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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “เรากําดาบปราบศึกที่ฮึกหาญ มารุกรานกี่ครั้งก็ยังไหว 
 กรุงศรีฯ แตกไมแปลกหรือน้ํามือใคร ก็เพราะไผกลายเปนดามซ้ําเติมกอ” 
 ขอใดไมใชลักษณะเดนของบทประพันธขางตน 
 1) เนื้อหาใหขอคิด   2) เสียดสีประชดประชัน 
 3) ใชศิลปะการประพันธ 4) ใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน  
2. ใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  1. กลับกลอกหอกทรงกลัวสกัด 
  2. ระตูรับผันผัดไมขัดขวาง 
  3. พระชักอาชาไนยไววาง 
  4. สะบัดยางเชือนชายยายทํานอง 
 ก. ขอใดประกอบดวยคําหรือพยางคที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวทั้งหมด 
  1. ขอ 1 2. ขอ 2 3. ขอ 3 4. ขอ 4 
 ข. ขอใดมีเสียงสระประสม 
  1. ขอ 1 และ 2   2. ขอ 1 และ 4 
  3. ขอ 1 และ 3   4. ขอ 2 และ 4 
 1) ก-2 / ข-3 2) ก-4 / ข-1 3) ก-3 / ข-2 4) ก-4 / ข-2  
3.  “เมื่อครบ .................... แลว .................... เปดประชุม โดยเชิญให .................... 

อานบันทึกการประชุม แลวขอให .................... รับรองรายงานการประชุม” 
 ขอใดนํามาเติมในชองวางตามลําดับแลวไดขอความที่เหมาะสม  
 1) ผูเขารวมประชุม / ประธาน / คณะกรรมการ / องคประชุม 
 2) ระเบียบวาระ / เลขานุการ / ประธาน / ผูเขารวมประชุม 
 3) องคประชุม / เลขานุการ / ประธาน / ที่ประชุม 
 4) องคประชุม / ประธาน / เลขานุการ / ที่ประชุม  
4. พิจารณาขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  เปราะ 1 น. (1) ชื่อไมลมลุกมีหัว ใชเปนอาหารและทํายาได เปราะหอมก็เรียก 
   (2) ชื่อมะเขือพันธุหนึ่ง 
  เปราะ 2 ว. หักงาย, แตกงาย เชน ไสดินสอเปราะ 
  เปราะแประ ว. อาการที่ฝนตกมีเม็ดหางๆ แตเล็กนอย, เปาะแปะ ก็วา 
  เปราะหอม ดู เปราะ (1) 
 ก. คําที่ใชเฉพาะแหงมีกี่คํา 
  1. 1 คํา 2. 2 คํา 3. 3 คํา 4. 4 คํา 
 ข. คําที่ตอจาก เปราะ ตองเปนคําใด 
  1. เปรย 2. เปรอ 3. เปรา 4. เปรียง 
 1) ก-1 / ข-2 2) ก-1 / ข-3 3) ก-2 / ข-3 4) ก-2 / ข-4  
5.  “เอียงอกเทออกอาง อวดองค อรเอย 
 เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแตม 
 อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ 
 โฉมแมหยาดฟาแยม อยูรอนฤๅเห็น” 
 ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด 
 1) สัมผัสสระ   2) สัมผัสพยัญชนะ 
 3) ภาพพจน   4) เลนคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลังจากชําระหนี้ให IMF หมดแลว ประเทศไทยมีทุนสํารองเงินตราระหวาง

ประเทศเพิ่มมากขึ้นกวา 7 หมื่นลาน-เหรียญสหรัฐฯ สภาพการณดังกลาว   
เปนผลจากปจจัยขอใด 

 1) ดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุล 
 2) ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศเกินดุล 
 3) ดุลการคาระหวางประเทศเกินดุล 
 4) หนี้สาธารณะจากตางประเทศลดลง  
2. องคกรการปกครองในขอใดตอไปนี้ที่มีความแตกตางจากขออื่นๆ 
 1) เทศบาลเมืองบึงกาฬ 2) จังหวัดนครพนม 
 3) กรุงเทพมหานคร  4) องคการบริหารสวนตําบลวังมวง  
3. รัฐบาลควรจัดงบประมาณลักษณะใดมาใชในการแกปญหาเงินเฟอ 
 1) งบประมาณเกินดุล  2) งบประมาณขาดดุล 
 3) งบประมาณไดดุล  4) งบประมาณสมดุล  
4. ถาประชาชนมีการออมมากเกินไป จะทําใหเกิดปญหาเงินฝด รัฐบาลควรกําหนด

ยุทธศาสตรดานการเงินอยางไรในการแกปญหานี้ 
 1) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งดานเงินฝากและเงินกู 
 2) เพิ่มปริมาณการขายพันธบัตรรัฐบาลใหมากขึ้น 
 3) เพิ่มการปลอยสินเชื่อใหแกสถาบันการเงิน 
 4) เพิ่มภาษีทางตรงและทางออมแกประชาชน  
5. พระไตรปฎกเปนมรดกที่พระพุทธเจาทรงมอบไวใหพุทธบริษัท ๔ กอนเสด็จ 

