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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธในขอใดปรากฏเสียงวรรณยุกตซ้ํามากที่สุด 
 1) พอมอยหลับกลับจิตนิมิตฝน 
 2) วาเทวัญอยูที่เกาะนั้นเหาะเหิน 
 3) ไมคลาดเคลื่อนเหมือนองคพระทรงเดช 
 4) แตดวงเนตรแดงดูดังสุริยฉาย  
2. โตวาทีกับยอวาทีมีความแตกตางกันตรงกับขอใด 
 1) แบงออกเปน 2 ฝาย 2) มีหัวขอหรือญัตติในการพูด 
 3) ใชวาทศิลปในการพูด 4) ลักษณะของการถกประเด็น  
3. คําที่ขีดเสนใตในขอใดทําหนาที่ตางจากขออื่น 
 1) คุณแมจะพาไปลงนามถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 2) คุณพอสั่งอาหารกลางที่รานใกลที่บานมารับประทานที่ทํางาน 
 3) คุณปูถวายภัตตาหารแดพระสงฆ 
 4) ฉันตองเลือกวาจะเรียนพิเศษวิชาใดระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  
4. ขอใดเปนประโยคซับซอน 
 1) เมื่อไรกันหนอที่คุณแมจะกลับมาบาน 
 2) ปลูกตนไมวันละนิดชวยชีวิตไดยั่งยืน 
 3) ทั้งๆ ที่เธอไมไดมางาน แตเธอก็ยังขอของชํารวยที่เคาแจก 
 4) ฉันรักครอบครัวมากกวารักเพื่อน  
5. ประโยคในขอใดไมมีขอบกพรองเรื่องการใชคํา 
 1) โทมัส อัลวา เอดิสัน เปนคนแรกที่ผลิตหลอดไฟขึ้น 
 2) คุณแมหั่นปลาแซลมอนออกเปนชิ้นบางๆ 
 3) ผูใหญหัวโบราณมักจะมีความคิดคร่ําครา 
 4) เขามีคําสอนของแมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวไมใหทําความชั่ว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พระพุทธเจาทรงยกยองผูที่มีประสบการณมาก มีความรอบรูมากทั้งทางโลก

และทางธรรม เปนที่ปรึกษาของผูอื่นวาเปน “รัตตัญู” ผูที่ไดรับการยกยอง
จากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในทาง “รัตตัญู” คือผูใด 

 1) พระเขมาเถรี   2) นางวิสาขา 
 3) นางสุชาดา   4) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  
2. ประโยชนของการศึกษาชาดกคืออะไร 
 1) ไดรูประวัติศาสตรอินเดียโบราณ 
 2) ไดรูแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา 
 3) ไดแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
 4) ไดขอคิดหรือคติธรรมสําหรับนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
3. “นายมานะทําสัญญาวาจะซื้อจักรยานยนต เจาของรานจักรยานยนต เอา

จักรยานยนตใหนายมานะเชา โดยมีคํามั่นวา นายมานะผูเชาตองชําระคาเชา
ครบถวนตามสัญญาแลวกรรมสิทธิ์ในจักรยานยนตนั้นจะตกเปนของนายมานะ” 
ลักษณะการเชาเชนนี้เรียกวาอะไร 

 1) สัญญาเชาซื้อ   2) สัญญาซื้อขายเงินผอน 
 3) สัญญาจะซื้อจะขาย  4) สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. การแบงใหสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจัดอยูในกลุม “แองโกลอเมริกา” เปนการ

แบงดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ 
 1) ทั้ง 2 ประเทศใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ 
 2) สืบทอดประเพณีมาจากยุโรปตะวันตกเปนสวนใหญ 
 3) ทั้ง 2 ประเทศมีความเขมแข็งเปนผูนําของโลก 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) แตดวงเนตรแดงดูดังสุริยฉาย 
   ปรากฏเสียงวรรณยุกตสามัญซ้ํามากที่สุด 4 เสียง  
   ดวง, แดง, ดู,  ดัง - สามัญ 
   แต, สุ  - เอก 
   เนตร - โท 
   ริย - ตรี 
   ฉาย - จัตวา 
  1) พอมอยหลับกลับจิตนิมิตฝน 
   พอ - สามัญ 
   หลับ, กลับ, จิต - เอก 
   มอย - โท 
   นิ, มิต - ตรี 
   ฝน - จัตวา 
  2) วาเทวัญอยูที่เกาะนั้นเหาะเหิน 
   เท, วัญ - สามัญ 
   อยู, เกาะ, เหาะ - เอก 
   วา, ที่ - โท 
   นั้น - ตรี 
   เหิน - จัตวา 
  3) ไมคลาดเคลื่อนเหมือนองคพระทรงเดช 
   องค, ทรง - สามัญ 
   เดช - เอก 
   ไม, คลาด, เคลื่อน - โท 
   พระ - ตรี 
   เหมือน - จัตวา  
2. เฉลย 4) ลักษณะของการถกประเด็น 
   โตวาที คือ การโตประเด็นที่เปนหัวขอเพื่อใหขอสนับสนุนพรอม

