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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนประโยคเนนกรรม 
 1) สุนัขของเพื่อนพี่ชายฉันเปนพันธุชิบะมาจากญี่ปุน 
 2) นักเรียนชั้น ม.3 รวมใจเดินรณรงคตานยาเสพติด 
 3) รองเทาคูนี้ซื้อมาจากที่ไหนหรือ 
 4) อาจารยภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมๆ กัน  
2. “เมื่อฉันเจอกับความสดใส ฉันเลยฟอรเวิรดไปใหเธอ แคอยากใหรูวาคิดถึงเธอ 

ทุกๆ วัน โลกก็คงยิ่งดูสดใส” บทเพลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาษา   
ในขอใด 

 1) คําเปลี่ยนไป   2) เกิดคําใหม 
 3) มีคําหลายคําหมายถึงสิ่งเดียวกัน 4) การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ  
3. ขอใดคืออวัจนภาษา 
 1) สมชายพยักหนาแสดงความเขาใจตลอดการฟงบรรยาย 
 2) สมนึกจดประเด็นสําคัญที่ไดจากการฟงบรรยาย 
 3) สมศรีถามวิทยากรในขอสงสัยจากการฟงบรรยาย 
 4) สมบัติกลาวเปดประชุมสัมมนาวิชาการ  
4. ขอใด “ทร” ออกเสียงตางกับขออื่น 
 1) เราควรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) ทรัมเปตเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง 
 3) กระหมอมทราบดวยเกลาฯ แลว 
 4) น้ําตาลทรายผลิตไดตรงตามมาตรฐาน  
5. ประโยคในขอใดบกพรองเรื่องการใชคํา 
 1) คุณแมหั่นแตงกวาเปนแวนๆ 2) คุณแมหั่นผักคะนาเปนทอนๆ 
 3) คุณแมแลหนังปลาออกเปนแผนๆ 4) คุณแมปนหมูสับเปนกอนๆ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การกระทําของบุคคลในขอใดเปนปจจัยที่สงเสริมการดํารงชีวิตใหมีความสุข 
 1) นางมณีรัตนนําหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิต 
 2) นางทิวาเลือกของใชที่มีประโยชนโดยอาศัยหลักบริโภคดวยปญญา 
 3) นางแอนนารับขาวสารทุกชนิดและนิยมเลือกใชวัสดุยุคใหม 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก  
2. “พระมหากษัตริยผูทรงเปนพระบิดาแหงวิทยาศาสตรของไทย ผูทรงพัฒนาวาง

พื้นฐานประเทศใหนําสมัยดานตางๆ” คําบรรยายดังกลาวหมายถึงรัชสมัยแหง
พระมหากษัตริยพระองคใด พระราชกรณียกิจดังกลาวคือขอใด และผลที่เกิด
จากพระราชกรณียกิจนี้คืออะไร 

 1) รัชกาลที่ 4 : โปรดใหสรางถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนครให
เปนถนนสมัยใหม : เปนการพัฒนาดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศ 

 2) รัชกาลที่ 4 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีโสกันต : 
หามซื้อขายคนเปนทาสโดยเด็ดขาด 

 3) รัชกาลที่ 3 : โปรดใหแตงเรือสําเภาไปคาขายกับตางประเทศ : เศรษฐกิจดี  
มีเงินใสในถุงแดงเก็บไวในทองพระคลัง เพื่อใชยามจําเปนของแผนดิน 

 4) รัชกาลที่ 2 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีโสกันต : 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. “พุทธสาวกทานนี้มีชื่อเดิมวาอุปติสสะ เปนบุตรของพราหมณที่ชื่อวาวังคันตะ 

เปนผูใหญบานของหมูบานอุปติสคาม เคยสมัครเปนศิษยของสัญชัยปริพาชก 
ภายหลังไดพบกับพระอัสสชิหนึ่งในปญจวัคคีย ไดฟงธรรมสั้นๆ จากพระอัสสชิ
ก็เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ภายหลังไดไปเฝาพระพุทธเจา ทูลขอบวช
ในพระพุทธศาสนา” 

 พุทธสาวกทานนี้คือใคร ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาอยางไร และเปนผูมี
ความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางไร 

 1) พระสารีบุตร : ผูมีปญญาเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องขวา 
 2) พระมหากัสสปะ : ผูมีประสบการณมาก : เปนประธานการสังคายนา

พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 
 3) พระโมคคัลลานะ : ผูมีฤทธิ์เปนเลิศ : เปนประธานการสังคายนา

พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 
 4) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ผูทรงธุดงคเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องขวา  
4. เมื่ออังกฤษปกครองอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เกิดเหตุการณ “งานเลี้ยง

น้ําชาที่บอสตัน” (The Boston Tea Party) ใน ค.ศ. 1773 ทําใหเกิดอะไรขึ้น 
และผลเปนอยางไร 

 1) มีงานเลี้ยงน้ําชาที่เมืองบอสตัน, ชาจึงเปนสินคาสงออกของบอสตัน 
 2) ประเพณีการเลี้ยงน้ําชาที่อังกฤษถูกนํามาใชที่อาณานิคม, เปนประเพณีตอเนื่อง 
 3) เกิดสงครามระหวางอังกฤษกับชาวอาณานิคม, ชาวอาณานิคมเปนฝายชนะ 
 4) เกิดสงครามระหวางอังกฤษกับชาวอาณานิคม, อังกฤษเปนฝายชนะ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) รองเทาคูนี้ซื้อมาจากที่ไหนหรือ 
   ประโยคขางตนเปนประโยคเนนกรรม ไดแก ประโยคที่กรรมขึ้นตน

