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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 2   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “ปตท. ไดเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-    

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ในป พ.ศ. 2537 โดยไดตั้ง
ปณิธานและเปาหมายไววาจะปลูกและฟนฟูผืนปาทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1 
ลานไร โดยไดเขาไปพัฒนาพื้นที่ปาเสื่อมโทรมหลายแหงใหกลับคืนความอุดม
สมบูรณอีกครั้ง” 

 ผูเขียนขอความขางตนมีเจตนาในการสื่อสารอยางไร 
 1) แจงใหทราบ 2) ถามใหตอบ 3) บอกใหทํา 4) โนมนาวใจ  
2. ขอใดไมมีคําควบกล้ํา 
 1) แรงรักพาลพวกขา    ทรชน 2) ไรทรัพยอับผูมา    เปนเพื่อน 
 3) รางรายอวดอางรูป    สมทรง 4) พลูหมากปูนจากลิ้น    เสียรส  
3. ขอใดสามารถเปนไดทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 1) ลิง  รถยนต   2) แมพิมพ  นางฟา 
 3) ตีนแมว  แรธาตุ   4) โตะ  ปลาซิว  
4. ขอใดตอไปนี้มีคําสมาสและคําสนธิจํานวนเทากัน 
 1) จริยธรรม  อมรินทร  ธันวาคม  ราชวัง 
 2) ศิษยานุศิษย  จิตวิทยา  ยุทธภูมิ  ครุศาสตร 
 3) จิตรกรรม  ราชูปโภค  วชิราวุธ  สุโขทัย 
 4) พิพิธภัณฑ  วิทยาคม  วีรชน  วิเทโศบาย  
5.  “จงตัดบวงหวงใยอาลัยลาน อยาปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 
 ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทําใหวุน จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย 
 เห็นมิไดไปอยูเปนคูเชย  ดวยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น” 
 “สอง” หมายถึงใคร 
 1) พระอภัยมณี - ผีเสื้อสมุทร 2) พระอภัยมณี - นางเงือก 
 3) สินสมุทร - นางเงือก 4) สินสมุทร - ผีเสื้อสมุทร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตรรีโมตเซนซิง (Remote Sensing) ใชประโยชนสําคัญ

ที่สุดดานใด 
 1) การถายภาพจากดาวเทียม 
 2) การตรวจวัดความสูงของระดับน้ําทะเล 
 3) การคนหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 4) การตรวจสอบทิศทางและระดับของการเกิดแผนดินไหว  
2. เหตุใดภิกษุ 1,250 รูป จึงมาประชุมกันในวันมาฆบูชาโดยมิไดนัดหมาย 
 1) ภิกษุจะไดทบทวนการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 2) ตองการมาเฝาพระเจาพิมพิสาร เมืองราชคฤห 
 3) คืนนั้นเปนคืนวันเพ็ญ พระจันทรเต็มดวงมีแสงสวางเหมาะแกการประชุมใหญ 
 4) ขอ 1) และ 3) ถูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปจฉิมโอวาทของพระพุทธเจาที่วา “...ทานทั้งหลายจงยังกิจของตน และผูอื่นให

ถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด” สอดคลองกับมรรค ๘ ในขอใด 
 1) สัมมาสติ 2) สัมมาทิฏฐิ 3) สัมมาวายามะ 4) สัมมาสังกัปปะ  
4. ขอมูลในขอใดไมถูกตอง 
 1) ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา 
 2) ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา 
 3) ประธานศาลฎีกาเปนประมุขฝายตุลาการ 
 4) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนประธานคณะกรรมการปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ  
5. ขั้นตอนแรกของการเลิกไพรคือขอใด 
 1) พระราชบัญญัติการเกณฑทหาร รศ. 124  
 2) การฟนฟูกรมทหารหนา 
 3) การใชเงินสวนพระองคในการไถตัวไพร 
 4) การออกพระราชบัญญัติเกษียณอายุไพร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) แจงใหทราบ  
2. เฉลย 1) แรงรักพาลพวกขา    ทรชน 
  2) คําควบกล้ํา ไดแก ทรัพย 
  3) คําควบกล้ํา ไดแก ทรง 
  4) คําควบกล้ํา ไดแก พลู  
3. เฉลย 2) แมพิมพ  นางฟา 
   แมพิมพ หมายถึง สิ่งที่เปนตนแบบ เชน แมพิมพ (แทนพิมพ

หนังสือพิมพ) (ความหมายโดยตรง) 
     ครูอาจารยซึ่งถือวาเปนแบบอยางความประพฤติ

ของศิษย เชน แมพิมพของชาติ (ความหมายโดยนัย) 
   นางฟา หมายถึง นางในเทพนิยาย (ความหมายโดยตรง) 
     ผูที่มีรูปลักษณงดงาม สวยเหมือนนางฟา เชน 

