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 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีคําจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่อานอยางอักษรนําในภาษาไทย 
 1) จึงลุกขึ้นตรัสถามทันที    ปานี้หรือสนุกหนักหนา 
 2) ไดฟงผานฟาพาที    อัญชลีแลวสนองพระบัญชา 
 3) ใหพระพาสามสมรอรไท    มาประพาสพรรณไมใหสําราญ 
 4) พูนดินเต็มตามสนามเพลาะ    ไมไผเจาะราวปลองเชนชองปน  
2. ขอใดมีคําสะกดผิด 
 1) เขากับฉันคบกันฉันญาติ 
 2) ตนไมในสวนเขียวชอุม ออกดอกสวยงามอรามตา 
 3) เครื่องเซนไหวมีจันทรอับ จันทรผา และจันทรเทศ 
 4) เธอมีทีทาชมดชมอย ชะรอยจะมีจริต  
3. “ดังนี้จะไมเปนการสมควรแลหรือที่เราจะสอนใหพวกหนุมๆ ของเราปรารถนา

หาการงานอื่นๆ อันพึงหวังประโยชนไดดีกวาการเปน ....................” (เรื่อง 
โคลนติดลอ ตอน นิยมความเปนเสมียน) 

 ควรนําคําในขอใดมาเติมในชองวาง 
 1) ขาราชการ   2) เสมียน 
 3) เลขา   4) หนาหองรัฐมนตรี  
4. “ทุกคนลวนอยากบอกใหสังคมรับรูวา ทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยมีความรัก

ในแผนดินถิ่นเกิด ในขณะเดียวกันทุกคนยังตองการรักษาอัตลักษณชาติพันธุ
ของตน และเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ และเปนสวนหนึ่ง
ของความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม ถึงแมจะแตกตางกัน 
แตถาเราเปดใจยอมรับ เคารพ และใหเกียรติกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม
ของกลุมชนนั้นๆ เราก็อยูรวมกันไดอยางสันติสุข” 

 ผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
 1) ตองการความรักความสามัคคี 2) ตองการใหสังคมมีสันติสุข 
 3) ตองการการใหเกียรติและยอมรับ 4) ตองการปลุกจิตสํานึก  
5. “คนทั่วไปที่ไมจําเปนตองใชราชาศัพทนั้น จะรูราชาศัพทหรือไม จะพูดเปน 

เขียนเปนหรือไม ยอมมีความจําเปนนอยมากตามอาชีพแตละบุคคล แตสําหรับ 
ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับสื่อมวลชนแลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูราชาศัพท” 

 ขอความขางตนขอใดเปนประเด็นโตแยง 
 1) คนทั่วไปจําเปนตองรูราชาศัพทหรือไม 
 2) ราชาศัพทมีความเกี่ยวของกับอาชีพหรือไม 
 3) สื่อมวลชนจําเปนตองรูราชาศัพทหรือไม 
 4) ราชาศัพทมีความสําคัญกับสื่อมวลชนหรือไม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. อํานาจในการสอบสวนจับกุมและฟองศาลเปนอํานาจที่เกิดจากกฎหมายใด 
 1) กฎหมายพระธรรมนูญศาล 2) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3) กฎหมายปกครองประเทศ 4) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตรที่นักประวัติศาสตรตองใชความ      

เปนกลาง และปราศจากอคติมากที่สุด เพื่อใหไดขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 
 1) การกําหนดประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา 
 2) การวิเคราะห ประเมินคา และการตีความหลักฐาน 
 3) การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม  
 4) การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล  
3. การสรางโรงงานไฟฟาใตพิภพสวนใหญจะตั้งอยูในพื้นที่แบบใด 
 1) พื้นที่ที่งายตอการสรางโรงไฟฟา 
 2) พื้นที่ใกลกับภูเขาไฟที่มีพลัง 
 3) พื้นที่ที่มีชั้นหินหนืดใกลกับผิวโลก 
 4) พื้นที่ที่มีชั้นหินเปลือกโลกเปนหินแกรนิตและหินแปร  
4. สัญญาไมตางตอบแทนคือสัญญาใด 
 1) สัญญาซื้อขาย   2) สัญญาแลกเปลี่ยน 
 3) สัญญาเชา   4) สัญญายืม  
5. ปาชายเลนมีความสําคัญตอความสมบูรณของระบบนิเวศอยางไร 
 1) เปนแหลงทํานากุงและเลี้ยงหอยแมลงภู 
 2) เปนแหลงรายไดจากการตัดไมเพื่อทําฟนและเผาถาน 
 3) เปนแหลงเพาะพันธุและอนุบาลตัวออนของสัตวน้ํา 
 4) เปนแนวกันชนธรรมชาติปองกันการกัดเซาะชายฝงของน้ําทะเล 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ใหพระพาสามสมรอรไท    มาประพาสพรรณไมใหสําราญ 
   สมร เปนคําจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่อานอยางอักษรนํา     

