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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “ถึงบุญมีไมประกอบชอบไมได ตองอาศัยคิดดีจึงมีผล 
 บุญหาไมแลวอยาไดทะนงตน ปุถุชนรักกับชังไมยั่งยืน” 
 จากบทประพันธขางตนสะทอนแนวคิดขอใด 
 1) อริยสัจ ๔   2) เมตตากรุณา 
 3) กตัญูกตเวที   4) ไตรลักษณ  
2. “เปนเวลากวา 3 ชั่วโมง ที่คุณนันทไดขับรถตามหา คุณนุชผูเปนหวานใจ    

เพื่องอนงอขอคืนดี แตสุดทายก็กลับพบวาเวลาที่เสียไปนั้นตองแลกกับการมา
เห็นภาพบาดตาบาดใจที่เห็นคุณนุชอยูกับชายชูที่รานอาหารรานประจําของเขา” 

 ขอความนี้ใชภาษาระดับใด 
 1) ระดับทางการ   2) ระดับกึ่งทางการ 
 3) ระดับไมเปนทางการ  4) ระดับกันเอง  
3. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
 1) เหตุการณรายแรงยังไมเกิดขึ้น เธอก็อยาทําเปนกระตายตื่นตูมไปเลย 
 2) เขาเปนลูกชาวนาแทๆ แตพอไดดีก็กลับดูถูกชาวนา อยางนี้เขาทํานองวัวลืมตีน 
 3) งานศพของปา อยาไปเลียนแบบบานขางๆ เขาเลย จัดพอสมฐานะดีกวา 

เดี๋ยวจะไดชื่อวา นอนตายตาไมหลับ 
 4) เด็กๆ พวกนี้ซนยังกับจับปูใสกระดง   
4.  “หลายคนที่รูวาตัวเองเปนมะเร็งก็มักจะทอแทหอเหี่ยวใจ บางคนหมดอาลัย  

ในชีวิตเหมือนคนไรวิญญาณ เกิดความหดหูเศราสรอย ประมาณวาชีวิตมี    
แตเหมือนไรชีวา เพราะสวนใหญจะคิดวาเปนมะเร็งแลวก็ตองรอวันตาย      
ถึงรักษาไปก็รังแตจะหมดเงิน รักษามาแลวก็คงมีชีวิตอยูไดไมนาน 

  วันนี้มีขาวดีมาบอกสําหรับคนที่เปนมะเร็ง เนื่องจากตอนนี้วงการแพทยจีน
ไดพบหนทางสูมะเร็งแลว ซึ่งนาจะสรางความหวังใหคนเปนมะเร็งไดบาง เนื่องจาก
มีคนไทยและตางชาติจํานวนมากหลั่งไหลไปรักษาที่จีน คือ โรงพยาบาลฟูดา 
(FUDA) มณฑลกวางโจว เปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็ง
ที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลก และสวนใหญที่ไปรักษาจะหายกลับมาเกือบทุกราย
และหลายๆ รายก็อยูในระยะที่เซลลเนื้อรายลุกลามแลวทั้งนั้น” 

 อยาเพิ่งหมดหวัง...หากคุณเปนมะเร็ง โดย วรธาร ทัดแกว 
 ผูเขียนขอความขางตนมีเจตนาในการสื่อสารอยางไร 
 1) แจงใหทราบ 2) ถามใหตอบ 3) บอกใหทํา 4) โนมนาวใจ  
5. ขอใดไมปรากฏเสียงสระประสม 
 1) วาสนาไมคูเคียงเถียงเขายาก 2) ถึงมีปากมีเสียเปลาเหมือนเตาหอย 
 3) ผีเรือนตัวไมดีผีอื่นพลอย 4) พูดพลอยพลอยไมดีปากขี้ริ้ว  
6. ขอใดใชลักษณนามไมถูกตอง 
 1) สามเณรรูปนี้ออกเดินบิณฑบาตพรอมหลวงตาแตเชา 
 2) งานลอยกระทงปนี้ เจาภาพจัดงานยิ่งใหญพรอมดวยพลุหลายนัด 
 3) คุณพอทําไมเทาอันใหมใหเปนของขวัญวันเกิดแดคุณยาย 
 4) ชาวประมงเตรียมอวนหลายปากเพื่อใชในการจับปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เสนทางการเดินเรือของทวีปอเมริกาเหนือที่เชื่อมระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับ

มหาสมุทรแอตแลนติกคือเสนทางใด 
 1) คลองสุเอซ   2) คลองปานามา 
 3) ชองแคบเบริง   4) ชองแคบยิบรอลตาร  
2. จากตัวเลือก กฎหมายใดมีฐานะสูงสุด 
 1) กฎกระทรวง   2) พระราชกําหนด 
 3) พระราชกฤษฎีกา  4) พระราชบัญญัติ  
3. วันชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาคือวันที่ 4 กรกฎาคม มีความสําคัญอยางไร 
 1) วันที่ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ 
 2) วันที่อเมริโก เวสปุชชีคนพบดินแดนสหรัฐอเมริกา 
 3) วันที่มีประธานาบดีเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา 
 4) วันที่มีการตื่นทองหรือพบทองคําในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา  
4. แมน้ําสายใดของยุโรปที่มีทิศทางการไหลแตกตางจากแมน้ําสายอื่นๆ 
 1) แมน้ําวอลกา   2) แมน้ําดานูบ 
 3) แมน้ําไรน   4) แมน้ําโป  
5. ขอใดไมใชหลักธรรมของพระพุทธเจา 
 1) พึงเอาชนะความชั่วดวยความดี 
 2) จงอดกลั้นและอดทนตอผูที่ดาวาเสียดสี 
 3) มีเมตตาตอกันทั้งตอหนาและลับหลัง 
 4) บุญสามารถหักลางบาปได  
6. พระพุทธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันใด 
 1) วันมาฆบูชา   2) วันวิสาขบูชา 
 3) วันอาสาฬหบูชา   4) วันเขาพรรษา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ไตรลักษณ 
   ไตรลักษณ เปนหลักธรรมที่กลาวถึง ความไมเที่ยงแท ไมแนนอน

