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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 1/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีการเลนเสียงวรรณยุกต 
  ก.  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
   โดยทางทะเลฟง  สรคลื่นคะเครงโครม” 
  ข.  “พระฟงคําน้ําเนตรลงพรากพราก คิดถึงยากยามวิโยคยิ่งโศกศัลย 
   แถลงเลาลูกยาสารพัน จนพากันมาบรรทมที่รมไทร” 
  ค.  “บึงบัวตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม  ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
   รูรูรูริมกม   พาดไมไทรรอง” 
  ง.  “ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
   พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป” 
  จ.  “สัตภัณฑบรรพตทั้งหลาย ออนเอียงเพียงปลาย 
   ประนอมประนมชมชัย” 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง.  
2. คําประสมในขอใดเกิดจากคํานามกับคําวิเศษณ 
 1) ดอกสรอย  ดูถูก  2) มดแดง  มาเร็ว 
 3) กองไฟ  ไฟฉาย   4) หมอแกง  สีแดง  
3. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวของกับการพูด 
 1) มะนาวไมมีน้ํา   2) น้ําทวมทุง ผักบุงโหลงเหลง 
 3) รําไมดีโทษปโทษกลอง 4) ไปไหนมาสามวาสองศอก  
4. ขอใดใชวรรณศิลปตางจากขออื่น 
 1) เอียงอกเทออกอาง    อวดองค อรเอย 
 2) ยลยิ่งแสงแกวเกา    แกนหลาหลากสวรรค 
 3) บอเนตรคงขังเปน    เลือดไล 
 4) ตราบขุนคิริขน    ขาดสลาย แลแม  
5. ขอใดเปนคําสนธิทุกคํา 
 1) นภาลัย  จินตนาการ  วิทยากร 
 2) วิทยาเขต  พัฒนาการ  วิเทโศบาย 
 3) กรกฎาคม  ธันวาคม  วัฒนธรรม 
 4) ไพรินทร  คเชนทร  มหรรณพ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักธรรมในการเขาสังคมคือหลักธรรมใด 
 1) อริยสัจ ๔  2) พรหมวิหาร ๔ 3) อิทธิบาท ๔  4) สังคหวัตถุ ๔   
2. อํานาจอธิปไตยคืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ขอใดเปนองคประกอบ

ของอํานาจอธิปไตย 
 1) ฝายนิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ 
 2) ฝายปกครอง  ทหาร  ตางประเทศ 
 3) การปกครองสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น 
 4) สถาบัน  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตามหลักเศรษฐศาสตรเหตุใดนาย ก จึงตองเลือกซื้อตูเย็นเพียงอยางเดียว

แทนที่จะซื้อเครื่องซักผาดวย 
 1) เงินมีจํานวนจํากัด 
 2) นาย ก เห็นวาตูเย็นมีประโยชนมากกวาเครื่องซักผา 
 3) นาย ก เห็นวาเครื่องซักผาเปนสิ่งไมจําเปน 
 4) นาย ก พอใจจะเลือกซื้อตูเย็นเพียงอยางเดียว  
4. ขอใดเปนภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : คลังความรูแพทยแผนไทย 
 2) ตีกลองรองฎีกา : สมัยรัชกาลที่ 3 
 3) การรองเพลงเรือ : แมน้ําเจาพระยาในกรุงเทพมหานคร 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก  
5. รูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบแรกของไทยคือขอใด 
 1) เทศบาล   2) สุขาภิบาล 
 3) พัทยา   4) กรุงเทพมหานคร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ค. 
   การเลนเสียงวรรณยุกต ปรากฏในขอ ค. ไดแก ตุมตุมตุม, ลมลม, 

เมาเมา, รูรูรู  
2. เฉลย 2) มดแดง  มาเร็ว 
   มด เปนคํานาม  แดง เปนคําวิเศษณ 
   มา เปนคํานาม  เร็ว เปนคําวิเศษณ 
  1) ดอก เปนคํานาม  สรอย เปนคํานาม 
   ดู เปนคํากริยา  ถูก เปนคําวิเศษณ 
  3) กอง เปนคํานาม  ไฟ เปนคํานาม 
   ไฟ เปนคํานาม  ฉาย เปนคํากริยา 
  4) หมอ เปนคํานาม  แกง เปนคํานาม 
   สี เปนคํานาม  แดง เปนคําวิเศษณ  
3. เฉลย 3) รําไมดีโทษปโทษกลอง 
   รําไมดีโทษปโทษกลอง หมายถึง ตัวเองทําไมดีแตไปโทษผูอื่น 
  1) มะนาวไมมีน้ํา หมายถึง พูดไมนาฟง ไมไพเราะ ไมรื่นหู หวนๆ 

