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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “ฉันกังวลวาพรุงนี้จะไปสอบไมทัน” ประโยคนี้แสดงความสัมพันธระหวางนาม-กริยา

ไดตรงกับขอใด 
 1) คํานามเปนผูกระทํากริยา 2) คํานามเปนผูมีสภาพ 
 3) คํานามเปนผูประสบ  4) คํานามเปนสวนขยาย  
2. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) มยุรฉัตร  ขะมักเขมน  เบญจเพส 2) สมุดโนต  คฤหาสถ  เขี้ยวเข็ญ 
 3) กงศุล  คอลัมน  จาระไน 4) พรรณนา  จตุรัส  ดาษฟา  
3. ขอใดใชคําเชื่อมไมถูกตอง 
 1) สูตรคณิตศาสตรสูตรนี้เหมาะสําหรับทําขอสอบเรื่องสมการ  
 2) โรงเรียนจะประกาศผลสอบเขาทางระบบอินเทอรเน็ต 
 3) โรงเรียนควรเปดเรียนเสริมใหแดเด็กที่ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
 4) วันพฤหัสบดีหนาคุณปามาเที่ยวบานกับคุณลุง  
4. “สมาชิกลูกเสือชาวบาน .................... ถวายของที่ระลึกแดสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขอใดควรเติมลงในชองวาง 
 1) มอบ   2) ถวาย 
 3) ทูลเกลาฯ ถวาย   4) นอมเกลาฯ ถวาย  
5. ขอใดใชคําเชื่อมไมถูกตอง 
 1) ไมวันนี้ก็พรุงนี้จดหมายตอบรับการสมัครงานก็คงจะมาถึง  
 2) คุณยาจะเดินทางไปทัวรยุโรปโดยเครื่องบิน 
 3) ผูปกครองไมควรใหเด็กอยูในบานโดยลําพัง 
 4) เสารนี้ฉันจะไปดูคอนเสิรตกับเพื่อน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “ในรัชสมัยของพระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรที่ทรงฟนฟูบานเมืองใน

ดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา” คําบรรยาย
ดังกลาวหมายถึงรัชสมัยแหงพระมหากษัตริยพระองคใด พระราชกรณียกิจ     
ดังกลาวคือขอใด และผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจนี้คืออะไร 

 1) รัชกาลที่ 1 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีโสกันต : 
หามซื้อขายคนเปนทาสโดยเด็ดขาด 

 2) รัชกาลที่ 2 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีโสกันต : 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 

 3) รัชกาลที่ 5 : โปรดใหแตงเรือสําเภาไปคาขายกับตางประเทศ : เปนการ
พัฒนาดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศ 

 4) รัชกาลที่ 4 : โปรดใหตราพระราชบัญญัติการเลิกทาส ร.ศ. 124 : หามซื้อขาย
คนเปนทาสโดยเด็ดขาด  

2. ขอใดเปนผลดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยอยูในฝาย
ประเทศผูชนะสงครามจากการเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 

 1) ไดรับเชิญเขารวมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีส 
 2) เขาเปนสมาชิกองคการสันนิบาตชาติ 
 3) เจรจาขอแกไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบกับประเทศตะวันตก 
 4) ไทยไดมีสัมพันธทางการคากับประเทศตะวันตกมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
  
3.  “นายนิยมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ถูกกลาวหาวาร่ํารวย

ผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
เนื่องจากทุจริตตอการประมูลจัดซื้อสินคารายการหนึ่ง” จากการที่นายนิยมเปน
นักการเมืองจึงตองถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับบทบัญญัติการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
นายนิยมจะถูกดําเนินคดีโดยองคกรใดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ 

 1) ศาลรัฐธรรมนูญ 
 2) ศาลปกครอง 
 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 4) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
4. “พุทธสาวกทานนี้เกิดในตระกูลพราหมณแหงบานโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ     

เคยเปนผูที่ทํานายลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ หลังจากประสูติได 5 วัน วา 
“เจาชายสิทธัตถะจะเสด็จออกผนวชและเปนศาสดาของโลก”” 

 พุทธสาวกทานนี้คือใคร ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาอยางไร และเปนผูมี
ความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางไร 

 1) พระสารีบตุร : ผูมีประสบการณมาก : เปนประธานการสังคายนาพระพุทธศาสนา
ครั้งที่ 1 

 2) พระโมคคัลลานะ : ผูมีฤทธิ์เปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องขวา 
 3) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ผูมีประสบการณมาก : เปนประธานการสังคายนา

พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 
 4) พระมหากัสสปะ : ผูทรงธุดงคเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องซาย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) คํานามเปนผูประสบ 
   “ฉัน” เปนผูประสบ “กังวล”  
2. เฉลย 1) มยุรฉัตร  ขะมักเขมน  เบญจเพส 
  2) สมุดโนต ที่ถูกตอง คือ สมุดโนต 
   คฤหาสถ ที่ถูกตอง คือ คฤหาสน 
   เขี้ยวเข็ญ ที่ถูกตอง คือ เคี่ยวเข็ญ 
  3) กงศุล ที่ถูกตอง คือ กงสุล 
  4) จตุรัส ที่ถูกตอง คือ จัตุรัส 
   ดาษฟา ที่ถูกตอง คือ ดาดฟา  
3. เฉลย 3) โรงเรียนควรเปดเรียนเสริมใหแดเด็กที่ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
   ที่ถูกตอง คือ “โรงเรียนควรเปดเรียนเสริมใหแกเด็กที่ผลการเรียน

ต่ํากวาเกณฑ”  
4. เฉลย 3) ทูลเกลาฯ ถวาย 
   ที่ถูกตอง คือ “สมาชิกลูกเสือชาวบานทูลเกลาฯ ถวายของที่ระลึก

แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
5. เฉลย 3) ผูปกครองไมควรใหเด็กอยูในบานโดยลําพัง 
   ที่ถูกตอง คือ “ผูปกครองไมควรใหเด็กอยูในบานตามลําพัง” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) รัชกาลที่ 2 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธี

โสกันต : สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 
   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) โปรดเกลาฯ 

ใหฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันตที่สืบทอดจากสมัยอยุธยา 
ผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจ คือ เปนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติ  

2. เฉลย 3) เจรจาขอแกไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบกับประเทศตะวันตก 
   การที่ประเทศไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 

สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริงทําใหไทยเสียเปรียบในเรื่องสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต คือ การที่คนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษเมื่อกระทําผิด ไมขึ้น
ศาลไทยไปขึ้นศาลกงสุล ซึ่งสัญญานี้ทําใหประเทศอื่นๆ ที่ทําสนธิสัญญากับไทย
ยึดสนธิสัญญาเบาวริงเปนหลัก เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมารก โปรตุเกส 
เนเธอรแลนด เยอรมนี สวีเดน นอรเวย และเบลเยียม การกระทําเชนนี้ทําให
ไทยเสียอธิปไตยทางการศาล 

   ไทยประสบความสําเร็จในการเจรจาแกไขสัญญาที่ไมเสมอภาคกับ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก ทําใหไทยมีเอกราชทางการศาลอยางสมบูรณ 
และยังใหไทยมีอิสระในการกําหนดอัตราการเก็บภาษีศุลกากร ตอมาประเทศ
ไทยไดเจรจากับประเทศตางๆ โดยใชแนวทางตามขอตกลงระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ปรากฏผลสําเร็จดวยดี  

3. เฉลย 3) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น รวมทั้งบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน 
ผูให ผูขอให หรือผูรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใหกับบุคคลดังกลาวขางตน 
ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือทุจริตตอ
หนาที่ตามกฎหมายอื่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษา  

4. เฉลย 3) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ผูมีประสบการณมาก : เปนประธานการ
สังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 

   พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในตระกูลพราหมณแหงบานโทณวัตถุ 
กรุงกบิลพัสดุ เปนผูที่ทํานายเจาชายสิทธัตถะ หลังจากประสูติได 5 วัน วา 
“เจาชายสิทธัตถะจะเสด็จออกผนวชและไดเปนศาสดาแนนอน” โกณฑัญญะ
เปนหนึ่งในปญจวัคคีย ไดแก วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ที่เคย
ปรนนิบัติเจาชายสิทธัตถะ กอนตรัสรู 

   เมื่อเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ได
เสด็จไปโปรดปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน โดยทรงแสดง “ธัมมจักกัปป-
วัตตนสูตร” ใหฟง โกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ทูลขอ
อุปสมบท พระพุทธเจาประทานอนุญาตใหอุปสมบทดวยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 
พระอัญญาโกณฑัญญะไดเปนพระสงฆรูปแรก และเปนปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา 
คุณธรรมที่ควรถือเปนแบบอยาง คือ ทานเปนผู มีประสบการณมาก เปน     
พระเถระผูใหญที่ไดรับยกยองจากพระพุทธองควา “รัตตัญู” หมายถึง       
ผูผานโลกมามาก มีประสบการณมาก พยายามศึกษาหาความรู หาประสบการณ  
ที่ดีแกชีวิตเสมอ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


