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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 4/4)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. สํานวนในขอใดตอไปนี้กลาวถึงทักษะการสื่อสารไดเดนชัดที่สุด 
 1) คมในฝก   2) กิ้งกาไดทอง 
 3) พูดจนลิงหลับ   4) ขี่ชางจับตั๊กแตน  
2. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) เสียงสระสามารถออกเสียงไดโดยลําพังไมตองอาศัยเสียงพยัญชนะ        

มาประกอบ 
 2) เสียงพยัญชนะสามารถออกเสียงไดโดยลําพังไมตองอาศัยเสียงสระ        

มาประกอบ 
 3) คําทุกคําในภาษาไทยตองมีเสียงวรรณยุกต แตอาจไมจําเปนตองมีรูป

วรรณยุกตทุกคํา 
 4) เมื่อรูปวรรณยุกตเปลี่ยน เสียงวรรณยุกตก็จะเปลี่ยน และทําใหความหมาย

ของคําเปลี่ยนไปดวย  
3. ขอใดมีจํานวนพยางคเทากับคําวา “วิตถาร” 
 1) ปราชัย 2) ชันษา 3) กรมวัง 4) ขรม  
4. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) ปลาชโด  ผยอง   2) ทโมน  ชโงก 
 3) สูงชะลูด  สะอึก   4) ชอุม  โหรพา  
5. ขอใดไมมีคําลหุประกอบอยู 
 1) หยาดน้ําคางพรางพรายประกายแพรว 2) เอวองคสารพัดไมขัดตา 
 3) สายัณหตะวันยาม  4) เกศาปลายงอนงามทรง  
6. ขอใดมีคําที่เขียนผิดอยู 2 คํา 
 1) แดงไปซื้อกระเพาะปลากับซาลาเปามาจากตลาด 
 2) คุณพอพาพวกเราไปปกนิกอยางกะทันหัน 
 3) มีการแสดงคอนเสิรตที่สนามกีฬาแหงชาติ 
 4) จอยชอบจับปลากระพงในบอมาผัดกระเพรา  
7. จากประโยค “ชาวชนบททอผาเปนอาชพีเสริม” ขอใดเปนคํานามทั้งหมด 
 1) ชาวชนบท  ทอ   2) ทอ  ผา 
 3) ชาวชนบท  ผา   4) ทอ  อาชีพเสริม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การถือศีลอดของศาสนาอิสลามคลายกับหลักปฏิบัติใดในพระพุทธศาสนา 
 1) การบําเพ็ญเพียร  2) การรักษาศีลอุโบสถ 
 3) การบําเพ็ญสมาธิ  4) การปฏิบัติธุดงควัตร  
2. ตําแหนงทางสังคมหมายถึงขอใด 
 1) บทบาท 2) หนาที่ 3) สถานภาพ 4) สิทธิ  
3. จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง “เพื่อนบาน” ในที่นี้หมายถึงขอใด 
 1) ชาวยิว   2) ชาวคริสต 
 3) มวลมนุษยชาติ   4) ทั้งชาวยิวและชาวคริสต  
4. ขอใดเปนไปตามกฎของอุปสงค 
 1) แมซื้อเสื้อนักเรียน 5 ตัว เพราะรานลดราคา 
 2) แมซื้อตุกตาใหลูก เพราะเงินเดือนออกสิ้นเดือน 
 3) พอซื้อกางเกง 1 ตัว เพราะชอบสีที่ทันสมัย 
 4) พอซื้อรถจักรยาน เพราะลูกสอบไดที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. หลักสําคัญที่สุดของศาสนาคริสตที่นํามาสูการอยูรวมกันอยางสันติสุขคือขอใด 
 1) หลักคําสอนเรื่องความรัก 
 2) หลักคําสอนเรื่องการพูดความจริง 
 3) หลักคําสอนเรื่องการไมเบียดเบียน 
 4) หลักคําสอนเรื่องการไมละโมบของผูอื่น  
6. ครัวเรือนทําหนาที่ใดในระบบเศรษฐกิจ 
 1) เปนเจาของปจจัยการผลิต บริโภคสินคา 
 2) เปนผูตัดสินใจในการผลิตสินคาและบริการ 
 3) เปนผูนําทรัพยากรมาใชในการผลิตสินคา 
 4) เปนผูจําหนายสินคาและบริการที่ผลิตไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
7. การดํารงชีวิตของมนุษยตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ถาเกิดวิกฤตการณดาน

ทรัพยากรธรรมชาติขอใดมนุษยจะไดรับผลกระทบมากที่สุด 
 1) การลดลงของปริมาณแรธาตุ 
 2) การสูญเสียพื้นที่ปาไมและสัตวปา 
 3) การขาดแคลนปริมาณน้ําจืด 
 4) การพังทลายของดินและการเสื่อมคุณภาพของดิน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) พูดจนลิงหลับ 
   พูดจนลิงหลับ ใชทักษะการสื่อสารเดนชัดที่สุด เนื่องจากเปน

สํานวนที่หมายถึง การพูดเทานั้น  
2. เฉลย 2) เสียงพยัญชนะสามารถออกเสียงไดโดยลําพังไมตองอาศัยเสียงสระ    