เหตุผลเพื่อใหฝายตนชนะ 
   ยอวาที คือ การกลาวชม ยกยองสรรเสริญในลักษณะของการ

ประชดประชัน แตไมเนนการแขงขัน  
3. เฉลย 1) คุณแมจะพาไปลงนามถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   คําวา “ลง” เปนคํากริยา 
  2), 3) และ 4) คําที่ขีดเสนใตเปนคําบุพบท  
4. เฉลย 3) ทั้งๆ ที่เธอไมไดมางาน แตเธอก็ยังขอของชํารวยที่เคาแจก 
   “ทั้งๆ ที่เธอไมไดมางาน แตเธอก็ยังขอของชํารวยทีเ่คาแจก”    

เปนทั้งประโยคความรวมและประโยคความซอน จึงถือเปนประโยคซับซอน 

5. เฉลย 4) เขามีคําสอนของแมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวไมใหทําความชั่ว 
   ไมมีขอบกพรองเรื่องการใชคํา 
  1) คําวา “ผลิต” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชคําวา “ประดิษฐ” 
  2) คําวา “หั่น” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชคําวา “แล” 
  3) คําวา “คร่ําครา” ไมถูกตอง ที่ถูกตองควรใชคําวา “คร่ําครึ” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
   พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เปนพระนานางของพระพุทธเจา เนื่องจาก

เปนพระธิดาของพระเจาอัญชนะ และเปนพระกนิษฐภคินีของพระนางสิริมหามายา 
พระพุทธมารดา 

   พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู เพราะ 
   - เปนผูมีความตั้งใจแนวแน เชน การอุปสมบทเปนภิกษุณี 
   - เปนผูมีความอดทนสูง เชน การยอมรับที่ภิกษุณีตองปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขครุธรรม 8 ขอ 
   - เปนผูมีคารวธรรม เชน การเคารพพระพุทธเจา แมจะทรงเลี้ยง

ดูพระพุทธเจาเมื่อครั้งยังทรงเปนเจาชายสิทธัตถะมากอน หลังจากพระนางสิริ-
มหามายาสิ้นพระชนม 

  1) พระเขมาเถรี เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสารกษัตริยเมืองราชคฤห 
ภายหลังอุปสมบทเปนภิกษุณี ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะทรงมีปญญามากฝาย
ภิกษุณีสงฆและเปนอัครสาวิกาฝายขวา 

  2) นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนผูถวายผาอาบน้ําฝนสําหรับสงฆ นางวิสาขา
ไดชื่อวาเปนเบญจกัลยาณี 

  3) นางสุชาดา เปนผูถวายขาวมธุปายาสแกพระพุทธเจาขณะที่พระพุทธเจา
กําลังบําเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อจะบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  

2. เฉลย 4) ไดขอคิดหรือคติธรรมสําหรับนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
   ประโยชนของการอานนิทานชาดก คือ 
   1. ไดรูประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจา 
   2. ไดรูคําสอนของพระพุทธเจา 
   3. สามารถนําขอคิดหรือคติธรรมตางๆ ไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันได  
3. เฉลย 1) สัญญาเชาซื้อ 
   สัญญาเชาซื้อแตกตางจากสัญญาซื้อขายเงินผอน คือ สัญญาซื้อ

ขายเงินผอนเปนการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด โดยมีขอตกลงเรื่องชําระราคาวา ผูขาย
ยินยอมใหผูซื้อผอนชําระราคาเปนงวด ดังนั้นสัญญาซื้อขายเงินผอน กรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินโอนไปยังผูซื้อทันทีเมื่อตกลงซื้อขายกัน 

   สัญญาเชาซื้อ คือ การที่เจาของทรัพยสินใหผูอื่นเชาโดยมีคํามั่นวา 
เมื่อผูเชาชําระคาเชาครบถวนตามสัญญาแลวใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกเปน
ของผูเชา ดังนั้นสัญญาเชาซื้อกรรมสิทธิ์ยังอยูที่ผูใหเชา  

4. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
   การแบงกลุมแองโกลอเมริกาและลาตินอเมริกา เปนการแบงดาน

วัฒนธรรม แองโกลอเมริกามีสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปนประชากรกลุมใหญ
ของทวีปอเมริกาเหนือ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและสืบทอดประเพณี
บรรพบุรุษจากยุโรปตะวันตก 

   สวนลาตินอเมริกา ไดแก กลุมประเทศแถบอเมริกากลาง รวมถึง
หมูเกาะเวสตอินดิส เปนกลุมที่ใชภาษาสเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศส เปนภาษา
ราชการ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


