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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “นองบอลนอน .................... อยูกลางบาน” ควรเติมคําใดลงในชองวางจึงจะ

เหมาะสมที่สุด 
 1) กั้น 2) ขัดขวาง 3) กีดขวาง 4) เอกเขนก  
2. ขอใดไมใชคําศัพทสําหรับพระสงฆ 
 1) ประชวร 2) ปลงผม 3) ประเคน 4) ถวาย  
3. ขอใดสะกดผิด 
 1) เหตุการณ  สิงโต  2) สีสัน  สรางสรรค 
 3) รถยนต  อุโมงค   4) รสชาด  ละออ  
4. ขอใดจับคูคําไวพจนไมถูกตอง 
 1) พารา - ธานี   2) บังอร - นารี 
 3) คชา - อาชา   4) อัมพร - เวหา  
5. “ความจริงเขาเปนคนดีแตไมมีใครเขาใจเขาเลย” จากประโยคขางตนมีคําประสมกี่คํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หากตองการใหชุมชนอยูในสังคมดวยความรักและสันติควรนําหลักธรรมใด   

มายึดปฏิบัติ 
 1) อริยสัจ ๔   2) พรหมวิหาร ๔ 
 3) สังคหวัตถุ ๔   4) ฆราวาสธรรม  
2. การเขาถึงเปาหมายสูงสุดของชีวิตตามหลักศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือขอใด 
 1) สันยาสี 2) อาตมัน 3) ปรมาตมัน 4) โมกษะ  
3. ผลจากมลภาวะทางอากาศ จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ปจจุบันทําใหเกิด   

ผลกระทบแผขยายไปทั่วโลกไดแกขอใด 
 1) ฝนกรด   2) ภูเขาไฟระเบิด 
 3) กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง 4) ลมฟาอากาศแปรปรวน  
4. การศึกษาประวัติศาสตรสมัยธนบุรีขอใดไมใชพระราชกรณียกิจของสมเด็จ-

พระเจาตากสินมหาราช 
 1) การยายราชธานี  
 2) การทําสงครามเกาทัพ 
 3) การอัญเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทน 
 4) การปราบชุมนุมตางๆ และรวบรวมบานเมืองเปนปกแผน  
5. การศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค ยกเวนขอใด 
 1) การศึกษาอัตราดอกเบี้ย 
 2) การศึกษาสภาพการวางงาน 
 3) การศึกษาระดับราคาสินคาทั่วไป 
 4) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เอกเขนก 
   “นองบอลนอนเอกเขนกอยูกลางบาน” เอกเขนก หมายถึง นอน

โดยเอนตัวลงเอาขอศอกขางหนึ่งทาวหมอนหรือพื้น  
2. เฉลย 1) ประชวร 
   คําวา ปวย สําหรับพระสงฆ ตองใชวา “อาพาธ”, ประชวร แปลวา 

ปวย เปนคําราชาศัพท 
   ตัวเลือกอื่นเปนคําศัพทสําหรับพระสงฆ 
  2) ปลงผม แปลวา โกนผม 
  3) ประเคน แปลวา ถวายอาหารแดภิกษุสามเณร โดยวิธียกสงให 
  4) ถวาย แปลวา ให, มอบให  
3. เฉลย 4) รสชาด  ละออ 
   รสชาด แกเปน รสชาติ 
   ละออ แกเปน ลออ  
4. เฉลย 3) คชา - อาชา 
   ผิด เพราะคชา แปลวา ชาง 
   อาชา แปลวา มา 
  1) ถูก เพราะพารา - ธานี แปลวา เมือง 
  2) ถูก เพราะบังอร - นารี แปลวา ผูหญิง 
  4) ถูก เพราะอัมพร - เวหา แปลวา ทองฟา  
5. เฉลย 3) 3 คํา 
   3 คํา คือ ความจริง คนดี เขาใจ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) สังคหวัตถุ ๔ 
   สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของ

ผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอ เกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยู 
4 ประการ ไดแก 

   1. ทาน คือ การให การเสียสละ หรือการเอื้อเฟอแบงปนของๆ 
ตนเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น  

   2. ปยวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะออนหวาน พูดดวย
ความจริงใจ ไมพูดหยาบคายกาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสําหรับ
กาลเทศะ  

   3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่
เปนประโยชนแกผูอื่น 

   4. สมานัตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติ 
เสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอนี้จะชวยใหเปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล  

