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 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอความตอไปนี้มีคําสมาสกี่คํา 
  วันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา รัฐบาล

กําหนดใหเปนวันหยุดทางราชการ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดไปวัด 
ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนและถวายผาอาบน้ําฝน การปฏิบัติดีนอกจากจะทําให
ตนเองเปนสุขแลวก็ยังทําใหสังคมเปนสุขดวย 

 1) 2 คํา 2) 4 คํา 3) 6 คํา 4) 8 คํา  
2. ขอใดใชภาพพจนตางจากขออื่น 
 1)  “ถึงไปก็ไมอยูนาน เยาวมาลยอยาเศราโศกหมอง 
  พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา” 
 2)  “ใชนางเกิดในปทุมา สุริยวงศพงศานั้นหาไม 
  จะมาชวงชิงกันดังผลไม อันจะไดนางไปอยาสงกา” 
 3)  “เมื่อนั้น   สังคามาระตาเฉิดฉัน 
  ไดฟงดังศรเสียบกรรม จึงตอบไปพลันทันใด” 
 4)  “ทนตแดงดังแสงทับทิม เพริศพริ้งเพรารับกับขนง 
  เกศาปลายงอนงามทรง เอวองคสารพัดไมขัดตา”  
3. “เสด็จใหมาทูลเสด็จวาเสด็จจะเสด็จหรือไมเสด็จ ถาเสด็จจะเสด็จเสด็จจะ 

เสด็จดวย” จากขอความขางตนนี้มีคําที่เปนคําสรรพนามประเภทบุรุษสรรพนาม
อยางละกี่คํา 

 1) บุรุษที่หนึ่ง 2 คํา  บุรุษที่สอง 3 คํา 2) บุรุษที่สอง 3 คํา  บุรุษที่สาม 2 คํา 
 3) บุรุษที่หนึ่ง 3 คํา  บุรุษที่สาม 2 คํา 4) บุรุษที่สอง 2 คํา  บุรุษที่สาม 3 คํา  
4. ความในขอใดเรียงขอความที่บรรจุสาระสําคัญไวทายสุด 
 1) ไมอยากใหโลกนี้มีความรักแตฉันสมัครแบกรักไวไมหนักเลย 
 2) อันแสงสูรยสองสวางแตกลางวัน อันแสงจันทรสองประจํายามราตรี อันความ

รักรอนเราเผาฤดี สองชีวี ทุกโมงยามประจําใจ 
 3) ยามเชาพราวเพริศ ฟาบรรเจิดละอองทอง แสงรวีที่สาดสอง พิศเพียงทาบทอง 
 4) อยาเพียรถามวาฉันจะรักเธอนานเทาใด ฉันตอบไมไดวาฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร 

เพราะชีวิตฉันคงไมยืนยาวไปถึงวันนั้น รูแตเพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉัน
หมดลม  

5. บทประพันธในขอใดแสดงถึงความเชื่อตางไปจากขออื่น 
 1) คะเนนับย่ํายามไดสามครา    ดูเวลาปลอดหวงทักทิน 
 2) จึงเซนเหลาขาวปลาใหพรายกิน    เสกขมิ้นวานยาเขาทาตัว 
 3) จุดเทียนสะกดขาวสารปราย    ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนผาง 
 4) ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกก    แมงมุมทุมอกที่ริมฝา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายคิดตามราคาตลาดที่ประชาชาติของประเทศ

ผลิตขึ้นไดใน 1 ป โดยทรัพยากรไทย เรียกวาอะไร 
 1) รายไดประชาชาติ  2) ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ 
 3) ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน 4) ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติใดที่ประเทศไทยมีโอกาสประสบนอยที่สุด 
 1) การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions) 
 2) คลื่นใตน้ํา หรือ สึนามิ (Tsunami)  
 3) แผนดินไหว (Earthquakes) 
 4) ดินถลม (Landslides)  
3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในขอใดสอดคลองกับหลักธรรมกฎไตรลักษณ 
 1) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  2) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
 3) วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน  4) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  
4. ขอใดคือลักษณะรวมกันที่เหมือนกันของแตละศาสนา  
 1) ความเชื่อในพระเจาทั้งแบบเอกเทวนิยมและพหุเทวนิยมในการสรางโลก 
 2) ทุกคนคือนักบวชหรือสาวกที่ตองรวมดวยชวยกันทํานุบํารุงและเผยแผ

ศาสนา 
 3) ศาสนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะแหลมสูงขึ้นไปยังพระเจา 
 4) หลักคําสอนที่นําไปสูการพนทุกขและพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเพิ่มความ

ศักดิ์สิทธิ์  
5. กระบวนการในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นของผูคนในสังคมถูกบัญญัติอยูใน

กฎหมายขอใด 
 1) กฎหมายสารบัญญัติ  2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 3) กฎหมายอาญา   4) กฎหมายแพงและพาณิชย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) 4 คํา 
   มีคําวา  อาสาฬหบูชา  พุทธศาสนา  รัฐบาล  ราชการ  
2. เฉลย 1)  “ถึงไปก็ไมอยูนาน เยาวมาลยอยาเศราโศกหมอง 
   พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา” 
   ใชภาพพจนแบบอุปลักษณ ในคําวา “ปรางทอง” คือ เปรียบแกม

