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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 6/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่ 3 
 1) แมนเสียดาหาก็เสียวงศ    อัปยศถึงองคอสัญหยา  
 2) เจากับพี่ก็จะมีแตนินทา    แกวตาจงดําริตริตรอง 
 3) นางไกลบิตุราชมาตุรงค    โฉมยงอยาเคียดขึ้งหึงสา  
 4) เจาจะอยูทําการในพารา    หรือจะชวยเชษฐาราวี  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  - สิ่งสําหรับใสหมากพลู มีรูปเหมือนถาดขอบสูงมีตีน 
  - เครื่องรองรับไมแมกําพองประจําชองหนาตาง 
  - สวนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 
  - สวนประกอบของจะเข ใชหนุนสายเพื่อมิใหแตะนมจะเข 
 ขอความขางตนเปนความหมายของคําในขอใด 
 1) หยั่ง 2) หยังหยัง 3) หยอง 4) หยักเหยา  
3. ขอใดเปนการฟงเพื่อรับความรูอยางเดนชัด 
 1) ออยใจฟงวิทยุเรื่อง “ขบวนการคลายเครียด” 
 2) ออยทิพยฟงการสนทนาเรื่อง “ดับทุกขได สุขใจยิ่ง” 
 3) ออยหวานฟงคุณตาเลาเรื่อง “เกิดวังปารุสก” 
 4) ออยควั่นฟงสักวาบอกบทเรื่อง “พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร”  
4.  “ทุกวันนี้ศึกไกลยังไมหวง 
 แตหวั่นทรวงศึกใกลไลขมเหง 
 หากคนไทยหันมาฆากันเอง 
 จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง” 
 ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธขางตน 
 1) เนนใหเห็นคุณคาเพลงชาติ 2) เตือนสติคนไทยใหสามัคคี 
 3) ปรารถนาดีตอประเทศชาติ 4) ย้ําบทบาทของคนไทย  
5. ขอใดเปนการฟงเพื่อรับความรูอยางเครงครัด 
 1) ปราณีฟงรายการเพลงโปรด 2) ปราโมทฟงโตวาทีอยางหงุดหงิด 
 3) ประจิตฟงรายการธรรมะจัดสรร 4) ประพันธฟงสาระวาที  
6. ขอใดไมมีคําสมาส 
 1) เบญจวรรณจับวัลยชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา 
 2) จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
 3) ยกจากพระนครจรจรัล ตํามะหงงกุเรปนก็ตามมา 
 4) บรรจงทรงทาพระสุคนธ ปรุงปนเกสรสุมาลี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ธรรมนิยามมีความเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) กฎแหงกรรม   2) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
 3) ศีล สมาธิ ปญญา  4) รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
2. ขอใดไมใชมาตรการในการชวยเหลือเกษตรกรที่ปลูกออยซึ่งประสบปญหาราคาต่ํา 
 1) การใหเงินอุดหนุน  2) การประกันราคาขั้นต่ํา 
 3) การประกันราคาขั้นสูง 4) การรับจํานําผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ในการจัดทํางบประมาณรายจายของรัฐบาลมีวัตถุประสงคหลักดังตอไปนี้ 

ยกเวนขอใด 
 1) เพื่อสนับสนุนคาใชจายขององคกรระหวางประเทศ 
 2) เพื่อเพิ่มผลผลิตทําใหรายไดของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 
 3) เพื่อจัดสาธารณูปโภคบริการแกประชาชน 
 4) เพื่อรักษาความสงบภายในและปองกันการรุกรานจากตางประเทศ  
4. พลังงานในขอใดตอไปนี้แตกตางจากพลังงานในขออื่นๆ 
 1) พลังงานถานหิน   2) พลังงานปโตรเลียม 
 3) พลังงานแกสธรรมชาติ 4) พลังงานนิวเคลียร  
5. การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยใดแหงกรุงรัตนโกสินทรทําใหรูปแบบการ

ปกครองแบบอยุธยายุติลง 
 1) รัชกาลที่ 1 2) รัชกาลที่ 3 3) รัชกาลที่ 5 4) รัชกาลที่ 7  
6. ตอไปนี้เปนภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ยกเวนขอใด 
 1) พิธีบวชตนไม   2) การลงแขกเกี่ยวขาว 
 3) การสรางฝายแมว  4) การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) เจากับพี่ก็จะมีแตนินทา    แกวตาจงดําริตริตรอง 
   ไมไดกลาวถึงบุคคลที่ 3 
  1), 3) และ 4) กลาวถึงบุคคลที่ 3 ไดแก องคอสัญหยา, นาง และเชษฐา  
2. เฉลย 3) หยอง 
   จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 1265  
3. เฉลย 3) ออยหวานฟงคุณตาเลาเรื่อง “เกิดวังปารุสก” 
   เปนการฟงเพื่อรับความรูอยางเดนชัด  
4. เฉลย 2) เตือนสติคนไทยใหสามัคคี 
   พิจารณาจากคําประพันธ “หากคนไทยหันมาฆากันเอง จะรองเพลง

