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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวของกับการพูด 
 1) ยกเมฆ   2) ชักใบใหเรือเสีย 
 3) หญาปากคอก   4) ฆองปากแตก  
2. ขอใดมีพยัญชนะที่อยูในหมูอักษรสูง 
 1) จ ฏ ด บ อ   2) ง น ย ว ล 
 3) ค ช ท ฟ ฮ   4) ข ฉ ฐ ษ ห  
3.  “บุตรพระพายกายสีขาว ขนแพรวพราวเพชรรูจี 
 เขี้ยวแกวกุณฑลมี ทั้งยังหาวเปนดาวเดือน” 
 จากบทประพันธ กลาวถึงตัวละครใด 
 1) สุครีพ   2) หนุมาน 
 3) พาลี   4) องคต  
4. ขอใดอานแบบอักษรนําทุกคํา 
 1) แปรก  ปรักหักพัง  ปรุ 2) เขยื้อน  ขนม  ขรม 
 3) อรอย  องุน  อนุญาต 4) สนิม  สไบ  สมุด  
5. ขอใดใชคําสุภาพไมถูกตอง 
 1) ผักบุง - ผักทอดยอด 2) ผักตบ - ผักสามหาว 
 3) แตงโม - ผลอุลิด  4) อีกา - นางกา  
6. ขอใดอานตางจากขออื่น 
 1) อุบัติเหตุ   2) อุปโลกน 
 3) อุทกศาสตร   4) อุตสาหกรรม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักคําสอนที่เปนหัวใจของศาสนาคริสตที่สําคัญที่สุดคือขอใด 
 1) ความรักตอพระเจา และรูจักใหอภัย 
 2) ความรักตอพระเจา และตอเพื่อนมนุษย 
 3) ความรักตอพระเจา และความเมตตาตอมนุษย 
 4) ความรักตอพระเจา และบําเพ็ญประโยชนตอมนุษย  
2. ขอใดเปนคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดูและมีความหมายตรงกับศาสนาพุทธ

มากที่สุด 
 1) ไตรลักษณ 2) โมกษะ 3) ปรมาตมัน 4) กฎแหงกรรม  
3. การแบงหมวดหมูของพระไตรปฎกหมวดใดที่ปรากฏเฉพาะหลักธรรมลวนๆ   

ไมเกี่ยวของกับบุคคลหรือเหตุการณ 
 1) พระอภิธรรมปฎก  2) พระสุตตันตปฎก 
 3) พระวินัยปฎก   4) พระธรรมวินัยปฎก  
4. เหตุการณใดเกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย

ของประเทศไทย 
 1) กบฏบวรเดช   2) กบฏ ร.ศ. 130 
 3) เคาโครงเศรษฐกิจ  4) รัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. จากโครงการพระราชดําริดวยการนําแกสโซฮอลใชเปนเชื้อเพลิง ผลที่เกิดขึ้น 

ขอใดเปนประโยชนมากที่สุด 
 1) การประหยัดพลังงาน 
 2) การยืดอายุใชงานของเครื่องยนต 
 3) การลดภาวะมลพิษในสิ่งแวดลอม 
 4) การลดปรากฏการณเรือนกระจกในบรรยากาศ  
6. ถานักเรียนเปนขาราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีโอกาสเขาเฝาพระองคนักเรียน

จะไดปฏิบัติตนตามขอใด 
 1) สวมเสื้อเขาเฝา   2) รวมโตะเสวย 
 3) ยืนถวายคํานับ   4) นั่งเกาอี้เขาเฝา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) หญาปากคอก 
   หญาปากคอก หมายถึง สะดวก, งาย, ไมมีอะไรยาก 
  1), 2) และ 4) เกี่ยวของกับการพูดทั้งสิ้น  
2. เฉลย 4) ข ฉ ฐ ษ ห 
   อักษรสูงมี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
  1) อักษรกลางมี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
  2) อักษรต่ําเดี่ยวมี 10 ตัว คือ ง ณ ญ น ม ย ร ล ว ฬ 
  3) อักษรต่ําคูมี 14 ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ  
3. เฉลย 2) หนุมาน 
   เนื้อความของคําประพันธ หมายถึง “หนุมาน”  
4. เฉลย 2) เขยื้อน  ขนม  ขรม 
   อักษรนําจะออกเสียงอะกึ่งเสียงในพยางคแรกและออกเสียง ห นํา