ดับขันธปรินิพพาน หมายถึงขอใด 
 1) เปนสัญลักษณของพระธรรม 
 2) เปนเอกสารที่มีคาควรรักษา 
 3) เปนหลักธรรมคําสอนเปรียบคลายศาสดาแทนพระองค 
 4) เปนการอธิบายถึงแกนพระศาสนาของพุทธบริษัท ๔ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ใชศิลปะการประพันธ 
   ไมใชลักษณะเดน 
  1) เนื้อหาใหขอคิด - การแตกความสามัคคีทําใหไทยเสียเอกราชใหศัตรู 
  2) เสียดสีประชดประชัน - กรุงศรีอยุธยาแตกไมแปลกหรือน้ํามือใคร 
  4) ใชคํางายสื่อความหมายชัดเจน - เรากําดาบ...ซ้ําเติมกอ  
2. เฉลย 4) ก-4 / ข-2 
   ก. 4. ขอ 4 คือ ส  บ  ย  ช  ช  ย  ท  น  
   ข. 2. ขอ 1 และ 4 
    ขอ 1 คือ กลัว สระอัว 
    ขอ 4 คือ เชือน สระเอือ  
3. เฉลย 4) องคประชุม / ประธาน / เลขานุการ / ที่ประชุม 
   “เมื่อครบองคประชุมแลวประธานเปดประชุม โดยเชิญใหเลขานุการ

อานบันทึกการประชุม แลวขอให ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม” 

4. เฉลย 4) ก-2 / ข-4 
   ก. คําที่ใชเฉพาะแหงมี 2 คํา เปราะ 1 น. และ เปราะ 2 ว. 
   ข. คําที่ตอจากเปราะตองเปน เปรียง  
5. เฉลย 4) เลนคํา 
   เลนคํา - ไมปรากฏ 
  1) สัมผัสสระ - องค - ลง - (ผ)จง, แตม - แยม 
  2) สัมผัสพยัญชนะ - เอียง - อก - ออก - อาง - อวด - องค - 

อร - เอย 
  3) ภาพพจน - เมรุชุบสมุทรดินลง    เลขแตม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุล 
   เงินทุนสํารองระหวางประเทศมีเพิ่มมากขึ้น หรือลดนอยลงนั้นเกิด

จากดุลการชําระเงินระหวางประเทศถาดุลการชําระเงินฯ เกินดุล จะทําใหทุน
สํารองฯ เพิ่มขึ้น และถาดุลการชําระเงินฯ ขาดดุล จะทําใหทุนสํารองฯ ลดลง  

2. เฉลย 2) จังหวัดนครพนม 
   การบริหารราชการแผนดินของไทย แบงได 3 สวน ไดแก 
   1. การบริหารราชการแผนดินสวนกลาง ไดแก การบริหาร

ราชการในสวน กระทรวง กรม หรือหนวยงานที่เทียบเทากับกรมมีหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ 

   2. การบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาค ไดแก การบริหาร
ราชการในสวนจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) และอําเภอ (นายอําเภอ) มีหนาที่
รับนโยบายจากสวนกลางไปปฏิบัติจัดทํา 

   3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการสงเสริมการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ปจจุบันมี 5 รูปแบบ คือ เทศบาล, องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.), องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร, 
เมืองพัทยา  

3. เฉลย 1) งบประมาณเกินดุล 
   ในชวงเงินเฟอ จะเปนชวงเวลาที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี

มากเกินไป ราคาสินคาจะสูงมากขึ้น เศรษฐกิจมีความคลองตัว (ผูคนออกมา
จับจายใชสอยกันมากขึ้น) ดังนั้นรัฐบาลจะตองลดปริมาณเงินลง เพื่อแกปญหา
เงินเฟอโดยเฉพาะดานการคลังนั้น รัฐบาลจะตองเก็บภาษีใหมากขึ้น และจัด
งบประมาณในลักษณะเกินดุล คือ รายไดของรัฐบาลสูงกวารายจายจะทําให
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง  

4. เฉลย 3) เพิ่มการปลอยสินเชื่อใหแกสถาบันการเงิน  
   ถาประชาชนมีการออมมากเกินไป จะทําใหปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจลดนอยลง จะเกิดปญหาเงินฝด เศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลจะตอง
แกปญหานี้ดวยการเพิ่มปริมาณเงิน เพื่อกระตุนการใชจายของประชาชนใหมากขึ้น  

   ยุทธศาสตรการเงิน คือ การปลอยสินเชื่อใหมากขึ้น และลด
ดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกูลง ยุทธศาสตรการคลัง คือ จะตองลดอัตราภาษี
ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งยังตองเพิ่มงบประมาณการใชจายภาครัฐใหสูงขึ้นจน
มีลักษณะงบประมาณขาดดุล  

5. เฉลย 3) เปนหลักธรรมคําสอนเปรียบคลายศาสดาแทนพระองค 
   ความสําคัญและคุณคาของพระไตรปฎกตอพุทธบริษัท ๔ ดังนี้ 
   1. เปนมรดกที่พระพุทธเจาทรงมอบใหแกพุทธบริษัท ๔ กอน

เสด็จดับขันธปรินิพพานไดทรงมอบพระธรรมวินัย ใหแกพระศาสนาแทนพระองค 
   2. เปนที่สถิตของพระพุทธเจา เพราะถือวาพระธรรมวินัยเปน

ตัวแทนของพระพุทธองค 
   3. เปนสัญลักษณของพระพุทธเจาที่รวบรวมพระธรรมวินัยเอาไว

ทั้งหมดอยางถูกตอง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


