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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. เครื่องหมายวรรคตอนในขอใดสามารถใชเนนคําใหเดนชัดเชนเดียวกับ

เครื่องหมายอัญประกาศ 
 1) สัญประกาศ   2) มหัพภาค 
 3) นขลิขิต   4) บุพสัญญา  
2. ขอใดมีคําที่ไมมีพยัญชนะทายพยางครวมอยูมากที่สุด 
 1) มาสีหมอกวิ่งเร็ว   2) วัวตัวเมียนอนหนอง 
 3) เสือนอนในแปลงหญา 4) ชางเขี่ยดอกบัวใสหัวลิง  
3. ขอใดอยูในมาตราแมเกอวทุกคํา 
 1) ราวรั้วริ้วริ้วทิวแถว  2) นาวแนวแวววาวขาวทั่ว 
 3) เปลาเปลี่ยวเหลียวไหวแลวกลัว 4) เหวหาวเกรียวกราวพราวแพรว  
4. ขอใดเปนคําราชาศัพทของคําวา “ไหปลารา” 
 1) พระรากขวัญ   2) พระอู 
 3) พระมาลา   4) พระปราง  
5. คําวา “เขา” ในขอใดตางจากขออื่น 
 1) เขาเปนประชากรที่ดีของประเทศ 2) เขายิ่งสูงก็ยิ่งรกทึบ 
 3) เขาเปนคนมีน้ําใจงาม 4) เขาเหลานั้นชอบไปเที่ยวทะเล 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  

1. เครื่องหมาย  หมายถึงศาสนาใด 
 1) ศาสนาซิกข   2) ศาสนาเชน 
 3) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 4) ศาสนายิว  
2. ขอใดคือผลงานของพระเจาอูทองที่ควรไดรับการยกยองมากที่สุด 
 1) การขับไลศัตรูที่มารุกราน 
 2) การสรางความสัมพันธกับตางชาติ 
 3) การรวบรวมกลุมคนไทยตั้งบานเรือน 
 4) การจัดระเบียบการปกครองบานเมือง  
3. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีหลักการสําคัญอยางไร 
 1) การเขาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
 2) การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเสรี 
 3) การใหรัฐบาลวางแผนและแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 4) การใหรัฐบาลและเอกชนรวมกันตัดสินใจในการผลิต  
4. พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม เปนลักษณะงานสถาปตยกรรมของอาณาจักร

สมัยใด 
 1) อาณาจักรขอม   2) อาณาจักรละโว 
 3) อาณาจักรฟูนัน   4) อาณาจักรทวารวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     

ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาไทยและไดเปนที่ยอมรับจากชาวโลกในดานการอนุรักษ
ดินและน้ําคือขอใด 

 1) โครงการแกมลิง   2) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
 3) การประดิษฐกังหันชัยพัฒนา 4) การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) สัญประกาศ 
   เครื่องหมายสัญประกาศมีรูป      ใชเนนคําหรือขอความตองการ

ใหเดนชัดขึ้น เชนเดียวกับเครื่องหมายอัญประกาศซึ่งมีรูป “    ”  
2. เฉลย 4) ชางเขี่ยดอกบัวใสหัวลิง 
   “ชางเขี่ยดอกบัวใสหัวลิง” คําที่ไมมีพยัญชนะทายหรือไมมีตัวสะกด

จํานวน 4 คํา คือ  
   เขี่ย ประสมสระ ย- ีเ  
   บัว ประสมสระ ว-ั  
   ใส ประสมสระเสียงยาวในมาตราแม ก กา 
   หัว ประสมสระ ว-ั   
  1) มีคําที่ไมมีพยัญชนะทาย 2 คํา คือ มา สี  ประสมสระเสียงยาวใน

