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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําในขอใดเรียงเปนลําดับแรกตามพจนานุกรม 
 1) ซอนกลิ่น 2) ดาวเรือง 3) ทานตะวัน 4) บานบุรี  
2. ขอใดมีคําสันธานเชื่อมความขัดแยง 
 1) บุรุษนี้อางตนเปนคนไทย    แตไฉนพูดแปรงแกวงทํานอง 
 2) ชะรอยขอมจะปลอมแปลงมา    เหลือบตาชะแงแลจอง 
 3) ตองมิใหขอมไดสมปอง    จําตองชักเชื่อนเกลื่อนไวที 
 4) คิดแลวจึงมีวาจา    ถาฉะนั้นจงคอยอยูนี่  
3. ขอใดเปนการพูดแบบเปนทางการ 
 1) เรียนเชิญกินขาวดวยกัน 
 2) เย็นนี้ไปกินขาวกัน 
 3) อยาลืมมากินขาวกันนะ 
 4) ขอเชิญรวมรับประทานอาหารโดยพรอมเพรียงกัน  
4. อานบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “รูนอยวามากรู เริงใจ 
 กลกบเกิดอยูใน สระจอย 
 ไปเห็นชเลไกล กลางสมุทร 
 ชมวาน้ําบอนอย มากล้ําลึกเหลือ” 
   (โคลงโลกนิติ) 
 โคลงบทนี้ตรงกับสุภาษิตใด 
 1) น้ําลึกหยั่งไดน้ําใจหยั่งยาก 2) กบในกะลาครอบ 
 3) ความรูเทาหางอึ่ง  4) สิบปากวาไมเทาตาเห็น  
5. คําวา “แกงรอน” ขอใดไมใชคําประสม 
 1) ใครชอบทานแกงรอนบาง 
 2) แกงรอนถวยนี้นาทานจัง 
 3) วันนี้ทานขาวกับแกงรอนอรอยถูกใจจริงๆ 
 4) หนาหนาวทานแกงรอนชวยใหรางกายอบอุนขึ้น  
6. ขอความตอไปนี้มีคําเปน และคําตาย อยางละกี่คํา 
 “เกศาปลายงอนงามทรง    เอวองคสารพัดไมขัดตา” 
 1) คําเปน 9 คําตาย 5  2) คําเปน 10 คําตาย 4 
 3) คําเปน 11 คําตาย 3 4) คําเปน 12 คําตาย 2 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนอยางไร 
 1) เปนระบบที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
 2) เปนระบบเศรษฐกิจเอกชนที่มีการควบคุมและชี้นําโดยรัฐบาล 
 3) เปนระบบกลไกของตลาดที่มีบทบาทในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
 4) เปนระบบที่มีการวางแผนจากสวนกลางแตเอกชนเปนผูดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองดานตางๆ 

อยางมาก ยกเวนขอใด 
 1) ดานการคาขายกับตางประเทศ 2) ดานวรรณกรรม 
 3) ดานการทูตกับตางประเทศ 4) ดานการทหาร  
3. ลักษณะการดํารงชีพของชาวไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนไปในลักษณะใด 
 1) มีการประกอบอาชีพในครัวเรือน 
 2) มีการประกอบอาชีพแบบยังชีพ 
 3) มีการคาและสรางความร่ํารวยจากราชสํานักเปนสวนใหญ 
 4) มีการประกอบอาชีพดวยการคาขายกับชาวจีนเปนสวนใหญ  
4. หลักสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือขอใด 
 1) มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
 2) รับฟงและปฏิบัติตามมติเสียงขางมาก 
 3) การปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 4) ยึดผลประโยชนและความมั่นคงของรัฐเปนสําคัญ  
5. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกขอใดมากที่สุด 
 1) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 3) การเลียนแบบชาวตะวันตก 
 4) นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล  
6. การจัดระเบียบทางสังคมขอใดถูกนํามาใชและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1) การขัดเกลาทางสังคม 2) การควบทางสังคม 
 3) บรรทัดฐานทางสังคม 4) สถานภาพและบทบาททางสังคม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ซอนกลิ่น 
   เรียงลําดับตามพจนานุกรม ดังนี้ ซอนกลิ่น  ดาวเรือง  ทานตะวัน  

