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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมเปนประโยคกรรม 
 1) อาคารหลังนั้นกําลังทรุดตัว 
 2) วิชาภาษาไทยปนี้อาจารยสวยสุดสอน 
 3) ขนมหอนี้ แมซื้อมาตั้งแตเมื่อวาน 
 4) ทอระบายน้ําถูกขุดเพื่อกําจัดขยะ  
2. ขอใดมีการสอดแทรกคติธรรมในการดํารงชีวิต 
 1)  “พระโยคีมีญาณวาหลานรัก จงสํานักอยูใหสมอารมณหมาย 
  อันยักษีผีสางสมุทรพราย มาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจ” 
 2)  “เห็นตอหลักปกขวางหนทางอยู พิเคราะหดูควรทึ้งแลวจึงถอน 
  เห็นเต็มตาแลวอยาทําปากบอน ตรองเสียกอนจึงคอยทํากรรมทั้งปวง” 
 3)  “นางผีเสื้อเหลือโกรธพิโรธรอง มาตั้งซองศีลจะมีอยูที่ไหน 
  ชางเฉโกโยคีหนีเขาใช ไมอยูในศีลสัตยมาตัดรอน” 
 4)  “พงศกษัตริยตรัสชวนสินสมุทร สอนใหบุตรขอสมาอัชฌาสัย 
  พระทรงบาเงือกน้ํางามวิไล พระหนอไทขอสมาขึ้นบานาง”  
3. ขอใดใชคําไดถูกตอง 
 1) สุดทายละครเรื่องนี้ก็ลงเอยอยางมีความสุข 
 2) สมาชิกสภาเขาประชุมอภิปรายไมไววางใจกันอยางคับคั่ง 
 3) ครูอาชาไดรับรางวัลพอพิมพแหงชาติมาหลายสมัย 
 4) มีผูกลาวเปรียบเปรยไววารถไฟของญี่ปุนวิ่งไดเร็วกวาของไทย  
4. ขอใดใชคําเชื่อมไมถูกตอง 
 1) ทั้งพอและแมตางภูมิใจในตัวลูก 
 2) ไมเธอก็ฉันจะตองเปนตัวแทนไปสัมมนา 
 3) ลูกๆ สงเสียงดังและคุณพอนอนหลับอยู 
 4) ฉันตั้งใจจะมาทํารายงานที่หองสมุดแตทวาหองสมุดปด  
5. ประโยคในขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
 1) เด็กผูหญิงที่สวมเสื้อสีฟาคนนั้น 
 2) เมื่อเราไดเรียนรูสิ่งรอบๆ ตัว 
 3) การนอนหลับพักผอนสรางความสุขใหแกรางกาย 
 4) หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “นายปก นายปอง และนายปราม เขาไปในบานของนายสงาเวลากลางคืนแลว 

ทํารายรางกายนายสงา แลวเก็บเอาทรัพยสินที่มีคาของที่บานหลบหนีไป”    
นายปก นายปอง และนายปราม มีความผิดในขอหาใด 

 1) ลักทรัพย 2) วิ่งราวทรัพย 3) ชิงทรัพย 4) ปลนทรัพย  
2. ประเพณีงานเทศนมหาชาติ เนื้อหาที่เทศนาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
 1) พุทธประวัติ   2) พุทธวจนะ 
 3) เวสสันดรชาดก   4) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การสรางแผนที่ในปจจุบันรวดเร็วและถูกตองแมนยํามากขึ้น ดวยเหตุผลใด   

เปนสําคัญ 
 1) ความเชี่ยวชาญในการลงภาพของนักภูมิศาสตร 
 2) การสํารวจเสนทางของนักภูมิศาสตรไดรับการสงเสริม 
 3) การวิเคราะหขอมูลของโลกผานสื่อสิ่งพิมพ 
 4) การสํารวจทางภูมิศาสตรผานดาวเทียม รวบรวมและวิเคราะหผานระบบ

คอมพิวเตอร  
4. ทวีปอเมริกาเหนือมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของโลกอยางไร 
 1) เปนแหลงเกษตรกรรม 2) เปนแหลงการประมง 
 3) เปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่สําคัญ 4) เปนแหลงบริโภคที่สําคัญของโลก  
5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีชื่อยอวาอยางไร 
 1) AEC 2) AES 3) AFTA 4) ASC  
6. มรรค ๘ หรือมรรคมีองค ๘ เปนทางหรือวิธีที่นําไปสูการดับทุกข มรรคมีองค ๘ 

