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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีบุรุษสรรพนาม 3 คํา 
 1) เขามากอนเรานะ   2) เธอมากอนเรานะ 
 3) เขาและเธอมากอนเรานะ 4) เขา เธอ และทานมากอนเรา  
2. ประโยคใดมีคําพองรูป 
 1) ทันตแพทยถูกทัณฑบนเพราะวินิจฉัยปญหาโรคฟนผิดพลาด 
 2) การแบงปนความรักใหกันเปนเรื่องที่ปฏิบัติไดชั่วกัปชั่วกัลป 
 3) จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุการณในอดีตที่เปนประวัติศาสตรมากมาย 
 4) ใบเสมาซึ่งเปนรูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถถูกปกคลุมดวยหญาเสมา

จํานวนมาก  
3. “พอกับแมอยูที่เชียงราย แตเพื่อลูกแมจึงเดินทางโดยเครื่องบินมาแตเชา” 

ขอความนี้มีคําบุพบทกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) 4 คํา 2) 5 คํา 3) 6 คํา 4) 7 คํา  
4. ขอใดใชคําอุทานไมถูกตอง 
 1) สมควร! ที่จะทําใหถูกตอง 2) ตาเถรยายชี! ของรวงหมดเลย 
 3) เย! เขาเตะบอลเขาโกลดแลว 4) คุณพระชวย! เขาทุบและตีเธอหรือ  
5. ขอใดใชคําอุทานไมสอดคลองกับเหตุการณ 
 1) เอะ! ฉันเจ็บนะ   2) โอโฮ! วันนี้หลอจัง 
 3) ไชโย! ขายรถไดแลว 4) วาย! ชวยดวยคนขโมยของ  
6. สิ่งใดที่ทําใหภาษาไทยถูกขนานนามวาเปน “ภาษาดนตรี”  
 1) คําควบกล้ํา 2) เสียงสระ 3) มาตราตัวสะกด 4) วรรณยุกต 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ปญหาการกัดเซาะผิวดินควรปองกันอยางไร 
 1) การปลูกพืชคลุมดิน  2) การปลูกพืชสวนปา 
 3) การปลูกพืชหมุนเวียน 4) การปลูกพืชสลับแถว  
2. ขอใดเปนหนาที่ของชาวไทยทุกคนที่ตองปฏิบัติมากที่สุดโดยไมมีขอยกเวน 
 1) การเลือกตั้ง   2) การเสียภาษี 
 3) การประกอบอาชีพ  4) การปฏิบัติตามกฎหมาย  
3. ขอใดหมายถึงวิธีการทางประวัติศาสตรถูกตองที่สุด 
 1) การบันทึกเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย 
 2) กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 
 3) การสืบสวนสอบสวนเพื่อสืบคนหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู 
 4) การนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชสืบคนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  
4. หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-      

พระเจาอยูหัวฯ มีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
 1) พัฒนาประเทศใหสังคมเกษตรพัฒนายั่งยืน สมดุลเนนรายได 
 2) พัฒนาการผลิต การบริโภคพึ่งตนเอง พออยูพอกิน มีรายได 
 3) พัฒนาประเทศไทยยึดหลักทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผล 
 4) พัฒนาประเทศดวยการแขงขันอยางยั่งยืนและสามารถอยูในเวทีโลกได 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอใดตอไปนี้เปนการปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันที่ถูกตอง 
 1) เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หมูบาน 
 2) เทศบาล สภาตําบล สภาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
 3) เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
 4) เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา  
6. พระสมณทูตหรือพระธรรมทูตมีบทบาทเกี่ยวของกับศาสนาเรื่องใดมากที่สุด 
 1) เปนผูบรรยายธรรมในสถานศึกษา  
 2) เปนผูปาฐกถาธรรมแกผูเขาพิธีบรรพชา 
 3) ประกาศพระศาสนาในดินแดนตางๆ ทั่วภูมิภาค 
 4) เปนผูเทศนาสั่งสอนอบรมแกพุทธศาสนิกชน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) เขาและเธอมากอนเรานะ 
   มีบุรุษสรรพนาม 3 คํา คือ คําวา เขา เธอ เรา 
  1) มีบุรุษสรรพนาม 2 คํา คือ เขา เรา 
  2) มีบุรุษสรรพนาม 2 คํา คือ เธอ เรา 
  4) มีบุรุษสรรพนาม 4 คํา คือ เขา เธอ ทาน เรา  
2. เฉลย 4) ใบเสมาซึ่งเปนรูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถถูกปกคลุมดวยหญาเสมา

