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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “รุกกอน เจรจาทีหลัง  ตางฝายตางแตงกําลังยึดพื้นที่ 
 ยุทธศาสตร ฉลาดยุทธวิธี  ครั้งนี้ตางหนีไมไดไฟตบังคับ” 
 ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
 1) ฝายรุกกอนยอมไดเปรียบ 
 2) คนโงยอมตกเปนเหยื่อของคนฉลาด 
 3) คนฉลาดยอมใชยุทธวิธีเพื่อชัยชนะ 
 4) ตางฝายตางแพไมได  
2. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 1) น้ําไหลซูๆ ลงมาจากหลังคารั่ว 
 2) งูแลบลิ้นแผล็บๆ อยูขางกองไม 
 3) เร็วๆ เขารถจะออกอยูแลว 
 4) ผลุบๆ โผลๆ อยูนั่นแหละไมออกมาเสียที  
3. ขอใดใชลักษณนามไมถูกตอง 
 1) สารถีนําเกือกมามา 4 อัน 2) เกาอี้ไมมีรอยขนแมว 2 เสน 
 3) ในตูมีคัมภีรใบลาน 3 เลม 4) เขาหยิบคันฉอง 6 อันมาสองหนา  
4. คําทุกคําในขอใดใชไดทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 
 1) ลูกหมอ  ขอดี  ที่มา 2) ตีนผี  มือกาว  สาวสวย 
 3) มือขวา  ตาดี  ผีบอก 4) แมสื่อ  ชื่อเสียง  เอียงซาย  
5. ขอใดคือแกนของเรื่อง “สามัคคีเภทคําฉันท” 
 1)  พึงหมายสมัครเปน มุขเปนประธานเอา 
  ธูรทั่ว ณ ตัวเรา บมิเห็น ณ ฝายเดียว 
 2)  พึงมรรยาทยึด สุประพฤติสงวนพรรค 
  รื้อริษยาอัน อุปเฉทไมตรี 
 3)  เหลาไหนผิไมตรี สละลี้ ณ หมูตน 
  กิจใดจะขวายขวน บ มิพรอมมิเพรียงกัน 
 4)  แมมากผิกิ่งไม ผิวใครจะใครลอง 
  มัดกํากระนั้นปอง พลหักก็เต็มทน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. กอนการมีโรงเรียนตามแบบอยางตะวันตกนั้น ราษฎรไทยไดมีโอกาสไดรับ

การศึกษา จากสถานที่ตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) วัด   2) วัง 
 3) บาน   4) สํานักครูผูเชี่ยวชาญแตละสาขา  
2. เหตุการณใดถือเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติวิทยาศาสตร ในโลกตะวันตกชวง

ศตวรรษที่ 17-18 
 1) กาลิเลโอ  ประดิษฐกลองโทรทรรศนไดสําเร็จ 
 2) เซอรไอแซก  นิวตัน  คนพบกฎแรงโนมถวง 
 3) นิโคลัส  คอเปอรนิคัส  คนพบทฤษฎีสุริยจักรวาล 
 4) เซอรฟรานซิล เบคอน เสนอวิธีการแสดงหาความรูใหมทางวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การพังทลายของหนาดินและแผนดินถลมในภูมิภาคใดของไทยมีระดับมากที่สุด 
 1) ภาคเหนือและภาคตะวันตก 
 2) ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 4) ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. อนุสัญญาใดตอไปนี้เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสีย

อันตรายขามแดน 
 1) อนุสัญญาไซเตส   2) อนุสัญญาบาเซิล 
 3) อนุสัญญาเวียนนา  4) อนุสัญญาวอชิงตัน  
5. จุดมุงหมายที่สําคัญของหลักอาศรม 4 คือเรื่องใด 
 1) เปนหลักในการประกอบอาชีพ 
 2) เปนการกําหนดหนาที่ตามวรรณะ 
 3) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวัย 
 4) เปนหลักการปฏิบัติตนตอศาสนาอยางถูกตอง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คนโงยอมตกเปนเหยื่อของคนฉลาด  
2. เฉลย 2) งูแลบลิ้นแผล็บๆ อยูขางกองไม  
3. เฉลย 3) ในตูมีคัมภีรใบลาน 3 เลม 
   ใชลักษณนามผิด เลม ที่ถูกตองควรใช ผูก  
4. เฉลย 3) มือขวา  ตาดี  ผีบอก 
   มือขวา  ตาดี  ผีบอก มีความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 
  1) ลูกหมอ มีความหมายเชิงอุปมา 
   ขอดี  ที่มา มีความหมายตามตัว 
  2) ตีนผี  มือกาว มีความหมายเชิงอุปมา 
   สาวสวย  มีความหมายตามตัว 
  4) แมสื่อ  เอียงซาย มีความหมายเชิงอุปมา 
   ชื่อเสียง มีความหมายตามตัว  
5. เฉลย 3) เหลาไหนผิไมตรี สละลี้ ณ หมูตน 
   กิจใดจะขวายขวน บ มิพรอมมิเพรียงกัน 
   ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ ชั้น ม.6 หนา 99 บทวิเคราะหเรื่อง 

