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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําอุทานเสริมบท 
 1) หิวขาวแลวไปหาอะไรกินกันดีกวา 2) วันนี้ฝนตกหนักจนน้ําทวม 
 3) อากาศหนาวหาเสื้อแสงมาใสสิ 4) ลมพัดเย็นสบายดีจัง  
2. ขอใดใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง 
 1) บักหุง ภาษาถิ่นอีสาน 
 2) ตายแลว? ลืมหนังสือไวบนรถหรือ 
 3) พ.ศ. คําเต็มคือ พุทธศักราช 
 4) สมรรถภาพ อานวา สะ, มัด, ถะ, พาบ  
3. ขอใดเปนมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 
 1) เกอว กด กก กบ  2) กน กม กด กบ 
 3) กด กน กบ กก   4) กบ กก เกย กด  
4. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) โจทยจําเลย 2) เซ็นชื่อ 3) จั๊กจั่น 4) ล่ํารา  
5. ขอใดมีพยัญชนะเปนอักษรต่ําทุกพยางค 
 1) นาคเทวี   2) เธอคือชีวิต 
 3) สวรรคเบี่ยง   4) เรไรลูกสาวปา  
6. ขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา “วิตถาร” ทุกคํา 
 1) ชุกชี  มูลฐาน   2) ไถง  รอมรอ 
 3) ขรม  วร   4) วัฏฏะ  ไสยเวท 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. วิกฤตการณ ร.ศ. 112 เกิดขึ้นตรงกับปพุทธศักราชใด 
 1) พ.ศ. 2434 2) พ.ศ. 2435 3) พ.ศ. 2436 4) พ.ศ. 2437  
2. หนวยเศรษฐกิจขอใดที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อใหสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
 1) หนวยธุรกิจ   2) หนวยรัฐบาล 
 3) หนวยครัวเรือน   4) หนวยบริการ  
3. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยพัฒนาการจากเรื่องใดถูกตองที่สุด 
 1) ตํานาน  พงศาวดาร  ประวัติศาสตร 
 2) จดหมายเหตุ  ตํานาน  พงศาวดาร 
 3) นิทานพื้นบาน  คําบอกเลา  พงศาวดาร 
 4) พงศาวดาร  คําใหการ  ประวัติศาสตร  
4. นิติกรรมขอใดที่ผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเอง 
 1) สมภพทําสัญญากูยืมเงินเพื่อนเพื่อจายคาเลาเรียน 
 2) สมใจยื่นคํารองตอเจาพนักงานเขตเพื่อขอเปลี่ยนชื่อ 
 3) สมเจตนํานาฬิกาไปจํานําที่โรงรับจํานําเพื่อไปซื้อหนังสือเรียน 
 4) สมศรีรับเงินจากลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรียากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรละโวเคยตกอยูภายใต อิทธิพลของขอม     

อยากทราบวาหลักฐานขอใดชัดเจนที่สุด 
 1) การสรางพระพุทธรูปปางลีลา 2) การสรางพระราชวังดวยอิฐถือปูน 
 3) เครื่องมือทางการเกษตรกรรม 4) การสรางพระปรางคสามยอด  
6. หนวยเศรษฐกิจประเภทใด ทําหนาที่เปนทั้งเจาของปจจัยการผลิตและผูบริโภค

สินคาและบริการ 
 1) หนวยครัวเรือน   2) หนวยธุรกิจ 
 3) หนวยรัฐบาล   4) หนวยบริการ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) อากาศหนาวหาเสื้อแสงมาใสสิ 
   คําวา เสื้อแสง เปนคําอุทานเสริมบท  
2. เฉลย 3) พ.ศ. คําเต็มคือ พุทธศักราช 
  1) ควรแกไขดังนี้ บักหุง (ภาษาถิ่นอีสาน) 
  2) ควรแกไขดังนี้ ตายแลว! ลืมหนังสือไวบนรถหรือ 
  4) ควรแกไขดังนี้ สมรรถภาพ อานวา สะ-มัด-ถะ-พาบ  
3. เฉลย 3) กด กน กบ กก 
   มาตรา กด กน กบ กก นอกจากตัวสะกดตามมาตราของมันเอง

แลว ยังมีตัวสะกดอื่นซึ่งไมตรงมาตราดวย  
4. เฉลย 2) เซ็นชื่อ 
  1) โจทยจําเลย ที่ถูกตอง คือ โจทกจําเลย 
  3) จั๊กจั่น ที่ถูกตอง คือ จักจั่น 
  4) ล่ํารา ที่ถูกตอง คือ ล่ําลา, ร่ําลา  
5.  เฉลย 1) นาคเทวี 
   น ค ท ว (อักษรต่ํา) 
  2) อ ต (อักษรกลาง) 
  3) ส (อักษรสูง), บ (อักษรกลาง) 
  4) ส (อักษรสูง ), ก ป (อักษรกลาง)  
6. เฉลย 3) ขรม  วร 
   ขรม อานวา ขะ-หรม, วร อานวา วอ-ระ ซึ่งมีจํานวนพยางค

