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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. พยัญชนะไทยสามารถทําหนาที่ไดหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1) เปนสวนประกอบสระ 2) เปนวรรณยุกต 
 3) เปนตัวสะกด   4) เปนตัวการันต  
2. “นายสมชายปากเสียจนถูกชกเลือด .................... ปาก” ควรเติมคําใดลงใน

ชองวางจึงจะถูกตอง 
 1) กลบ 2) กรบ 3) กบบ 4) กบ  
3. ประโยคใดใชลักษณนามถูกตอง 
 1) ชวยหยิบรมกันแดดใหฉันคันหนึ่ง 
 2) ลิฟตเครื่องนั้นเกามากแลว 
 3) รุงกินน้ําสายนั้นสวยจริงๆ 
 4) ทางอําเภอออกโฉนดที่ดินทุกเลมใหประชาชน  
4. คําในขอใดมีความหมายเพียงความหมายเดียว 
 1) พณิชย 2) พนม 3) พธู 4) พบู  
5. “เรื่องนี้เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ เธอไมควรสนใจเรื่องประเภท ....................”  

ควรเติมสํานวนใดในชองวาง 
 1) ผักชีโรยหนา   2) ไมมีมูลฝอยหมาไมขี้ 
 3) ขี้หมูราขี้หมาแหง  4) เอาหูไปนา เอาตาไปไร  
6. ขอใดมีคําไวพจน 
 1) อยาสงเสียงรบกวนสมาธิ 
 2) เพื่อนกินหางาย เพื่อนตายหายาก 
 3) ปาดงพงไพรอุดมไปดวยพืชนานาชนิด 
 4) ปุยฝายนั่งอยูขางหลังรถเกงของคุณวนาวัน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “การตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย” จัดอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร 
 1) รวบรวมขอมูลและหลักฐาน 2) ตั้งหัวขอเพื่อศึกษาขอมูล 
 3) วิเคราะหและตีความ 4) สังเคราะหและนําเสนอ  
2. ขอใดกลาวเกี่ยวกับการหมั้นไมถูกตอง 
 1) การหมั้นตองเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝาย 
 2) การหมั้นสินสอดตองใหกับฝายบิดามารดาของฝายหญิง 
 3) การหมั้นของหมั้นตองใหกับผูหญิง 
 4) การหมั้นตองทําสัญญาตกลงกันวาจะแตงงานกัน   
3. ขอใดไมใชเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-

สิทธิราชยเปนประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 
 1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 2) อิทธิพลทางความคิดชาตินิยม 
 3) อิทธิพลทางการศึกษาจากชาติตะวันตก 
 4) ไดรับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ความเปนมาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เกิดจากเหตุการณสําคัญของประเทศ  

ในขอใด 
 1) การประกาศใชในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540 
 2) การกูยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ พ.ศ. 2541 
 3) พระราชดํารัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2540 
 4) วิกฤตการณเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540  
5. พิธีศราทธของศาสนาพราหมณ-ฮินดู คืออะไร 
 1) กิจกรรมบูชาเทพเจาตางๆ 
 2) การทําบุญใหเปรต และภูตผี 
 3) ทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ 
 4) งานรื่นเริงในเทศกาลที่เกี่ยวกับพระเจา  
6. บุคคลขอใดมีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนามายังดินแดนในเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต 
 1) พระเจากนิษกะ   2) พระเจาอโศกมหาราช 
 3) พระเจาพิมพิสาร  4) พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) เปนวรรณยุกต 
   วรรณยุกตประกอบดวยรูปวรรณยุกต 4 รูป คือ              

ซึ่งพยัญชนะไมสามารถนํามาใชเปนวรรณยุกตได  
2. เฉลย 4) กบ 
   จะไดประโยคที่ถูกตอง คือ “นายสมชายปากเสียจนถูกชก

