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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ในฐานะที่เราเปนผูสงสารสิ่งใดที่ควรคํานึงถึงนอยที่สุด 
 1) หัวขอเรื่อง 2) น้ําเสียง 3) มารยาท 4) กาลเทศะ  
2. ขอใดมีคําที่เขียนไมถูกตอง 
 1) จะทําสิ่งใดตองดูกาลเทศะดวย 
 2) เธอจะตองยื่นจดหมายใหเปนกิจจะลักษณะ 
 3) เธอไมตองจารไนใหมากความหรอก 
 4) เด็กคนนี้สวยเพราะรูปรางสูงระหง  
3. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) ทะเลสาบ  ไตฝุน  ประณต 2) กลาสี  ปรากฏ  สรรหา 
 3) ผาสุก  พิศมัย  พังทลาย 4) มัคคุเทศน  เซ็นชื่อ  กะพริบ  
4. ขอใดมีทั้งคํามูล คําประสม คําซอน 
 1) ชบา  กักตุน  ทุบตี  2) เข็มขัด  สบู  ชายหาด 
 3) ทนาย  ตะวัน  รูปภาพ 4) ปู  มะเขือ  ถลมทลาย  
5. ขอใดอานไมถูกตอง 
 1) อรหันต  อานวา  อะ-ระ-หัน 
 2) ปรัชญา  อานวา  ปรัด-ยา  
 3) กรกฎาคม  อานวา  กะ-รัก-กะ-ดา-คม 
 4) โฆษณา  อานวา  โคด-สะ-นา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “ในครั้งพุทธกาลพระจันทรเสวยฤกษมาฆะตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 พระสงฆ 

1,250 องค ไดมาเขาเฝาพระพุทธเจาที่วัดพระเวฬุวัน ทานเหลานั้นเปนเอหิภิกขุ 
พระพุทธองคทรงเห็นการประชุมใหญของพระสงฆประกอบดวยองค ๔ จึง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข” จากขอความดังกลาวคําที่พิมพตัวหนาสอดคลองกับขอใด 

 1) วัดที่นางวิสาขาสรางถวายพระพุทธเจา, พระสงฆที่ปฏิบัติดีแลว, โอวาท ๔ 
 2) วัดที่พระพุทธเจาตรัสรู, พระสงฆอุปฏฐากพระพุทธเจา, พรหมวิหาร ๔ 
 3) วัดที่พระเจาอชาตศัตรูสราง, พระสงฆที่บรรลุอรหันต, อริยสัจ ๔  
 4) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา, พระสงฆที่พระพุทธเจาประทานอุปสมบทให, 

จาตุรงคสันนิบาต  
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 องคกรที่

ทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา คือองคกรใด 
 1) สภาปฏิรูปแหงชาติ  2) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
 3) คณะรักษาความสงบแหงชาติ 4) สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
3. “นายมนัสรับทราบขาวลือเรื่องสวนตัวของผูบริหารบานเมืองในทางลบ จากสื่อทางไลน 

ซึ่งเปนเรื่องที่เสียหาย นายมนัสไมแนใจวาขาวลือนั้นจะเปนขาวจริงหรือเท็จ    
จึงไมสงขาวลือหรือไมเลาขาวลือใหผูใดตอ เนื่องจากวิเคราะหวาไมนาเชื่อถือ   
ไมรูแหลงขาวแนนอน ผูเขียนไมเปดเผยตัว” การกระทําของนายมนัสเขากับ   
คําสอนในขอใดจึงถูกตองที่สุด 

 1) มองโลกในแงดี อารมณก็ดี 2) เลือกรับและปฏิเสธขาวสาร 
 3) ตนเปนที่พึ่งแหงตน  4) ใชขันติเปนเครื่องดํารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. นายประพันธเดินทางไปเที่ยวตางประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ

ประเทศหนึ่ง เขาสังเกตวาในประเทศเผด็จการนั้น ผูนําตองการใหประชาชนมีวินัย 
และรับผิดชอบตอสังคม เชนเดียวกับประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย   
เขาสังเกตวา สิ่งที่ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการไมมีคืออะไร 

 1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน 
 2) อุดมการณทางการเมือง 
 3) การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
 4) การเห็นความสําคัญของอํานาจรัฐเหนือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) น้ําเสียง 
   ในการสื่อสารสิ่งที่ควรคํานึง ไดแก 
   - หัวขอเรื่อง ที่ใชในการสนทนาเปนการดึงดูดความสนใจ และ

เปนการประเมินผลไดวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
   - มารยาทและกาลเทศะ เปนสิ่งที่ถือวาสําคัญที่สุด หากเปนการ

