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 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําสรรพนามปรากฏอยูดวย 
 1) ยอดเขาสูงเสียดฟา  2) คนเกลียดชังกันทําไม 
 3) บานหลังนี้นาอยูมาก 4) ขอมอบดอกไมจากหัวใจ  
2. ขอใดที่คําทุกคําใชลักษณนามเดียวกันทุกคํา 
 1) รุงกินน้ํา  แปรง  ชางปา 2) เข็มกลัด  ขิม  เกี๊ยว 
 3) กติกา  กฎหมาย  ขอคิด 4) มัมมี่  ศพ  ซากศพ  
3.  “ถึงตรุษสารทมิไดขาดศรัทธามั่น ดวยผูกพันนองพี่ทุกที่ถิ่น 
 ลวนรวมใจสรางกุศลเปนอาจิณ หวังยลยินสูนิพพานสําราญใจ” 
 บทประพันธขางตนไมไดสะทอนถึงเรื่องใด 
 1) ความเชื่อ 2) ประเพณี 3) วิถีชีวิต 4) คติธรรม  
4. ขอความตอไปนี้มีคําไทยที่มาจากภาษาตางประเทศกี่คํา 
  ที่นี่มีอาหารหลากหลายทั้งกวยเตี๋ยว บะหมี่ ขาวขาหมู แตตองซื้อคูปองกอน 

แถมขณะนี้มีโปรโมชั่นใหมใครที่ซื้อคูปองตั้งแต 100 บาทขึ้นไปมีสิทธิ์จับฉลาก
เพื่อรับรางวัลเสื้อยืดหนึ่งตัว หรือไดบัตรลดราคาเติมน้ํามันเบนซินจากปมบางจากฟรี 

 1) 2 คํา 2) 4 คํา 3) 6 คํา 4) 8 คํา  
5. ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของคําประพันธตอไปนี้ 
  “ชีวิตไรสาระขณะนี้  ยังไมสายเกินที่จะแกไข 
 แมชีวิตเหลือนอยลงเพียงไร ควรภูมิใจที่ไดทําดีกัน 
 มีใครเห็นหรือไมเปนไรเลา ควรเลือกเอาความดีที่สรางสรรค 
 มีใครเห็นหรือไมไมสําคัญ ใจเรานั้นรูดีเทานี้พอ” 
 1) มีชีวิตทําความดีเพื่อความดี 
 2) แมไมมีใครเห็นก็จงทําความดีเพื่อสวนรวม 
 3) อยาใชชีวิตไรสาระควรทําความดีตลอดเวลา 
 4) หันมาทําความดีเพื่อปรับปรุงชีวิตที่ไรสาระ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การผลิตรถยนตของบริษัทใดไมสอดคลองกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 1) บริษัท A ผลิตเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญเพื่อขายใหแกบริษัทขนสงสินคา 
 2) บริษัท B ผลิตเฉพาะรถยนตราคาแพงเพื่อตอบสนองความตองการของ

เศรษฐีบอน้ํามัน 
 3) บริษัท C ผลิตเฉพาะรถยนต ECO CAR เพราะมีตนทุนการผลิตต่ํา      

คนทั่วไปสามารถซื้อได 
 4) บริษัท D ผลิตเฉพาะรถยนตความเร็วสูงและใชเทคโนโลยีที่ล้ําอนาคตเพื่อ

ใชในอีก 10 ปขางหนา  
2. “มนุษยรวมกลุมตั้งหลักแหลงในบริเวณที่มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ ไมรอนเร 

ยายถิ่น ทําการเกษตรอยางเปนระบบ เพาะปลูกพืช เก็บไวเปนอาหาร รูจักทอผา 
และทําเครื่องปนดินเผา” ตรงกับยุคสมัยใด  

