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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนคําประสมทุกคํา 
 1) บานเรือน  กดดัน  ชะเอม 2) มะพราว  นักเรียน  ผงชูรส 
 3) สะดุด  กอสราง  เกะกะ 4) กันสาด  ทางดวน  เยอะแยะ  
2. “วันนี้บอดี้สแลมจะมาในเพลง งมงาย” ขอความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางภาษาในขอใด 
  ก. คําเปลี่ยนไป   ข. เกิดคําใหม 
  ค. มีคําหลายคําหมายถึงสิ่งเดียวกัน ง. การเปลี่ยนแปลงเสียง 
  จ. การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ 
 1) ก. 2) ข. 3) ง. 4) จ.  
3. ขอใดมีเจตนาในการสงสารตางจากขออื่น 
 1) โปรดสัตวไดบาป เปนคําพังเพยของไทย 
 2) โปรดเกลาโปรดกระหมอม เปนคําราชาศัพท 
 3) โปรดใชวิจารณญาณในการรับชมรายการ 
 4) ตมยํากุงเปนของโปรดของใครหลายคน  
4. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1)  “สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
  ดังเพชรรัตนรูจี” 
 2)  “บรรดาโยธาจัตุรงค เปลี่ยนแปลงกายคง 
  เปนเทพไทเทวัญ” 
 3)  “ดุเหวาเราเรงพระสุริยศรี ไกขันปกตี 
  กูกองในทองดงดาน” 
 4)  “เสียงพลโหรองเอาชัย เลื่อนลั่นสนั่นใน 
  พิภพเพียงทําลาย”  
5. “เมื่อตํารวจรับแจงความเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมไวแลว ไดรีบ .................... หา

ตัวคนรายทันที และไดแตงตั้งคณะกรรมการ .................... ผูกระทําผิด   
พรอมกันนี้ศาลจะนัด .................... ปากคําของโจทกและจําเลย” 

 ควรเติมคําใดในชองวางของขอความขางตน 
 1) สอบสวน / สืบสวน / ไตสวน 2) สืบสวน / สอบสวน / ไตสวน 
 3) สืบสวน / ไตสวน / สอบสวน 4) สอบสวน / ไตสวน / สืบสวน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับผลที่ไทยไดรับจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 

(ค.ศ. 1914-1918) 
 1) ไทยมีโอกาสเรียกรองขอแกไขสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรม 
 2) ไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสหประชาชาติ 
 3) ไทยไดรับประสบการณจากสงครามที่นํามาพัฒนาวิชาการทหารของไทย 
 4) ประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรป  
2. การเรียนพระพุทธวจนะ แตเดิมพระสาวกใชวิธี “มุขปาฐะ” หรือการทองจํา ซึ่งมี

ปญหา คือ กอใหเกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อกาลเวลาผานไป เมื่อเปนเชนนี้     
จะมีวิธีแกปญหาอยางไร  

 1) ถือวาคลาดเคลื่อนบางไมเปนปญหา 2) พระสาวกแตละรูปจดบันทึกกันเอง 
 3) พระสาวกแตละรูปจะเชี่ยวชาญทุกเรื่อง 4) มีการเรียกประชุมสังคายนา 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ปฏิบัติตนอยางไรจึงจะถือวาดําเนินตามหลักธรรมของศาสนาในฐานะศาสนิกชนที่ดี 
 1) สรางศาสนสถาน 
 2) ศึกษาหลักธรรมอยางเครงครัด 
 3) ศึกษาธรรมและปฏิบัติตามอยางมีเหตุผล 
 4) ฝกวิปสสนาและปฏิภาวนาเชา-เย็น  
4. ขอใดแสดงถึงความเปนประชาธิปไตยของสหกรณ 
 1) ผูที่ถือหุนมากมีสิทธิในสหกรณมาก 
 2) สมาชิกสามารถออกเสียงไดแคหนึ่งเสียง 
 3) ผูที่ถือหุนมากจะไดรับเลือกใหเปนประธาน 
 4) สมาชิกตองมีอายุไมเกิน 60 ป  
5. ระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสใหเอกชนเปนเจาของในทรัพยสินไดอยางเสรี และ

กลไกราคามีบทบาทสําคัญที่สุดในการตัดสินใจคือระบบเศรษฐกิจแบบใด 
 1) ระบบทุนนิยม   2) ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต 
 3) ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย 4) ระบบผสม  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) มะพราว  นักเรียน  ผงชูรส 
   คําวา “มะพราว” มาจากคําวา “หมากพราว” ซึ่ง หมาก มี

ความหมายวา ผลไม เกิดการกรอนเสียง เปน มะพราว 
   คําวา “นักเรียน” เปนคําประสมที่มักขึ้นตนดวยคําวา “นัก, ชาง, 

