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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาบทรอยกรองตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ภาษาไทยสัญลักษณประจําชาติ 
 ภาษาศาสตรนิยมสมสมัย 
 ชวยดํารงเอกลักษณความเปนไทย 
 สรางคนไทยใหเปนไทยทุกชั้นชน” 
 จากบทรอยกรองขางตนเปนบทรอยกรองชนิดใด 
 1) กาพยยานี 11 2) โคลงสี่สุภาพ 3) กลอนสุภาพ 4) กาพยหอโคลง  
2. ขอใดมีกรรมสองตัวในประโยค 
 1) เกิดพายุพัดบาน   2) มีสิงโตกินกวางและกระทิงในปา 
 3) ขิงและขาเดินไปมา  4) คุณปาซื้อแตงโมที่ตลาด  
3. ขอใดใชคําเปรียบเทียบผิด 
 1) ตาโตเทาไขหาน   2) กลิ้งเปนลูกบอล 
 3) รกอยางกับรังหนู  4) เค็มเหมือนเกลือ  
4. ขอใดเปนประโยค 
 1) เด็กดี 2) เด็กชาย 3) เด็กรอง 4) เด็กมาก  
5. “เขา .................... สินคาไวเพื่อรอขึ้นราคา” ควรเติมคําใดลงในชองวางจึงจะ

เหมาะสม 
 1) เก็บ 2) ตุน 3) กักตุน 4) กักกัน  
6. ขอใดเปนประโยคที่ตางจากขออื่น 
 1) เด็กคนนี้ชอบดาราเกาหลี 2) อาชางและคุณยายไปวัด 
 3) อาจารยเดินไปหลังหอง 4) ผีปาฆาผูคนในเมือง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ภาคการเกษตรของไทย

จะไดรับผลประโยชนดานดี ยกเวนขอใด 
 1) การสงออกสินคาทางการเกษตรไดมากขึ้นจากภาษีที่ลดลง 
 2) การเขาถึงแหลงวัตถุดิบใหมเพื่อตอบสนองผูบริโภค 
 3) การกระจายสินคาเกี่ยวกับอาหารเกษตรแปรรูปไดมาก 
 4) การเคลื่อนยายแรงงานภาคการเกษตรเขาสูเมืองหลวงของประเทศ  
2. การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการดําเนินชีวิตจะกอใหเกิดประโยชน

อยางไร 
 1) รูจักสังคมในดานตางๆ มากขึ้น 
 2) รูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต 
 3) รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 4) รูจักสังเกตและพิสูจนใหเห็นศักยภาพของตนเอง  
3. บุคคลแรกในพุทธประวัติที่ไดสรางวัดถวายพระพุทธเจาคือขอใด 
 1) นางวิสาขา   2) นางมัลลิกา 
 3) อนาถบิณฑิกเศรษฐี  4) พระเจาพิมพิสาร  
4. ขอใดคือปจจัยที่ทําใหลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรนอยที่สุด 
 1) ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ 2) พายุหมุนเขตรอนจากทะเลจีนใต 
 3) ลมมรสุมฤดูรอนและฤดูหนาว 4) ที่ตั้งในเขตศูนยสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดเปนอิทธิพลของประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
 1) พิธีโลชิงชา   2) พิธีไหลเรือไฟ 
 3) พิธีไหวครูบูชาพอแก 4) พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา  
6. การดําเนินงานของสหกรณเปนสถาบันธุรกิจที่เกิดจากการรวมทุนของผูมีรายได

นอย ไมแสวงหากําไร อยากทราบวาสหกรณใดไมใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 1) สหกรณออมทรัพย  2) สหกรณการเกษตร 
 3) สหกรณบริการ   4) สหกรณรานคา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) กลอนสุภาพ 
   บทรอยกรองที่กําหนดให มีลักษณะถูกตองตามฉันทลักษณของ

กลอนสุภาพหรือกลอนแปด  
2. เฉลย 2) มีสิงโตกินกวางและกระทิงในปา 
   มีกรรม 2 ตัว คือ “กวาง” และ “กระทิง” 
  1) มีกรรม 1 ตัว คือ “บาน” 
  3) ไมมีกรรมในประโยค 
  4) มีกรรม 1 ตัว คือ “แตงโม”  
3. เฉลย 2) กลิ้งเปนลูกบอล 
   ตองใช กลิ้งเปนลูกมะนาว  
4. เฉลย 3) เด็กรอง 
   เด็กรอง เปนประโยค เพราะมีประธาน คือ เด็ก ทํากริยา คือ รอง 
  1) เด็กดี 
  2) เด็กชาย เปนวลี 
  4) เด็กมาก  
5. เฉลย 3) กักตุน 
   การเก็บสินคาไวเพื่อรอขึ้นราคา ตองใชคําวา “กักตุน” 
   จะไดขอความที่ถูกตอง คือ “เขากักตุนสินคาไวเพื่อรอขึ้นราคา”  
6. เฉลย 2) อาชางและคุณยายไปวัด 
   เปนประโยคความรวม โดยใชคําสันธาน “และ” เปนคําเชื่อม 
   ตัวเลือกอื่น เปนประโยคความเดียว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การเคลื่อนยายแรงงานภาคการเกษตรเขาสูเมืองหลวงของประเทศ 
   การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ภาคการเกษตร 

