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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “งานในวันนี้เหมาะสําหรับผูที่รักในเสียงเพลง ซึ่งดนตรีนอกจากจะทําใหผูฟงมี

ความสุข สบายอารมณแลวนั้น มีผลงานวิจัยซึ่งระบุวาดนตรีสามารถบําบัดโรค
ไดอีกดวย” ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 

 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน  
2. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 
 1) ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย    

ทรงเปนประมุข 
 2) ผูประพันธตองใชประสบการณจากชีวิตจริงมาประกอบการเรียบเรียง 
 3) ประชาชนกําลังอยูในภาวะวิตกจริตตอระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจากราคา

สินคาที่เพิ่มขึ้น 
 4) แบบประเมินสรุปไดวาการสัมมนาครั้งนี้สามารถดําเนินการทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  
3. คําประพันธตอไปนี้ปรากฏรสวรรณคดีตรงกับขอใด 
  “สินสมุทรสุดแสนสงสารแม ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล 
 จึงกราบกรานมารดาแลววาไป จะเขาใกลทูนหัวลูกกลัวนัก” 
 1) เสาวรจนี   2) นารีปราโมทย 
 3) พิโรธวาทัง   4) สัลลาปงคพิสัย  
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  นุตตรียฟงเพลง “กําลังใจ” ชอบเนื้อเพลงที่วา “กําลังใจจากใครหนอขอเปน

ทานใหฉันไดไหม ดั่งหยาดฝนบนฟากฟาไกล ที่หลั่งรินสูพื้นดินแหงผาก”     
เมื่อฟงแลวรูสึกสบายและมีกําลังใจในการทํางานตอไป 

 ขอความใดแสดงใหเห็นวานุตตรียสามารถฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1) เขาใจความหมายของเพลง 2) เขาใจจุดประสงคของเพลง 
 3) เขาใจและเห็นดวยกับเพลง 4) เขาใจและเชื่อมั่นในตัวผูรอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พระเจาอโศกมหาราชทรงใชวิธีการใดในการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยัง

ดินแดนตางๆ ของอินเดีย ประเทศใกลเคียง และดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 1) ใชแสนยานุภาพทางกองทัพทําการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 2) สงพระธรรมทูต 9 คณะไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ 
 3) ทรงเจริญพระราชไมตรีกับดินแดนตางๆ ดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 4) สงพอคา นักเดินเรือไปเผยแผพระพุทธศาสนาพรอมกับการคาขาย  
2. เมื่อเด็กคนหนึ่งคลอดจากครรภมารดา เจริญวัยตามลําดับดังนี้ ทารก → เด็ก 

→ หนุมสาว → วัยชรา ในขณะอยูในโลกก็ผจญสุขและทุกข คือ ภาวะที ่  
ทนไมได ในที่สุดก็สิ้นชีวิตรางกายถูกนําไปเผาหรือฝง เสื่อมสลายไป” คําบรรยาย
ดังกลาวสอดคลองกับขอใด 

 1) อริยสัจ ๔ 2) ไตรลักษณ 3) ไตรสิกขา 4) ปญญา ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. โดยทั่วไปการออมหรือการออมทรัพยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีรายไดมากกวา

รายจาย ขอใดตอไปนี้ถือเปนการกระทําที่สอดคลองกับการออมมากที่สุด 
 1) นายวินัยพนักงานบริษัทหารายไดเพิ่มโดยรับทําบัญชีจากรานคายอยในวันหยุด 
 2) นายเดนหลานักศึกษาขอเงินทางบานเพิ่มขึ้นเพื่อนําเงินไปฝากธนาคาร 
 3) นายอุทิศพอคาขายอาหารนําเงินสวนหนึ่งไปเสี่ยงโชคหวังเพิ่มรายได 
 4) นางวิไลนํารายไดของตนทั้งหมดซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยเพราะไดคาตอบแทนสูง  
4. บุคคลใดที่คนพบอเมริกาเปนคนแรก แตคิดวาเปนดินแดนสวนหนึ่งของทวีปเอเชีย  
  1) กัปตันเจมส คุก   2) อเมริโก เวสปุชชี 
  3) คริสโตเฟอร โคลัมบัส  4) เฟอรดินานด แมกเจลแลน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
   เปนประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน สังเกตไดจาก 
   “งานในวันนี้เหมาะสําหรับผูที่รักในเสียงเพลง ซึ่งดนตรีนอกจากจะ