ชาติไทยใหใครฟง” เปนเจตนาของผูแตงที่เตือนสติคนไทยใหมีความสามัคคี  
5. เฉลย 4) ประพันธฟงสาระวาที  
6. เฉลย 2) จากพรากจับจากจํานรรจา    เหมือนจากนางสการะวาตี 
   ไมมีคําสมาส 
  1) เบญจวรรณ 
  3) พระนคร เปนคําสมาส 
  4) พระสุคนธ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
   นิยาม ๕ แปลวา ความเปนไปอันมีระเบียบที่แนนอนของธรรมชาติ 

หรือกฎของธรรมชาติ ซึ่งมีอยู ๕ กฎ หรือ ๕ นิยาม ดังนี้ 
   1. อุตุนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับปรากฏการณตางๆ 

ที่เปนวัตถุ หรือการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดลอม เชน แผนดินไหว ดิน 
ฟา อากาศ ฤดูกาล 

   2. พีชนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ
การถายทอดพันธุกรรมของ คน สัตว พืช 

   3. จิตนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับจิต และ
กระบวนการทํางานของจิต 

   4. กรรมนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ของมนุษย ซึ่งจัดเปนตัวชี้นําชีวิตของแตละบุคคลวาจะเปนคนดี คนเลว หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กฎแหงกรรม” 

   5. ธรรมนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล หรือกฎธรรมชาติที่วา
ดวยสังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา หรือ
เรียกวา ไตรลักษณ หรือสามัญลักษณ   

2. เฉลย 3) การประกันราคาขั้นสูง 
   การประกันราคาเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูผลิตและผูบริโภค

วาจะขายสินคาที่ผูผลิตผลิตนั้น  ไมต่ํากวาตนทุนหรือไมขาดทุน และผูบริโภค
จะไมซื้อสินคาไปบริโภคในราคาที่แพงเกินไป การประกันราคาขั้นต่ําเปนการ
คุมครองผูผลิต แตถาประกันราคาขึ้นสูงเปนการคุมครองผูบริโภค  

  1), 2) และ 4) เปนมาตรการที่สมควร รัฐบาลดําเนินการเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรในการแกไขปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา  

3. เฉลย 1) เพื่อสนับสนุนคาใชจายขององคกรระหวางประเทศ 
   การจัดทํางบประมาณแผนดินนั้น มีวัตถุประสงคหลักอยู 4 ประการ 

ดังนี้ 
   1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทําใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นเพิ่มขึ้น 
   2. เพื่อจัดสาธารณูปโภคบริการแกประชาชน 
   3. เพื่อรักษาความสงบภายใน 
   4. เพื่อปองกันการรุกรานจากตางประเทศ  
4. เฉลย 4) พลังงานนิวเคลียร 
   พลังงานนิวเคลียรเปนแรกัมมันตภาพรังสี เชน ยูเรเนียม 
  1), 2) และ 3) เปนพลังงานฟอสซิล เกิดจากการทับถมของซากพืชและ

ซากสัตว  
5. เฉลย 3) รัชกาลที่ 5 
   การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหบานเมืองทันสมัย 

เพื่อรอดพนจากภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตก ดังนี้ 
   1. การรวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง เพื่อใหเมืองหลวงมี

อํานาจควบคุมหัวเมืองและประเทศราช และเพื่อเพิ่มอํานาจของพระมหากษัตริย
ใหมั่นคง เปนผลใหไมถูกตอตานจากขุนนางชั้นผูใหญ 

   2. การปฏิรูปการปกครองสวนกลาง เปนผลใหเกิดการปฏิรูปการ
ปกครองบานเมืองครั้งใหญ โดยไดมีการจัดตั้งสถานที่ปรึกษาราชการ ไดแก 
สภาที่ปรึกษาแผนดิน และสภาที่ปรึกษาราชการในพระองค 

   3. การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น มีผลใหรูปแบบการปกครองตามแบบฉบับของ    
กรุงศรีอยุธยายุติลงอยางสิ้นเชิง ตั้งแต พ.ศ. 2435 เปนตนมา  

6. เฉลย 2) การลงแขกเกี่ยวขาว 
   การลงแขก เปนภูมิปญญาของไทยโบราณและชนชาติอื่นๆ ที่

ตองการระดมแรงงานมาทํากิจกรรมรวมกัน มักจะเปนเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวของ
กับการใชแรงงานมากๆ แตการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมเกี่ยวกับการ
ลงแขก โดยเฉพาะการเกี่ยวขาว  

  1),  3) และ 4) เกี่ยวของกับการอนุรักษธรรมชาติโดยตรง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


