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 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 4/11)  

 
  

วิชาภาษาไทย  
1. คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา 
 1) ตายแลวไปไหนใครจะรู    รูวาอยูแลวตองไปไมอาจหนี 
 2) หัวใจเควงควางหาทางพัก    แตนี้ลูกจักอยูอยางไร 
 3) ชาติหนาจะมีอยูที่ไหน    กราบแมวันนี้ไดที่ใด 
 4) โลกียสุขสุขเสมือน   สุขโลกอุดรหรือ  
2.  “รางวัลแหงเกียรติยศและความภาคภูมิใจ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม    

และรางวัลผูนําองคกรดีเดน จากกระทรวงการคลัง รางวัลนวัตกรรมดานเงินฝาก
ยอดเยี่ยม ในการประชุมนักการเงินการธนาคารชั้นนําของเอเชีย” 

 ขอความขางตนไมใชกลวิธีการโนมนาวใจตามขอใด 
 1) ใชคําเราอารมณ 
 2) มีเหตุผลหนักแนน 
 3) นําเสนอจุดเดนของสินคา 
 4) แสดงความนาเชื่อถือของขอมูล  
3. คําประพันธขอใดมีทั้งคําที่แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว และจินตภาพเสียง 
  1. ตรงเขาถีบเขาแทง ดวยแรงมันแรงกาย หงายงาเสยสารเศิก 
  2. ชันหูชูหางแลน แปรนแปรแลคะไขว บาทยางใหญดุนดวน 
  3. แทงถีบฉัดตะลุมบอน พมามอญตายกลาด ขาศึกสาดปนโซรม 
  4. เสียงฆองกลองปนศึก อึกเอิกกองกาหล เรงคํารนเรียกมัน 
 1) ขอ 1. และ 2.   2) ขอ 2. และ 3. 
 3) ขอ 3. และ 4.   4) ขอ 2. และ 4.  
4. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
  1. บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว 
  2. รอยใหยาวโยงอุบะแสนสะสวย 
  3. บูชาพระประดับกับเกลามวย 
  4. ชางแชมชอยหอยยวยเย็นเย็นตา 
 1) ขอ 1. และ 2.   2) ขอ 2. และ 3. 
 3) ขอ 3. และ 4.   4) ขอ 2. และ 4.  
5. คําประพันธในขอใดมีทั้งคําที่แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว และจินตภาพเสียง 
  1. ตรับตระหนักสําเนียง เสียงฆองกลองปนศึก อึกเอิกกองกาหล 
  2. บาทยางใหญดุมดวน ปวนกิริยาราเริง บําเทิงมันครั่นครึก 
  3. เขาสูศึกโรมราญ ครวญคัดทายบมิอยู วูวางวิ่งฉับฉิว 
  4. เรงคํารนเรียกมัน ชันหูชูหางแลน แปรนแปรแลคะไขว 
 1) ขอ 1.   2) ขอ 2. 
 3) ขอ 3.   4) ขอ 4. 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การแขงขันฟุตบอลลีกที่อังกฤษแขงขันเวลา 17.00 นาฬิกา มีการถายทอดสด

มายังประเทศไทย นักเรียนควรเปดดูเวลาใด 
 1) 10.00 นาฬิกา   2) 11.00 นาฬิกา 
 3) 22.00 นาฬิกา   4) 24.00 นาฬิกา 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. “พระจิต” ตามความเชื่อศรัทธาของคริสตศาสนิกชนนั้นเกี่ยวของกับหลักความเชื่อ

และศีลศักดิ์สิทธิ์ในขอใดมากที่สุด 
 1) อาณาจักรพระเจา - ศีลลางบาป 2) การฟนคืนชีพ - ศีลสารภาพบาป 
 3) ความรัก - ศีลมหาสนิท 4) ตรีเอกภาพ - ศีลกําลัง  
3. อารยธรรมใดไมจัดอยูในสมัยประวัติศาสตร 
 1) อารยธรรมลุมแมน้ําฮวงโห 
 2) อารยธรรมลุมแมน้ําไนล 
 3) อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
 4) อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรติส  
4. ขอใดไมถูกตอง 
 1) พระยะโฮวาหเปนพระเจาองคเดียวของศาสนายิวและศาสนาคริสต 
 2) พระยะโฮวาห มี 3 ลักษณะ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต แตเปน

องคเดียวกัน เรียกวา ตรีเอกภาพ 
 3) นิกายโรมันคาทอลิก นิกายออรโธด็อกซ และนิกายโปรเตสแตนตตางเชื่อวา

พระเยซูทรงสละชีพเพื่อไถบาปใหกับมนุษย 
 4) พระสันตะปาปาทรงเปนประมุขของศาสนาคริสตทุกนิกาย  
5. เมื่อปญหาเงินเฟอ (Inflation) เกิดขึ้น บุคคลกลุมใดตอไปนี้เปนผูไดประโยชน 
 1) ขาราชการ ลูกจางรายเดือน 2) ลูกหนี้ ผูถือหุน 
 3) นักธุรกิจ เจาหนี้   4) ผูประกอบการ ผูใชแรงงาน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ตายแลวไปไหนใครจะรู    รูวาอยูแลวตองไปไมอาจหนี 
   ไมตองการคําตอบจากคูสนทนา 
  2), 3) และ 4) ตองการคําตอบจากคูสนทนา สังเกตจากคํา อยางไร ที่ใด 

หรือ ตามลําดับ  
2. เฉลย 1) ใชคําเราอารมณ 
  2) มีเหตุผลหนักแนน - รางวัลแหงเกียรตยิศและความภาคภูมิใจ 
  3) นําเสนอจุดเดนของสินคา - รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม 
    - รางวัลนวตักรรมดานเงินฝากยอดเยี่ยม 
  4) แสดงความนาเชื่อถือของขอมูล - ในการประชุมนักการเงินการ