จํานวนมาก 
   คําพองรูป คือ “เส-มา” และ “สะ-เหมา” 
  1) มีคําพองเสียง คือ ทันตแพทย, ทัณฑบน 
  2) มีคําพองเสียง คือ กัน, กัลป 
  3) มีคําพองเสียง คือ กาญจนบุรี, เหตุการณ  
3. เฉลย 3) 6 คํา 
   มีคําบุพบท 6 คํา คือ กับ, ที่, แต, เพื่อ, โดย, แต  
4. เฉลย 1) สมควร! ที่จะทําใหถูกตอง 
   สมควร ไมจัดเปนชนิดของคําอุทาน  
5. เฉลย 1) เอะ! ฉันเจ็บนะ 
   คําวา “เอะ” เปนคําอุทานแสดงความสงสัย จึงไมสอดคลองกับ

ขอความ “ฉันเจ็บนะ” ควรใชวา “โอย! ฉันเจ็บนะ”  
6. เฉลย 4) วรรณยุกต 
   วรรณยุกต คือ ระดับเสียงสูง-ต่ําในภาษาไทย ซึ่งมีถึง 5 ระดับเสียง 

ซึ่งถือเปนเอกลักษณทางภาษาของชาติไทย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การปลูกพืชคลุมดิน 
   ปญหาการกัดเซาะผิวดินควรปองกันดวยการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อ

ปองกันดินพังทลาย เชน หญาแฝก เปนตน 

2. เฉลย 4) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
   หนาที่ หมายถึง กิจที่ตองทําตามกฎหมาย หรือกิจที่ควรทําตาม

ศีลธรรมจรรยา หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม หนาที่ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่น ไดแก 

   - หนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง หนาที่
ปองกันประเทศ หนาที่รับราชการ หนาที่เสียภาษี 

   - หนาที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

   - หนาที่ชวยเหลือราชการ 
   - หนาที่รับการศึกษาอบรม 
   - หนาที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3. เฉลย 2) กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 
   วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร

เพื่อใหไดความรูและคําตอบที่เชื่อวาสะทอนขอเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตไดถูกตอง
มากที่สุด ซึ่งไมมีใครสามารถตอบไดวาขอเท็จจริงที่ถูกตองคืออะไร ดังนั้นจึง
ตองมีกระบวนการศึกษา และการใชเหตุผลในการตรวจสอบความถูกตองของ
หลักฐานและนําไปใชอยางถูกตอง ทําใหการศึกษาประวัติศาสตรเปนศาสตร   
ที่สะทอนขอเท็จจริงที่แตกตางจากนิทาน นิยาย หรือเรื่องบอกเลาที่เลื่อนลอย  

4. เฉลย 2) พัฒนาการผลิต การบริโภคพึ่งตนเอง พออยูพอกิน มีรายได 
   ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กัน 

ดังนี้ 
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและ   

ไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่
อยูในระดับพอประมาณ 

   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

   3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปได
ของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล  

5. เฉลย 4) เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

   การจัดการปกครองตองเปนไปตามหลักการปกครองตนเอง     
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นตลอดจนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
สวนการควบคุมหรือกํากับดูแลตองทําเทาที่ จําเปนเพื่อคุมครองประโยชน     
ในทองถิ่นหรือประโยชนสวนรวมของประเทศ  

   การปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยในปจจุบันมี 5 รูปแบบ คือ 
   1. เทศบาล 
   2. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
   3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
   4. กรุงเทพมหานคร 
   5. เมืองพัทยา  
6. เฉลย 3) ประกาศพระศาสนาในดินแดนตางๆ ทั่วภูมิภาค 
   สมณทูต แปลวา ผูสงสาสน (คําสอน) ที่เปนสมณะ หมายถึง 

พระสงฆผูทําหนาที่เปนศาสนทูต คือ ทําหนาที่ในการเผยแผศาสนา หรือ
ประกาศศาสนาในดินแดนตางๆ ที่พระมหากษัตริยหรือรัฐบาลสงไป ดังเชน   
ในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