 1) ยุคหินกลาง 2) ยุคหินใหม 3) ยุคทองแดง 4) ยุคสําริด  
3. ขอใดไมใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทเครื่องมือและอุปกรณ 
 1) เทอรโมมิเตอร  บาโรมิเตอร  เครื่องวัดน้ําฝน 
 2) กลองวัดระดับ  กลองสามมิติ  กลองสามมิติแบบพกพา  
 3) ลูกโลก  แผนภาพ แผนที่  รูปถายทางอากาศ  ภาพจากดาวเทียม 
 4) เข็มทิศ  เครื่องมือวัดพื้นที่  เทปวัดระยะทาง  เครื่องยอขยายแผนที่  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ในหลักศรัทธา 6 สิ่งใดไมไดเกิดจากการสรางของอัลลอฮ 
 1) กฎกําหนดสภาวการณ 
 2) รอซูลผูรับสารของอัลลอฮมาเผยแผแกคนทั่วไป 
 3) บรรดามลาอิกะฮของอัลลอฮ 
 4) คัมภีรอัลกุรอานซึ่งอัลลอฮมอบแกนบีมุฮัมมัด 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คนเกลียดชังกันทําไม 
   คําวา “กัน” เปนคําวิภาคสรรพนามแทนคําวา คน ในขอความนี้  
2. เฉลย 2) เข็ดกลัด  ขิม  เกี๊ยว 
   ใชลักษณนามวา “ตัว” ทั้งหมด 
  1) รุงกินน้ํา  ชางปา ใชลักษณนามวา “ตัว” 
   แปรง ใชลักษณนามวา “อัน” 
  3) กติกา  ขอคิด ใชลักษณนามวา “ขอ” 
   กฎหมาย ใชลักษณนามวา “ฉบับ” 
  4) มัมมี่  ศพ ใชลักษณนามวา “ศพ” 
   ซากศพ ใชลักษณนามวา “ซาก”  
3. เฉลย 4) คติธรรม 
   คติธรรม คือ ขอคิดในการดําเนินชีวิต ซึ่งไมปรากฏในบทประพันธนี้  
4. เฉลย 3) 6 คํา 
   มีคําไทยที่มาจากภาษาจีน คือ กวยเตี๋ยว  บะหมี่ 
   มีคําไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ โปรโมชั่น  เบนซิน  ฟรี 
   มีคําไทยที่มาจากภาษาฝรั่งเศส คือ คูปอง  
5. เฉลย 1) มีชีวิตทําความดีเพื่อความดี 
   โดยสังเกตจากเนื้อหาของบทประพันธที่มุงเนนการทําความดีโดย   

ไมสนใจวาจะมีใคร หรือผูใดรับรู หรือไมเนนที่ใจตนเองรับรูเปนสําคัญ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4)  บริษัท D ผลิตเฉพาะรถยนตความเร็วสูงและใชเทคโนโลยีที่ล้ํา

อนาคตเพื่อใชในอีก 10 ปขางหนา 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   1. ผลิตอะไร (What to Produce) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจมี

จํากัดและไมสามารถตอบสนองความตองการทั้งหมดของมนุษยได จึงจําเปน 
ตองมีการเลือกวาจะผลิตสินคาและบริการอะไรบาง ผลิตในจํานวนเทาใด ลําดับ
ของการผลิตควรเปนอยางไร อะไรควรผลิตกอน อะไรควรผลิตหลังตามความ
ตองการ ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ  

   2. ผลิตอยางไร (How to Produce) จะเลือกใชเทคนิคการผลิต
อยางไรจึงจะทําใหการผลิตสินคาและบริการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด (มีตนทุน
การผลิตตอหนวยต่ําที่สุด) ไดผลผลิต (สินคาและบริการ) ตามที่ตองการโดยใช
ทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตนอยที่สุด  

   3. ผลิตเพื่อใคร (For Whom to Produce) สินคาและบริการที่
ผลิตขึ้นมาแลวจะจําหนายจายแจกหรือกระจายไปยังบุคคลตางๆ ในสังคม
อยางไร (ใหแกใคร จํานวนเทาใด) จึงจะเหมาะสมและเกิดความยุติธรรม   

2. เฉลย 2) ยุคหินใหม 
   หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรตามเกณฑของ    

นักโบราณคดี (สมัยกอนประวัติศาสตร) 
   ยุคหิน เริ่มเมื่อประมาณ 500000 ถึง 4000 ป ลวงมาแลว 
   1. ยุคหินเกา (500000-10000 ปมาแลว) เปนชวงเวลาแรกๆ 

ของมนุษยชาติ มนุษยรูจักใชเครื่องมือขวาน หินกะเทาะ ในระยะแรกเครื่องมือ
จะมีลักษณะหยาบ โดยนําหินกรวดแมน้ํามากะเทาะเพียงดานเดียวและไมได
กะเทาะหมดทั้งกอน ใชสําหรับขุดสับและสับตัด ดํารงชีวิตอยางเรรอน ลาสัตว
และหาของปากินเปนอาหาร 

