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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําวา “บุญคุณ” มีตัวสะกดเหมือนคําในขอใด 
 1) ชมรม 2) ออนหวาน 3) ประพฤติ 4) ลดเลี้ยว  
2. คําซอนในขอใดตางจากขออื่น 
 1) คัดเลือก 2) จัดสรร 3) ผลัดเปลี่ยน 4) รวงโรย  
3. ขอใดไมใชประโยคเนนกริยา 
 1) มีฝนตกหนักที่กรุงเทพฯ 2) เกิดโปะลมที่ทาพรานนก 
 3) ปรากฏวามีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 4) นักประดาน้ําชวยชีวิตคนที่ตกน้ํา  
4. คําในขอใดเปนคําไทยแท 
 1) สะใภ 2) อพยพ 3) รัญจวน 4) ทฤษฎี  
5. สํานวนในขอใดแสดงความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 1) กงเกวียนกําเกวียน  2) ตําขาวสารกรอกหมอ 
 3) วันพระไมมีหนเดียว  4) ฝนตกไมทั่วฟา  
6. ขอใดปรากฏคําซอนที่เกิดจากการนําคําที่มีความหมายตรงกันขามมารวมกัน 

และเกิดจากการนําคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาซอนกัน
อยางละ 2 คํา 

 1) ตื้นลึกหนาบาง  ยากดีมีจน  ใหญโตมโหฬาร  พินิจพิจารณา 
 2) เรือกสวนไรนา  ทุกขโศกโรคภัย  จับไมไดไลไมทัน  เจ็บไขไดปวย 
 3) แมน้ําลําคลอง  โศกาอาลัย  ตําหนิติเตียน  สูงต่ําดําขาว 
 4) ถวยโถโอชาม  ตัดเปนตัดตาย  วัดวาอาราม  หมูเห็ดเปดไก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ประชากรในภาคเหนือของประเทศไทยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดมากที่สุด 
 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 2) อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3) อุตสาหกรรมโรงงาน  4) อุตสาหกรรมเหมืองแร  
2. สถาบันการเงินประเภทธนาคารใดมีบทบาทเปนตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล 
 1) ธนาคารออมสิน  
 2) ธนาคารพาณิชย 
 3) ธนาคารแหงประเทศไทย 
 4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
3. นายประวัติเปนนักประวัติศาสตรตองการศึกษาประวัติศาสตรสมัยทวารวดี  

ตามวิธีการทางประวัติศาสตรขั้นตอนแรก นายประวัติตองทําตามขั้นตอนใดเปน
อันดับแรก 

 1) กําหนดหัวขอเรื่อง  2) การรวบรวมหลักฐาน 
 3) การตีความหลักฐาน  4) การประเมินคุณคาของหลักฐาน  
4. การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทจะตองเริ่มพัฒนาในดานใดกอนเปนอันดับแรก 

เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยู ที่ดีขึ้น มีงานทําและมีรายได 
 1) ภูมิปญญาทองถิ่น  2) การสาธารณูปโภค 
 3) อุตสาหกรรมขนาดยอย 4) การปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเลิกทาสเพราะเหตุผล   

ในขอใด 
  ก. เพื่อเตรียมคนเขารับราชการ 
  ข. เพื่อตัดทอนอํานาจเจาขุนมูลนาย 
  ค. เพื่อสรางแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม 
  ง. เพื่อสรางสังคมใหกาวหนาและทันสมัย 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ง. และ ก.  
6. หัวใจหลักคําสอนของศาสนาคริสตที่สําคัญที่สุดคือขอใด 
 1) ความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย 
 2) ความรักตอพระเจาและรูจักการใหอภัย 
 3) ความรักตอพระเจาและความเมตตาตอมนุษย 
 4) ความรักตอพระเจาและบําเพ็ญประโยชนตอมนุษย  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ออนหวาน 
   คําวา “ออนหวาน” มีตัวสะกดในมาตราแมกน เหมือนคําวา 

“บุญคุณ” 
  1) คําวา “ชมรม” มีตัวสะกดในมาตราแมกม 
  3) คําวา “ประพฤติ” มีตัวสะกดในมาตราแม ก กา และมาตราแมกด 