มาประกอบ 
   เสียงพยัญชนะจะออกเสียงไดตองอาศัยเสียงสระประกอบ  
3. เฉลย 4) ขรม 
   ขรม  อานวา  ขะ-หฺรม 
   ออกเสียง 2 พยางค   
   วิตถาร  อานวา  วิด-ถาน   
  1) ปราชัย  อานวา  ปะ-รา-ไช 
  2) ชันษา  อานวา  ชัน-นะ-สา 
  3) กรมวัง  อานวา  กฺรม-มะ-วัง  
4. เฉลย 3) สูงชะลูด  สะอึก 
  1) ปลาชโด ที่ถูกตอง คือ ปลาชะโด 
  2) ชโงก ที่ถูกตอง คือ ชะโงก 
  4) โหรพา ที่ถูกตอง คือ โหระพา  
5. เฉลย 4) เกศาปลายงอนงามทรง 
  1) ลหุ คือคําวา ประ 
  2) ลหุ คือคําวา ระ (สา-ระ-พัด) 
  3) ลหุ คือคําวา ตะ 

6. เฉลย 4) จอยชอบจับปลากระพงในบอมาผัดกระเพรา 
   คําที่เขียนผิด คือ กระพง ที่ถูกตอง คือ กะพง, กระเพรา         

ที่ถูกตอง คือ กะเพรา 
7. เฉลย 3) ชาวชนบท  ผา 
  1), 2) และ 4) มีคําวา “ทอ” เปนคํากริยา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) การรักษาศีลอุโบสถ 
   การถือศีลอดของศาสนาอิสลามมีจุดมุงหมายเพื่อฝกฝนใหชาวมุสลิม

มีความหนักแนนอดทนทั้งรางกาย และจิตใจ เปนเวลา 1 เดือน 
   จึงคลายกับการรักษาศีลอุโบสถของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธสวนใหญ   

จะอธิษฐานวาจะรักษาศีลอุโบสถตลอด 3 เดือน งดเวนจากอบายมุขทั้งหลาย  
2. เฉลย 3) สถานภาพ 
   สถานภาพ (Status) หมายถึง ตําแหนงที่ไดรับจากการเปนสมาชิก

ของสังคมหรือฐานะทางสังคม (Social Position) ของบุคคลในสังคมที ่     
ถูกกําหนดไวและดํารงอยู 

   สถานภาพทางสังคม หมายถึง ตําแหนงของบุคคลซึ่งไดมาจากการ
เปนสมาชิกของกลุมและของสังคม ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัด
ระเบียบสังคม เนื่องจากการกระทําระหวางสมาชิกในสังคมยอมเปนไปตาม
สถานภาพที่ตนดํารงอยู 

   ผลอันเกิดจากสถานภาพทางสังคม มีดังนี้ 
   - ทําใหเกิดสิทธิและหนาที่ 
   - ทําใหเกิดเกียรติยศจากสถานภาพทางสังคมที่สมาชิกดํารงอยู 
   - ทําใหเกิดการจัดชวงชั้นทางสังคม  
3. เฉลย 3) มวลมนุษยชาติ 
   จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง “เพื่อนบาน” ในที่นี้หมายถึง   

มวลมนุษยชาติ ซึ่งเปนคําสอนในศาสนาคริสต เปนการสอนใหมนุษยมีความรัก
ความเมตตาตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  

4. เฉลย 1) แมซื้อเสื้อนักเรียน 5 ตัว เพราะรานลดราคา 
   กฎของอุปสงค (Law of Demand) หมายถึง ความตองการสินคา

ที่จะขึ้นกับราคา ราคาถูกอุปสงคจะมากขึ้น ซึ่งถาราคาสูงขึ้นอุปสงคจะลดลง 
เชน ทางรานลดราคา ผูบริโภคจะซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น ตัวเลือก 1) แมซื้อเสื้อ
นักเรียน 5 ตัว เพราะรานลดราคา ทั้งนี้เสื้อนักเรียนเปนสิ่งจําเปนตองซื้อ ซึ่งแม
อาจซื้อเพียง 3 ตัวก็ได แตเมื่อรานลดราคาแมจึงตัดสินใจซื้อทีเดียวจํานวน 5 ตัว  

5. เฉลย 1) หลักคําสอนเรื่องความรัก 
   ศาสนาคริสตสอนเรื่องหลักความรัก เนื่องจากความรักคือรักมวล

มนุษยทั้งปวงอันนํามาซึ่งความเมตตา การใหอภัย และการไมเบียดเบียนกัน    
ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข  

6. เฉลย 1) เปนเจาของปจจัยการผลิต บริโภคสินคา 
   หนวยครัวเรือน หมายถึง สมาชิกทั้งหมดที่อาศัยอยูในครอบครัว

เดียวกัน จะทําหนาที่เปนผูบริโภคและเจาของปจจัยการผลิต โดยไดรับ
คาตอบแทนในรูปคาจาง ดอกเบี้ยและกําไร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินของครอบครัวในดาน การผลิต การบริโภค และการบริการ  

7. เฉลย 3) การขาดแคลนปริมาณน้ําจืด 
   ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยในการดํารงชีวิต

ประจําวันตองอาศัยน้ําจืดเปนอันดับแรก เพื่อตองดื่มตองใชในครัวเรือน ถาขาด
แคลนน้ําจืดจะประสบปญหาอยางมาก ทรัพยากรอื่นๆ ถาไมมีหรือเสื่อม
คุณภาพยังหาวิธีการแกไขไดดวยหลักเทคโนโลยีหรือทดแทนได น้ําดื่มบริสุทธิ์
เพื่อการบริโภคไมมีสิ่งอื่นทดแทนได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


