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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมใชคําที่ใชอักษรนํา 
 1) หอมหวล 2) เหมอมอง 3) ผูใหญ 4) วาเหว  
2. ขอใดเขียนคําอานผิด 
 1) คุณธรรม อานวา คุน-นะ-ทํา 
 2) ปรักหักพัง อานวา ปะ-หรัก-หัก-พัง 
 3) กรมพระ อานวา กรม-พระ 
 4) ญาติกา อานวา ยาด-ติ-กา  
3. ประโยคใดแสดงความตองการ 
 1) หามจําหนายสุราแกผูอายุต่ํากวา 18 ป 
 2) โปรดงดใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถยนต 
 3) กรุณาลดราคาสินคาในภาวะน้ํามันแพง 
 4) ความสุขของคนไทยคือปรารถนาสันติภาพ  
4. คําในขอใดอานออกเสียงตัว ฤ เหมือนกันทุกคํา 
 1) ฤกษ  ศฤงคาร   2) กฤษดา  คฤหาสน  
 3) กฤษณา  นฤนาท  4) มฤตยู  หฤหรรษ  
5. ขอใดมีอกรรมกริยา 
 1) พี่เตนเตะกําแพง   2) นองจิกหายใจเสียงดัง 
 3) อาชางแลเนื้อหมู   4) นาเอผลักประตูจนพัง  
6. ขอใดไมใชคําซอน 
 1) เครื่องมือ 2) มอมแมม 3) มิตรสหาย 4) ละล่ําละลัก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดเปนสาเหตุทําใหแหลงน้ําของประเทศไทยเนาเสียมากที่สุด 
 1) การใชสารเคมีของเกษตรกร 
 2) การทิ้งน้ําเนาเสียจากบานเรือนลงในแหลงน้ํา 
 3) การทิ้งซากพืชและซากสัตวลงในแหลงน้ํา 
 4) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหลงน้ํา  
2. ขอใดไมใชลักษณะเศรษฐกิจที่เปนผลมาจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
 1) การผลิตสินคาเพื่อสงออก 2) การเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา 
 3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4) การผูกขาดโดยพระคลังสินคา  
3. “ไทยชวยไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย กินของไทย รวมใจกันประหยัด”  

เปนคําขวัญที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อแกปญหาในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) ใหเที่ยวเมืองไทย  2) ใหกินของไทย 
 3) ใหชวยประเทศไทย  4) ใหรวมใจกันประหยัด  
4. ขอใดจัดเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม ทั้งนี้หากสมาชิกในสังคมไมปฏิบัติตาม     

จะทําใหสังคมเกิดความเดือดรอน 
 1) ประเพณี 2) วิถีประชา 3) วัฒนธรรม 4) กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ปญหาสังคมไทยขอใดทําใหสังคมไทยออนแอมากที่สุด 
 1) ปญหาโรคเอดส   
 2) ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว 
 3) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
 4) ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  
6. โครงการแกลงดินเปนโครงการที่แกปญหาในดานใด 
 1) การแกปญหาน้ําทวม 2) การเกิดน้ําเนาเสีย 
 3) การพัฒนาแหลงน้ํา  4) การแกไขปญหาดินเปรี้ยว 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) หอมหวล 
  2) คําวา เหมอ ใชอักษร ห นํา ม 
  3) คําวา ใหญ ใชอักษร ห นํา ญ 
  4) คําวา เหว ใชอักษร ห นํา ว  
2. เฉลย 3) กรมพระ อานวา กรม-พระ  
   ที่ถูกตอง คือ กรมพระ อานวา กรม-มะ-พระ  
3. เฉลย 4) ความสุขของคนไทยคือปรารถนาสันติภาพ 
   คําวา ปรารถนา เปนกริยาแสดงความตองการของประธาน คนไทย 
  1) เปนประโยคคําสั่ง 
  2) และ 3) เปนประโยคที่มีใจความขอรอง  
4. เฉลย 4) มฤตยู  หฤหรรษ 
   มฤตยู อานวา มะ-รึด-ตะ-ยู 
   หฤหรรษ อานวา หะ-รึ-หัน 
  1) ฤกษ อานวา เริก ตัว ฤ ออกเสียง เรอ 
   ศฤงคาร อานวา สะ-หริง-คาน ตัว ฤ ออกเสียง ริ 
  2) กฤษดา อานวา กริด-สะ-ดา ตัว ฤ ออกเสียง ริ 
   คฤหาสน อานวา คะ-รึ-หาด ตัว ฤ ออกเสียง รึ 
  3) กฤษณา อานวา กริด-สะ-หนา ตัว ฤ ออกเสียง ริ 
   นฤนาท อานวา นะ-รึ-นาด ตัว ฤ ออกเสียง รึ  
5. เฉลย 2) นองจิกหายใจเสียงดัง 
   หายใจ เปนคํากริยาที่ไมตองมีกรรมมารองรับ 
   อกรรมกริยา คือ คํากริยาที่มีความหมายครบถวนในตัวเอง ไมตอง

