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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดกลาวถึงคําไทยแทไมถูกตอง 
 1) ไมมีตัวการันตปรากฏ 
 2) มักใชตัวสะกดตรงตามมาตรา 
 3) เปนคําที่มีพยางคเดียว 
 4) ใชวรรณยุกตเพื่อแสดงความหมายของคํา  
2. คําในขอใดใชตัวการันตถูกตองทุกคํา 
 1) จตุรงค  คัมภีร   2) ผายันตร  โลกันตร 
 3) ผลิตภัณฑ  บัลลังค  4) กัณฐเทศน  นัยนตา  
3. ขอใดมีคําซ้ําที่มีความหมายตางไปจากเดิม 
 1) สุดาเก็บสมเปนรอยๆ 
 2) ตํารวจตรวจเปนบานๆ ไป 
 3) พอถูกดุเขานิด นั่งทําตาปริบๆ เชียว 
 4) ของกลวยๆ อยางนี้เธอนาจะรู  
4. ขอใดไมมีเสียงสระประสม 
 1) เรารักโรงเรียนเรา  2) คนสวยสองกระจก 
 3) ฉันรักประเทศไทย  4) รถติดเมื่อฝนตก  
5. คําในขอใดเปนเสียงสามัญทุกคํา 
 1) เตาไฟ 2) ลูกหลง 3) โชคดี 4) มันทอด  
6. ขอใดเขียนไมถูกตองทุกคํา 
 1) อาระวาด  ตลับ   2) สดับ  สะพาย 
 3) เฉลียว  แตกระแหง  4) หยิ่งยโส  ชตากรรม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เปาหมายสูงสุดของเกษตรทฤษฎีใหมคือขอใด 
 1) ร่ํารวยมีสุข 2) พอกินพอใช 3) พอกินพออยู 4) อยูดีกินดี  
2. การปลูกปาจะกอใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนแกมนุษยไดอยางไร 
 1) ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
 2) มีปริมาณไมไวใชอยางเพียงพอ 
 3) ชวยรักษาหนาดินไมใหเสื่อมคุณภาพ 
 4) ชวยใหเกิดความสมดุลแกระบบนิเวศ  
3. การประกอบพิธีฮัจญในศาสนาอิสลามตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) การไปประกาศตนใหสัตยาบันตอพระเจา 
 2) การไปแสดงความสามัคคีของชาวมุสลิมทั่วโลก 
 3) การไปสักการะทานศาสดาที่บานเกิดของทาน 
 4) การไปชําระจิตใจที่เมกกะเพื่อระลึกถึงทานศาสดา  
4. “กฎหมายมีความสําคัญตอรัฐ ตอประชาชน ตอสังคม และตอประเทศชาติ”  

จากขอความขอใดสําคัญที่สุด 
 1) เพื่อเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคม 
 2) เพื่อเปนเครื่องมือในการปกครองและบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ความสงบสุข และความเจริญกาวหนาของ

สังคม 
 4) เพื่อกําหนดหนาที่ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนในฐานะที่เปนพลเมือง

ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. การถือศีลอดของศาสนาอิสลามคลายกับหลักปฏิบัติขอใดในพระพุทธศาสนา 
 1) การบําเพ็ญสมาธิ  2) การรักษาอุโบสถศีล 
 3) การบําเพ็ญเพียร  4) การปฏิบัติธุดงควัตร  
6. การออมหรือการสะสมเงินในแตละเดือนของนักเรียนตามหลักเศรษฐศาสตร  

จะเกิดขึ้นไดอยางไร 
 1) มีการบริโภคนอย  2) รายไดหักคาใชจาย 
 3) มีรายไดประจําเดือนสูงขึ้น 4) มีเปาหมายและแรงจูงใจมาก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ใชวรรณยุกตเพื่อแสดงความหมายของคํา  
   ลักษณะของคําไทยแท คือ 
   1. คําไทยแทมักเปนคําพยางคเดียว 
   2. คําไทยแทมักมีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
   3. คําไทยแทไมมีการเปลี่ยนรูปคําเพื่อแสดงลักษณะทางไวยากรณ 
   4. คําที่มีรูปวรรณยุกตมักเปนคําไทยแท 
   5. คําไทยแทไมนิยมใชตัวการันต 
   6. คําไทยแทไมนิยมใชพยัญชนะบางตัว เชน ฆ, ฌ, ญ, ฎ, ฏ, ฐ, 

