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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ในขณะที่มีการสนทนาอยูนั้นสิ่งใดที่ควรสังเกตมากที่สุด 
 1) หัวขอในการสนทนา  2) สถานที่ในการสนทนา 
 3) ปฏิกิริยาของคูสนทนา 4) มารยาทของคูสนทนา  
2.  คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชนครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 9 ไดจัดติดตอกันมา

เปนปที่ 5 แลว ซึ่งพื้นที่จัดคายมีสองพื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
และพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดนาน - พะเยา พื้นที่ทั้งสองที่ทําการจัดคายเปน
พื้นที่ที่พบนกยูงเขียวแพรกระจายอยูในธรรมชาติ ทําใหนักเรียนที่เขาอบรม
สามารถไดพบเจอกับรองรอยและนกยูงจริงๆ นอกไปจากนี้ยังไดความรูเกี่ยวกับ
การดูนกเบื้องตน การใชกลองสองทางไกล หนังสือคู มือดูนก รวมไปถึง
ประสบการณการเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งไมสามารถหาไดจากหองเรียนปกติตาม
โรงเรียนตางๆ กิจกรรมภายในคายครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
นักเรียนจะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและความสําคัญของ
นกยูงเขียว ซึ่งเปนตัวอยางของสัตวปาที่ไดยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษาในคายนี้ 
เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ      
มีจํานวนมากหรือนอย ก็ลวนมีหนาที่ที่มีความสอดคลองกันในระบบนิเวศวิทยา 
ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไป ความสมดุลภายในระบบนิเวศก็จะเสียสภาพไป 

  (คายอนุรักษนกยูงสําหรับเยาวชน จากนกตัวเล็ก สูจิตสํานึกอันยิ่งใหญ) 
 ขอความขางตนเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและนโยบาย 
 2) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและประเมินคา 
 3) ทรรศนะเชิงนโยบายและประเมินคา 
 4) ทรรศนะเชิงนโยบายและโนมนาวใจ  
3. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาจีน 
 1) กวยจั๊บหมูกรอบอรอยๆ จา 
 2) โตะหินออนลายนั้นมีตัวเดียวในโลก 
 3) อากาศรอนอยางนี้ไปเดินเลนที่หางดีกวา 
 4) เชิญรับประทานอาหารเย็นคะ  
4. คําซ้ําในขอใดมีความหมายตางจากเดิม 
 1) นี่เธอ ชวยเดินเร็วๆ หนอยไดมั้ย เดี๋ยวก็ไปไมทันหรอก 
 2) นองพลอยรับประทานไอศกรีมใหหมดเปนแทงๆ ไปสิคะ อยารับประทาน

โลภมากแบบนี้ 
 3) ขอสอบของครูสมศรีครั้งนี้กลวยๆ หนูไดเต็มแนนอน 
 4) เด็กๆ เลนฟุตบอลกลางฝนกันอยางสนุกสนาน  
5. การเขียนจดหมายกิจธุระขอใดไมถูกตอง 
 1) การเขียนจดหมายกิจธุระคําลงทายควรอยูตรงกับวันที่ 
 2) เครื่องหมาย / ในจดหมายกิจธุระจะตองอยูหลังตัวเลขบอกลําดับที่ของจดหมาย 
 3) การเขียนจดหมายกิจธุระใชกับการติดตอระหวางหนวยงานกับหนวยงาน

เทานั้น 
 4) ชื่อเต็มของผูเขียนจดหมายในจดหมายกิจธุระใหพิมพอยูในวงเล็บเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุตรสายเลือดผสมระหวางชาวอินเดียนกับชาวผิวขาวในทวีปอเมริกาใตเรียกวาอะไร 
 1) เมสติโซ (Mestizo)  2) ซับโบ (Zambo) 
 3) มูแลตโต (Mulatto)  4) มายา (Maya)  
2. วิธีการการเรียนประวัติศาสตรใหไดผลตองมีหลักการอยางไร 
 1) อาน ทองจํา เลา   2) อาน พิจารณา จด 
 3) วินิจฉัย จด ทองจํา  4) สังเกต พิจารณา วินิจฉัย  
3. สงครามเย็นคือสงครามระหวางประเทศในชวง ค.ศ. 1945-1991 โดยกลุม

ประเทศโลกเสรี ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กับกลุมประเทศคอมมิวนิสต ซึ่งมี
สหภาพโซเวียตเปนผูนํา ตอสูกันโดยวิธีทางจิตวิทยา หลีกเลี่ยงการทําสงคราม
โดยเปดเผย เพื่อกีดกันการขยายอํานาจและอุดมการณของแตละฝาย เหตุการณ
ในขอใดที่เปนการสิ้นสุดของสงครามเย็น 

 1) เยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกแยกจากกัน 
 2) การสรางกําแพงเบอรลินเพื่อกั้นระหวางเยอรมันตะวันออกและเยอรมัน

ตะวันตก 
 3) สหภาพโซเวียตลมสลายลงในป ค.ศ. 1991 
 4) สงครามเกาหลีสิ้นสุดลง  
4. ขอดีของการปกครองแบบเผด็จการคือขอใด 
 1) การตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 
 2) การตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
 3) การมีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูปกครองกับผูอยูใตปกครอง 
 4) การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหกับคนในชาติ  
5. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่ไดรับการยอมรับจากองคการสหประชาชาติ

