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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/3)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนคําไวพจนของคําวา “ไถง” 
 1) อรุณ 2) ทินกร 3) ทิฆัมพร 4) สุราลัย  
2. ขอใดมีสัมผัสสระ 
 1) วิ่งวองไว   2) แปลกใจจริงจัง 
 3) คุณครูผูใหความรู  4) มันมาแลวก็ไป  
3. คําคูใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) คุกกี้  เตาแกส   2) เถาแก  เสื้อเชิ๊ต 
 3) โกเก  คนแคน   4) เกี๊ยมอี๋  เตาเจี้ยว  
4. ขอใดเปนประโยค 3 สวน 
 1) ผูหญิงชาวตางประเทศคนนั้นเดินมาอยางมาดมั่น 
 2) เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่สุดในรอบทศวรรษ 
 3) เขาถูกผูรายทํารายรางกายจนบาดเจ็บสาหัส 
 4) แมน้ําแยงซีเกียงมีความกวางใหญมากที่สุดในประเทศจีน  
5. ขอใดมีความหมายโดยนัย 
 1) นองชอบกินของมันๆ 
 2) การวิ่งมันเปนสิ่งที่หมูจริงๆ เลย 
 3) ขาวไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม 
 4) เยาวชนทีมชาติฝกซอมเพื่อเตรียมแขงขัน  
6. การใชพินทุ (•) ในขอใดตางจากขออื่น 
 1) ไก ฺว 2) ต ฺรู 3) ห ฺงาย 4) ป ฺระ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หนวยงานใดทําหนาที่ผูกขาดการคากับตางประเทศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ตอนตน 
 1) วังหนา 2) พระคลังขางที่ 3) พระคลังสินคา 4) ประชาชนทั่วไป  
2. กลุมประเทศในขอใดมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตน้ํามันเพื่อเปนสินคาออก 
 1) APEC 2) OPEC 3) WTO 4) AFTA  
3. การทําพิธีลางบาป (Baptism) ตามหลักศาสนาคริสตนั้นมีจุดมุงหมายตามขอใด 
 1) ใหกายและใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 2) มิใหเปนที่รังเกียจของชาวคริสต 
 3) เปนการไถบาปที่ตนไดกระทํามา 4) ใหหมดบาปที่ติดตัวมาจากบรรพบุรุษ  
4. บุคคลขอใดจัดวามี “สัมมาวายามะ” 
 1) เอมีการดํารงชีพถูกตอง 2) บีมีความพากเพียรถูกตอง 
 3) ซีมีความใฝใจถูกตอง 4) ดีมีการกระทําถูกตอง  
5. หลักปฏิบัติ 5 ประการตามหลักคําสอนในศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมทุกคนตอง

ยึดถือหมายถึงอะไร 
 1) การปฏิบัติตนใหเขาถึงพระเจา 
 2) การถือศีลเพื่อทําจิตใจใหบริสุทธิ์และสรางความสามัคคีใหชาวมุสลิม 
 3) พิธีกรรมทางศาสนาที่มุงสูความเปนมุสลิมโดยสมบูรณ 
 4) ขอหาม 5 ประการเพื่อแสดงถึงความศรัทธาในพระเจาองคเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ประเทศไทยตองสูญเสียดินแดนใหกับชาติตะวันตกครั้งใหญที่สุดคือขอใด 
 1) มณฑลบูรพา   2) แควนสิบสองจุไท 
 3) ดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขง 4) ดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ทินกร 
   ทินกร หมายถึง พระอาทิตย จึงมีความหมายเหมือนกับคําวา “ไถง” 
  1) อรุณ หมายถึง เวลาเชา 
  3) ทิฆัมพร หมายถึง พระจันทร 
  4) สุราลัย หมายถึง สวรรค  
2. เฉลย 3) คุณครูผูใหความรู 
   มีสัมผัสสระ คือ ครู - ผู – รู 
  1) สัมผัสอักษรทั้งประโยค 
  2) มีสัมผัสอักษร คือ ใจจริงจัง 
  4) มีสัมผัสอักษร คือ มันมา  
3. เฉลย 1) คุกกี้  เตาแกส 
  2) เสื้อเชิ๊ต สะกดผิด คําที่ถูกตอง คือ เสื้อเชิ้ต 
  3) โกเก  คนแคน สะกดผิด คําที่ถูกตอง คือ โกเก ขนแคน 
  4) เกี๊ยมอี๋ สะกดผิด คําที่ถูกตอง คือ เกี้ยมอี๋  
4. เฉลย 3) เขาถูกผูรายทํารายรางกายจนบาดเจ็บสาหัส 
   ประโยค 3 สวน ประกอบดวย ประธาน กริยา และกรรม 
   ประธาน คือ ผูราย กริยา คือ ทําราย และกรรม คือ เขา  
5. เฉลย 2) การวิ่งมันเปนสิ่งที่หมูจริงๆ เลย 
   คําวา หมู หมายถึง งาย, สะดวก 
   ความหมายโดยนัย คือ ความหมายของคําหรือขอความในแงมุม

อื่นๆ ที่ไมใชความหมายหลัก หรือความหมายที่รูกันโดยทั่วไป ใหความหมาย
เชิงเปรียบเทียบ  

6. เฉลย 3) ห ฺงาย 
   คําวา “ห ฺงาย” ใสพินทุ (•) เพื่อใหรูวาเวลาอานไมออกเสียง ห 
  1), 2) และ 4) คําวา ไก ฺว ต ฺรู ป ฺระ ใสพินทุ (•) เพื่อบอกใหรูวาเปน