ฑ, ฒ, ณ, ธ, ภ, ศ, ษ และ ฬ  
2. เฉลย 1) จตุรงค  คัมภีร 
  2) ผายันตร ที่ถูกตอง คือ ผายันต 
  3) บัลลังค ที่ถูกตอง คือ บัลลังก 
  4) กัณฐเทศน ที่ถูกตอง คือ กัณฑเทศน  
3. เฉลย 4) ของกลวยๆ อยางนี้เธอนาจะรู 
   กลวยๆ แสดงความงาย  
  1), 2) และ 3) ความหมายคงเดิม  
4. เฉลย 3) ฉันรักประเทศไทย 
  1) คําวา “เรียน” เปนเสียงสระประสมจากสระอี และสระอา (เ–ย) 
  2) คําวา “สวย” เปนเสียงสระประสมจากสระอู และสระอา (–ว) 
  4) คําวา “เมื่อ” เปนเสียงสระประสมจากสระอือ และสระอา (เ–อ)  
5. เฉลย 1) เตาไฟ 
   เตา (เสียงสามัญ)  ไฟ (เสียงสามัญ) 
  2) ลูก (เสียงโท)  หลง (เสียงจัตวา) 
  3) โชค (เสียงโท)  ดี (เสียงสามัญ) 
  4) มัน (เสียงสามัญ)  ทอด (เสียงโท)  
6. เฉลย 4) หยิ่งยโส  ชตากรรม 
   หยิ่งยโส ที่ถูกตอง คือ หยิ่งยะโส 
   ชตากรรม ที่ถูกตอง คือ ชะตากรรม 
  1) อาระวาด ที่ถูกตอง คือ อาละวาด 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) อยูดีกินดี 
   เปาหมายสูงสุดของเกษตรทฤษฎีใหม คือ อยูดีกินดี หมายถึง 
   1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถ

เลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้งนี้ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจ 
ในการชวยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิม เพื่อลด
คาใชจายในการจางแรงงานดวย 

   2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น
จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่งทํานาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอรับประทาน
ตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองไดอยางมีอิสรภาพ  

   3. ตองมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝน
ทิ้งชวงไดอยางพอเพียง ดังนั้นจึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา    
โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จ-    
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 
ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไรโดยประมาณ ฉะนั้นเมื่อทํานา 5 ไร และ
ทําพืชไรหรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 ลูกบาศกเมตร
ตอป  

2. เฉลย 4) ชวยใหเกิดความสมดุลแกระบบนิเวศ 
   การปลูกปาที่กอใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนแกมนุษย จะเปนการ

สรางความสมดุลทางธรรมชาติใหแกระบบนิเวศ ฝนตกตามฤดูกาล อากาศชุมชื้น 
เปนที่อยูของสัตวปานานาชนิด ชาวบานสามารถหาประโยชนจากปาดวยการเก็บ
ของปา ทําใหเพิ่มรายได และมีปริมาณไมไวใชอยางเพียงพอ  

3. เฉลย 1) การไปประกาศตนใหสัตยาบันตอพระเจา 
   การประกอบพิธีฮัจญในศาสนาอิสลาม คือ การไปประกาศตนให

สัตยาบันตอพระเจา เปนบัญชาของพระอัลลอฮในคัมภีรอัลกุรอาน กลาววา 
การไปทําพิธีฮัจญที่เมกกะนั้นเปนหนาที่ที่มนุษยทุกคนตองปฏิบัติตอพระเจา  

4. เฉลย 3) เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ความสงบสุข และความ
เจริญกาวหนาของสังคม 

   กฎหมาย คือ คําสั่งหรือระเบียบขอบังคับของผูมีอํานาจในรัฐ หรือ
ประเทศนั้นไดกําหนดขึ้นเพื่อใชบังคับความประพฤติของบุคคลหรือประชาชน
ภายในรัฐใหปฏิบัติตาม หากฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองมีความผิดและไดรับโทษ 

   ความสําคัญของกฎหมาย 
   1. ชวยแกปญหาสังคม 
   2. ชวยทําใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข  
5. เฉลย 2) การรักษาอุโบสถศีล 
   การรักษาอุโบสถศีลของชาวพุทธในชวงเขาพรรษาตลอด 3 เดือน 

งดเวนจากสิ่งอบายมุขทั้งปวง และการงดบริโภคอาหารเย็น ซึ่งคลายกับการ   
ถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีจุดมุงหมายใหมีความหนักแนนอดทนทั้ง
รางกายและจิตใจเปนเวลา 1 เดือน  

6. เฉลย 2) รายไดหักคาใชจาย 
   การออม คือ การเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใชจายเพื่อการ

บริโภคในชีวิตประจําวันในรูปของเงินฝากธนาคาร หรือสลากออมสิน ฯลฯ เพื่อ
ใชจายในอนาคต 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