2. เฉลย 4) โมกษะ 
   หลักศาสนาพรหมณ-ฮินดู มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุการถึงเปาหมาย

สูงสุดของชีวิต คือ โมกษะ 

   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชื่อวา วิญญาณเปนอมตะจึงไมตายตาม
รางกาย การตายเปนเพียงวิญญาณออกจากราง เพราะรางกายไมสามารถอาศัย
อยูได วิญญาณก็จะไปถือเอารางใหม หรือเรียกวา เกิดใหม ดุจคนสวมเสื้อ    
ที่เกาคร่ําคราไปหาชุดใหมสวม เรียกวา สังสารวัฏ เวียนวายตายเกิดอยูร่ําไป 
ตราบที่ยังไมบรรลุความหลุดพน หรือโมกษะ ชาวฮินดูเชื่อวาโมกษะเปนจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต ผูเขาถึงโมกษะจะไปอยูกับพระพรหมชั่วนิรันดร ไมตองเวียนวาย 
ตายเกิดอีกตอไป การปฏิบัติเพื่อบรรลุโมกษะนั้น มีหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 

   1. กรรมมรรค (กรรมโยคะ) คือ การปฏิบัติดวยการประกอบ 
การงานตามหนาที่ดวยความขยันขันแข็ง แตทํางานดวยจิตใจสงบ ไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ ผูปฏิบัติเรียกวา กรรมโยคิน 

    2. ชยานมรรค (ชยานโยคะ) คือ การปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู
แจงเห็นจริงวา ปรมาตมันเปนสิ่งเดียวที่มีอยู วิญญาณที่มีอยูในแตละบุคคล   
(ชีวาตมัน) เปนอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันหรือวิญญาณสากล 

   3. ภักติมรรค (ภักติโยคะ) คือ ความจงรักภักดีตอเทพเจาที่ตน
เคารพนับถือ ผูปฏิบัติเรียกวา ภักติโยคิน 

   4. ราชมรรค (ราชโยคะ) คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกทางใจ 
บังคับใจใหอยูในอํานาจดวยการบําเพ็ญโยคะ ผูปฏิบัติเรียกวา ราชโยคิน  

3. เฉลย 1) ฝนกรด 
   ฝนกรด เกิดจากน้ําฝนในธรรมชาติเปนตัวทําละลายแกสซัลเฟอร-

ไดออกไซด (SO2) และแกสไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เกิดเปนสารละลายที่
มีสมบัติเปนกรด ฝนกรดจะทําอันตรายตอระบบทางเดินหายใจและเนื้อเยื่อตางๆ 
ทําใหพืชเจริญเติบโตชา ถาเกิดปริมาณมากหรือไดรับเปนเวลานาน พืชอาจตายได 
นอกจากนี้ สิ่งกอสรางที่เปนโลหะและหินออนจะถูกทําลาย ซึ่งเปนอันตรายและ
ความเสียหายอยางกวางขวางที่เกิดขึ้นในขณะนี้  

4. เฉลย 2) การทําสงครามเกาทัพ 
   การศึกษาประวัติศาสตรสมัยธนบุรีพระราชกรณียกิจของสมเด็จ-

พระเจาตากสินมหาราช ดังนี้ 
   1. การยายราชธานี 
   2. การทําศึกอะแซหวุนกี้ตีหัวเมืองพิษณุโลก 
   3. การอัญเชิญพระแกวมรกตจากเวียงจันทน 
   4. การปราบชุมนุมตางๆ และรวบรวมบานเมืองเปนปกแผน 
   สวนการทําสงครามเกาทัพเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ-  

พุทธยอดฟาจุฬาโลก  
5. เฉลย 4) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา 
   การศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค เนนศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยรวม (ระดับประเทศ) ไดแก 
   1. รายไดประชาชาติ เปนการศึกษารายไดภาพรวมของประเทศ

ของบุคคลทุกกลุม 
   2. การศึกษาอัตราดอกเบี้ย เปนการศึกษาอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารชวงใดชวงหนึ่ง 
   3. การศึกษาสภาพการวางงาน เปนการศึกษาสภาพปญหาการ

วางงานผูที่อยูในวัยทํางาน 
   4. การศึกษาระดับราคาสินคาทั่วไป เปนการศึกษาโดยเฉลี่ยทั่วไป

เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งดัชนีราคาสินคาผูบริโภค และดัชนีราคาสินคาผูผลิต 
   สวนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา เปนการศึกษาเศรษฐศาสตร

จุลภาค (ระดับยอยๆ) 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


