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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “วิชัยชอบพูดจาทําใหการสนทนาเขวออกนอกเรื่อง” การกระทําของวิชัยตรงกับ

สํานวนใด 
 1) ชักใบใหเรือเสีย   2) ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน 
 3) ชักหนาไมถึงหลัง  4) ชักแมน้ําทั้งหา  
2. ขอใดมีคํากริยาชวย 
 1) นองนอนหลับ   2) พี่วิ่งเร็วเหมือนพายุ 
 3) ปาเย็บผาหม   4) ลุงจะกินขาวเหนียว  
3. “นายเตาถูกชกเลือด .................... ปาก” ควรเติมคําใด 
 1) กบ 2) กลบ 3) ออก 4) เปอน  
4. เรียงกลอนตอไปนี้ใหถูกตองตามฉันทลักษณ 
  1. สิริกิติ์พระมาตา  2. องคบรมราชินี 
  3. สิบสองสิงหาคม  4. พระคูองคภูมี 
 1) 1, 2, 4 และ 3   2) 3, 1, 2 และ 4 
 3) 3, 2, 4 และ 1   4) 1, 4, 2 และ 3  
5. ขอใดไมใชนามวลี 
 1) เขียวเหมือนพระอินทร 2) กลวยสุกสีเหลือง 
 3) แจกันทรงสูงเรียวยาว 4) กรอบรูปไมแกะสลัก  
6. “เกษตรกรขุดดินปลูกตนไม” ประโยคนี้ประกอบดวยกี่คํา 
 1) 4 คํา 2) 5 คํา 3) 6 คํา 4) 7 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. คําวา “พระจิต” ในหลักศาสนาคริสต มีความหมายตรงกับขอใด 
 1) จิตของมนุษยทุกคนมีความรักเปนที่ตั้ง 
 2) จิตใจที่พระเยซูมีความเสียสละตอมวลมนุษย 
 3) พระเยซูมีจิตใจเขมแข็งเกื้อหนุนใหมนุษยมีพลัง 
 4) พระเจาในฐานะที่ปรากฏทางจิตวิญญาณของมนุษย เพื่อกระตุนใหมนุษยทําดี  
2. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประยุกตในขอใดดีที่สุด 
 1) การเรียนหนังสือ   2) การประกอบวิชาชีพ 
 3) การดําเนินชีวิตประจําวัน 4) การดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
3. ขอใดหมายถึงภาวะโลกรอน  
 1)  การปลอยแกสพิษสูอากาศ 2)  การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 
 3)  การที่อุณภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 4)  การที่น้ําแข็งขั้วโลกเริ่มละลาย  
4. การเลือกแหลงเงินทุนที่จะนําเงินไปสะสมหรือออมไวควรคํานึงถึงหลักการ

สําคัญขอใด 
 1) ความสะดวกสบาย  2) การประชาสัมพันธของแหลงเงินทุน 
 3) ความสามารถในการกูยืม 4) ความปลอดภัยของแหลงเงินทุน 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. การคนพบหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช นักโบราณคดีจัดใหเปน

หลักฐานประเภทใด 
 1) หลักฐานชั้นตน   2) หลักฐานชั้นรอง 
 3) หลักฐานชั้นทุติยภูมิ  4) หลักฐานชั้นตติยภูมิ  
6. หลักธรรมเบื้องตนที่สามารถทําใหบรรลุผลถึงนิพพานคือขอใด 
 1) ศีล 2) สมาธิ 3) ปญญา 4) ทาน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ชักใบใหเรือเสีย 
   ชักใบใหเรือเสีย หมายถึง การทําใหการสนทนาเขวออกนอกเรื่อง 
  2) ชักน้ําเขาลึก ชักศึกเขาบาน หมายถึง ชักจูงใหศัตรูเขามา 
  3) ชักหนาไมถึงหลัง หมายถึง หารายรับไมพอกับรายจาย 
  4) ชักแมน้ําทั้งหา หมายถึง หาเหตุผลตางๆ นานามาอาง  
2. เฉลย 4) ลุงจะกินขาวเหนียว 
   มีคํากริยาชวย คือ “จะ” สวน “กิน” เปนสกรรมกริยา 
  1) “นอนหลับ” เปนอกรรมกริยา 
  2) “วิ่ง” เปนอกรรมกริยา ไมปรากฏคํากริยาชวย 
  3) “เย็บ” เปนสกรรมกริยา  
3. เฉลย 1) กบ 
   กบ แปลวา เต็ม 
   จะไดขอความ “นายเตาถูกชกเลือดกบปาก”  
4. เฉลย 3) 3, 2, 4 และ 1 
    “สิบสองสิงหาคม องคบรมราชินี 
   พระคูองคภูมี สิริกิติ์พระมาตา”  
5. เฉลย 1) เขียวเหมือนพระอินทร 
   ขึ้นตนดวยคําวา “เขียว” เปนคําวิเศษณ จึงจัดเปนวิเศษณวลี 
  2), 3) และ 4) เปนนามวลี เพราะขึ้นตนดวยคํานาม  
6. เฉลย 2) 5 คํา 
   5 คํา คือ เกษตรกร  ขุด  ดิน  ปลูก  ตนไม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) พระเจาในฐานะที่ปรากฏทางจิตวิญญาณของมนุษย เพื่อกระตุนให

