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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําขอใดเปนคําไทยแท 
 1) อวกาศ 2) มะปราง 3) ราชา 4) ราชินี  
2. ขอใดใชคําสุภาพไมถูกตอง 
 1) ปลาชอน - ปลาใบไม 2) ผักกระเฉด - ผักรูนอน 
 3) กะป - เยื่อเคย   4) ขนมขี้หนู - ขนมทราย  
3. ขอใดตอไปนี้ไมใชมารยาทในการฟงที่ดี 
 1) สมศรีปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่ออยูในหองประชุม 
 2) สายสมรแตงกายสุภาพเรียบรอย เพื่อใหเกียรติแกวิทยากรผูใหความรู 
 3) สุวดีคุยกับเพื่อนในชั้นเรียน ขณะที่ครูกําลังสอนอยูหนาชั้นเรียน 
 4) สมศักดิ์ไมนําอาหารมารับประทาน ขณะครูกําลังสอนอยูหนาชั้นเรียน  
4. ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง 
 1) สมเด็จพระสังฆราชอาพาธเปนเวลาหลายวัน 
 2) พระองคเจาทีปงกรฯ ทรงโปรดเสวยไอศกรีมมาก 
 3) สมเด็จพระราชินี มีพระราชโองการใหนายกรัฐมนตรีเขาเฝาฯ 
 4) ชาวไทยทุกคนมีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
5. ขอใดมีวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
 1) ลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวตองผิวเนื้อ 
 2) ความหนาวเหลือทานทนกระมลหมอง 
 3) สกุณากาดุเหวาก็เรารอง 
 4) ดูแสงทองจับฟาขอลาเอย  
6. ขอใดตางไปจากขออื่น 
 1) ผูใหญ  โหยหิว   2) แมยก  นักรอง 
 3) พอคา  เครื่องเรือน  4) ชาวนา  งูเหา  
7. ขอใดเปนคําที่สะกดอยูในมาตราเดียวกันทั้งหมด 
 1) สรรหา วิงวอน   2) ปราศรัย รื่นรมย 
 3) ทฤษฎี โฆษณา   4) เทพบุตร โศกเศรา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูแบบสมัยใหมของไทย เริ่มจากสนธิสัญญา

ฉบับใดและในรัชกาลใด 
 1) เบาวริง, รัชกาลที่ 3  2) เบาวริง, รัชกาลที่ 4 
 3) เบอรนี, รัชกาลที่ 3  4) เบอรนี, รัชกาลที่ 4  
2. เมื่อมีคนใกลจะเสียชีวิตชาวคริสตจะมีพิธีกรรมอยางไร 
 1) ศีลมหาสนิท   2) ศีลกําลัง 
 3) ศีลเจิมครั้งสุดทาย  4) ศีลอนุกรม  
3. การเลือกตั้งทุกครั้งมักจะมีขาวเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและถาครั้งใดไมมีการ

โกงหรือซื้อสิทธิ์ขายเสียง เปนไปตามหลักการของการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยขอใด 

 1) ความเสมอภาค   2) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 3) การลงคะแนนโดยสะดวก 4) มีอิสระในการใชสิทธิออกเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. การกระทําของบุคคลในขอใดแสดงถึงการเสียสละเพื่อชุมชน 
 1) สมพรเขารวมงานสังคมสงเคราะหเปนประจํา 
 2) สมหมายเลี้ยงอาหารเด็กยากจนในวันเกิดของตนทุกๆ ป 
 3) สมศรีบริจาคเงินสรางกําแพงวัดและถนนเขาวัด 
 4) สมนึกเจาของกิจการโรงน้ําแข็งเสียภาษีอากรทุกป  
5. การที่จะใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีงานทําและมีรายไดตองพัฒนา

เศรษฐกิจในดานใดเปนอันดับแรก 
 1) พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 2) การปกครองสวนทองถิ่น 
 3) การสาธารณูปโภค  4) การพัฒนาอุตสาหกรรม  
6. การเกิดภาวะมลพิษทางน้ํา และภาวะมลพิษทางอากาศ ซึ่งกอใหเกิดอันตราย

อยางยิ่งตอสวัสดิภาพของมนุษยเปนผลเกิดจากสาเหตุขอใดสําคัญที่สุด 
 1) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก 
 3) การทิ้งสิ่งที่ไมตองการเปนจํานวนมาก 
 4) การใชเทคโนโลยีหรือความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) มะปราง 
  1) ผิด เพราะ อวกาศเปนภาษาสันสกฤต 
  3) ผิด เพราะ ราชาเปนภาษาบาลี 
  4) ผิด เพราะ ราชินีเปนภาษาบาลี  
2. เฉลย 1) ปลาชอน - ปลาใบไม 
   ปลาชอน คําสุภาพที่ถูกตอง คือ ปลาหาง  
3. เฉลย 3) สุวดีคุยกับเพื่อนในชั้นเรียน ขณะที่ครูกําลังสอนอยูหนาชั้นเรียน 
   สุวดีคุยกับเพื่อนในชั้นเรียน ขณะที่ครูกําลังสอนอยูหนาชั้นเรียน 

