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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเขียนคําอานไมถูกตอง 
 1) ภรรยา อานวา พัน-ระ-ยา 
 2) สรรเสริญ อานวา สัน-เสิน 
 3) วิตถาร อานวา วิด-ตะ-ถาน 
 4) ประวัติศาสตร อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด  
2. ขอใดใชคําไมถูกตอง 
 1) กวางกระโจนขามกองไฟ 2) เขาคร่ําหวอดอยูในวงการนี้มานาน 
 3) แมคาควั่นออยขายเปนทอนๆ 4) คุณยายเฉือนใบพลูมากินกับหมาก  
3. “คุณยาตัดเชือกออกเปนเสนๆ” คําที่ขีดเสนใตเปนคําชนิดใด 
 1) อกรรมกริยา 2) สกรรมกริยา 3) กริยานุเคราะห 4) วิกตรรถกริยา  
4. ขอใดจับคูคําไวพจนไมถูกตอง 
 1) เทวัญ - เทพ   2) ชนนี - มารดา 
 3) พฤกษา - ปกษา  4) สิงขร - ภูผา  
5. ขอใดมีความหมายโดยนัย 
 1) ขาวไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม 2) นองชอบกินแตของมันๆ 
 3) เยาวชนทีมชาติฝกซอมเสมอ 4) การสอบหมูจริงๆ เลย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดคือความเชื่อในศาสนาคริสตที่ตางจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) มนุษยเกิดเพียงชาติเดียว  2) ผูทําความดีพระเจายอมมองเห็น 
 3) ผูเคารพพระเจาคือผูทําความดี 4) มนุษยเกิดจากการสรางของพระเจา  
2. เหตุผลสําคัญขอใดที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

ทําสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชยกับชาติตะวันตกหลายประเทศ 
 1) ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกาวหนา 
 2) ตองการใหประเทศตะวันตกยอมรับวาประเทศไทยเปนอารยประเทศ 
 3) ตองการแกไขปญหาทางการเมืองของประเทศไทยใหมีความมั่นคง 
 4) ปองกันการแยงชิงผลประโยชนจากชาติตะวันตกในประเทศไทย  
3. การเปนนักเรียนที่ดีควรนําคุณธรรมใดของพระมหากัสสปะมายึดถือเปน

แบบอยางมากที่สุด 
 1) มีเหตุผล   2) ขยันอดทน 
 3) เชื่อฟงเมื่อตักเตือน  4) ชวยเหลือผูอื่นดวยจิตสาธารณะ  
4. ขอใดเปนความผิดในคดีอาญา 
 1)  นายสมนึกไมชําระคาบัตรเครดิต 
 2)  นายสมหมายสงมอบสินคาที่ไมเปนไปตามขอตกลง 
 3)  นายสมพรแขงรถประลองความเร็วกับเพื่อนบนถนนหลวงประจํา 
 4)  นางสมศรีกูเงินนอกระบบและไมชําระหนี้ตามสัญญา  
5. การเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีหนาที่สําคัญที่สุดคือขอใด 
 1) การรักษาศีล   2) การเผยแผพระพุทธศาสนา 
 3) การศึกษาพระไตรปฎก 4) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) วิตถาร อานวา วิด-ตะ-ถาน 
   วิตถาร อานวา วิด-ถาน 
  1) ภรรยา อานวา พัน-ยา, พัน-ระ-ยา 
  2) สรรเสริญ อานวา สัน-เสิน, สัน-ระ-เสิน 
  4) ประวัติศาสตร อานวา ประ-หวัด-ติ-สาด  
2. เฉลย 4) คุณยายเฉือนใบพลูมากินกับหมาก 
   ตองเปลี่ยน เฉือน เปน เจียน โดยใชวา เจียนใบพลู  
3. เฉลย 2) สกรรมกริยา 
   สกรรมกริยา คือ กริยาที่ตองมีกรรมมารองรับจึงจะใหความ

สมบูรณครบถวน ในที่นี้ มีเชือกเปนกรรม 
  1) อกรรมกริยา คือ กริยาที่มีความหมายครบถวนในตัวเองโดยไม

ตองมีกรรมมารองรับ 
  3) กริยานุเคราะห คือ คํากริยาที่ทําหนาที่ชวยกริยาชนิดอื่นใหแสดง

ความหมาย 
  4) วิกตรรถกริยา คือ กริยาที่ไมมีความหมายในตัวเอง และใชเปน

กริยาตามลําพังไมไดจะตองมีคํานาม คําสรรพนาม หรือคําวิเศษณมาขยาย  
4. เฉลย 3) พฤกษา - ปกษา 
   พฤกษา แปลวา ตนไม, ปกษา แปลวา นก 
  1) เทวัญ - เทพ แปลวา เทวดา 
  2) ชนนี - มารดา แปลวา แม 
  4) สิงขร - ภูผา แปลวา ภูเขา  
5. เฉลย 4) การสอบหมูจริงๆ เลย 
   หมู ในขอนี้มีความหมายโดยนัย แปลวา งาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) มนุษยเกิดจากการสรางของพระเจา 
   ศาสนาคริสตที่ตางจากศาสนาพราหมณ-ฮินดูในเรื่องคําสอนของ

