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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําวิเศษณ 
 1) คนเปนบา 2) น้ําแข็ง 3) ยีราฟหลับตา 4) ฝนตก  
2. ขอใดมีคําจํานวนสองพยางคมากที่สุด 
 1) พงศาวดารบันทึกเอาไว 2) อนิจจาเที่ยวรังแกทุกเชาค่ํา 
 3) ใหขยันศึกษาเพื่ออนาคต 4) สามัคคีคือพลังที่ดีที่สุด  
3. สํานวนในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น 
 1) เหยียบเรือสองแคม  2) จับปลาสองมือ 
 3) สองฝกสองฝาย   4) นกสองหัว  
4. “กราบเทา ... ที่เคารพ” เปนคําขึ้นตนในการเขียนจดหมายถึงใคร 
 1) เพื่อนสนิท 2) คุณตา 3) นายกรัฐมนตรี 4) พระภิกษุ  
5. ขอใดสะกดผิด 1 คํา 
 1) พลาสติก  ภาพยนตร 2) ตระเวน  ดํารง 
 3) รังสรรค  เหลวใหล  4) โจทกจําเลย  ซักไซ  
6. ขอใดมีคําพองเสียง 
 1) อันตรายถึงชีวิตหากไมระวัง 
 2) ตองมีสติอยาประมาท 
 3) บานรกเหมือนปาควรตัดตนไมบาง 
 4) ในบานเขาปลูกพันธุไมนานาพรรณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุคคลในขอใดที่มีคุณูปการแกชาวไทยที่ชวยเจรจาแกไขสนธิสัญญาไมเปนธรรม

จนสําเร็จ 
 1) นพ. แดน บีช บรัดเลย 2) ดร. ฟรานซีส บี. แซร 
 3) เซอรจอหน เบาวริง  4) เซอรเจมส บรูก  
2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วา “จะผลิตสินคาเพื่อใคร” คํากลาวนี้หมายถึง

เรื่องใด 
 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) การกระจายรายไดประชาชาติ 
 3) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 4) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
3. การที่ศาสนาอิสลามหามชาวมุสลิมบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮหมายความวา

อยางใด 
 1) มุสลิมไมควรจะเชื่อถืองมงาย 
 2) มุสลิมอาจจะเปลี่ยนศาสนาอื่นได 
 3) มุสลิมไมควรนับถือสิ่งอื่นเสมอพระเจาของตน 
 4) มุสลิมไมควรมีจิตใจไปนับถือสิ่งอื่นที่เปนเท็จ  
4. ขอใดเปนสินคาและบริการในภูมิภาคอาเซียนที่มีความคลายคลึงกันมากที่สุด 
 1)  สินคาประเภทเสื้อผา 2)  สินคาประเภทเครื่องจักร 
 3)  สินคาประเภทแรและอัญมณี 4)  สินคาประเภทเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. การคาระหวางสุโขทัยกับประเทศใดที่มีลักษณะการคาที่เรียกวา “ระบบบรรณาการ” 
 1) การคากับอินเดีย  2) การคากับจีน 
 3) การคากับฝรั่งเศส  4) การคากับอังกฤษ  
6. ขอใดเปนหลักการที่ผูประกอบการควรยึดปฏิบัติเพื่อใชทรัพยากรผลิตสินคา

อยางมีประสิทธิภาพ 
 1) เนนตามมาตรฐานสากล 
 2) เนนวัตถุดิบภายในทองถิ่น 
 3) เนนการใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน 
 4) เนนการประหยัดใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) น้ําแข็ง 
   น้ําแข็ง น้ํา เปนคํานาม, แข็ง เปนคําวิเศษณ 
  1) คนเปนบา คน เปนคํานาม, เปนบา เปนคํากริยา 
  3) ยีราฟหลับตา ยีราฟ เปนคํานาม, หลับ เปนคํากริยา, ตา เปน

คํานาม 
  4) ฝนตก ฝน เปนคํานาม, ตก เปนคํากริยา  
2. เฉลย 3) ใหขยันศึกษาเพื่ออนาคต 
   มี 2 คํา คือ ขยัน ศึกษา 
  1) มี 1 คํา คือ บันทึก 
  2) มี 1 คํา คือ รังแก 
  4) มี 1 คํา คือ พลัง   
3. เฉลย 2) จับปลาสองมือ 
   จับปลาสองมือ หมายถึง ทําอะไรสองอยางในเวลาเดียวกัน มักไมได

ผลดี 
  1) เหยียบเรือสองแคม 
  3) สองฝกสองฝาย  
  4) นกสองหัว  
4. เฉลย 2) คุณตา 
   คําขึ้นตนในการเขียนจดหมายวา “กราบเทา ... ที่เคารพ” ใชสําหรับ

