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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนวลี 
 1) สายไฟ 2) ปลาทอง 3) หมานอย 4) นกแกว  
2. ขอใดเปนคําสุภาพของ “เห็ดโคน” 
 1) เห็ดใตตน 2) เห็ดปลวก 3) เห็ดเข็มทอง 4) เห็ดหอม  
3. “หลังจากฝนหยุดตก น้ําคางที่เกาะบนยอดหญาสองแสงแวววับรับแสงแดด   

ราวกับเพชรตองแสงไฟยามราตรี”  ขอความนี้ใชโวหารการเขียนชนิดใด 
 1) บรรยายโวหาร   2) เทศนาโวหาร 
 3) สาธกโวหาร   4) พรรณนาโวหาร  
4. ขอใดใชลักษณนามตางกัน 
 1) เปยโน  บาน   2) พระสงฆ  เทวดา 
 3) ซอ  ธนู   4) ยักษ  ฤๅษี  
5. ขอใดเปนประโยคความรวม 
 1) บุตรเทพทําอาหารกลางวัน 2) บุตรีวายน้ําในสระ 
 3) นกและนอยเรียนหนังสือ 4) มะนาวเตนรําในหอง  
6. “พรุงนี้เราจะเจอกันในความฝนหลับนิทราแลวเธอจะทราบวาเราอยูไมไกล” 

ขอความนี้ปรากฏอักษรควบแทกี่คํา 
 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1.  “อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปนนัง สาลีนัง ...” เปนคํากลาวของบทสวดใด 
 1) ถวายขาวพระพุทธ  2) บทลาขาวพระพุทธ 
 3) ถวายผาอาบน้ําฝน  4) ถวายผาพระกฐิน  
2. ขอใดคือการวางรากฐานที่สําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) 
 1) การตั้งกองเสือปา  
 2) การตั้งเมืองดุสิตธานี 
 3) การใหเสรีภาพแกหนังสือพิมพ 
 4) การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา  
3. สถาบันการเงินขอใดมีการดําเนินงานตางจากธนาคารอื่นมากที่สุด 
 1) ธนาคารออมสิน   2) ธนาคารไทยพาณิชย 
 3) ธนาคารนครหลวงไทย 4) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
4. ขอใดเปนหลักคําสอนที่พระเยซูประกาศแกประชาชนวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
 1) อยาฆาคน   2) อยาลักทรัพย 
 3) จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 4) จงกราบบูชาพระเจาเพียงองคเดียว  
5. ขอใดเปนหลักเกณฑที่ผูลงทุนควรคํานึงถึงเปนลําดับแรก 
 1) ความเหมาะสมของที่ตั้ง 2) การไดรับผลประโยชน  
 3) เสถียรภาพของรายได 4) ความปลอดภัยของเงินลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอใดเปนประโยชนจากภาพถายดาวเทียมไดกวางขวางที่สุด 
 1) การศึกษาธรณีวิทยา 
 2) การทหารและความมั่นคง 
 3) การศึกษาดานโครงการอวกาศ 
 4) การสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) หมานอย 
   หมานอย เปนวลี 
  1) สายไฟ 
  2) ปลาทอง เปนคําประสม 
  4) นกแกว  
2. เฉลย 2) เห็ดปลวก 
   คําสุภาพของเห็ดโคน คือ เห็ดปลวก  
3. เฉลย 4) พรรณนาโวหาร 
   เปนพรรณนาโวหาร เพราะเขียนโดยกลาวเรื่องราวอยางละเอียด 

เพื่อใหผูอานจินตนาการภาพตาม  
4. เฉลย 2) พระสงฆ  เทวดา 
   พระสงฆ ใชลักษณนาม คือ รูป 
   เทวดา ใชลักษณนาม คือ องค 
  1) เปยโน  บาน ใชลักษณนาม คือ หลัง 
  3) ซอ  ธนู ใชลักษณนาม คือ คัน 
  4) ยักษ  ฤๅษี ใชลักษณนาม คือ ตน  
5. เฉลย 3) นกและนอยเรียนหนังสือ 
   เปนประโยคความรวม เพราะมีคําวา “และ” เชื่อมมาจาก 2 ประโยค 

คือ “นกเรียนหนังสือ” “นอยเรียนหนังสือ” 
  1), 2) และ 4) เปนประโยคความเดียว  
6. เฉลย 2) 4 คํา 
   4 คํา คือ พรุง ความ นิทรา ไกล 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ถวายขาวพระพุทธ 
   “อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปนนัง สาลีนัง ...” มาจากบทสวดถวาย