นับวาไมมีมารยาทในการฟง มรรยาทในการฟงที่ดีควรตั้งใจฟงวาครูสอนอะไร
เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  

4. เฉลย 4) ชาวไทยทุกคนมีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  1) สมเด็จพระสังฆราชประชวรเปนเวลาหลายวัน 
  2) พระองคเจาทีปงกรฯ โปรดเสวยไอศกรีมมาก 
  3) สมเด็จพระราชินีมีพระราชเสาวนียใหนายกรัฐมนตรีเขาเฝาฯ  
5. เฉลย 1) ลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวตองผิวเนื้อ 
  2) มีเสียงสามัญ เสียงเอก เสียงจัตวา 
  3) มีเสียงเอก เสียงโท เสียงตรี 
  4) มีเสียงสามัญ เสียงเอก เสียงตรี เสียงจัตวา  
6. เฉลย 1) ผูใหญ  โหยหิว 
   เนื่องจากมีคําวา โหยหิว เปนคํากริยารวมอยูดวย 
  2), 3) และ 4) เปนคํานามทั้งหมด 

7. เฉลย 3) ทฤษฎี โฆษณา 
   คําวา “ทฤษฎี โฆษณา” มีมาตราตัวสะกดในแมกด และมาตราแม ก กา 

ตามลําดับ 
  1) คําวา “สรรหา” มีมาตราตัวสะกดในแมกน และมาตราแม ก กา 

ตามลําดับ 
   คําวา “วิงวอน” มีมาตราตัวสะกดในแมกง และมาตราแมกน 

ตามลําดับ 
  2) คําวา “ปราศรัย” มีมาตราตัวสะกดในแม ก กา และมาตราแมเกย 

ตามลําดับ 
   คําวา “รื่นรมย” มีมาตราตัวสะกดในแมกน และมาตราแมกม 

ตามลําดับ 
  4) คําวา “เทพบุตร” มีมาตราตัวสะกดในแมกบ และมาตราแมกด 

ตามลําดับ 
   คําวา “โศกเศรา” มีมาตราตัวสะกดในแมกก และมาตราแม ก กา 

ตามลําดับ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) เบาวริง, รัชกาลที่ 4 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูแบบสมัยใหมของไทย เริ่มจาก

สนธิสัญญาเบาวริง และในสมัยรัชกาลที่ 4 สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง
มุงเนนการผลิตเพื่อจําหนาย จากเดิมเปนการผลิตเพื่อยังชีพ มีผลทําใหขาวเปน
สินคาสงออกที่สําคัญ  

2. เฉลย 3) ศีลเจิมครั้งสุดทาย 
   พิธีเจิมครั้งสุดทาย หมายถึง ศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรเทาวิญญาณ และ

รางกายของผูปวย การเยียววิญญาณนั้น หมายถึง ชําระเศษบาปและบาปซึ่ง
ผูรับยังติดอยู ซึ่งชวยใหมีสติกําลังสามารถตอสูมารรายไดจนถึงที่สุด และศีลนี้
จะรักษาโรคทางกายใหบรรเทาเบาบางลงหรือหายได หรือถึงแมจะตายไป ก็จะ
ไดไปอยูกับพระเจาหรือเรียกวา ชีวิตนิรันดร  

3. เฉลย 2) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
   การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมีหลักการเลือกตั้ง ดังนี้ 
   1.  หลักอิสระแหงการเลือกตั้ง 
   2.  หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา 
   3.  หลักการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
   4.  หลักการใชสิทธิในการเลือกตั้งอยางเสมอภาค 
   5.  หลักการออกเสียงโดยทั่วไป 
   6.  หลักการลงคะแนนลับ  
4. เฉลย 3) สมศรีบริจาคเงินสรางกําแพงวัดและถนนเขาวัด 
   การกระทําของสมศรีถือวาเปนการเสียสละมากที่สุด เพราะเปนการ

ใหโดยไมเสียดายทรัพยและเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนมากที่สุด  
  1) สมพรเขารวมงานสังคมสงเคราะหเปนเรื่องการเสียสละเวลาของ

ตนเองเทานั้น 
  2) สมหมายเลี้ยงอาหารเฉพาะเด็กยากจนเทานั้น 
  4) การเสียภาษีอากรเปนหนาที่ของสมนึกที่ตองปฏิบัติอยูแลว  
5. เฉลย 3) การสาธารณูปโภค 
   การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาสังคมประเทศชาติใหมี

ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และประเทศมีรายไดประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น มีปจจัยที่ตองพัฒนาและดําเนินการ
เปนอันดับแรก คือ การวางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค เชน ถนน สะพาน เขื่อน 
ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน  

6. เฉลย 4) การใชเทคโนโลยีหรือความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม 
   การเกิดภาวะมลพิษทางน้ํ า และภาวะมลพิษทางอากาศ ซึ่ ง

กอใหเกิดอันตรายอยางยิ่งตอสวัสดิภาพของมนุษยเปนผลเกิดจากการใช
เทคโนโลยีหรือความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


