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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําทุกพยางค 
 1) ลมรื่นคืนค่ําโรยน้ําคาง 2) รอยยิ้มเสกย้ําซ้ําสายใย 
 3) ยังไมเคยมีใครดีบริสุทธิ์ 4) การทุมโดยทําเรงทาทาย  
2. บทประพันธตอไปนี้ปรากฏรสวรรณคดีตามขอใด 
  “ครั้นถึงบันไดไกรลาส ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอางใหญ  
 คอยหมูเทวาสุราลัย ดวยใจกําเริบอหังการฯ” 
 1) เสาวรจนี   2) นารีปราโมทย 
 3) พิโรธวาทัง   4) สัลลาปงคพิสัย  
3. คําซ้ําในขอใดไมควรใชไมยมก 
 1) ลูกนกตัวนั้นหนาวสั่นริกริกทีเดียว 
 2) ใครใครก็ไมอยากทําตามคําสั่งของเธอ 
 3) คนคนนี้ไมควรคบหาสมาคมดวย 
 4) ตั้งแตคุณปูกลับมาจากเมืองนอกก็เจ็บออดออดแอดแอดเปนเดือน  
4. ขอใดไมไดสะทอนจากเรื่องนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี

หนีนางผีเสื้อ 
 1) ความรักที่จะยั่งยืนตองเกิดจากความผูกสมัครรักใครที่มีตอกันทั้งสองฝาย 
 2) หากแมผูใหกําเนิดไมไดเลี้ยงดูลูกของตน ความผูกพันระหวางกันยอมมีนอย 
 3) การยอมเสียสละชีวิตเพื่อสวนรวม 
 4) รูสิ่งไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี  
5.  “พระเสด็จไปไหนจะไปดวย เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ 
 ประทานโทษโปรดเลี้ยงแตเพียงนั้น อยาบากบั่นความรักนองนักเลย” 
 “เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ” คําที่ขีดเสนใตหมายถึงบุคคลในขอใด 
 1) ผีเสื้อสมุทร 2) สินสมุทร 3) เงือก 4) พระอภัยมณี  
6. “สมเชงไปเยี่ยมคุณปูที่เธอรักมากเปนบางครั้ง” ขอความนี้เกิดขอบกพรองทาง

ภาษาอยางไร 
 1) ใชคําฟุมเฟอย   2) ใชคําผิดความหมาย 
 3) ประโยคกํากวม   4) วางสวนขยายผิดที่ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบใดที่ไมมีตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 1) ระบบประธานาธิบดี 
 2) ระบบรัฐสภา  
 3) ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี 
 4) ทุกระบบมีตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
2. สถานการณใดทําใหเกิดหนี้สาธารณะ 
 1) ประเทศไทยมีรายรับมากกวารายจาย 
 2) รัฐบาลกูเงินเพื่อนํามาพัฒนาประเทศ 
 3) ประเทศไทยสงออกสินคาไดนอยลง 
 4) ประชาชนใชจายเงินอยางฟุมเฟอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดใหขอมูลของแกรนดแบงค (Grand Bank) กับดอกเกอรแบงค (Dogger 

Bank) ไดถูกตองที่สุด 
 1) แกรนดแบงคเกิดจากกระแสน้ําเย็นกัลฟสตรีม และกระแสน้ําอุนแลบราดอร 
 2) ดอกเกอรแบงคเปนแหลงจับปลาที่สําคัญในทวีปยุโรป อยูบริเวณทะเล-    

แคสเบียน 
 3) ปลาที่จับไดมากในบริเวณแกรนดแบงค คือ ปลาแซลมอน ทูนา และแฮริง 
 4) นอกจากจะเปนแหลงทําประมงบริเวณดอกเกอรแบงคยังเปนเขต

เกษตรกรรมสําคัญอีกดวย  
4. ขอมูลเกี่ยวกับพระอัญญาโกณฑัญญะตอไปนี้ขอใดที่ไมถูกตอง 
 1) ทานอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
 2) เปนพระสงฆรูปแรกในพุทธศาสนา 
 3) ไดรับยกยองวาเปน “รัตตัญู” คือผูผานโลกมามาก 
 4) เปนเอตทัคคะดานความจําเปนเลิศ  
5. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญของชาวมุสลิมตองเดินทางไปที่เมืองใด 
 1) เยรูซาเล็ม 2) เมดินา 3) เมกกะ 4) ริยาด  
6. โครงสรางการปกครองของไทยในขอใดไมถูกตอง 
 1) ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว คือ มีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว 
 2) รูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
 3) พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา 
 4) ศาลยุติธรรมเปนองคกรที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ลมรื่นคืนค่ําโรยน้ําคาง 
   อักษรต่ํา มี 24 ตัว แบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก อักษรต่ําเดี่ยว

