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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตโทมากที่สุด 
 1) เขาเปนญาติกันรูไว  2) กินขาวแลวก็แปรงฟนดวย 
 3) ใสชุดที่เหมาะสมกับงาน 4) ตัวละครเรื่องนี้เดนมาก  
2. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรี 
 1) เกาอี้พัง   2) กลองดินสอ 
 3) ปากกาดํา   4) ไมบรรทัด  
3. ขอใดมีพยัญชนะอักษรสูงปนอยู 
 1) พ  ซ  ค  ฟ   2) ฎ  ฆ  ง  ม 
 3) ภ  บ  ท  ก   4) ฮ  ษ  น  ฉ  
4. พิจารณาบทรอยกรองตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ภาษาไทยสัญลักษณประจําชาติ 
 ภาษาศาสตรนิยมสมสมัย 
 ชวยดํารงเอกลักษณความเปนไทย 
 สรางคนไทยใหเปนไทยทุกชั้นชน” 
 บทรอยกรองขางตนมีใจความสําคัญอยางไร 
 1) ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภาษาใชเอง 
 2) ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ 
 3) ภาษาไทยสรางใหคนชาติอื่นเปนคนไทยได 
 4) การเรียนภาษาไทยชวยใหเราเปนคนทันสมัย  
5. ขอใดไมใชคําไทยแท 
 1) สะใภ 2) กิน 3) ดํา 4) โตะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลกระทบตอสถาบันครอบครัวไทยในปจจุบัน

อยางใด 
 1) บทบาทในการบริโภคนอยลง 
 2) บทบาทในการอบรมสมาชิกใหมนอยลง 
 3) ครอบครัวมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น 
 4) ครอบครัวมีการอพยพถิ่นฐานมากกวาเดิม  
2. การรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในรูปแบบ “ประชาคมอาเซียน” 

ไดรับผลสําเร็จจากการรวมกลุมในดานใดมากที่สุด 
 1) ความมั่นคงดานการเมืองระหวางประเทศ 
 2) การลดภาษีการคาทุกชนิด 
 3) การสรางอํานาจตอรองดานการเมืองมากขึ้น 
 4) ผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตเดียวกัน  
3. ขอใดเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติรวมกันทั้งภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 1) การแพรกระจายของวัชพืช 2) การเกิดมลพิษของแหลงน้ํา 
 3) การลดลงของพื้นที่ปาตนน้ํา 4) การขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก    

ในขอใดไมถูกตอง 
 1) เวียดนาม - ฝรั่งเศส 2) ลาว - ฝรั่งเศส 
 3) มาเลเซีย - อังกฤษ  4) อินโดนีเซีย - สเปน  
5. ขอใดกลาวถึงการคาและลักษณะเศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยาไมถูกตอง 
 1) รายไดหลักมาจากการคา 
 2) การเพาะปลูกคืออาชีพหลัก 
 3) การคาเปนระบบผูกขาด 
 4) การซื้อขายยังไมมีเงินเปนสื่อกลาง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) กินขาวแลวก็แปรงฟนดวย 
   กินขาวแลวก็แปรงฟนดวย มีเสียงวรรณยุกตโท 3 เสียง คือ ขาว, 

ก็, ดวย 
  1) เขาเปนญาติกันรูไว มีเสียงวรรณยุกตโท 1 เสียง คือ ญาติ 
  3) ใสชุดที่เหมาะสมกับงาน มีเสียงวรรณยุกตโท 1 เสียง คือ ที่ 
  4) ตัวละครเรื่องนี้เดนมาก มีเสียงวรรณยุกตโท 2 เสียง คือ เรื่อง, มาก  
2. เฉลย 4) ไมบรรทัด 
   ไมบรรทัด มีเสียงวรรณยุกตตรี คือ ไม, ทัด  มีเสียงวรรณยุกต

สามัญ คือ บรร  
  1) เกาอี้พัง มีเสียงวรรณยุกตโท คือ เกา, อี้  มีเสียงวรรณยุกตสามัญ 

คือ พัง 
  2) กลองดินสอ มีเสียงวรรณยุกตเอก คือ กลอง  มีเสียงวรรณยุกต

สามัญ คือ ดิน  มีเสียงวรรณยุกตจัตวา คือ สอ 
  3) ปากกาดํา มีเสียงวรรณยุกตเอก คือ ปาก  มีเสียงวรรณยุกตสามัญ 