   2. ยุคหินกลาง (10000-6000 ปมาแลว) เปนชวงเวลาที่มนุษย
รูจักทําเครื่องมือเครื่องใชดวยหินที่มีความประณีตมากขึ้น สําหรับลาสัตว และ
มนุษยในยุคหินกลางเริ่มรูจักการอยูรวมกลุมเปนสังคมมากขึ้น 

   3. ยุคหินใหม (6000-4000 ปมาแลว) มนุษยรูจักทําเครื่องมือดวย
หินขัดเปนมันเรียบ เรียกวา ขวานหินขัด ใชสําหรับตัดเฉือนแบบมีดหรือตอดาม
เพื่อใชเปนเครื่องมือขุดหรือถาก มนุษยยุคหินใหมมีความเจริญมากกวายุคกอนๆ 
รูจักตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลง รูจักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทําภาชนะดินเผา 

   ยุคโลหะ คาบเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร คือ มนุษยเริ่มประดิษฐ
ตัวอักษรขึ้นใชแลว 

   1. ยุคทองแดง (Chalcolithic Age) (4000-3000 ป กอน
คริสตกาล) มนุษยรูจักการนําโลหะทองแดงมาทุบและดัดใหเปนรูปรางตาม
ความตองการที่จะนํามาใชประโยชน ตอมาก็นําทองแดงมาหลอมละลายเทลงใน
เบาหลอม เพื่อทําเปนภาชนะ อาวุธ และเครื่องมือเครื่องใชตามใจชอบ 

   2. ยุคสําริด (Bronze Age) (3000 ปกอนคริสตกาล) มนุษยรูจัก
เอาดีบุกมาผสมกับทองแดง กลายเปนสําริด (Bronze) การประดิษฐตัวอักษร 
สรางอารยธรรมแรกเริ่มของโลก ทําแปนหมุนผลิตเครื่องปนดินเผา ควบคุม
แหลงน้ําดวยระบบการชลประทาน และรูจักการทําเรือ 

   3. ยุคเหล็ก (Iron Age) (1000 ปกอนคริสตกาล) มนุษยพบ
โลหะชนิดใหมที่แข็งแกรง เหนียวหนาทนทาน และราคาถูกกวาสําริดมาก คือ 
เหล็ก ทําใหเกิดการทําสงคราม การรุกราน ทําเครื่องมือทางการเกษตร เชน 
เคียวเกี่ยวขาว ไถเหล็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร กอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินคา   

3. เฉลย 3) ลูกโลก แผนภาพ แผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร 
   1. ประเภทใหขอมูล ไดแก ลูกโลก ขอมูลสถิติ แผนภาพ แผนที่ 

ภาพถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และอินเทอรเน็ต  
   2. ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก เข็มทิศ เครื่องมือวัด

พื้นที่ เทปวัดระยะทาง เครื่องยอขยายแผนที่ กลองวัดระดับ กลองสามมิต ิ
กลองสามมิติแบบพกพา และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ เชน     
แอนนิโมมิเตอร, บาโรมิเตอร, เทอรโมมิเตอร, ไซโครมิเตอร, เทอรโมกราฟ,       
แอโรเวน, เครื่องวัดน้ําฝน, ศรลม, GPS  

4. เฉลย 2) รอซูลผูรับสารของอัลลอฮมาเผยแผแกคนทั่วไป 
   รอซูล หมายถึง ผูรับสารหรือคําสั่งใชของอัลลอฮมาเผยแผแกคน

ทั่วไป ซึ่งมีจํานวนมากมาย แตมีเพียง ๒๕ ทานเทานั้นที่มุสลิมตองทราบ ดังมี
ชื่อปรากฏอยูในอัลกุรอาน เชน อดัม, นูอ, อิบรอฮีม, มูซา, อีซา, มุฮัมมัด เปน
ตน และนอกจากนี้ นบีมุฮัมมัดนั้นเปนรอซูลทานสุดทาย จะไมมีรอซูลภายหลัง
จากทานอีก สวนลักษณะของรอซูลนั้นก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองขามไมไดเลย 
เชน รอซูลเปนผูมีคุณธรรม, ซื่อสัตย, ฉลาดรอบรู เปนตน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


