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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคําศัพทบัญญัติไมถูกตอง 
 1) สมุดโนต - สมุดยอ 2) ไมโครโฟน - เครื่องขยายเสียง 
 3) ออฟฟศ - หองทํางาน 4) ทิชชู - กระดาษชําระ  
2. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 1) เหตุการณ 2) เหลวไหล 3) สิงโต 4) สีสรรค  
3.  “มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค 
 มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน” 
 จุดมุงหมายของบทประพันธตองการสอนอะไร 
 1) สอนใหรูจักเชื่อมั่นในตนเอง 2) สอนใหรูจักแสวงหาความรูอยูเสมอ 
 3) สอนใหรูจักประหยัดอดออม 4) สอนใหรูจักขยันหมั่นเพียร  
4. ขอใดมีคําที่ใชอักษรควบมากที่สุด 
 1) ทรุดโทรม  ปรัมปรา  สรุป 2) จริงจัง  กรีกุง  เสร็จสิ้น 
 3) เทริด  รถแทรกเตอร  สรรหา 4) ปลอบใจ  ของขวัญ  รุงรัง  
5. ขอใดไมเปนอักษรนํา 
 1) หวานใจ 2) คําสมาส 3) ผลฝรั่ง 4) หาญกลา  
6. ความเปรียบใดไมถูกตอง 
 1) ลื่นเปนปลาไหล   2) ยุงเหมือนผึ้งตีกัน 
 3) ซีดเหมือนไกตม   4) กลมเปนลูกมะนาว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวถึงศาสนาซิกขไมถูกตอง 
 1) พิธีสังสการเปนพิธีประจําบาน 
 2) พระศาสดาองคแรก คือ ครุโควินทซิงค 
 3) 5 ก คือ เกศ กังฆา กฉา กรา กฤปาน 
 4) จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต คือ ความสุขแทจริงนิรันดร  
2. เทือกเขาสวนใหญของภาคตะวันตกวางตัวจากเหนือ-ใต มีผลอยางไรตอสภาพ

ภูมิอากาศของภาคตะวันตกมากที่สุด 
 1) รอนอบอาวในฤดูรอนและหนาวเย็นในฤดูหนาว 
 2) ขวางทิศทางลมมรสุมทําใหไดรับปริมาณฝนนอย 
 3) ไดรับความชื้นจากลมมรสุมทําใหเหมาะแกการเกษตร 
 4) ไมขวางทิศทางลมมรสุมทําใหฤดูรอนอากาศเย็นสบาย  
3. ขอใดเปนผลงานสรางสรรคทางประวัติศาสตรของสมเด็จกรมพระยาดํารง-    

ราชานุภาพ ทําใหทรงไดรับการยกยองใหเปน “พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย” 
 1) ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร 
 2) ทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหรัดกุม 
 3) ทรงคนพบแหลงโบราณคดี และโบราณวัตถุล้ําคาจํานวนมาก 
 4) ทรงนําวิธีเขียนประวัติศาสตรแบบตะวันตกมาใชในงานเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติขอใดเปนวิธีการที่ดีที่สุด 
 1) การมีมาตรการปองกันและคุมครอง 
 2) การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3) การควบคุมไมใหทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 4) การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมโดยใหเกิดสภาพสมดุล  
5. ขอใดจัดเปนภูมิปญญาของคนไทยในการสรางสรรคขอกําหนดกติกาไวเปน

เครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 1) จารีตนครบาล   2) กฎหมายตราสามดวง 
 3) พระพุทธศาสนา   4) ไตรภูมิพระรวง  
6. ในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

อยากทราบวา “เงิน” ทําหนาที่ใดมากที่สุด 
 1) เปนเครื่องวัดมูลคา  
 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
 3) เปนเครื่องแสดงฐานะของนักเรียน 
 4) เปนเครื่องกําหนดมาตรฐานการชําระหนี้ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ออฟฟศ - หองทํางาน 
   ออฟฟศ มาจากภาษาอังกฤษ Office หมายถึง สํานักงาน ที่ทํางาน  
2. เฉลย 4) สีสรรค 
   สีสรรค ที่ถูกตอง คือ สีสัน  
3. เฉลย 3) สอนใหรูจักประหยัดอดออม 
   จุดมุงหมายของคําประพันธ คือ ตองการสอนใหรูจักประหยัดและ

