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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนกลอนบทละคร 
 1) บัดนั้น    นนทกผูใจแกลวหาญ 
 2) สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน 
 3) หามเพลิงไวอยาให    มีควัน 
 4)  เอียงอกเทออกอาง    อวดองค อรเอย  
2. ตัว “ฤ” ในคําใดออกเสียงเชนเดียวกับ “สฤษดิ”์ 
 1) ฤกษ 2) ฤทัย 3) ฤทธา 4) ฤคเวท  
3. คําตรงขามของคําวา “รอบคอบ” คือขอใด 
 1) สะเพรา 2) สับปลับ 3) แยบคาย 4) เลอะเลือน  
4. “พรุงนี้เธอจะไมมีฉันอีกตอไป ฉันจะมาเมื่อเธอนิทราแลวเธอจะรูวายังมีฉันอยู

ในความฝนของเธอ” ขอความนี้มีคําควบกล้ําแทกี่คํา 
 1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา  
5. ขอใดไมใชประโยค 
 1) นิ้วนี้พี่ตัด   2) เรือนอยลอยละลิ่ว 
 3) ควั่นออยรอยมะลิ  4) ในทามกลางทุงหญา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. โครงการพระราชดําริ “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ใหประโยชนอยางที่ 4 

คือขอใด 
 1) ปลูกผลไมเพื่อการสงออก 2) เปนการอนุรักษดินและน้ํา 
 3) เปนการแกไขปญหาที่ดินทํากิน 4) เปนการนําไมมาทําเปนเชื้อเพลิง  
2. ขอใดไมเปนการกระทําความผิดทางกฎหมายอาญา 
 1) สุนทรขับรถชนคนตายโดยประมาท 
 2) สมัครขโมยเงินในบานนายจางเพื่อไปรักษาแม 
 3) สมานไมชําระหนี้คืนเพื่อนตามสัญญาเพราะไมมีเงิน 
 4) สามัคคีนัดแนะกับเพื่อนจะไปขโมยเงินในตูเอทีเอ็ม แตยังไมไดลงมือ  
3. การบริจาคซะกาตของศาสนาอิสลามเทียบไดกับการกระทําในขอใด 
 1) การไถบาปของนิกายคาทอลิก 
 2) การใหทานของพุทธศาสนา 
 3) การถวายเครื่องเซนของศาสนาฮินดู 
 4) การถวายน้ําโสมของศาสนาพราหมณ  
4. ศีลในศาสนาคริสตขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) ศีลลางบาป - กระทําเมื่อแรกเกิด 
 2) ศีลกําลัง - พิธีมิสซา 
 3) ศีลมหาสนิท - กระทําที่โบสถทุกวันอาทิตย 
 4) ศีลบวช - กระทําเพื่อถวายตัวตอพระเจา 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. ขอใดเปนลักษณะเดนของศาสนาประเภทเทวนิยม 
 1) ศาสนาที่มีเทพเจาองคเดียว 
 2) ศาสนาที่เกิดจากอวิชารวมทั้งความจงรักภักดีและศรัทธา 
 3) ศาสนาที่ยกความเปนใหญใหพระเจาไมปฏิเสธเรื่องพระเจาสรางโลก 
 4) ศาสนาที่เชื่อในเรื่องการบวงสรวงพระเจาควบคูกับการเซนไหววิญญาณ

บรรพบุรุษ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) บัดนั้น    นนทกผูใจแกลวหาญ 
   วรรคแรกของกลอนบทละครนิยมใชคํานํา หรือคําขึ้นตน เชน    

เมื่อนั้น บัดนั้น ฯลฯ  
2. เฉลย 3) ฤทธา 
   ฤทธา ออกเสียง ริ เชนเดียวกับ สฤษดิ์ 
  1) ฤกษ ออกเสียง เรอ 
  2) ฤทัย ออกเสียง รึ 
  4) ฤคเวท ออกเสียง รึ  
3. เฉลย 1) สะเพรา 
   สะเพรา หมายถึง อาการที่ทําอยางหวัดๆ ลวกๆ ขาดความ

รอบคอบ, ไมถี่ถวน, ไมเรียบรอย ซึ่งตรงขามกับคําวา รอบคอบ หมายถึง ทั่ว, 
ถวนถี่ 

  2) สับปลับ หมายถึง พูดกลับกลอกเชื่อไมได 
  3) แยบคาย หมายถึง เขาที, เหมาะกับเหตุผล 
  4) เลอะเลือน หมายถึง หลงๆ ลืมๆ, ฟนเฟอน  
4. เฉลย 2) 3 คํา 
   มีคําควบกล้ําแท 3 คํา คือ พรุง นิทรา ความ  
5. เฉลย 4) ในทามกลางทุงหญา 
   “ในทามกลางทุงหญา” เปนกลุมคําบุพบทไมใชประโยค 
  1) “นิ้วนี้พี่ตัด” เปนประโยค มีคําวา “พี่” เปนประธาน “ตัด” เปนกริยา 

