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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 4/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมใชประโยคถามใหตอบ 
 1) จะทําอะไรใหหนู   2) อะไรๆ ก็ใหหนูทํา 
 3) จะใหอะไรหนูทํา   4) จะใหหนูทําอะไร  
2. เหตุใดพยัญชนะจึงมีเสียงนอยกวารูป 
 1) รูปพยัญชนะชวยใหภาษาเขียนสมบูรณ 
 2) เสียงพยัญชนะมีรูปพยัญชนะไดหลายรูป 
 3) เสียงพยัญชนะมีมากอนรูปพยัญชนะ 
 4) การออกเสียงจะมีความหลากหลายนอยกวาการเขียน  
3. ขอใดสะกดถูกตอง 
 1) ตระเวร 2) ตางๆ นาๆ 3) ตะราง 4) ตําหรับ  
4. คําใดมีรูปสระตางจากขออื่น 
 1) พร 2) บวก 3) เฉย 4) เกิน  
5. ขอใดเขียนสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) เกล็ดปลาเกร็ดความรู    พรอมพรั่งพลูใบพลูงาม 
 2) คําแปลผันแปรตาม    คลาดเคลื่อนความยามพรัดพราก 
 3) ครองแครงแลน้ําพริก    แกงขลุกขลิกพลิกแพลงยาก 
 4) ปลาบปลื้มครื้นเครงมาก    คลองแคลวปากกล้ํากรืนไป 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “ชีวิตเปนทุกข” ความหมายตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงขอใด 
 1) ชีวิตมนุษยนาสงสาร  2) ความทุกขเปนขอเท็จจริงของชีวิต 
 3) ความทุกขเปนเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง 4) ไมควรจริงจังกับชีวิตมากเกินไป  
2. “นายณเดชที่เปนเจาของธุรกิจรานอาหารตามสั่ง” ขอความดังกลาวนายณเดช

เขาหลักเกณฑดานใดตามรัฐธรรมนูญ 
 1) ดานหนาที่ของชาวไทย 2) ดานสิทธิของชาวไทย 
 3) ดานเสรีภาพของชาวไทย 4) ดานหลักประชาธิปไตย  
3. ขอใดเปนลักษณะของบุคคลที่มีหลักธรรม “ธัมมัญุตา” 
 1) นองหนึ่งรูจักแบงแยกมิตรแทมิตรเทียม 
 2) นองสองรูวาผูไดรับกรรมดีมาจากพฤติกรรมดี 
 3) นองสามรูจักปรับปรุงตนเองใหมีระเบียบวินัย 
 4) นองสี่รูดีวาผูทําความดียอมมีคนสรรเสริญ  
4. ปญหาดินเค็มที่เกิดขึ้นในภาคกลางมีสาเหตุจากขอใด 
 1) การใชปุยและยาฆาแมลงของเกษตรกร 
 2) การทํานาเกลือในเขตปาชายเลน 
 3) การเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ําจืด 
 4) การขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร  
5. การบริจาคซะกาตนั้นนอกจากเนนความเอื้อเฟอแลวยังหมายรวมถึงภาพรวม

ของสังคมอยางไร 
 1) เพื่อลดความเห็นแกตัว 
 2) เพื่อชวยใหสังคมอยูรอด 
 3) เพื่อแสดงความศรัทธาตอพระเจา 
 4) เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) อะไรๆ ก็ใหหนูทํา 
   ประโยค “อะไรๆ ก็ใหหนูทํา” คําวา “อะไร” เปนคําสรรพนามไมชี้เฉพาะ 

เมื่อประกอบในประโยคจึงไมตองการคําตอบ  
  1), 3) และ 4) “อะไร” เปนคําสรรพนามใชถาม เมื่อประกอบอยูใน

ประโยคจึงตองการคําตอบ  
2. เฉลย 2) เสียงพยัญชนะมีรูปพยัญชนะไดหลายรูป 
   พยัญชนะไทยมีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง และมีรูปพยัญชนะ 44 รูป 

เนื่องจากเสียงพยัญชนะบางเสียงมีรูปพยัญชนะมากกวา 1 รูป ไดแก 
    เสียง  /ข/ มีรูป  ข ฃ 
    เสียง  /ค/ มีรูป  ค ฅ ฆ 
    เสียง  /ช/ มีรูป  ช ฌ 
    เสียง  /ย/ มีรูป  ญ ย 
    เสียง  /ด/ มีรูป  ด ฎ 
    เสียง  /ต/ มีรูป  ต ฏ 
    เสียง  /ถ/ มีรูป  ถ ฐ 
    เสียง  /ท/ มีรูป  ท ธ ฑ ฒ 
    เสียง  /น/ มีรูป  น ณ 
    เสียง  /พ/ มีรูป  พ ภ 
    เสียง  /ล/ มีรูป  ล ฬ 
    เสียง  /ส/ มีรูป  ส ศ ษ  
3. เฉลย 3) ตะราง 
  1) ตระเวร ที่ถูกตอง คือ ตระเวน 
  2) ตางๆ นาๆ ที่ถูกตอง คือ ตางๆ นานา 
  4) ตําหรับ ที่ถูกตอง คือ ตํารับ  
4.  เฉลย 4) เกิน 
   เกิน เปนสระเปลี่ยนรูป ซึ่งเสียงสระทั้ง 32 เสียง ถามีตัวสะกด   