อดออม  
4. เฉลย 2) จริงจัง  กรีกุง เ สร็จสิ้น 
   คําวา จริง กรี เสร็จ เปนคําที่ใชอักษรควบ 
  1) มีอักษรควบคือคําวา ทรุดโทรม 
  3) มีอักษรควบคือคําวา เทริด  รถแทรกเตอร 
  4) มีอักษรควบคือคําวา ปลอบใจ  ของขวัญ  
5. เฉลย 4) หาญกลา 
  1) ห นํา ว 
  2) สมาส อานวา สะ-หมาด เปนอักษรนํา 
  3) ฝรั่ง อานวา ฝะ-หรั่ง  
6. เฉลย 2) ยุงเหมือนผึ้งตีกัน 
   คําเปรียบที่ถูกตอง คือ “ยุงเหมือนยุงตีกัน” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พระเจาองคแรก คือ ครุโควินทซิงค 
   ศาสนาซิกข เปนศาสนาที่ตั้งขึ้นใหม พระศาสดาองคแรก คือ คุรุนานัก 

ผูที่นับถือศาสนาซิกขในระยะแรกตองประกอบพิธี “ปาหุล” กอน แลวจะไดนาม
พิเศษตอทายชื่อวา “สิงห” หรือ “ซิงห” และจะไดรับ 5 สิ่ง ที่เรียกวา “กกะ” คือ 

   - เกศ คือ การไวผมยาว โดยไมตองตัดเลย 
   - กังฆา คือ หวีขนาดเล็ก 
   - กฉา คือ กางเกงขาสั้น 
   - กรา คือ กําไลมือทําดวยเหล็ก 
   - กฤปาน คือ ดาบ 
   อมฤตสังสการ หมายถึง พิธีรับคนเขาสูศาสนาซิกข เพื่อแสดงความ

จํานงจะเขาเปนศิษยของพระศาสดาโดยแทจริงจะใหสัตยปฏิญาณวาจะรักษา
และปฏิบัติตามขอบัญญัติของศาสนา 

   ศาสนาซิกขมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต อันเปนความสุข    
ที่แทจริงและนิรันดรที่ชาวซิกขทุกคนปรารถนาจะดําเนินไปถึง คือ ความกลมกลืน
เขากับชีวิตของพระเจา หรือไดรับพระมหากรุณาจากพระเจา วิธีที่จะบรรลุ
จุดหมายปลายทางนั้นไดก็ตองบูชาพระเจา สวดเพลงสรรเสริญพระนาม และ
การฟงพระนาม  

2. เฉลย 2) ขวางทิศทางลมมรสุมทําใหไดรับปริมาณฝนนอย 
   การวางตัวของเทือกเขาในภาคตะวันตกจะวางตัวจากเหนือ-ใต มี

อิทธิพลตอสภาพภูมิอากาศของภาค คือ ขวางทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ที่พัดจากทะเลอันดามัน มีผลใหพื้นที่ตอนใน ไดแก จังหวัดตาก มีปริมาณฝนนอย 
และเปนเขตเงาฝน  

3. เฉลย 4) ทรงนําวิธีเขียนประวัติศาสตรแบบตะวันตกมาใชในงานเขียน 
   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดรับการยกยองเปนบิดาแหง

ประวัติศาสตรไทย เพราะทรงเปนผูสรางสรรคทางประวัติศาสตรนําวิธีการเขียน
ประวัติศาสตรแบบตะวันตกมาใชในงานเขียน  

4. เฉลย 4) การใชทรัพยากรใหเหมาะสมโดยใหเกิดสภาพสมดุล 
   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากร-

ธรรมชาติใหเหมาะสมโดยใหเกิดความสมดุล ดวยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดย
ใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนและเกิดคุณคามากที่สุดรวมทั้งการปรับปรุง
ของที่ชํารุดใหนํากลับมาใชใหม เพื่อใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด  

5. เฉลย 2) กฎหมายตราสามดวง 
   กฎหมายตราสามดวง จัดเปนภูมิปญญาของคนไทยในการสรางสรรค 

ขอกําหนด กฎระเบียบ กติกา เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน เพื่อใหคนไทยไดอยูในกฎที่รัฐเปนผูกําหนดขึ้น  

6. เฉลย 2) เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
   เงินที่นํามาใชในระบบเศรษฐกิจไมวาจะเปนเงินชนิดใด ทําหนาที่

สําคัญ 4 ประการ คือ 
   1. เปนหนวยในการวัดมูลคา 
   2. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
   3. เปนเครื่องสะสมมูลคา 
   4. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