บานบุรี  
2. เฉลย 1) บุรุษนี้อางตนเปนคนไทย    แตไฉนพูดแปรงแกวงทํานอง 
   เนื่องจากมีคําวา “แต” เปนคําสันธานเชื่อมความขัดแยง  
3. เฉลย 4) ขอเชิญรวมรับประทานอาหารโดยพรอมเพรียงกัน 
  1), 2) และ 3) มีคําวา “กิน” ซึ่งเปนคําที่ใชในภาษาพูด  
4. เฉลย 2) กบในกะลาครอบ 
   จากบทประพันธนี้ หมายความวา กบอยูในสระไมเคยเห็นทะเลก็

เขาใจวาบอน้ําที่ตนอยูนั้นทั้งใหญทั้งกวางจึงตรงกับสุภาษิตที่วา กบในกะลาครอบ 
หมายถึง มองเห็นโลกในวงแคบ  

5. เฉลย 2) แกงรอนถวยนี้นาทานจัง 
   แกงรอน ไมใชคําประสม เพราะคําวา “รอน” เปนคํากริยาของ

ประโยค 
  1), 3) และ 4) “รอน” เปนคําบอกสภาพวารอน 

6. เฉลย 3) คําเปน 11 คําตาย 3 
   คําเปน ไดแก เก ศา ปลาย งอน งาม ทรง เอว องค ไม ตา สา  
   คําตาย ไดแก ระ พัด ขัด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เปนระบบกลไกของตลาดที่มีบทบาทในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
   ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีดังนี้ 
   1. เอกชนสามารถมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสิน 
   2. เอกชนเปนผูดําเนินการผลิต ในการผลิต จําหนายสินคา และ

บริการนั้น เอกชนจะมีเสรีภาพในการผลิตโดยที่รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงหรือเขา
ไปควบคุมสินคา ยกเวนสินคาบางประเภทที่รัฐบาลใชกฎหมายหามกักตุนสินคา
และคากําไรเกินควร  

2. เฉลย 4) ดานการทหาร 
   สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนพระมหากษัตริยองคที่ 27 แหง

กรุงศรีอยุธยาครองราชยระหวางป พ.ศ. 2199-2231 ไดรับการยกยองใหเปน
มหาราช เพราะพระองคทําใหกรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรือง พระราชกรณียกิจ
ที่โดดเดน คือ ดานการทูต ดานการคาขายกับตางประเทศ และดานการสงเสริม
งานวรรณกรรม เปนตน  

3. เฉลย 2) มีการประกอบอาชีพแบบยังชีพ 
   การดํารงชีพของชาวไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีลักษณะเปน

แบบยังชีพ เก็บของปา 
   ตั้งแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลที่ 2 เปนตนมา เศรษฐกิจของประเทศนับวาฟนตัวขึ้นมาจากเดิมมาก 
การเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนในชวงระยะนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกับการคากับตางประเทศ  

4. เฉลย 3) การปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
   หลักการของระบอบประชาธิปไตย 
   1. อํานาจอธิปไตย หรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปน

ของปวงชน 
   2. รัฐบาลจะตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 
   3. รัฐบาลบริหารและปกครองประเทศ โดยยึดถือกฎหมายเปน

บรรทัดฐาน 
   4. ประชาชนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และมีสิทธิ์เสมอ

กันในการไดรับบริการที่รัฐจัดให  
5. เฉลย 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
   สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย 
   1. ปจจัยภายนอก ไดแก ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี   

การสื่อสาร ความรูในวิทยาการแขนงตางๆ การเลียนแบบการแตงกาย ฯลฯ 
   2. ปจจัยภายใน ไดแก การเพิ่มจํานวนประชากร ระบบการศึกษา 

การขยายตัวของชุมชนเมือง เปนตน  
6. เฉลย 3) บรรทัดฐานทางสังคม 
   การจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่คอย

ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมใหอยูในระเบียบและกฎเกณฑที่
สังคมกําหนดไว เพื่อใหสังคมมีระเบียบและดํารงอยูได การจัดระเบียบทาง
สังคมเปนกระบวนการที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมปรากฏการณทางสังคม
หลายอยาง เริ่มตนจากการสรางกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เพื่อใหสมาชิกของ
สังคมยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอกัน ระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ คือ 
บรรทัดฐานของสังคม เมื่อสรางบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมาจําเปนตองสนับสนุน
ใหสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


