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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “อยานอนหลับทับสิทธิ์” เปนประโยคชนิดใด 
 1) ประโยคแสดงความตองการ 2) ประโยคคําสั่งและขอรอง 
 3) ประโยคบอกเลาและขอรอง 4) ประโยคปฏิเสธ  
2. คําวา “วัด” ในขอใดเปนคํานาม 
 1) วันนี้เธอตองไปวัดสายตาประกอบแวน 
 2) วัดความยาวของเชือกสิเธอ 
 3)  หนูชอบไปทําบุญที่วัดคะ 
 4) ผมอยากรูวาคุณกลาหรือไมวัดใจกันดีกวา  
3. พยัญชนะตัวใดเมื่อควบกล้ํากับ ร แลวไมอานออกเสียง ร 
 1) จ, ท 2) ก, ข 3) พ, ป 4) ค, ก  
4. คําวา “พระลักษมณ” มีตัวการันตกี่ตัว 
 1) 1 ตัว 2) 2 ตัว 3) 3 ตัว 4) 4 ตัว  
5. ประโยคใดมีกริยาไมเขาพวก 
 1) รัฐบาลจะลดราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
 2) เหลาดาราเลี้ยงอาหารเด็กกําพรา 
 3) กรรมการตัดสินผูประกวดเดอะสตาร 
 4) วัดในตางจังหวัดจัดงานสงกรานตอยางสนุกสนาน  
6. “ไตรยางศ” ใหประโยชนกับนักเรียนในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ชวยในการเขียนตัวสะกดใหถูกตอง 
 2) ชวยในการเขียนวรรณยุกตใหถูกตอง 
 3) ชวยในการเขียนตัวการันตใหถูกตอง 
 4) ชวยในการเขียนพยัญชนะตนใหถูกตอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดคือหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามที่ไมปรากฏในศาสนาอื่น 
 1) การบูชาพระเจาดวยการสวดภาวนา 
 2) การไมนิยมสรางรูปเคารพของพระศาสนา 
 3) การสอนใหศาสนิกชนสามัคคีปรองดองกัน 
 4) การสํารวมระวังมิใหจิตตกเปนทาสของความอยาก  
2. ขอใดเปนลักษณะที่แสดงวานิกายโปรเตสแตนตแตกตางจากนิกายอื่นๆ ใน 3 

นิกายใหญๆ ของศาสนาคริสต 
 1) ยกยองพระแมมารีเปนแมพระ 
 2) ถือวาพระสันตะปาปาเปนตัวแทนพระเยซู 
 3) พระชั้นผูนอยสามารถแตงงานได 
 4) ไมยกยองพระแมมารีไมนิยมรูปพระเยซูมีแตไมกางเขนเปนสัญลักษณ  
3. ขอใดไมใชการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 4 
 1) ใหขาราชการสวมเสื้อเขาเฝา  
 2) ใหมีการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 3) ใหประชาชนเขาเฝาเวลาเสด็จพระราชดําเนินได 
 4) ใหชาวตางชาติที่เขาเฝายืนถวายคํานับ และนั่งเกาอี้เขาเฝาได 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม   

เพราะเหตุผลใดเปนสําคัญ 
 1) ตองใชวัตถุดิบมาก  2) ตองใชเทคโนโลยีในการผลิต 
 3) ตองใชพลังงานมาก  4) ตองมีการผลิตสินคาที่หลากหลาย  
5. สาเหตุ สํ าคัญที่ สุดของการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนประชาธิปไตยขอใดสําคัญที่สุด 
 1) ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง 
 2) ปญหาความลาหลังของระบอบการปกครองเดิม 
 3) การเรียกรองจากกลุมนักศึกษาที่จบการศึกษาจากตะวันตก 
 4) ชาติตะวันตกตองการใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
6. ขอใดเปนการใชประโยชนจากการออมไดดีที่สุด 
 1) อรอุมานําเงินออมที่ตนสะสมไวไปซื้อชุดเครื่องเพชร 
 2) อรวิภานําเงินออมที่ตนสะสมไวไปซื้อบานใหพอแมอยู 
 3) อรจิรานําเงินออมที่ตนสะสมไวไปสังสรรคกับเพื่อนรวมรุน 
 4) อรอนงคนําเงินออมที่ตนสะสมไวไปซื้อโทรทัศน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ประโยคคําสั่งและขอรอง 
   มีคําวา “อยา” ซึ่งแสดงลักษณะคําสั่งและแฝงการขอรองใหออกไป

ใชสิทธิ์เลือกตั้ง อยาปลอยใหสิทธิ์ของตนเองเสียเปลาไป  
2. เฉลย 3) หนูชอบไปทําบุญที่วัดคะ 
   วัด ในที่นี้เปนสถานที่จึงจัดเปนคํานาม 
  1) วัดสายตา 
  2) วัดความยาว เปนคํากริยา 
  4) วัดใจ  
3. เฉลย 1) จ, ท 
   จ, ท เมื่อควบกล้ํากับ ร แลวไมออกเสียง ร จะออกเสียงเฉพาะ  

