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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 1/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนกลุมคํานาม 
 1) ทุงแสงตะวัน   2) หุบเขากินคน 
 3) หวานจับใจ   4) รักนี้หัวใจเราจอง  
2. ขอใดมีคําที่ใชสระเพียงรูปเดียวทุกคํา 
 1) ครูมองดูหนู 2) คุณแมดุจริง 3) วัวอยูในสนาม 4) เรากําลังไป  
3. ขอใดมีคําวิเศษณบอกเวลา 
 1) หองนี้มีขนาดใหญโต 2) คุณปาตื่นเชา 
 3) ยุวดีชอบใสเสื้อสีฟา  4) นักเรียนหองนี้ตั้งใจเรียน  
4. ขอใดมีคําที่ใชรูปสระตางจากขออื่น 
 1) ตาไปตลาดกับยาย  2) พะแพงชอบดื่มโอยัวะ 
 3) ลูกโปงรองเพลงเกง  4) ปุยฝายชอบกินไขทอด  
5. คําในขอใดใชวรรณยุกตไมถูกตอง 
 1) กระตาก 2) รองเจี๊ยก 3) จุบจิ๊บ 4) ปบ  
6. ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 1) พี่บี้รองเพลงเพราะจนใครๆ ชื่นชอบ 
 2) หลินปงคลานไปมารอบกรง 
 3) กวาพอจะกลับบานลูกๆ ก็หลับหมดแลว 
 4) คุณแมพานองที่ไมสบายไปหาหมอ  
7. คําในขอใดเขียนสะกดคําผิด 
 1) สักหลาด 2) หลับใหล 3) อะหลั่ย 4) สาปแชง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “สมัยกอนนั้นหมูบานเรายังใชตะเกียงและเดินทางดวยเทา ชวยเหลือกันและ

รูจักกันหมด ปจจุบันนี้มีไฟฟาใช รถราวิ่งกันขวักไขว ผูคนมากมาย รั้วบาน
ติดกันยังไมรูจักกัน”  จากขอความดังกลาวมีความสัมพันธกับเรื่องใดมากที่สุด 

 1) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง 
 2) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรม 
 3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมตะวันออกเปนสังคมตะวันตกที่ทันสมัย  
2. ขอใดเปนการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนของพระพุทธเจา 
 1) กําหนดใหคณะสงฆรวมกันทําสังฆกรรม 
 2) การสรางพระพุทธรูป 
 3) การบําเพ็ญทานบารมีเพื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
 4) การบัญญัติวินัยสงฆ และชี้แนะใหทําสังคายนาพระธรรมวินัย  
3. การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรับปรุงประเทศดวยการรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกเขามานั้นสงผลตอสังคมไทยอยางไร 
 1) สภาพสังคมไทยเปนสังคมเปดมากขึ้น 
 2) สภาพชีวิตของคนไทยเปลี่ยนสภาพเปนตะวันตกมากขึ้น 
 3) สภาพชีวิตของคนไทยมีการตื่นตัวเรื่องการศึกษาการปกครอง 
 4) สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเมืองหลวงเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. เหตุใดชาวฮินดูตองเปลงคําวา “โอม” ในการสวดมนต 
 1) เปนคาถาอาคมของชาวฮินดู 
 2) เปนคําเริ่มตนในการสวดมนต 
 3) เปนคําสั่งที่ระบุไวในคัมภีรพระเวท 
 4) เปนคําแทนเทพเจาทั้ง 3 องค คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ  
5. การศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตรจุลภาคตรงกับการศึกษาขอใด 
 1) การสงออกสินคาไทยประจําป 2552 
 2) การลงทุนของชาวตางประเทศในไทย 
 3) ธุรกิจคาปลีกตลาดผลไมสี่มุมเมือง 
 4) อัตราการวางงานแรงงานไทยสูง  
6. การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีขั้นตอนเริ่มจากขอใดเปนอันดับแรก 
 1) การอาราธนาธรรม  2) การสมาทานศีล 
 3) การอาราธนาศีล   4) การบูชาพระรัตนตรัย  
7. เหตุผลสําคัญที่สุดของการมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคคือขอใด 
 1) ใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกสินคาตามที่ตองการ 
 2) ใหผูบริโภคมีโอกาสซื้อสินคาในราคาถูก 
 3) ใหผูบริโภคไดรับความพอใจในการบริโภค 
 4) ใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการบริโภค 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ทุงแสงตะวัน 
   เปนกลุมคํานาม 
  2) และ 4) เปนประโยค 
  3) เปนกลุมคําวิเศษณ  
2. เฉลย 1) ครูมองดูหนู 
   ครูมองดูหนู มี อู ออ   
3. เฉลย 2) คุณปาตื่นเชา 
   คําวา “เชา” เปนคําวิเศษณบอกเวลา  
4. เฉลย 2) พะแพงชอบดื่มโอยัวะ 
   แพง มีรูปสระ 2 รูป คือ ไมหนา ไมหนา 
   ดื่ม มีรูปสระ 2 รูป คือ พินทุอิ ฟนหนู 
   ยัวะ มีรูปสระ 2 รูป คือ ไมหันอากาศ ตัว ว วิสรรชนีย 
  1), 3) และ 4) มีรูปสระ 1 รูป  
5. เฉลย 3) จุบจิ๊บ 
   จุบจิ๊บ ที่ถูกตอง คือ จุบจิ๊บ  
6. เฉลย 2) หลินปงคลานไปมารอบกรง 
   มีกริยาตัวเดียว คือ คลาน 
   ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีกริยาสําคัญตัวเดียว มี   

