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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคํา “ที่, ซึ่ง, อัน” ไมถูกตอง 
 1) คุณยายซึ่งอาศัยอยูคนเดียวขางบานปวยเปนโรคมะเร็ง  
 2) พะยูนเปนสัตวที่ใกลสูญพันธุของจังหวัดตรัง 
 3) หัวหินเปนแหลงทองเที่ยวที่หนุมสาวยังคงนิยม 
 4) ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยมุงเนนใหคนประพฤติดี  
2. สํานวนไทยในขอใดไมแสดงถึงความผูกพันของวิถีชีวิตกับศาสนา 
 1) ชายสามโบสถ   2) ตัดหางปลอยวัด 
 3) ตักบาตรถามพระ  4) ไกแกแมปลาชอน  
3. “เมื่อวานนี้ฉันไปหางเปดใหมมานะ หรูอยาบอกใครเชียว อยางเธอคงไมมีโอกาส

ไดไปหรอก”  ขอใดเปนการประเมินผลบทสนทนาขางตนไดเหมาะสมที่สุด 
 1) พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป 
 2) รูจักสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง 
 3) สามารถใชสํานวนภาษาไดอยางเปนกันเอง 
 4) ขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร  
4. คําพองเสียงในขอใดเขียนผิด 
 1) กลองโทรทรรศน  รายการโทรทัศน 2) เมืองทวาย  มะมวงทวาย 
 3) ปลาอินทรี  อินทรียแกกลา 4) ซาบซึ้ง  ทราบความ  
5. ขอใดอานไมถูกตอง 
 1) พลขับ  อานวา  พน-ละ-ขับ 2) อุตริ  อานวา  อุด-ตะ-หริ 
 3) ฉกษัตริย  อานวา  ฉก-กะ-สัด 4) กักขฬะ  อานวา  กัก-ขะ-หละ  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “พระมหากษัตริยแหงกรงุรัตนโกสินทรที่ทรงปฏิรูปบานเมืองทุกดาน ทําใหประเทศชาติ

และประชาชนไดรับการพัฒนา เพื่อใหรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของ
ชาติตะวันตก” คําบรรยายดังกลาวหมายถึงรัชสมัยแหงพระมหากษัตริยพระองคใด 
พระราชกรณียกิจดังกลาวคือขอใด และผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจนี้คืออะไร 

 1) รัชกาลที่ 5 : โปรดใหตราพระราชบัญญัติการเลิกทาส ร.ศ. 124 : หามซื้อ
ขายคนเปนทาสโดยเด็ดขาด 

 2) รัชกาลที่ 4 : โปรดใหแตงเรือสําเภาไปคาขายกับตางประเทศ : หามซื้อขาย
คนเปนทาสโดยเด็ดขาด 

 3) รัชกาลที่ 3 : ทรงฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีโสกันต : 
เปนการพัฒนาดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศ 

 4) รัชกาลที่ 1 : โปรดใหตรากฎหมายคณะสงฆและสังคายนาพระไตรปฎก : 
เปนการพัฒนาดานการคมนาคมแนวใหมของประเทศ  

2. ประเทศใดในสหภาพยุโรปที่ไมไดใชตราสกุลเงินยูโร (Euro) 
 1) ออสเตรีย  เบลเยียม  ฟนแลนด  มอลตา 
 2) เยอรมนี  อิตาลี  ลักเซมเบิรก  ออสเตรีย 
 3) สเปน  สโลวีเนีย  เนเธอรแลนด  ไซปรัส 
 4) อังกฤษ  สวีเดน  เดนมารก  บัลแกเรีย  
3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในขอใดสามารถนํามาประยุกตใชกับผูนําหรือ

ผูปกครองประเทศ ตลอดจนผูบริหารองคกรตางๆ ไดนําไปปฏิบัติเพื่อการ
บริการงานที่ดี 

 1) ทศพิธราชธรรม   2) จักรวรรดิวัตร 
 3) กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔  4) ขอ 1) และ 2) ถูก 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “พุทธสาวกทานนี้เปนบุตรพราหมณชื่อกปละ แหงหมูบานมหาติฏฐะ เมืองราชคฤห 