ในขอใดที่แสดงความสัมพันธ ไมถูกตอง 
 1) สัมมาทิฐิ - ความเห็นชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ - ความดําริชอบ 
 3) สัมมากัมมันตะ - ทําการงานชอบ 4) สัมมาวายามะ - เจรจาชอบ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) อาคารหลังนั้นกําลังทรุดตัว 
   ประธาน - อาคาร 
   กริยา - ทรุด 
  2) ประธาน - อาจารยสุดสวย 
   กริยา - สอน 
   กรรม - วิชาภาษาไทย 
  3) ประธาน - แม 
   กริยา - ซื้อ 
   กรรม - ขนม 
  4) ประธาน - (ละ) 
   กริยา - ขุด 
   กรรม - ทอระบายน้ํา  
2. เฉลย 2)  
  “เห็นตอหลักปกขวางหนทางอยู พิเคราะหดูควรทึ้งแลวจึงถอน 
 เห็นเต็มตาแลวอยาทําปากบอน ตรองเสียกอนจึงคอยทํากรรมทั้งปวง” 
   มีการสอดแทรกคติธรรมในการดํารงชีวิต คือ สอนใหคิดตรึกตรอง

กอนลงมือทํา  
3. เฉลย 2) สมาชิกสภาเขาประชุมอภิปรายไมไววางใจกันอยางคับคั่ง 
  1) คําวา “ลงเอย” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชเปน “จบลง” 
  3) คําวา “พอพิมพ” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชเปน “แมพิมพ” 
  4) คําวา “เปรียบเปรย” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชเปน “เปรียบเทียบ” 

4. เฉลย 3) ลูกๆ สงเสียงดังและคุณพอนอนหลับอยู 
   คําวา “และ” ไมถูกตอง เนื่องจากใจความในประโยคขางตนไม

สอดคลองและไมตอเนื่องกัน ที่ถูกตองควรใช “ขณะที่”  
5. เฉลย 3) การนอนหลับพักผอนสรางความสุขใหแกรางกาย 
   เปนประโยคสมบูรณ เนื่องจากมีใจความสมบูรณ  
  1), 2) และ 4) ไมเปนประโยคสมบูรณ เนื่องจากใจความยังไมสมบูรณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ปลนทรัพย 
   ปลนทรัพย คือ การที่คนตั้งแต 3 คนขึ้นไป รวมมือกันชิงทรัพย

ของผูอื่น 
  1) ลักทรัพย คือ การเอาทรัพยของผูอื่นไปโดยเจาของไมยินยอม 
  2) วิ่งราวทรัพย คือ การลักทรัพยโดยฉกฉวยซึ่งหนา 
  3) ชิงทรัพย คือ การลักทรัพยของผูอื่นโดยใชกําลัง หรือขูวาจะใช

กําลังทํารายเจาของทรัพย  
2. เฉลย 3) เวสสันดรชาดก 
   ประเพณีงานเทศนมหาชาติ หรือที่เรียกสั้นๆ วา “มีเทศน” 

สาระสําคัญจะเทศนเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกมีทั้งหมด 13 กัณฑ  
3. เฉลย 4) การสํารวจทางภูมิศาสตรผานดาวเทียม รวบรวมและวิเคราะหผาน

ระบบคอมพิวเตอร 
   ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาพจากดาวเทียมสามารถแสดงลักษณะ

ภูมิประเทศ แสดงลักษณะตัวเมือง บอกถึงอุณหภูมิบนพื้นโลก หรือสิ่งที่เกิดขึ้น
บนโลก เชน สึนามิ ลม น้ําทวม แผนดินถลม ไฟปา ฯลฯ ดังนั้น ขอมูลภาพ
จากดาวเทียม เมื่อเก็บรวบรวมดวยระบบคอมพิวเตอร จึงสามารถแปลความ
ถูกตอง และรวดเร็ว แมนยํากวาสมัยกอน  

4. เฉลย 4) เปนแหลงบริโภคที่สําคัญของโลก 
   ทวีปอเมริกาเหนือประกอบดวยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลก 
ทําใหมีการสั่งซื้อสินคานําเขาจากประเทศตางๆ ทั่วโลกเปนจํานวนมาก และถือ
เปนประเทศที่นําเขาสินคาเพื่อการบริโภคมากที่สุดในโลก  

5. เฉลย 1) AEC 
   AEC ยอมาจาก ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งรวมตัวกันในป พ.ศ. 2558 เพื่อตลาดและเปน
ฐานการผลิตรวมกัน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝมืออยางเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถในการแขงขันสูง      
มุงสรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศอาเซียน และการ
สงเสริมการรวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก  

6. เฉลย 4) สัมมาวายามะ - เจรจาชอบ 
   มรรคมีองค ๘ หมายถึง ทางแหงการดับทุกข ประกอบดวย 
   1. สัมมาทิฐิ - เห็นชอบ 
   2. สัมมาสังกัปปะ - ดําริชอบ 
   3. สัมมาวาจา - เจรจาชอบ 
   4. สัมมากัมมันตะ - ทําการงานชอบ 
   5. สัมมาอาชีวะ - เลี้ยงชีพชอบ 
   6. สัมมาวายามะ - พยายามชอบ 
   7. สัมมาสติ - ตั้งสติชอบ 
   8. สัมมาสมาธิ - การตั้งมั่นของจิตชอบ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


