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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงทุกคํา 
 1) ครอบครัว  สัมพันธ  รสชาติ 2) พราหมณ  กัลยาณมิตร  ปรารถนา 
 3) ทรัพยสิน  พระพรหม  ปรากฏ 4) สรางเสริม  พิสดาร  ไมตรีจิต  
2. ขอใดเห็นนาฏการชัดเจนที่สุด 
 1)  “ตางตนอุมลูกจูงหลาน ลมลุกคลุกคลานแลวรองไห 
  ฉวยกระบุงมุงมานหูกไน บางไดเชิงกรานก็แบกมา” 
 2)  “ประสงคสิ่งใดจะใครรู ทําไมมาอยูที่นี่ 
  ขาเห็นเปนนาปรานี มารศรีจงแจงกิจจา” 
 3)  “บรรดาโยธีที่ขี่สัตว แกวงกวัดอาวุธลอมไล 
  ยิงธนูหนาไมปนไฟ เสียงสนั่นหวั่นไหวสุธาธาร” 
 4)  “พระโยคีมีญาณวาหลานรัก จงสํานักอยูใหสมอารมณหมาย 
  อันยักษีผีสางสมุทรพราย มาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจ”  
3. ขอใดเปนคําที่มาจากภาษาบาลีทุกคํา 
 1) ศรัทธา  กรีฑา  บุษบา 2) เกษตร  ภรรยา  บุปผา 
 3) มัจฉา  ฤๅษี  ทุกข  4) ปญญา  จุฬา  อิตถี  
4.  “จงตัดบวงหวงใยอาลัยลาน อยาปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 
 ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทําใหวุน จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
 เห็นมิไดไปอยูเปนคูเชย  ดวยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น” 
 “สีกา” หมายถึงใคร 
 1) นางเงือก 2) ผีเสื้อสมุทร 3) เงือกเฒา 4) นางละเวง  
5.  “ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดีที่ไดมารวมพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือ

แหงชาติครั้งที่ 6 ในโอกาสนี้ และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการ
คายชุมนุมวา งานชุมนุมลูกเสือนี้จะใหประโยชนแกลูกเสือทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมเปนอยางมาก” ขอความนี้ใชภาษาระดับใด 

 1) ระดับทางการ   2) ระดับกึ่งทางการ 
 3) ระดับไมเปนทางการ  4) ระดับกันเอง  
6. สํานวนในขอใดมีความหมายทํานองเดียวกัน 
 1) หัวลานไดหวี - กิ้งกาไดทอง 
 2) น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง - น้ําลดตอผุด 
 3) แกวงเทาหาเสี้ยน - เอามือซุกหีบ 
 4) ฆองปากแตก - ชักใบใหเรือเสีย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักธรรมคําสอนใดที่เปนของศาสนาพุทธโดยเฉพาะ 
 1) กรรม 2) อนัตตา 3) พรหมวิหาร ๔ 4) เบญจศีล  
2. เหตุใดพนักงานอัยการจึงไดชื่อวาเปน “ทนายแผนดิน”  
 1) เปนกรรมการตุลาการในการตัดสินคดี 
 2) เปนผูวาตางแกตางคดีเมื่อหนวยงานของรัฐถูกฟองคดี 
 3) มีหนาที่ตรวจสอบคดีหลังจากผานการพิพากษาของศาล 
 4) เปนผูจัดทนายใหกับประชาชนเมื่อมีการรองขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ในเหตุการณ รศ. 112 ไทยเสียดินแดนสวนใดใหกับฝรั่งเศส 
 1) แควนสิบสองจุไท  2) ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง 
 3) ดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง 4) มณฑลบูรพา  
4. ละตินอเมริกาเปนภูมิภาคที่ไดรับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมจากชาติใด 
 1) สเปน 2)  อังกฤษ 3) ฝรั่งเศส 4) เยอรมนี  
5. การชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธจัดเปนสิ่งใด 
 1) สิทธิ   2) เสรีภาพ 
 3) ความเสมอภาค   4) หนาที่  
6. ขอมูลในขอใดที่ไมสัมพันธกับอารยธรรมกรีก 
 1) เปนดินแดนที่เปนผูริเริ่มระบอบประชาธิปไตย 
 2) มีวรรณกรรมมหากาพยอีเลียด (Iliad) และโอดิสซี (Odyssey) 
 3) มีระบบการทําบัญชีการธนาคารเกิดขึ้นเปนครั้งแรก 
 4) เปนดินแดนที่เปนจุดเริ่มตนของกีฬาโอลิมปกในยุคปจจุบัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) พราหมณ กัลยาณมิตร ปรารถนา 
   รูปพยัญชนะที่ไมออกเสียง ไดแก พราหมณ  กัลยาณมิตร  ปรารถนา 
  1) รูปพยัญชนะที่ไมออกเสียง ไดแก สัมพันธ 
  3) รูปพยัญชนะที่ไมออกเสียง ไดแก ทรัพยสิน  พระพรหม 
  4) รูปพยัญชนะที่ไมออกเสียง ไดแก สรางเสรมิ  
2. เฉลย 1)  “ตางตนอุมลูกจูงหลาน ลมลุกคลุกคลานแลวรองไห 
   ฉวยกระบุงมุงมานหูกไน บางไดเชิงกรานก็แบกมา” 
   นาฏการ หมายถึง การเคลื่อนไหว 
   แสดงการเคลื่อนไหวดวยความหวาดกลัวทําใหภาพที่เห็น คือ ภาพที่