แควนมคธ นามเดิมของทาน คือ ปปผลิ ทานขอบวชในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาทรงรับเปนสาวกของพระองค โดยวิธีการอุปสมบท (บวชพระ) 
สําเร็จดวยการให “โอวาท 3 ประการ” นับเปนวิธีการอุปสมบทพิเศษที่
พระพุทธเจาประทานใหเฉพาะทานเทานั้น” 

 พุทธสาวกทานนี้คือใคร ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาอยางไร และเปนผูที่มี
ความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยางไร 

 1) พระโมคคัลลานะ : ผูมีฤทธิ์เปนเลิศ : เปนประธานการสังคายนา
พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 

 2) พระมหากัสสปะ : ผูทรงธุดงคเปนเลิศ : เปนประธานการสังคายนา
พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 

 3) พระสารีบุตร : ผูมีประสบการณมาก : อัครสาวกเบื้องขวา 
 4) พระอัญญาโกณฑัญญะ : ผูมีปญญาเปนเลิศ : อัครสาวกเบื้องซาย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) คุณยายซึ่งอาศัยอยูคนเดียวขางบานปวยเปนโรคมะเร็ง 
   ที่ถูกตอง คือ “คุณยายที่อาศัยอยูคนเดียวขางบานปวยเปนโรคมะเร็ง”  
2. เฉลย 4) ไกแกแมปลาชอน 
   ไมแสดงถึงความผูกพันของวิถีชีวิตกับศาสนา  
3. เฉลย 4) ขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
   เนื่องจากบทสนทนาขางตนแสดงใหเห็นชัดเจนวาผูพูดกลาวดูถูก

ผูอื่น ซึ่งเปนการขาดคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสารมากที่สุด  
4. เฉลย 2) เมืองทวาย  มะมวงทวาย 
   ที่ถูกตอง คือ “มะมวงทะวาย”  
5. เฉลย 3) ฉกษัตริย  อานวา  ฉก-กะ-สัด 
   ที่ถูกตอง คือ ฉอ-กะ-สัด  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) รัชกาลที่ 5 : โปรดใหตราพระราชบัญญัติการเลิกทาส ร.ศ. 124 : 

หามซื้อขายคนเปนทาสโดยเด็ดขาด 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงปฏิรูป

บานเมืองและราษฎรใหพัฒนาทุกดาน จนกระทั่งป พ.ศ. 2448 โปรดใหตรา-
พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 ขึ้น ซึ่งมีสาระสําคัญคือการหามซื้อขาย        
คนเปนทาสโดยเด็ดขาด นับเปนการวางพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของราษฎร และเปน
การพัฒนาประเทศใหเจริญรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก  

2. เฉลย 4) อังกฤษ  สวีเดน  เดนมารก  บัลแกเรีย 
   ยูโรโซน (Eurozone) คือ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ใชเงินสกุลยูโร 

ซึ่งเปนสหภาพการเงินจัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2542 ประกอบดวยรัฐสมาชิก 18 ประเทศ 
(มกราคม 2557) ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ 
ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สโลวีเนีย ไซปรัส 
มอลตา สโลวาเกีย เอสโตเนีย และลัตเวีย ประเทศที่ไมไดใชสกุลเงินยูโร คือ 
อังกฤษ สวีเดน เดนมารก บัลแกเรีย โรมาเนีย ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด 
และลิทัวเนีย สวนสหภาพยุโรปเปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณของ 28 ประเทศ 

3. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
  1) ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมสําหรับผูปกครอง 10 ประการ ไดแก 
   1. ทาน คือ การให 
   2. ศีล คือ การประพฤติดี 
   3. ปริจจาคะ คือ การบริจาค เสียสละ 
   4. อาชชวะ คือ ความซื่อสัตย 
   5. มัททวะ คือ ความออนโยน 
   6. ตบะ คือ การมีจิตใจเขมแข็ง 
   7. อักโกธะ คือ ความไมโกรธ 
   8. อวิหิงสา คือ การไมเบียดเบียน 
   9. ขันติ คือ การอดทน 
   10. อวิโรธนะ คือ การประพฤติตนมิใหผิดทํานองคลองธรรม 
  2) จักรวรรดิวัตร คือ หนาที่ประจําสําหรับผูปกครอง ไดแก 
   1. ธรรมาธิปไตย คือ การถือหลักความถูกตองดีงาม 
   2. ธรรมมิการักขา คือ การปกครองดูแลผูใตปกครองอยางทั่วถึง 
   3. อธรรมการ คือ มิใหการกระทําที่ไมเปนธรรมเกิดขึ้น 
   4. ธนานุประธาน คือ นําทรัพยไปเฉลี่ยใหผูเดือดรอน 
   5. สมณพราหมณปริปุจฉา คือ มีที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิทั้งทาง

โลกและทางธรรม 
  3) กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ หมายถึง ธรรมสําหรับดํารงความมั่งคั่งของ

ตระกูลใหยั่งยืน ประกอบดวย 
   1. นัฏฐคเวสนา หมายถึง ของหายของหมด รูจักหามาไว 
   2. ชิณณปฏิสังขรณา หมายถึง ของเกาชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
   3. ปริมิตปานโภชนา หมายถึง รูจักประมาณในการใชจายทรัพย 
   4. อธิปจจสีลวันตสถาปนา หมายถึง ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบาน 

แมเรือน 
   ฉะนั้น ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร จึงเปนธรรมสําหรับ

ผูปกครองประเทศ  
4. เฉลย 2) พระมหากัสสปะ : ผูทรงธุดงคเปนเลิศ : เปนประธานการสังคายนา

พระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 
   พระมหากัสสปะ เปนบุตรพราหมณชื่อกปละ นามเดิมของทานคือ 

ปปผลิ มีจิตใจทางธรรม ทานเขาไปขอบวช พระพุทธเจาไดประทานพุทธโอวาท 
3 ขอ ดังนี้ 

   1. ใหมีหิริ โอตตัปปะอยางแรงกลาในภิกษุทั้งหลาย ทั้งพระเถระ 
พระนวกะ และพระผูเสมอกับตน หมายถึง ใหยําเกรงตอพระสงฆทุกระดับ 

   2. ใหตั้งใจฟงธรรม พิจารณาเนื้อหาของธรรมจนเขาใจแจมแจง 
   3. ใหเจริญกายคตาสติอยูเสมอ หมายถึง ใหมีสติพิจารณา

รางกายวานาเกลียด ปฏิกูลไมจีรังยั่งยืน เพื่อคลายความยึดติด การอุปสมบท
ของทานสําเร็จดวยการใหโอวาท 3 ประการ หลังอุปสมบทแลวทานมีชื่อเรียก
ตามโคตรวา “มหากัสสปะ” หลังจากบวชได 7 วัน บรรลุเปนพระอรหันต ทานมี
นิสัยชอบความสงบสงัด ปลีกตัวไปอยูปา ถือธุดงค 3 ขออยางเครงครัด คือ 

   1. ถือผาบังสุกุลเปนวัตร คือ นําเศษผาที่เขาทิ้งแลวมาเย็บเปน
ผานุงหมเอง ไมรับผาจีวรที่เขานํามาถวาย 

   2. ถือบิณฑบาตเปนวัตร คือ บิณฑบาตเสมอมิไดขาด ไมรับ
อาหารที่เขานําไปถวายถึงที่อยู และไมรับนิมนตไปฉันในบาน 

   3. ถือการอยูปาเปนวัตร คือ อาศัยอยูในปาเทานั้นไมเขาไปอยู   
ในเมือง ยกเวนกรณีจําเปน ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเปน “ผูทรงธุดงค
เปนเลิศ” เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 3 เดือน ทานเปน
ประธานในการทําสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 ทานจึงเปนตัวอยางในทาง
ดีงามที่เครงครัดในพระธรรมวินัย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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