ประโยค 
   รองเทา เปน กรรม 
   ซื้อ เปน กริยา 
   และมีการละประธานของประโยค  
2. เฉลย 2) เกิดคําใหม 
   ขอความในโจทยเปนสวนหนึ่งของเนื้อรองของเพลง “ฟอรเวิรด” 

แสดงใหเห็นถึงการเกิดคําใหมที่มาจากคําศัพทภาษาอังกฤษ คือ คําวา “ฟอรเวิรด” 
(forward) หมายถึง สงตอ ซึ่งนํามาใชเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  

3. เฉลย 1) สมชายพยักหนาแสดงความเขาใจตลอดการฟงบรรยาย 
   อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ใชในการสื่อสารโดยไมพูดและไมเขียน 

เรียกอีกอยางวา ภาษากาย หรือภาษาทาทาง  
4. เฉลย 2) ทรัมเปตเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง 
   “ทรัมเปต”  อานวา  ทรํา-เปด 
  1) ทรัพยากร  อานวา  ซับ-พะ-ยา-กอน 
  3) ทราบ  อานวา  ซาบ 
  4) ทราย  อานวา  ซาย 

5. เฉลย 1) คุณแมหั่นแตงกวาเปนแวนๆ 
   ที่ถูกตอง คือ “คุณแมฝานแตงกวาเปนแวนๆ” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
   หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิตบน

พื้นฐานทางสายกลาง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่
ดีในตัว โดยใชความรู ความรอบคอบ รวมถึงการใชคุณธรรม ไดแก ความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน เอื้อเฟอ  

2. เฉลย 1) รัชกาลที่ 4 : โปรดใหสรางถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร
ใหเปนถนนสมัยใหม : เปนการพัฒนาดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศ 

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เดิมทรง   
พระนามวา “เจาฟามงกุฎ” ทรงรอบรูในศิลปะวิทยาหลายดานโดยดานวิทยาศาสตร
ไดทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่ ต.หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ จึงไดรับ    
ยกยองเปนพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย ในดานการพัฒนาประเทศโปรดใหสราง
ถนนแบบใหมแนวตะวันตก เชน ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร 
เปนตน ในรัชสมัยของพระองคมีการใชรถยนตเปนครั้งแรก นับเปนการพัฒนา
ดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศในยุคนั้น  

3. เฉลย 1) พระสารีบุตร : ผูมีปญญาเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องขวา 
   พระสารีบุตร เดิมชื่ออุปติสสะ เปนบุตรของพราหมณชื่อวาวังคันตะ 

มารดาของทานชื่อวานางสารี เมื่อทานบวชแลวมีชื่อเรียกวา “พระสารีบุตร” 
   อุปติสสะเคยสมัครเปนศิษยของสัญชัยปริพาชก สําเร็จความรูยังไม

เปนที่พอใจจึงตกลงวาจะออกแสวงหาธรรม จึงตกลงกับสหายรักชื่อโกลิตะ 
(พระโมคคัลลานะ) วา หากใครไดบรรลุธรรมกอนใหมาบอกกัน 

   อุปติสสะไดพบกับพระอัสสชิหนึ่งในปญจวัคคีย ออกบิณฑบาตใน
กรุงราชคฤหเกิดความเลื่อมใสในอาการสํารวม จึงสอบถามวาทานเปนสาวกของ
ผูใด และขอใหแสดงธรรมใหฟง พระอัสสชิตอบวาเปนสาวกของพระพุทธเจา 
แลวแสดงธรรมใหฟงสั้นๆ วา “ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุพระตถาคตตรัสเหตุ
แหงธรรมเหลานั้นและการดับเหตุแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีวาทะอยางนี้” 
เมื่อไดฟงธรรมอุปติสสะจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเปนโสดาบันแลวกลับไป
เลาใหสหายรักคือโกลิตะฟง ทั้งสองจึงพาบริวารรอยคนไปขอบวช 

   หลังจากบวชได 15 วัน พระสารีบุตรก็บรรลุสําเร็จเปนพระอรหันต 
และไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวา เปนผูมีปญญาเปนเลิศ ไดรับการแตงตั้ง
จากพระพุทธเจาใหเปน “พระอัครสาวกเบื้องขวา” เปนกําลังสําคัญในการ
ประกาศพระพุทธศาสนา  

4. เฉลย 3) เกิดสงครามระหวางอังกฤษกับชาวอาณานิคม, ชาวอาณานิคมเปนฝายชนะ 
   อังกฤษปกครองชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ โดยแสวงหา

ผลประโยชนจากการเก็บภาษีกลับไปบํารุงอังกฤษ รัฐสภาอังกฤษใชกฎหมาย 
ใบชาที่นําเขามาในอาณานิคม ในป ค.ศ. 1773 ชาวอาณานิคมบอสตันลอบขึ้น
เรือสินคาของอังกฤษและโยนหีบใบชาลงน้ํา เหตุการณนี้รูจักกันในชื่อ “งาน
เลี้ยงน้ําชาที่บอสตัน” (The Boston Tea Party) ทําใหเกิดสงครามระหวาง
อังกฤษกับชาวอาณานิคมเปนสงครามปฏิวัติอเมริกา ใน ค.ศ. 1778 โดยฝรั่งเศส
เขาชวยเหลือฝายอาณานิคม สงครามยุติลงโดยชาวอาณานิคมเปนฝายชนะ 
สหรัฐอเมริกาจึงเปนประเทศใหมไดรับเอกราชใน ค.ศ. 1783 ประกาศใช
รัฐธรรมนูญใหม (ไมขึ้นกับอังกฤษ) ใน ค.ศ. 1789 แยกอํานาจนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ ออกจากกัน รับรองสิทธิ เสรีภาพชาวอเมริกา โดยมี
ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา คือ จอรจ วอชิงตัน (George 
Washington) 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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