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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 1/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดจัดเปนเสียงในภาษา 
 1) ตะวันนั่งผิวปากเบาๆ 
 2) เมื่อคืนฟาผาเสียงดังเปรี้ยงลงกลางทุงนา 
 3) คลื่นกระทบฝงเสียงดังครืนๆ 
 4) พี่ออยแนะนําวิธีการใชยารักษาสิวแกชะเอม  
2. คําในขอใดมีอักษรต่ําทุกคํา 
 1) นางเงือก  พราหมณ 2) บาดาล  หิวโหย 
 3) ทอแท  แผดเผา   4) อับอาย  ผีสาง  
3. สํานวนใดไมเกี่ยวกับการพูด 
 1) ชักแมน้ําทั้งหา   2) ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
 3) ปากปราศรัยใจเชือดคอ 4) น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง  
4. คําในขอใดอานออกเสียงไมถูกตอง 
 1) กลวิธี  อานวา  กน-ละ-วิ-ที 2) ศุลกากร  อานวา  สุน-กา-กอน 
 3) ทระนง  อานวา  ทอ-ระ-นง 4) พลีกรรม  อานวา  พะ-ลี-กํา  
5. ขอใดใชรูปวรรณยุกตไมถูกตอง 
 1) กวยเตี๋ยว 2) ผลุบโผล 3) ขวักไขว 4) โพลเพล  
6. คําวิเศษณในประโยคใด มีคําวิเศษณบอกลักษณะ 
 1) ผึ้งเดินไปโรงเรียน  2) นองอยูหนาบาน 
 3) ดอกมะลิมีกลิ่นหอม 4) คุณแมไปซื้อของแตเชา  
7. คําในขอใดใชลักษณนามซ้ําชื่อทั้งหมด 
 1) เกวียน  ซอ   2) อวน  โพงพาง 
 3) โรงเรียน  ตําบล   4) แมน้ํา  สรอยทอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ศาสนามีประโยชนตอสังคมหลายประการ  ยกเวนขอใด 
 1) ทําใหบุคคลปกครองตนเองได 
 2) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 3) ชวยใหผูที่นับถือเปนคนดี สังคมสงบเรียบรอย 
 4) ชวยใหเกิดความสําเร็จในสิ่งที่สวดออนวอน  
2. การเบียดบังทรัพยของผูอื่นมาเปนของตน เรียกวาอะไร 
 1) ยักยอกทรัพย 2) กรรโชกทรัพย 3) ลักทรัพย 4) ปลนทรัพย  
3. ขอใดไมใชหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม 
 1) ศรัทธาในวันพิพากษา 2) ศรัทธาตอกฎแหงกรรม 
 3) ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน 4) ศรัทธาในผูแทนของอัลลอฮ  
4. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการขอใดเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง

ตามวิถีประชาธิปไตย 
 1) หลักการรวมอํานาจ  2) หลักการแบงอํานาจ 
 3) หลักการกระจายอํานาจ 4) หลักการรวมอํานาจและแบงอํานาจ  
5. พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด 
 1) รอนชื้นแบบมรสุม  2) อบอุนชื้น 
 3) รอนแหงแลง   4) หนาวเย็นฝนตกชุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขอใดจัดเปนการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค 
 1) การศึกษาเกี่ยวกับราคาลําไยภายในประเทศ 
 2) การศึกษาเกี่ยวกับการสงออกและนําเขาทุเรียนของภาคเอกชน 
 3) การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคขาว ผัก และผลไมภายในประเทศ 
 4) การศึกษาพฤติกรรมการใชจายสินคาและบริการที่มีผลตอภาวะเงินเฟอ

ภายในประเทศ  
7. ภาวะโลกรอนมีสาเหตุพื้นฐานของปญหามาจากตัวกระทําในขอใด 
 1) แกสเรือนกระจก 
 2) ธารน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก 
 3) รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย 
 4) การใชสาร CFC ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) พี่ออยแนะนําวิธีการใชยารักษาสิวแกชะเอม 
   เสียงในภาษา คือ เสียงที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อสื่อความหมาย

ระหวางมนุษยดวยกัน ดังนั้นจึงหมายถึงเสียงพูด  
2. เฉลย 1) นางเงือก  พราหมณ 
   ทั้ง 2 คํา เปนอักษรต่ํา 
  2) บาดาล เปนอักษรกลาง  หิวโหย เปนอักษรสูง 
  3) ทอแท เปนอักษรต่ํา  แผดเผา เปนอักษรสูง 
  4) อับอาย เปนอักษรกลาง  ผีสาง เปนอักษรสูง  
3. เฉลย 2) ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
   ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา หมายถึง ทําในสิ่งที่ไมเปนประโยชน 
  1) ชักแมน้ําทั้งหา หมายถึง พูดจาหวานลอมใหเชื่อ 
  3) ปากปราศรัยใจเชือดคอ หมายถึง คนที่พูดดี แสดงถึงความหวังดี 

