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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “การแผเมตตา เปนการฝกจิตใหเปนสมาธิ เรียกวา เจริญเมตตาภาวนา ในการ

ทําสมาธิภาวนา ครูบาอาจารยจะนําแผเมตตากอนจึงทําสมาธิตอไป สําหรับผูที่เรา
แผเมตตาไปใหนั้น ถาเปนศัตรูก็จะกลับเปนมิตร ถามีเวรมีกรรม จะหมดเวร 
หมดกรรม ถาเปนผูถูกเบียดเบียน จะพนจากการถูกเบียดเบียน ถาผูมีทุกข   
จะหายจากความทุกข” 

 ขอใดไมใชแนวคิดของขอความขางตน 
 1) การฝกจิตใหเปนสมาธิ เปนผลของการแผเมตตา 
 2) การแผเมตตาชวยใหพนทุกข 
 3) การเจริญเมตตาภาวนาไมกอใหเกิดทุกข 
 4) การแผเมตตาชวยใหชนะทุกสิ่ง  
2. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา 
 1) วิจารณ  ความเครียด  หักมุม 2) วิจัย  ความคิด  หักลํา 
 3) วิจักษ  ความเฉื่อย  หักเห 4) วิพากย  ความชื้น  หักลาง  
3.  “บางถือวาตนเฒา เปนหมอเกาชํานาญดี 
 รูยาไมรูที รักษาไดก็ชื่นบาน” 
 ขอใดตีความไดตรงกับขอความขางตน 
 1) อาบน้ํารอนมากอน  2) เดินตามผูใหญหมาไมกัด 
 3) สิบปากวาไมเทาสองตาเห็น 4) สิบรูไมเทาชํานาญ  
4. ขอใดมีคําจากภาษาบาลีสันสกฤตที่อานอยางอักษรนําในภาษาไทย 
 1) ชะรอยเปนบุพเพนิวาสา    เทวาอารักษมาชักให 
 2) มีความเสนหาอาลัย    แตหลงใหลใฝฝนรันทด 
 3) หวังเปนเกือกทองรองบาทา    พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 
 4) จะขอพระบุตรีมียศ    ใหโอรสขานอยดังจินดา  
5. ขอใดไมใชกลวิธีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใชในการเขียนเรื่อง 

โคลนติดลอ ตอนนิยมความเปนเสมียน 
 1) วางยอหนาขนาดสั้นและยาวสลับกัน 
 2) ใชยอหนาสั้นดึงความสนใจของผูอาน 
 3) ใชยอหนายาวอธิบายเนื้อความสําคัญ 
 4) ใชประโยคคําถามในตอนตนและตอนจบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุคคลในขอใดตอไปนี้ไมถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิ 
 1) เด็กหญิงสายสมรอายุ 13 ป 8 เดือน  
 2) นายสุรเดชมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 3) นายคมศักดิ์อายุ 19 ป แตงงานกับนางสาวฤดีพรอายุ 17 ป 3 เดือน 
 4) นางสาวจิตพรอยูในความอนุบาลของพี่สาวที่มีอายุ 63 ป  
2. องคประกอบของรัฐขอใดเปนผูใชอํานาจอธิปไตยสูงสุดในการบริหารประเทศ 
 1) รัฐธรรมนูญ   2) รัฐบาล 
 3) ประชาชน   4) รัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักฐานทางประวัติศาสตรขอใดมีความแตกตางจากขออื่นๆ 
 1) เครื่องมือหินกะเทาะ  2) อนุสาวรียหินสโตนเฮนจ  
 3) ภาชนะลายเขียนสีบานเชียง 4) พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) การแผเมตตาชวยใหชนะทุกสิ่ง  
2. เฉลย 3) วิจักษ  ความเฉื่อย  หักเห 
   วิจักษ เปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษ Appreciation 

หมายถึง ความเขาใจและตระหนักในคุณคาของศิลปกรรม และวรรณกรรม 
   ความเฉื่อย เปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษ Inertia 

หมายถึง สมบัติของเทหวัตถุที่จะคงสภาพนิ่งอยูอยางเดิมตลอดไป หรือคง
สภาพเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอในแนวเสนตรงตลอดไป  

   หักเห เปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษ Refract หมายถึง 
เปลี่ยนทางไป, เปลี่ยนแนวไป  

3. เฉลย 4) สิบรูไมเทาชํานาญ 
   หมอที่มีอายุมากถือวาตนมีความชํานาญในการรักษามากกวาหมอที่

เพิ่งเรียนจบมา ซึ่งมีเพียงความรูแตไมมีความชํานาญ  
4. เฉลย 2) มีความเสนหาอาลัย    แตหลงใหลใฝฝนรันทด 
   คําบาลีสันสกฤตที่อานอยางอักษรนําในภาษาไทย คือ เสนหา อานวา 

สะ-เหน-หา  
5. เฉลย 4) ใชประโยคคําถามในตอนตนและตอนจบ 
   ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ ชั้น ม.5 หนา 119 กลาวไวในบท

วิเคราะหบทความเรื่อง “โคลนติดลอ” ตอนนิยมความเปนเสมียนไววา “พระองค
ทรงใชวิธีกระตุนความคิดของผูอาน ดวยการใชประโยคคําถามอยูเสมอๆ 
บางครั้งก็เปนคําถามที่ไมตองการคําตอบ” 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) นายคมศักดิ์อายุ 19 ป แตงงานกับนางสาวฤดีพรอายุ 17 ป 3 เดือน 
   ความสามารถของบุคคลจะแบงออกเปนความสามารถในการมีสิทธิ 

เชน ผูเยาวมีสิทธิจะทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุ 15 ปบริบูรณ กับความสามารถ
ในการใชสิทธิ เชน บุคคลอายุ 18 ปบริบูรณสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได แต
บุคคลที่ถูกกฎหมายจํากัดความสามารถในการใชสิทธิ เรียกวา “ผูไรความสามารถ” 
มี 4 ประเภท ไดแก 

   1. ผูเยาว คือ บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยปกติบุคคลจะ
บรรลุนิติภาวะ (พนจากการเปนผูเยาว) เมื่ออายุ 20 ปบริบูรณ แตบุคคลอาจ
บรรลุนิติภาวะกอนนั้นได ถาทําการสมรสกันเมื่อชายและหญิงนั้นมีอายุได 17  
ปบริบูรณ (ตัวเลือก 3)) 

   2. คนไรความสามารถ คือ คนวิกลจริตที่ศาลไดมีคําสั่งแลววา
เปนคนไรความสามารถ และใหอยูในความอนุบาล หรือความดูแลของผูอนุบาล 
(ตัวเลือก 4)) 

   3. คนเสมือนไรความสามารถ คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดการงาน
ของตนไดเอง เพราะกายพิการ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (ตัวเลือก 2)) 
  4. คนวิกลจริต คือ บุคคลที่มีอาการวิกลจริต ซึ่งศาลยังไมไดสั่ง
ใหเปนคนไรความสามารถ หากบุคคลดังกลาวกระทําการใดๆ ในขณะที่
วิกลจริตอยู การนั้นจะตกเปนโมฆียะ  

2. เฉลย 2) รัฐบาล  
   รัฐ หมายถึง ชุมชนทางการเมืองที่มีประชาชนมาอยูรวมกันโดยมี

ดินแดนหรืออาณาเขตที่แนนอน ภายใตการบริหารของรัฐบาลที่มีอํานาจ
อธิปไตยที่แสดงถึงความเปนเอกราช และมีอิสรภาพ 

   รัฐ มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
   1. ประชากร หมายถึง ประชาชนที่มาอยูรวมกันในฐานะที่เปน

สมาชิกของรัฐ 
   2. ดินแดน หรืออาณาเขต หมายถึง ดินแดนที่เปนพื้นดิน พื้นน้ํา 

และนานฟาที่แนนอน 
   3. รัฐบาล หมายถึง ตัวแทนของประชาชนที่ทําหนาที่บริหาร

ประเทศใหเจริญกาวหนามั่นคง 
   4. อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดของรัฐในการปกครอง

ภายในอาณาเขตของตนอยางอิสระ และไมถูกแทรกแซงจากรัฐอื่นๆ หากรัฐใด
ขาดอํานาจอธิปไตยยอมถือวารัฐนั้นไมมีเอกราช และไมถือวาเปนรัฐ 

   จากองคประกอบของรัฐทั้ง 4 ประการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา 
“อํานาจอธิปไตย” เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของรัฐ เพราะถือวาอํานาจ
อธิปไตย เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกราช หรือไมเปนอาณานิคม   
ของรัฐใด องคประกอบของรัฐสวนที่เปนผูใชอํานาจอธิปไตยของรัฐในการ
บริหารประเทศ คือ “รัฐบาล” นั่นเอง  

3. เฉลย 4) พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก 
   หลักฐานทางประวัติศาสตร หมายถึง รองรอยในอดีตที่สามารถใช

เปนหลักฐานในการสืบคนเรื่องราวในเหตุการณสําคัญที่เปนประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติ โดยการแบงหลักฐานทางประวัติศาสตรมีหลายแบบ เชน  
  1. การจําแนกตามยุคสมัย แบงได 2 ประเภท ไดแก 

    1.1 หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร เปนหลักฐานที่เกิดขึ้น
ตั้งแตสังคมมนุษยยังไมมีตัวอักษร หรือตัวหนังสือใช เชน โครงกระดูกมนุษย
ยุคกอนประวัติศาสตร เมล็ดพืช เครื่องมือเครื่องใช เชน เครื่องมือหินกะเทาะ
ของมนุษยยุคหินเกา ภาชนะดินเผาลายเขียนสีของมนุษยยุคหินใหม-สําริด ที่
บานเชียงจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งงานทางดานศิลปะ เชน อนุสาวรียหินสโตนเฮนจ 
เปนงานดานสถาปตยกรรมของมนุษยยุคหินใหมในประเทศอังกฤษ ภาพเขียนสี
ที่ชะงอนผาที่ผาแตมในยุคหินใหมที่จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน  

    1.2 หลักฐานสมัยประวัติศาสตร เปนหลักฐานที่เกิดขึ้นใน
สังคมมนุษยที่มีการบันทึกเรื่องราวไวเปนลายลักษณอักษรแลว เชน จารึก 
ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ รวมทั้งหลักฐานที่ไมไดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร เชน เจดีย โบสถ วิหาร พระพุทธรูป (พระพุทธชินราชสรางในสมัย
สุโขทัย ซึ่งนักประวัติศาสตรไดกําหนดใหประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย เปน
จุดเริ่มตนสมัยประวัติศาสตรของไทย) 

   2. การจําแนกตามลักษณะ แบงได 2 ประเภท ไดแก 
    2.1 หลักฐานประเภทลายลักษณอักษร ไดแก ตํานาน 

พงศาวดาร จดหมายเหตุ เอกสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ วารสาร กฎหมาย 
วรรณคดี ตํารา วิทยานิพนธ ฯลฯ 

    2.2 หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร หรือหลักฐานทาง
โบราณคดี ทั้งที่เปนหลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร และหลักฐานสมัย
ประวัติศาสตร ไดแก หลักฐานทางศิลปกรรม เชน สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป ศิลปะพื้นบาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาพถาย ภาพยนตร ฯลฯ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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