อักษรควบกล้ําบอกเสียงอาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) พระคลังสินคา 
   ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกอนทําสนธิสัญญา

กับตะวันตก การคาจะมีการผูกขาดโดยพระคลังสินคา ที่ดูแลการคากับตางชาติ
และดูแลการเก็บภาษีอากร ทําหนาที่แตงสําเภาไปคาขายกับตางประเทศ 

2. เฉลย 2) OPEC 
   โอเปก (OPEC) คือ กลุมประเทศผูสง น้ํ ามันเปนสินค าออก 

ประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออกเหลานี้ (อิหราน อิรัก คูเวต ซาอุดิอาระเบีย 
และเวเนซุเอลา) มีฐานะมั่งคั่งร่ํารวย และไดนําเงินตราเหลานี้ไปใชเสริมสราง
ความมั่นคงและพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ   
เพื่อปองกันประเทศ การสรางโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการสงออก การสงเสริม
อุตสาหกรรมปโตรเลียม การใหสวัสดิการและยกระดับมาตรฐานความเปนอยู
ของประชาชน เปนตน  

3. เฉลย 4) ใหหมดบาปที่ติดตัวมาจากบรรพบุรุษ 
   ศีลลางบาป (Baptism) ศีลจุม หรือบัพติศมา เปนเครื่องหมาย

ภายนอกที่มาจากความเชื่อ เพื่อเปนการชําระหรือลบลางบาปกําเนิด โดยอาศัย
การชวยใหรอดขององคพระเยซูคริสต 

   ผูที่นับถือศาสนาคริสตทุกคนตองผานพิธีรับศีลนี้กอน เพื่อแสดงวา
ตนเองไดเขามาเปนสมาชิกของศาสนจักรแลว จึงจะสามารถรับศีลอื่นๆ ตอไป
ไดอีก การรับศีลลางบาปนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวในชีวิตแมวาจะเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาอื่น แตถากลับมานับถือศาสนาคริสตอีกก็ไมตองรับศีลนี้ เพราะถือไดวา
ทําการลางบาปแลว ทั้งนี้เพราะชาวคริสตเชื่อกันวามนุษยมีบาปกําเนิดติดตัวมา
ตั้งแตเกิดสืบมาแตบรรพบุรุษ ซึ่งตามพระคัมภีรเกาในศาสนาคริสตบอกวา บาป
กําเนิดนี้มาจากมนุษยคูแรก คือ อาดัมและอีฟ  

4. เฉลย 2) บีมีความพากเพียรถูกตอง 
   สัมมาวายามะ คือ พยายามชอบหรือเพียรชอบ ไดแก พยายาม

ปองกันไมใหอกุศลเกิดขึ้น พยายามละอกุศลที่เกิดแลวพยายามทํากุศลที่ยัง   
ไมเกิดใหเกิดขึ้น พยายามทํากุศลที่เกิดขึ้นแลวใหดํารงอยูและเพิ่มเติมใหมากขึ้น 
และตรวจดูอกุศลและกุศลที่จิตของตนอยางสม่ําเสมอ  

5. เฉลย 3) พิธีกรรมทางศาสนาที่มุงสูความเปนมุสลิมโดยสมบูรณ 
   หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาอิสลามแบงกวางๆ เปน 2 ประการ 

คือ หลักศรัทธา 6 ประการและหลักปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ 
   หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
   1. การปฏิญาณตนยอมรับวาพระผูเปนเจามีองคเดียว คือ อัลลอฮ 
   2. การละหมาด คือ การนมัสการหรือแสดงความเคารพตอพระเจา 
   3. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
   4. การบริจาคซะกาต คือ การบริจาคใหคนขัดสนหรือที่เหมาะสมอื่น 
   5. การประกอบพิธีฮัจญ คือ การไปประกอบศาสนากิจ ณ      

วิหารกะบะหในนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
6. เฉลย 4) ดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง 
   การเสียดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง ป พ.ศ. 2436 (รัตนโกสินทร

ศักราช 112) ฝรั่งเศสตองการใหลาวหรือฝงซายของแมน้ําโขงตกเปนเมืองขึ้น
ของตน จึงใชขออางวาญวนและเขมรเคยมีอํานาจเหนือลาวมากอนเมื่อญวนกับ
เขมรเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ดินแดนตางๆ เหลานี้ก็ควรตกเปนของฝรั่งเศสดวย 
ในป พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) ฝรั่งเศสจึงสงกองทัพเรือมาตามลุมแมน้ําโขงและ   
สงเรือรบ 2 ลํามาปดปากแมน้ําเจาพระยา ทหารไดทําการยิงตอสูไมสําเร็จ มีคน
ไดรับบาดเจ็บ และเรือเสียหายมาก นายปาวีซึ่งเปนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทยไดยื่นคําขาดที่จะปดนานน้ําไทย ถาไทยไมปฏิบัติตามขอ
เรียกรองของฝรั่งเศสและปดอาวไทยทันที รัฐบาลไทยจึงตองปฏิบัติตาม      
ขอเรียกรองของฝรั่งเศสทุกประการเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ 
วิกฤตการณ ร.ศ. 112 นี้นับวาไทยสูญเสียดินแดนครั้งสําคัญและมากที่สุด โดย
ตองยอมยกอาณาจักรลาวเกือบทั้งหมดใหกับฝรั่งเศส 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


