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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 2/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําที่เขียนตัวการันตผิด 
 1) อุโมงค  อัฒจันทร  2) พันธขาว  เปรมปรีด 
 3) กอลฟ  อัปลักษณ  4) วาจาสิทธิ์  หอยเจดีย  
2. คําในขอใดเปนคํานามทุกคํา 
 1) จัดฟน ขับรถ   2) ประปา เลนกล 
 3) ระยิบ วุนวาย   4) ความรัก การเงิน  
3. ขอใดเปนประโยคความซอน 
 1) เดินเลนยามเชาเปนการออกกําลัง 2) ตุกตาที่วางบนโตะมีราคาไมแพง 
 3) เขากลับถึงบานก็อาบน้ําทันที 4) บานหลังนั้นทรุดโทรมมากแลว  
4. ขอใดมีคําประสม 4 สวนทุกคํา 
 1) วันอาทิตยฉันไมวาง  2) บานชองรกรุงรัง 
 3) ดอกไมบานสะพรั่ง  4) ไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล  
5. ขอใดที่เสียงกับรูปวรรณยุกตตรงกันทุกคํา 
 1) กระตายหมายจันทร  2) พายเรือทวนน้ํา  
 3) ดินพอกหางหมู   4) กิ้งกาไดทอง  
6. ขอใดมีการประสมอักษรตางจากขออื่น 
 1) กาญจน 2) สันต 3) เสิรฟ 4) เสนห 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นิติกรรมขอใดที่ผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเอง 
 1) สมภพขอยืมเงินเพื่อนเพื่อจายคาเทอม 
 2) สมใจยื่นคํารองตอเจาพนักงานเขตเพื่อขอเปลี่ยนชื่อ 
 3) สมเจตนํานาฬิกาไปจํานําที่โรงรับจํานําเพื่อไปซื้อหนังสือเรียน 
 4) สมศรีรับเงินจากลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรียากจน  
2. สหกรณรานคามีหนาที่หลักตรงกับขอใด 
 1) แบงปนผลกําไรใหแกสมาชิก 2) ฝกอาชีพการคาใหแกสมาชิก 
 3) จัดจําหนายสินคาที่สมาชิกตองการ 4) วางจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิก  
3. ปาไมประเภทใดที่ปลูกไดดีแถบภูมิประเทศที่เปนชายฝงทะเล และปาไม

ประเภทนี้มีมากที่สุดในภาคใด 
 1) ปาเบญจพรรณ - ภาคเหนือ 2) ปาดงดิบ - ภาคใต 
 3) ปาแดง - ภาคกลาง  4) ปาชายเลน - ภาคใต  
4. “สันยาสี” เปนบุคคลประเภทใด 
 1) บุคคลผูสั่งสอนคัมภีรพระเวท 
 2) บุคคลผูเสียสละบานเรือน มุงสูธรรมชั้นสูงสุด 
 3) บุคคลผูประกอบพิธีบูชายัญ 
 4) บุคคลผูเบื่อชีวิตทางโลก ออกบําเพ็ญธรรมอยูตามถ้ํา  
5. ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรีคือใคร 
 1) นายกรัฐมนตรี   2) ประธานรัฐสภา 
 3) ประธานองคมนตรี  4) ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. นายสุเทพตองการที่จะเขาเปนสังคมของชาวซิกข เขาตองผานพิธีในขอใดจึงจะ

ถูกตอง 
 1) พิธีศีลกําลัง   2) พิธีปาหุล 
 3) พิธีสังคัต   4) พิธีอมฤตสังสการ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) พันธขาว  เปรมปรีด 
   พันธขาว ที่ถูกตอง คือ พันธุขาว 
   เปรมปรีด ที่ถูกตอง คือ เปรมปรีดิ์  
2. เฉลย 4) ความรัก การเงิน 
   อาการนาม คือ คํานามที่เรียกสิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีขนาด จะมีคําวา 

“ความ” และ “การ” นําหนา คําวา “ความ” ใชนําหนาคํากริยาที่แสดงความ
เปนไปทางจิตใจ หรือแสดงความนึกคิด เชน ความรัก, ความคิด, ความเขาใจ 
และ ความเจริญ เปนตน  

   และ คําวา “ความ” ใชนําหนาคําวิเศษณ เชน ความสุข, ความดี 
และ ความชั่ว เปนตน 

   คําวา “การ” ใชนําหนาคํากริยาที่แสดงความเปนไปทางกาย วาจา 
เชน การนอน, การเดิน, การวิ่ง และ การพูด เปนตน 

   ยกเวน คําวา “การบาน, การเรือน และ การเมือง” เปนคํานาม
ทั่วไป เพราะคําวา “บาน, เรือน และ เมือง” เปนคํานามไมใชคํากริยาหรือคํา
วิเศษณ   

