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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) เหล็กไน 2) เอ็กซเรย 3) คึ่นชาย 4) มาตรฐาน  
2. คําวา “ครรภ” กับ “ขัณฑ” มีสิ่งใดแตกตางกัน 
 1) เสียงสระ   2) เสียงวรรณยุกต 
 3) เสียงพยัญชนะทาย  4) เสียงพยัญชนะตน  
3. ขอใดเปนคําอาการนาม 
 1) การเงิน 2) การไฟฟา 3) การทองเที่ยว 4) การชาง  
4. “แกมแดงเหมือน ....................” ควรเติมคําในขอใดจึงจะถูกตองที่สุด 
 1) ลูกแอปเปล 2) ลูกตําลึงสุก 3) ลูกแตงโม 4) ลูกเงาะ  
5. ขอใดมีพยางคปดมากที่สุด 
 1) เดินทางทองเที่ยวสนุกสนาน 2) คอมพิวเตอรเครื่องนี้เล็กมาก 
 3) กระดาษเอสี่สีชมพูสวยงาม 4) ปากกาแทงนี้เขียนดีที่สุด  
6. ขอใดมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบทุกคํา 
 1) กลวย  ตาสวย   2) มือใหม  ชอนสอม 
 3) ยองเบา  เค็ม   4) พิธี  กระจก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ปจจัยสําคัญใดทําใหประเทศไทยเกิดระบบการคาเสรีเพื่อการสงออกสินคา

เกษตรกรรมเปนรายไดหลักของประเทศ 
 1) การสงเสริมการคาของนายทุน 
 2) การสงเสริมการคาของเจานาย 
 3) การทําสนธิสัญญากับชาติตะวันตก 
 4) การพัฒนาสินคาเกษตรของไทยเจริญกาวหนา  
2. การจดทะเบียนสมรสระหวางชายหญิง เปนการจัดระเบียบสังคมขอใด 
 1) หนาที่ทางสังคม   2) บทบาททางสังคม 
 3) สถานภาพทางสังคม  4) บรรทัดฐานทางสังคม  
3. การเพิ่มจํานวนประชากรมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การเกิดภาวะโลกรอน 
 2) การคนควาหาแหลงทรัพยากรใหม 
 3) การนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มทรัพยากร 
 4) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของระบบนิเวศ  
4. ศาสนาสากลที่เราศึกษากันอยูในปจจุบันขาดองคประกอบบางอยางแตเราก็ถือ

วาเปนศาสนาอยู องคประกอบของศาสนาที่ขาดไปนั้นคือขอใด 
 1) ศาสดา   2) พิธีกรรม 
 3) สถาบันทางศาสนา  4) หลักความเชื่อ  
5. พระราชกรณียกิจดานการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ยกเวนขอใด 
 1) การประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร 
 2) การปรับปรุงรูปแบบการบังคับบัญชาทหาร 
 3) การจัดตั้งกระทรวงกลาโหม 
 4) การวางรากฐานดานทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอใดแสดงวาพระพุทธศาสนาจากชมพูทวีปไดฝงรากลึกในจิตใจของคนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนกลายเปนเอกลักษณ 
 1) การจัดหลักสูตรเพื่อการศึกษา 
 2) การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
 3) การสรางศาสนสถานตางๆ มากมาย 
 4) การนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) มาตรฐาน 
  1) เหล็กไน ที่ถูกตอง คือ เหล็กใน 
  2) เอ็กซเรย ที่ถูกตอง คือ เอกซเรย 
  3) คึ่นชาย ที่ถูกตอง คือ ขึ้นฉาย  
2. เฉลย 2) เสียงวรรณยุกต 
   คําวา “ครรภ” มีเสียงวรรณยุกต สามัญ สวนคําวา “ขัณฑ” มี  

เสียงวรรณยุกต จัตวา สวนเสียงพยัญชนะตนนั้นเสียงเหมือนกัน คือ เสียง /ค/  
3. เฉลย 3) การทองเที่ยว 
   การทองเที่ยว เปนคําอาการนาม 
   คําอาการนาม หมายถึง คํานามที่เกี่ยวกับกิริยาอาการ ความรูสึก 

มักมีคําวา “การ” หรือ “ความ” นําหนา “การ” ใชนําหนาคํากริยาทั้งที่เปนรูปธรรม 
และนามธรรมเพื่อใหเปนคํานาม “ความ” ใชนําหนาคํากริยาที่เปนนามธรรมหรือ
คําวิเศษณ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิริยานั้น 