สะ-หมอน  
2. เฉลย 3) เครื่องเซนไหวมีจันทรอับ จันทรผา และจันทรเทศ 
   มีคําสะกดผิดที่แกไขใหถูกตอง ดังนี้ จันอับ จันทนผา จันทนเทศ  
3. เฉลย 2) เสมียน 
   ดังปรากฏในเนื้อหาเรื่องโคลนติดลอ ตอนนิยมความเปนเสมียน    

จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
4. เฉลย 2) ตองการใหสังคมมีสันติสุข 
   เห็นไดจากขอความ - เราก็อยูรวมกันไดอยางสันติสุข  
5. เฉลย 1) คนทั่วไปจําเปนตองรูราชาศัพทหรือไม 
   เปนประเด็นโตแยงของขอความที่กําหนด สังเกตจากขอความ      

“คนทั่วไปที่ไมจําเปนตองใชราชาศัพทนั้นจะรูราชาศัพทหรือไม ...” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   อํานาจในการสอบสวนจับกุมและฟองศาลเปนอํานาจที่เกิดจาก

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง กระบวนการวิธีพิจารณา

ความของศาลประชาชน สํานักอัยการประชาชน และหนวยงานความมั่นคง
สาธารณะ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) ที่อาศัยตัวบทกฎหมายในการพิจารณาวา
ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิดตามกฎหมายและจะตองรับโทษตาม
กฎหมายหรือไมอยางไร  

2. เฉลย 2) การวิเคราะห ประเมินคา และการตีความหลักฐาน 
   วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหา

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบ
อื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปน
เหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ โดยขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. การกําหนดเปาหมาย หรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา เชน 
จะศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด เพราะเหตุใด 

   2. การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตางๆ ทั้งที่เปนลาย
ลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร เชน พงศาวดาร ตํานาน วัตถุโบราณ 
รองรอยถิ่นที่อยูอาศัย หรือการดําเนินชีวิต 

   3. การวิเคราะหหลักฐาน การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล 
เปนขั้นตอนของการตรวจสอบ ประเมินคาความนาเชื่อถือ การประเมินคุณคา
ของหลักฐาน ซึ่งผูศึกษาตองมีความเปนกลาง และปราศจากอคติ จึงจะทําใหได
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรมากที่สุด 

   4. การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม เปนการเลือกสรร
ขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัด โดยไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสิน
พฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิดของคนในยุคนั้นๆ หรือ
การนําตนเองเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา   

   5. การนําเสนอเรื่องที่ศึกษา และอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 
โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีความตอเนื่องนาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิง
ขอเท็จจริง เพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาและมีความหมาย  

3. เฉลย 3) พื้นที่ที่มีชั้นหินหนืดใกลกับผิวโลก 
   โรงงานไฟฟาใตพิภพนั้นไดจากพลังความรอนจากใตโลก ซึ่งมาจาก

หินหนืด (Magma) ดังนั้นการตั้งโรงงานไฟฟาประเภทนี้ จะตองตั้งในบริเวณที่
เปลือกโลกบริเวณที่มีหินหนืดเปนชั้นหินอยูใกลพื้นผิวโลก   

4. เฉลย 4) สัญญายืม 
   สัญญายืม (Loan) เปนสัญญาซึ่งมีคูกรณีเปนสองฝาย คือ ฝายหนึ่ง

เรียกวา ผูใหยืม สงมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหคูกรณี อีกฝายหนึ่ง
เรียกวา ผูยืม เพื่อใชสอยทรัพยสินนั้น และผูยืมตกลงวาจะสงคืนทรัพยสินนั้น
เมื่อไดใชสอยเสร็จแลว 

   ลักษณะของสัญญายืม ดังนี้ 
   1. สัญญายืมเปนเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง 
   2. เปนสัญญาไมตางตอบแทน กลาวคือ เปนสัญญาที่กอใหเกิด

หนาที่แกคูกรณี ฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว คือ ฝายผูยืมที่ตองคืนทรัพยสินที่ยืม
ใหแกผูใหยืม 

   3. เปนสัญญาที่บริบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินที่ใหยืม  
5. เฉลย 3) เปนแหลงเพาะพันธุและอนุบาลตัวออนของสัตวน้ํา  
   ปาชายเลนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่อยูบริเวณรอยตอระหวางแผนดินกับ

ทะเล ในบริเวณเหลานี้จะเปนโคลนตม มีปาไมขึ้นจําพวกโกงกาง ลําพูนและ
แสม เปนที่สกัดไมใหคลื่นที่มีความรุนแรงมากระทบชายฝง และยังมีอาหารของ
สัตวน้ํามาก ในบริเวณนี้เปนพื้นที่ที่สัตวน้ําใชเปนที่วางไข และเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ําในขณะที่ยังเปนตัวออน สวนไมที่อยูในปาเหลานี้ใชเปนเชื้อเพลิงได 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


