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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําสําหรับพระภิกษุที่แปลวา “จดหมาย” ตรงกับขอใด 
 1) ตาลปตรนอย 2) เสนาสนะ 3) สาสน 4) ลิขิต  
2. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 1) พึมพัม 2) เพริศพริ้ง 3) ยาเสพติด 4) รถยนต  
3. คําใดไมใชกริยาราชาศัพท 
 1) พระราชทาน   2) ทอดพระเนตร 
 3) ทรงพระอักษร   4) พระสนับเพลา  
4. ขอใดมีคําที่ประสมดวยสระเสียงยาวทุกคํา 
 1) ฦๅสาย รีบเรง ลูบคลํา 2) เหมอมอง เกินไป เฉไฉ 
 3) ฤๅษี ตนไทร รวบรวม 4) จูงมือ รั้วแคบ เปดตัว  
5. ขอใดมีพยางคคําเปน 2 พยางค 
 1) สมุดโนตลายดอกพุด 2) โรงเรียนของเรานาอยู 
 3) ชาวเขมรอพยพออกประเทศ 4) หนังสือพิมพรายวันฉบับลาสุด  
6. ขอใดอานตางจากขออื่น 
 1) ขนาน  ขนม  ขณะ  2) พญา  พลัง  พนัน 
 3) สนม  สนุก  สงบ  4) ตลาด  ตลอด  ตลิ่ง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นักเรียนเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือในชวงฤดูหนาว และพบแมคะนิ้งตามกิ่งไม

และยอดหญา อยากทราบวาแมคะนิ้ง คืออะไร 
 1) ลูกเห็บ 2) หยาดน้ําฟา 3) หมอก 4) น้ําคางแข็ง  
2. ขอใดกลาวถึงเศรษฐศาสตรจุลภาคไมถูกตอง 
 1) รัฐบาลประกาศลดภาษีรถยนตคันแรก 
 2) น้ําทวมกรุงเทพฯ ครั้งนี้ทําใหราคากระสอบปุยขายดีจนผลิตไมทัน 
 3) รานอาหารตามสั่งในหางสรรพสินคาขึ้นราคาขาวผัดโดยขายจานละ 50 บาท 
 4) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักทําใหมีการกักตุนอาหาร  
3. สภาพภูมิประเทศภาคกลางของไทยตรงกับขอใด 
 1) ตอนบนมีสภาพเปนที่ราบลูกฟูก ตอนลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา 
 2) ตอนบนเปนที่ราบลูกฟูก แมน้ําสายสั้นๆ มีชายฝงทะเล 
 3) เปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเล มีที่ราบแคบๆ แมน้ําสายสั้นๆ 
 4) ดานตะวันตกเปนเทือกเขาสูง เปนแองกระทะ และที่ราบสูง ลาดเอียงไปดาน

ตะวันออก  
4. นายกนกตกงานจึงคิดอยากจะไปขโมยของเพื่อนบานมาขาย แตสุดทายไมไดทํา 

นายกนกมีความผิดทางอาญาหรือไม เพราะเหตุใด 
 1) ผิด เพราะนายกนกคิดจะขโมยของเพื่อนบาน 
 2) ผิด เพราะนายกนกมีความคิดไมดี 
 3) ไมผิด เพราะไมมีงานทํา 
 4) ไมผิด เพราะไมไดลงมือกระทํา 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ El Nino ในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต 
 1) ประเทศเมียนมารมีปริมาณฝนนอย แหงแลง และเกิดไฟไหมปา 
 2) ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกชุก ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมขัง 
 3) ประเทศอินโดนีเซียแหงแลง มีปริมาณฝนนอย และเกิดไฟไหมปา 
 4) ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขาดแคลนน้ําสําหรับการ

อุปโภคและบริโภค  
6. “กฎของอุปสงค” กําหนดไววาผูบริโภคจะมีอุปสงคในสินคามากหรือนอยขึ้นอยู

กับสิ่งใด 
 1) รายไดของผูบริโภค  2) กลไกราคาตลาด 
 3) ปจจัยการผลิต   4) ราคาของสินคา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ลิขิต 
   ลิขิต แปลวา จดหมาย เปนคําสําหรับภิกษุ  
2. เฉลย 1) พึมพัม 
   พึมพัม ที่ถูกตอง คือ พึมพํา  
3. เฉลย 4) พระสนับเพลา 
   พระสนับเพลา เปนนามราชาศัพท ไมใชกริยาราชาศัพท หมายถึง 