มีกรรมมารองรับ 
  1) เตะ เปนสกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ เชน 

กําแพง 
  3) แล เปนสกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ เชน เนื้อหมู 
  4) ผลัก เปนสกรรมกริยา คือ คํากริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ เชน ประตู  
6. เฉลย 1) เครื่องมือ 
   เครื่องมือ เปนคําประสม 
  2) และ 4) เปนคําซอนเพื่อเสียง 
  3) เปนคําซอนเพื่อความหมาย 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหลงน้ํา 
   สาเหตุที่ทําใหแหลงน้ําของประเทศไทยเนาเสียมากที่สุด ไดแก การ

ปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแหลงน้ํา เนื่องจากไมมีการบําบัด    
น้ําเสียกอนปลอยลงแมน้ําสายหลัก  

2. เฉลย 4) การผูกขาดโดยพระคลังสินคา 
   การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีผลใหระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนไป เปนการผลิตเพื่อการสงออก ระบบเงินตรา
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการผูกขาด
โดยพระคลังสินคาถูกยกเลิกไป  

3. เฉลย 4) ใหรวมใจกันประหยัด 
   “ไทยชวยไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย กินของไทย รวมใจกัน

ประหยัด” เปนนโยบายประหยัดของรัฐบาล เนื่องดวยประเทศไทยมีปญหาดาน
เศรษฐกิจ รัฐบาลจึงตั้งนโยบายดําเนินการเรงรัดฟนฟูแกไขเศรษฐกิจและได
ประกาศนโยบายใหทุกคนรวมกันประหยัดตามที่กลาวมา ดังนี้ 

   - ใหทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหาร
สวนทองถิ่น ยึดถือนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องนโยบาย 4 ประการ 
ประกอบดวย การประหยัด การนิยมไทย วินัยของชาติ และความสะอาดของ
บานเมือง และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แนวทางการรณรงค ไทยชวยไทย     
กินของไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย รวมใจประหยัด” โดยใหความสนใจถือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง สม่ําเสมอ ครบถวน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการแกไขปญหา
และการพัฒนาประเทศ และใหขาราชการการเมืองถือปฏิบัติเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในภาครัฐ 

ที่มา : ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
4. เฉลย 4) กฎหมาย 
   กฎหมาย เปนกฎเกณฑ ขอบังคับที่ใชควบคุมความประพฤติของ

มนุษยในสังคม กฎหมายมีลักษณะเปนคําสั่ง ขอหามที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุด
ในสังคมใชบังคับไดทั่วไป ใครฝาฝนจะตองไดรับโทษหรือสภาพบังคับอยางใด
อยางหนึ่ง 

   มนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติแลวมนุษยไมสามารถที่จะ
ดํารงชีวิตอยูคนเดียวไดจึงตองรวมกันอยูเปนหมูเปนพวก เปนกลุมเปนกอน 
เริ่มจากสังคมเล็กๆ ระดับครอบครัวตอมาเมื่อมนุษยมีจํานวนมากขึ้นก็รวมกัน
เปนเผาเปนกลุมชน และสุดทายเผาที่มีสายพันธุเดียวกันก็รวมเขาดวยกัน
กลายเปนกลุมชนใหญขึ้นจนกลายเปนรัฐ เปนประเทศ การที่มนุษยมาอยู
รวมกันเปนจํานวนมาก จําเปนที่ตองมีการติดตอกัน เพื่อแลกเปลี่ยนปจจัยใน
การดํารงชีวิตบางครั้งมนุษยก็มีความตองการที่จะทําอะไรๆ ตามใจตนเองบาง 
ซึ่งการกระทํานั้นอาจเปนเหตุทําใหผูอื่นไมพอใจ จนเกิดความขัดแยงวุนวาย
ขึ้นมาได มนุษยจึงตองสรางกฎเกณฑตางๆ ขึ้น เพื่อใชควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกในสังคมใหเปนไปในทํานองเดียวกัน เพื่อใหสังคมเปนระเบียบ
เรียบรอยสงบสุข  

5. เฉลย 3) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
   ปญหาสังคมไทยจะมีความออนแอมากที่สุดเมื่อมีการแพรระบาด

ของยาเสพติด เพราะจะทําลายเยาวชนของไทยเปนลําดับแรก เมื่อเยาวชนที่จะ
เปนอนาคตของชาติตอไปติดยาเสพติดก็ไมสามารถพัฒนาประเทศชาติได  

6. เฉลย 4) การแกไขปญหาดินเปรี้ยว 
   โครงการแกลงดินเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เกี่ยวกับการแกปญหาดินเปรี้ยวหรือดินเปน
กรด โดยมีการขังน้ําไวในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหดินเปรี้ยวจัดจนถึง
ที่สุด แลวจึงระบายน้ําออกและปรับสภาพฟนฟูดินดวยปูนขาว จนกระทั่งดินมี
สภาพดีพอที่จะใชในการเพาะปลูกได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

ตัว ฤ ออกเสียง รึ เหมือนกัน 