ใหเปนวันสําคัญสากลนานาชาติ (International Day) 
 1) วันวิสาขบูชา  2) วันมาฆบูชา 3) วันอาสาฬหบูชา 4) วันอัฏฐมีบูชา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ปฏิกิริยาของคูสนทนา 
   ในขณะสนทนาควรสนใจปฏิกิริยาของคูสนทนาเพื่อสามารถปรับ

เรื่องหรือวิธีการสนทนาทําใหการสนทนานั้นดําเนินไดอยางสัมฤทธิผล  
2. เฉลย 2) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและประเมินคา 
   เนื่องจากขอความกลาวถึงการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นจริง และกลาวถึง

การดําเนินโครงการการอบรมผูเขารวมโครงการ จึงจัดเปนทรรศนะประเภทเชิง
ขอเท็จจริง 

   นอกจากนั้นสวนทายของบทความกลาวถึงจุดประสงคในการดําเนิน
โครงการ ที่ตองการสะทอนใหเห็นวาระบบนิเวศมีความสําคัญและทุกสวน   
ตองพึ่งพาอาศัยกัน จึงจัดเปนทรรศนะประเภทประเมินคา 

3. เฉลย 4) เชิญรับประทานอาหารเย็นคะ 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาจีน 
  1) คํายืมภาษาจีน ไดแก กวยจั๊บ 
  2) คํายืมภาษาจีน ไดแก โตะ 
  3) คํายืมภาษาจีน ไดแก หาง  
4. เฉลย 3) ขอสอบของครูสมศรีครั้งนี้กลวยๆ หนูไดเต็มแนนอน 
   กลวยๆ มีความหมายวา งาย ซึ่งเมื่อตัดเครื่องหมายไมยมก คําวา 

“กลวย” เปนผลไมชนิดหนึ่ง 
  1) เร็วๆ เปนการย้ําความหมาย 
  2) แทงๆ บอกลักษณะแยกเปนสวน 
  4) เด็กๆ บอกความเปนพหูพจน  
5. เฉลย 3) การเขียนจดหมายกิจธุระใชกับการติดตอระหวางหนวยงานกับ

หนวยงานเทานั้น 
   การเขียนจดหมายกิจธุระสามารถใชติดตอระหวางหนวยงานกับ

หนวยงานหรือบุคคลกับหนวยงานก็ได 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) เมสติโซ (Mestizo) 
   เมสติโซ (Mestizo) เปนบุตรสายเลือดผสมระหวางชาวอินเดียนกับ

ชาวผิวขาว ซึ่งปจจุบันเปนประชากรสวนใหญของทวีปอเมริกาใต 
  2) ซับโบ (Zambo) เปนบุตรสายเลือดผสมระหวางชาวผิวดํากับชาว

อินเดียนทองถิ่น 
  3) มูแลตโต (Mulatto) เปนบุตรสายเลือดผสมระหวางชาวผิวดํากับ

ชาวผิวขาว 
  4) มายา (Maya) เปนอินเดียนแดงพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต  
2. เฉลย 4) สังเกต พิจารณา วินิจฉัย 
   ประวัติศาสตรเปนวิชาที่สอนใหคนคิดอยางมีเหตุมีผล โดยอาศัย

ขอมูลจากหลักฐานตางๆ ในการประกอบการพิจารณา โตแยง สนับสนุน หรือ
แมแตการหักลางขอมูล หากพบหลักฐานใหมที่มาสนับสนุน หรือหักลาง      
ขอโตแยง และยังไมสามารถเชื่อถือไดทั้งหมดแมมีการตรวจสอบแลวก็ตาม    
ทําใหตองใชวิจารณญาณในการเรียน หรือการสรุปประเด็น หรือเหตุการณใดๆ 
ก็ตาม ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตรมีความใกลเคียงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร  

3. เฉลย 3) สหภาพโซเวียตลมสลายลงในป ค.ศ. 1991 
   เหตุการณที่แสดงใหเห็นการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น ไดแก 

สหภาพโซเวียตลมสลายลงในป ค.ศ. 1991 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
ตางๆ ในยุโรปตะวันออก ซึ่งเคยเปนคอมมิวนิสตหลายประเทศ การรวม
เยอรมันทั้ง 2 ฝง คือ เยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกเขาดวยกัน    
โดยการทําลายกําแพงเบอรลินในป ค.ศ. 1989  

4. เฉลย 2) การตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
   การปกครองแบบเผด็จการ คือ การปกครองที่ผูนําหรือคนๆ เดียวมี

อํานาจสูงสุด และอยูเหนือประชาชนจึงไมจําเปนตองฟงเสียงของประชาชน และ
สามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดทันทีโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด  

5. เฉลย 1) วันวิสาขบูชา 
   วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเปน

วันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ตามขอเสนอของตัวแทน
พุทธศาสนิกชนของประเทศตางๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยนําเสนอเกี่ยวกับ
หลักธรรมคําสอนมุงใหมวลมนุษยมีเมตตาธรรม มีขันติธรรมตอเพื่อนมนุษย 
เพื่อใหเกิดสันติสุขในสังคมอันเปนแนวทางที่สอดคลองกับคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติที่ตระหนักวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาเกาแกที่สุด ศาสนาหนึ่ง
ของโลกมานานกวา 2,500 ป 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


