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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ก.  “ถึงประตูคูหาเห็นเปดอยู เอะอกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
  เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี”  
 ข.  “พระเสด็จไปไหนจะไปดวย เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ 
  ประทานโทษโปรดเลี้ยงแตเพียงนั้น อยาบากบั่นความรักนองนักเลย”  
 ค.  “แลวรองถามตามประสาเปนทารก นี่สัตวบกหรือสัตวน้ําดํานักหนา 
  โจนกระโจมโครมครามตามเรามา จะเลนขาทาไรจะใครรู”  
 ง.  “แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก ทําซบเสือกสอพลออีตอแหล 
  เห็นผัวรักยักคอทําทอแท พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง”  
 จ.  “แลวพิศดูภูผาศิลาเลื่อม ชะโงกเงื้อมน้ําวนชลสาย 
  แลลิบลิบหลังคาศาลาราย มีเสาหงสธงปลายปลิวระยับ”  
 ขอใดใชภาพพจนชัดเจนที่สุด 
 1) ก. 2) ข. 3) ง. 4) จ.  
2.  “แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก ทําซบเสือกสอพลออีตอแหล 
 เห็นผัวรักยักคอทําทอแท พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง”  
 บทประพันธขางตนใหรสวรรณคดีตรงตามขอใด 
 1) เสาวรจนี   2) นารีปราโมทย 
 3) พิโรธวาทัง   4) สัลลาปงคพิสัย  
3. ประโยคใดใชคําฟุมเฟอย 
 1) ในอนาคตคนไทยทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2) เขารูสึกละอายใจมากที่ทุจริตคดโกงในการสอบ 
 3) เขามีรายไดจากการขายกวยเตี๋ยวไมต่ํากวาเดือนละแสนบาท 
 4) ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระทําใหเดินทางไดลําบากมาก  
4. คําศัพทในขอใดไมเขาพวก 
 1) หัสดิน 2) กุญชร 3) ดํารี 4) อัสดร  
5. ตัวสะกดของคําในขอใดเปนอักษรกลางมากที่สุด (ไมนับคําซ้ํา) 
 1) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
 2) น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา 
 3) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง 
 4) สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง  
6. ขอใดมีรสวรรณคดีตางจากขออื่น  
 1)  “ถึงโฉมองคอัครลักษมี พระสุรัสวดีเสนหา 
  สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไมเทียบทัน”  
 2)  “สี่มุขงามแมนพิมานมาศ ครุฑผงาดนาคตระหงานเวหา 
  หายอดแสงระยับจับตา ใบระกาบันแกวแกมกาญจน”  
 3)  “เชิญเจารําเถิดนะนางฟา ใหสิ้นทาที่นางจําได 
  ตัวพี่จะรําตามไป มิใหผิดเพลงนางเทวี”  
 4)  “ดูไหนก็เพลินจําเริญรัก ในองคเยาวลักษณสาวสวรรค 
  ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเขาไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การทํางานของนาย ก และนาย ข ควรเปนลักษณะใดจึงจะไดปริมาณงาน   

มากที่สุด 
 1) นาย ก กับนาย ข ชวยกันลางจานแลวชวยกันเช็ดจาน 
 2) นาย ก กับนาย ข ผลัดกันลางจานและผลัดกันเช็ดจาน 
 3) นาย ก เปนคนลางจาน และนาย ข เปนคนเช็ดจาน 
 4) นาย ก และนาย ข ตางลางจานและเช็ดจานสวนของตน  
2. ขอใดไมใชประเภทของศาล 
 1) ศาลทหาร 2) ศาลรัฐธรรมนูญ 3) ศาลปกครอง 4) ศาลฎีกา  
3. ขอใดไมใชมาตรการแกไขปญหาการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 
 1) ลดการสั่งสินคาฟุมเฟอย 
 2) สงเสริมใหมีการผลิตสินคาใชเองในประเทศ 
 3) ประหยัดการใชพลังงาน 
 4) งดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศทุกประเภท  
4. ทางสายแพนอเมริกัน (Pan American High way) เปนทางที่เชื่อมระหวาง

เมืองใดถึงประเทศใด 
 1) มลรัฐเท็กซัสของอเมริกาถึงประเทศบราซิล 
 2) มลรัฐอลาสกาของอเมริกาถึงประเทศอารเจนตินา 
 3) มลรัฐเท็กซัสของอเมริกาถึงประเทศชิลี 
 4) มลรัฐหลุยสเชียนาของอเมริกาถึงประเทศโคลัมเบีย  
5. คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระประจําวันเกิด มีความเชื่อวาจะทําใหเกิดศิริ-

