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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชนครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 9 ไดจัดติดตอกันมา

เปนปที่ 5 แลว ซึ่งพื้นที่จัดคายมีสองพื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
และพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดนาน - พะเยา พื้นที่ทั้งสองที่ทําการจัดคายเปน
พื้นที่ที่พบนกยูงเขียวแพรกระจายอยูในธรรมชาติ ทําใหนักเรียนที่เขาอบรม
สามารถไดพบเจอกับรองรอยและนกยูงจริงๆ นอกไปจากนี้ยังไดความรูเกี่ยวกับ
การดูนกเบื้องตน การใชกลองสองทางไกล หนังสือคู มือดูนก รวมไปถึง
ประสบการณการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งไมสามารถหาไดจากหองเรียนปกติ 
ตามโรงเรียนตางๆ กิจกรรมภายในคายครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ นักเรียนจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและความสําคัญ
ของนกยูงเขียว ซึ่งเปนตัวอยางของสัตวปาที่ไดยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษาในคายนี้ 
เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ      
มีจํานวนมากหรือนอย ก็ลวนมีหนาที่ที่มีความสอดคลองกันในระบบนิเวศวิทยา 
ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไป ความสมดุลภายในระบบนิเวศก็จะเสียสภาพไป 

  (คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชน จากนกตัวเล็ก สูจิตสํานึกอันยิ่งใหญ) 
 ขอความขางตนใชโวหารตรงกับขอใด 
 1) บรรยายโวหาร และอธิบายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร และอธิบายโวหาร 
 3) บรรยายโวหาร และเทศนาโวหาร 4) พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร  
2. ขอใดใชคําอุทานไมเหมาะสม 
 1) วาย! ไมคิดวาเธอจะนั่งอยูตรงนี้ 2) อุย! ขอโทษที่เหยียบเทาคะ 
 3) โถ! วันนี้มาแตเชาเลย 4) แหม! กระเปาใบใหมสวยนะจะ  
3. คําควบกล้ําในขอใดมีเสียงควบกล้ําที่เปนเสียงที่มีมาตั้งแตไทยเดิม 
 1) บรั่นดี 2) เฟรนฟรายด 3) คลอโรฟลล 4) นิทรา  
4. “ในภาษาไทยกลาง ใชเสียง /ร/ ในคําวา รัก ภาษาไทยถิ่นอีสาน ใชเสียง /ฮ/ 

ในคําวา ฮัก” ขอความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในขอใด 
  ก. คําเปลี่ยนไป   ข. เกิดคําใหม 
  ค. มีคําหลายคําหมายถึงสิ่งเดียวกัน ง. การเปลี่ยนแปลงเสียง 
  จ. การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ 
 1) ก. 2) ข. 3) ง. 4) จ.  
5. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ประโยคประกอบดวย ภาคประธาน และภาคแสดง 
 2) ภาษาที่ใชในการสื่อสารแบงออกเปน วจนภาษา และอวจนภาษา 
 3) องคประกอบในการสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร สาร และผูรับสาร 
 4) เจตนาในการสงสาร ไดแก แจงใหทราบ ถามใหตอบ และบอกใหทํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักการของสหกรณมีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในขอใด   

มากที่สุด 
 1) เนนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 2) เนนการบริหารจัดการตามหลักประชาธิปไตย 
 3) เนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก 
 4) เนนการชวยเหลือผูอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขอมูลในขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
 1) เปนขอตกลงที่จะลดปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกอยางนอยรอยละ 5 
 2) แกสเรือนกระจกที่เปนสาเหตุนําไปสูภาวะโลกรอน เชน แกสคารบอนไดออกไซด 

แกสมีเทน เปนตน 
 3) ประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโตฉบับนี้ 
 4) ทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือไมไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol)  
3. ขอมูลในขอใดถูกตองเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยนํา

พลังงานไอน้ํามาใชในภาคอุตสาหกรรม 
 1) เปนการนําพลังงานไอน้ํามาใชในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเทานั้น 
 2) นําผลจากการคิดคนมาประดิษฐเครื่องจักรกลตอเนื่องถึงอุตสาหกรรม

ประเภทอื่นๆ 
 3) เปนแรงกระตุนใหประเทศอื่นๆ หันมาปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางจริงจัง 
 4) ขอ 2) และ 3) ถูก  
4. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดีมีความ

แตกตางกันอยางใด 
 1) ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2) ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
 3) ที่มาของฝายบริหาร  4) ที่มาของฝายตุลาการ  
5. ขันธ ๕ คือ สิ่งที่บอกใหรูวาชีวิตประกอบดวยอะไร มีลักษณะอยางไรบาง ขันธ ๕ 