แตในใจคิดราย 
  4) น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง หมายถึง พูดมาก แตไดเนื้อหาสาระนอย  
4. เฉลย 2) ศุลกากร  อานวา  สุน-กา-กอน 
   ศุลกากร  ที่ถูกอานวา  สุน-ละ-กา-กอน  
5. เฉลย 1) กวยเตี๋ยว 
   กวยเตี๋ยว ที่ถูกตอง คือ กวยเตี๋ยว  
6. เฉลย 3) ดอกมะลิมีกลิ่นหอม 
   คําวิเศษณ คือ คําที่ทําหนาที่ประกอบคําอื่นเพื่อใหไดใจความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น  
7. เฉลย 3) โรงเรียน  ตําบล 
  1) เกวียน ใชลักษณนามวา เลม 
   ซอ ใชลักษณนามวา คัน 
  2) อวน  โพงพาง ใชลักษณนามวา ปาก 
  4) แมน้ํา ใชลักษณนามวา สาย 
   สรอยทอง ใชลักษณนามวา เสน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ชวยใหเกิดความสําเร็จในสิ่งที่สวดออนวอน 
   การสวดออนวอนไมใชเพื่อความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ไมใช

ประโยชนของศาสนา เพราะวัตถุประสงคของการสวดเพื่อความใกลชิดกับศาสดา 
หรือพระผูเปนเจา เพื่อความสงบทางใจ ไมใชเพื่อความสําเร็จในสิ่งที่ตนออนวอน  

2. เฉลย 1) ยักยอกทรัพย 
   ความผิดเกี่ยวกับทรัพย หมายถึง ความผิดที่กระทําตอทรัพยผูอื่น 

เปนความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดความผิด      
ตอทรัพยไว ดังนี้ 

   1. ความผิดฐานยักยอกทรัพย คือ การเบียดบังเอาทรัพยของผูอื่น 
ซึ่งเจาของทรัพยไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลรักษาหรือครอบครองทรัพยนั้น 
แตผูกระทําผิดไดหาโอกาสเบียดเบียนทรัพยนั้นไปเปนของตน 

   2. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย คือ การขมขูใหผูอื่นใหทรัพยแกตน 
โดยใชกําลังเขาทําราย หรือขูวาจะทําอันตรายตอชีวิต 

   3. ความผิดฐานลักทรัพย คือ ผูกระทําผิดเอาทรัพยของผูอื่นไป
เปนสิทธิ์ของตนโดยทุจริต 

   4. ความผิดฐานปลนทรัพย คือ การชิงทรัพย โดยมีผูรวมกระทําผิด
ดวยกัน ตั้งแต 3 คนขึ้นไป  

3. เฉลย 2) ศรัทธาตอกฎแหงกรรม 
   หลักศรัทธาหรือหลักอิหมาม หมายถึง หลักการที่มุสลิมทุกคนตอง

ยึดมั่นศรัทธาในจิตใจ ไมอาจปฏิเสธหลักการขอใดได ดังนี้  
   1. การศรัทธาวาอัลลอฮเปนพระเจา 
   2.  การศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮของอัลลอฮ 
   3.  การศรัทธาในบรรดาคัมภีรของอัลลอฮ  
   4. การศรัทธาในบรรดารอซูลของอัลลอฮ รอซูล หมายถึง ผูรับสาร

หรือคําสั่งใชของอัลลอฮ 
   5. การศรัทธาในวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮ) และวันพิพากษา  
   6. การศรัทธาในกฎกําหนดสภาวการณวามาจากอัลลอฮทั้งสิ้น  
4. เฉลย 3) หลักการกระจายอํานาจ 
   ระเบียบบริหารราชการแผนดิน แบงการปกครองออกเปน 3 

ลักษณะ คือ การรวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจ ที่เปดโอกาส
ใหประชาชนปกครองตนเอง ถือเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญที่สุด  

5. เฉลย 1) รอนชื้นแบบมรสุม 
   ประเทศไทยตั้งอยูในเขตละติจูดต่ํา ระหวางเสนศูนยสูตรและเสน

ทรอปกออฟแคนเซอรจึงมีอากาศรอน อุณหภูมิสูงตลอดป แมแตในฤดูหนาว 
เดือนที่รอนที่สุด คือ เดือนเมษายน ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งเปน
พื้นที่สวนใหญ คือ รอนชื้นแบบมรสุม อิทธิพลของมรสุมที่พัดเขาสูประเทศไทย 
มี 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

6. เฉลย 2) การศึกษาเกี่ยวกับการสงออกและนําเขาทุเรียนของภาคเอกชน 
   เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) คือ การศึกษาระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม ไมวาจะเปนเรื่องการจางงานและการวางงาน อัตราคาจาง 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อจะสามารถวางแนวนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
โดยรวมใหดีขึ้น หรือเพื่อบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ไดตั้งไว  

7. เฉลย 4) การใชสาร CFC ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ภาวะโลกรอน (Global Warming) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งมีตนเหตุจากที่
มนุษยไดเพิ่มปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด จากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ 
การขนสงและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นมนุษยยังเพิ่ม     
คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) และตัดไมทําลายปา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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