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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/6)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมใชประโยคคําสั่ง 
 1) เด็กดื้อรั้นไมมีใครชอบ 
 2) บริเวณนี้อันตรายหามเขา 
 3) นักเรียนตองมาโรงเรียนแตเชา 
 4) ทุกคนโปรดชวยกันดูแลรักษาธรรมชาติ  
2. ขอใดมีกริยาชวยที่แสดงการคาดคะเนของผูพูด 
 1) คุณแมเพิ่งตื่นนอน  2) เธอคงกลับบานไปแลว 
 3) ฉันรีบทําการบาน  4) นองกําลังเขียน  
3. “สายฝนชะโลมลงมา ตนชบาก็ผลิใบเขียวชะอุมใกลตนพุดตาน” จากประโยคนี้

มีคําที่สะกดผิดกี่คํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา  
4. คําวา “กัปตัน  กันดาร  กานบัว” เรียงตามพจนานุกรมไดอยางไร 
 1) กันดาร  กัปตัน  กานบัว 2) กานบัว  กัปตัน  กันดาร 
 3) กันดาร  กานบัว  กัปตัน 4) กัปตัน  กันดาร  กานบัว  
5. ขอใดคือคําลงทายของจดหมายลาครู 
 1) เคารพที่สุด   2) ดวยรักและเคารพ 
 3) ดวยความเคารพอยางสูง 4) ดวยความรัก  
6. “ผาซิ่นที่เปนผาหนาทําจากฝาย ซักรีดไดทนทานใชนุงประจําวันทํางานไดดี ถามี

งานหรือจะไปเที่ยวกันก็จะนุงผาซิ่นไหม เปนผาเลี่ยน มีเชิงสีสวยๆ เปนดิ้นเงิน
ดิ้นทองมักเรียกวา “ผาซิ่นยก” ยกไหมเปนดอกๆ ลวดลายงดงาม ผาซิ่น เหลานี้
เมืองเหนือชํานาญในการทอมาก”  (จาก เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก) 

 จากขอความนี้จัดเปนงานเขียนประเภทใด 
 1) เรื่องสั้น 2) นวนิยาย 3) สารคดี 4) ปกิณกะ  
7. ขอใดมีคําขยายประธานตางกับขออื่น 
 1) คนสวยมักมีคนมอง  2) เด็กเล็กรองไหเสียงดัง 
 3) คุณยายทานยังแข็งแรง 4) ชายแกรับประทานอาหารไดนอย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เหตุใดศาสนาตางๆ จึงมีหลักจริยธรรมพื้นฐานสอดคลองกัน 
 1) สภาพแวดลอมทางสังคมมนุษยคลายกัน 
 2) มนุษยทุกคนมีธรรมชาติแหงความเปนมนุษยเหมือนกัน 
 3) ศาสดาทุกพระองคมีความรักตอมนุษยเหมือนกัน 
 4) ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายสูงสุดเหมือนกัน  
2. บุคคลขอใดขาดคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 1) นายสีถูกปลดออกจากราชการ 
 2) นายสาเคยขึ้นศาลในคดีขับรถชนคนตาย 
 3) นายมามีลักษณะทาทางไมตรงกับเพศของตน 
 4) นายมีเคยเปนนักบวชในศาสนาอื่น  
3. หลักฐานสําคัญที่แสดงวาพระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทยสมัยพระเจา-

อโศกมหาราชคือหลักฐานใด 
 1) พระพุทธสิหิงค   2) พระปฐมเจดีย 
 3) พระแกวมรกต   4) พระพุทธรูปปางลีลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่แสดงวา “กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด” 
 1) กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจอธิปไตย 
 2) กฎหมายอื่นจะขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได 
 3) กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดสิทธิหนาที่ของประชาชน 
 4) กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่แกไขยากและมีขั้นตอน  
5. พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีปริมาณการผลิตสูง และสงออกมากเปน 

อันดับหนึ่ง (พ.ศ. 2558) คือขอใด 
 1) ออยและยาสูบ   2) ขาวโพดและออย 
 3) ขาวและยางธรรมชาติ 4) ถั่วเหลืองและสับปะรด  
6. อหิงสาเปนหลักธรรมสําคัญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู อยากทราบวาหลักธรรม

ในพระพุทธศาสนามีความหมายตรงกับอหิงสาขอใด 
 1) หิริ 2) โอตตัปปะ 3) ขันติ 4) โสรัจจะ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เด็กดื้อรั้นไมมีใครชอบ 
   เด็กดื้อรั้นไมมีใครชอบ เปนประโยคบอกเลา 
  2), 3) และ 4) เปนประโยคคําสั่งและขอรอง สังเกตคําวา หาม, ตอง 