“นิ้ว” เปนกรรม 
  2) “เรือนอยลอยละลิ่ว” เปนประโยค มีคําวา “เรือ” เปนประธาน  

“นอย” เปนคําวิเศษณขยายประธาน “เรือ” “ลอย” เปนกริยา “ละลิ่ว” ขยายกริยา 
“ลอย” 

  3) “ควั่นออยรอยมะลิ” มี 2 ประโยค คือ “ควั่นออย” กับ “รอยมะลิ” 
โดยทั้ง 2 ประโยคละประธานไว 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) เปนการอนุรักษดินและน้ํา 
   โครงการพระราชดําริ การศึกษาพัฒนาปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

คือ ใชสอย ไมผล ไมเชื้อเพลิง ซึ่งจะอํานวยประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา 
ตลอดจนคงความชุมชื้นเอาไว เปนประโยชนอยางที่ 4   

2. เฉลย 3) สมานไมชําระหนี้คืนเพื่อนตามสัญญาเพราะไมมีเงิน 
   สมานไมชําระหนี้คืนเพื่อนตามสัญญาเพราะไมมีเงิน เปนการกระทํา

ความผิดทางแพง เกี่ยวกับทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สังหาริมทรัพย 
และอสังหาริมทรัพย  

3. เฉลย 2) การใหทานของพุทธศาสนา 
   การบริจาคซะกาต หมายถึง การบริจาคทานใหแกคนที่เหมาะสม

ตามที่ศาสนากําหนด เชน คนอนาถา เด็กกําพรา คนขัดสน ผูเผยแผศาสนา 
การบริจาคซะกาตเปนขอบังคับที่ตองปฏิบัติ ชาวมุสลิมถือวาเปนหนาที่ที่ตอง
สละทรัพยของตนในอัตรารอยละ 2.5 เพื่อแบงปนใหแกผูอื่น เปนการ      
กลอมเกลาจิตใจใหเปนคนเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเปนการ
เสียสละหรือการสังเคราะหสามารถเปรียบเทียบเรื่องการใหทานของศาสนาพุทธ 
และศาสนาอื่น ดังนี้ 

   - ศาสนาพุทธ สอนในสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปยวาจา อัตถจริยา 
สมานัตตตา) 

   - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนการใหปนดวยอาการยินดีและ  
เต็มใจใหในไตตติริยอุปนิษัท 

   - ศาสนาคริสต พระเยซูทรงสอนสาวกและผูเลื่อมใสในพระองค
ใหรูจักการเสียสละ 

   - ศาสนาอิสลาม การบริจาคซะกาต  
4. เฉลย 2) ศีลกําลัง - พิธีมิสซา 
   ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ไดรับการรับรองจากศาสนจักรคาทอลิกมีอยู 7 ศีล คือ 
   1. ศีลลางบาป (Baptism) ผูนับถือคริสตทุกคนตองผานศีลนี้จึง

จะเปนชาวคริสตโดยสมบูรณ ศีลนี้ไดรับครั้งเดียวที่เรียกศีลลางบาป เพราะเชื่อวา
มนุษยทุกคนมีบาปติดตัวมาแตเกิด การลางบาปทําโดยเอาน้ํารดลงบนศีรษะ
โดยพระผูทําพิธีกลาววา “ขาพเจาลางทาน เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร 
และพระจิต” 

   2. ศีลมหาสนิท (Eucharistic; Communion) “ศีลมหาสนิท” 
เรียกวา “มิสซา” เปนกิจกรรมของ ชาวคริสตในการประกอบพิธีกรรม การดื่มไวน 
และรับประทานขนมปง เพื่อเปนการระลึกถึงพระเยซู 

   3. ศีลอภัยบาป (Penance) หรือศีลสารภาพบาป 
   4. ศีลกําลัง (Confirmation) การรับศีลกําลังเปนการยืนยันวาตน

จะยอมรับนับถือศาสนาคริสตจริงๆ 
   5. ศีลสมรส (Matrimony) ชายและหญิงรับศีลตอหนาพระเจาที่

รักกันและอยูดวยกันตลอดไป 
   6. ศีลเจิมคนไข (Anointing of the Sick) ศีลเจิมคนไขเปนศีลที่

โปรดใหสําหรับผูปวยที่ออนกําลัง ในสภาพที่นาเปนหวง หรือกําลังจะสิ้นใจ 
   7. ศีลอนุกรม (Holy Orders) คือ ศีลสําหรับผูที่จะสมัครบวช

หรือถวายตัวแดพระเจา  
5. เฉลย 3) ศาสนาที่ยกความเปนใหญใหพระเจาไมปฏิเสธเรื่องพระเจาสรางโลก 
   เทวนิยม เชื่อวามีเทพเจาผูยิ่งใหญเหนือกวาเทพเจาทั้งหลายหรือ

เรียกกันวาพระเจาเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่ง และเชื่อกันวาพระเจาอาจติดตอ
มนุษยโดยผานศาสดาพยากรณหลายองค เชน พระอัลลอฮทรงติดตอกับ  
ทานนบีมุฮัมมัด พระยะโฮวาหทรงติดตอกับทานโมเสส เปนตน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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