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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “มีสลึงพึงบรรจบใหครบ .................... อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค”        

คําที่หายไปอยูในมาตราตัวสะกดเดียวกับคําใด 
 1) ครัน 2) อูฐ 3) เงิน 4) นาค  
2. ขอใดเปนคําราชาศัพทตางหมวดกัน 
 1) พระศอ 2) พระชิวหา 3) พระนัดดา 4) พระวรกาย  
3. ประโยคใดมีคําที่สะกดตรงมาตรามากที่สุด 
 1) คุณยายไปเยี่ยมหลวงตาที่อาพาธ 
 2) ตํารวจปราบปรามผูกอความไมสงบ 
 3) แมกวาดใบไมแหงในแองน้ําหลังบาน 
 4) ชาวสวนปลูกตนสะเดาเพื่อชวยลดศัตรูพืช  
4. ขอใดมีคําตายมากที่สุด (ไมนับคําซ้ํา) 
 1) เรไรรอบไพรพฤกษ    ฟงยามดึกใจรอนรอน 
 2) ราตรีมีจันทร    ดาวริบหรี่ไรชีวัน 
 3) รายรําทําเริงรา    เปรมปรีดาครื้นเครงครัน 
 4) รํางามยามสรางสรรค    เรียมรําพึงตรึงฤทัย  
5. ขอใดเปนกาพยยานี 11 
 1) ประเทศไทยงามเดน    อีกรมเย็นเปนถิ่นธรรม 
 2) พระสมุทรสุดลึกลน    คณนา 
 3) อันพระสยมบรมนาถา 
 4) ดวงเอยดวงมณี    มักจะลี้ลับอยูในภูผา  
6. คําใดมีตัวการันตตางจากคําอื่น 
 1) บัลเล__   2) บัณเฑาะ__ 
 3) บรรยง__   4) บรรยเวกษ__ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตาสีตองการภูมิประเทศที่มีดินอุดมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของตะกอน

เพื่อใชในการเพาะปลูก ตาสี ควรเลือกภูมิประเทศขอใด 
 1) ที่ราบลูกฟูก   2) ที่ราบลุมแมน้ํา 
 3) ที่ราบระหวางภูเขา  4) ที่ราบเชิงเขามีน้ําไหลผาน  
2. ประเทศไทยในป พ.ศ. 2560 จะตรงกับ ร.ศ. ใด 
 1) ร.ศ. 225 2) ร.ศ. 226 3) ร.ศ. 235 4) ร.ศ. 236  
3. ขอใดหมายถึงเศรษฐศาสตรมหภาคถูกตองที่สุด 
 1) การศึกษาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในครัวเรือน 
 2) การศึกษาวิธีการตัดสินใจของบุคคลในการจัดสรรทรัพยากร 
 3) การศึกษานโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศทางดานเศรษฐกิจ 
 4) การศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ในระดับสวนรวมของเศรษฐกิจทั้งระบบ  
4. ขอใดคือผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงมากที่สุด 
 1) การเก็บภาษีอัตรารอยละ 3 2) การรักษาเอกราชของชาติ 
 3) การสงออกสินคาเกษตรกรรม 4) การสรางทาเรือใหทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. “การประกาศหามใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ” ถือเปนกฎหมายระดับใด 
 1) กฎกระทรวง   2) พระราชบัญญัติ 
 3) ประกาศขอบังคับ  4) ขอบังคับกรุงเทพมหานคร  
6. “บุคคลจะดีหรือเลว ยากจนหรือร่ํารวย ขึ้นอยูกับการกระทําของตน” สอดคลองกับ

หลักพุทธศาสนสุภาษิตขอใด 
 1) กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 
 2) สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย 
 3) ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ 
 4) กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) อูฐ 
   คําที่หายไป คือ คําวา “บาท” ซึ่งอยูในมาตราแม กด เชนเดียวกับ

คําวา “อูฐ”   
2. เฉลย 3) พระนัดดา 
   พระนัดดา หมายถึง หลาน อยูในหมวดเครือญาติ  
  1) พระศอ หมายถึง คอ 
  2) พระชิวหา หมายถึง ลิ้น อยูในหมวดรางกาย 
  4) พระวรกาย หมายถึง รางกาย  
3.  เฉลย 4) ชาวสวนปลูกตนสะเดาเพื่อชวยลดศัตรูพืช 
   มีคําที่สะกดตรงมาตรา 6 คํา คือ ชาว สวน ปลูก ตน ชวย ลด 
  1) มีคําที่สะกดตรงมาตรา 3 คํา คือ ยาย เยี่ยม หลวง 
  2) มีคําที่สะกดตรงมาตรา 4 คํา คือ ปราบ ปราม ความ สงบ 
  3) มีคําที่สะกดตรงมาตรา 5 คํา คือ กวาด แหง แอง หลัง บาน  
4. เฉลย 1) เรไรรอบไพรพฤกษ    ฟงยามดึกใจรอนรอน 
   รอบ, พฤกษ, ดึก เปนคําตาย 
  2) ริบ เปนคําตาย 
  3) ไมมีคําตาย 
  4) ฤ(ทัย) เปนคําตาย  
5. เฉลย 1) ประเทศไทยงามเดน    อีกรมเย็นเปนถิ่นธรรม 
   ลักษณะของกาพยยานี 11 คือ วรรคหนามี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา 

