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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 2/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมใชประโยคความเดียว 
 1) ทองฟาวันนี้แจมใส 
 2) บานเมืองยามนี้ตองการความสามัคคี 
 3) ทะเลอันดามันมีความงดงามมาก 
 4) พอสั่งใหคนสวนรดน้ําตนไม  
2. คําในขอใดมีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางทุกคํา 
 1) ทําทา  งาชาง  ลากหญา 2) สุจริต  เศษผง  ฉิ่งฉาบ 
 3) ปกครอง  ตกเบ็ด  เด็กบา 4) รกราก  ยายเฒา  นางงาม  
3. ขอใดมีคําวิเศษณ 
 1) สวรรคและสรางสิ่งงามตามใจปอง 2) กีฬาเปนยาวิเศษ 
 3) แมซื้อกระเปา   4) นองตื่นเตนที่ไดไปเที่ยว  
4. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 1) ดาวเรือง 2) หงอนไก 3) บานแยม 4) ราตรี  
5. คําในขอใดใชพยัญชนะตนเหมือน “สายันต” 
 1) ยากแคน 2) ชลาสินธุ 3) ศักราช 4) โปรยปราย  
6. ขอใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด 
 1) กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 2) ฉันอยูเพื่อเยื่อใยในมนุษย 
 3) หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา 4) อยาใสใจจงจําเปนบทเรียน  
7. โคลงสี่สุภาพ มีการกําหนดบังคับรูปเอก-โท จํานวนเทาใด 
 1) เอก 4 โท 7 2) เอก 5 โท 7 3) เอก 7 โท 4 4) เอก 7 โท 5 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยอยางไร 
 1) เปนพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ 
 2) เปนเครื่องมือสรางความเชื่อมั่นตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
 3) เปนขอมูลที่ชวยใหมนุษยสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง 
 4) เปนเครื่องแสดงความกาวไกลของเทคโนโลยีในดานภูมิศาสตร  
2. พระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบัติอยางไรกับสมุทัย 
 1) ใหรูเทาทัน   2) ใหนํามาแกไขปญหา 
 3) ใหละทิ้ง   4) ใหเขาใจอยางแทจริง  
3. หลักฐานใดสามารถใหขอมูลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

การปกครองไดดีและนาเชื่อถือที่สุด 
 1) จารึก   2) จดหมายเหตุ 
 3) บันทึกของชาวตางชาติ 4) วิทยานิพนธประวัติศาสตร  
4. “อรอุมาเรียนจบการศึกษาเมื่ออายุ 25 ป บิดาใหแตงงานแลวสงไปคุมงาน    

ที่ประเทศจีน 10 ป” จากขอความอรอุมามีชีวิตอยูในขั้นตอนใดตามหลักอาศรม ๔ 
ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

 1) พรหมจารี 2) คฤหัสถ 3) วานปรัสถ 4) สันยาสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. หลักการสหกรณที่ไดรับการยอมรับเปนสากลเรื่องความเอื้ออาทรตอชุมชน

หมายความวาอยางไร 
 1) รับรูปญหาของชุมชน 
 2) การปกครองตนเอง 
 3) ตองชวยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
 4) ควบคุมสมาชิกตามวิถีทางประชาธิปไตย  
6. วันฉลองวันประสูติของพระเยซูเรียกวาวันใด 
 1) วันอีสเตอร   2) วันคริสตมาส 
 3) วันวาเลนไทน   4) วันขอบคุณพระเจา  
7. ปจจุบันการนับศักราชของประเทศจีนและอินเดียอยางเปนทางการใชแบบใด 
 1) คริสตศักราช   2) พุทธศักราช 
 3) มหาศักราช   4) ฮิจเราะหศักราช 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) พอสั่งใหคนสวนรดน้ําตนไม 
   เปนประโยคความซอน  
2. เฉลย 3) ปกครอง  ตกเบ็ด  เด็กบา 
   ปกครอง  ตกเบ็ด  เด็กบา  พยัญชนะตนของคําเปนอักษรกลาง

ทั้งหมด 
  1) และ 4) พยัญชนะตนของคําเปนอักษรต่ําทั้งหมด 
  2) พยัญชนะตนของคําเปนอักษรสูงทั้งหมด  
3. เฉลย 2) กีฬาเปนยาวิเศษ 
   คําวา “วิเศษ” เปนคําวิเศษณบอกลักษณะ  
4. เฉลย 1) ดาวเรือง 
   ดาวเรือง คําวา เรือง มีเสียงสระประสม คือ สระเอือ (อือ + อา)  
5. เฉลย 3) ศักราช 
   ศักราช มีพยัญชนะตนเหมือน สายันต เนื่องจากขึ้นตนดวย

พยัญชนะอักษรสูง และตามดวยอักษรต่ําเหมือนกัน  
6. เฉลย 1) กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 
   คําวา  “ฉอก  ฉาด  ฉัด  ฉวัด  เฉวียน” เปนสัมผัสพยัญชนะ 
  2) ฉันอยูเพื่อเยื่อใยในมนุษย คําวา เยื่อ ใย เปนสัมผัสพยัญชนะ 
  3) หางนกยูงระยาเรี่ยคลอเคลียน้ํา คําวา คลอ เคลีย เปนสัมผัส