คือ กา, ดํา   
3. เฉลย 4) ฮ  ษ  น  ฉ 
   ษ และ ฉ เปนอักษรสูง 
   อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข  ฃ  ฉ  ถ  ฐ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  
4. เฉลย 2) ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ 
   บทรอยกรองที่กําหนดให มีใจความสําคัญ คือ ภาษาไทยเปน

เอกลักษณประจําชาติ  
5. เฉลย 4) โตะ 
   โตะ เปนคําภาษาจีน 
  1), 2) และ 3) สะใภ, กิน และดํา เปนคําไทยแท 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) บทบาทในการอบรมสมาชิกใหมนอยลง 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลกระทบตอสถาบันครอบครัวไทยใน

ปจจุบัน คือ เรื่องบทบาทในการอบรมสมาชิกใหมนอยลง ทั้งนี้ เนื่องจากการ
แขงขันดานเศรษฐกิจสูง ครอบครัวจัดเปนองคกรใหการอบรม ใหเรียนรูระเบียบ
ของสังคม ที่สําคัญการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนเรื่องที่มองขามไมได การอบรม
สมาชิกในครอบครัววัยเด็ก มีผลมากตอการสรางบุคลิกภาพ รวมทั้งอารมณ
และจิตใจ หากละเลยเรื่องนี้ไป อาจสงผลกระทบรายแรงตอสังคมสวนรวมได  

2. เฉลย 4) ผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตเดียวกัน 
   การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน ทั้งในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกยอมไดรับ
ผลประโยชน ตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะความสําเร็จดานเศรษฐกิจ 
อาเซียนไดวางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และการมีความตกลงกันทางเศรษฐกิจในดาน
อื่นๆ เชน การคมนาคม การทองเที่ยว การเงิน และการลงทุน ทั้งนี้ ก็เพื่อ
สงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายเงินทุน 
สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิกโดยเสรี สงเสริม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน ลดชองวางของระดับการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมใหอาเซียนสามารถรวมตัวเขากับประชาคมโลก
ไดอยางไมอยูในภาวะที่เสียเปรียบ  

3. เฉลย 3) การลดลงของพื้นที่ปาตนน้ํา 
   ปญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติรวมกันทั้งภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ การลดลงของพื้นที่ปา
ตนน้ําจากการทําลายปา คือ สภาวะของปาตามธรรมชาติที่ถูกทําลายโดยการตัด
ไมและการเผาปา เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน การนําตนไมและถานไมมาใช
หรือจําหนายเปนโภคภัณฑ ในระหวางที่ทําการเลี้ยงสัตว เพาะปลูก และตั้ง   
ถิ่นฐานบนพื้นที่วาง การตัดไมโดยไมปลูกทดแทนดวยจํานวนที่เพียงพอ กอให 
เกิดความเสียหายตอที่อยูอาศัย ความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหาความ
แหงแลง ซึ่งสงผลเสียตอการกักเก็บแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศโดยพืช 
พื้นที่ปาที่ถูกทําลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการพังทลายของหนาดิน 
และพื้นที่มักดอยคุณภาพลงจนกลายเปนที่ดินที่ทําประโยชนไมได  

4. เฉลย 4) อินโดนีเซีย - สเปน 
   ประเทศเพื่อนบานกลุมอาเซียน (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

เปนภูมิภาคที่ถูกชาติตะวันตกเขามามีอิทธิพลดวยการตกเปนอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก ดังนี้ 

   เวียดนาม - ฝรั่งเศส ลาว - ฝรั่งเศส  
   กัมพูชา - ฝรั่งเศส เมียนมาร - อังกฤษ 
   มาเลเซีย - อังกฤษ บรูไนดารุสซาลาม - อังกฤษ 
   สิงคโปร - อังกฤษ ฟลิปปนส - สเปน และอเมริกา 
   อินโดนีเซีย - เนเธอรแลนด 
   ยกเวนประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ไมตกเปนอาณานิคมของ

ชาติตะวันตก  
5. เฉลย 4) การซื้อขายยังไมมีเงินเปนสื่อกลาง 
   การคาและลักษณะเศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยา รายไดหลักมาจาก

การคาของปา ซึ่งเปนการคาระบบผูกขาดโดยราชสํานัก การเพาะปลูกเปน 
อาชีพหลักเพื่อยังชีพของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการใชเงินตราเปน
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เชน เงินพดดวง เบี้ย หอย เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