“สามัคคีเภทคําฉันท” กลาวไววา “แกนเรื่องหลักของเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท 
คือ โทษของการแตกความสามัคคี” ซึ่งตรงกับขอความในตัวเลือก 3) 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สํานักครูผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 
   การจัดการศึกษาของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันจะมี 2 

แบบใหญๆ คือ 

   1. การศึกษาแบบดั้งเดิม (ตั้งแตสมัยสุโขทัย-สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน) มีการจัดการศึกษาอยู 3 แหง ไดแก 

    1.1 วัด ราษฎรไทยสมัยกอนนิยมสงบุตรหลาน (ชาย) ไวกับ
พระภิกษุ เพื่อใหเลาเรียนหนังสือ พระก็ยินดีรับไวชวยอบรมจรรยามารยาท 
และไดอาศัยศิษยปรนนิบัติรับใช ศิษยก็ไดเลาเรียนเขียนอานหนังสือไทย รู
หลักธรรมพระพุทธศาสนาเบื้องตน พออายุครบ 20 ป ก็จะอุปสมบทเปน
พระภิกษุ ซึ่งจะเห็นไดวาการศึกษาแบบดั้งเดิมเนนหลักทางอักษรศาสตร และ
พระพุทธศาสนาเปนสําคัญ 

    1.2 วัง หรือพระบรมมหาราชวัง เปนสถานที่ศึกษาสําหรับ    
ชนชั้นสูง เชน พระโอรส เจานาย และบุตรหลานขุนนางชั้นผูใหญ ซึ่งจะสอนวิชา
ชั้นสูงเฉพาะอยางแตกตางกันออกไปตามความตองการของผูเรียน 

    1.3 บาน เปนสถานที่ศึกษาสําหรับการศึกษาแบบสืบตระกูล
เปนมรดกตกทอดกันมา โดยเฉพาะวิชาชีพชางฝมือตางๆ เชน ชางถม ชางทอง    
ชางแกะสลัก ชางปน เปนตน  

    สําหรับการศึกษาของผูหญิงจะเปนการเรียนในบาน สวนมาก
เปนการเรียนเกี่ยวกับงานเย็บปกถักรอย การครัว และกิจการบานเรือน ถามีใจ
รักในการเรียนหนังสือก็จะเรียนในบาน แตไมคอยจะนิยมเรียนมากนัก 

   2. การศึกษาแบบตะวันตก เริ่มเปนครั้งแรกในปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. 2391 โดยมิชชันนารีโปรเตสแตนท
ไดจัดโครงการศึกษาสําหรับประชาชนนอกวัด โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับ
เปนสถานที่สอนหนังสือเปนครั้งแรก และก็มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งมีการตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทําใหการจัดการศึกษาของ
ไทยเปนไปตามแบบตะวันตกตั้งแตบัดนั้น  

2. เฉลย 3) นิโคลัส  คอเปอรนิคัส  คนพบทฤษฎีสุริยจักรวาล 
   พัฒนาการทางวิทยาศาสตรระยะแรก เปนวิทยาศาสตรกายภาพ

ดานดาราศาสตร เริ่มตนเมื่อ นิโคลัส คอเปอรนิคัส ชาวโปแลนด คนพบทฤษฎี  
สุริยจักรวาล วา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล  

3. เฉลย 1) ภาคเหนือและภาคตะวันตก 
   ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต พื้นที่สวนใหญเปนเทือกเขาสูง 

ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนัก และปจจุบันมีการขยายพื้นที่การเกษตรขึ้นไปตามไหลเขา 
จึงทําใหพื้นที่ตามไหลเขา ขาดตนไมใหญที่มีรากลึกในการยึดพื้นที่ทําใหเกิด
แผนดินถลมหนาดินพังทลายอยูเสมอๆ   

4. เฉลย 2) อนุสัญญาบาเซิล 
   - อนุสัญญาไซเตส (อนุสัญญาวอชิงตัน) เกี่ยวของกับการคา

ระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของสัตวปา และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ 
   - อนุสัญญาเวียนนา เกี่ยวกับปญหาโอโซนของโลกถูกทําลาย 
   - พิธีสารมอนทรีออล เกี่ยวกับการลดและยกเลิกการใชสาร 

CFC เพราะจะทําใหโอโซนถูกทําลาย  
5. เฉลย 3) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวัย 
   อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนในการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู ไดแก 
   1. พรหมจารีขั้นศึกษาเลาเรียน 
   2. คฤหัสถขั้นครองเรือน แตงงาน ทําหนาที่ตามวรรณะ 
   3. วานปรัสถขั้นสังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหลูกหลาน ทํางาน

เพื่อสวนรวม 
   4. สันยาสีขั้นวิศวกาล คือ สละบานเรือนออกบวชเพื่อบรรลุโมกษะ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