เกิดจากการเคลื่อนที่โกลาหลวุนวาย  
3. เฉลย 4) ปญญา  จุฬา  อิตถี 
  1) เปนภาษาสันสกฤตทุกคํา 
  2) เกษตร  ภรรยา เปนภาษาสันสกฤต 
   บุปผา เปนภาษาบาลี 
  3) มัจฉา  ทุกข เปนภาษาบาลี 
   ฤๅษี เปนภาษาสันสกฤต  
4. เฉลย 2) ผีเสื้อสมุทร  
5. เฉลย 2) ระดับกึ่งทางการ 
   “และพอใจที่ไดทราบตามรายงานของผูบังคับการคายชุมนุม” เปน

การใชภาษาระดับกึ่งทางการ 

6. เฉลย 3) แกวงเทาหาเสี้ยน - เอามือซุกหีบ 
   มีความหมายทํานองเดียวกัน คือ หาเรื่องใสตัว 
  1) หัวลานไดหวี หมายถึง ไดสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตนเอง 
   กิ้งกาไดทอง หมายถึง ชอบโออวดในสิ่งที่ตนมีเพื่อใหผูอื่นรู เพื่อให

ผูอื่นสนใจตน 
  2) น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวาง หมายถึง เมื่อมีเหตุราย หรือปญหาที่

รุนแรงใดๆ เราไมควรเขาไป เราควรรอใหมันสงบนิ่งกอน 
   น้ําลดตอผุด หมายถึง เมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไวก็ปรากฏ 
  4) ฆองปากแตก หมายถึง ผูที่เก็บความลับผูอื่นไมอยู 
   ชักใบใหเรือเสีย หมายถึง พูดหรือทําใหคนอื่นเขวออกไปนอกเรื่อง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) อนัตตา 
   หลักธรรมที่เปนของศาสนาพุทธ คือ อนัตตา ความไมมีตัวตน ซึ่ง

เปน 1 ใน 3 ของกฎไตรลักษณ จัดเปนหลักธรรมที่เปนเอกลักษณของศาสนาพุทธ 
  1) กรรม เปนคําสอนทั้งของศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ (ศาสนา-

พราหมณมีคําสอนเรื่องกรรมโยคะ) 
    3) พรหมวิหาร ๔ คือ ความเมตตา ความเมตตาในศาสนาพุทธคลาย

ความรักในศาสนาคริสต 
  4) เบญจศีลของศาสนาพุทธที่ตรงกับบทบัญญัติ 10 ประการของ

ศาสนาคริสต คือ หามฆาสัตว ตรงกับบัญญัติ หามฆามนุษย, หามลักทรัพย 
ตรงกับบัญญัติ หามลักทรัพย, หามประพฤติผิดในกาม ตรงกับบัญญัติ      
หามผิดลูกผิดเมียผูอื่น, หามพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดหยาบคาย ตรงกับบัญญัติ 
หามเปนพยานเท็จ  

2. เฉลย 2) เปนผูวาตางแกตางคดีเมื่อหนวยงานของรัฐถูกฟองคดี 
   อัยการมีหนาที่พิจารณาตรวจสอบสํานวนคดี เพื่อพิจารณาสงฟองศาล 

และยังมีหนาที่วาตางแกตางเปนทนายความใหกับหนวยงานของรัฐ เมื่อหนวยงาน
ของรัฐถูกฟองคดีจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทนายแผนดิน”  

3. เฉลย 2) ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง 
   ดินแดนที่ไทยตองเสียใหกับฝรั่งเศสและอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 

และรัชกาลที่ 5 ประกอบดวย 
   1. เขมร เสียใหฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 4 
   2. แควนสิบสองจุไท เสียใหฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 
   3. ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง เสียใหฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 

(เหตุการณ รศ. 112) 
   4. ดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง เสียใหฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 
   5. มณฑลบูรพา (พระตะบอง, เสียมราฐ, ศรีโสภณ) เสียให

ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 
   6. หัวเมืองมลายู (ไทรบุรี, กลันตัน, ตรังกานู, ปะลิส) เสียให

อังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5  
4. เฉลย 1) สเปน 
   ละตินอเมริกา (Latin-America) คือ ดินแดนของประเทศตางๆ ที่

อยูทางตอนใตของแมน้ําริโอแกรนด ประชากรสวนใหญสืบเชื้อสายและวัฒนธรรม
มาจากสเปนและโปรตุเกส  

5. เฉลย 2) เสรีภาพ 
   การชุมนุมโดยสงบจัดเปนเสรีภาพตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 

2550  
6. เฉลย 3) มีระบบการทําบัญชีการธนาคารเกิดขึ้นเปนครั้งแรก 
   ระบบการทําบัญชีธนาคารเกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง 
  1), 2) และ 4) เกี่ยวกับอารยธรรมกรีก  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