สนทนากันครั้งแรกถือเปนการสรางความประทับใจ และถือเปนการใหเกียรต ิ   
คูสนทนาดวย  

2. เฉลย 3) เธอไมตองจารไนใหมากความหรอก 
   ที่ถูกตอง คือ จาระไน  
3. เฉลย 1) ทะเลสาบ  ไตฝุน  ประณต 
  2) กลาสี ที่ถูกตอง คือ กะลาสี 
  3)  พิศมัย ที่ถูกตอง คือ พิสมัย 
  4) มัคคุเทศน ที่ถูกตอง คือ มัคคุเทศก  
4. เฉลย 4) ปู  มะเขือ  ถลมทลาย 
   ปู เปนคํามูล 
   มะเขือ เปนคําประสม กรอนเสียงมาจาก หมากเขือ 
   ถลมทลาย เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  1) ชบา เปนคํามูล 
   กักตุน, ทุบตี เปนคําซอนเพื่อความหมาย 
  2) เข็มขัด, ชายหาด เปนคําประสม 
   สบู เปนคํามูล 
  3) ทนาย เปนคําประสม กรอนเสียงมาจาก ทานนาย 
   ตะวัน เปนคําประสม กรอนเสียงมาจาก ตาวัน 
   รูปภาพ เปนคําซอนเพื่อความหมาย  
5. เฉลย 3) กรกฎาคม  อานวา  กะ-รัก-กะ-ดา-คม 
   คําอานที่ถูกตอง คือ กะ-ระ-กะ-ดา-คม 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา, พระสงฆที่พระพุทธเจาประทาน

อุปสมบทให, จาตุรงคสันนิบาต 
   วัดเวฬุวันเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา พระเจาพิมพิสาร

ถวายปาไผสรางวิหารที่ประทับของพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ 
   เอหิภิกขุ หมายถึง พระสงฆที่พระพุทธเจาประทานอุปสมบทให 
   ประกอบดวยองค ๔ หมายถึง ในวันเพ็ญเดือน 3 พระพุทธเจา 

ทรงเห็นการประชุมของสงฆ ประกอบดวยองค ๔ คือ 
   1. พระจันทรเสวยฤกษมาฆะ 
   2. พระสงฆสาวก 1,250 องค มาประชุมกันมิไดนัดหมาย 
   3. พระสงฆสาวกเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุ (พระสงฆที่พระพุทธเจา

บวชให) 
   4. พระสงฆเหลานั้นลวนเปนพระอรหันต 
   การประกอบดวยองค ๔ คือ จาตุรงคสันนิบาต  
2. เฉลย 4) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 มาตรา 6 ใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน
สองรอยยี่สิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย โดยการ
เกิดและมีอายุไมต่ํากวาสี่สิบป ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา 

   ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและ
รัฐสภา 

   - สภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเกิดการ
ปฏิรูปในดานตางๆ เชน การเมือง  การบริหารราชการแผนดิน เปนตน 

   - คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ 
   - คณะรักษาความสงบแหงชาติ ทําหนาที่กําหนดนโยบายการ

บริหารราชการแผนดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหนา และนโยบายระยะยาวเพื่อให
สวนงานระดับแปลงนโยบายสูการปฏิบัติและระดับปฏิบัติดําเนินการตาม
นโยบายที่กําหนดไว  

3. เฉลย 2) เลือกรับและปฏิเสธขาวสาร 
   ปจจัยที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติและดํารงชีวิตใหมีความสุข 

มีหลายประการ เชน การทําตนใหเปนประโยชนและมีคุณคาแกตนเองและ
สังคม มีทักษะทางอารมณในเชิงบวก เสียสละเพื่อสวนรวม เปนตน สวนกรณี
ขาวลือที่ไมดีที่ผานมาในสื่อตางๆ อยางรวดเร็ว เราควรเลือกรับแตขอมูลที่เปน
ประโยชน รูจักวิเคราะหความนาเชื่อถือจากแหลงขาว และผลแหงการกระทํา
ของขาวที่ไมดี จึงใชวิจารณญาณในการเลือกรับและปฏิเสธขาวลือที่ไมดีดวย
การไมกระจายขาวตอ  

4. เฉลย 3) การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
   ประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการ จะไมตองการใหประชาชนแสดง

ความเห็นหรือมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ประชาชนถูกจํากัดสิทธิ 
เสรีภาพทางการเมือง บางประเทศอาจมีการเลือกตั้ง แตเปนการเลือกตั้งที่จํากัด
สิทธิ เชน มีพรรคการเมืองพรรคเดียว หรือเลือกตั้งสมาชิกพรรค หรืออื่นๆ 
เห็นความสําคัญของอํานาจรัฐวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด รัฐเปนผูออกกฎหมายให
ประชาชนปฏิบัติตาม 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


