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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธในขอใดมีคําซ้ําและคําซอน 
 1)  “ตาลเฉาะเหมาะใจจริง รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ 
  คิดความยามพิสมัย หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น” 
 2)  “มัศกอดกอดอยางไร นาสงสัยใครขอถาม 
  กอดเคลนจะเห็นความ ขนมนามนี้ยังแคลง” 
 3)  “เห็นหรุมรุมทรวงเศรา รุมรุมเราคือไฟฟอน 
  เจ็บไกลใจอาวรณ รอนรุมรุมกลุมกลางทรวง” 
 4)  “ขนมผิงผิงผาวรอน เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน 
  รอนนักรักแรมไกล เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง”  
2. ขอใดจับคูความหมายของอักษรยอไมถูกตอง 
 1) นร. = นักเรียน   2) ชม. = ชั่วโมง 
 3) มรว. = หมอมราชวงศ 4) นสพ. = หนังสือพิมพ  
3. ขอใดไมมีคํานามรวมหมู 
 1) คณะกรรมการวัดจัดงานประจําปฤดูหนาว 
 2) คณะสงฆกําลังทําวัตรเชา 
 3) เจาทุยยืนอยูขางกองฟาง 4) กุหลาบชอนี้มีกลิ่นหอมฟุง  
4. คําซ้ําในขอใดมีความหมายมากขึ้น 
 1) เด็กคอยๆ คลาน  2) คุณพอรดน้ําทุกวันๆ 
 3) เพื่อนๆ จะมาบาน  4) นักเรียนคุยเบาๆ  
5. คําใดในขอความตอไปนี้เปนกริยานุเคราะห “พี่กําลังขับรถไปอยุธยา” 
 1) อยุธยา 2) ไป 3) ขับรถ 4) กําลัง  
6. ขอใดมีคําที่มีความหมายตางจากพวก 
 1) ไพร  พนาวัน  ดงดอน 2) แขไข  โสม  บุหลัน 
 3) วานร  พานริน  พานร 4) ชลาลัย  ชโลทร  สุธาธาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ความเชื่อของคนไทยเรื่อง “บุญทํากรรมแตง” ตลอดเวลาอันยาวนานมีผลอยางไร

ตอลักษณะคนไทย 
 1) คนไทยสวนใหญไมกลาทําบาป 
 2) คนไทยสวนใหญทําบุญทําทานและเขาวัด 
 3) คนไทยสวนใหญยกยองคนที่มีอํานาจและความร่ํารวย 
 4) คนไทยยอมรับความไมเทาเทียมกันถือวาเปนเรื่องธรรมดา  
2. เหตุใดคนดีของสังคมตองยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนา 
 1) ศาสนาเปนลัทธิความเชื่อ 2) ศาสนาบันดาลใหเกิดความสุข 
 3) ทุกศาสนาสอนใหทําดี ละชั่ว 4) เปนหนาที่ตองนับถือศาสนา  
3. ขอใดจัดเปนแผนที่ภูมิประเทศของประเทศไทย 
 1) แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดอางทอง 
 2) แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแหงชาติ 
 3) แผนที่แสดงการพยากรณอากาศ 
 4) แผนที่แสดงเทือกเขาและแมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขยะหรือของเสียอันตรายที่สุดคือขอใด 
 1) สารเคมี   2) อินทรียวัตถุ 
 3) อนินทรียวัตถุ   4) ขยะอิเล็กทรอนิกส  
5. “วันนี้น้ําทะเลขึ้นสูงสุดเวลา 08.30 น. สูง 1 เมตร”  หมายความวาน้ําทะเลขึ้น

สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางที่ใด 
 1) กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร 
 2) สะพานพระพุทธยอดฟา กรุงเทพมหานคร 
 3) เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 4) กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  
6. เซอรจอหน เบาวริง ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาสยามมานุกูลกิจฯ 

ดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ 
 1) เปนเอกอัคราชทูตไทยประจํายุโรป 
 2) เปนที่ปรึกษาคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ 
 3) เปนตัวแทนคนไทยไปเจรจากับอังกฤษแกไขสนธิสัญญาจนสําเร็จ 
 4) เปนพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ที่จะเพิ่มพูนพระราชไมตรีกับอังกฤษ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3)  “เห็นหรุมรุมทรวงเศรา รุมรุมเราคือไฟฟอน 
   เจ็บไกลใจอาวรณ รอนรุมรุมกลุมกลางทรวง” 
   มีคําซ้ํา คําวา รุมรุม, คําซอน คําวา ไฟฟอน  
2. เฉลย 3) มรว. = หมอมราชวงศ 
   ที่ถูกตอง คือ ม.ร.ว. = หมอมราชวงศ  
3. เฉลย 4) กุหลาบชอนี้มีกลิ่นหอมฟุง 
   ชอ เปนลักษณนาม เพราะวางอยูหลังคํานาม 
  1) คณะกรรมการวัด คําวา คณะ เปนคํานามรวมหมู เพราะวางอยู

