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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 3/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดตอไปนี้มีจํานวนคําสมาสและสนธิมากที่สุด 
 1) การสอบเขามหาวิทยาลัยในปนี้นักเรียนสวนใหญเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร 
 2) แนวโนมภาวะเศรษฐกิจของไทยตองขึ้นอยูกับจิตสํานึกของประชาชนชาวไทย 
 3) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน

พระบรมราโชวาทใหนิสิตมีความรักสามัคคี 
 4) การทํางานที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค ผูทํางานควรจะมีจินตนาการ

อยางไมมีที่สิ้นสุด  
2. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) ดวงไฟที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟานั่นคือบั้งไฟพญานาค 
 2) ภาพยนตรเรื่องคูกรรมเปนขวัญใจของใครหลายคน 
 3) เพราะเขาดื้อรั้นจึงไมมีใครชอบเขา 
 4) คนเราเลือกเกิดไมไดแตเราสามารถเลือกเปนได  
3. บทประพันธในขอใดที่แสดงอานุภาพของเสียงไดรุนแรงที่สุด 
 1)  “ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี ไกขันปกตี 
  กูกองในทองดงดาน” 
 2)  “อึงอินทเภรีตีระงม แตรสังขเสียงประสม 
  ประสานเสนาะในไพร” 
 3)  “เสียงพลโหรองเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน 
  พิภพเพียงทําลาย” 
 4)  “ปกษาตื่นตาขับขาน หาคูเคียงประสาน 
  สําเนียงเสนาะในไพร”  
4. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) นกอินทรีย  ดํารงค  ชะลอ 2) ประณีต  คนโท  จัดสรรค 
 3) ไตรยางค  แผนการณ  ผูกพัน 4) ผาสุก  ทุรกันดาร  ฉันมิตร  
5. ขอใดใชภาพพจนแบบอติพจน  
  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) ข. 2) ค. 3) ง. 4) จ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตําแหนงผูรั้งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ และตําแหนงเสนาบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 

เทียบไดกับตําแหนงใดในปจจุบัน ตามลําดับ 
 1) ปลัดอําเภอกับรัฐมนตรี 
 2) ผูใหญบานกับผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 3) ผูวาราชการจังหวัดกับผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 4) ผูวาราชการจังหวัดกับรัฐมนตรี  
2. มิวไดเปดผับใหผูอื่นเขามาเที่ยว มิวตองเสียภาษีประเภทใด 
 1) ภาษีบํารุงทองที่   2) ภาษีบุคคลธรรมดา 
 3) ภาษีสรรพสามิต   4) ภาษีศุลกากร  
3. ขอใดไมใชปจจัยในการควบคุมภูมิอากาศ 
 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูหางไกลทะเล 
 2) จังหวัดตากอยูหลังเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี 
 3) ภาคเหนือเปนจุดกําเนิดของแมน้ําปง วัง ยม นาน 
 4) ประเทศไทยตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 5-20 องศาเหนือ   
4. การที่พระพุทธศาสนาไดรับการเผยแผมั่นคง และสืบสานหลักธรรมมั่นคง

ตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน เปนเพราะสาเหตุใด 
 1) นักรบทําสงครามขยายดินแดนไปพรอมกับเผยแผศาสนา 
 2) พระภิกษุสาวกของพระพุทธเจาจาริกแสวงหาทางเผยแผพระศาสนา 
 3) ครูของสังคมชวยสอนและเผยแผหลักธรรม 
 4) พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกจนเจริญรุงเรืองในดินแดนตางๆ  
5. ไตรสิกขาพัฒนามาจากอะไร 
 1) ไตรทวาร 2) ไตรลักษณ 3) อริยสัจ ๔ 4) มรรค ๘ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานพระบรมราโชวาทใหนิสิตมีความรักสามัคคี 
   คําวา พระราชทาน = คําสมาส, ปริญญาบัตร = คําสมาส,      

พระบรม = คําสมาส, ราโชวาท (ราช + โอวาท) = คําสนธิ 
  1) คําวา มหาวิทยาลัย (มหา + วิทย + อาลัย) = คําสมาสและคําสนธิ 
   คําวา คณะแพทยศาสตร (คณะ + แพทย + ศาสตร) = คําสมาส 
  2) คําวา เศรษฐกิจ (เศรษฐ + กิจ) = คําสมาส, ประชาชน (ประชา + 

