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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมมีคําซอนเพื่อความหมาย 
 1) เขายืนรอเพื่อนจนเวลาลวงเลยมานานแลว 
 2) บานเรือนสมัยกอนนิยมปลูกอยูริมน้ํา 
 3) อากาศยามเชาบริสุทธิ์สดชื่นเหลือเกิน 
 4) ฉันมองทุงนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา  
2. คําวา “แลว” ในขอใดเปนคํากริยาชวย 
 1) วาแลวก็เดินเลยไป  2) ทําใหแลวเสียเร็วๆ 
 3) เธอแลวเร็วจริงเลย  4) กินขาวแลวก็นอน  
3. บุคคลในขอใดไมมีมารยาทในการพูด 
 1) ดรุณหาวบอยๆ เวลาพูดหนาชั้นเรียน 
 2) มานีใชคําพูดสุภาพขณะพูดเสมอ 
 3) วีระควบคุมอารมณ ถึงแมวาผูฟงจะรบกวนสมาธิ 
 4) นาวียิ้มแยมขณะพูด  
4. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง 
 1) บุหลัน  แปลวา   ดวงจันทร  
 2) พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) 
 3) พระพุทธองคกลาววา ตนเปนที่พึ่งแหงตนฯ 
 4) บรรพกาล   อานวา   บัน-พะ-กาน  
5. ขอใดมีวิธีประสมคําเชนเดียวกับคําวา “โดดเดี่ยว” 
 1) ดุเดือด 2) จับผิด 3) ยกเมฆ 4) เที่ยงตรง  
6. ขอใดจับคูความหมายของคําราชาศัพทไมถูกตอง 
 1) พระบรมสาทิสลักษณ = ภาพวาด 2) ฉลองพระบาท = รองเทา 
 3) ฉลองพระหัตถ = ถุงมือ 4) พระปฤษฎางค = หลัง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเต็มใจจะเสนอขายในตลาด ณ ระดับราคาตางๆ”  

หมายถึงขอใด 
 1) อุปสงค   2) อุปทาน 
 3) ราคาสินคา   4) การผลิตสินคา  
2. ภายหลังรัชกาลที่ 4 ทําสนธิสัญญาเบาวริงกับชาติอังกฤษแลวสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย   ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 
 1) เกิดระบบการผลิตเพื่อยังชีพ 
 2) การขยายพื้นที่ทํานาเพื่อการปลูกขาว 
 3) ขาดแคลนแรงงานในไรนา  
 4) เจากรมพระคลังสินคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น  
3. พระที่ นั่งองคใดใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมโกศของพระมหากษัตริยและ

เจานายชั้นสูงกอนนําไปถวายพระเพลิง 
 1) พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 2) พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
 3) พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 4) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. “ศักดินา”  มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) กําหนดการถือครองที่ดิน 
 2) กําหนดในการปรับคาสินไหม 
 3) กําหนดสิทธิหนาที่รับผิดชอบ 
 4) กําหนดอัตราเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ  
5. การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในประเทศไทยเพิ่มจํานวน

อยางตอเนื่อง แพทยผูเชี่ยวชาญแนะนําวิธีการปฏิบัติตนของคนไขดวยการใช 
ผาปดปาก แตคนสวนใหญไมปฏิบัติตาม ซึ่งการกระทําดังกลาวเรียกวา “ไมมี
วัฒนธรรม” หมายความวาอยางไร 

 1) มีการศึกษาต่ํา   2) อยูในสังคมลาหลัง 
 3) ไมมีมารยาทอันดีงาม 4) ไมไดเติบโตในสังคมเมือง  
6. ขอใดจัดเปนวัฒนธรรมที่คนไทยสรางขึ้นตามสภาพทางภูมิศาสตรและ

สิ่งแวดลอม 
 1) การทําบุญขึ้นบานใหม 2) การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา 
 3) การรดน้ําดําหัวผูใหญวันสงกรานต 4) การลอยกระทง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เขายืนรอเพื่อนจนเวลาลวงเลยมานานแลว 
   ลวงเลย เปนคําซอนเพื่อเสียง 
  2) บานเรือน เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  3) สดชื่น เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  4) เขียวขจี เปนคําซอนเพื่อความหมาย  
2. เฉลย 1) วาแลวก็เดินเลยไป 
   แลว เปนคํากริยาชวย  
3. เฉลย 1) ดรุณหาวบอยๆ เวลาพูดหนาชั้นเรียน 
   การหาวขณะพูดถือวาไมมีมารยาทในการพูด 
  2) การใชคําพูดที่สุภาพ 
  3) สามารถควบคุมอารมณในขณะพูด เปนมารยาทในการพูด 
  4) มีสีหนาที่ยิ้มแยมแจมใส   
4. เฉลย 3) พระพุทธองคกลาววา ตนเปนที่พึ่งแหงตนฯ 
   ตองใชเครื่องหมายอัญประกาศจึงจะถูกตอง พระพุทธองคกลาววา 