เขียนจดหมายถึงพอแมและญาติผูใหญ เชน ปู ยา ตา ยาย เปนตน  
5. เฉลย 3) รังสรรค  เหลวใหล 
   เหลวใหล แกเปน เหลวไหล 
   ตัวเลือกอื่นสะกดถูกตองทั้งหมด  
6. เฉลย 4) ในบานเขาปลูกพันธุไมนานาพรรณ 
   มีคําพองเสียง คือ คําวา พันธุ - พรรณ 
  1), 2) และ 3) ไมมีคําพองเสียงปรากฏอยู 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ดร. ฟรานซีส บี. แซร 
   การทําสนธิสัญญาเบาวริงที่ประเทศไทยทํากับประเทศอังกฤษ 

ตั้งแตรัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยที่ประเทศไทยเสียเปรียบมาตลอด จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2467 รัชกาลที่ 6 ทรงแตงตั้งใหเปนผูแทนประเทศไทยไปเจรจาขอแกไข
สนธิสัญญากับประเทศในยุโรป คือ ดร. ฟรานซีส บี. แซร หรือบรรดาศักดิ์ คือ 
พระยากัลยาณไมตรี เริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงาน การเจรจาเปนไปอยาง
ยากลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจรจากับอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งตางก็
พยายามที่จะรักษาผลประโยชนของฝายตน แตเนื่องจากพระยากัลยาณไมตรี
เปนผูมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการทูต และความตั้งใจดีตอ
ประเทศไทย ประกอบกับตนมีสถานภาพเปนบุตรเขยของประธานาธิบดี วูดโรว- 
วิลสัน แหงสหรัฐอเมริกา จึงทําใหเจรจาสําเร็จ  

2. เฉลย 3) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วา “จะผลิตสินคาเพื่อใคร” หมายถึง 

การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ในทางเศรษฐศาสตร คือ การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปใชในทางเลือกตางๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความ
พอใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดขณะที่ความตองการ
ของมนุษยมีไมจํากัด ดังนั้นจึงเปนปญหาพื้นฐานที่จะตองจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยางจํากัดไปผลิตสินคาตางๆ เพื่อสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีอยูอยาง
ไมจํากัดใหไดรับความพอใจสูงสุด  

3. เฉลย 3) มุสลิมไมควรนับถือสิ่งอื่นเสมอพระเจาของตน 
   การที่ศาสนาอิสลามหามชาวมุสลิมบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ 

เนื่องจากเปนขอหามสําหรับมุสลิมตามหลักศรัทธา คือ หามตั้งภาคีเทียบเคียง
หรือนับถือสิ่งอื่นเปนพระเจา นอกจากอัลลอฮ หรือนับถือสิ่งอื่นวามีความสามารถ
เทียบเคียงอัลลอฮ การกระทําเชนนี้จัดเปนอกุศลกรรมที่จะไมไดรับการอภัย
จากพระเจา ดังนั้นมุสลิมจึงหามกราบบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ  

4. เฉลย 4)  สินคาประเภทเกษตรกรรม 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ประกอบไป

ดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย เมียนมาร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไนดารุสซาลาม มีประชากร
รวมกันประมาณ 600 ลานคน สิ่งที่ใกลเคียงกันคือเรื่องสินคาเกษตรที่มีความ
ใกลเคียงกัน นับตั้งแตขาว ยางพารา กาแฟ ฯลฯ จึงเปนปญหาเรื่องการแขงขัน
กันในการสงออก  

5. เฉลย 2) การคากับจีน 
   ระบบบรรณาการ (Tribute) หรือจิ้มกอง เปนประเพณีสัมพันธไมตรี

ของจีนกับประเทศอื่นๆ ในสมัยโบราณ เพราะจีนมีความเชื่อมาชานานตาม
อิทธิพลทางความคิดของลัทธิขงจื้อวา จีนเปนอาณาจักรกลาง (จงกวอ หรือ 
Middle kingdom) เปนศูนยกลางอํานาจและอารยธรรมของโลก เนื่องจากมี
ความเจริญมาชานาน ดังนั้นจีนจึงมองประเทศอื่นที่อยูโดยรอบวาดอยกวา และ
จะตองยอมสวามิภักดิ์กับจีน โดยการสงเครื่องบรรณาการแกจักรพรรดิจีน  
ตามกําหนด สวนจีนซึ่งเปนประเทศที่ใหญกวาและเจริญกวาจะใหความชวยเหลือ
คุมครองประเทศเล็กๆ เหลานี้ อีกทั้งยังใหประโยชนทั้งทางการเมือง โดย
ยอมรับฐานะของกษัตริย และทางเศรษฐกิจ โดยอนุญาตใหคาขายไดอยางเสรี  

6. เฉลย 4) เนนการประหยัดใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพ 
   บทบาทของผูประกอบการในการใชทรัพยากรผลิตสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพ ควรมีเปาหมายในการจัดการองคกรธุรกิจของตนเองอยางชัดเจน 
เชน การผลิตสินคาใหไดคุณภาพตองใชตนทุนการผลิตต่ํา แตไดผลผลิตสูง 
สนองความตองการของตลาดและผูบริโภคไดเปนอยางดี เปนตน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

หมายถึง คนที่เขาสองพวกเพื่อหวัง
ประโยชน คบไมได 


