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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนคําราชาศัพทตางหมวด 
 1) พระศอ  พระชิวหา  2) พระทนต  พระกร 
 3) พระเกศา  พระบาท  4) พระโลหิต  พระปนัดดา  
2. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 1) คุณอาเปดพัดลมและโทรทัศน 2) คุณปาปลูกตนกลวยหอม 
 3) คุณลุงและคุณนาออกกําลังกาย 4) คุณตาซักผาแตคุณยายตากผา  
3. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
 1) ใจเย็นๆ อยาเพิ่งตีตนไปกอนไข  
 2) คนรายยืนกระตายขาเดียวไมยอมรับผิด 
 3) เขาบริจาคเงินแตไมออกนามปดทองหลังพระแทๆ 
 4) วินัยชอบชวยเหลือคนอื่นทํานาบนหลังคนจริงๆ เลย  
4. ขอใดจัดเปนอุปลักษณโวหาร 
 1) พายชอบเที่ยวสวนสนุก 2) นองมารคตัวอวนกลม 
 3) ถาเธอเปนปลาพี่จะเปนน้ํา 4) ขอขอบคุณทุกกําลังใจ  
5. ขอใดมีคําควบกล้ํามากที่สุด 
 1) ฉันวิ่งหนีเขาไปในหองครัว 2) เขาไปหาฉันในสวนหลังบาน 
 3) ฉันวิ่งออกทางหนาบาน 4) เขาลมลงเพราะพื้นขรุขระ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ผูสื่อขาวรายงานวาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวางนักเรียนชางกล 2 กลุม 

สอบถามสมาชิกไดความวาไมพอใจที่มามองหนา จึงใชมีดไลแทงกันและกอเหตุ
ดังกลาวขึ้น” 

 จากพฤติกรรมของกลุมเด็กชางกลที่ปรากฏขางตน เกิดขึ้นจากอิทธิพลใดเปน
สําคัญ 

 1)  กลุมเพื่อน   2)  สถาบันการศึกษา 
 3)  เทคโนโลยี   4)  ผูปกครอง  
2. เหตุใดบริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะชวา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน 

จึงมีสภาพดินอุดมสมบูรณเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญ 
 1) ดินเปนตะกอนลุมแมน้ํา 
 2) ดินเกิดจากการทับถมของเถาถานภูเขาไฟ 
 3) ดินเกิดจากการทับถมของปะการัง 
 4) ดินเกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนจากมหาสมุทร  
3. เยาวชนที่ดีตองเรียนรูที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ขอความดังกลาวสอดคลอง

กับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ใฝเรียนรู   2) มีความซื่อสัตย 
 3) มีจิตสาธารณะ   4) ขยันหมั่นเพียร 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การศึกษาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ หมายถึงขอใด 
 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหงแลง 
 2) การสงออกของไทยในภาคเกษตรกรรม 
 3) พื้นที่จังหวัดอางทองทํานาไดผลผลิตมากเพราะดินดี 
 4) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนไทยสวนใหญเปนการผลิตภาคเกษตรกรรม  
5. การมีสวนรวมทางการเมืองขอใด ไมจัดเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
 1) นายอําเภอออกแผนปายเชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 2) กลุมชาวสวนยางพาราออกมาชุมนุมเรียกรองใหปรับราคายางพารา 
 3) อาจารยในมหาวิทยาลัยออกมาเปานกหวีดไมเห็นดวยกับพระราชบัญญัติ 

นิรโทษกรรม 
 4) กลุมพนักงานการไฟฟาจัดสัมมนาเชิงวิชาการไมเห็นดวยกับการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) พระโลหิต  พระปนัดดา 
   พระปนัดดา เปนคําราชาศัพทหมวดเครือญาติ แปลวา เหลน 
   ตัวเลือกอื่นอยูในหมวดรางกายหรืออวัยวะทั้งหมด  
2. เฉลย 2) คุณปาปลูกตนกลวยหอม 
   คุณปาปลูกตนกลวยหอม เปนประโยคความเดียว 
  1) คุณอาเปดพัดลมและโทรทัศน 
  3) คุณลุงและคุณนาออกกําลังกาย  
  4) คุณตาซักผาแตคุณยายตากผา  
3. เฉลย 4) วินัยชอบชวยเหลือคนอื่นทํานาบนหลังคนจริงๆ เลย 
   ทํานาบนหลังคน หมายถึง เอาเปรียบผูอื่น จึงไมเหมาะที่จะนํามาใช