มนุษยทําดี 
   หลักคําสอนศาสนาคริสตสอนวา มีพระเจาองคเดียว คือ พระยะโฮวาห 

ในพระเจาองคเดียวนี้ แบงออกเปน 3 ภาค คือ 
   1. พระบิดา คือ พระเจาสรางโลก เปนผูสรางทุกสิ่ง ทรงเปนนิรันดร 
   2. พระบุตร คือ พระเยซู ซึ่งจุติมาเปนมนุษย เพื่อชวยใหมนุษย

ไดรับฟงคําสั่งสอนของพระเจาอยางใกลชิด  
   3. พระจิต คือ พระเจาที่ปรากฏเปนดวงวิญญาณของมนุษย    

เพื่อเกื้อหนุนใหมนุษยประกอบกรรมดี 

2. เฉลย 3) การดําเนินชีวิตประจําวัน 
   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

สามารถกระทําไดตอประชาชนทุกคนไมใชเฉพาะแตเกษตรกรเทานั้น แตประชาชน
โดยทั่วไปไมวาจะเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน ขาราชการ พนักงานบริษัท      
ก็สามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเรียน การทํางาน 
ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งสามารถกระทําได ดังนี้  

   1. ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน และ
สละความฟุมเฟอยในการดํารงชีพอยางจริงจัง 

   2. ควรประกอบอาชีพดวยความสุจริตและถูกตอง แมจะเผชิญ
กับภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม 

   3. ควรลดละการแกงแยงผลประโยชน และการแขงขันทางการคาขาย 
ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีการตอสูอยางรุนแรง 

   4. ควรขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้น
พอเพียงในการดํารงชีวิต เปนเปาหมายสําคัญ  

3. เฉลย 3)  การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 
   ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

(Climate Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้มาจากแกส    
เรือนกระจก (Greenhouse gases) 

   การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของ CO2 จากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต 
หรือการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน น้ํามัน แกสธรรมชาติ หรือ
สารประกอบไฮโดรคารบอน สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 
300 ppm (300 สวนในล านส วน )  เปนครั้ งแรกในรอบกว า  6 แสนป           
ซึ่งคารบอนไดออกไซดที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรา
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปนภาวะโลกรอน   

4. เฉลย 4) ความปลอดภัยของแหลงเงินทุน 
   การเลือกแหลงเงินทุนที่จะนําเงินไปสะสมหรือออมไว มีหลักการ

สําคัญ คือ การพิจารณาแหลงเงินทุนที่ใหผลตอบแทนสูง มีความปลอดภัย 
และมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อเงินที่นําไปสะสมหรือออมไวจะไมสูญเสียไป  

5. เฉลย 1) หลักฐานชั้นตน 
   หลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิ เปนหลักฐานที่มาจากเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ โดยมีการบันทึกของผูที่เกี่ยวกับเหตุการณโดยตรง 
หรือผูที่รูเหตุการณนั้นดวยตนเอง ดังนั้นหลักฐานชวงตน จึงเปนหลักฐานที่มี
ความสําคัญและนาเชื่อถือมากที่สุด เพราะบันทึกของบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณ
หรือผูอยูในเหตุการณบันทึกไว เชน ศิลาจารึก จดหมายเหตุ คําสัมภาษณ 
เอกสารทางราชการ บันทึกความทรงจํา กฎหมาย หนังสือพิมพ ภาพยนตร 
สไลด วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี 
เปนตน  

6. เฉลย 1) ศีล 
   หลักธรรมเบื้องตนที่สามารถทําใหบรรลุผลถึงนิพพาน ไดแก ศีล 

คือ ขอปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อใหเปนกติกาขอหาม
ที่ใชแกปญหาขั้นพื้นฐาน 5 ปญหาหลัก ซึ่งทําใหเกิดความสงบสุขและไมมีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