ศาสนาคริสตที่วามนุษยเกิดจากการสรางของพระเจา สิ่งแรกที่พระเจาสราง คือ 
ทองฟาและแผนดิน ตอมา คือ สิ่งมีชีวิต 

   สวนศาสนาพราหมณ-ฮินดู จะเนนเรื่องหลักอาศรม 4 ไดแก 
   1. พรหมจารี เปนขั้นตอนที่เด็กชายทุกคนที่เกิดในวรรณะพราหมณ 

กษัตริย แพศย ตองศึกษาเลาเรียน ตองเขาพิธีมอบตนเปนนักศึกษา และ
จะตองปรนนิบัติรับใชอาจารยพรอมกับศึกษาเลาเรียน 

   2. คฤหัสถ เปนวัยแหงการครองเรือน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
กลับไปใชชีวิตทางโลก แตงงานและมีบุตรเพื่อสืบสกุล โดยยึดหลักธรรมเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต 

   3. วานปรัสถ เปนขั้นที่แสวงหาธรรม โดยการออกบวชสูปา เพื่อ
ฝกจิตใจใหบริสุทธิ์และเตรียมปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

   4. สันยาสี เปนขั้นสุดทายแหงชีวิต โดยสละชีวิตทางโลกออกบวช 
บําเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา เพื่อความหลุดพน  

2. เฉลย 2) ตองการใหประเทศตะวันตกยอมรับวาประเทศไทยเปนอารยประเทศ 
   รัชสมัยรัชกาลที่ 4 เปนชวงที่ชาติตะวันตกเขามามีอิทธิพลใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการลาอาณานิคม ดังนั้น ประเทศไทย 
(หรือ “สยาม” ในขณะนั้น) จึงตองดําเนินนโยบายเพื่อใหรอดพนจากการลา
อาณานิคม การดําเนินวิเทโศบายของรัชกาลที่ 4 และ 5 ในยุคลาอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก พระองคทรงตะหนักถึงความเปนมหาอํานาจของชาติตะวันตก 
การตอตานโดยใชกําลังจึงเปนไปไมได จึงตองใชวิธีการอื่นแทน ซึ่งพอสรุปได 3 
ประการ ไดแก 

   1. การผอนหนักเปนเบา ยอมทําสนธิสัญญาเสียเปรียบ คือ 
สนธิสัญญาเบาวริง ทํากับประเทศอังกฤษในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แมจะทรงทราบ
ดีวาเสียเปรียบ แตก็พยายามใหเสียเปรียบใหนอยที่สุด 

   2. การปฏิรูปบานเมืองใหทันสมัย ใหชาติตะวันตกยอมรับวา
ประเทศไทยเปนอารยประเทศ 

   3.  การผูกมิตรกับประเทศมหาอํานาจในยุโรป  
3. เฉลย 3) เชื่อฟงเมื่อตักเตือน 
   คุณธรรมของพระมหากัสสปะที่นาเปนแบบอยาง ไดแก  
   1. เปนบุตรที่ดีของบิดามารดา เคารพเชื่อฟงบิดามารดา 
   2. เปนผูที่มีชีวิตเรียบงาย 
   3. เปนผูเครงครัดในขอปฏิบัติ 
   4. เปนผูรับหนาที่พิทักษพระพุทธศาสนา  
4. เฉลย 3)  นายสมพรแขงรถประลองความเร็วกับเพื่อนบนถนนหลวงประจํา 
   ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่โดยสวนใหญมักจะเกี่ยวของ

กับเนื้อตัวรางกายของผูเสียหาย อันมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐจึงตองลงโทษผูกระทําผิด มีหลักสําคัญ คือ  

   1. การกระทํานั้นตองมีกฎหมายกําหนดไวชัดแจง  
   2. โทษที่ลงตองเปนโทษที่กฎหมายกําหนดไว  
   3. กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง  
   การแขงรถประลองความเร็วกับเพื่อนบนถนนหลวงทําใหเกิด  

ผลกระทบตอสวนรวมและความสงบเรียบรอยของบานเมือง จัดเปนความผิด
ทางอาญา  

5. เฉลย 1) การรักษาศีล 
   การเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี หนาที่ที่สําคัญที่สุด คือ การรักษาศีล 

คือ ความตั้งใจรักษาปกติของตน  เปนหลักปฏิบัติที่ไมทําใหเดือดรอนแกตนเอง
และผูอื่น และเปนหลักแหงความประพฤติที่จะทําใหเกิดความสะอาดทางกาย 
และวาจา ศีลมีหลายประเภท เชน ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูปฏิบัติ แตศีลที่ควรกระทําเพื่อใหเกิดความปกติในสังคม   
ก็คือ ศีล ๕ เพราะสะดวกและงายที่จะปฏิบัติ มี 5 ขอ ไดแก 

   ขอ 1 ละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต 
   ขอ 2 ละเวนจากการลักขโมย ฉอฉล 
   ขอ 3 ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
   ขอ 4 ละเวนจากการพูดเท็จ 
   ขอ 5 ละเวนจากการดื่มเครื่องดองของเมา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