“ตนเปนที่พึ่งแหงตน”  
5. เฉลย 4) เที่ยงตรง 
   เที่ยงตรง คําวา “เที่ยง” เปนคําวิเศษณ 
  1), 2) และ 3) ขึ้นตนดวยคํากริยา  
6. เฉลย 3) ฉลองพระหัตถ = ถุงมือ 
   ฉลองพระหัตถ เปนคําที่เรียกชอนและสอมรวมกัน แตถาจะเรียก

ชอนจะเรียกวา ฉลองพระหัตถชอน และถาจะเรียกสอม จะเรียกวา         
ฉลองพระหัตถสอม  

   ถุงพระหัตถ = ถุงมือ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) อุปทาน 
   อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูผลิต

นํามาเสนอขายในตลาดในเวลาใดเวลาหนึ่ง และในระดับราคาตางๆ กัน  
2. เฉลย 2) การขยายพื้นที่ทํานาเพื่อการปลูกขาว 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายหลังสนธิ สัญญาเบาวริง 

(Bowring Treaty) เปนสัญญาทางการคาที่ประเทศไทยทํากับอังกฤษ เมื่อ 
พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากอังกฤษไมพอใจระบบการคาผูกขาด
โดยพระคลังสินคาของไทย ซึ่งพอคาอังกฤษไมสามารถติดตอซื้อขายกับ    
พอคาไทยโดยตรง ผลกระทบตอเศรษฐกิจที่ไดรับ คือ 

   1. การเปลี่ยนแปลงระบบการคาจากผลิตเพื่อยังชีพเปนผลิตเพื่อ
การคา เพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศ โดยเฉพาะขาว ซึ่งรัฐบาลตอง
สงเสริมการขยายพื้นที่ทํานาและขุดคลองชลประทานในเขตที่ราบภาคกลาง 

   2. เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา พ.ศ. 2403 รัชกาลที่ 4 จึงตั้ง
โรงกษาปณเพื่อผลิตเงินตราเปนเหรียญโลหะ  

3. เฉลย 4) พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
   พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

โปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนที่ตั้ง   
ของพระที่ นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งถูกฟาผาไหมจนหมด จึงมี     
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสรางมหาปราสาทขึ้นใหมบนพื้นที่เดิม   
นามวา “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” 

   ในปจจุบันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธี
และพระราชกุศลตางๆ เชน พระราชพิธีฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม     
ของทุกป และใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมโกศของพระมหากษัตริย และ
เจานายชั้นสูงกอนนําไปถวายพระเพลิง  

4. เฉลย 3) กําหนดสิทธิหนาที่รับผิดชอบ 
   ศักดินา หมายถึง สิ่งที่กําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของบุคคลในสังคม โดยใชจํานวนที่นาเปนเกณฑกําหนด และกําหนดความ
รับผิดชอบของขุนนาง ซึ่งขุนนางตองมีศักดินา 400 ไรขึ้นไป แตถาต่ํากวา 400 ไร 
มีฐานะเปนขาราชการมิใชขุนนาง  

5. เฉลย 3) ไมมีมารยาทอันดีงาม 
   ศัพทวิชาการที่เรียกวา “ไมมีวัฒนธรรม” หมายถึง การไมมีมารยาท

อันดีงาม เขาขายลักษณะวัฒนธรรมประเภทวัฒนธรรมทางสหธรรม หมายถึง 
วัฒนธรรมทางสังคม มารยาท เชน มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาท
ในการไอ จาม ควรใชผาปดปาก ปดจมูกไว 

   กรณีเชนนี้ที่กลาวไวจากโจทย คือ ปจจุบันคนไทยไมมีการปองกัน
ตนเอง เปนไขหวัดแลวมีอาการไอ จาม ไมมีมารยาทในการปฏิบัติตนใหถูกตอง 
ทําใหโรคระบาดอยางตอเนื่อง ถือเปนสาเหตุหนึ่งในการกระจายเชื้อ  

6. เฉลย 3) การรดน้ําดําหัวผูใหญวันสงกรานต 
   การรดน้ําดําหัวผูใหญวันสงกรานต ถือเปนประเพณีการเฉลิมฉลอง

วันขึ้นปใหมของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแตโบราณ ชวงวันสงกรานตจึงเปนวัน
แหงความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีตอกันทั้งครอบครัว ชุมชน 
สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใชสัญลักษณเปนองคประกอบหลัก    
ในพิธี ไดแก การใชน้ําเปนตัวแทนกับความหมายของฤดูรอน ชวงเวลาที่     
ดวงอาทิตยตั้งฉากกับประเทศไทย การใชน้ํารดใหแกกันเพื่อความชุมชื่น และ
ขอพรจากบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญู 

   นอกจากนี้ยังสรางความรูสึกผูกพันตอบุคคลในสังคมเดียวกัน และ
สรางความรูสึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดลอมโดยการ
ชวยกันทําความสะอาดบานเรือน วัด อาคารสถานที่ และสถานที่ตางๆ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


