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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ตัวการันตที่หายไปในคําวา “ทศกัณ   ” ตรงกับตัวการันตที่หายไปในขอใด 
 1) พระโอษ    2) กัณ    เทศน 3) กาสาวพัส    4) ชั่วกัปชั่วกัล     
2. ขอใดหมายถึงยารักษาโรคสําหรับพระสงฆ 
 1) จําวัด 2) คิลานะ 3) อาพาธ 4) ทําวัตร  
3. ขอใดเปนคําเปนทุกคํา 
 1) สุกเอาเผากิน   2) เสียกําซ้ํากอบ 
 3) ใสถอยรอยความ  4) สิ้นไรไมตอก  
4. ขอใดอานแบบไมประวิสรรชนียทุกคํา 
 1) ชัชวาล  กรมวัง   2) อวตาร  คิมหันต 
 3) ยมบาล  กรรมเวร  4) กรรมวาจา  ทรงกลด  
5. ขอใดมีวิสามานยนาม 
 1) โรงพยาบาลคือสถานที่ใชในการรักษาพยาบาล 
 2) สนามหลวงอยูหนาพระบรมมหาราชวัง 
 3) คุณแมชอบรับประทานทุเรียน 
 4) คณะกรรมการกําลังทํางาน  
6. คําอานในขอใดไมใชคํา ร หัน 
 1) บัน-เจิด 2) บัน-พด 3) บัน-ชอน 4) บัน-ทัด-ถาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการปฏิรูปบานเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 
 1) จัดทําประมวลกฎหมายตามแบบตะวันตก 
 2) จัดการปกครองสวนกลางโดยแบงเปนกระทรวง 
 3) จัดโครงสรางสังคมที่มีชนชั้นลดหลั่นตามระบบศักดินา 
 4) จัดตั้งหอรัษฎาพิพัฒนเพื่อเก็บรวบรวมภาษีอากรไวที่แหงเดียวกัน  
2. เหตุใดจากสถานการณภาวะโลกรอนทั้งที่ปริมาณน้ําผิวดินจะเพิ่มจํานวน แตไม

สามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได 
 1) น้ํามีรสเค็ม   2) น้ํามีสารเคมีเจือปน 
 3) น้ําระเหยอยางรวดเร็ว 4) น้ําแข็งจากขั้วโลก  
3. กรมเวียงทําหนาที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในราชธานีเทียบไดกับ

หนวยงานใด 
 1) กระทรวงมหาดไทย  2) กระทรวงกลาโหม 
 3) สํานักงานอัยการสูงสุด 4) ทนายความ  
4. ขอใดคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยในปจจุบัน 
 1) เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  สภาตําบล  กรุงเทพมหานคร 
 2) เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา 
 3) เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล 
 4) เทศบาล  สุขาภิบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  เมืองพัทยา 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดเปนอารยธรรมที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใตมากที่สุด 
 1) ศิลปกรรม   2) สถาปตยกรรม 
 3) อักษรศาสตร   4) ศาสนาและความเชื่อ  
6. “การจัดระเบียบทางสังคม” เพื่อจุดประสงคตามขอใดถูกตองที่สุด 
 1) สรางความมั่นคงใหแกสถาบันทางการเมือง 
 2) สรางความมั่นคงใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ 
 3) ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของสมาชิกในสังคม 
 4) ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) พระโอษ    
   คําวา “ทศกัณฐ” มีตัวการันต คือ ฐ เชนเดียวกับคําวา “พระโอษฐ” 
  2) ที่ถูกตอง คือ กัณฑเทศน 
  3) ที่ถูกตอง คือ กาสาวพัสตร 
  4) ที่ถูกตอง คือ ชั่วกัปชั่วกัลป  
2. เฉลย 2) คิลานะ 
   คิลานะ หรือคิลานเภสัช หมายถึง ยารักษาโรค เปนคําราชาศัพท

สําหรับพระสงฆ 
  1) จําวัด หมายถึง นอน 
  3) อาพาธ หมายถึง อาการปวย 
  4) ทําวัตร หมายถึง สวดมนต  
3.  เฉลย 3) ใสถอยรอยความ 
  1) คําเปน คือ เอา เผา กิน  คําตาย คือ สุก 
  2) คําเปน คือ เสีย กํา ซ้ํา  คําตาย คือ กอบ 
  4) คําเปน คือ สิ้น ไร ไม  คําตาย คือ ตอก  
4. เฉลย 1) ชัชวาล  กรมวัง 
   การอานแบบไมประวิสรรชนีย คือ ไมปรากฏรูปสระอะ แตออกเสียง อะ 