จ, ท เชน จริง (จิง) ทรง (ซง) จ ก็จะออกเสียง จ สวน ท จะออกเสียงเปน ซ  
  2), 3) และ 4) เมื่อควบกล้ํากับ ร แลวจะออกเสียงทั้งพยัญชนะตน 

และตัวที่ควบกล้ํา เชน กรอบ (ก ควบกับ ร), ขริบ (ข ควบกับ ร) เปนคําควบแท 
เปนตน  

4. เฉลย 3) 3 ตัว 
   ตัวการันตในคําวา “พระลักษมณ” คือ ษมณ  
5.  เฉลย 1) รัฐบาลจะลดราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
   ประโยคมีกริยาชวย คือ จะ และกริยาแท คือ ลด 
  2) มีเฉพาะกริยาแท คือ เลี้ยง 
  3) มีเฉพาะกริยาแท คือ ตัดสิน 
  4) มีเฉพาะกริยาแท คือ จัด  
6. เฉลย 2) ชวยในการเขียนวรรณยุกตใหถูกตอง 
   ไตรยางศ หรืออักษรสามหมู ชวยใหเราเขาใจการผันวรรณยุกต  

ใหถูกตองตามระดับเสียงพยัญชนะตนในแตละหมูอักษร 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) การไมนิยมสรางรูปเคารพของพระศาสนา 
   หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามจะเนนเรื่องการปฏิญาณตนวาจะนับถือ

พระอัลลอฮแตองคเดียว ดังนี้ “การปฏิญาณตน” เปนการประกาศตนยอมรับ
ดวยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจวา พระอัลลอฮเปนพระเจาสูงสุดเพียง 
องคเดียวเทานั้น และยอมรับวาทานนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระเจาและจะ
ไมสรางรูปเคารพ  

2. เฉลย 4) ไมยกยองพระแมมารีไมนิยมรูปพระเยซูมีแตไมกางเขนเปนสัญลักษณ 
   ศาสนาคริสตแบงออกเปน 3 นิกายใหญๆ คือ คาทอลิก 

โปรเตสแตนต และออรธอดอกซ ขอแตกตางของโปรเตสแตนตคือ 
   1. เชื่อและศรัทธาในพระเยซู 
   2. แตละประเทศเปนอิสระตอกัน 
   3. ไมเชื่อวาพระมีอํานาจในการอภัยบาปตองสารภาพบาปตอพระเจา

เปนหมูคณะ 
   4. ไมยกยองนักบุญ และมีสัญลักษณไมกางเขนเทานั้น ไมมีพระเยซู

ถูกตรึงกางเขน 
   5. ไมมีนักบวชมีแตอาจารยที่มีครอบครัวได ประกอบพิธีศีล-

ศักดิ์สิทธิ์ 2 ศีลเทานั้น คือ ศีลลางบาปและศีลมหาสนิท  
3. เฉลย 4) ใหชาวตางชาติที่เขาเฝายืนถวายคํานับ และนั่งเกาอี้เขาเฝาได 
   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4       

ขึ้นครองราชย ขณะนั้นตะวันตกไดเขามาในภูมิภาคเพื่อลาอาณานิคม ดังนั้น  
รัชกาลที่ 4 ตองปรับปรุงประเทศดานตางๆ โดยเฉพาะดานวัฒนธรรมประเพณี 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของชาติตะวันตก ดังนี้ 

   1. ใหขาราชการสวมเสื้อเขาเฝา 
   2. ใหมีการฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีสมัยอยุธยา 
   3. ใหประชาชนเขาเฝาเวลาเสด็จพระราชดําเนินได 
   4. สรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามแบบตะวันตก 
   5. ใหเสรีภาพประชาชนบางประการ เชน การนับถือศาสนา  
4. เฉลย 2) ตองใชเทคโนโลยีในการผลิต 
   การขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศกอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอม เพราะการใชเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ดังนั้นจะมีผลทําให
สิ่งแวดลอมถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว และเมื่อหลังจากเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
หมดอายุการใชงานแลวยัง เปนขยะที่กํ า จัดไดยากและเกิดมลพิษทาง         
ขยะอิเล็กทรอนิกสที่แกไขไดยาก  

5. เฉลย 1) ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง 
   สาเหตุสําคัญที่สุดของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนประชาธิปไตย วันที่ 24 มิถุนายน 2475     
สืบเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกอยางรุนแรงนับตั้งแตสงครามโลก  
ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศไทยไดรับผลกระทบดวย และเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 
พระองคทรงพยายามแกปญหาหลายวิธี เชน ดุลยภาพ คือ การปลดขาราชการ
ออก ทําใหกลุมชนชั้นกลางที่จบการศึกษาจากตะวันตกไมพอใจมาก จึงทําการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

6. เฉลย 2) อรวิภานําเงินออมที่ตนสะสมไวไปซื้อบานใหพอแมอยู 
   การออมตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พุทธศักราช 2554 ใหนิยามไววา ออม ก. เก็บหอมรอมริบ เชน ออมทรัพย, 
ออมสิน, ถนอม, สงวน จากความหมายนี้ แสดงวา การออม คือ การเก็บหอม
รอมริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะหอมรอมริบ ไดแก ทรัพยสินเงินทอง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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