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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) เอ็กซเรย 2) ตําหรับ 3) ลายเซ็นต 4) เสริฟ  
2. ขอใดมีคําพองรูป 
 1) หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในโลก 
 2) เรามีสนามกีฬาระดับมาตรฐาน 
 3) บานเขามีสัตวมากมายราวกับเปนสวนสัตว 
 4) เขาหวงแหนจอกแหนในบอปลามาก  
3. ขอใดไมใชประโยคปฏิเสธ 
 1) เธอไมชอบลูกแมว  2) เขามิไดไปเที่ยว 
 3) ฉันมิอยากดูรายการนี้ 4) คุณไมสบายอยางมาก  
4. ขอใดมีมาตราตัวสะกดอยูในมาตราเดียวกับคําวา “แมน้ํา” 
 1) ทรัพยสิน 2) คลาเคลื่อน 3) เคมี 4) เติบโต  
5. ขอใดเปนคําซอน 
 1) ทองคํา 2) ศีรษะ 3) โทรศัพท 4) น้ําอบ  
6. ขอใดมีคําวิเศษณ 
 1) คนเปนบา 2) น้ําแข็ง 3) ยีราฟหลับตา 4) ฝนตก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ภาคเอกชนตองการกระตุนใหประชาชนมีความตองการบริโภคสินคามากขึ้นควร

ดําเนินการตามขอใด 
 1)  การโฆษณาสินคา  2)  การจัดการศึกษาใหทั่วถึง 
 3)  การแจกเช็คเงินสดใหประชาชน 4)  การนําเทคโนโลยีมาผลิตสินคา  
2. ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริยพระองคใดทรงปฏิรูปการปกครอง     

สมุหนายกและสมุหพระกลาโหมเปนครั้งแรก 
 1) สมเด็จพระเพทราชา  2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 3) สมเด็จพระนารายณมหาราช 4) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
3. การศึกษาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตรขอใดใหความหมายถูกตองที่สุด 
 1) การบริโภคสินคาและบริการ  
 2) การผลิตสินคาและบริการ 
 3) การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 
 4) การสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจการกินดีอยูดีของประชาชน  
4. คําเรียกชื่อน้ําคางแข็ง (Frost) ในภาคเหนือของประเทศไทยคือขอใด 
 1) แมคะนิ้ง 2) เหมยขาบ 3) ฟรอสต 4) น้ําคางแข็ง  
5. ขอใดเปนการเขาถึงโมกษะของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) การเวียนวายตายเกิด 2) การหลุดพนจากสังสารวัฏ 
 3) การหลุดพนจากมนุษยโลก 4) การเขาสูอาณาจักรของพระเจา  
6. ขอใดหมายถึงคําวา “ศาสนพิธี” ที่ถูกตอง 
 1) ระเบียบพิธีกรรมในการทําบุญ 
 2) ระเบียบพิธีปฏิบัติในการทําบุญ 
 3) ระเบียบและขั้นตอนในการทําพิธีงานมงคล 
 4) ระเบียบพิธีปฏิบัติตนในการเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เอ็กซเรย 
  2) ตําหรับ แกเปน ตํารับ 
  3) ลายเซ็นต แกเปน ลายเซ็น 
  4) เสริฟ แกเปน เสิรฟ  
2. เฉลย 4) เขาหวงแหนจอกแหนในบอปลามาก 
   มีคําพองรูป คือ 
   หวงแหน (อานออกเสียงวา ห + แ + น) หมายถึง รักษาไว 
   จอกแหน (อานออกเสียงวา ห + น + แ) หมายถึง พันธุไมน้ํา

ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง 
  1), 2) และ 3) ไมมีคําพองรูปปรากฏอยู  
3. เฉลย 4) คุณไมสบายอยางมาก 
   เปนประโยคบอกเลา 
  1) มีคําวา “ไมชอบ” 
  2) มีคําวา “มิได” เปนประโยคปฏิเสธ 
  3) มีคําวา “มิอยาก”  
4. เฉลย 3) เคมี 
   คําวา “เคมี” อยูในมาตราแม ก กา เชนเดียวกับคําวา “แมน้ํา” 
  1) ทรัพยสิน อยูในมาตราแมกบ และแมกน ตามลําดับ 
  2) คลาเคลื่อน อยูในมาตราแม ก กา และแมกน ตามลําดับ 
  4) เติบโต อยูในมาตราแมกบ และแม ก กา ตามลําดับ  
5. เฉลย 1) ทองคํา 
   ทองคํา เปนคําซอน 
  2) ศีรษะ เปนคํามูล 
  3) โทรศัพท เปนคําสมาส 
  4) น้ําอบ เปนคําประสม  
6. เฉลย 2) น้ําแข็ง 
   น้ําแข็ง น้ํา เปนคํานาม, แข็ง เปนคําวิเศษณ 
  1) คนเปนบา คน เปนคํานาม, เปนบา เปนคํากริยา 
  3) ยีราฟหลับตา ยีราฟ เปนคํานาม, หลับ เปนคํากริยา, ตา เปนคํานาม 
  4) ฝนตก ฝน เปนคํานาม, ตก เปนคํากริยา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  การโฆษณาสินคา 
   การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการใหขาวสารเกี่ยวกับสินคา บริการ