มงคลมากขึ้น พระพุทธรูปประจําวันในขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) วันอาทิตย : ปางถวายเนตร 2) วันอังคาร : ปางไสยาสน 
 3) วันพุธ (กลางวัน) : ปางอุมบาตร 4) วันพฤหัสบดี : ปางนาคปรก  
6. ศีลศักดิ์สิทธิ์ใดที่คริสตศาสนิกชนทุกนิกายตองปฏิบัติตาม 
 1) ศีลลางบาปกับศีลมหาสนิท 2) ศีลมหาสนิทกับศีลบวช 
 3) ศีลบวชกับศีลสารภาพบาป 4) ศีลสารภาพบาปกับศีลลางบาป 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ก. 
   ใชภาพพจนแบบอติพจน คือ กลาวเกินจริง 
   สังเกตจาก “ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี”  
2. เฉลย 3) พิโรธวาทัง 
   พิโรธวาทัง คือ การแสดงอารมณโกรธ 
  1) เสาวรจนี คือ การชมความงาม 
  2) นารีปราโมทย คือ การแสดงความพึงใจในหญิง 
  4) สัลลาปงคพิสัย คือ อารมณโศกเศรา  
3. เฉลย 2) เขารูสึกละอายใจมากที่ทุจริตคดโกงในการสอบ 
   คําฟุมเฟอย ไดแก ทุจริต, คดโกง  
4. เฉลย 4) อัสดร 
   อัสดร แปลวา มา 
  1), 2) และ 4) หัสดิน, กุญชร และดํารี แปลวา ชาง 

5. เฉลย 4) สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง 
   อักษรกลาง มี 9 ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
   มีคําที่มีตัวสะกดเปนอักษรกลางจํานวน 3 คํา ไดแก พลาด, นัก, 

ปราชญ 
  1) มีคําที่มีตัวสะกดเปนอักษรกลางจํานวน 1 คํา ไดแก รัก  
  2) มีคําที่มีตัวสะกดเปนอักษรกลางจํานวน 2 คํา ไดแก มด, ลด  
  3) มีคําที่มีตัวสะกดเปนอักษรกลางจํานวน 1 คํา ไดแก พูด   
6. เฉลย 3)  “เชิญเจารําเถิดนะนางฟา ใหสิ้นทาที่นางจําได 
   ตัวพี่จะรําตามไป มิใหผิดเพลงนางเทวี” 
   แสดงถึงรสวรรณคดีแบบ นารีปราโมทย คือ มีการเกี้ยวพาราสีนาง 
  1), 2) และ 4) แสดงถึงรสวรรณคดีแบบ เสาวรจนี คือ การชมความงาม 

ของนางเพียงเทานั้น 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) นาย ก เปนคนลางจาน และนาย ข เปนคนเช็ดจาน 
   ตามหลักการแบงงานกันทํา (Division of Labour) คน 1 คน จะ

ถนัดงานเพียง 1 อยาง ดังนั้นควรแยกประเภทของงานที่แตละคนถนัด จึงจะได
ปริมาณงานที่มากที่สุด  

2. เฉลย 4) ศาลฎีกา 
   ศาลมี 4 ประเภท คือ 
   1. ศาลรัฐธรรมนูญ 
   2. ศาลยุติธรรม ประกอบดวย ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ   

ศาลฎีกา 
   3. ศาลปกครอง 
   4. ศาลทหาร  
3. เฉลย 4) งดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศทุกประเภท 
   สินคาบางอยางจําเปนที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากขาด

แคลนหรือมีปริมาณไมเพียงพอ เชน น้ํามัน อาหาร วัตถุดิบของอุตสาหกรรม 
เปนตน  

4. เฉลย 2) มลรัฐอลาสกาของอเมริกาถึงประเทศอารเจนตินา 
   ทางสายแพนอเมริกัน มีความยาว 25,800 กิโลเมตร เริ่มตนจาก 

มลรัฐอลาสกาถึงอารเจนตินา โดยผานประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, 
กัวเตมาลา, เอลซาวาดอร, ฮอนดูรัส, นิคารากัว, คอสตาริกา, ปานามา, 
โคลัมเบีย, เอกวาดอร, เปรู และอารเจนตินา  

5. เฉลย 4) วันพฤหัสบดี : ปางนาคปรก 
   พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด มีดังนี้ 
    วันอาทิตย  พระพุทธรูปปางถวายเนตร 
    วันจันทร (กลางวัน) พระพุทธรูปปางหามสมุทร 
     (กลางคืน) พระพุทธรูปปางหามญาติ 
    วันอังคาร  พระพุทธรูปปางไสยาสน 
    วันพุธ (กลางวัน) พระพุทธรูปปางอุมบาตร 
     (กลางคืน) พระพุทธรูปปางปาเลไลย 
    วันพฤหัสบดี  พระพุทธรูปปางสมาธิ 
    วันศุกร  พระพุทธรูปปางรําพึง 
    วันเสาร  พระพุทธรูปปางนาคปรก  
6. เฉลย 1) ศีลลางบาปกับศีลมหาสนิท 
   ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่นิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต และออรธอดอกซ 

ตองปฏิบัติ คือ ศีลลางบาปและศีลมหาสนิท 
   นิกายโรมันคาทอลิกจะปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ศีล 
   นิกายโปรเตสแตนตจะปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์เพียง 2 ศีล คือ   

ศีลลางบาปและศีลมหาสนิท  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


