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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําวา “เสือ  แพะ  หมี  วัว” เรียงตามพจนานุกรมไดอยางไร 
 1) เสือ  แพะ  หมี  วัว  2) แพะ  วัว  เสือ  หมี 
 3) แพะ  เสือ  หมี  วัว  4) วัว  แพะ  หมี  เสือ  
2. จดหมายในขอใดที่จําเปนตองใชภาษาใหถูกตองมากที่สุด 
 1) จดหมายราชการ   2) จดหมายถึงพอ  
 3) จดหมายถึงเพื่อน  4) จดหมายถึงพี่  
3. “เด็กเอยเด็กนอย    ความรูเรายังดอยเรงศึกษา”  ขอความนี้เปนบทประพันธ

ประเภทใด 
 1) กลอนบทละคร   2) กาพยยานี 11 
 3) กาพยฉบัง 16   4) กลอนดอกสรอย  
4. ขอใดมีประโยคยอยทําหนาที่ขยายประธาน 
 1) นายมีคนทําสวนตายเสียแลว 2) ฉันนอนไมหลับจนสวาง 
 3) นักเรียนชอบครูที่มีใจเมตตา 4) คนที่พูดเกงไดรับเลือกเปนหัวหนา  
5. ขอใดมีจํานวนพยางคตางจากขออื่น 
 1) สุนทรียศาสตร   2) วากยสัมพันธ 
 3) โลกุตรธรรม   4) ภารตวิทยา  
6. ขอใดใชคําบุพบทไมถูกตอง 
 1) สายบัวเดินทางมาจากเชียงใหม 
 2) สายใจเสนอโครงงานแกครูประจําวิชา 
 3) สายไหมอาศัยอยูกับยายที่กระทอมปลายนา 
 4) สายฟาเห็นโจรปลนรานทองกับตา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุคคลใดไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ป 2007 
 1) นางอองซาน ซูจี   2) นายอัล กอร 
 3) นายวลาดิมีร ปูติน  4) นายจอรจ ดับเบิลยู บุช  
2. คําสอนของพระพุทธศาสนา ขอใดไมจัดเปนตัณหา 
 1) ภวตัณหา 2) วิภวตัณหา 3) กามตัณหา 4) โลกตัณหา  
3. การทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ตองใชอุปกรณประเภท

ซอฟตแวรหมายถึงขอใด 
 1) เครื่องประมวลผลกลาง (CPU) 
 2) โปรแกรมชุดคําสั่ง 
 3) ดาวเทียมที่โคจรในอวกาศ 
 4) สถานีรับสงสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน  
4. การแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากสภาพการจราจรแออัดในเมืองใหญ 

ควรดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ 
 1) ตรวจจับและลงโทษปรับรถควันดํา 
 2) แกไขสถานภาพจราจรใหมีความคลองตัว 
 3) จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพของอากาศริมถนน 
 4) รณรงคใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. เหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน

ระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 7 มีวิกฤติการณทางเศรษฐกิจจากเรื่องใด
เปนสําคัญ 

 1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 
 2) ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 
 3) ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 
 4) ความยุงยากในระบบเศรษฐกิจยุคลาอาณานิคม  
6. ขอใดกลาวถึงขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรไดถูกตองที่สุด 
 1) การตั้งหัวขอ การหาขอมูล การลําดับความสัมพันธ การนําเสนอ 
 2) การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การจัดลําดับความสัมพันธ การนําเสนอ 
 3) การตั้งหัวขอ การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห การสังเคราะห การนําเสนอ 
 4) การตั้งหัวขอ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะหและประเมินคา การเลือกสรร 

การนําเสนอ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) แพะ  วัว  เสือ  หมี 
   เรียงตามพยัญชนะ ก → ฮ ตามลําดับไดถูกตอง  
2. เฉลย 1) จดหมายราชการ 
  2), 3) และ 4) สามารถใชภาษากึ่งทางการหรือภาษาปากได  
3. เฉลย 4) กลอนดอกสรอย  
4. เฉลย 4) คนที่พูดเกงไดรับเลือกเปนหัวหนา 
   ที่พูดเกง เปนประโยคยอยที่ไปขยายประธาน  
5. เฉลย 4) ภารตวิทยา 
   ภารตวิทยา อานวา พา-ระ-ตะ-วิด-ทะ-ยา  6 พยางค 
  1) สุนทรียศาสตร อานวา สุน-ทะ-รี-ยะ-สาด 
  2) วากยสัมพันธ อานวา วาก-กะ-ยะ-สํา-พัน 5 พยางค 
  3) โลกุตรธรรม อานวา โล-กุด-ตะ-ระ-ทํา  
6. เฉลย 2) สายใจเสนอโครงงานแกครูประจําวิชา 
   แก ที่ถูกตองควรใชคําวา ตอ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) นายอัล กอร 
   วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการรางวัลโนเบล ประกาศ

ผลรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ป 2007 ใหนายอัล กอร และกรรมมาธิการ    
วาดวยสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (IPCC เปนคณะกรรมการภายใตการกํากับ
ของสหประชาชาติ ประกอบดวยนักวิทยาศาสตรดานชั้นบรรยากาศโลก      
นักสมุทรวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานน้ําแข็ง กวา 300 คน) ผลงาน คือ การเรียกรอง
ใหโลกตระหนักถึงภัยจากโลกรอนที่เกิดจากฝมือมนุษยทั้งสิ้น 

2. เฉลย 4) โลกตัณหา 
   ตัณหา หมายถึง ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก     

ความเสนหา ความรน ความราน ความกระสับกระสาย ความกระวนกระวาย 
และความไมรูอิ่ม 

   ตัณหาสามารถแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
   1. กามตัณหา หมายถึง ความอยากไดสิ่งสนองตัณหา สนองความ

ตองการทางประสาททั้ง 5 ดาน คือ รูป รส กลิ่น เสียง และกายสัมผัส 
   2. ภวตัณหา หมายถึง ความอยากได ความอยากมี ความอยากเปน 

เปนความอยากที่ตองการใหเกิดขึ้นกับตน 
   3. วิภวตัณหา หมายถึง ความไมอยากได ความไมอยากมี    

ความไมอยากเปน เปนความสูญเสียตางๆ ที่ไมอยากใหเกิดขึ้นกับตน  
3. เฉลย 2) โปรแกรมชุดคําสั่ง 
   องคประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มีองคประกอบ 

ดังนี้ 
   1. ฮารดแวร (Hardware) คือ องคประกอบตางๆ เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร เชน ตัวเครื่องคอมพิวเตอร จอภาพ เครื่องพิมพเอกสาร ฯลฯ 
   2. ซอฟตแวร (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่สั่งให

คอมพิวเตอรทํางาน 
   3. บุคคลากร (People) คือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินงานให

ระบบคอมพิวเตอร GIS เปนไปตามเปาหมาย  
4. เฉลย 4) รณรงคใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่ว 
   การแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากสภาพการจราจรแออัด

ในเมืองใหญ ควรดําเนินการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ดวยการรณรงคใหใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงไรสารตะกั่ว เนื่องจากเปนตนเหตุของปญหามลพิษ 

  1), 2) และ 3) เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ  
5. เฉลย 1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก 
   วิกฤติการณ นํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย ในสมัยรัชกาลที่ 7 คือ ปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ซึ่งเปนผลจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจาก
เศรษฐกิจของไทยไดผูกพันกับเศรษฐกิจของโลก ภายหลังสงครามโลกจบลง  
ทั่วโลกมีผลกระทบ ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบดวยเชนกัน  

6. เฉลย 3) การตั้งหัวขอ การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห การสังเคราะห 
การนําเสนอ  

   วิธีการทางประวัติศาสตร คือ การรวบรวม การพิจารณาไตรตรอง 
การวิเคราะห และการตีความจากหลักฐานแลวนํามาเปรียบเทียบอยางเปนระบบ 
เพื่ออธิบายเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต วาเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ
ในอดีตนั้นไดเกิดและคลี่คลายอยางไร ซึ่งเปนความมุงหมายที่สําคัญของ
การศึกษาประวัติศาสตร 

   วิธีการทางประวัติศาสตรประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การตั้งหัวขอที่ตองการศึกษา 
   2. การรวบรวมหลักฐานชั้นตนและชั้นรอง 
   3. การวิเคราะหขอมูลภายในและภายนอก 
   4. การสังเคราะหเพื่อใหไดองคความรูใหม 
   5. การนําเสนอขอมูลที่เรียบเรียงถูกตองโดยปราศจากอคติของ   

ผูศึกษา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