ทําใหผูฟงมีความสุข สบายอารมณแลวนั้น มีผลงานวิจัยซึ่งระบุวาดนตรี
สามารถบําบัดโรคไดอีกดวย”   

2. เฉลย 3) ประชาชนกําลังอยูในภาวะวิตกจริตตอระบบเศรษฐกิจไทยเนื่องจาก
ราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น 

   ใชภาษาระดับไมเปนทางการ สังเกตไดจาก “วิตกจริต”  
3. เฉลย 4) สัลลาปงคพิสัย 
   สัลลาปงคพิสัย คือ การแสดงอารมณโศกเศรา  
4. เฉลย 2) เขาใจจุดประสงคของเพลง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) สงพระธรรมทูต 9 คณะไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ 
   แนวทางเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณไดรับการอุปถัมภ

จากพระมหากษัตริย ถาพระมหากษัตริยพระองคใดมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาก็จะเปนองคอุปถัมภและทรงถือเอาการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
เปนพระราชกรณียกิจสําคัญ ในปลายพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจาอโศกมหาราช
ทรงสงพระธรรมทูต 9 คณะไปเผยแผพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทยังแควน
ตางๆ ของอินเดีย และประเทศใกลเคียง เชน อัฟกานิสถาน อิหราน เนปาล   
ศรีลังกา และประเทศทางแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พมา ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย  

   พระเจาอโศกมหาราชเดิมเปนผูที่มีความโหดเหี้ยมจนไดรับฉายาวา 
“จัณฑาโศก” แปลวา อโศกผูดุราย ตอมาเมื่อไปรบที่แควนกาลิงคะ (ปจจุบัน 
อยูรัฐโอริสสา) มีผูบาดเจ็บลมตายจํานวนมากจึงเกิดความสลด ตอมามี     
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทรงสรางวัด วิหาร 
พระเจดีย ทรงผนวชขณะครองราชยทรงเปนธรรมราชา ทรงสงพระสมณทูต   
ไปเผยแผศาสนา โดยแบงเปน 9 สาย สายที่ 8 มาเผยแผที่สุวรรณภูมิ       
โดยพระโสณะและพระอุตตระเปนสมณทูต ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ตอมา
ทรงไดรับสมญานามวา “ธรรมาโศกราช” แปลวา อโศกผูทรงธรรม 

2. เฉลย 2) ไตรลักษณ 
   ไตรลักษณ แปลวา ลักษณะ 3 อยาง หรือ “สามัญลักษณะ” 

ลักษณะของสิ่งทั้งปวง แบงเปน  3 ประการ คือ 
   อนิจจตา คือ ความไมเที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาล 
   ทุกขตา คือ ความทนอยูไมได เปนภาวะที่พรอมจะเปลี่ยนแปลง 

ความเปนทุกข 
   อนัตตตา คือ ความไมใชตัวตน หมายถึง ภาวะที่ไมมีตัวตนที่แทจริง 
  1) อริยสัจ ๔ เปนหลักคําสอนของพระพุทธเจา เปนหัวใจของ

พระพุทธศาสนา ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
  3) ไตรสิกขา หมายถึง ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา หรือการศึกษาขอปฏิบัติ

ที่พึงศึกษา ประกอบดวย 
   1. อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีล 
   2. อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต 
   3. อธิปญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปญญา อบรมทานใหเกิด