รวม 2 วรรคเปน 1 บาท 2 บาทเปน 1 บท  

  
6. เฉลย 1) บัลเล__ 
   บัลเล__ ใช ต เปนตัวการันต คือ บัลเลต 
  2), 3) และ 4) ใช ก เปนตัวการันต คือ บัณเฑาะก บรรยงก 

บรรยเวกษก 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ที่ราบลุมแมน้ํา 
   ลักษณะภูมิประเทศ หมายถึง สภาพที่ตั้งและลักษณะของพื้นที่ของ

แตละภูมิภาคที่แตกตางกัน เชน บริเวณที่ราบลุมแมน้ํา ที่ราบสูง ภูเขา เปนตน  
   ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานของผูคนมักจะเปน

ที่ราบ ที่ราบลุมแมน้ําตางๆ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากการรวม 
ตัวกันของตะกอน นอกจากจะเหมาะสมในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวแลว แมน้ํา
ยังเปนเสนทางการคมนาคมสําหรับติดตอกับชุมชนอื่นๆ อีกดวย  

2. เฉลย 4) ร.ศ. 236 
   ร.ศ. หรือรัตนโกสินทรศก ถูกนํามาใชในสมัยรัชกาลที่ 5 วิธีคิด 

คือ 2560 - 2324 = 236  
3. เฉลย 4) การศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ในระดับสวนรวมของเศรษฐกิจ

ทั้งระบบ 
   เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เปนการศึกษาถึง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนรวม เชน ผลิตผลรวมของประเทศ การจางงาน 
การเงินและการธนาคาร การพัฒนาประเทศ การคาระหวางประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ย ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน (GNP) และการวาจางงาน  

4. เฉลย 2) การรักษาเอกราชของชาติ 
   สนธิสัญญาเบาวริงเปนสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทํากับอังกฤษ ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-
เจาอยูหัวไดตระหนักถึงภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม ในขณะนั้นประเทศตางๆ  
ไดเขามาคุกคามประเทศไทย จึงทําสัญญาเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย และ
อีกอยางหนึ่งคือ เปลี่ยนแปลงนโยบายมาคบคากับชาติตะวันตก สนธิสัญญานี้
ไดทํากับอังกฤษเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดย เซอรจอหน เบาวริง ราชทตู
ที่ไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย และใชบังคับอยูเปน
เวลาถึง 70 กวาป จนกระทั่งมีการแกไขคอยๆ ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 6 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อป พ.ศ. 2461 

   ขอดีสําหรับประเทศไทยในการทําสนธิสัญญาเบาวริง ไดแก 
   1. ไทยสามารถรักษาเอกราชไวได 
   2. การคากับตางประเทศขยายตัวสงผลใหมีการผลิตเพื่อการ

สงออกมากขึ้นโดยเฉพาะขาว ดีบุก ไมสัก  
5. เฉลย 2) พระราชบัญญัติ 
   หลักการรางพระราชบัญญัติจราจรทางบกกําหนดหามผูขับขี่ใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะที่รถเคลื่อนที่ ยกเวนอุปกรณเสริมแฮนดฟรี เพื่อทําให
เกิดความปลอดภัยจากการขับขี่รถได อยางไรก็ตามจะมีขอยกเวนสําหรับรถ  
บางประเภท เชน รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล รถยนตของหนวยงานราชการหรือ
ตํารวจ ทหาร โดยมอบใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูออกกฎยกเวน  

6. เฉลย 4) กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ 
   กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ หมายความวา ทําดีไดดี 

ทําชั่วไดชั่ว บุคคลยอมทําแตความดีหลีกหนีความชั่ว รู จักพึ่งตนเองขยัน     
ทํากิจการไมเกียจคราน ไมผัดวันประกันพรุง ไมสรางวิมานในอากาศ ประสงค
สิ่งใดก็ลงมือทําเพื่อใหเปนจริงตามปรารถนาเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไมยอทอ 
พยายามหาทางแกไขและตอสูจนประสบความสําเร็จ 

  1) กมฺมุนา วตฺตตี โลโก หมายความวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 
  2) สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย หมายความวา ผูสั่งสมบุญยอมนํามา       

ซึ่งความสุข 
  3) ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ หมายความวา ผูบูชาเขายอม

ไดรับการบูชาตอบ ผูไหวเขายอมไดรับการรับไหวตอบ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