เลือดกบปาก”  
3.  เฉลย 1) ชวยหยิบรมกันแดดใหฉันคันหนึ่ง 
   รม ใชลักษณนามวา คัน 
  2) ลิฟต ใชลักษณนามวา ตัว 
  3) รุงกินน้ํา ใชลักษณนามวา ตัว 
  4) โฉนดที่ดิน ใชลักษณนามวา ฉบับ  
4. เฉลย 1) พณิชย 
   พณิชย หมายถึง การคาขาย 
  2) พนม หมายถึง ภูเขา, ลักษณะของสิ่งที่เปนพุมยอดแหลม 
  3) พธู หมายถึง เจาสาว, เมีย, ผูหญิง 
  4) พบู หมายถึง กาย, ตัว, หนา, ดอกไม, งาม, ขาว  
5. เฉลย 3) ขี้หมูราขี้หมาแหง 
   ขี้หมูราขี้หมาแหง หมายถึง เรื่องเล็กนอยไมมีความสําคัญ 
  1) ผักชีโรยหนา หมายถึง ทําดีเพียงผิวเผิน 
  2) ไมมีมูลฝอยหมาไมขี้ หมายถึง ไมมีเหตุยอมไมมีผล 
  4) เอาหูไปนา เอาตาไปไร หมายถึง แสรงทําเปนไมรูไมเห็นไมสนใจ  
6. เฉลย 3) ปาดงพงไพรอุดมไปดวยพืชนานาชนิด 
   คําวา ดง พง ไพร เปนคําไวพจน หมายถึง ปา 
   คําไวพจน คือ คําที่เขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน หรือ

ใกลเคียงกันมาก 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ตั้งหัวขอเพื่อศึกษาขอมูล 
   วิธีการทางประวัติศาสตร คือการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร

ใหมีระบบ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ตั้งหัวขอ รวบรวมหลักฐาน วิเคราะห
ขอมูล สังเคราะหเพื่อใหองคความรูใหมและนําเสนอ “การตั้งถิ่นฐานของ      
ชนชาติไทย” เปนขั้นการตั้งหัวขอในการศึกษา  

2. เฉลย 4) การหมั้นตองทําสัญญาตกลงกันวาจะแตงงานกัน 
   การหมั้น คือ การที่ฝายชายสงมอบของหมั้นใหแกหญิงคูหมั้น  

เพื่อเปนการประกันวาชายจะตองสมรสกับหญิง การหมั้นจะสมบูรณเมื่อมีการ
สงมอบของหมั้น กฎหมายไมอนุญาตใหหญิงทําการหมั้นชาย 

   การหมั้นจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปบริบูรณ ถาฝาฝน
ผลของการหมั้นจะเปนโมฆะ 

   การหมั้นของผูเยาวที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับความยินยอม
จากบิดามารดา ในกรณีที่อยูกับบิดามารดา เปนตน 

   สินสอด คือ ทรัพยสินที่ฝายชายใหแกบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
หรือผูปกครองของหญิง เพื่อตอบแทนที่หญิงยอมสมรสกับตน ถาภายหลัง
หญิงไมยินยอมสมรสดวยตองคืนของหมั้นแกฝายชาย  

3. เฉลย 4) ไดรับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก 
   การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน

ประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 มีสาเหตุ ดังนี้ 
   1. ความเสื่อมของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
   2. การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดจากชาติตะวันตกของ

บรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย 
   3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน 
   4. ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
   5. สถานะการคลังของประเทศและการแกปญหา  
4. เฉลย 4) วิกฤตการณเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 
   จากการประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับคาเงินบาทลอยตัว ปญหาวิกฤต 

เศรษฐกิจไทยตกต่ํา พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช ทรงเห็นปญหาที่เกิดขึ้น พระองคทรงมีแนวพระราชดําริ เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว ดวยการพัฒนาประเทศตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่
ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควร
และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจที่
สูงขึ้นไปตามลําดับ จะกอใหเกิดความยั่งยืนและจะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม สุดทายเศรษฐกิจดี สังคมไมมีปญหาการพัฒนา
ยั่งยืน  

5. เฉลย 3) ทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษผูลวงลับ 
   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาที่มีพิธีกรรม ที่ตองประพฤติตาม

กฎประเพณีที่กําหนดไวสําหรับวรรณะของตน และกฎประเพณีสวนรวมที่จําตอง
ประพฤติปฏิบัติทุกชั้นวรรณะ ขอปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวฮินดู เชน 

   พิธีศราทธ เปนพิธีที่เกี่ยวกับความตาย คือ การทําบุญอุทิศให
มารดาบิดา หรือบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว เพื่อใหผูตายไมเปนเปรตเรรอน     
ที่เชื่อวาเมื่อไดรับขาวสุกแลวก็จะไปอยูรวมกับวิญญาณบรรพบุรุษ พิธีจะทํา    
ในเดือน 10 ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา ถึงวันแรม 15 ค่ํา  

6. เฉลย 2) พระเจาอโศกมหาราช 
   พระเจาอโศกมหาราชมีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนามายัง

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการสงพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 
มายังดินแดนสุวรรณภูมิจนรุงเรืองถึงทุกวันนี้ หลักฐานสําคัญ ไดแก เจดีย 
สถูป พระพุทธรูป ธรรมจักรศิลา เปนตน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


