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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “รูนอยวามากรู เริงใจ 
 กลกบเกิดอยูใน สระจอย 
 ไปเห็นชเลไกล กลางสมุทร 
 ชมวาน้ําบอนอย มากล้ําลึกเหลือ” 
   (โคลงโลกนิติ) 
 โคลงบทนี้มีคําตายแทนคําเอกกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา  
2. ขอใดมีคําประสมมากที่สุด 
 1) เขาใชตาขายดักนกกินปลา 
 2) ยาหยีเปนนักรองที่มีชื่อเสียง 
 3) คนสวนหาบขาวแกงไปขายที่ตลาดนัด 
 4) เขาจะตื่นเตนทุกครั้งที่เงินเดือนออก  
3. ขอความตอไปนี้เมื่อแบงวรรคตอนใหถูกตอง จะเปนคําประพันธประเภทใด 
 “น้ําตาเปรียบเหมือนเพื่อนคอยตักเตือนกระตุนใจยามชื่นรื่นฤทัยน้ําตาไหลหลั่ง

เปรมปรีดิ์” 
 1) กาพยยานี 11 2) กลอนสุภาพ 3) กลอนสี่ 4) โคลงสี่สุภาพ  
4. ขอใดเปนคําตายทุกคํา 
 1) ทองกวาว  สาวสวย  2) แปะซะ  ทะเลาะ 
 3) ดอกบัว  ถั่วแระ   4) เฟองฟา  ผาใหม  
5. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) เขียวขจี  ภูมิใจ  เหลียวแล 2) นาฬิกา  ลูทาง  ซื่อตรง 
 3) แบบแผน  กระปอง  อบอาว 4) ทุบตี  รอดพน  ซากศพ  
6. ขอใดมีอักษรนําทั้งหมด 
 1) สนิทสนม  เฉลียวฉลาด 2) สวางไสว  ขวนขวาย 
 3) สนุกสนาน  จักรวาล 4) หาวหาญ  ขมุกขมัว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. กฎหมายตราสามดวงสะทอนใหเห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชอยางไร 
 1) สรางระเบียบใหบานเมืองและสังคม 
 2) สรางความยุติธรรมทางการศาลใหแกประชาชน 
 3) สรางความเสมอภาคใหแกประชาชนในดานสิทธิ 
 4) สรางหลักการปกครองประเทศโดยใชกฎหมายที่ชอบธรรม  
2. ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การกระทําขอใดเปน

การละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 1) หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเขาสถานบันเทิง 
 2) หามพระภิกษุเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 3) หามคนตางเชื้อชาติเปนนักศึกษาแพทย 
 4) หามนักโทษใชโทรศัพทมือถือในเรือนจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดหมายถึงองคประกอบของรัฐบาล 
 1) ประมุข รัฐมนตรี และศาล 
 2) ประมุข รัฐสภา และรัฐมนตรี 
 3) รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
 4) อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  
4. เอกลักษณที่แสดงความเปนชาติไทย ซึ่งเราควรรักษาสืบทอดตลอดไปมากที่สุด

คือขอใด 
 1) การแตงกายแบบไทย 2) เพลงชาติไทย 
 3) ภาษาไทย   4) ประเพณีไทย  
5. การนําทฤษฎีใหมไปใชแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ จะเกิดประโยชนและ

คุณคาตอราษฎรและประเทศชาติหลายๆ ดาน ยกเวนขอใด 
 1) สรางชุมชนใหเขมแข็ง 
 2) เนนการพึ่งตนเอง 
 3) ความสามัคคีและการรวมพลังของชาวบาน 
 4) พัฒนาทองถิ่นตามที่ทางราชการกําหนด  
6. หนวยงานใดตอไปนี้เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการ

สิ่งแวดลอม 
 1) กระทรวงพลังงาน 
 2) สํานักนายกรัฐมนตรี 
 3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) 6 คํา 
   มี 6 คํา คือ มาก กบ สระ ชเล สมุทร มาก  
2. เฉลย 3) คนสวนหาบขาวแกงไปขายที่ตลาดนัด 
   มีคําประสม 3 คํา คือ คนสวน ขาวแกง ตลาดนัด 
  1) มีคําประสม 2 คํา คือ ตาขาย นกกินปลา 
  2) มีคําประสม 2 คํา คือ ยาหยี นักรอง 
  4) มีคําประสม 2 คํา คือ ตื่นเตน เงินเดือน  
3. เฉลย 1) กาพยยานี 11 
   กาพยยานี 11 วรรคหนามี 5 วรรคหลังมี 6 
    “น้ําตาเปรียบเหมือนเพื่อน     คอยตักเตือนกระตุนใจ 
   ยามชื่นรื่นฤทัย น้ําตาไหลหลั่งเปรมปรีดิ์”  
4. เฉลย 2) แปะซะ  ทะเลาะ 
   แปะซะ  ทะเลาะ เปนคําตายทุกคํา ประสมดวยสระเสียงสั้น ใน

มาตราแม ก กา 
  1) และ 4) เปนคําเปนทั้งหมด 
  3) ดอก (เปนคําตาย)  บัว (เปนคําเปน) 
   ถั่ว (เปนคําเปน)  แระ (เปนคําตาย)  
5. เฉลย 4) ทุบตี  รอดพน  ซากศพ 
   เปนคําซอนทุกคํา 
  1) คําวา ภูมิใจ เปนคําประสม 
  2) คําวา นาฬิกา เปนคํามูล 
  3) คําวา กระปอง เปนคํามูล 

6. เฉลย 1) สนิทสนม  เฉลียวฉลาด 
  2) คําวา “ขวนขวาย” เปนอักษรควบแท 
  3) คําวา “จักรวาล” ไมเปนอักษรนํา 
  4) คําวา “หาวหาญ” ไมเปนอักษรนํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สรางหลักการปกครองประเทศโดยใชกฎหมายที่ชอบธรรม 
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงปรับปรุง

แกไขกฎหมาย ชื่อวา กฎหมายตราสามดวง โดยปรับปรุงแกไขระเบียบการ
บริหารราชการแผนดิน ชําระรวบรวมกฎหมายเกาสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อสราง
หลักการปกครองประเทศโดยกฎหมายที่ชอบธรรมแกประชาชน  

2. เฉลย 3) หามคนตางเชื้อชาติเปนนักศึกษาแพทย 
   ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง สภาพของความเปนคน โดยไม

คํานึงถึงความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกําเนิด 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับการศึกษา และแนวความคิดทาง การเมือง 

   กรณีที่บุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่มนุษยพึงมีพึงได      
ถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เชน ถูกทําราย กักขัง ทรมาน ถูกซื้อขาย หรือไม
ไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ เชน ที่อยูอาศัย การศึกษา
อบรม ถูกหามไมใหเรียนในสาขาวิชาตางๆ  

3. เฉลย 4) อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
   รัฐบาล หมายถึง คณะบุคคลที่ซึ่งทําหนาที่บริหารประเทศให

เจริญกาวหนา สรางความชอบธรรม และความสงบสุขใหแกประชาชน หัวหนา
รัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับเลือกมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
พรรคการเมืองซึ่งมีเสียงขางมาก โดยประธานรัฐสภาเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ให
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี  

   องคประกอบของรัฐบาล คือ อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) 
หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองของรัฐ อํานาจอธิปไตยตามหลักสากล   
แตละรัฐจะมีองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยอยู 3 องคกร ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  

4. เฉลย 3) ภาษาไทย 
   ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติของไทย เปนมรดกล้ําคาที่   

สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน เราจึงควรรักษาไว  
5. เฉลย 4) พัฒนาทองถิ่นตามที่ทางราชการกําหนด 
   ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

จะเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. การพึ่งตนเอง หลักทฤษฎีใหมเนนใหเกษตรกรผลิตพืชผลให

เพียงพอสําหรับใชบริโภคภายในครอบครัวเปนอันดับแรก 
   2. ชุมชนเขมแข็ง หลักทฤษฎีใหมเนนการรวมกลุมของเกษตรและ

ครอบครัว เพื่อรวมมือกันทํางานเพิ่มพูนรายได เชน การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหาร 

   3. ความสามัคคี หลักทฤษฎีใหมเนนความสามัคคีในหมูคณะให
สมาชิกมีเมตตาและเอื้ออาทรตอกัน สนับสนุนใหเกษตรในทองถิ่นชวยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  

6. เฉลย 4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบ

ในฐานะเปนหนวยงานหลักกํากับดูแลการจัดการสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