ในพยางคหลัง 
  1) ปรุ 
  3) อนุญาต ไมไดอานแบบอักษรนํา 
  4) สไบ  
5. เฉลย 4) อีกา - นางกา 
   คําสุภาพของอีกา คือ นกกา  
6. เฉลย 2) อุปโลกน 
   คําวา อุปโลกน อานได 2 แบบ คือ 
   อุ-ปะ-โหลก และ อุบ-ปะ-โหลก 
  1) อุบัติเหตุ  อานไดแบบเดียว คือ อุ-บัด-ติ-เหด 
  3) อุทกศาสตร  อานไดแบบเดียว คือ อุ-ทก-กะ-สาด 
  4) อุตสาหกรรม  อานไดแบบเดียว คือ อุด-สา-หะ-กํา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ความรักตอพระเจา และตอเพื่อนมนุษย 
   หลักคําสอนที่เปนหัวใจของศาสนาคริสต คือ หลักความรัก ศาสนา

คริสตสอนใหทุกคนมีความรักในพระเจาและมีความรักในเพื่อนมนุษย ซึ่งเปน
ความรักดวยความบริสุทธิ์ใจ มีความจริงใจเมตตากรุณาตอกัน และเสียสละให
กันเมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้น ศาสนาคริสตใหทุกคนรักกันเหมือนพี่นองใหความ
รักแกทุกคนแมกระทั่งศัตรู  

2. เฉลย 4) กฎแหงกรรม 
   กฎแห งกรรมและสังสารวัฏ  ตามหลักคําสอนของศาสนา  

พราหมณ-ฮินดู คือ 
   - เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม 
   - เชื่อเรื่องคนเรามีการเวียนวายตายเกิด 
   - เชื่อเรื่องจะไปเกิดใหมในทางที่ดีกวาหรือแยกวาตองขึ้นอยูกับกรรม 

คือ การกระทําในชาตินี้  
3. เฉลย 1) พระอภิธรรมปฎก 
   พระไตรปฎก แปลวา คัมภีรอันประเสริฐแบงออกเปน 3 ปฎก คือ 
   1. พระวินัยปฎก เปนการรวบรวมพุทธพจนหมวดพระวินัย คือ 

พุทธบัญญัติเกี่ยวของกับความประพฤติความเปนอยูขนบธรรมเนียมและการ
ดําเนินกิจการของสงฆและภิกษุณี 

   2. พระสุตตันตปฎก เปนการรวบรวมพุทธพจนหมวดพระสูตรคือ
พระธรรมเทศนาคําบรรยายธรรมตางๆ ที่ไดตรัสไวใหเหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาส ตลอดจนบทประพันธเรื่องเลา ภาษิตและชาดก 

   3. พระอภิธรรมปฎก เปนการรวบรวมพุทธพจนหมวดพระอภิธรรม 
คือหลักธรรมและคําอธิบายที่เปนหลักวิชาลวนไมเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ  

4. เฉลย 2) กบฏ ร.ศ. 130 
   แนวคิดประชาธิปไตยที่มีกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ 

เหตุการณกบฏ ร.ศ. 130 ซึ่งเปนกลุมที่มีศรัทธาในแนวคิดประชาธิปไตย    
เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแตไมสําเร็จเนื่องจากถูกจับกุมเสียกอน  

5. เฉลย 1) การประหยัดพลังงาน 
   แกสโซฮอล คือ สวนผสมของน้ํามันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเปน

แอลกอฮอลบริสุทธิ์ ซึ่งเอทานอลสามารถผลิตไดจากพืชที่ปลูกในประเทศ เชน 
ออย มันสําปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เชน ขาวฟาง ขาว ขาวโพด เปนตน 

   ดังนั้นการเติมน้ํามันแกสโซฮอลจึงเปนการชวยชาติในการลดการ
นําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งชวยลด
มลพิษทางอากาศอันนําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  

6. เฉลย 1) สวมเสื้อเขาเฝา 
   ในสมัยรัชกาลที่ 4 การเขาเฝาจะไดสวมเสื้อเขาเฝา ทั้งนี้เนื่องจาก

พระองคไดมีการปรับปรุงเรื่องประเพณีการเขาเฝาหลายอยาง เชน สวมเสื้อเขาเฝา 
ชาวตางชาติไดรวมโตะเสวยกับพระองคทาน ซึ่งถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนกระทั่งปจจุบัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