ขาดความนุมนวล 
  2) น้ําทวมทุง ผักบุงโหลงเหลง หมายถึง พูดมาก แตไดใจความนอย 
  4) ไปไหนมาสามวาสองศอก หมายถึง ตอบไมตรงคําถาม  
4. เฉลย 3) บอเนตรคงขังเปน    เลือดไล 
   ใชภาพพจนแบบอุปลักษณ คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง 

โดยใชคําวา “เปน, คือ” 
  1), 2) และ 4) ใชภาพพจนแบบอติพจน คือ การกลาวเกินจริง 

5. เฉลย 4) ไพรินทร  คเชนทร  มหรรณพ 
   ไพรินทร = ไพรี + อินทร (คําสนธิ) 
   คเชนทร = คช + อินทร (คําสนธิ) 
   มหรรณพ = มหา + อรรณพ (คําสนธิ) 
  1) นภาลัย = นภา + อาลัย (คําสนธิ) 
   จินตนาการ = จินตน + อาการ (คําสนธิ) 
   วิทยากร =วิทยา + กร (คําสมาส) 
  2) วิทยาเขต =วิทยา + เขต (คําสมาส) 
   พัฒนาการ = พัฒนา + การ (คําสมาส) 
   วิเทโศบาย = วิเทศ + อุบาย (คําสนธิ) 
  3) กรกฎาคม = กรกฎ + อาคม (คําสนธิ) 
   ธันวาคม = ธนู + อาคม (คําสนธิ) 
   วัฒนธรรม = วัฒน + ธรรม (คําสมาส) 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สังคหวัตถุ ๔ 
   หลักธรรมในการเขาสังคม คือ สังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย 
    1. ทาน คือ การให 
    2. ปยวาจา คือ มีวาจาสุภาพไพเราะ 
    3. อัตถจริยา คือ บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม 
    4. สมานัตตตา คือ มีความเสมอตนเสมอปลาย 
   หากทําไดทั้ง 4 ประการนี้ จะทําใหบุคคลรอบขางและบุคคลอื่นใน

สังคมรักเรา ทําใหเราสามารถเขาสังคมไดดี 
  1) อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมที่ใชแกปญหาชีวิต 
   2) พรหมวิหาร ๔ เปนธรรมะของผูปกครอง หรือทานผูเปนใหญ 
  3) อิทธิบาท ๔ เปนธรรมะที่หากนําไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จในชีวิต  
2. เฉลย 1) ฝายนิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ 
   อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ประกอบดวย 
   อํานาจนิติบัญญัติ มีหนาที่ออกกฎหมาย  
   อํานาจบริหาร มีหนาที่บริหารกิจการบานเมือง  
   อํานาจตุลาการ มีหนาที่ตัดสินคดี  
3. เฉลย 1) เงินมีจํานวนจํากัด 
   ตามหลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรมีจํากัด ในที่นี้นาย ก มีเงินจํากัด

จึงตองเลือกซื้อตูเย็นเพียงอยางเดียว เศรษฐศาสตร คือ วิชาที่ตองเลือก
แกปญหา เพราะทรัพยากรมีจํากัด ในที่นี้เงินจัดเปนทรัพยากรประเภทหนึ่ง  

4. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
  1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เปนคลังความรูแพทย

แผนไทย หรือแผนโบราณ มีฤๅษีดัดตน หรือการนวดแกเคล็ดขัดยอกตางๆ     
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกลาใหบูรณปฏิสังขรณ ใหเหลานักปราชญราชบัณฑิต
ตรวจสอบชําระตํารา ความรูตางๆ จารึกลงแผนศิลาประดับไวภายในวัด 
นับเปนภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร 

  2) การตีกลองรองฎีกาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 3) โปรดใหฟนฟูประเพณีรองทุกขของชาวบานตอพระมหากษัตริย 
นับเปนภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร  

  3) การรองเพลงเรือในแมน้ําเปนภูมิปญญาของชาวกรุงศรีอยุธยา  
5. เฉลย 2) สุขาภิบาล 
   รูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบแรกของไทย คือ 

สุขาภิบาล มีสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2440 และสุขาภิบาลทาฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2448 ปจจุบันนี้ไมมีการปกครองแบบสุขาภิบาลแลว  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