อาจออกเสียงที่พยางคแรกหรือกลางคําก็ได  
5. เฉลย 2) สนามหลวงอยูหนาพระบรมมหาราชวัง 
   วิสามานยนาม คือ คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สิ่งของ 

และสถานที่ เปนชื่อที่บัญญัติขึ้นสําหรับใชเรียกชี้เฉพาะเจาะจง  
6. เฉลย 3) บัน-ชอน 
   บัน-ชอน = บัญชร 
  1) บัน-เจิด = บรรเจิด 
  2) บัน-พด = บรรพต 
  4) บัน-ทัด-ถาน = บรรทัดฐาน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) จัดโครงสรางสังคมที่มีชนชั้นลดหลั่นตามระบบศักดินา 
   การปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สําคัญ ไดแก 
   1. จัดทําประมวลกฎหมายตามแบบตะวันตก 
   2. จัดการปกครองสวนกลางโดยแบงเปนกระทรวง 
   3. จัดตั้งหอรัษฎาพิพัฒนเพื่อเก็บรวบรวมภาษีอากรไวที่แหงเดียวกัน 
   4. ตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อฝกคนเขารับราชการ 
   5. ยกเลิกการลงโทษแบบจารีตนครบาล  
2. เฉลย 2) น้ํามีสารเคมีเจือปน 
   จากสถานการณภาวะโลกรอน ทั้งที่ปริมาณน้ําผิวดินจะเพิ่มจํานวน

แตไมสามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได เนื่องจากมีสารเคมีเจือปนในอากาศ   
ที่เรียกวา ฝนกรด เนื่องจากแกสซัลเฟอรไดออกไซดและแกสไนโตรเจนไดออกไซด
ไดสัมผัสกับความชื้นในบรรยากาศจะเกิดปฏิกิริยากลายเปนกรดซัลฟวริกและ
กรดไนตริก จะเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

3. เฉลย 1) กระทรวงมหาดไทย 
   กรมเวียง มีหนาที่ปราบปรามโจรผูราย ดูแลความสงบเรียบรอย  

ในเมืองหลวง ปจจุบันเทียบไดกับ กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่ดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  

4. เฉลย 2) เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา 
   ระเบียบการบริหารสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
   1. องคการบริหารสวนจังหวัด 
   2. องคการบริหารสวนตําบล 
   3. กรุงเทพมหานคร 
   4. เทศบาล 
   5. เมืองพัทยา  
5. เฉลย 4) ศาสนาและความเชื่อ 
   ศาสนาพราหมณซึ่งเปนศาสนาเกาแกของอินเดีย (มีอายุไมต่ํากวา 

5,000 ป) ไดแพรหลายมาถึงเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต และคอยๆ มีบทบาท
และอิทธิพลทั้งตอความเชื่อและความรูสึกนึกคิดของประชาชนในแถบนี้ เชน 
ความเชื่อในทฤษฎี “การกลับชาติมาเกิดใหม” (Reincarnation Theory) ทั้ง
ตอการเมืองการปกครองของรัฐ เชน ปรากฏในความเชื่อและพิธีกรรมของ 
“อาณาจักรขอม” (Khmer Kingdom) และตอศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย-
อาคเนย เชน นครวัดและนครธม เปนตน  

   เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียกวา 2,500 ปมาแลวนั้น       
พุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาแบบ “อเทวนิยม” (Atheism) ที่ไมเชื่อเรื่องอํานาจ  
ดลบันดาลและการมีอยูของพระเจา แนวความคิดใหมทางศาสนาโดยทรงจัดตั้ง
คณะสงฆขึ้นเพื่อใหสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนศาสดา และไดแผ-
กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช พระองคทรงเปน
พระมหากษัตริยชาวพุทธตัวอยางที่ทรงอุทิศตนในการปฏิบัติ และเผยแผธรรมะ 
ทําใหมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคมากที่สุด  

6. เฉลย 4) ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมใหมีระเบียบแบบแผน
เดียวกัน 

   การจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่
ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมใหอยูในระเบียบ กฎเกณฑ ที่สังคม
กําหนดไว เพื่อใหสังคมมีระเบียบและดํารงอยูได เปนกระบวนการที่มีขอบเขต
กวางขวางครอบคลุม ปรากฏการณทางสังคมหลายอยางเริ่มจากการสราง
กฎเกณฑขอบังคับตางๆ เพื่อใหสมาชิกของสังคมยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอกัน 
ระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ก็คือ บรรทัดฐานของสังคม เมื่อสราง   
บรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมาจําเปนตองสนับสนุนใหสมาชิกของสังคมปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคมก็คือ สถานภาพ และบทบาท 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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