ประกอบดวยองคประกอบ 5 อยาง การกําหนดหมายรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แยกแยะ
วาอะไรเปนอะไร เชน ชื่อบุคคล ชื่ออวัยวะตางๆ ของรางกาย เปนตน การจําได
หมายรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลานี้ อยูในองคประกอบใดของขันธ ๕ 

 1) รูป 2) เวทนา 3) สัญญา 4) สังขาร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) บรรยายโวหาร และอธิบายโวหาร 
   บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใชในการเลาเรื่องราวเหตุการณ เพื่อให

ผูอานไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ อยางละเอียดแจมแจง โดยใช
ถอยคําที่สื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน 

   อธิบายโวหาร คือ โวหารที่ผูเขียนมุงขยายความใหละเอียดชัดเจน 
เพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น   

2. เฉลย 3) โถ! วันนี้มาแตเชาเลย 
   โถ! เปนคําอุทานที่แสดงถึงความเวทนา สงสาร ที่ถูกตองควรใช

เปน “โอโห!”  
3. เฉลย 3) คลอโรฟลล 
   คลอโรฟลล อักษร คล เปนอักษรควบกล้ําที่มีเสียงควบกล้ําที่เปน

เสียงมีมาแตไทยเดิม 
  1) บรั่นดี อักษร บร เปนอักษรควบกล้ําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ 
  2) เฟรนฟรายด อักษร ฟร เปนอักษรควบกล้ําที่ไดรับอิทธิพลจาก

ภาษาอังกฤษ 
  4) นิทรา อักษร ทร เปนอักษรควบกล้ําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต 

4. เฉลย 3) ง. 
   เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเสียง ตามลักษณะของแตละถิ่น  
5. เฉลย 3) องคประกอบในการสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร สาร และผูรับสาร 
   องคประกอบในการสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก 
   ตัวเลือก 3) และ 4) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การอยูไดโดย

ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอนหากลมก็สามารถลุกได และหากมีเหลือก็
สามารถแบงปนใหกับผูอื่นได 

   สวนหลักสหกรณ คือ การถือหลักการรวมมือกันดวยความสมัครใจ 
หลักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

   แตตัวเลือก 3) ถูกตองที่สุด เพราะโดยทั่วไปนั้นเราตองชวยเหลือ
ตนเองใหไดกอน หรือเอาตัวเราใหรอดกอน เราจึงจะสามารถชวยเหลือ ดูแล
ผูอื่นได 

  1) เนนการพัฒนาอยางยั่งยืนจะอยูในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต
ไมไดอยูในหลักการของสหกรณ 

  2) เนนการบริหารจัดการตามหลักประชาธิปไตยจะเปนหลักการของ
สหกรณ คือ การที่สมาชิกทุกคนไมวาจะถือหุนในสหกรณมากหรือนอยเพียงใด
ก็ตามก็มีสิทธิในการออกเสียงของตนได 1 เสียงเทากัน ซึ่งไมพบในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เฉลย 4) ทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือไมไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) 

   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เปนขอตกลงที่จะลดปริมาณ
การปลอยแกสเรือนกระจกที่เปนสาเหตุนําไปสูภาวะโลกรอนภายในเวลาที่
กําหนดใหลดลงอยางนอยรอยละ 5 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือไดให
สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต ยกเวน สหรัฐอเมริกา สวนแคนาดา ในป ค.ศ. 2011 
แคนาดาปฏิเสธการลงนามเพื่อตอสัญญาในพิธีสารเกียวโต เพราะเกรงจะเสีย
โอกาสในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น อยางไรก็ตาม แคนาดาได
ดําเนินงานตางๆ เพื่อลดการปลอยแกสเรือนกระจก  

3. เฉลย 4) ขอ 2) และ 3) ถูก 
   การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในอังกฤษเปนครั้งแรก เปนการนํา

เครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน พัฒนาตอเนื่องเปนเครื่องจักรที่สลับซับซอน 
และมีประสิทธิภาพ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นประมาณคริสตศตวรรษที่ 18 
ถึงคริสตศตวรรษที่ 19  

4. เฉลย 3) ที่มาของฝายบริหาร  
แบบ หัวหนาฝายบริหาร ที่มา 

รัฐสภา นายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งทางออมจากประชาชน 
(สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเลือก
นายกรัฐมนตรี) 

ประธานาธิบดี ประธานาธิบดี ประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรง  
5. เฉลย 3) สัญญา 
   ขันธ ๕ ประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
   - รูป คือ สวนที่เปนรางกาย 
   - เวทนา คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งที่ไดรับรู 
   - สัญญา คือ การกําหนดหมายรูในสิ่งใด แยกแยะวาอะไรเปนอะไร 
   - สังขาร คือ สิ่งที่ปรุงแตงจิต ที่กอใหเกิดพฤติกรรมฝายดี และ

พฤติกรรมฝายชั่ว 
   - วิญญาณ คือ การรับรูผานประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


