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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําทุกคําในขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา “นาฏดนตร”ี 
 1) อุณหภูมิ  สวรรคต  โภชนาการ 
 2) มกราคม  ผรุสวาท  สัพยอก 
 3) วิกฤตการณ  ผลิตภัณฑ  สมรรถนะ 
 4) ปจฉิมลิขิต  ดุลยพินิจ  คุณลักษณะ  
2. ขอใดตอไปนี้ไมปรากฏคําอุทาน 
 1) โอย! เดินชนคนอื่นไมมีขอโทษซักคําเลยนะ 
 2) โถ! นาสงสารสุนัขที่ถูกรถชนตัวนั้นจัง 
 3) ไมตองไปคิดมากหรอกลูก คนเราก็คางคกขึ้นวอกันทั้งนั้นแหละ 
 4) นี่ลูกไมคิดจะอาบน้ําอาบทาเหรอ เลนคอมพิวเตอรอยูนั่นแหละ  
3. ขอใดตอไปนี้มีขอบกพรองเรื่องการใชคํา 
 1) หลังจากฟงเทศนแลวเขารูสึกซาบซึ้งในรสพระธรรมมาก 
 2) ผูวาราชการจังหวัดประกาศวา มีมือดีลอบวางระเบิดที่สถานีรถไฟ 
 3) ครูใหญขอใหสมาคมผูปกครองลงมติเรื่องการจัดงานประจําป 
 4) เขาเปนคนปากพลอย เรื่องจริงไมจริงไมรูเอาไปบอกตอแลว  
4.  “เพชรอยางดีมีคาราคายิ่ง สงใหลิงจะรูคาราคาหรือ 
 ตอผูดีมีปญญาจงหารือ ใหเขาลือเสียวาชายนี้ขายเพชร” 
 จากบทประพันธขางตนตรงกับสํานวนไทยขอใดมากที่สุด 
 1) คางคกขึ้นวอ   2) น้ําขึ้นใหรีบตัก 
 3) ขี่ชางจับตั๊กแตน   4) หัวลานไดหวี  
5. “การตัดไมทําลายปา การใชเชื้อเพลิงอยางไมรูคา ลวนเปนเหตุที่ทาํใหสภาพแวดลอม

ถูกทําลาย หากยังคงเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ พรุงนี้ มะรืนนี้ หรือวันตอๆ ไป      
จะยังมีอากาศบริสุทธิ์หลงเหลืออีกหรือ เรามาชวยกันอนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม
ตั้งแตวันนี้ เพื่อพรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ” 

 จากขอความขางตนใชกลวิธีใดเดนชัด 
 1) การนิยาม   2) ชี้ใหเห็นขอดี ขอเสีย 
 3) การใหเหตุผล   4) ชี้แจงตามลําดับขั้น  
6. “อีสานในฤดูแลงอากาศรอนระอุ พื้นดินแตกระแหง น้ําตามแหลงน้ําที่มีอยู      

ก็นอยเต็มทีไมเพียงพอตอการทํานา เพราะขาวเปนพืชที่ตองการน้ําเปนจํานวนมาก 
ปใดที่ฝนไมตกตองตามฤดูกาลชาวนาก็ตองขัดสนเพราะเขาอาศัยการทํานาเปน
อาชีพหลัก” 

 จากขอความนี้ใชโวหารชนิดใด 
 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 3) เทศนาโวหาร 4) อธิบายโวหาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ศาสนิกชนตัวอยาง มีเกียรติประวัติการทํางานหลายดาน 

ขอใดตอไปนี้ที่ไมเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของทาน 
 1) เปนอดีตหัวหนาพรรคการเมือง 
 2) เปนผูกอตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2476 
 3) เปนนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อป พ.ศ. 2516 
 4) เคยดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอใดคือความหมายของรัฐบาล 
 1) คณะบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง 
 2) คณะบุคคลที่มาจากการแตงตั้ง 
 3) คณะบุคคลที่มาจากการสืบสายโลหิต 
 4) คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง  
3. ธนาคารพาณิชยมีแนวทางการดําเนินงานแตกตางจากสถาบันการเงินอื่นอยางไร 
 1) ระดมเงินออม 
 2) ซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
 3) ใหกูเงิน 
 4) ควบคุมการทํางานโดยธนาคารกลาง  
4. สมัยนายกรัฐมนตรีทานใดมีการสรางความเขาใจอันดีกับกลุมที่ถูกกลาวหาวา

