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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนคําลหุทั้งหมด 
 1) แวววาว  หวิขาว 2) สมคิด  หนังสือ 3) ครีม  เหาะ 4)  ก็  เลอะ  
2. คําในขอใดอานแบบมี ห นําทุกคํา 
 1) ขริบ  เศรา  จรด  2) ทหาร  พยาน  ตลาด 
 3) ไถล  ขยํา  สภา   4) สมอง  ฉลาก  ปรอด  
3. คําวา “กระดูก” ควรใชคําอุทานเสริมบทในขอใด 
 1) กระดง 2) กระเดี้ยว 3) กระเดี้ย 4) กระดอน  
4. ขอใดมีคําไวพจน 
 1) ชางในสมัยกอนใชทํายุทธหัตถี 2) ภาษาไทยเปนสมบัติของชาติ 
 3) โครงการนี้เกิดจากแนวคิดของคุณ 4) อานมากก็จะมีความรูมาก  
5. ประโยคใดไมมีกรรม 
 1) ลูกเห็บตกเมื่อเชานี้  
 2) ชาวนาขายขาวไดราคาดี 
 3) ฟาผาอาคารสูงในกรุงเทพฯ 
 4) กระทรวงพาณิชยจําหนายสินคาราคาถูก  
6. ขอใดมีจํานวนพยางค 2 พยางคทุกคํา 
 1) พยางค  ประวัติศาสตร 2) อนิจจา  พรู 
 3) ขยัน  ศึกษา   4) อวกาศ  ทฤษฎี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “สันยาสี” เปนบุคคลประเภทใด 
 1) บุคคลผูสั่งสอนคัมภีรพระเวท 
 2) บุคคลผูเสียสละบานเรือน มุงสูธรรมชั้นสูงสุด 
 3) บุคคลผูประกอบพิธีบูชายัญ 
 4) บุคคลผูเบื่อชีวิตทางโลก ออกบําเพ็ญธรรมอยูตามถ้ํา  
2. พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการทําความดี การละเวนความชั่ว และการทําจิตใจให

บริสุทธิ์ ตรงกับหลักธรรมขอใด 
 1) อริยสัจ ๔ 2) ไตรลักษณ 3) อิทธิบาท ๔ 4) โอวาทปาติโมกข  
3. ขอใดกลาวผิดจากความจริง 
 1) ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชื่อวาความสุขที่แทจริงคือการบรรลุโมกษะ 
 2) มุสลิมทุกคนตองถือศีลอดในระหวางเดือนรอมฎอนเพื่อการไปอยูกับพระเจา 
 3) ศาสนาพุทธมีจุดมุงหมายสูงสุดคือการนิพพานดวยการปฏิบัติศีลสมาธิปญญา 
 4) ศาสนาคริสตเชื่อวามนุษยทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแตเกิดจึงตองเขาพิธีลางบาป  
4. พระมหากษัตริยของสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองคใดที่มีบทบาทในดาน “การจัด

ระเบียบการปกครอง” มากที่สุด 
 1) พระนารายณมหาราช 2) พระบรมไตรโลกนาถ 
 3) พระนเรศวรมหาราช  4) พระเจาอูทอง  
5. คําวา “ความขาดแคลน” มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) ภาวะที่ทรัพยากรมีจํากัด 
 2) ภาวะที่มีความตองการบริโภคไมจํากัด 
 3) ภาวะที่ทรัพยากรและความตองการมีจํากัด 
 4) ภาวะที่ทรัพยากรมีไมเพียงพอตอความตองการใช 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ก็  เลอะ 
   คําลหุ คือ คําที่มีเสียงเบา ไมมีตัวสะกด และประสมดวยสระเสียงสั้น 
  1) และ 2) เปนคําครุทั้ง 2 คํา 
  3) ครีม เปนคําครุ, เหาะ เปนคําลหุ  
2. เฉลย 4) สมอง  ฉลาก  ปรอด 
  1) ขริบ เศรา อานแบบคําควบแทและคําควบไมแท 
   จรด อานแบบมี ห นํา 
  2) ทหาร พยาน สองคํานี้พยัญชนะตัวหนา (ท, พ) เปนอักษรต่ํานํา

อักษรอื่น เสียงของพยางคที่ 2 จะไมเปลี่ยนไปตามอักษรที่เปนตัวนํา สวนคําวา 
ตลาด อานแบบมี ห นํา 

  3) ไถล ขยํา อานแบบมี ห นํา สวนคําวา สภา พยัญชนะตัวหนาเปน
อักษรสูง (ส) นําอักษรต่ําเดี่ยว (ภ) เวลาอานพยางคแรกจะออกเสียงเหมือนมี
สระ -ะ ประสมอยูกึ่งเสียง  

3. เฉลย 2) กระเดี้ยว 
   เขียนคําอุทานเสริมบทไดวา “กระดูกกระเดี้ยว” 
  1) ใชกับ กระดาษ เปน กระดงกระดาษ 
  3) ใชกับ กระดิก เปน กระดิกกระเดี้ย 
  4) ใชกับ กระเด็น เปน กระเด็นกระดอน  
4. เฉลย 1) ชางในสมัยกอนใชทํายุทธหัตถี 
   คําวา หัตถี เปนคําไวพจน หมายถึง ชาง 
   คําไวพจน คือ คําที่เขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน หรือ

ใกลเคียงกันมาก  
5. เฉลย 1) ลูกเห็บตกเมื่อเชานี้ 
   “ลูกเห็บตกเมื่อเชานี้” คําวา ลูกเห็บ ทําหนาที่เปนประธานของ