และอักษรต่ําคู 
   - อักษรต่ําเดี่ยว มี 10 ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 
   - อักษรต่ําคู มี 14 ตัว ไดแก ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ท ฒ ฑ ธ พ ภ ฟ ฮ  
2. เฉลย 3) พิโรธวาทัง 
   พิโรธวาทัง หมายถึง อารมณโกรธ อารมณแคน 
   จากคําวา “กําเริบอหังการฯ”  
3. เฉลย 3) คนคนนี้ไมควรคบหาสมาคมดวย 
   คําซ้ํา คือ คําที่มีเครื่องหมายไมยมก ซึ่งคําที่จะเปนคําซ้ําและใส

เครื่องหมายไมยมกไดนั้น จะตองเปนคําที่สะกดเหมือนกัน วางไวตําแหนงติดกัน 
มีความหมายเหมือนกัน และเปนชนิดคําเดียวกัน 

   “คนคนนี้ไมควรคบหาสมาคมดวย” ไมสามารถใสเครื่องหมายไมยมก
ได เนื่องจาก “คน” คําแรก เปนคํานาม แต “คน” คําตอมา เปนลักษณนาม 

4. เฉลย 4) รูสิ่งไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 
  1) สังเกตไดจาก พระอภัยมณีไมไดรักกับนางผีเสื้อสมุทรตั้งแตตน 

ความรักจึงไมยั่งยืน 
  2) สังเกตไดจาก นางผี เ สื้อสมุทรไมไดรักสินสมุทรมากพอ รัก      

พระอภัยมณีมากกวา คนดูแลลูกคือพระอภัยมณี 
  3) สังเกตไดจาก ตอนที่ตาเงือกยอมสละชีวิตเพื่อใหพระอภัยมณีขึ้นนั่ง

บนบาลูกเงือกเดินทางตอไปเกาะแกวพิสดาร  
5. เฉลย 4) พระอภัยมณี 
   คําวา “ภัสดา” แปลวา สามี  
   ขอความดังกลาว เปนคํารําพึงรําพันของนางผีเสื้อสมุทร  
6. เฉลย 3) ประโยคกํากวม 
   สมเชงไปเยี่ยมคุณปูที่เธอรักมากเปนบางครั้ง ทําใหเขาใจได 2 กรณีวา 
   1. สมเชงไปเยี่ยมคุณปูที่เธอรักมาก โดยไปเยี่ยมเปนบางครั้ง 
   2. สมเชงไปเยี่ยมคุณปูที่เธอรักมาก แตรักเปนบางครั้ง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ระบบประธานาธิบดี 
   ระบบประธานาธิบดี มีประธานาธิบดีเปนผูนําเพียงผูเดียว 
  2) ระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร 
  3) ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี มีนายกรัฐมนตรีเปนผูชวย

ประธานาธิบดีในการบริหารประเทศ  
2. เฉลย 2) รัฐบาลกูเงินเพื่อนํามาพัฒนาประเทศ 
   หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของ

รัฐบาล เพื่อนํามาพัฒนาประเทศ  
3. เฉลย 3) ปลาที่จับไดมากในบริเวณแกรนดแบงค คือ ปลาแซลมอน ทูนา 

และแฮริง 
  1) ผิด เพราะแกรนดแบงคเกิดจากกระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม และ

กระแสน้ําเย็นแลบราดอร 
  2) ผิด เพราะดอกเกอรแบงคอยูบริเวณชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก 
  4) ผิด เพราะดอกเกอรแบงคเปนเขตอุตสาหกรรมประมงเทานั้นไมได

เปนเขตเกษตรกรรม  
4. เฉลย 4) เปนเอตทัคคะดานความจําเปนเลิศ 
   ผูที่เปนเอตทัคคะดานความจําเปนเลิศ คือ พระอานนท  
5. เฉลย 3) เมกกะ 
   การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญของชาวมุสลิมตองเดินทางไปที่

เมืองเมกกะ เพื่อไปวิหารกะอบะฮ ซึ่งมีหินสีดําศักดิ์สิทธิ์ 
  2) เมืองเมดินาเปนรัฐอิสลามแหงแรก เนื่องจากนบีมุฮัมมัดยายจาก

เมืองเมกกะมาเผยแผศาสนาอิสลามที่เมืองเมดินา  
6. เฉลย 4) ศาลยุติธรรมเปนองคกรที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   ศาลยุติธรรมประกอบดวยศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา มีหนาที่

พิพากษาอรรถคดีทั้งปวง มิไดเกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   องคกรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลปกครอง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