กางเกง 
  1) พระราชทาน = ให 
  2) ทอดพระเนตร = มอง 
  3) ทรงพระอักษร = เขียน  
4. เฉลย 4) จูงมือ รั้วแคบ เปดตัว 
  1) คําวา คลํา เปนคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น  
  2) คําวา ไป, ไฉ เปนคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น 
  3) คําวา ตน, ไทร เปนคําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น  
5. เฉลย 3) ชาวเขมรอพยพออกประเทศ 
   มีพยางคคําเปน 2 พยางค คือ คําวา ชาว เมร (เขมร) 
  1) มีพยางคคําเปน 1 พยางค คือ ลาย 
  2) มีพยางคคําเปนทุกพยางค 
  4) มีพยางคคําเปน 6 พยางค คือ หนัง สือ พิมพ ราย วัน ลา  
6. เฉลย 2) พญา  พลัง  พนัน 
   เปนคําที่อานแบบไมมี ห นํา 
  1), 3) และ 4) อานแบบมี ห นํา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) น้ําคางแข็ง 
   น้ําคางแข็ง (Frost) คือ ปรากฏการณที่มีเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆ เกาะตาม

ยอดหญาและใบไมในชวงฤดูหนาว เกิดจากไอน้ําในอากาศที่อยูใกลกับพื้นผิวดิน 
มีอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็ง มักเกิดบนยอดภูเขาสูง ปรากฏการณนี้อาจทําให
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ภาษาไทยอีสานเรียกน้ําคางแข็งวา แมคะนิ้ง   
สวนภาษาถิ่นเหนือ เรียกวา เหมยขาบ  

2. เฉลย 1) รัฐบาลประกาศลดภาษีรถยนตคันแรก 
   เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนเศรษฐศาสตรสาขาที่ศึกษาพฤติกรรม

และการตัดสินใจของบุคคล ครัวเรือนและบริษัท ในการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด โดยเฉพาะในตลาดซึ่งมีการซื้อขายสินคาและบริการ เศรษฐศาสตร
จุลภาคศึกษาวาพฤติกรรมและการตัดสินใจเหลานี้มีผลตออุปสงคและอุปทาน
ของสินคาและบริการ 

   การที่รัฐบาลประกาศนโยบายลดภาษีรถยนตคันแรก จัดเปน
เศรษฐศาสตรมหภาคที่เปนเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศ  

3. เฉลย 1) ตอนบนมีสภาพเปนที่ราบลูกฟูก ตอนลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา 
   สภาพภูมิประเทศภาคกลางมีลักษณะตอนบนมีสภาพเปนที่ราบลูกฟูก 

ตอนลางเปนที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาที่เกิดจากการทับถมของโคลนตะกอน  
4. เฉลย 4) ไมผิด เพราะไมไดลงมือกระทํา 
   กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดลักษณะของ

การกระทําที่ถือวาเปนความผิด และกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับความผิด
นั้น เปนกฎหมายที่บัญญัติวาการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดเปนความผิด 

   กรณีนายกนกคิดจะขโมยของเพื่อนบานแตกลับใจไมขโมย 
ลักษณะนี้ไมมีความผิดทางอาญา เพราะเขาขายไมไดลงมือกระทํา  

5. เฉลย 2) ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกชุก ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมขัง 
   ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ El Nino ในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต ไดแก 
   1. ประเทศเมียนมารมีปริมาณฝนนอย แหงแลง ไฟไหมปา และ

เกิดหมอกควัน มีผลกระทบตอภาคเหนือของประเทศไทย 
   2. ประเทศไทยมีปริมาณฝนแลงทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา 
   3. ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณฝนนอย แหงแลง ไฟไหมปา และ

เกิดหมอกควัน มีผลกระทบตอภาคใตของประเทศไทย 
   4. ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขาดแคลนน้ํา

สําหรับการอุปโภคและบริโภค  
6. เฉลย 4) ราคาของสินคา 
   กฎอุปสงค คือ กฎที่แสดงถึงปริมาณความตองการที่จะซื้อสินคาหรือ

บริการของผูบริโภค จะมีความสัมพันธกับราคาเสมอ สรุปดังนี้ 
   1. ราคาสินคาสูงขึ้น (ของแพง) ผูบริโภคจะมีอุปสงคหรือปริมาณ

ความตองการที่จะซื้อสินคานั้นต่ํา 
   2. ราคาสินคาต่ําลง (ของถูก) ผูบริโภคจะมีอุปสงคหรือปริมาณ

ความตองการที่จะซื้อสินคานั้นสูง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