ชน) = คําสมาส 
  4) คําวา จินตนาการ (จินตน + อาการ) = คําสนธิ  
2. เฉลย 1) ดวงไฟที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟานั่นคือบั้งไฟพญานาค 
   ประพันธสรรพนาม คือ ที่ 
   ประโยคหลัก ไดแก ดวงไฟนั่นคือบั้งไฟพญานาค 
   ประโยคยอย ไดแก ที่ชาวบานเห็นลอยขึ้นสูทองฟา 
  2) เปนประโยคความเดียว 
  3) เปนประโยคความรวม สังเกตจากคําสันธาน “เพราะ...จึง” 
  4) เปนประโยคความรวม สังเกตจากคําสันธาน “แต” 

3. เฉลย 3)  “เสียงพลโหรองเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน 
   พิภพเพียงทําลาย” 
   เสียงโหเอาฤกษเอาชัยของกองทัพเกือบทําใหแผนดินถลม เปนการ

แสดงอานุภาพของเสียงที่รุนแรงที่สุด  
4. เฉลย 4) ผาสุก  ทุรกันดาร  ฉันมิตร 
  1) นกอินทรีย ที่ถูกตอง คือ นกอินทรี 
   ดํารงค ที่ถูกตอง คือ ดํารง 
  2) จัดสรรค ที่ถูกตอง คือ จัดสรร 
  3) ไตรยางค ที่ถูกตอง คือ ไตรยางศ 
   แผนการณ ที่ถูกตอง คือ แผนการ  
5. เฉลย 4) จ. 
   ขอ จ. ใชภาพพจนแบบอติพจน คือ การกลาวเกินจริง ไดแก กลาววา

ภูเขาทั้งหลายโนมลงมาเพื่อทําการสักการะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ผูวาราชการจังหวัดกับรัฐมนตรี 
   ผูรั้งเปนผูปกครองหัวเมืองจัตวาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 

ปจจุบันเทียบไดกับตําแหนงผูวาราชการจังหวัด 
   เสนาบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ปจจุบันเทียบไดกับรัฐมนตรี เพราะ

ดูแลกระทรวงเหมือนกัน  
2. เฉลย 3) ภาษีสรรพสามิต 
   ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีประเภทที่เรียกเก็บจากสินคาและบริการ

บางประเภท โดยสินคาหรือบริการนั้นๆ มีลักษณะเปนการฟุมเฟอย หรือสินคา
ที่ไดรับผลประโยชนเปนพิเศษจากรัฐ เชน สุรา บุหรี่ สถานบันเทิงตางๆ เปนตน  

3. เฉลย 3) ภาคเหนือเปนจุดกําเนิดของแมน้ําปง วัง ยม นาน 
   ปจจัยในการควบคุมภูมิอากาศ ประกอบดวย 
   1. ที่ตั้งตามแนวละติจูด 
   2. ความสูงของพื้นที่ 
   3. การขวางกั้นของเทือกเขา 
   4. ลมประจํา 
   5. ระยะใกล-ไกลทะเล 
  1) มีปจจัยในการควบคุมภูมิอากาศ คือ ระยะใกล-ไกลทะเล 
  2) มีปจจัยในการควบคุมภูมิอากาศ คือ การขวางกั้นของเทือกเขา 
  4) มีปจจัยในการควบคุมภูมิอากาศ คือ ที่ตั้งตามแนวละติจูด  
4. เฉลย 4) พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกจนเจริญรุงเรืองใน

ดินแดนตางๆ 
   พระมหากษัตริยในหลายแวนแควน และหลายประเทศในดินแดนตางๆ 

ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ทรงเปนพุทธมามกะจนศาสนาเจริญรุงเรืองสืบตอมา
จนถึงปจจุบัน   

5. เฉลย 4) มรรค ๘ 
   ไตรสิกขา พัฒนามาจากมรรค ๘ 
   1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 
   2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ 
   3. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ 
   4. สัมมาสติ คือ ความมีสติ ไมประมาท ขั้นสมาธิ 
   5. สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจชอบ 
   6. สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ 
   7. สัมมาวาจา คือ การมีวาจาชอบ  ขั้นศีล 
   8. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ 
   ศีล สมาธิ ปญญา คือ ไตรสิกขา  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ขั้นปญญา 