ของชีวิต 
  1) อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมที่กลาวถึง เหตุที่ทําใหเกิดความทุกขและ

หนทางในการดับทุกข 
  2) เมตตากรุณา เปนหลักธรรมที่กลาวถึง การสงสารและชวยเหลือผูที่

ไดรับความเดือดรอน 
  3) กตัญูกตเวที เปนหลักธรรมที่กลาวถึง การรูคุณและตอบแทน

คุณผูที่มีพระคุณ ความกตัญู คือ การรูคุณของผูมีพระคุณ  
2. เฉลย 4) ระดับกันเอง 
   “ภาพบาดตาบาดใจ” และ “ชายชู” เปนการใชภาษาระดับกันเอง 

3. เฉลย 3) งานศพของปา อยาไปเลียนแบบบานขางๆ เขาเลย จัดพอสมฐานะ
ดีกวา เดี๋ยวจะไดชื่อวา นอนตายตาไมหลับ 

   สํานวนที่ถูกตอง คือ คนตายขายคนเปน หมายถึง เดือดรอน 
เพราะคนที่ตายไปแลว 

  1) กระตายตื่นตูม หมายถึง ตกใจงายโดยไมทันพิจารณาเรื่องราว
ตางๆ ใหแนนอนเสียกอน 

  2) วัวลืมตีน หมายถึง คนลืมตัว 
  4) จับปูใสกระดง หมายถึง เด็กที่ซุกซนมาก  
4. เฉลย 1) แจงใหทราบ  
5. เฉลย 4) พูดพลอยพลอยไมดีปากขี้ริ้ว 
   เสียงสระประสม ไดแก เสียงสระเอีย, เสียงสระเอือ และเสียง

สระอัว 
  1) คําที่มีเสียงสระประสม ไดแก เคียง, เถียง 
  2) คําที่มีเสียงสระประสม ไดแก เสีย, เหมือน 
  3) คําที่มีเสียงสระประสม ไดแก เรือน, ตัว  
6. เฉลย 2) งานลอยกระทงปนี้ เจาภาพจัดงานยิ่งใหญพรอมดวยพลุหลายนัด 
   พลุ ลักษณนามที่ถูกตอง คือ ดอก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) คลองปานามา 
   คลองปานามา เปนคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร 

สรางขึ้นบริเวณคอคอดปานามาในประเทศปานามา เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟก
กับมหาสมุทรแอตแลนติกเขาดวยกัน ซึง่ชวยยนระยะเวลาที่ตองไปออมชองแคบเดรก
และแหลมฮอรนทางใตสุดของทวีปอเมริกาใต  

2. เฉลย 4) พระราชบัญญัติ 
   จากตัวเลือกในโจทย พระราชบัญญัติเปนกฎหมายที่มีฐานะสูงสุด 
   ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย มีดังนี้ 
   1. รัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติ 
   3. พระราชกําหนด 4. พระราชกฤษฎีกา 
   5. กฎกระทรวง 6. กฎหมายทองถิ่น  
3. เฉลย 1) วันที่ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ 
   ผูคนที่อพยพจากยุโรป โดยเฉพาะชาวอังกฤษมาตั้งถิ่นฐานใน

ดินแดนสหรัฐอเมริกา แรกเริ่มกอตั้งเปนชาวอาณานิคม โดยอังกฤษยังตามมา
เก็บภาษี ทําใหชาวอาณานิคมไมพอใจ ตอมาจึงทําสงครามประกาศอิสรภาพ 
เปนการปฏิวัติของชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  

4. เฉลย 3) แมน้ําไรน 
   แมน้ําไรนเปนแมน้ําที่มีทิศทางการไหลวกขึ้นไปทางทิศเหนือ 
  1), 2) และ 4) เปนแมน้ําที่ไหลลงไปทางทิศใต  
5. เฉลย 4) บุญสามารถหักลางบาปได 
   การทําบุญ คือ การทําความดี ศาสนาพุทธเชื่อเรื่องกรรม เมื่อทําดี 

ก็ตองไดดี แตถาทําชั่วหรือทําบาปก็ตองไดรับผลกรรม ไมอาจหักลางได  
6. เฉลย 3) วันอาสาฬหบูชา 
   พระพุทธเจาทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา 

(ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ธรรมะที่เกี่ยวกับหลักอริยสัจ ๔) 
  1) วันมาฆบูชา พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข 
  2) วันวิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน 
  4) วันเขาพรรษา คือ ชวงฤดูฝนที่พระพุทธเจาทรงตั้งธรรมเนียมให

ภิกษุอยูประจําที่เปนเวลา 3 เดือน จึงเรียกวา อยูจําพรรษา หรือเขาพรรษา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