หนาคํานาม 
  2) คณะสงฆ คําวา คณะ เปนคํานามรวมหมู เพราะวางอยูหนาคํานาม 
  3) กองฟาง คําวา กอง เปนคํานามรวมหมู เพราะวางอยูหนาคํานาม  
4. เฉลย 3) เพื่อนๆ จะมาบาน 
   เนื่องจาก เพื่อนๆ มีความหมายมากกวา 1 คน  
5. เฉลย 4) กําลัง 
   กริยานุเคราะห คือ กริยาชวย เชน คําวา “จะ และ กําลัง” เปนตน  
6. เฉลย 4) ชลาลัย  ชโลทร  สุธาธาร 
   ชลาลัย ชโลทร หมายถึง น้ํา 
   สุธาธาร หมายถึง พื้นดิน 
  1) หมายถึง ปา 
  2) หมายถึง พระจันทร 
  3) หมายถึง ลิง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) คนไทยยอมรับความไมเทาเทียมกันถือวาเปนเรื่องธรรมดา 
   ความเชื่อของคนไทยเรื่อง “บุญทํากรรมแตง” ตลอดเวลาอัน

ยาวนานมีผลตอลักษณะคนไทย คือ ยอมรับในความไมเทาเทียมกันถือวาเปน
เรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาแลวแตบุญวาสนาไมสามารถแขงกันได และเชื่อ
เรื่องคนเรามาจาก “กรรมะ” หมายถึง การกระทําในอดีตชาติ ปจจุบันชาต ิ
นําไปสูอนาคต ผลกรรมที่ไดรับ คือ วิบากกรรม  

   วิบากกรรมดี คือ สิ่งที่ไดรับผลดี เชน เกิดในชนชั้นสูงเปนเจานาย 
ไดสิ่งตอบแทนอยางไมคาดฝน  การไดรับคํายกยองสรรเสริญในคุณงามความดี 
เปนตน  

   วิบากกรรมราย คือ สิ่งที่ไดรับผลราย เชน ไดรับอุบัติเหตุ ไดรับ
การสูญเสียทางครอบครัว การสูญเสียเปนหนี้เปนสินในกิจการ เปนตน  

2. เฉลย 3) ทุกศาสนาสอนใหทําดี ละชั่ว 
   ความสําคัญของศาสนาเปนเหตุใหคนดีของสังคมตองยึดมั่นในหลัก

คําสอนของศาสนา เนื่องจากศาสนามีความสําคัญ ดังนี้ 
   1. ศาสนาทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบสุข เพราะทุกศาสนา

ลวนมุงหวังใหศาสนิกชนของตนเปนคนดี และเมื่อศาสนิกชนเปนคนดีแลว
สังคมก็ยอมจะปราศจากความเดือดรอน  

   2. ศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพราะศาสนิกชนสามารถ
ดําเนินวิถีชีวิตตามแบบอยางของพระศาสดา หรือปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา 

   3. ศาสนาจะชวยใหมนุษยทราบวาสิ่งใดดีชั่ว ถูกผิด ตามมาตรฐาน
ของศาสนานั้นๆ และทราบถึงผลแหงการกระทํานั้นๆ เชน คําสอนเรื่องหลัก
กรรมในพระพุทธศาสนา วาทําดีไดดี หรือทําชั่วไดชั่ว เปนตน  

3. เฉลย 4) แผนที่แสดงเทือกเขาและแมน้ํา 
   แผนที่ (Map) คือ อุปกรณแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก ทั้งสิ่งที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเอง โดยแสดงบนวัสดุพื้นผิว
ราบ เชน กระดาษ ผาพลาสติก  

   ประเภทของแผนที่ มีดังนี้ 
   1. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เปนแผนที่ที่แสดง

ลักษณะสูงต่ําของพื้นผิวโลก เชน เทือกเขา ที่ราบ ที่ราบสูง หรือสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น เชน เมือง ถนน เขื่อน ฯลฯ 

   2. แผนที่เฉพาะเรื่อง (Themetic Map) เปนแผนที่ที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชในกิจการเฉพาะดาน ขอมูลที่แสดงมี 2 ลักษณะ คือ 

    - ขอมูลแสดงคุณลักษณะ เชน แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศ 
แสดงปาไม แสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดตางๆ เปนตน 

    - ขอมูลแสดงปริมาณ เชน แผนที่แสดงปริมาณฝนของ
จังหวัดตางๆ  

4. เฉลย 1) สารเคมี 
   ของเสียอันตราย หมายถึง สารหรือวัตถุที่ไมใชหรือใชไมไดที่มี

สวนประกอบหรือเจือปนดวยสารไวไฟ สารกัดกรอน สารพิษ สารเคมี สารที่
สามารถชะลางได สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งที่ทําใหเกิดโรค ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ตางๆ เชน อุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกรรม เปนตน  

5. เฉลย 3) เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
   น้ําทะเลขึ้นสูงจากระดับน้ําทะเล โดยวัดระดับน้ําที่บริเวณ เกาะหลัก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกองทัพเรือไดตั้งหลักไวสําหรับวัดระดับน้ําทะเล
บริเวณเกาะกลางอาวซึ่งจะใชในการตรวจสอบระดับน้ําทะเลขึ้น-ลงในแตละวัน  

6. เฉลย 4) เปนพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ที่จะเพิ่มพูนพระราชไมตรีกับ
อังกฤษ 

   เซอรจอหน เบาวริง เปนตัวแทนของพระนางเจาวิกตอเรียของ
อังกฤษเขามาทําสนธิสัญญาเบาวริงกับไทยสมัยรัชกาลที่ 4 และไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศ ดวย 
ทรงมีพระประสงคที่จะเพิ่มพูนพระราชไมตรีกับอังกฤษดวยการใชนโยบาย 
“ฝรั่งพูดฝรั่ง” จะไดเขาใจภาษามากขึ้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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