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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 2/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนประโยคเนนกรรม 
 1) สุนัขของเพื่อนพี่ชายฉันเปนพันธุชิสุแทๆ 
 2) นักเรียนชั้น ม.3 รวมใจเดินขบวนตอตานยาเสพติด 
 3) รองเทาคูนี้ซื้อมาจากที่ไหนหรือ 
 4) อาจารยภาษาไทยใหนักเรียนอานทํานองเสนาะ  
2. บทพากยหรือคําพากยใชในการแสดงประเภทใด 
  1. ละครรํา 2. ละครใน 3. ละครรอง 4. หนังใหญ 
  5. ละครนอก 6. โขน 
 1) มีขอถูก 1 ขอ   2) มีขอถูก 2 ขอ 
 3) มีขอถูก 3 ขอ   4) มีขอถูก 4 ขอ  
3. ขอใดมีคําที่สะกดไมถูกตอง 
 1) กฎเกณฑ  สัมผัส  บาทหลวง 2) นิมิต  คฤหาสน  บุคลากร 
 3) ชะมดชมอย  เข็ญใจ  ปราณี 4) ทแยง  บูชายัญ  พินาศ  
4. บทประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนแบบใดในการประพันธ 
   “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง สรคลื่นคะเครงโครม” 
 1) อุปมา 2) อุปลักษณ 3) สัทพจน 4) อติพจน  
5. คําซอนในขอใดมีความหมายกวางกวาเดิม 
 1) ขาวปลา 2) ใชสอย 3) เบื่อหนาย 4) ขัดถู  
6. ขอใดตอไปนี้มี “คําคะนอง” 
 1) วัยวุนวัยรุนตองเขาใจผูใหญบางสิ 2) เธออยาเวอรมากไปหนอยเลย 
 3) ฉันไมชอบไปวุนวงวุนวายกับใคร 4) อยาทํางานลวกๆ มาสงครูอีกนะ  
7. ขอใดสะทอนอารมณเศราไดชัดเจนที่สุด 
 1) เจาคุณไมเคยติดคุกจะมารูอยางไงได วาอายคนที่ติดคุกออกมาแลวนะ    

มันจะไดรับความลําบากยังไง 
 2) เด็กคนนี้ดีเกินที่จะเปนลูกผม ผมมันเลวทรามเกินที่จะเปนพอเขา ผมพึ่ง

รูสึกความจริงเดี๋ยวนี้เอง 
 3) ถาใครบอกหลอนวา พอหลอนที่ตายนะเปนคนไมดีละก็หลอนเปนไมยอม

เชื่อเลยเทียวหรือ 
 4) ผมจะตองพูดตามตรง ผมนะมันหมดทางหากินแลว ไมแลเห็นทางอื่น

นอกจากที่จะอาศัยลูกสาวใหเขาเลี้ยง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ถาหากมูลคาสินคาสงออกมีมากกวามูลคาสินคานําเขาจะทําใหเกิดดุลการคาใน

ลักษณะใด 
 1) ดุลการคาเกินดุล  2) ดุลการคาขาดดุล 
 3) ดุลการคาสมดุล   4) ดุลการคาสมบูรณ  
2. ขอใดจัดเปนภาพการปกครองสวนภูมิภาค 
 1) ดุสิตธานีสมัยรัชกาลที่ 6 2) หัวเมืองในสมัยอยุธยา 
 3) สุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5  4) เมืองพัทยาในสมัยปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประเทศใดตอไปนี้ที่มีความสัมพันธกับประเทศไทยในการสืบตอพระพุทธศาสนา

อยางมั่นคงมาตลอดในประวัติศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 1) ประเทศลาว   2) ประเทศอินเดีย 
 3) ประเทศพมา   4) ประเทศศรีลังกา  
4. ศาสนาใดที่ศาสดาเปนบุคคลธรรมดา 
 1) พุทธ 2) คริสต 3) อิสลาม 4) พราหมณ-ฮินดู  
5. สัญลักษณ “ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดีขององคกรใด 
 1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 2) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 4) คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
6. ขอใดจับคูกันระหวางปจจัยการผลิตกับผลตอบแทนไมถูกตอง 
 1) ที่ดิน / คาเชา   2) ทุน / เงินตน 
 3) แรงงาน / คาจาง  4) ผูประกอบการ / กําไร  
7. ขอใดเปนผลกระทบตอโลกที่เกิดจากปรากฏการณเอลนิโญ 
 1) แผนดินไหว   2) ภาวะเรือนกระจก 
 3) อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึ้น 4) น้ําฝนมีสภาพความเปนกรดสูง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) รองเทาคูนี้ซื้อมาจากที่ไหนหรือ 
   ประโยคเนนกรรม เปนประโยคที่มีกรรมขึ้นตนประโยค และมีการ