  1) การเงิน 
  2) การไฟฟา เปนคําสามานยนาม 
  4) การชาง  
4. เฉลย 2) ลูกตําลึงสุก 
   การเปรียบเทียบแกมแดงใชวา “แกมแดงเหมือนลูกตําลึงสุก”  
5. เฉลย 1) เดินทางทองเที่ยวสนุกสนาน 
   พยางคปด คือ คําที่มีเสียงตัวสะกด, พยางคเปด คือ คําที่ไมมี

เสียงตัวสะกด 
   มีพยางคปด 6 พยางค คือ เดิน  ทาง  ทอง  เที่ยว  สนุก  สนาน 
  2) มีพยางคปด 5 พยางค คือ คอม  พิว  เครื่อง  เล็ก มาก 
  3) มีพยางคปด 4 พยางค คือ ดาษ  ชม  สวย  งาม 
  4) มีพยางคปด 4 พยางค คือ ปาก  แทง  เขียน  สุด  
6. เฉลย 3) ยองเบา  เค็ม 
   ยองเบา มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง ขโมย 
   เค็ม มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง ตระหนี่ หรือ งก 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การทําสนธิสัญญากับชาติตะวันตก 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทยเกิดระบบการคาเสรีเพื่อการสงออก

สินคาเกษตรกรรมเปนรายไดหลักของประเทศ ไดแก การทําสนธิสัญญาเบาวริง
กับชาติตะวันตก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)  
ทําใหการเกษตรกรรมแบบยังชีพเปนการคาเพื่อการสงออก ไดแก ขาวจาว เปนตน  

2. เฉลย 4) บรรทัดฐานทางสังคม 
   การจดทะเบียนสมรสระหวางชายหญิง เปนการจัดระเบียบสังคม 

ประเภทบรรทัดฐานทางสังคม คือ แบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับ ที่สังคม
กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางใหสมาชิกในสังคมยึดถือและปฏิบัติ กรณีที่จดทะเบียน-
สมรสระหวางชายหญิง จัดเปนประเภทกฎหมายที่สอดคลองกับวิถีประชาและ
จารีตเปนสิ่งที่ดีงาม  

3. เฉลย 4) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของระบบนิเวศ 
   ผลกระทบจากการเพิ่มจํานวนประชากร มีผลกระทบตอทรัพยากร- 

ธรรมชาติ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของระบบนิเวศ แพรกระจาย
ขยายวงออกไปอยางกวางขวาง สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตอโลกของสิ่งมีชีวิต 
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองตอความจําเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชากรถูกกระทําอยางตอเนื่อง และทวีความ
รุนแรงขึ้น ถาประชากรไมสามารถจัดการวางแผน และควบคุมการเพิ่มจํานวน 
ประชากรใหอยูในระดับที่เหมาะสม ความรุนแรงแหงปญหานานัปการก็จะทวี
ความรุนแรง เขาสูมวลมนุษยเอง อยางที่ไมสามารถจะแกไขได  

4. เฉลย 1) ศาสดา 
   องคประกอบของศาสนาที่สําคัญที่สุด มี 5 ประการ คือ 
   1. ศาสดา 
   2. คัมภีรทางศาสนา 
   3. นักบวช 
   4. ศาสนสถาน 
   5. สัญลักษณของศาสนา 
   มีศาสนาที่ขาดศาสดา แตก็จัดเปนศาสนาสากล ไดแก ศาสนา

พราหมณ-ฮินดู ที่เปนศาสนาโดยไมมีศาสดาเปนผูใหกําเนิด จัดเปนศาสนา
ประเภทพหุเทวนิยม และยังมีผูนับถืออยางแพรหลายทั่วภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศอินเดีย  

5. เฉลย 4) การวางรากฐานดานทหารอากาศ 
   พระราชกรณียกิจดานการทหารในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก 
   1. การจัดตั้งกระทรวงกลาโหม ทําหนาที่ปองกันประเทศเพียง

อยางเดียว 
   2. การประกาศใช พ.ร.บ. การเกณฑทหาร พ.ศ. 2488 
   3. การวางรากฐานดานกองทัพบก และกองทัพเรือ โดยจัดตั้ง

โรงเรียนนายรอยทหารบก และโรงเรียนนายเรือ 
   4. การปรับปรุงรูปแบบการบังคับบัญชาทหาร แบงออกเปน กรม 

กอง และกําหนดอัตราเงินเดือนอยางเหมาะสม  
6. เฉลย 4) การนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน 
   พระพุทธศาสนามีแหลงกําเนิดที่ชมพูทวีป คือ อินเดียในปจจุบัน 

ไดเขามาเผยแผในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสืบทอดจนกระทั่ง
ปจจุบันที่เจริญรุงเรืองจนฝงรากลึกในวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในภูมิภาค ดวยการนําหลักพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


