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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “วัยรุนชื่นชอบทาทายัง” คําที่ขีดเสนใตทําหนาที่อะไรในประโยค 
 1) ขยายวัยรุน 2) ขยายทาทายัง 3) ภาคประธาน 4) ภาคแสดง  
2. คําในขอใดเปนคําไทยแท 
 1) ศึกษา 2) ประทวง 3) ศักดิ์ศรี 4) ประพฤติ  
3. “แดดในยามเย็นกําลังออนลงสูสมัยวิกาลทอแสงแผซานไปยังสาลีเกษตร แลละ

ลิ่วเห็นเปนทางสวางไปทั่วประเทศสุดสายตา”  ขอความนี้จัดเปนโวหารชนิดใด 
 1) พรรณนาโวหาร   2) สาธกโวหาร 
 3) บรรยายโวหาร   4) อุปมาโวหาร  
4. เหตุใดคําวา “มะละกอ” จัดเปนคํามูลหลายพยางค 
 1) เปนชื่อผลไมชนิดหนึ่ง 
 2) เปนภาษาไทยแทตระกูลคําโดด 
 3) ไมสามารถแยกพิจารณาทีละพยางคได 
 4) ไมสามารถนําไปรวมกับคําอื่นแลวเกิดความหมายใหม  
5. ขอใดมีคําที่ใชอักษรควบไมแท 
 1) นายแดงเปนโรคซึมเศราเบื่ออาหาร 
 2) พอครัวคลุกเคลาสวนผสมของน้ําสลัด 
 3) ฉันชอบอานนิทานเรื่องเจาหญิงนิทรา 
 4) นองกราบพระพุทธรูปกอนนอนทุกคืน  
6. ขอใดเปนอักษรต่ํา ไมเปนคําตาย สระเสียงสั้น และเสียงวรรณยุกตตรี 
 1) พาย 2) พัก 3) แวะ 4) รัก  
7. ขอใดไมเปนคําประสม 
 1) ลูกคิด  บั้นปลาย  2) เครื่องครัว  ผาไหว 
 3) สมบัติ  บิดา   4) พอบาน  แมทัพ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักฐานทางประวัติศาสตร หมายถึงขอใด 
 1) เครื่องมือที่ใชศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต 
 2) ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมของมนุษยในอดีต 
 3) รองรอยการกระทําของมนุษยในอดีต 
 4) บันทึกเรื่องราวของบุคคลสําคัญในอดีต  
2. นักธุรกิจผูประกอบการจะดําเนินงานบริหารและจัดการบริษัทอยางไร จึงจะ

เรียกไดวายึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ตอองคกรธุรกิจและผูถือหุน 
 1) คืนกําไรสูสังคม   2) ซื่อตรงและยุติธรรม 
 3) แสวงหาผลกําไรภายใตกฎหมาย 4) มีเงินปนผลใหสม่ําเสมอ  
3. ป พ.ศ. 2550 จะตรงกับ ร.ศ. ใด 
 1) ร.ศ. 929 2) ร.ศ. 469 3) ร.ศ. 226 4) ร.ศ. 108  
4. คัมภีรในศาสนาฮินดูที่เกิดขึ้นเองไดแกคัมภีรขอใด 
 1) คัมภีรพระเวท   2) คัมภีรปุราณะ 
 3) คัมภีรภควัทคีตา  4) คัมภีรอุปนิษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. กรุงเทพมหานครเปนการปกครองสวนทองถิ่นพิเศษไดกําหนดโทษปรับผูทิ้งขยะ

ลงในที่สาธารณะ ลักษณะเชนนี้จัดเปนกฎหมายขอใด 
 1) กฎกรุงเทพมหานคร  2) ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
 3) เทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร 4) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
6. ขอใดเปนสาเหตุที่แทจริงในการทรงผนวชของเจาชายสิทธัตถะ 
 1) ทรงเห็นคนแก คนเจ็บ คนตาย จึงทรงผนวช 
 2) ทรงตั้งพระทัยที่จะชวยใหชาวโลกพนจากบาป 
 3) ทรงเบื่อหนายในชีวิตฆราวาสที่ไรแกนสาร 
 4) ทรงตั้งพระทัยที่จะคนหาวิธีในการพนทุกข  
7. องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่สงเสริมดาน

การคาเสรี การลงทุน และเทคโนโลยีคือขอใด 
 1) OPEC 2) APEC 3) ASEAN 4) EU  
8. การแตงกายจัดเปนวัฒนธรรมประเภทใด 
 1) สหธรรม   2) จารีตประเพณี 
 3) วัฒนธรรมทางวัตถุ  4) วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ภาคแสดง 
   ชื่นชอบ เปนภาคแสดง คือ กริยาของประโยค  
2. เฉลย 2) ประทวง 
  1) ผิด เพราะ ศึกษา เปนภาษาสันสกฤต 
  3) ผิด เพราะ ศักดิ์ศรี เปนภาษาสันสกฤต 
  4) ผิด เพราะ ประพฤติ เปนภาษาสันสกฤต  
3. เฉลย 1) พรรณนาโวหาร 
   พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่มุงพรรณนาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง     