ใจความเดียว 
  1), 3) และ 4) เปนประโยคความรวม  
7. เฉลย 3) อะหลั่ย 
   อะหลั่ย ที่ถูกตอง คือ อะไหล 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง 
   จากขอความ จัดเปนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง 

เนื่องจากในสังคมชนบทสมัยกอน ไมมีไฟฟาใช การติดตอสัญจรกระทําดวยการ
เดินทางดวยเทาเปนสวนใหญ มีการติดตอสัมพันธกันในระบบเครือญาติ และ
รูจักกันหมด ซึ่งปจจุบันนี้ความเจริญเขาถึงทุกหมูบาน เปนระบบสังคมเมืองเปน
สวนใหญ  

2. เฉลย 4) การบัญญัติวินัยสงฆ และชี้แนะใหทําสังคายนาพระธรรมวินัย 
   พุทธจริยาวัตรในการธํารงรักษาพระศาสนาใหยั่งยืน พระพุทธเจา

ทรงดําเนินการ ดังนี้ 
   1. การบัญญัติพระวินัยสงฆ เปนหลักในการปกครองคณะสงฆ 

จํานวน 227 ขอ 
   2. ทรงกําหนดหนาที่ใหพุทธบริษัทนําไปปฏิบัติ เรียกวา พุทธ-

ปณิธาน ๔ เชน ศึกษาพระธรรมใหเขาใจชัดเจน 
   3. ทรงชี้แนะใหทําสังคายนาพระธรรมวินัย โดยใหหมูสงฆทํา

สังคายนาเปนหมวดหมู  
3. เฉลย 1) สภาพสังคมไทยเปนสังคมเปดมากขึ้น 
   รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาดตามแบบพระมหากษัตริย

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตพระองคก็ไดทรงเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติบางอยาง เชน การหามราษฎรเขาใกลชิด การยิงกระสุนเวลาเสด็จ
พระราชดําเนินและบังคับใหราษฎรปดประตูหนาตางบานเรือน 

   ประเทศตะวันตกที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย   
ไมมีประเพณีตัดสิทธิราษฎรแบบนี้ จึงโปรดใหยกเลิกประเพณีดังกลาว อนุญาต
ใหราษฎรเขาเฝาโดยสะดวก และเปดโอกาสใหผูที่ ไดรับความเดือดรอน     
ถวายฎีการองทุกขในขณะที่เสด็จพระราชดําเนิน ทําใหสภาพสังคมไทยเปน
สังคมเปดมากขึ้น  

4. เฉลย 4) เปนคําแทนเทพเจาทั้ง 3 องค คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ 
   การเปลงเสียง “โอม” ในการสวดมนตของชาวฮินดูนั้น เพราะเปน

คําแทนเทพเจาทั้ง 3 องค คือ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ โดย “อะ” ใช
แทนเทพเจาพระศิวะ “อุ” ใชแทนเทพเจาพระวิษณุ และ “มะ” ใชแทนเทพเจา
พระพรหม  

5. เฉลย 3) ธุรกิจคาปลีกตลาดผลไมสี่มุมเมือง 
   เศรษฐศาสตรจุลภาค คือ การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจใน

ระดับยอยๆ เชน ระดับบุคคล ครัวเรือน ผูผลิต และผูประกอบการ เชน 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา การคาปลีกของรานขายผลไม  

6. เฉลย 4) การบูชาพระรัตนตรัย 
   ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งงานมงคลและงาน

อวมงคล จะตองมีเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยที่ถือเปนอามิสบูชา 3 อยาง 
คือ ธูป เทียน และดอกไม  

7. เฉลย 4) ใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการบริโภค 
   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายเพื่อปองกันมิใหผูขาย ผูผลิตหรือ
ผูประกอบการเอาเปรียบผูบริโภค โดยกําหนดสิทธิของผูบริโภค ดังนี้ 

   1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลขาวสาร ขอมูลสรรพคุณบรรยายของสินคา 
   2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคา หรือบริการ 
   3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา หรือบริการ 
   4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
   5. สิทธิที่จะไดรับการชดเชยคาเสียหายจากผูประกอบการ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


