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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดจําเปนตองใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 
 1) เดือนนี้ทางรานมีโปรโมชันพิเศษสําหรับคูแมลูก 
 2) คนทั้งบานตามหารีโมทแอรที่หายไป 
 3) เดือนหนาสินคาตามออเดอรจะถึงเมืองไทย 
 4) หางสรรพสินคาลดราคาทีวีทุกรุน  
2. “การแขงขันฟุตบอลโลกปนี้ สรางกระแสการหันกลับมาชมการถายทอดสดหรือ

การนิยมดูฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากสาวๆ หลายคนโหวตนักฟุตบอลสุดหลอ 
หรือแมกระทั่งสวนสัตวในประเทศตางๆ ก็ใหสัตวทํานายทายผลฟุตบอลโลก” 
ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 

 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน  
3. สํานวนขอใดไมปรากฏคํายืม 
 1) ชั่วชางชี ดีชางสงฆ  2) ตักบาตรอยาถามพระ 
 3) น้ําลดตอผุด   4) รําไมดีโทษปโทษกลอง  
4. ขอความตอไปนี้ความบกพรองดานใด “วันนี้ถนนปลอดโปรง การจราจรไมติดขัด” 
 1) ใชคําผิด   2) ใชคําผิดระดับ 
 3) ใชคําฟุมเฟอย   4) ใชสํานวนตางประเทศ  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขาวอาชญากรรมในสังคม “นายสันชอบเลนการพนันมีหนี้สินมาก ไปพบคุณตา 

คุณยายสองสามีภรรยาไปเบิกเงินจากธนาคาร นายสันติดตามคุณตากับคุณยาย
ไปในที่เปลี่ยว ฉกเงินของคุณตาและคุณยาย คุณตาขัดขืนถูกนายสันทําราย  
ถึงแกชีวิต คุณยายถูกทํารายบาดเจ็บสาหัส นายสันถูกตํารวจจับตัวได นายสัน
อางวาเกิดจากความคิดชั่ววูบเพราะติดการพนันอยากไดเงิน นายสันตองคดีอาญา
สูกระบวนการพิจารณาคดีของศาล” เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับหลักธรรม 
เรื่องใดของพระพุทธศาสนา 

 1) ไตรลักษณ 2) ขันธ ๕ 3) วัฏฏะ ๓ 4) ปปญจธรรม ๓  
2.  “ทานผูนี้เปนกษัตริยแหงนครสาวัตถี เปนพระราชโอรสของพระเจาโกศล 

ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย มอบพระองคเปน
สาวกของพระพุทธเจา” ทานผูนี้คือใคร มีผลงานสําคัญคืออะไร และมีคุณธรรม
ที่ควรเปนแบบอยางคืออะไร 

 1) พระเจาปเสนทิโกศล : ใฝในการทําบุญกุศล ทําบุญแขงกับประชาชน : 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 

 2) พระเจาปเสนทิโกศล : ใฝในการทําบุญกุศล ทําบุญแขงกับประชาชน : เปน
ผูมีความอดทนสูงยิ่ง 

 3) พระเจาปเสนทิโกศล : เปนพระสงฆรูปแรกในพุทธศาสนา และเปนกําลังในการ
ประกาศพระศาสนา : ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 

 4) พระเจาปเสนทิโกศล : ใฝในการทําบุญกุศล ทําบุญแขงกับประชาชน : เปน
ผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี  

3. ใครที่ไดรับผลดีจากคาเงินบาทออนตัวลง 
 1) ผูสงออกสินคา 2) ผูนําเขาสินคา 3) ผูที่มีเงินออม 4) ผูที่เปนเจาหนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. นายปกรณขับรถเร็วชนรถอีกคันหนึ่งซึ่งอยูขางหนาอยางแรง ผูที่อยูในรถขางหนา

เสียชีวิต นายปกรณบาดเจ็บ รถทั้ง 2 ฝายพังยับเยิน ผลการพิสูจนหลักฐาน
จากกลองวงจรปด ปรากฏวานายปกรณฝาดานทางดวนชนเครื่องกั้น และผลจาก
การตรวจเลือดของนายปกรณปรากฏวานายปกรณดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
การกระทําของนายปกรณสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใดมากที่สุด 

 1) อต ฺตา หเว ชิตํ เสย ฺโย 2) ยํเว เสวติ ตาทิโส 
 3) ทุราวาสา ฆรา ทุก ฺขา 4) ปมาโท มจ ฺจุโน ปทํ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คนทั้งบานตามหารีโมทแอรที่หายไป 
   คําทับศัพท คือ “รีโมท, แอร” 
   รีโมท ไมมีคําบัญญัติศัพท 
   แอร  คําบัญญัติศัพท คือ เครื่องปรับอากาศ 
  1) คําวา “โปรโมชัน” อาจใช “ขอเสนอพิเศษ” แทนได 
  3) คําวา “ออเดอร”  อาจใช “รายการสินคา” แทนได 
  4) คําวา “ทีวี” ใช “โทรทัศน” แทนได  
2. เฉลย 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
   เปนประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา สังเกตไดจาก “เนื่องจาก”, 

“หรือ” และ “หรือแมกระทั่ง”  
3. เฉลย 3) น้ําลดตอผุด 
   ไมปรากฏคํายืม 
  1) คํายืม ไดแก สงฆ 
  2) คํายืม ไดแก บาตร 
  4) คํายืม ไดแก โทษ  
4. เฉลย 1) ใชคําผิด 
   ที่ถูกตอง คือ “วันนี้ถนนโลง การจราจรไมติดขัด” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) วัฏฏะ ๓ 
   วัฏฏะ แปลวา “วน” หรือ “วงกลม” มี 3 อยาง คือ 
   1. กิเลสวัฏฏะ เรียกวา กิเลสก็ได 
   2. กรรมวัฏฏะ เรียกวา กรรมก็ได 
   3. วิบากวัฏฏะ เรียกวา วิบาก หรือวิปากก็ได 
   พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “สังสารวัฎ” คือ การเวียนวายตายเกิด 