ปญญาแจมแจง 
  4) ปญญา ๓ หมายถึง ความรูทั่ว คือ รูทั่วถึงเหตุผล รูอยางชัดเจน  

รูเรื่องบาปบุญคุณโทษ รูสิ่งที่ควรทํา ควรเวน เปนตน 
   ปญญา ๓ ไดแก 
   1. สุตมยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการฟง 
   2. จินตมยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการพิจารณา ใครครวญ 
   3. ภาวนามยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการฝกอบรม  
3. เฉลย 1) นายวินัยพนักงานบริษัทหารายไดเพิ่มโดยรับทําบัญชีจากรานคา

ยอยในวันหยุด 
   การเพิ่มรายไดใหมากกวารายจาย อาจทําไดโดยพยายามเพิ่ม

รายไดพิเศษจากการทํางานในวันหยุด การปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อใหขาย
ของไดดีขึ้น การใชทรัพยสินอยางคุมคา ลดรายจายฟุมเฟอย เปนตน 

   นายวินัยเปนพนักงานบริษัท หารายไดเพิ่มขึ้นเพื่อการออมถือเปน
การกระทําที่ถูกตอง 

  2) นายเดนหลาขอเงินทางบานเพิ่มขึ้น แมจะนําเงินมาฝากธนาคาร   
ไมถือวาเปนการเพิ่มรายไดตามหลักเศรษฐศาสตร เพราะพอแมเสียเงินเพิ่มขึ้น 

  3) นายอุทิศเสี่ยงโชคโอกาสเสียเงินมีมากกวาได 
  4) นางวิไลนํารายไดทั้งหมดซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยถือวาผลตอบแทน 

ไมแนนอน การลงทุนมีความเสี่ยงไมควรทุมเงินทั้งหมดเพื่อลงทุนดานเดียว  
4. เฉลย 3) คริสโตเฟอร โคลัมบัส 
   คริสโตเฟอร โคลัมบัส (Christopher Columbus) นักสํารวจผูคนพบ

ทวีปอเมริกาในยุคใหม โคลัมบัสเกิดที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. 1994  
ในสมัยนั้นผูคนยังเชื่อวาโลกแบน แตโคลัมบัสตองการคนหาดินแดนแหงเครื่องเทศ
และผาไหม ที่เรียกวา อินเดีย และจีน เขาจึงเสนอเปนผูสํารวจดินแดนดังกลาวให
กษัตริยโปรตุเกสแตไมสําเร็จ จึงเดินทางไปประเทศสเปนและเสนอตัวตอพระเจา
เฟอรดินันดที่ 2 (Ferdinand II of Aragon) และ พระนางอิสซาเบลลา ที่ 1 
(Isabella of Castile) เพื่อออกสํารวจอินเดียและจีน เพื่อทําการคาเครื่องเทศและผาไหม 
ในที่สุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2035 โคลัมบัสและลูกเรือ 90 คนและเรืออีก     
3 ลํา ออกเดินเรือคนหาทวีปเอเชียและจีน โดยแลนเรือไปทางทิศตะวันตกขาม
มหาสมุทรแอตแลนติก และไปถึงเกาะบาฮามาส (Bahamas) ทางตะวันออกของ
ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบัน และตั้งชื่อวา “ซาน ซัลวาดอร” (San 
Salvador) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2035 ซึ่งเขาคิดวาเปนสวนหนึ่งของเอเชีย 
จากนั้นเขาเดินเรือตอไปจนถึงคิวบา ฮิสปานิโอลา เปอรโตริโก จาเมกา ตรินิแดด 
เวเนซุเอลา และคอคอดปานามา โคลัมบัสเชื่อมาตลอดจนเสียชีวิตวาดินแดนที่
เขาคนพบนั้นคือทวีปเอเชีย ภายหลังไดมีการกําหนดใหวันที่ 12 ตุลาคมของทุกป 
ซึ่งเปนวันที่โคลัมบัสมาถึงอเมริกาเปน “วันโคลัมบัส” มีการเฉลิมฉลองกันในสหรัฐ 
อเมริกาและประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาใต 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