3. เฉลย 2) ตุกตาที่วางบนโตะมีราคาไมแพง 
   เปนประโยคความซอน 
  1) และ 4) เปนประโยคความเดียว 
  3) เปนประโยคความรวม  
4. เฉลย 2) บานชองรกรุงรัง 
   เนื่องจากทุกคํามีพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวสะกด       

สวนตัวเลือก 1) และ 4) มีตัวการันตเพิ่มดวย  
5. เฉลย 4) กิ้งกาไดทอง 
   กิ้ง เสียงโท รูปโท 
   กา เสียงเอก รูปเอก 
   ได   เสียงโท รูปโท 
   ทอง เสียงสามัญ ไมมีรูป   
6. เฉลย 4) เสนห 
   เปนการประสมอักษรแบบ 4 สวนพิเศษ ประกอบดวย พยัญชนะตน 

เสียงสระ เสียงวรรณยุกต ตัวการันต 
  1), 2) และ 3) เปนการประสมอักษรแบบ 5 สวน ประกอบดวย 

พยัญชนะตน เสียงสระ เสียงวรรณยุกต ตัวสะกด ตัวการันต 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สมศรีรับเงินจากลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรี

ยากจน 
   ผูเยาว คือ เด็กหรือบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ บุคคลจะบรรลุ

นิติภาวะได 2 กรณี คือ อายุครบ 20 ปบริบูรณ หรือทําการสมรสซึ่งชายหรือ
หญิงจะทําการสมรสไดตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา โดยชายและหญิง 
ตองมีอายุ 17 ปบริบูรณ  

   นิติกรรมที่ผูเยาวสามารถกระทําไดดวยตนเอง ดังนี้ 
   1. ทําพินัยกรรมอายุครบ 15 ปบริบูรณ 
   2. กระทํากิจกรรมตามฐานานุรูป เชน ซื้ออาหารรับประทาน      

ซื้อเครื่องเขียน เปนตน 
   3. กิจกรรมเฉพาะตัว เชน รับบุตรในครรภเปนของตนเอง 
   4. รับของจากบุคคลอื่นดวยความเสนหา เชน สมศรีรับเงินจาก 

ลุงเดช เนื่องจากลุงเดชมีความสงสารที่สมศรียากจน  
2. เฉลย 3) จัดจําหนายสินคาที่สมาชิกตองการ 
   สหกรณร านค า  เปนสหกรณที่ รวมตั วกัน เ พื่อ จัดหา สินค า    

อุปโภค-บริโภคมาจําหนายแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป สหกรณรานคาแหงแรก
ของประเทศไทย คือ สหกรณรานคาที่คิดโดยชาวบานในทองที่อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ. 2480 แตไมนานไดเลิกกิจการไป  

3. เฉลย 4) ปาชายเลน - ภาคใต 
   ปาชายเลน เปนปาไมไมผลัดใบ ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลที่เปนดินเลน 

และเปนปาไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมาก เพราะไมที่ขึ้นในเขตปาชายเลนเปน
ไมที่เจริญเติบโตเร็ว ไดแก โกงกาง เหงือกปลาหมอ เปนตน โดยนําทุกสวนของ
ตนไมไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังมีคุณคาทางระบบนิเวศวิทยา และเปนแหลง
อนุบาลสัตวน้ําอีกดวย  

4. เฉลย 2) บุคคลผูเสียสละบานเรือน มุงสูธรรมชั้นสูงสุด 
   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดกําหนดหลักอาศรม ๔ ขั้นตอนของชีวิต 

ดังนี้ 
   1. พรหมจารี ศึกษาเลาเรียนและประพฤติพรหมจรรย จนถึงอายุ 

25 ป ศึกษาจบ จึงกลับบาน 
   2. คฤหัสถ ผูครองเรือน จบจากการศึกษากลับบานชวยบิดามารดา

ทํางาน แตงงานเพื่อรักษาวงศตระกูล ประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมเปน
เครื่องดําเนินชีวิต 

   3. วานปรัสถ สังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหบุตรธิดา ออกอยูปา 
แสวงหาความสงบ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม การออกอยูปาอาจจะทําเปนครั้ง
คราวก็ได 

   4. สันยาสี ปริพาชก เปนระยะสุดทายแหงชีวิต สละความสุขทางโลก 
ออกบวชเปนปริพาชก เพื่อหลุดพนจากสังสารวัฏ คือ โมกษะ  

5. เฉลย 1) นายกรัฐมนตรี 
   ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรี คือ นายก- 

รัฐมนตรี  
6. เฉลย 2) พิธีปาหุล 
   พิธีปาหุล เปนพิธีลางบาปผูที่เขาสูสังคมซิกข 
  1) พิธีศีลกําลัง เปนการยืนยันวาตนยอมรับนับถือศาสนาคริสต    

อยางแทจริง 
  3) พิธีสังคัต เปนการชุมนุมผูที่นับถือศาสนาซิกขดวยการปฏิบัติที่    

เทาเทียมกัน 
  4) พิธีอมฤตสังสการ เปนพิธีรับคนเขาสูศาสนาซิกข  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