ธนาคารชั้นนําของเอเชีย  
3. เฉลย 4) ขอ 2. และ 4. 
   แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหว แสดงจินตภาพเสียง 
   2. ชันหูชูหางแลน แปรนแปร 
   4. เรงคํารนเรียกมัน เสียงฆองกลองปนศึก  
4. เฉลย 1) ขอ 1. และ 2.  
ขอ สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ทรวง 
ยาว โยง 
บู ชา มวย 
เย็น เย็น ตา 

บุป หนึ่ง 
อุ บะ สะ 

ประ ดับ กับ 
- 

มวง 
ให 
เกลา 

ชาง แชม หอย 

ซึ้ง 
รอย 
พระ 

ชอย ยวย 

ผา สี ขาว 
แสน สวย 

- 
- 

5. เฉลย 4) ขอ 4. 
   จินตภาพการเคลื่อนไหว - ชันหูชูหางแลน 
   จินตภาพเสียง - แปรนแปรแลคะไขว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) 24.00 นาฬิกา 
   ประเทศไทยกําหนดเวลาของประเทศจากลองจิจูดที่ 105 องศา-

ตะวันออก และประเทศอังกฤษก็กําหนดเวลาของประเทศจากลองจิจูดที่ 0 องศา 
ดังนั้นเวลาของไทยจะแตกตางจากอังกฤษ 7 ชั่วโมง โดยที่เวลาของไทยเร็วกวา
เนื่องจากเห็นดวงอาทิตยกอนนั่นเอง  

2. เฉลย 4) ตรีเอกภาพ - ศีลกําลัง 
   ตรีเอกภาพ แปลวา เอกภาพทั้งสาม หมายถึง สภาวะทั้งสามของ

พระเจา หรือพระยะโฮวาห ลักษณะทั้ง 3 นี้แสดงออกเปนบุคลาธิษฐานไดดังนี้ 
พระบิดา (God, Father) สถิตอยูบนสรวงสวรรค พระบุตร (God, The son) 
สถิตอยูในโลก คือ พระเยซู พระจิต (God, The Holy spirit) สถิตอยูทุกหน
ทุกแหงในสากลจักรวาล พระลักษณะทั้ง 3 ของพระเจานี้ ที่แทก็คือ ลักษณะ
ของพระเจาองคเดียว (One Drod in Trinity and is Unily) คริสตศาสนิกชน
ทุกนิกายจะยอมรับในหลักตรีเอกภาพ 

   ศีลกําลังหรือศีลยืนยัน (Confirmation) เปนพิธีที่กระทําหลังจากที่
ไดรับศีลลางบาปแลว เปนการยืนยันวาตนจะยอมรับนับถือศาสนาคริสตจริงๆ 
เปนพิธีกรรมเพื่อแสดงความมั่นคงของจิตใจที่มีตอพระจิต หรือรับวิญญาณ
บริสุทธิ์ใหมาสถิตอยูในตน มักจะกระทําในระหวางอายุ 9-14 ป  

3. เฉลย 3) อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
   การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเกณฑในการแบงยุค คือ ตัวอักษร 

อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ไดแก โมเฮนโจดาโร และฮารัปปา ไมปรากฏการ
บันทึกที่เปนลายลักษณอักษร  

4. เฉลย 4) พระสันตะปาปาทรงเปนประมุขของศาสนาคริสตทุกนิกาย 
   นิกายโรมันคาทอลิกเชื่อวาพระสันตะปาปาเปนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ 

เพราะเปนตัวแทนของพระเยซูจึงเสมือนเปนตัวแทนของพระเจาบนพื้นโลก    
จึงสามารถตีความในพระคัมภีรได สามารถลางบาปใหใครไดแตนิกายออรโธด็อกซ
เชื่อวาพระสันตะปาปาเปนบุคคลธรรมดา ไมมีอํานาจวิเศษแตอยางใด จึงให
ความสําคัญของพระคัมภีรมากกวาพระสันตะปาปา สวนนิกายโปรเตสแตนต       
ไมยอมรับการเปนผู นําของพระสันตะปาปา ไม เชื่ อวาพระสันตะปาปา 
พระสังฆราช และบาทหลวงมีอํานาจในการอภัยบาป 

   นิกายโรมันคาทอลิก นิกายออรทอดอกซ และนิกายโปรเตสแตนต 
มีความเชื่อที่เหมือนกันดังนี้ เชื่อวาพระเยซูเปนศาสดาของศาสนาคริสต เชื่อวา
พระเยซูทรงสละชีพเพื่อไถบาปใหแกมนุษย เชื่อวาพระเยซูฟนคืนชีพไดอีก
หลังจากถูกประหารชีวิต เชื่อวามีวันพิพากษาโลก ทุกชีวิตจะไดรับการตัดสิน  
ใหไปอยูในสวรรค หรือนรกชั่วนิรันดร เชื่อศีลลางบาป เชื่อศีลมหาสนิท  

5. เฉลย 2) ลูกหนี้ ผูถือหุน 
   เมื่อเกิดปญหาเงินเฟอ เงินจะมีคานอยลง ทําใหราคาสินคาสูงขึ้น 

แมเศรษฐกิจจะมีความคลองตัว คาครองชีพสูงขึ้น กลุมคนที่จะไดรับประโยชน
จากเหตุการณนี้ คือ นักธุรกิจ และลูกหนี้ 

           สวนเจาหนี้ และผูมีรายไดประจําจากเงินเดือน ซึ่งจะมีรายได    
เทาเดิมนั้น ในขณะที่คาครองชีพสูงขึ้น จะกลายเปนผูที่เสียผลประโยชน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