ละประธานของประโยค 
   รองเทา เปน กรรม 
   ซื้อ เปน คํากริยา   
2. เฉลย 2) มีขอถูก 2 ขอ  
   บทพากย หรือคําพากยใชในการแสดงหนังใหญ (4.) และโขน (6.)  
3. เฉลย 3) ชะมดชมอย  เข็ญใจ  ปราณี 
   ชะมดชมอย ที่ถูกตอง คือ ชมดชมอย 
   ปราณี ที่ถูกตอง คือ ปรานี  
4.  เฉลย 3) สัทพจน 
   เปนการใชภาพพจนแบบสัทพจน ในการเลียนเสียงคลื่น ไดแก 

ครืนครืน  
5. เฉลย 1) ขาวปลา 
   คําวา ขาวปลา ไมไดหมายถึง เฉพาะขาว หรือ เฉพาะปลา เทานั้น 

เมื่อนําทั้งสองคํามาซอนกันมีความหมายกวางออก หมายถึง อาหาร  
6. เฉลย 2) เธออยาเวอรมากไปหนอยเลย  
   เธออยาเวอรมากไปหนอยเลย 
   คําคะนอง หรือ คําสแลง เปนคําที่เกิดจากการพูดเฉพาะกลุม

โดยเฉพาะวัยรุนทําใหเกิดเปนความหมายที่เขาใจในกลุมเล็กๆ และกระจายไป
เรื่อยๆ ในปจจุบันมีคําคะนองเกิดขึ้นมากมายและไมมีสิ้นสุด เชน แอบแบว 
แวน นอย เปนตน 

7. เฉลย 2) เด็กคนนี้ดีเกินที่จะเปนลูกผม ผมมันเลวทรามเกินที่จะเปนพอเขา 
ผมพึ่งรูสึกความจริงเดี๋ยวนี้เอง 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ดุลการคาเกินดุล 
   ดุลการคาเกินดุล คือ มูลคาของสินคาที่สงออกในรอบ 1 ป 

มากกวามูลคาของสินคาที่สั่งเขามา  
2. เฉลย 2) หัวเมืองในสมัยอยุธยา 
   การปกครองสวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ ตําบล 

หมูบาน จึงตอบตัวเลือก 2) เพราะหัวเมือง คือ จังหวัด 
  1) ดุสิตธานีสมัยรัชกาลที่ 6 เปนการปกครองสวนทองถิ่น เพราะเนน

ใหคนปกครองตนเอง 
  3) สุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบแรก 
   4) เมืองพัทยาในสมัยปจจุบัน เปนการปกครองสวนทองถิ่น  
3. เฉลย 4) ประเทศศรีลังกา 
   ประเทศศรีลังกาเปนดินแดนที่มีประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

มีความสัมพันธในการสืบตอพระพุทธศาสนากับประเทศไทยตั้งแตครั้งสุโขทัย
จนถึงปจจุบัน  

4. เฉลย 3) อิสลาม 
   ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด เปนบุคคลธรรมดา 
  1) ศาสดาของศาสนาพุทธ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนเจาชาย 

(สิทธัตถะ) 
  2) ศาสดาของศาสนาคริสต คือ พระเยซู เปนบุตรของพระเจา 
  4) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไมมีศาสดา  
5. เฉลย 1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี “ชอสะอาด” เปนสัญลักษณ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)   
มีแนวคิดมาจากชอดอกไม ซึ่งเปนของขวัญที่นิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ และ
ครั้งนี้เปนโอกาสที่จะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งมั่นและดํารงตนใน
ความซื่อสัตยสุจริต ดวยการทําความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง ตอผูอื่น    
ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ โดยผาน
สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาดของ
คนบนแผนดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ 
และศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบสีธงชาติไทย 
แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการไตสวนขอเท็จจริง สรุปสํานวนพรอมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สงไปยังศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตรวจสอบความถูกตองที่มีอยูจริง
ของผูดํารงตําแหนงตามเอกสารประกอบที่ยื่นไว กํากับดูแลคุณธรรม จริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฯลฯ  

6. เฉลย 2) ทุน / เงินตน 
   ปจจัยการผลิตประเภททุน มีผลตอบแทน คือ ดอกเบี้ย ไมใชเงินตน  
7. เฉลย 3) อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึ้น 
   ปรากฏการณเอลนิโญ (El Nino) เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทะเล

และมหาสมุทร เชน เกิดภาวะฝนตกและน้ําทวม ฝนไมตกตามฤดูกาล อุณหภูมิ
น้ําทะเลสูงขึ้น เปนตน สงผลตอสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคตางๆ ของโลก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


