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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “มิ้ม คือ ผึ้งชนิดเล็ก รังโตขนาดจานขาว ชอบจับอยูตามกอไผและปาละเมาะรกๆ 

คอนที่มิ้มจับจะไมโตเกินนิ้วมือ มันจะพอกน้ําหวานไวรอบคอน ใตคอนทํารังตอ
ยอยลงมาสําหรับเปนที่เกิดของตัวออน” ขอความนี้ใชโวหารชนิดใด 

 1) บรรยายโวหาร   2) พรรณนาโวหาร 
 3) เทศนาโวหาร   4) อธิบายโวหาร  
2. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
 1) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม 
 2) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระบรมราชกุศล 
 3) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดี 
 4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร  
3. ขอใดเปนคํามูลทุกคํา 
 1) มะพราว  นักเรียน  นาฬิกา 2) มากมาย  เดิน  ชกตอย 
 3) สะดุด  กระโดด  กะลาสี 4) สะพานลอย  อวนพี  สายยู  
4. ขอใดที่ปรากฏทั้งคําบาลี และสันสกฤต 
 1) ศีรษะ  ผจญ   2) อนิจจัง  กรรม 
 3) ทุกข  สัจจะ   4) นิพพาน  เขนย  
5. ขอใดไมใชกลุมคํา 
 1) วิ่งเลนจนเพลิน   2) เพลงที่กําลังบรรเลง 
 3) นอนละเมอ   4) กรุณารักษาความสงบ  
6. ขอใดไมใชลักษณะของชางเอราวัณ 
 1) เปนชางทรงของพระอินทร  
 2) มีกายสีขาว มีเศียร 33 เศียร 
 3) มีความเชื่อวาเปนสัตวที่มีอยูจริงในปาหิมพานต  
 4) ในหนึ่งเศียรจะมี งา สระบัว ดอกบัว และนางฟาประจํากลีบบัว  
7. “เชาวันตอมา พระอาทิตยทอแสงอันแจมใสเมื่อรุงอรุณ น้ําฝนที่ติดอยูตามใบไม 

กอหญา ตองแสงพระอาทิตยเปนประกาย เมฆฝนที่ทะมึนอยูเมื่อกลางคืนเหลือ
ในสภาพเหมือนปุยนุนเล็กๆ ที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอบฟา” 

 ขอความนี้ใชโวหารชนิดใด 
 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 3) เทศนาโวหาร 4) อธิบายโวหาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขาวตางประเทศรายงานวา เจาหนาที่ของโรงงานยาสูบในหมูบานที่ยากจน      

ในประเทศอินเดียใชแรงงานเด็กมวนบุหรี่ เนื่องจากมือของเด็กเล็กสามารถมวน
บุหรี่ไดมวนเล็ก เด็กตองสูดดมกลิ่นยาเสนทุกวัน มีผลทําใหระบบการหายใจ   
มีปญหา นักเรียนคิดวาประเด็นสําคัญของเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไร 

 1) โรงงานยาสูบทําใหครอบครัวของเด็กมีรายได 
 2) เด็กมีทักษะในการทํางานดีขึ้น 
 3) ในโลกนี้ยังมีเด็กยากจนจํานวนมาก 
 4) การกระทําของเจาหนาที่ของโรงงานยาสูบขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปกครองแบบใดที่เนนความสําคัญของผูนํามากที่สุด 
 1) การปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) การปกครองแบบนาซี 
 3) การปกครองแบบฟาสซิสต 4) การปกครองแบบคอมมิวนิสต  
3. ขอใดเปนลักษณะเดนของนโยบายการคาแบบคุมกัน 
 1) กีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
 2) สงเสริมใหประเทศคูคาทําการคาไดอยางเสรี 
 3) ลดภาษีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
 4) ไมจํากัดปริมาณการนําเขาสินคา  
4. ขอใดแสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในวิชาเศรษฐศาสตร 
 1) ผูผลิตใชตนทุนต่ําสุด 2) ผูบริโภคไดสินคาที่ดีที่สุด 
 3) สังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด 4) รัฐบาลมีงบประมาณสูงสุด  
5. บุคคลในขอใดตอไปนี้ที่ไมเกี่ยวของกับขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 
 1) นายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) 
 2) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
 3) นายปวย อึ้งภากร 
 4) นายประยูร ภมรมนตรี  
6. การกระทําของบุคคลในขอใดที่ถือวาไมผิดหลักสิทธิมนุษยชน 
 1) นายมนัสฆาตรกรโหดถูกศาลตัดสินประหารชีวิต 
 2) นายมานะจับนางสาววิไลมากักขังที่บาน เนื่องจากความแคนสวนตัว 
 3) นายหนารับจางทวงหนี้จับลูกสาวของนายประชาไปเปนตัวประกันเพื่อทวงหนี้ 
 4) นายปลั่งสั่งคนงานใหทํางานตลอดคืนโดยไมจายคาแรง เนื่องจากงานเรง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) อธิบายโวหาร 
   อธิบายโวหาร เปนโวหารที่ผูเขียนมุงจะขยายความใหละเอียดและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น เปนโวหารที่ใชเพื่อสอนความรูตางๆ   
2. เฉลย 1) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงลงพระนามาภิไธย   

ในสมุดเยี่ยม 
  2) ทรงบําเพ็ญพระบรมราชกุศล แกไขเปน ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
  3) ทรงเปนพระราชอาคันตุกะ แกไขเปน ทรงเปนอาคันตุกะ 
  4) ทรงเสด็จพระราชดําเนิน แกไขเปน เสด็จพระราชดําเนิน  
3. เฉลย 3) สะดุด  กระโดด  กะลาสี 
  1) มะพราว  นักเรียน เปนคําประสม 
   นาฬิกา เปนคํามูล 
  2) มากมาย เปนคําซอนเพื่อเสียง 
   เดิน เปนคํามูลพยางคเดียว 
   ชกตอย เปนคําซอนเพื่อความหมาย 

  4) สะพานลอย เปนคําประสม 
   อวนพี เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
   สายยู เปนคํามูล  
4. เฉลย 2) อนิจจัง  กรรม 
   อนิจจัง เปนคําบาลี, กรรม เปนคําสันสกฤต 
  1) ศีรษะ เปนคําสันสกฤต, ผจญ เปนคําเขมร 
  3) ทุกข เปนคําบาลี, สัจจะ เปนคําบาลี 
  4) นิพพาน เปน คําบาลี, เขนย เปนคําเขมร  
5. เฉลย 4) กรุณารักษาความสงบ 
   เปนประโยค 
  1) และ 3) เปนกริยาวลี 
  2) เปนนามวลี  
6. เฉลย 3) มีความเชื่อวาเปนสัตวที่มีอยูจริงในปาหิมพานต 
   ชางเอราวัณ เปนสัตวที่สรางขึ้นมาจากจินตนาการของกวี  
7. เฉลย 2) พรรณนาโวหาร 
   พรรณนาโวหาร เปนการใชภาษาเพื่อกอใหเกิดภาพในจินตนาการ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การกระทําของเจาหนาที่ของโรงงานยาสูบขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน 
   การใชแรงงานเด็กเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเปนการละเมิดสิทธิ-

มนุษยชน หรือสิทธิเด็ก  
2. เฉลย 2) การปกครองแบบนาซี 
   การปกครองแบบนาซีเปนการปกครองที่เนนความสําคัญของผูนํา

มากที่ สุด การปกครองแบบนี้พบในเยอรมันชวงสงครามโลกครั้ งที่ 2     
อดอลฟ ฮิตเลอร จะเปนผูนําที่ทั่วโลกรูจักมากที่สุดมากกวาเบนิโต มุสโสลินี 
ของอิตาลี ซึ่งเปนผูนําของการปกครองแบบฟาสซิสต หรือโจเซฟ สตาลินของ
สหภาพโซเวียต ซึ่งเปนคอมมิวนิสต  

3. เฉลย 1) กีดกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
   นโยบายการคาแบบคุมกัน มุงสนับสนุนการผลิตสินคาและบริการ

ภายในประเทศ โดยรัฐจะสงเสริมการสงออกและกีดกันการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศดวยการสรางเงื่อนไข และขอจํากัดเพื่อกีดกันสินคาจากตางประเทศ
ไมใหเขามาเปนคูแขงกับสินคาในประเทศ  

4. เฉลย 1) ผูผลิตใชตนทุนต่ําสุด 
   ประสิทธิภาพสูงสุดของวิชาเศรษฐศาสตร คือ การใชตนทุนต่ํา    

แตใหไดกําไรสูง  
5. เฉลย 4) นายประยูร ภมรมนตรี 
   นายประยูร ภมรมนตรี รวมกับคณะราษฎรกอการปฏิวัติในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 
  1) นายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) เปนหัวหนา

ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย 
  2) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ดีซี 

เปนหัวหนาขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา 
  3) นายปวย อึ้งภากร เปนหัวหนาขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ  
6. เฉลย 1) นายมนัสฆาตกรโหดถูกศาลตัดสินประหารชีวิต 
   การลงโทษผูกระทําผิดตามกระบวนการของกฎหมายไมถือวาเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะดําเนินตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