และโปรด  
2. เฉลย 2) เธอคงกลับบานไปแลว 
   คําวา “คง” เปนกริยาชวยที่แสดงการคาดคะเนของผูพูด  
3. เฉลย 2) 2 คํา 
   ชะโลม  ที่ถูกตอง คือ ชโลม 
   ชะอุม ที่ถูกตอง คือ ชอุม  
4. เฉลย 1) กันดาร  กัปตัน  กานบัว 
   พยัญชนะตนเปนตัวเดียวกันจึงพิจารณาที่สระ  
5. เฉลย 3) ดวยความเคารพอยางสูง 
   ดวยความเคารพอยางสูง เปนคําลงทายของจดหมายลาครูที่เหมาะสม  
6. เฉลย 3) สารคดี 
   สารคดี เปนงานเกี่ยวกับการใหความรู ขอความนี้ใหความรูเรื่อง

วัฒนธรรมการแตงกาย  
7. เฉลย 3) คุณยายทานยังแข็งแรง 
   เนื่องจาก ทาน เปนคําสรรพนามขยายประธาน 
  1), 2) และ 4) เปนคําวิเศษณที่ขยายประธาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายสูงสุดเหมือนกัน 
   หลักธรรมของศาสนาทุกศาสนามีความสอดคลองกัน ดังนี้ 
   1. เปาหมายสูงสุด 
    - ศาสนาพุทธ คือ การไปสูนิพพาน 
    - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ การไปสูโมกษะ (พรหม) 
    - ศาสนาคริสต คือ การไปสูอาณาจักรพระเจา 
    - ศาสนาอิสลาม คือ การไปอยูกับพระอัลลอฮ 

   2. การกระทําความดี ละเวนความชั่ว 
    - ศาสนาพุทธ สอนไวในเบญจศีล เบญจธรรม และมรรค ๘ 
    - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนไวในมนูธรรมศาสตรวาอยาทํา

ผูอื่นใหบาดเจ็บ ไมพึงทํารายผูอื่นทั้งทางใจและกาย 
    - ศาสนาคริสต สอนไวในบัญญัติ 10 ประการ 
    - ศาสนาอิสลาม สอนไวในซูเราะหที่ 3 โองการ 103-104 วา

ใหมีการเชิญชวนและกํากับในเรื่องความดีงามปรามในเรื่องชั่วราย 
   3. การเสียสละหรือการสังเคราะห 
    - ศาสนาพุทธ สอนในสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปยวาจา อัตถจริยา 

สมานัตตตา) 
    - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนการใหปนดวยอาการยินดีและ

เต็มใจใหในไตตติริยอุปนิษัท 
    - ศาสนาคริสต พระเยซูทรงสอนสาวกและผูเลื่อมใสใน

พระองคใหรูจักการเสียสละ 
    - ศาสนาอิสลาม การบริจาคซะกาต 
   4. ความรักความเมตตา 
    - ศาสนาพุทธ พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
    - ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สอนในมหาภารตะวาใหมีความ

เมตตากรุณาตอผูอื่น 
    - ศาสนาคริสต หลักความรัก 
    - ศาสนาอิสลาม สอนใหมีความรักในพี่นองมุสลิม  
2. เฉลย 1) นายสีถูกปลดออกจากราชการ 
   คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน-

ราษฎร 
   1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   2. อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
   3. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
   4. เปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน 
   บุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามโจทย คือ ถูกปลดออกจากราชการ หรือ

เคยถูกไลออกจากหนวยราชการติดยาเสพติดใหโทษ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 
เปนภิกษุสามเณร ตองคําพิพากษาใหจําคุก  

3. เฉลย 2) พระปฐมเจดีย 
   พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. 236 

ดวยการสงพระสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ 9 สาย โดย
การอุปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช กษัตริยอินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทย
รวมอยูในดินแดนที่เรียกวา สุวรรณภูมิ ไดแก ไทย พมา ศรีลังกา ญวน 
กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของ
ประเทศไทย เนื่องจากไดพบโบราณสถานที่สําคัญ เชน พระปฐมเจดีย 
โบราณวัตถุที่สําคัญ เชน รูปธรรมจักรและกวางหมอบ เปนหลักฐานสําคัญ    
นําโดยพระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งเปนพระเถระชาวอินเดีย  

4. เฉลย 2) กฎหมายอื่นจะขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได 
   รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ใชสําหรับปกครอง

ประเทศ ซึ่งกฎหมายอื่นจะขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได  
5. เฉลย 3) ขาวและยางธรรมชาติ 
   พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีปริมาณการผลิตสูงและสงออก

มากเปนอันดับหนึ่ง (พ.ศ. 2558) ไดแก ขาวและยางธรรมชาติ  
6. เฉลย 3) ขันติ 
   ขันติ คือ ความอดทน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ อดทนตอ

ความลําบากกาย อดทนตอกิเลส อดทนตอความเจ็บใจ ขันติจัดเปนธรรม     
ที่ทําใหงาม กลาวคือ ผูที่ปฏิบัติตามยอมมีความสงางาม ไมเบียดเบียนตน และ
ผูอื่น ตรงกับหลักอหิงสาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซึ่งแปลวาการไมเบียดเบียน 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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