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 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดแสดงทรรศนะของกวีที่แตกตางไปจากขออื่น 
 1)  “ทรลักษณอักกตัญุตาขา เทพเจาก็จะแชงทุกแหงหน 
  ใหทุกขรอนงอนหงอทรพล พระเวทมนตเสื่อมคลายทําลายยศ” 
 2)  “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต 
  แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” 
 3)  “เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา 
  แมนแตกราวรานรอยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง” 
 4)  “เมื่อยามยิ้มยิ้มไวแตในพักตร อยายิ้มนักเสียสงาพาสลาย 
  อยาเทาแขนเทาคางใหหางกาย อยากรีดกรายกรอมเพลาะเที่ยวเราะเริง”  
2. ขอใดไมปรากฏวัจนภาษา 
 1) เฝาเลี้ยงดูลูกผูกเปลแลวเหชา จนใหญกลาอายุไดแปดป 
 2) ชื่นแตหนาอารมณนั้นกรมกรอม แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง 
 3) แกลงดับเดือดเงือดงดอดฤทัย ทําปราศรัยเสียงหวานดวยมารยา 
 4) มาตรีชาวากูผิดในกิจกรม จะใหสมน้ําหนาสาแกใจ  
3.  “ปจจุบันสังคมไทยมีความรวดเร็วสะดวกสบายเปนฐานของความคิดและ

การกระทําในทุกๆ เรื่อง แมกระทั่งเรื่องการถวายสังฆทานก็เชนเดียวกัน พบวา
ทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนยังคงมีความเลื่อมใสศรัทธา การทําบุญดวยการถวาย
สังฆทานแดพระภิกษุตามวัดตางๆ และก็ใชบริการของรานคาที่มักจะจัดเครื่อง
สังฆทานบรรจุลงในถังเหลืองเอาไวอยางเรียบรอยในราคาที่ไมแพงนัก การ
ถวายสังฆทานนั้นเปนการไดอานิสงสสูงสุดก็จริง แตของใชตางๆ ที่ปะปนกันอยู
ในถังที่ทางรานคาจัดเอาไวแลวเปนระยะเวลานาน โดยถูกปดฝาถังสนิทแนน
ดวยพลาสติกใสทําใหผงซักฟอกซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งของที่บรรจุอยูในถังสังฆทาน
ดังกลาวสงกลิ่นตลบอบอวลอยูในถังทําใหสิ่งของอื่นๆ ใชการไมไดเลย ดังนั้น
การถวายสังฆทานดวยสิ่งของที่พระภิกษุสงฆนําไปใชประโยชนไมไดยังคงจะได
บุญอยูหรือไมเราคงตองทบทวนกันดูสักครั้ง” 

 ขอใดคือประเด็นการโตแยงของขอความขางตนนี้ 
 1) การถวายสังฆทานแดพระภิกษุในยุคปจจุบันยังคงไดอานิสงสสูงสุดหรือไม 
 2) รานคาในปจจุบันจัดเครื่องสังฆทานไดถูกตองตามรูปแบบการถวายสังฆทาน

หรือไม 
 3) เครื่องสังฆทานจากรานคาที่นํามาถวายแดพระภิกษุสงฆชวยสรางอานิสงสได

จริงหรือไม 
 4) การถวายสังฆทานโดยซื้อจากรานคาที่ จัดเตรียมไวแลวพระภิกษุสงฆ

นําไปใชประโยชนไดหรือไม  
4. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) ไขมัน  ระแทะ  ละเลย 2) ภูตผี  โลเล  ฟนฟู 
 3) กระจง  ขัดแยง  รวงหลน 4) เพงเล็ง  ดาวดับ  คร่ําครวญ  
5. ขอใดมีคําที่สะกดดวยมาตราแมกกมากที่สุด 
 1) กอนเมฆลอยตัวต่ําทําใหทุกจังหวัดในภาคเหนือมีฝนอยางทั่วถึง 
 2) ฉันไมเขาใจวาทําไมหนุมสาวในยุคนี้รักเร็วเลิกเร็วจนนาเวียนหัว 
 3) ประมุขของครอบครัวชอบใสไขมุกสีเทาคลายเมฆเวลาเดินทางไปภาคใต 
 4) ใชปลาดุกนายางรับประทานกับน้ําปลาหวานสะเดาแทนกุงเผาที่แสนแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การที่แตละประเทศมีระดับความพรอมเกี่ยวกับทรัพยากร และความสามารถใน