ของไทย จะไดรับประโยชน ดังนี้ 
   1. ตลาดสงออกเปดกวางขึ้น เพราะภูมิภาคอาเซียนมีประชากร

รวมกันมากกวา 600 ลานคน 
   2. สินคาทางการเกษตรสงออกไดมากขึ้น เพราะภาษีลดลง 
   3. สินคาวัตถุดิบนําเขาราคาถูกลง ทําใหตนทุนการผลิตลดลง เชน 

สัตวน้ํา เปนตน 
   4. สามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบใหม และกระจายสินคาเกี่ยวกับ

อาหารเกษตรแปรรูปไดมาก 

2. เฉลย 2) รูจักใชเหตุผลในการดําเนินชีวิต 
   วิธีการทางประวัติศาสตรมีประโยชนทั้งตอการศึกษาประวัติศาสตร 

ที่ทําใหไดเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ ประโยชนอีกดานหนึ่ง คือ ผูที่
ไดรับการฝกฝนการใชวิ ธีการทางประวัติศาสตรจะทําใหเปนคนละเอียด 
รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกษา รวมทั้งนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน
ได ทําใหเปนผูรูจักทําการประเมินเหตุการณตางๆ วามีความนาเชื่อถือเพียงใด 
หรือกอนจะเชื่อถือขอมูลของใคร ก็นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปตรวจสอบกอน  

3. เฉลย 4) พระเจาพิมพิสาร 
   ความเลื่อมใสในพระพุทธองคของพระเจาพิมพิสารไดสรางวัดเวฬุวัน

ถวายพระพุทธเจา นับเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา เพื่อใหภิกษุสงฆสาวก
ไดปฏิบัติธรรม จัดวาเปนบุคคลแรกในพุทธประวัติที่ไดสรางวัดถวายพระพุทธเจา  

4. เฉลย 1) ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ที่ตั้งของประเทศไทยสงผลทําใหมีลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

อยูตลอด เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูใกลเขตเสนศูนยสูตร ทําใหอากาศรอนและชุมชื้น 
และไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนจากทะเลจีนใต อีกทั้งลมมรสุมฤดูรอน
และฤดูหนาว  ที่มีผลตอความชุมชื้นในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย 

   สวนลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ มีอิทธิพลตอลักษณะภูมิอากาศ
ของประเทศไทยนอยมาก เพราะประเทศไทยมีพื้นที่อยูไกลจากมหาสมุทรทําให
ไดรับความชื้นจากทะเลคอนขางนอย  

5. เฉลย 2) พิธีไหลเรือไฟ 
   ประเพณีไหลเรือไฟ บางทีเรียกวา “ลอยเรือไฟ” หรือ “ลองเรือไฟ” 

หรือ “ปลอยเรือไฟ” เปนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมทํากันในวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 11 (วันออกพรรษา) โดยเฉพาะทองถิ่นที่มีชัยภูมิเหมาะสม คือ มีแมน้ํา
หรือลําน้ํา เทาที่ปรากฏจะมีแนวทางที่คลายกันและอยูบนพื้นฐานความเชื่อตางๆ 
อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาท ความเชื่อเกี่ยวกับการบวงสรวง
พระธาตุจุฬามณีบนสวรรค ความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝน ความเชื่อในการเอาไฟ
เผาความทุกข ความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา 
เปนตน  

6. เฉลย 4) สหกรณรานคา 
   สหกรณ คือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัคร

ใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลัก
ประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม” 

   ประโยชนที่สมาชิกสหกรณรานคาจะไดรับ ดังนี้ 
   1. ชวยบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกในเรื่องราคาและ

คุณภาพของสินคา  
   2. เมื่อสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป สมาชิกจะไดรับเงินปนผลตาม

หุนและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนซื้อจากรานสหกรณ เทากับทําใหสมาชิกซื้อสินคา
ไดถูกกวาทองตลาดทั่วไป 

   3. การที่รานสหกรณจําหนายสินคาดวยเงินสด นอกจากจะเปน
การชวยใหรานสหกรณมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับจัดหาสินคาที่มีราคา
ถูกมาจําหนายแกสมาชิกแลว ยังเปนการชวยใหสมาชิกมีความรอบคอบในการ
ใชจายเงินและทําใหเกิดการประหยัด  

   4 สหกรณเปนองคกรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เชน การประกันชีวิตหมู การฌาปนกิจ การนันทนาการ การศึกษา
และอื่นๆ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