มาตราแม ก กา 
  2) มีคําที่ไมมีพยัญชนะทาย 3 คํา คือ วัว ตัว ประสมสระ ว-ั , เมีย 

ประสมสระ ย- ีเ  
  3) มีคําที่ไมมีพยัญชนะทาย 3 คํา คือ เสือ ใน หญา ประสมสระ   

เสียงยาวในมาตราแม ก กา  
3. เฉลย 4) เหวหาวเกรียวกราวพราวแพรว 
  1) คําวา รั้ว 
  2) คําวา ทั่ว ไมไดอยูในมาตราแมเกอว 
  3) คําวา ไหว, กลัว  
   สวนคําวา เปลา ถือวามีเสียง ว เปนตัวสะกด  
4. เฉลย 1) พระรากขวัญ 
  2) พระอู หมายถึง เปล 
  3) พระมาลา หมายถึง หมวก 
  4) พระปราง หมายถึง แกม  
5.  เฉลย 2) เขายิ่งสูงก็ยิ่งรกทึบ 
   คําวา เขา เปนคํานาม หมายถึง ภูเขา 
  1), 3) และ 4) เปนคําสรรพนาม 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ศาสนาซิกข 
   “สิกข” แปลวา “ศิษฺย” หมายถึง ศิษยผูเรียน หรือ “ศิกฺษ” หมายถึง 

การเรียน 
   มีสัญลักษณเปนเครื่องหมายที่ปรากฏเรียกวา “ขันธะ” (Khanda) 

ซึ่งเปนสัญลักษณศาสนาซิกขหรือสิกข หมายถึง หลักความเชื่อ 3 ประการของ
ชาวซิกข ไดแก 

   1. พระขรรค (ดาบสองคม) ที่อยูตรงกลางหมายถึง ความรูหรือ
พลังแหงเทพเจา 

   2. จักร (วงกลมตรงกลาง) หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียวของพระเจา 
   3. ดาบไขว หมายถึง พลังแหงความสมดุลทางจิตใจ แสดงถึง

อํานาจในการปกปอง  
2. เฉลย 3) การรวบรวมกลุมคนไทยตั้งบานเรือน 
   พระราชกรณียกิจของพระเจาอูทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 

ดังนี้ 
   - รวบรวมกลุมคนไทยตั้งบานเรือนที่กรุงศรีอยุธยา เปนปฐม

กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา 
   - ปราบเขมรที่แปรพักตใหมาสวามิภักดิ์กับกรุงศรีอยุธยา 
   - ตรากฎหมาย 10 ฉบับ เชน พระราชบัญญัติลักษณะพยาน 

พระราชบัญญัติอาญาหลวง เปนตน 
   - ดานการศาสนาไดสรางวัดพุทไธสวรรค  
3. เฉลย 2) การใหเอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเสรี 
   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) เปนระบบเศรษฐกิจที่

เอกชนเปนเจาของปจจัยการผลิตมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางเต็มที่ โดยที่รัฐบาลจะไมเขาไปเกี่ยวของหรือแทรกแซงในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและการจัดสราง
สาธารณูปโภคตางๆ ดังนั้นเอกชนจึงเปนผูตัดสินใจแกปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจตางๆ โดยใชระบบราคาหรือระบบตลาดชวยในการตัดสินใจวาจะผลิต
อะไร ผลิตอยางไร ซึ่งราคาเปนตัวกําหนดวามีผูบริโภคมากนอยเพียงใดหรือมี
ผูผลิตจํานวนเทาใด ณ ราคานั้นๆ กําไร คือ แรงจูงใจของการผลิตจึงทําให
ระบบเศรษฐกิจนี้มีการแขงขันทางราคาสูงมากและเปนไปอยางเสรี ทั้งนี้เพราะ
ราคาถูกกําหนดขึ้นมาจากอุปสงคและอุปทานของตลาด  

4. เฉลย 4) อาณาจักรทวารวดี 
   อาณาจักรทวารวดี เปนอาณาจักรโบราณ มีศูนยกลางไมชัดเจน 

สันนิษฐานวา อยูที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี หรือนครปฐม สถาปตยกรรม      
ที่เดนชัด คือ พระปฐมเจดีย   

5. เฉลย 4) การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน 
   การฟนฟูทรัพยากรดิน และน้ํา ดวยการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ทํา

การเกษตรสวนใหญ จะมุงเนนในเรื่องของการอนุรักษดินและน้ํา ลดการชะลาง
พังทลายของหนาดิน การชวยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แตจากผลของ
การศึกษาวิจัยพบวา หญาแฝกยังมีลักษณะในดานการฟนฟูทรัพยากรดินดวย 
ซึ่งชวยใหดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก  

   1. การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ  
   2. การเพิ่มปริมาณความชื้นในดิน 
   3. การเพิ่มอัตราการระบายน้ําและอากาศ 
   4. การเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรียดิน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