ชาว, ผู, ของ, เครื่อง, ที่” 
   คําวา “ผงชูรส” เปนคําประสม มีความหมายทั้ง ผง, ชู, รส 
  1) บานเรือน  เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
   กดดัน เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
   ชะเอม เปนคําประสม (มาจากการกรอนเสียงวา เฌอเอม) 
  3) สะดุด  เปนคํามูล 
   กอสราง เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
   เกะกะ เปนคําซอนเพื่อเสียง 
  4) กันสาด เปนคําประสม 
   ทางดวน เปนคําประสม 
   เยอะแยะ เปนคําซอนเพื่อเสียง  
2. เฉลย 4) จ. 
   เกิดการเปลี่ยนแปลงไวยากรณ มีการรับเอาลักษณะประโยค

ภาษาอังกฤษเขามาในภาษาไทย  
3. เฉลย 3) โปรดใชวิจารณญาณในการรับชมรายการ 
   มีเจตนาในการบอกใหทํา 
  1), 2) และ 4) มีเจตนาในการแจงใหทราบ  
4. เฉลย 2)  “บรรดาโยธาจัตุรงค    เปลี่ยนแปลงกายคง 
   เปนเทพไทเทวัญ” 
   ไมปรากฏภาพพจน 
  1) ใชภาพพจนแบบอุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน มีคําวา “ดัง” 
  3) ใชภาพพจนแบบบุคคลวัต คือ กลาวถึงสิ่งที่ไมมีชีวิตทํากิริยา

เสมือนมีความรูสึกนึกคิด ไดแก นกรองเรงใหพระอาทิตยขึ้น 
  4) ใชภาพพจนแบบอติพจน คือ กลาวเกินจริง ไดแก เสียงพลโหรอง

แผนดินจะพัง  
5. เฉลย 2) สืบสวน / สอบสวน / ไตสวน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสหประชาชาติ 
   หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศตางๆ ไดตั้งองคกรที่ปองกันไมให

เกิดสงคราม คือ องคการสันนิบาตชาติ สวนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการ
จัดตั้งองคการสหประชาชาติ 

   สําหรับการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย พระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยและติดตามขาวสงครามใกลชิด ทรงมี
พระราชดําริวา ถาฝายสัมพันธมิตรชนะจะมีผลดีตอการขอแกไขสนธิสัญญา    
ที่ไทยทํากับหลายประเทศในยุโรปที่ไมเปนธรรม การประกาศสงครามกับเยอรมัน
และออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917)      
ดวยเหตุผลวา เยอรมันและออสเตรีย-ฮังการีละเมิดเมตตาธรรมของมวลมนุษย 
สงครามสิ้นสุดลงโดยฝายสัมพันธมิตรชนะ  

2. เฉลย 4) มีการเรียกประชุมสังคายนา 
   การเรียกประชุมสังคายนาพระธรรมวินัย เปนการรอยกรอง หรือ

สวดสอบทานกัน เพื่อความถูกตองสมบูรณ มีการชําระสะสมใหเปนระบบ  
3. เฉลย 3) ศึกษาธรรมและปฏิบัติตามอยางมีเหตุผล 
   การปฏิบัติตนในฐานะศาสนิกชนที่ดี คือ การศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาอยางมีเหตุผล  
4. เฉลย 2) สมาชิกสามารถออกเสียงไดแคหนึ่งเสียง 
   คําวา สหกรณ มาจากคํา 2 คํารวมกัน (สห = รวมกัน, กรณ = 

การกระทํา) 
   สหกรณ (Cooperatives) หมายถึง องคกรที่เกิดจากกลุมบุคคล

ที่มารวมกันโดยสมัครใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนตอความตองการและเปาหมายของสมาชิกที่เปนเจาของรวมกันภายใต
หลักประชาธิปไตย 

   ลักษณะสําคัญของสหกรณ 
   1. เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมคนดวยความสมัครใจเพื่อ

รวมมือกันในการดําเนินการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2. มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจที่แนนอน คือ ชวยเหลือ

ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
   3. จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย มีฐานะเปนนิติบุคคล มี

กฎหมายสหกรณและขอบังคับสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
   หลักการของสหกรณ 
   1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 
   2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
   3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
   4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
   5. การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ 
   6. การรวมมือระหวางสหกรณ 
   7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน  
5. เฉลย 1) ระบบทุนนิยม 
   ระบบทุนนิยมเปนระบบที่กลไกราคามีบทบาทสําคัญในการจูงใจวา

จะผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร และใหเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในปจจัย
การผลิตไดอยางเสรี 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