ประโยค แสดงกริยา ตก มีกลุมคํา เมื่อเชานี้ ขยายกริยา ตก ประโยคนี้จึง   
ไมมีกรรม 

  2) “ชาวนาขายขาวไดราคาดี” คําวา ชาวนา ทําหนาที่เปนประธาน ขาย 
เปนกริยา ขาว เปนกรรม กลุมคํา ไดราคาดี ขยายกริยา ขาย 

  3) “ฟาผาอาคารสูงในกรุงเทพฯ” คําวา ฟา ทําหนาที่เปนประธาน ผา 
เปนกริยา อาคาร เปนกรรม สูง เปนคําวิเศษณขยายกรรม ในกรุงเทพฯ    
เปนกลุมคําขยายกริยา ผา คือ ผาที่ไหน ผาในกรุงเทพฯ 

  4) “กระทรวงพาณิชยจําหนายสินคาราคาถูก” คําวา กระทรวงพาณิชย 
ทําหนาที่เปนประธาน จําหนาย เปนกริยา สินคา เปนกรรม ราคาถูก        
ขยายกริยาจําหนาย  

6. เฉลย 3) ขยัน  ศึกษา 
   ขยัน อานวา ขะ-หยัน 
   ศึกษา อานวา สึก-สา 
  1) พยางค อานวา พะ-ยาง มีจํานวนพยางค 2 พยางค 
   ประวัติศาสตร อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด มีจํานวนพยางค 4 พยางค, 

ประ-หวัด-สาด มีจํานวนพยางค 3 พยางค 

  2) อนิจจา อานวา อะ-นิด-จา มีจํานวนพยางค 3 พยางค 
   พรู อานวา พรู มีจํานวนพยางค 1 พยางค 
  4) อวกาศ อานวา อะ-วะ-กาด 
    ทฤษฎี อานวา ทริด-สะ-ดี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) บุคคลผูเสียสละบานเรือน มุงสูธรรมชั้นสูงสุด 
   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดกําหนดหลักอาศรม ๔ ขั้นตอนของชีวิต 

ดังนี้ 
   1. พรหมจารี ศึกษาเลาเรียนและประพฤติพรหมจรรย จนถึงอายุ 

25 ป ศึกษาจบ จึงกลับบาน 
   2. คฤหัสถ ครองเรือน จบจากการศึกษา กลับบาน ชวยบิดา

มารดาทํางาน แตงงานเพื่อรักษาวงศตระกูล ประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรม
เปนเครื่องดําเนินชีวิต 

   3. วานปรัสถ สังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหบุตรธิดา ออกอยูปา 
แสวงหาความสงบ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม การออกอยูปาอาจจะทําเปนครั้ง
คราวก็ได 

   4. สันยาสี ปริพาชก เปนระยะสุดทายแหงชีวิต สละความสุขทางโลก 
ออกบวชเปนปริพาชก เพื่อหลุดพนจากสังสารวัฏ คือ โมกษะ  

2. เฉลย 4) โอวาทปาติโมกข 
   โอวาทปาติโมกข คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา เปนหลักการดวย

เหตุผล คือ การทําความดี การละเวนความชั่ว และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์  
3. เฉลย 2) มุสลิมทุกคนตองถือศีลอดในระหวางเดือนรอมฎอนเพื่อการไปอยู

กับพระเจา 
   การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน มุสลิมตองถือศีลอดเปนเวลา 1 เดือน 

ในชวงเวลาดังกลาวหามรับประทานอาหารทุกชนิดตั้งแตพระอาทิตยขึ้นจนถึง 
ตกดิน เปนการฝกใหรูจักอดทน นอกจากนี้ก็มีจุดประสงคอื่นๆ เชน 

   1. เพื่อรําลึกถึงความหิวโหยทุกขทรมานของทานนบีมุฮัมมัด เมื่อครั้ง
ไปบําเพ็ญเพียรที่ถ้ําฮิเราะห 

   2. เพื่อไดรูซึ้งถึงความหิว และจะไดเห็นใจเพื่อนรวมโลกที่อดอยาก 
   3. เพื่อเปนการทดสอบความเขมแข็งของรางกายและจิตใจ 
   4. เพื่อพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น  
4. เฉลย 2) พระบรมไตรโลกนาถ 
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางรากฐานการปกครอง ดังนี้ 
   - จัดการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง 
   - แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางฝายทหารกับพลเรือน 
   - จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม โดยยกเลิกเมืองลูกหลวง 
  1) พระนารายณมหาราชเปนสมัยที่มีการติดตอกับตางประเทศ และ

ยุคทองแหงวรรณกรรม 
  3) พระนเรศวรมหาราช พระราชกรณียกิจที่สําคัญที่พระองคทรงเริ่ม 

คือ การบํารุงขวัญของประชาชนใหกลับคืนมาดวยการกอบกูเอกราช จากการ
เปนประเทศราชของพมาครั้งที่ 1 ขับไลพมาที่มาตั้งทัพอยู ณ เมืองกําแพงเพชร 
ออกจากราชอาณาจักร รวบรวมอพยพผูคนหัวเมืองเหนือมาอยูอยุธยาชั่วคราว 
ทําสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ฯลฯ 

  4) พระเจาอูทองทรงเปนปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 
และรวบรวมคนไทยกอตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  

5. เฉลย 4) ภาวะที่ทรัพยากรมีไมเพียงพอตอความตองการใช 
   ขาดแคลน หมายถึง มีไมเพียงพอตอความตองการ เชน ทรัพยากร

มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค สวนคําวา จํากัด หมายถึง 
ภาวะจําเปนตองขาดแคลน เชน จํานวนหองพักมี 40 หอง แตมีผูตองการ    
เขาพัก 50 หอง เชนนี้ไมถือวาเปนการขาดแคลน แตเปนการจํากัดจํานวนหองพัก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

มีจํานวนพยางค 2 พยางค 

มีจํานวนพยางค 3 พยางค 