เปนคอมมิวนิสต 
 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
 3) นายชวน หลีกภัย  4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท  
5. ขอใดคือจุดเดนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 
 1) เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) เนนการสรางสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน 
 3) เนนการกระจายรายไดอยางเทาเทียบกัน 
 4) เนนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) วิกฤตการณ  ผลิตภัณฑ  สมรรถนะ 
   คําวา นาฏดนตรี มี 4 พยางค อานวา นา-ตะ-ดน-ตรี 
   วิกฤตการณ อานวา วิ-กริด-ตะ-กาน 
   ผลิตภัณฑ อานวา ผะ-หลิด-ตะ-พัน 
   สมรรถนะ อานวา สะ-มัด-ถะ-นะ 
  1) อุณหภูมิ อานวา อุน-หะ-พูม 
   สวรรคต อานวา สะ-หวัน-คด 
   โภชนาการ อานวา โพด-ชะ-นา-กาน, โพ-ชะ-นา-กาน 
  2) มกราคม อานวา มะ-กะ-รา-คม, มก-กะ-รา-คม 
   ผรุสวาท อานวา ผะ-รุ-สะ-วาด, ผะ-รุด-สะ-วาด 
   สัพยอก อานวา สับ-พะ-ยอก 
  4) ปจฉิมลิขิต อานวา ปด-ฉิม-ลิ-ขิด 
   ดุลยพินิจ อานวา ดุน-ยะ-พิ-นิด, ดุน-ละ-ยะ-พิ-นิด 
   คุณลักษณะ อานวา คุน-นะ-ลัก-สะ-หนะ 

2. เฉลย 3) ไมตองไปคิดมากหรอกลูก คนเราก็คางคกขึ้นวอกันทั้งนั้นแหละ 
   คางคกขึ้นวอ เปนสํานวนไทย หมายถึง คนที่เคยมีฐานะต่ําตอย 

ตอมามีฐานะดีขึ้นก็ลืมฐานะเกาของตน 
   คําอุทาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
   1. อุทานบอกอาการ (มีเครื่องหมายอัศเจรียกํากับ)  
   2. อุทานเสริมบท (ใชสําหรับเพิ่มคําตามลักษณะของคนไทยที่ชอบ

คําคลองจอง สําบัดสํานวน โดยที่ความหมายจะอยูที่คําคําเดียว เชน อาบน้ํา
อาบทา ใจความสําคัญตองการจะกลาวถึง อาบน้ํา)  

3. เฉลย 2) ผูวาราชการจังหวัดประกาศวา มีมือดีลอบวางระเบิดที่สถานีรถไฟ 
   คําวา “มือดี” หมายถึง ผูที่มีความสามารถสูง 
   ที่ถูกตองควรใชคําวา “มือมืด” หมายถึง ผูที่ลอบทําความผิด  

อยางใดอยางหนึ่ง  
4. เฉลย 4) หัวลานไดหวี 
   บทประพันธนี้ตรงกับสํานวนไทยวา วานรไดแกว ซึ่งมีความหมาย

เหมือนกับ หัวลานไดหวี, ไกไดพลอย  
5. เฉลย 2) ชี้ใหเห็นขอดี ขอเสีย 
   สังเกตจากประโยค “หากยังคงเปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ พรุงนี้ มะรืนนี้ 

หรือวันตอๆ ไป จะยังมีอากาศบริสุทธิ์หลงเหลืออีกหรือ เรามาชวยกันอนุรักษ 
ฟนฟูสภาพแวดลอมตั้งแตวันนี้ เพื่อพรุงนี้จะไดมีอากาศบริสุทธิ์ไวหายใจ”  

6. เฉลย 1) บรรยายโวหาร 
   บรรยายโวหาร คือ การเลาเรื่อง หรือการกลาวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อยางตรงไปตรงมา เปนการบอกวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) เปนอดีตหัวหนาพรรคการเมือง 
   นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไมเคยเปนหัวหนาพรรคการเมือง แต

ขณะที่เกิดโศกนาฏกรรมการเดินขบวนจนมีการปะทะกันระหวางผูเดินขบวนกับ
ทหารของรัฐบาล มีผูบาดเจ็บ ลมตาย ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เรียกวา 
วันมหาวิปโยค ทําใหจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีลาออก 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให 
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี  

2. เฉลย 4) คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง 
   รัฐบาล คือ คณะบุคคลที่มีความชอบธรรมทางการเมือง ซึ่งมีที่มา 

4 แบบ คือ 
   1. การเลือกตั้ง 
   2. การแตงตั้ง มีในประเทศไทย 
   3. การรัฐประหาร 
   4. การสืบสายโลหิต มีในบางประเทศที่เปนคอมมิวนิสต   
3. เฉลย 2) ซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
   ซื้อขายเงินตราตางประเทศ คือ การใหบริการรับแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศกับเงินบาท  
4. เฉลย 4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
   สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีประกาศฉบับที่ 66/2523       

ซึ่งเปนการสรางความเขาใจอันดีกับคอมมิวนิสตที่หนีเขาปาไปในชวงเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ 16 ตุลาคม 2519  

5. เฉลย 2) เนนการสรางสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน 
   จุดเดนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 คือ เนนการ

สรางสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (พ.ศ. 2550-2554)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