มนุษยผูมีกิเลส ตายไปเกิดในภพใหม หากยังมีกิเลสอยู และเมื่อมีการกระทําดี
หรือชั่วก็รับผลแหงกรรม เวียนวายตายเกิด ในวิถีชีวิตของบุคคล ถามีกิเลส
เกิดขึ้นก็จะวนเปนวงกลมเชนนี้  

   เริ่มตนจาก กิเลส คือ ความอยากมี อยากเปน หรือไมอยากมี     
ไมอยากเปนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เกิด กรรม คือ การกระทําดี ทําชั่ว แลวก็
เกิด วิบาก คือ ผลแหงการกระทําดีหรือชั่ว 

   จากขาวอาชญากรรมในสังคม “นายสันมีกิเลสโลภอยากไดเงินเลน
การพนัน เมื่อไมมีเงินก็กอกรรมชั่ว คือ ฉกเอาเงินของคุณตาและคุณยายที่ไป
เบิกเงินและทํารายรางกายผูอื่น ผลแหงกรรม หรือวิบาก คือ นายสันถูกตํารวจ
จับถูกลงโทษตามกฎหมาย” 

  1) ไตรลักษณ คือ ลักษณะ 3 อยาง หรือ “สามัญลักษณ” ของสรรพ
สิ่งทั้งปวง ไดแก 

   1. อนิจจตา คือ ความไมเที่ยง 
   2. ทุกขตา คือ ความทนอยูไมได ความเปนทุกข 
   3. อนัตตตา คือ ความไมใชตัวตน 
  2) ขันธ ๕ เปนลักษณะของชีวิตที่ประกอบดวย 
   1. รูป คือ สวนที่เปนรางกายรวมถึงพฤติกรรมทั้งหมดของรางกาย 

คือ การหมุนเวียนของโลหิต การหายใจ เปนตน 
   2. เวทนา คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งรับรูนั้น เชน รูสึกสบาย 

ไมสบาย รูสึกเฉยๆ 
   3. สัญญา คือ การกําหนดหมายรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งแยกแยะได 
   4. สังขาร คือ สิ่งที่ปรุงแตงจิต กระตุนใหมนุษยกระทําอยางใด

อยางหนึ่งทั้งฝายดี ฝายชั่ว 
   5. วิญญาณ คือ การรับรูผานประสาททั้ง 5 และใจ ไดแก ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ 
  4) ปปญจธรรม ๓ คือ เครื่องทําใหเนิ่นชา หมายถึง กิเลสที่ทําให

การศึกษาและการปฏิบัติตามพุทธธรรมไมดําเนินไปดวยดีมี 3 ประการ คือ 
   1. ตัณหา คือ ความเห็นแกตัว โลภ 
   2. มานะ คือ ความถือตัว ทะนงตัว 
   3. ทิฐิ คือ การยึดติดในความเห็นของตน  
2. เฉลย 1) พระเจาปเสนทิโกศล : ใฝในการทําบุญกุศล ทําทาน แขงกับ

ประชาชน : ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 
   พระเจาปเสนทิโกศล เปนพระราชโอรสของพระเจาโกศล ภายหลัง

ไดครองเมืองสาวัตถี ไดเห็นความสํารวมของพระภิกษุแลวเกิดความเลื่อมใส 
เมื่อมีโอกาสไดเขาเฝาพระพุทธเจาจึงเกิดความศรัทธามอบพระองคเปนสาวก
ของพระพุทธเจา เปนผูใฝในการทําบุญ เปนผูที่นอบนอม ทรงมีพระทัย
กวางขวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น แมในขณะนั้นจะปกครองระบบ
ราชาธิปไตย ทรงทําบุญแขงกับประชาชน ทรงรับฟงความคิดเห็นของพระนาง
มัลลิกาเทวีที่แนะนําใหเห็นโทษของการฆาสัตว การบูชายัญ เปนตน  

3. เฉลย 1) ผูสงออกสินคา 
   คาเงินออนตัว 
   คาเงินออนตัว (Depreciation) หมายถึง การที่คาเงินสกุลหนึ่งมีคา

ลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น 
   ผลกระทบ 
   การที่คาเงินออนคาลง จะเปนตัวกระตุนการสงออกที่ซบเซาให

กระเตื้องขึ้น แตโดยทางทฤษฎีคาเงินบาทออนลง จะทําใหสินคาไทยราคาถูกลง 
ขายไดมากขึ้น ทําใหรายไดเขาประเทศมากขึ้นตามไปดวย  

4. เฉลย 4) ปมาโท มจฺจุโน ปทํ 
   ความประมาท คือ การขาดสติ ใจไมอยูกับตัว ลองลอยไป       

ไมรูสึกตัววากําลังทําอะไร ขาดความรอบคอบ กรณีนายปกรณดื่มสุรา และ 
เสพยาเสพติดทําใหขาดสติ จึงขับรถเร็วไมปฏิบัติตามกฎหมาย ฝาดานทางดวน 
ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
สอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตที่วา ปมาโท มจฺจุโน ปทํ : ความประมาทเปน
ทางแหงความตาย 

  1) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแลดีกวา 
  2) ยํเว เสวติ ตาทิโส : คบคนเชนใด ยอมเปนเชนนั้น 
  3) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหยาเรือนที่ปกครองไมดี นําทุกขมาให 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

กิเลส

กรรม

วิบาก


