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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนพยางคปดทั้งหมด 
 1) สาวใชคนใหม   2) บานนี้มีรัก 
 3) รักเธอทุกวัน   4) เลหกุหลาบ  
2. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 
 1) ลูกทรพี  ประมาท  2) ชางศิลป  นักกีฬา 
 3) ชางยนต  อธิบาย  4) ผูเฒา  พิจารณา  
3. ขอใดไมเปนอักษรนํา 
 1) หรูหรา 2) หัวใจ 3) เอร็ดอรอย 4) เสมอ  
4. คําในขอใดใชอักษรยอไมถูกตอง 
 1) กสท. ยอมาจาก การสื่อสารแหงประเทศไทย 
 2) ศธจ. ยอมาจาก ศึกษาธิการจังหวัด 
 3) สว. ยอมาจาก สมาชิกวุฒิสภา 
 4) สสร. ยอมาจาก สมาชิกกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  
5. ขอใดมีคําอุทานเสริมบท 
 1) ความรูดูยิ่งล้ํา    สินทรัพย 
 2) คิดคาควรเมืองนับ    ยิ่งไซร 
 3) เพราะเหตุจักอยูกับ    กายอาต มานา 
 4) โจรจักเบียนบได    เรงรูเรียนเอา  
6. ขอใดที่ผูพูดไมควรปฏิบัติ 
 1) มีสมาธิในการพูดอยูเสมอ 2) เตรียมตัวใหพรอมกอนพูด 
 3) พูดโดยไมคํานึงเวลา 4) หาขอมูลเพื่อประกอบการพูด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “นักเรียนตองเรียน ครูตองสอนหนังสือ”  เปนการปฏิบัติตามขอใด 
 1) บทบาท   2) สถานภาพ 
 3) ความถูกตอง   4) ความตองการ  
2. ขอใดเปนหนาที่หลักของสหกรณรานคา 
 1) วางจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิก 
 2) จัดจําหนายสินคาที่สมาชิกตองการ  
 3) แบงปนผลกําไรแกสมาชิก 
 4) ฝกฝนอาชีพวิธีการคาใหสมาชิก  
3. สินคาสงออกที่สําคัญสามารถทํารายไดมูลคามากที่สุดของประเทศไทยป 2557 

คือขอใด 
 1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
 2) อัญมณี และเครื่องประดับ 
 3) อาหารแปรรูปจากทะเล 
 4) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส  
4. ตามกฎของอุปสงคนั้นเพราะเหตุใดผูบริโภคจึงซื้อเนื้อหมูเพิ่มขึ้น 
 1) ราคาเนื้อหมูลดลง  2) ผูบริโภคชอบเนื้อหมูมากขึ้น 
 3) ผูบริโภคมีรายไดมากขึ้น 4) ราคาเนื้อสัตวชนิดอื่นลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาใหชําระกฎหมายตราสามดวงขึ้นใหม เพื่อ

วัตถุประสงคใดเปนสําคัญ 
 1) เปนเครื่องมือจัดระเบียบทางสังคม 
 2) เปนธรรมนูญปกครองบานเมือง 
 3) เปนการกําหนดศักดินาใหขาราชการใหม 
 4) เปนการปฏิรูปสังคมไทยอยางแทจริง  
6. เหตุใดอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเขามาเผยแพรในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 มากกวา

ในทุกรัชสมัย 
 1) การติดตอคาขาย  2) การเดินเรือเจริญกาวหนา 
 3) การอพยพของชาวจีน 4) การเปดประเทศของจีน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) สาวใชคนใหม 
   พยางคปด คือ พยางคที่มีตัวสะกดทุกมาตรา และประสมดวย อํา 

ไอ ใอ เอา 
   พยางคเปด คือ พยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใน

มาตราแม ก กา และไมมีตัวสะกด  
2. เฉลย 2) ชางศิลป  นักกีฬา 
   ชางศิลป นักกีฬา เปนคําประสม 
  1), 3) และ 4) มีคํามูลรวมอยูดวย คือ ประมาท, อธิบาย และพิจารณา  
3. เฉลย 2) หัวใจ 
   คําวา “หัว” ในตัวเลือกนี้ ห ไมเปนอักษรนํา เพราะตามดวยสระ - ัว  
4. เฉลย 4) สสร. ยอมาจาก สมาชิกกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
   ที่ถูกตอง คือ สสร. ยอมาจาก สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  
5. เฉลย 3) เพราะเหตุจักอยูกับ    กายอาต มานา 
   มีสรอยคํา มานา ถือเปนอุทานเสริมบท  
6. เฉลย 3) พูดโดยไมคํานึงเวลา 
   ผูพูดควรหาขอมูลเพื่อประกอบการพูด, เตรียมตัวใหพรอมกอนพูด, 