กับเหตุการณชวยเหลือผูอื่น 
  1) ตีตนไปกอนไข หมายถึง กังวลทุกขรอน หรือหวาดกลัวในเรื่องที่

ยังไมเกิดขึ้น 
  2) กระตายขาเดียว หมายถึง ยืนกรานไมยอมรับ 
  3) ปดทองหลังพระ หมายถึง ทําความดีแตไมไดรับการยกยอง เพราะ

ไมมีใครเห็นคุณคา  
4. เฉลย 3) ถาเธอเปนปลาพี่จะเปนน้ํา 
   อุปลักษณ คือ การเปรียบโดยใชคําวา “เปน, คือ”   
5. เฉลย 4) เขาลมลงเพราะพื้นขรุขระ 
   เขาลมลงเพราะพื้นขรุขระ มีคําควบกล้ํา 2 คํา คือ เพราะ, ขรุขระ 
  1) ฉันวิ่งหนีเขาไปในหองครัว มีคําควบกล้ํา 1 คํา คือ ครัว 
  2) เขาไปหาฉันในสวนหลังบาน  
  3) ฉันวิ่งออกทางหนาบาน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  กลุมเพื่อน 
   จากพฤติกรรมของกลุมเด็กชางกลที่ปรากฏขางตน เกิดขึ้นจาก

อิทธิพลที่เกิดจากเพื่อน เพื่อนคือบุคคลที่คบหาคุยกัน คอยใหคําปรึกษาในทุกๆ 
เรื่อง คอยชักชวนไปในทางที่ดี เชน ชวนกันอานหนังสือ ชวยกันติวขอสอบ    
ถาคบเพื่อนที่ดี จะทําใหชีวิตมีอนาคตสดใส มีการงานที่ดี แตถาคบเพื่อนไมดี 
ชีวิตเราจะตกต่ําลง เนื่องจาก จะชวนกันทําในสิ่งที่ไมดี ดังนั้นการคบเพื่อนมี
ความสําคัญและจําเปนตอชีวิตของวัยรุน เพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความคิด 
ความเชื่อตลอดจนใหคําปรึกษา หรือแนะนําในเรื่องตางๆ รวมทั้งพฤติกรรม  
ทางเพศ และอาจชักจูงไปในทางที่ดีและไมดี   

2. เฉลย 2) ดินเกิดจากการทับถมของเถาถานภูเขาไฟ 
   บริเวณหมูเกาะสุมาตรา และเกาะชวาของอินโดนีเซียเปนพื้นที่ที่มี

ความอุดมสมบูรณ และเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นดิน
บริเวณนี้ถูกทับถมจากเถาถานภูเขาไฟ ทําใหดินอุดมไปดวยแรธาตุตางๆ ที่เปน
ประโยชนดานการเกษตร  

3. เฉลย 3) มีจิตสาธารณะ 
   จิตสาธารณะเปนคุณลักษณะประการหนึ่งของคนไทยที่พึงประสงค 

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและ
เปนมนุษยที่สมบูรณ จึงมีจิตสาธารณะ 

    คําวา “จิตสาธารณะ” หมายถึง การตระหนักรูในความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม การเสียสละ การชวยเหลือผูอื่น ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว 
ตลอดจนการเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม จิตสาธารณะเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ  

4. เฉลย 3) พื้นที่จังหวัดอางทองทํานาไดผลผลิตมากเพราะดินดี 
   ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการ

ครองชีพของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช และการกระจายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
คมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศ และการบริการแกประชาชนในดินแดน
ตางๆ ของโลก โดยมีความสัมพันธกับเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่ศึกษาถึง
วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ สนอง
ความตองการของมนุษยซึ่งโดยทั่วไปมีความตองการไมจํากัดในดานตางๆ  

5. เฉลย 4) กลุมพนักงานการไฟฟาจัดสัมมนาเชิงวิชาการไมเห็นดวยกับการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

   กลุมพนักงานการไฟฟาจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ เปนพียงกลุมพนักงานที่ไมเห็นดวยกับองคกรของตนเองเพียง
บางสวน ไมจัดเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 

  1) เปนการสงเสริมสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
  2) เปนการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 
  3) เปนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
   ตัวเลือก 1), 2) และ 3) จัดเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

เปนประโยคความรวม 
สังเกตไดจากคําสันธาน
“และ, แต” 

ไมมีคําควบกล้ํา 