พยัญชนะ 
  4) อยาใสใจจงจําเปนบทเรียน คําวา ใจ จง จํา เปนสัมผัสพยัญชนะ  
7. เฉลย 3) เอก 7 โท 4 
   ขอบังคับของโคลงสี่สุภาพ จะบังคับรูปวรรณยุกตเอก 7 โท 4 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เปนขอมูลที่ชวยใหมนุษยสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยาง

ถูกตอง 
   เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรมีความสําคัญตอมนุษย คือ 

เปนขอมูลที่ชวยใหมนุษยสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก 
การเชื่อมโยงขอมูลทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก แผนที่ ภาพถายทาง
อากาศ รีโมตเซนซิง ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) เปนตน  

2. เฉลย 3) ใหละทิ้ง 
   สมุทัย หมายถึง สาเหตุแหงทุกข ไดแก ตัณหา ประกอบดวย  
   1. กามตัณหา คือ ความอยากในกาม  
   2. ภวตัณหา คือ ความอยากมีอยากเปน 
   3. วิภวตัณหา คือ ความไมอยากมี ไมอยากเปน 
   พระพุทธเจาทรงสอนใหรูสาเหตุแหงทุกขเหลานี้ เพื่อจะไดเกิด

ความเขาใจในสาเหตุที่ทําใหคนเราเกิดความทุกข และเมื่อเขาใจแลวจะไดรูจัก
ปฏิบัติตนเพื่อละทิ้ง หรือหลีกเลี่ยงจากสาเหตุแหงทุกขเหลานั้น และจะได      
ไมเกิดทุกข  

3. เฉลย 3) บันทึกของชาวตางชาติ 
   บันทึกหรือหนังสือของชาวตางชาติเกี่ยวกับประเทศสยามตั้งแตใน

อดีตเปนหลักฐานชั้นตนที่สําคัญมากโดยชาวตางชาติเขามาทําการคาและสงทูต
เขามาเจริญสัมพันธไมตรี ไดบันทึกสิ่งที่พบเห็นอยางละเอียดรวมทั้งเขียนภาพ
แสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติสวนตัว เชน เอกสารของนายเฮนรี เบอรนีย 
เปนตน  

4. เฉลย 2) คฤหัสถ 
   อาศรม ๔ คือ ขั้นตอนของชีวิตในศาสนาพราหมณ-ฮินดู กําหนด

ไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของชาวชมพูทวีป หรืออินเดียโบราณ     
มีดังนี้ 

   1. พรหมจารี ศึกษาเลาเรียนไตรเวท 
   2. คฤหัสถ ครองเรือนมีครอบครัว 
   3. วานปรัสถ แสวงหาความสงบทางใจโดยการสนใจในศาสนา 

สละความวุนวายทางโลก 
   4. สันยาสี ออกบวชไมมีเรือนเพื่อแสวงหาโมกษะ  
5. เฉลย 3) ตองชวยพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
   หลักการสหกรณที่ไดรับการยอมรับเปนสากล คือ การใหความ  

เอื้ออาทรตอชุมชน คือ เนนการใหความชวยเหลือและพัฒนาชุมชนใหมีความ
เจริญกาวหนาและมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรก  

6. เฉลย 2) วันคริสตมาส 
   วันคริสตมาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผูเปนศาสดา

สูงสุดของศาสนาคริสต เปนวันฉลองที่มีความสําคัญ และมีความหมาย     
มากที่สุดวันหนึ่ง ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกป และถือวาวันคริสตมาสเปนการ
ฉลองความรักที่พระเจามีตอมนุษยโลก คือ พระองคทรงรักมนุษยมาก ยอมสง
พระบุตรแตองคเดียวของพระองค คือ “พระเยซู” ลงมาเกิดเปนมนุษย เพื่อชวย
ใหมนุษยรอดพนจากการเปนทาสของความชั่วและบาปตางๆ นั่นเอง  

7. เฉลย 1) คริสตศักราช 
   การนับศักราชของประเทศจีนและอินเดียอยางเปนทางการใน

ปจจุบันนี้ใชคริสตศักราช (ค.ศ.) โดยเริ่มนับศักราชที่ 1 เมื่อพระเยชูศาสดาของ
ศาสนาคริสตประสูติหลังพุทธศักราช 543 ป เปนศักราชที่ใชกันแพรหลาย    
ทั่วโลกอันเนื่องมาจากประเทศมหาอํานาจ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส ใชคริสตศักราช
เมื่อเขาไปจับจองอาณานิคมจึงนําคริสตศักราชเขาไปดินแดนนั้นดวย หลักฐานที่
ปรากฏ เชน หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศสยาม 
คริสตศักราช 1826 เปนตน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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