สิ่งเดียวใชถอยคําสละสลวยมองเห็นภาพชัดเจน  
4. เฉลย 3) ไมสามารถแยกพิจารณาทีละพยางคได 
   มะละกอ เปนคํามูลหลายพยางคไมสามารถแยกพิจารณาทีละพยางค

ได  
5. เฉลย 1) นายแดงเปนโรคซึมเศราเบื่ออาหาร 
   คําวา “เศรา” เปนคําอักษรควบไมแท 
  2) สลัด 
  3) นิทรา เปนอักษรควบแท 
  4) กราบ  
6. เฉลย 1) พาย 
   พาย เปนอักษรต่ํา คําเปน สระเสียงยาว พื้นเสียงเปนเสียงโท  
7. เฉลย 3) สมบัติ  บิดา 
   สมบัติ บิดา เปนคํามูล 
  1), 2) และ 4) เปนคําประสมทุกคํา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) รองรอยการกระทําของมนุษยในอดีต 
   หลักฐานทางประวัติศาสตร หมายถึง รองรอยการกระทําของมนุษย

ในอดีต เปนสิ่งที่นํามาใชเพื่อศึกษาคนควาหาความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต จําแนก
ตามยุคสมัยเปน 2 ประเภท คือ 

   1. หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร ไดแก โครงกระดูกมนุษย 
เปนตน 

   2. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร ไดแก ศิลาจารึก พงศาวดาร   
เปนตน  

2. เฉลย 2) ซื่อตรงและยุติธรรม 
   หลักธรรมาภิบาลเปนมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ชาติ โดยมิติใหมๆ ในโลกยุคใหม อันจะนํามาซึ่งความสุข การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีเสรีภาพ การแกไขปญหาความยากจน การมีสิ่งแวดลอมในการ
ดํารงชีพที่ดีมีคุณภาพ และเศรษฐกิจมีความรุงเรืองอยางยั่งยืน ดังนั้นกรณี     
นักธุรกิจผูประกอบการจะดําเนินงานบริหารและจัดการบริษัทดวยความซื่อตรง
และยุติธรรม จึงจะเรียกไดวายึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ตอองคกรธุรกิจและผูถือหุน  

3. เฉลย 3) ร.ศ. 226 
   การเทียบศักราชของไทย พ.ศ.  - 2324 = ร.ศ. 
   วิธีคิด 2550 - 2324 = 226  
4. เฉลย 1) คัมภีรพระเวท 
   คัมภีรในศาสนาฮินดูเปนคัมภีรที่ถือวาไดยินมาจากพระเจา ไมใช

ผลงานของนักปราชญ หรือของศาสดาคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เบื้องตน ไดแก 
คัมภีรศรุติ ซึ่งคัมภีร ศุรุติ คือ คัมภีรพระเวท 

  2) และ 3) คัมภีรปุราณะ และคัมภีรภควัทคีตา เปนคัมภีรที่มนุษย
แตงขึ้นภายหลัง 

  4) คัมภีรอุปนิษัท เปนหมวดหนึ่งของคัมภีรพระเวท  
5. เฉลย 4) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
   ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร คือ กฎหมายซึ่งกรุงเทพมหานคร  

ออกใชบังคับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรูปการปกครองแบบนครหลวง 
โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเปนแมบท เชน      
ปรับผูไมทิ้งขยะในที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมให หรือไมขามทางมาลายหรือ
สะพานลอยที่ทางกรุงเทพมหานครจัดให เปนตน  

6. เฉลย 4) ทรงตั้งพระทัยที่จะคนหาวิธีในการพนทุกข 
   เจาชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยที่จะคนหาวิธีในการพนทุกข จึงทรง

ออกผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม และทรงตรัสรู อริยสัจ ๔ ซึ่งเปนคําสอนที่ทํา
ใหบุคคลพนจากความทุกข  

7. เฉลย 2) APEC 
   เอเปก (APEC) เปนองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟกที่สงเสริมดานการคาเสรี การลงทุน และเทคโนโลยี เปนเขต
เศรษฐกิจที่มีสมาชิกทั้งหมด 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย  

8. เฉลย 3) วัฒนธรรมทางวัตถุ 
   วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและ

โครงสรางเชิงสัญลักษณ ที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมสิ่งที่บุคคลในหมูผลิตสรางขึ้น ดวยการเรียนรูจาก
กันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน 

   วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) หมายถึง วัฒนธรรมดาน
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสได มีรูปราง จากสิ่งประดิษฐที่มนุษยผลิตขึ้นมาใชในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร บานเรือน ยารักษาโรค เสื้อผา การแตงกาย เครื่องมือ
เครื่องใช เปนตน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