เทากับ คําวา วิตถาร อานวา วิด-ถาน 
  1) ชุกชี อานวา ชุก-กะ-ชี 
   มูลฐาน อานวา มูน-ถาน 
  2) ไถง อานวา ถะ-ไหง 
   รอมรอ อานวา รอม-มะ-รอ 
  4) วัฏฏะ อานวา วัด-ตะ 
   ไสยเวท อานวา ไส-ยะ-เวด 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) พ.ศ. 2436 
   ร.ศ. หมายถึง รัตนโกสินทรศก มีวิธีการคํานวณเปนพุทธศักราช 

ดังนี้ 
   ใช พ.ศ. 2324 (คือ ปที่สรางกรุงรัตนโกสินทร) + ร.ศ. 112 = 2436  
2. เฉลย 2) หนวยรัฐบาล 
   องคกรของรัฐบาล เปนหนวยงานของรัฐ หรือหนวยราชการตางๆ ที่

รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานตามนโยบาย โดยจะทําหนาที่ในระบบเศรษฐกิจ
แทนรัฐบาล และสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจะมีบทบาทมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับความแตกตางของระบบเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมรัฐบาลจะควบคุมหนวยธุรกิจและครัวเรือนนอยหรือบางอยางไมควบคุมเลย 
แตในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสตรัฐบาลจะควบคุม       
ทั้งหนวยธุรกิจและหนวยครัวเรือนมากกวาระบบเศรษฐกิจแบบอื่น  

3. เฉลย 1) ตํานาน  พงศาวดาร  ประวัติศาสตร 
   หลักฐานทางประวัติศาสตรไทย พัฒนาการจาก ตํานาน หมายถึง 

เรื่องราวที่เลาสืบตอกันมา  
   พงศาวดาร เปนเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณพระมหากษัตริยผูเปน

ประมุขของประเทศชาตินั้น หรือพระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริยที่
เกี่ยวกับประเทศชาติหรือศาสนาเปนสวนใหญ 

   ประวัติศาสตร การศึกษาประวัติความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จาก
การที่ไดบันทึกเก็บไวอยางมีระบบ  

4. เฉลย 4) สมศรีรับเงินจากลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรียากจน 
   ผูเยาว คือ เด็กหรือบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ บุคคลจะบรรลุ-

นิติภาวะได 2 กรณี คือ อายุครบ 20 ปบริบูรณ หรือทําการสมรสซึ่งชายหรือ
หญิงจะทําการสมรสไดตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา โดยชายและหญิง 
ตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ  

   นิติกรรมที่ผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเอง ดังนี้ 
   1. อาจทําพินัยกรรมไดเมื่ออายุ 15 ปบริบูรณ 
   2. กระทํากิจกรรมตามฐานานุรูป เชน ซื้ออาหารรับประทาน      

ซื้อเครื่องเขียน เปนตน 
   3. กิจกรรมเฉพาะตัว เชน รับบุตรในครรภเปนของตนเอง 
   4. รับของจากบุคคลอื่นดวยความเสนหา เชน สมศรีรับเงินจาก 

ลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรียากจน  
5. เฉลย 4) การสรางพระปรางคสามยอด 
   พระปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี เปนโบราณสถานทางประวัติศาสตร 

มีลักษณะเปนปราสาทขอม โครงสรางเปนศิลาแลง ประดับปูนปน สรางในสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 4 ประมาณ พ.ศ. 1724-1757 เปนพุทธสถานลัทธิวัชรยาน 
ปราสาททิศใตเปนที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  

6. เฉลย 1) หนวยครัวเรือน 
   หนวยครัวเรือน (Household unit) หมายถึง หนวยเศรษฐกิจ   

ซึ่งนําเอาสินคาและบริการมาใชบริโภคโดยตรง โดยในการบริโภคนั้น หนวย
ครัวเรือนจะนําเอาปจจัยการผลิตที่ตนมีอยูไปหาผลตอบแทนมาเพื่อเปนรายได
สําหรับซื้อสินคาและบริการที่ตองการ ซึ่งผลตอบแทนของปจจัยการผลิตแยกไดเปน 

   - ผลตอบแทนของที่ดิน เรียกวา คาเชา (Rent) 
   - ผลตอบแทนของทุน เรียกวา ดอกเบี้ย (Interest) 
   - ผลตอบแทนของแรงงาน เรียกวา คาจาง (Wage) 
   - ผลตอบแทนของผูประกอบการ เรียกวา กําไร (Profit) 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