คุณเปนนางฟาในใจของผม (ความหมายโดยนัย) 
  1) ลิง  หมายถึง สัตวหอยโหน (ความหมายโดยตรง) 
     ความซุกซนมักใชกับเด็ก (ความหมายโดยนัย) 
   รถยนต หมายถึง ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต (ความหมายโดยตรง) 
  3) ตีนแมว หมายถึง เทาของแมว (ความหมายโดยตรง) 
     โจร (ความหมายโดยนัย) 
   แรธาตุ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในดิน หิน ทราย 

(ความหมายโดยตรง) 
  4) โตะ หมายถึง อุปกรณตกแตงบานที่ใชวางของได (ความหมาย

โดยตรง) 
   ปลาซิว หมายถึง ปลาชนิดหนึ่ง (ความหมายโดยตรง) 
      คนขี้ขลาด (ความหมายโดยนัย) 

4. เฉลย 4) พิพิธภัณฑ  วิทยาคม  วีรชน  วิเทโศบาย 
   คําสมาส ไดแก พิพิธภัณฑ (พิพิธ + ภัณฑ)  วีรชน (วีร + ชน) 
   คําสนธิ ไดแก วิทยาคม (วิทยา + อาคม)  วิเทโศบาย (วิเทศ + อุบาย) 
  1) คําสมาส ไดแก จริยธรรม (จริย + ธรรม) 
   คําสนธิ ไดแก อมรินทร (อมร + อินทร)  ธันวาคม (ธนู + อาคม) 
   หมายเหตุ : ราชวัง เปนคําประสม เนื่องจาก วัง เปนคําไทย 
  2) คําสมาส ไดแก จิตวิทยา (จิต + วิทยา)  ยุทธภูมิ (ยุทธ + ภูมิ)  

ครุศาสตร (ครุ + ศาสตร) 
   คําสนธิ ไดแก ศิษยานุศิษย (ศิษย + อนุศิษย) 
  3) คําสมาส ไดแก จิตรกรรม (จิตร + กรรม) 
   คําสนธิ ไดแก ราชูปโภค (ราช + อุปโภค)  วชิราวุธ (วชิร + อาวุธ)  

สุโขทัย (สุข + อุทัย)  
5. เฉลย 1) พระอภัยมณี - ผีเสื้อสมุทร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การถายภาพจากดาวเทียม 
   เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่เรียกวา รีโมตเซนซิง (Remote Sensing) 

เปนการสํารวจระยะไกล โดยอาจติดตั้งเครื่องวัด เชน บนเครื่องบิน บอลลูน 
ยานอวกาศ หรือดาวเทียม แลวอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผหรือสะทอนมา
จากสิ่งที่ตองการสํารวจเปนสื่อในการวัด เปนการใชเครื่องมือสํารวจระยะไกล 
โดยเครื่องมือสํารวจไมจําเปนตองสัมผัสกับวัตถุตัวอยาง เชน เครื่องบินสํารวจ
เพื่อถายภาพในระยะไกล การใชดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเพื่อทําการเก็บขอมูล
พื้นผิวโลกในระยะไกล  

2. เฉลย 4) ขอ 1) และ 3) ถูก 
   พระภิกษุ 1,250 รูป ออกเผยแผพระพุทธศาสนาเปนเวลา 6 เดือน 

จึงเห็นวาพระพุทธเจาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห จึงเดินทางมาเฝา      
เพื่อทบทวนการเผยแผพระพุทธศาสนา อีกทั้งเปนคืนเดือนเพ็ญมีแสงสวางเหมาะ
แกการประชุม  

3. เฉลย 1) สัมมาสติ 
   สัมมาสติ คือ ความไมประมาท 
  2) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 
  3) สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามชอบ 
  4) สัมมาสังกัปปะ คือ การดําริชอบ  
4. เฉลย 4) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนประธานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ดําเนินการจัดการการ

เลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม สวนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติมีหนาที่ตรวจสอบการทุจริต 

  1) ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภาโดยตําแหนง  
  2) ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภาโดยตําแหนง 
  3) ประธานศาลฎีกาซึ่งเปนศาลสูงสุดเปนประมุขฝายตุลาการ  
5. เฉลย 2) การฟนฟูกรมทหารหนา 
   ขั้นตอนแรกของการเลิกไพร คือ การฟนฟูกรมทหารหนา การเปน

ไพรจะสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2448 เ มื่อมีพระราชบัญญัติการเกณฑทหารใน      
รศ. 124 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


