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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเขียนคําอานผิด 
 1) ฉกษัตริย อานวา ฉะ-กะ-สัด 
 2) สมรรถภาพ อานวา สะ-มัด-ถะ-พาบ 
 3) สรรพางค อานวา สัน-ระ-พาง 
 4) จักรราศี อานวา จัก-กระ-รา-สี  
2. ขอใดมีสกรรมกริยา 
 1) เสือรองไหเสียงดัง  2) ราชบัณฑิตเปลี่ยนคําศัพท 
 3) ปานิดมักจะนอนหลับ 4) ลุงไกนั่งไมกี่นาทีก็เดินไปอยางเรงรีบ  
3. ขอใดไมเขาพวก 
 1) แข 2) เดือน 3) โสม 4) ระวี  
4. ขอใดมีคําที่มาจากภาษาตางประเทศมากที่สุด 
 1) พอวัดความยาวของโตะได 2 เมตร 
 2) ลูกเตามีน้ําหนัก 12 กรัม 
 3) ผูมีสติจะเกิดสมาธิและปญญา 
 4) โจรขึ้นบานเถาแกโรงสีแถวสะพานควาย  
5. ขอใดใชตัวสะกดในมาตราแมเกย 
 1) นองสาวเสียของรัก  2) สมุดโนตแสนสวย 
 3) เขาชอบกินแกงเผ็ด  4) กระบอกน้ํายามวิกาล  
6. ขอใดเปนคําประสมที่เกิดจากการสรางคําตางจากขออื่น 
 1) น้ําหอม 2) กระดานดํา 3) นางใน 4) แกงจืด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดจัดเปนธุรกิจประเภทบริการ 
 1) แนงนอยเปดหางสรรพสินคา 
 2) กลอยใจเปนเจาของโรงภาพยนตร 
 3) สดใสเปนเจาของรานสะดวกซื้อ 
 4) บานชื่นเปนเจาของรานขายอาหารอีสาน  
2. ญาญาเดินทางไปประเทศบรูไนดารุสซาลามจะพบคําทักทายวา “สวัสด”ี เปน

ภาษาบรูไนตามขอใด 
 1) หนีหาว 2) ซัวสเด 3) ซาลามัต ดาตัง 4) มิงกาลาบา  
3. การถายทอดวัฒนธรรม คานิยม ความคิด ความเชื่อ จากสังคมเมืองไปสูสังคม

ชนบท ไดแกสถาบันใด 
 1) สถาบันสื่อสารมวลชน 2) สถาบันศาสนา 
 3) สถาบันเศรษฐกิจ  4) สถาบันการศึกษา  
4. วิธีการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ คือวิธีใด 
 1) การแผเมตตา   2) การเพงกสิณ 
 3) การกําหนดลมหายใจ 4) การระลึกถึงพระพุทธเจา  
5. ขอใดเปนคําสอนในศาสนาคริสตที่เปนหลักสูงสุดของศาสนาอยางครบถวน 
 1) รักศัตรูเหมือนรักตนเอง 
 2) รักพระเจาอยางหมดหัวใจ 
 3) รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 
 4) รักพระเจา รักเพื่อนบาน และรักตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ปญหาสภาพการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยของไทยเปนอยางไร 
 1) รัฐบาลมีเสถียรภาพมั่นคง  
 2) ประเทศไทยเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 3) ประชาชนใหการยอมรับการปกครองของรัฐบาล 
 4) ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และขาดความรวมมือในการปกครอง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ฉกษัตริย อานวา ฉะ-กะ-สัด 
   ฉกษัตริย อานวา ฉอ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด  
2. เฉลย 2) ราชบัณฑิตเปลี่ยนคําศัพท 
   เปลี่ยน เปนคํากริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ เชน คําศัพท 
   สกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ 
  1) รองไห 
  3) นอนหลับ 
  4) นั่ง เดิน  
3. เฉลย 4) ระวี 
   ระวี แปลวา ดวงอาทิตย 
  1), 2) และ 3) แปลวา ดวงจันทร  
4. เฉลย 3) ผูมีสติจะเกิดสมาธิและปญญา 
   มีคํามาจากภาษาตางประเทศ 3 คํา คือ สติ สมาธิ ปญญา 
  1) มีคํามาจากภาษาตางประเทศ 2 คํา คือ โตะ เมตร 
  2) มีคํามาจากภาษาตางประเทศ 2 คํา คือ เตา กรัม 
  4) มีคํามาจากภาษาตางประเทศ 2 คํา คือ โจร เถาแก  
5. เฉลย 2) สมุดโนตแสนสวย 
   คําวา สวย ใช ย เปนตัวสะกด จัดเปนคําที่สะกดในมาตราแมเกย  
6. เฉลย 3) นางใน 
   “นางใน” เปนการประสมคําระหวางคํานามกับคําบุพบท 
  1), 2) และ 4) เปนการประสมคําของคํานามกับคําวิเศษณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) กลอยใจเปนเจาของโรงภาพยนตร 
   ประเภทของธุรกิจแบงตามลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรม 
   1. ธุรกิจประเภทบริการ คือ ธุรกิจที่ใหขายการบริการเปนสําคัญ 

เชน ธุรกิจประเภทโรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร สถานบันเทิงตางๆ เปนตน 
   2. ธุรกิจประเภทจัดจําหนายสินคา คือ ธุรกิจที่เปรียบเสมือน    