ของนางจินตหราวาตีเปนทอง 
  2), 3) และ 4) ใชภาพพจนแบบอุปมา  
3. เฉลย 2) บุรุษที่สอง 3 คํา  บุรุษที่สาม 2 คํา 
   ในขอความนี้มีคําที่เปนสรรพนามบุรุษที่สอง 3 คํา คือ ทูลเสด็จ, 

วาเสด็จ, ถาเสด็จ 
   สวนคําสรรพนามบุรุษที่สาม 2 คํา คือ เสด็จใหมาทูล, เสด็จจะ

เสด็จดวย  
4. เฉลย 1) ไมอยากใหโลกนี้มีความรักแตฉันสมัครแบกรักไวไมหนักเลย 
   สาระสําคัญ คือ สรุปทายสุดวา แตฉันสมัครแบกรักไวไมหนักเลย 
  2) เรียงขอความใหเนื้อหาเขมขนขึ้นไปตามลําดับ ดุจขึ้นบันไดจนถึง

ขั้นสุดทายซึ่งสําคัญที่สุด โดยกลาววา พระอาทิตยสองแสงเฉพาะเวลากลางวัน 
พระจันทรสองแสงเฉพาะเวลากลางคืน แตความรักที่คุโชนอยูในหัวใจ จะสอง
แสงใหกับชีวิตตลอดเวลา 

  3) เรียงขอความที่มีความสําคัญเทาๆ กันเคียงขนานกันไป 
  4) เรียงขอความที่มีเนื้อหาเขมขนไปตามลําดับแตคลายความเขมขน

ลงในชวงทาย 

5. เฉลย 4) ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกก    แมงมุมทุมอกที่ริมฝา 
   เปนการแสดงความเชื่อเรื่องโชคลาง  
  1), 2) และ 3) เปนการแสดงความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือ

เรื่องไสยศาสตร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน 
   ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (GNP)  
  1) รายไดประชาชาติ หมายถึง รายไดรวมของประชาชนในทุกสาขา

อาชีพรวมกันใน 1 ป 
  2) ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ หมายถึง GNP - คาเสื่อมราคา 
  4) ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) คือ มูลคารวมของสินคาและ

บริการขั้นสุดทายคิดตามราคาตลาดที่ผลิตไดในประเทศใน 1 ป ซึ่งหมายถงึ
รายไดคนไทยในประเทศและรายไดของชาวตางชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย  

2. เฉลย 1) การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano Eruptions) 
   เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูหางจากวงแหวนแหงไฟ (Ring of 

Fire) ซึ่งเปนบริเวณที่มีภูเขาไฟที่มีพลัง (Active Volcano) อยูเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น โอกาสที่จะไดรับผลกระทบรุนแรงจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงมีนอย  

3. เฉลย 2) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
   วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีคิดแบบรูเทาทัน

ธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทันความเปนไปของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งจะตองเปนอยาง
นั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ 
ปรุงแตงขึ้น จะตองเปนไปตามเหตุปจจัย ธรรมดาที่วานั้น ไดแก อาการที่สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะตองดับไป ไมเที่ยง
แท ไมคงที่ ไมยั่งยืน ไมคงอยูตลอดไป เปนอนิจจัง เชน เมื่อคนเราเกิดมา     
ก็เจ็บ ก็แก และตายในที่สุด ไมคงที่ ไมคงอยู และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เปนตน ปจจัยทั้ งหลายทั้ งภายในและภายนอกทุกอย างต างก็ เกิดดับ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกัน รวมความวา รูเทาทันวาสิ่งทั้งหลาย
เปนธรรมชาติ    มีลักษณะความเปนไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนกันตามธรรมดา
ของมัน ในฐานะที่เปนของปรุงแตงเกิดจากเหตุปจจัยและขึ้นตอเหตุปจจัย
ทั้งหลายเชนเดียวกัน  

4. เฉลย 4) หลักคําสอนที่นําไปสูการพนทุกขและพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเพิ่ม
ความศักดิ์สิทธิ์ 

   จากองคประกอบของศาสนาทั้ง 5 ประการ คือ ศาสดา, หลักคําสอน, 
นักบวช, พิธีกรรมทางศาสนา และศาสนสถาน สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดศาสนา   
คือ หลักคําสอนและพิธีกรรมทางศาสนา (ศาสนพิธี) อธิบายไดดังนี้ 

   1. หลักคําสอนของทุกศาสนาเปนลักษณะรวมที่เหมือนกัน คือ 
ตองการใหศาสนิกชนทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของแตละศาสนาอยางเครงครัดจะนําไปสูการพนทุกข 

   2. พิธีกรรมทางศาสนา (ศาสนพิธี) คือ ระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติในศาสนา มีความแตกตางกันไปตามแตละศาสนา ทั้งนี้พิธีกรรมทาง
ศาสนาไมใชแกนแทของศาสนา แตก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันของศาสนิกชนในแตละศาสนา จึงเปนองคประกอบที่สําคัญเชนเดียวกัน  

5. เฉลย 2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
   กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ เปนการแบง

ประเภทของกฎหมายโดยพิจารณาจากบทบาทของกฎหมายเปนสําคัญ แบงเปน 
2 ลักษณะ คือ 

   1. กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหา
ของสิทธิ หนาที่ ขอหาม เปนกฎหมายที่คุมความประพฤติของคนในสังคม
โดยตรง ตัวอยางเชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย  

   2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการ
ในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ไดแก ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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