจ (เงินที่ประชาชนมีอยูในมือ) มีมากเกินไป ทําใหเกิดอุปสงคตอสินคามี
มากกวาอุปทาน สินคาและบริการจึงมีราคาสูงขึ้น 

   วิธีการแกไข คือ การลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
โดยการใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเปนเครื่องมือ 

   นโยบายการเงิน (ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแล) 
   1. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก ทําใหประชาชนอยากฝาก

เงินมากขึ้นเพราะไดรับดอกเบี้ยสูงและไมอยากกูเงินเพราะเสียดอกเบี้ยแพง    
ทําใหปริมาณเงินที่อยูในมือประชาชนลดลง 

   2. เพิ่มอัตราเงินสดสํารองของธนาคารพาณิชยใหมากขึ้น ทําให
สามารถปลอยสินเชื่อไดลดลง 

   นโยบายการคลัง (กระทรวงการคลังเปนผูดูแล) 
   1. จัดทํางบประมาณแบบเกินดุล (รายไดมากกวารายจาย) 
   2. ลดการใชจายของภาครัฐเพื่อทําใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจลดลง 
  1), 3) และ 4) ไมถูกตอง เพราะเปนการเพิ่มปริมาณเงินที่หมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจทําใหอัตราเงินเฟอมากขึ้น  
4. เฉลย 2) ที่ราบลุมน้ําแอมะซอน 
   ที่ราบลุมน้ําแอมะซอนเปนที่ราบลุมน้ําขนาดใหญทางตอนกลางของ

ทวีปอเมริกาใต มีแมน้ําแอมะซอนอันเกิดจากแมน้ําสายสําคัญตางๆ มารวมกัน 
ไดแก แมน้ํานาโป แมน้ํามาราญอน และแมน้ําอูภายาลี  

5. เฉลย 2) เพื่อใหเขาใจถึงเหตุการณปจจุบัน 
   ประวัติศาสตรมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย เพราะวาประวัติศาสตร

จะเปนแหลงขอมูลที่ทําใหเราไดศึกษาถึงเรื่องราวตางๆ ในอดีต และเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตได จากตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือก ถือวาเปนประโยชนใน
การศึกษาทางประวัติศาสตรทั้งหมด แตตัวเลือก 2) เปนตัวเลือกที่สามารถ
นํามาใชในการแกไขปญหา หรือทําใหทราบความเปนไปของปญหาจากในอดีตที่
ยังคงสงผลมาถึงในปจจุบัน เชน ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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