หรือความคิด โดยไมใชบุคคลและตองเสียคาใชจาย เพื่อจูงใจโดยหวังผล
ทางดานยอดขาย และสามารถระบุผูเปนเจาของชิ้นงานโฆษณานั้นได เปนการ
กระตุนใหประชาชนมีความตองการบริโภคสินคาและบริการมากขึ้น ดังนั้น
ภาคเอกชนควรดําเนินการในการโฆษณาสินคาจัดกลุมเปาหมายดวยสื่อตางๆ 

2. เฉลย 2) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดปฏิรูปการปกครองแผนดินใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ไดแก การแบงแยกอํานาจหนาที่และหลักการ
ถวงดุลอํานาจ ดังนี้ 

   การแบงแยกอํานาจหนาที่ 
   จากเดิมที่การบริหารราชการแบงออกเปน 4 ฝายที่ เรียกวา 

จตุสดมภ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระไอยการตําแหนงนาทหาร  
หัวเมืองและนาพลเรือน แบงหนาที่ฝายพลเรือนและฝายทหาร มีอัครมหาเสนาบดี   
2 ตําแหนง คือ 

   1. สมุหพระกลาโหม เปนอัครมหาเสนาบดีวาราชการฝายทหาร  
ทั้งในราชธานีและหัวเมืองตางๆ ควบคุมไพรพลที่เปนกรมฝายทหาร 

   2. สมุหนายก เปนอัครมหาเสนาบดีวาราชการฝายพลเรือน 
   การถวงดุลอํานาจ 
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแยกอํานาจโดยใหสมุหพระกลาโหมคุม

อํานาจทหาร และสมุหนายกคุมอํานาจพลเรือน ผลของการปฏิรูปที่แยกอํานาจ
ของฝายทหารและพลเรือนออกจากกันจึงเปนการถวงดุลอํานาจ และทําให
พระมหากษัตริยเปนศูนยกลางแหงอํานาจ  

3. เฉลย 3) การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 
   เศรษฐศาสตร หมายถึง วิชาที่ศึกษากิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย

ในการเลือกหาแนวทางที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่ไมจํากัดของมนุษย รวมถึงการกระจายและการบริโภค แบง
ออกเปน 2 ภาค คือ 

   1. เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของบุคคล ครัวเรือน เปนการศึกษาเฉพาะสวนยอยๆ ในระยะเวลาหนึ่งๆ เชน 
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนตน 

   2. เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับรวมหรือในระดับประเทศ เชน รายไดประชาชาติ อัตราการจางงาน     
การธนาคาร การคลัง เปนตน  

4. เฉลย 2) เหมยขาบ 
   คําวา “แมคะนิ้ง” เปนภาษาถิ่นอีสาน สวน “เหมยขาบ” เปนภาษา

ถิ่นเหนือ และภาคกลางเรียกวา น้ําคางแข็ง (Frost) คือ ผลึกน้ําแข็งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไอน้ําในอากาศใกลผิวดินลดอุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ําคางแลวกลั่น
ตัวเปนหยดน้ํา ตอจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดตอไปอีกจนต่ํากวาจุดเยือกแข็ง   
ทําใหน้ําคางแข็งตัวกลายเปนน้ําคางแข็ง ทําความเสียหายใหแกพืชไรและผักตางๆ  

5. เฉลย 2) การหลุดพนจากสังสารวัฏ 
   ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เรื่องเปาหมายสูงสุดของ

ความเชื่อ คือ โมกษะ หมายถึง การหลุดพนจากสังสารวัฏ คือ ไมเวียนวายตายเกิด 
ไดแก การรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ที่วาปรมาตมันกับพรหมเปนสิ่งเดียวกัน  

6. เฉลย 2) ระเบียบพิธีปฏิบัติในการทําบุญ 
   ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือแบบอยางที่ถือปฏิบัติใน

ศาสนา เมื่อนํามาใชในพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือ
แบบอยางที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีตางๆ ชวยทําใหความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่มีตอพระพุทธศาสนามีความแนนแฟนยิ่งขึ้น เปนสิ่งตอก
ย้ําใจใหระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยไดอยางดีเยี่ยม  จึงเปนระเบียบแบบแผน
อันดีงามที่ควรรักษาไวคูกับพระพุทธศาสนาตลอดไป 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