คนกลางในการรับสินคาจากผูผลิตมาขายตอใหถึงมือผูบริโภค เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรสโตร และรานสะดวกซื้อ เชน รานเซเวนอีเลฟเวน 

   3. ธุรกิจประเภทผลิตสินคา คือ ธุรกิจที่ผลิตสินคาเปนหลัก     
ซึ่งโดยสวนใหญมักจะจัดจําหนายสินคาโดยตรงเองดวย เชน ธุรกิจโรงงานผลิต
รองเทา เครื่องหนัง รถยนต เสื้อผา อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องประดับ เปนตน 

2. เฉลย 3) ซาลามัต ดาตัง 
   คําทักทายวา “สวัสดี” ในภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

ดังนี้ 
  บรูไนดารุสซาลาม - ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย - ซาลามัต เซียง 
  มาเลเซีย - ซาลามัต ดาตัง ฟลิปปนส - กูมุสตา 
  สิงคโปร - หนีหาว ไทย - สวัสดี 
  กัมพูชา - ซัวสเด ลาว - สะบายดี 
  เมียนมาร - มิงกาลาบา เวียดนาม - ซินจาว  
3. เฉลย 1) สถาบันสื่อสารมวลชน  
   สถาบันสื่อสารมวลชน เปนแบบในการคิดการกระทําในเรื่องการ

ติดตอ หรือสงขาวสารขอมูล ประสบการณบทบาทของสังคมในดานตางๆ    
ไปสูประชาชน รวมทั้งใหความรู ความเพลิดเพลินแกบุคคลในสังคม คําวา 
“สื่อสารมวลชน” หมายถึง หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ ดังนั้น
การถายทอดวัฒนธรรม คานิยม ความคิด ความเชื่อ จากสังคมเมืองไปสูสังคม
ชนบท สถาบันสื่อสารมวลชนจึงมีบทบาทมากที่สุด  

4. เฉลย 3) การกําหนดลมหายใจ 
   การฝกสมาธิมีหลายวิธี วิธีที่นิยมของชาวพุทธ คือ การฝกแบบ   

อานาปานสติ เปนวิธีที่ทําไดงาย สามารถทําไดทุกเวลา ทุกอิริยาบถ ทุกเพศทุกวัย 
การฝกสมาธิแบบนี้ ตองฝกเปนประจําและตอเนื่องจนเปนนิสัย จึงเกิด
ประโยชนแกตนเอง มีผูกลาววา อานาปานสติ เปนกรรมฐานที่ใชมากที่สุดในโลก 
โดยเฉพาะในประเทศไทย 

   อานาปานสติ หรืออานาปานสติภาวนา แปลวา การอบรมจิตดวย
การใชลมหายใจเขาออก อานาปานะ แปลวา ลมหายใจเขาออก อานะ แปลวา 
หายใจเขา อปานะ แปลวา หายใจออก สติ คือ การกําหนดรู อานาปานสต ิ     
จึงแปลวา สติกําหนดลมหายใจเขาออก ภาวนา คือ การอบรม อานาปานสติภาวนา 
จึงแปลวา การอบรมจิตดวยการใชสติกําหนดลมหายใจเขาออก  

5. เฉลย 4) รักพระเจา รักเพื่อนบาน และรักตนเอง 
   ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปน “ศาสนาแหงความรัก” เปนศาสนา    

แหงความรักของพระเจา ศาสนาแหงความรักของมนุษย พระเยซูไดทรงเปน    
ผูนํามาเผยแพรแกโลก 

   ปรัชญาในคําสอนของพระเยซู คือ ปรัชญาแหงความรัก ความรัก
เปนหลักธรรมสําคัญที่สุดที่พระเยซูทรงสั่งสอนเริ่มตนตั้งแตทรงสอนวา พระเจา
ทรงรักโลกจนไดสงพระบุตรของพระองคมาสูโลกนี้ เพื่อทรงใชหนี้บาปแทนมนุษย 
เพื่อใหมนุษยรอดพนบาป สอนใหมนุษยรักพระเจา รักครอบครัว รักเพื่อนบาน 
และรักเพื่อนมนุษยทั้งหลายทั่วไป เมื่อมีผูถามวาขอบัญญัติใดของพระองคที่
ทรงถือเปนขอสําคัญยิ่งใหญที่สุด พระเยซูทรงตอบวา ความรัก และทรงอธิบาย
ตอไปวาใหรักพระเจาและรักเพื่อนมนุษย  

6. เฉลย 4) ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และขาดความรวมมือในการปกครอง 
   การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนระบอบประชาธิปไตย 

มีสภาพบานเมืองการปกครอง ดังนี้ 
   1. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และขาดความรวมมือ    

ทางการเมือง ทําใหเกิดปญหาที่เปนอุปสรรคตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามมา คือ การไมไปออกเสียงเลือกตั้ง 

   2. กลุมชนชั้นกลางและปญญาชน รวมตัวกันตอตานรัฐบาลและ
อํานาจเผด็จการ เชน เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

   3. รัฐบาลขาดเสถียรภาพ มีการปฏิวัติรัฐประหารบอยครั้ง 
   4. ประเทศไทยไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง ประชาชนไมไป

ใชสิทธิ์ทางการเมือง 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

เปนอกรรมกริยา คือ คํากริยาที่มีความหมาย
ครบถวนในตัวเอง ไมตองมีกรรมมารองรับ 