ขาวพระพุทธที่วา “อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปนนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง   
วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ คําแปล ขาพเจาขอบูชาดวยโภชนะขาวสาลี พรอมดวย
แกงกับและน้ําอันประเสริฐนี้แดพระพุทธเจา” 

2. เฉลย 2) การตั้งเมืองดุสิตธานี 
   การสรางเมืองดุสิตธานี เปนเมืองจําลองที่พระบาทสมเด็จ-      

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น เพื่อทดลองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยตั้งอยูภายในเขตพระราชฐาน ซึ่งทรงจัดการปกครอง
แบบคณะนคราภิบาล เพื่อเปนการทดลอง และทรงอบรมสั่งสอนการบริหารการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเนนการวางผังเมือง การสาธารณูปโภค    
การสุขาภิบาล และการจัดสวนสาธารณะ บนเนื้อที่ 2.5 ไร ประกอบไปดวย
บานเรือนหลังเล็กๆ และสถานที่ตางๆ อยาง พระราชวัง ศาลารัฐบาล วัด 
อาคารกลุม  บานใหญและบานเล็กเกือบ  200 หลัง เรื่องของเมืองดุสิตธานี   
เปนพระราชเจตนาของรัชกาลที่ 6 ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสรางประชาธิปไตย
ไวเปนบรรทัดฐานของชาติ และทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใหในโอกาสตอมา  

3. เฉลย 4) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
   ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) 

เปนธนาคารที่ดําเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แตอยูบนหลักการ กําไร-
ขาดทุนรวมกัน และดําเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาดานศาสนาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ เพื่อให
ธนาคารดําเนินงานถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม ปจจุบันธนาคารมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  

4. เฉลย 3) จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 
   หลักคําสอนที่พระเยซูประกาศแกปวงชน ไดแก ความรัก ถือเปน

บทบัญญัติที่สําคัญของศาสนาคริสต ดังพระเยซูตรัสวา “จงรักพระเจาอยาง
สุดใจ สุดความคิด และสุดกําลัง และจงรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง” 
ความรักนี้ไมใชความรักของหนุมสาว แตเปนความรักตอเพื่อนมนุษย ศาสนา
คริสตถือวาทุกคนเปนบุตรของพระเจา จึงควรรักกันเหมือนพี่นอง  

5. เฉลย 4) ความปลอดภัยของเงินลงทุน 
   ความเสี่ยงกับการลงทุน คงไมอาจปฏิเสธไดวาอัตราผลตอบแทนที่

สูงจากการลงทุนเปนสิ่งที่ดึงดูดใจนักลงทุน แตอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจําเปนตอง
คํานึงถึงก็คือความเสี่ยง การลงทุนใดๆ ยอมมีความเสี่ยงเสมอ ตัวอยางเชน 
การซื้อหุนมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา หรือตราสารหนี้ก็มีความ
เสี่ยงวาบริษัทที่ออกตราสารหนี้อาจลมละลาย ดังนั้นกอนที่จะเริ่มลงทุน      
นักลงทุนจําเปนตองทราบถึงประเภทของความเสี่ยง และความสามารถในการ
ยอมรับความเสี่ยงของตัวนักลงทุนเสียกอน  

6. เฉลย 4) การสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
   ประโยชนจากภาพถายดาวเทียมกวางขวางที่สุด ไดแก ดานการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลังจากที่ไดมีการศึกษาและวางแผนอยางมี
ระบบ และไดมีการดําเนินงานในพื้นที่แลว เชน พื้นที่ที่ควรคืนสภาพปา พื้นที่ที่
อนุญาตใหตัดไม จําเปนตองมีวิธีการจัดการอยางตอเนื่อง เชน การเขาไป
สังเกตการณ การตรวจวัดหรือตรวจสอบ แตถาพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ 
การติดตามตรวจสอบทําไดยากและมีคาใชจายสูง นอกจากนี้ยังใชในการปองกัน
และเตือนภัยพิบัติ ลดความสูญเสียที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เชน 
การเกิดฝนฟาคะนอง การเคลื่อนตัวของพายุ การเกิดน้ําทวม เปนตน ทําให
สามารถวางแผนการชวยเหลือและฟนฟูไดอยางเหมาะสม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