มีสมาธิอยูเสมอ และในขณะพูดควรรักษาเวลาไมใหมากหรือนอยเกินไป  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) บทบาท 
   บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพ 

และบุคคลจะแสดงบทบาทของตนในสังคมแตเพียงฝายเดียวไมไดตองสัมพันธ
กับบุคคลอื่นดวย 

   สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงที่ไดรับจากการเปนสมาชิกของกลุม
ในสังคม เปนสิ่งเฉพาะบุคคล แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. สถานภาพที่ติดตัวมาแตเกิด 
   2. สถานภาพที่ไดมาโดยความสามารถ  
2. เฉลย 2) จัดจําหนายสินคาที่สมาชิกตองการ 
   สหกรณรานคา เปนสหกรณที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวจัดตั้งของ

ผูบริโภค เพื่อจัดหาสินคาอุปโภคและบริโภคมาจําหนายแกสมาชิกและบุคคล
ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

   1. จัดหาสินคา สิ่งของเครื่องใชที่สมาชิกตองการมาจําหนาย โดย
เนนคุณภาพ และราคาไมแพง 

   2. ชวยจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิก โดยแบงผลกําไรใหทั้งสอง
ฝายตามขอกําหนด 

   3. เผยแพรใหความรูดานการคาและสหกรณแกสมาชิก  
3. เฉลย 1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
   สินคาสงออกที่สําคัญ 10 อันดับแรกของไทยป 2557 ดังนี้ 
   มูลคา : ลานบาท 
   VALUE : MILLION BAHT  

รายการ 2557/2014 
1 รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 789,234.8 
2 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 588,613.8 
3 น้ํามันสําเร็จรูป 363,258.4 
4 อัญมณีและเครื่องประดับ 324,155.8 
5 เม็ดพลาสติก 311,139.9 
6 เคมีภัณฑ 276,481.2 
7 ผลิตภัณฑยาง 257,337.6 
8 แผงวงจรไฟฟา 240,854.6 
9 เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล 231,942.1 
10 ยางพารา 193,754.8  

   ที่มา http://www2.ops3.moc.go.th/  
4. เฉลย 1) ราคาเนื้อหมูลดลง 
   อุปสงค คือ ความตองการของผูบริโภคที่จะซื้อสินคาหรือบริการ

อยางใดอยางหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งดวยเงินที่มีอยู 
กฎของอุปสงคมีวา “ความตองการปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง    
ที่ผูบริโภคจะซื้อในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งยอมมีความผกผันกับราคาสินคาและ
บริการชนิดนั้น” หรือสรุปสั้นๆ ไดวา “เมื่อราคาสินคาลดลงความตองการของ  
ผูซื้อสินคาชนิดนั้นจะสูงขึ้น และเมื่อราคาสินคาสูงขึ้นความตองการซื้อสินคานั้น
จะลดลง”  

5. เฉลย 1) เปนเครื่องมือจัดระเบียบทางสังคม 
   กฎหมายตราสามดวง ชําระขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อชวยใหสังคม

มีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น ทั้งนี้หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
เปนตนมาสภาพบานเมือง โครงสรางทางสังคมยังไมเปนระเบียบ เนื่องจากมี
แรงงานจากจีนอพยพเขามาเปนแรงงานจํานวนมาก จําเปนตองจัดระเบียบ
สังคมใหเหมาะสมมากขึ้นกวาเดิม  

6. เฉลย 1) การติดตอคาขาย 
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) เปนยุค

แหงการสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามครั้งใหญ สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นใน
สมัยนี้ มักมีอิทธิพลของศิลปะการชางแบบจีนเขามาปะปนอยูเปนอันมาก เชน 
หลังคาโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ จะทํารูปทรงเปนหลังคาอยางจีน โดยตัด
ศิลปะที่เปนเครื่องประดับตกแตง จําพวกชอฟา ใบระกา หางหงส ของไทย
แบบเดิมออกเสีย หนาบรรพใชกระเบื้องเคลือบสีตางๆ มาประดับ ศาลาทิศ
สรางแบบเกงจีน แมแตลวดลายทําแบบลายมังกรจีนและลายดอกไมจีน ประดับ
สถานที่ดวยตุกตาจีน ตัวสิงโต เสาโคมจําหลักรูปมังกรพัน เชน วัดราชโอรสาราม-
ราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เปนตน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ไดรับอิทธิพลจากการคาขายกับชาวจีน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