จะแบงเปน 3 ประเภท คือ 
   - คงรูป ไดแก สระ อา อิ อี อึ อื อุ อู 
   - เปลี่ยนรูป ไดแก สระ อะ เอะ แอะ เออ  เกิน ประสมสระเออ 

ตัวสะกด คือ น เมื่อประสมแลวไดรูปดังนี้ ก + เ-อ + น = เกิน 
   - ลดรูป ไดแก สระโอะ 
     สระออ เมื่อมี ร สะกด 
     สระเออ เมื่อมี ย สะกด 
     สระอัว 
 1) พร ประสมสระออ 
  เมื่อมี ร สะกด จะไดรูปดังนี้ พ + -อ + น = พร 
 2) บวก ประสมสระอัว 
  จะไดรูปดังนี้ บ + ว-ั  + ก = บวก  
 3) เฉย ประสมสระเออ 
  เมื่อมี ย สะกด จะไดรูปดังนี้ ฉ + เ-อ + ย = เฉย 

5. เฉลย 3) ครองแครงแลน้ําพริก    แกงขลุกขลิกพลิกแพลงยาก 
  1) พรั่งพลู ที่ถูกตอง คือ พรั่งพรู 
  2) พรัดพราก ที่ถูกตอง คือ พลัดพราก 
  4) กล้ํากรืน ที่ถูกตอง คือ กล้ํากลืน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ความทุกขเปนขอเท็จจริงของชีวิต 
   หลักพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับความทุกขของมนุษยวาเปน

ขอเท็จจริงของชีวิต คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจ เปนสภาวะที่ทนไดยาก 
ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ความผิดหวัง และการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เปนตน  

2. เฉลย 2) ดานสิทธิของชาวไทย 
   สิทธิ คือ ประโยชนหรืออํานาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและ

คุมครองมิใหมีการละเมิด รวมทั้งบังคับการใหเปนไปตามสิทธิในกรณีที่มีการ
ละเมิดดวย เชน สิทธิในครอบครัว สิทธิความเปนอยูสวนตัว สิทธิในเกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู สิทธิในการ
เดินทาง สิทธิในทรัพยสิน เปนตน  

3. เฉลย 2) นองสองรูวาผูไดรับกรรมดีมาจากพฤติกรรมดี 
   สัปปุริสธรรม ๗ คือหลักธรรมของคนดี กลาวคือ ผูที่จะไดชื่อวา

เปนคนดีในทัศนะของพระพุทธศาสนาตองมีหลักธรรม 7 ประการนี้คือ 
   1. รูจักเหตุหรือธัมมัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักเหตุ รูจัก

วิเคราะหหาสาเหตุของสิ่งตางๆ 
   2. รูจักผลหรืออัตถัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักผลที่จะเกิดขึ้น

จากการกระทํา 
   3. รูจักตนหรืออัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักตน ทั้งในดาน

ความรูคุณธรรมและความสามารถ 
   4. รูจักประมาณหรือมัตตัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจัก

ประมาณ รูจักหลักของความพอดี การดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 
   5. รูจักกาลเวลาหรือกาลัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจัก

กาลเวลา รูจักเวลาไหนควรทําอะไร แลวปฏิบัติใหเหมาะสมกับเวลานั้นๆ 
   6. รูจักปฏิบัติหรือปริสัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติ 

การปรับตนและแกไขตนใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมและชุมชน 
   7. รูจักบุคคลหรือบุคคลัญุตา หมายถึง ความเปนผูรูจักปฏิบัติตน

ใหเหมาะสมกับบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน การที่บุคคลใดนําเอาหลัก       
สัปปุริสธรรม ๗ มาใชในการดําเนินชีวิต จะชวยใหชีวิตพบกับความสุขในชีวิตได  

4. เฉลย 3) การเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ําจืด 
   ดินเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอวิถีชีวิตของคนไทย ปญหาความ

เสื่อมโทรมทางทรัพยากรดินในปจจุบันพบไดทั่วไป สวนในภาคกลางพบวาดินเค็ม
และเสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่น้ําจืด น้ําทะเลจาก
นากุงทําใหที่นาและพืชผักผลไมเสียหาย  

5. เฉลย 4) เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม 
   ซะกาต แปลวา บริสุทธิ์ หมดจด เจริญงอกงาม ในที่นี้หมายถึง   

การบริจาคทาน จุดประสงคของการใหทานนอกจากจะเปนการพัฒนาจิตใจให
สูงขึ้นแลว ยังเปนการชวยเหลือคนที่กําลังมีความทุกขเดือดรอนใหผอนคลาย 
เปนการทําโลกใหนาอยู 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

เปนสระลดรูป