ตามลําดับ 
  4) คําวา “ลดเลี้ยว” มีตัวสะกดในมาตราแมกด และมาตราแมเกอว 

ตามลําดับ  
2. เฉลย 4) รวงโรย 
   รวงโรย เปนคําซอนเสียง 
  1), 2) และ 3) เปนคําซอนความหมาย  
3. เฉลย 4) นักประดาน้ําชวยชีวิตคนที่ตกน้ํา 
   นักประดาน้ําชวยชีวิตคนที่ตกน้ํา ไมใชประโยคเนนกริยา 
  1), 2) และ 3) มีคําที่แสดงวาเปนกริยา คือ มี, เกิด และปรากฏ  
4. เฉลย 1) สะใภ   
  2) ผิด เพราะ อพยพ เปนภาษาบาลี 
  3) ผิด เพราะ รัญจวน เปนภาษาเขมร 
  4) ผิด เพราะ ทฤษฎี เปนภาษาสันสกฤต  
5. เฉลย 1) กงเกวียนกําเกวียน 
   กงเกวียนกําเกวียน หมายถึง กรรมสนองกรรม เวรสนองเวร 
  2) ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง ทําพอหากินไปวันหนึ่งๆ เกี่ยวกับ

การดําเนินชีวิต 
  3) วันพระไมมีหนเดียว หมายถึง วันหนายังมีโอกาสอีก (มักใชพูดเปน

เชิงอาฆาต) 
  4) ฝนตกไมทั่วฟา หมายถึง ใหหรือแจกจายอะไรไมทั่วถึงกัน 

เกี่ยวกับธรรมชาติ  
6. เฉลย 1) ตื้นลึกหนาบาง  ยากดีมีจน  ใหญโตมโหฬาร  พินิจพิจารณา 
   มีคําซอนตรงขาม 2 คํา คือ ตื้นลึกหนาบาง ยากดีมีจน 
   มีคําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน 2 คํา คือ ใหญโตมโหฬาร พินิจ

พิจารณา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคเหนือของประเทศไทย ที่

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
มากที่สุด เชน ทํารมกระดาษ แกะสลักไม จักสาน เครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ 
และทอผา สวนอาชีพอื่น ไดแก เกษตรกรรม กิจกรรมที่ทํารายไดใหประชากร
ในภาคเหนือ ไดแก ทําสวน ทําไร ทํานา และเลี้ยงสัตว พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ไดแก ขาว ยาสูบ กระเทียม ถั่วเหลือง เปนตน และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
มีการสงเสริมการทองเที่ยวเนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี และมี
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีซึ่งไดอนุรักษไว  

2. เฉลย 3) ธนาคารแหงประเทศไทย  
   ธนาคารแหงประเทศไทย มีหนาที่ดังนี้ 
   1. ออกธนบัตรใหมเพื่อแทนธนบัตรเกาที่ชํารุด 
   2. เปนนายธนาคารของรัฐบาล และตัวแทนการเงินของรัฐบาล 
   3. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
   4. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ  
3. เฉลย 1) กําหนดหัวขอเรื่อง 
   วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช 

ในการศึกษาคนควาเรื่องราวทางประวัติศาสตร เพื่อใหไดความจริงหรือ
ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด โดยอาศัยการวิเคราะหหลักฐานตางๆ ทั้งที่เปน       
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร แบงออกเปน 5 หัวขอ 
   1. การกําหนดหัวขอเรื่อง 
   2. การรวบรวมหลักฐาน 
   3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน 
   4. การตีความหลักฐาน 
   5. การเรียบเรียงและการนําเสนอ  
4. เฉลย 2) การสาธารณูปโภค 
   การพัฒนาเมือง หมายถึง บริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะ

ไดรับในชุมชน รัฐจะเปนผูกําหนดนโยบายและรับภาระในการใหบริการ แบง
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   - สาธารณูปโภค ไดแก ถนน โทรศัพท แกส ไฟฟา ประปา การ
ระบายน้ํา การกําจัดขยะ เปนตน 

   - สาธารณูปการบริการเพื่อสาธารณะ ซึ่งดําเนินการโดยองคกรของรัฐ
หรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล ไดแก บริการในเรื่องเคหการ การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัย ความปลอดภัย สันทนาการ และบริการอื่นๆ 
ตามความตองการของประชาชน และเปนกิจการที่ไมหวังผลกําไร ไดแก 
วัฒนธรรม หองสมุด การศึกษา สนามกีฬา เปนตน  

5. เฉลย 2) ค. และ ง. 
   การประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ดวยเหตุผลสําคัญ คือ 
   1. เพื่อสรางแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากหลังทํา

สนธิสัญญาเบาวริงการเพาะปลูกเปลี่ยนจากเพื่อการยังชีพเปนเพื่อการสงออก 
ดังนั้นจึงตองใชแรงงานที่เปนอิสระในการประกอบอาชีพ 

   2. เพื่อสรางสังคมใหกาวหนาและทันสมัย  
6. เฉลย 1) ความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย 
   หลักคําสอนที่เปนหัวใจหลักของศาสนาคริสต โดยบัญญัติของ  

พระเยซูที่สําคัญ คือ จงรักพระเจาดวยสุดจิตใจ สุดความคิด สุดกําลังของทาน 
และจงรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง และทรงสอนใหรักแมกระทั่งศัตรู  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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