การผลิตสินคาที่แตกตางกัน ทําใหเกิดกิจกรรมใด 
 1) การคาระหวางประเทศ 
 2) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 3) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการกูยืมระหวางประเทศ 
 4) นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
2. หนวยงานใดขององคการสหประชาชาติที่มีบทบาทในการใหความชวยเหลือใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของไทย 
 1) UNEP 2) UNDP 3) UNESCO 4) UNICEF  
3. ปจจัยใดทําใหการสงออกเครื่องถวยชามสังคโลกของสุโขทัยหมดความสําคัญลง 
 1) ดินของสุโขทัยหมดเพราะนําไปใชสรางศาสนสถานจนขาดแคลน 
 2) พระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยในราชวงศตอๆ มาไมใหการสนับสนุนตอ 
 3) ดินเสื่อมสภาพเพราะอุทกภัยครั้งใหญที่พัดพาดินตะกอนมาจากภาคเหนือ 
 4) จีนผลิตเครื่องลายครามน้ําเงิน-ขาวสงออกจําหนายและเปนที่นิยมมากกวา  
4. หนทางดับทุกขใหหมดสิ้นไป คือ องคประกอบของอริยสัจ ๔ ขอใด 
 1) ทุกข 2) สมุทัย 3) นิโรธ 4) มรรค  
5. ขั้นตอนใดของชีวิตตามหลักอาศรม 4 ที่ตองประกอบพิธีอุปนยสังสการ      

ตามศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) พรหมจารี  2) คฤหัสถ 3) วานปรัสถ  4) สันยาสี 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1)  “ทรลักษณอักกตัญุตาขา เทพเจาก็จะแชงทุกแหงหน 
   ใหทุกขรอนงอนหงอทรพล พระเวทมนตเสื่อมคลายทําลายยศ” 
   เปนการแสดงทรรศนะที่เกิดจากความเชื่อ 
  2) เปนการแสดงทรรศนะที่เกิดจากคานิยมวาชอบคนพูดไพเราะ 
  3) เปนการแสดงทรรศนะที่เกิดจากคานิยมวานิยมผูหญิงที่บริสุทธิ์     

รักนวลสงวนตัว 
  4) เปนการแสดงทรรศนะที่เกิดจากคานิยมวาชอบผูหญิงเรียบรอย  
2. เฉลย 2) ชื่นแตหนาอารมณนั้นกรมกรอม    แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง 
   ไมปรากฏการใชภาษาสื่อสารกับผูอื่น  
3. เฉลย 3) เครื่องสังฆทานจากรานคาที่นํามาถวายแดพระภิกษุสงฆชวยสราง

อานิสงสไดจริงหรือไม 
   เนื่องจากในขอความนี้มีการนําเสนอทรรศนะ 2 ทรรศนะ คือ       

คนนิยมถวายเครื่องสังฆทานโดยนํามาจากรานคาที่ไดจัดเตรียมไวแลว เพราะ
สะดวกสบาย และเชื่อวาไดอานิสงสสูง อีกทรรศนะหนึ่ง คือ เครื่องสังฆทานที่
นํามาถวายแดพระภิกษุสงฆที่ทางรานคาไดจัดเตรียมไวแลว พบวาของใชตางๆ 
ไมสามารถใชการได จึงไมนาจะไดรับอานิสงสจากการถวายในลักษณะเชนนี้  

4. เฉลย 2) ภูตผี  โลเล  ฟนฟู 
   ภูตผี  ฟนฟู เปนคําซอนที่มีความหมายคลายกัน 
   โลเล เปนคําซอนเพื่อเสียงโดยสังเกตจากเสียงพยัญชนะตน /ล/ 

เหมือนกัน และประกอบดวยสระโอและสระเอ ซึ่งจัดเปนสระเสียงยาวทั้งคู ตลอดจน
เสียงวรรณยุกตของคําวา “โลเล” เปนวรรณยุกตเสียงเดียวกัน คือ เสียงสามัญ 

  1) ระแทะ เปนคํามูล 2 พยางค 
   ไขมัน  ละเลย เปนคําซอน 
  3) กระจง เปนคํามูล 2 พยางค 
   ขัดแยง  รวงหลน เปนคําซอน 
  4) ดาวดับ เปนประโยค 
   เพงเล็ง  คร่ําครวญ เปนคําซอน  
5. เฉลย 3) ประมุขของครอบครัวชอบใสไขมุกสีเทาคลายเมฆเวลาเดินทางไป

ภาคใต 
   มีคําที่สะกดดวยมาตราแมกก 4 คํา คือ คําวา ประมุข ไขมุก เมฆ ภาค 
  1) มีคําที่สะกดดวยมาตราแมกก 3 คํา คือ คําวา เมฆ ทุก ภาค 
  2) มีคําที่สะกดดวยมาตราแมกก 3 คํา คือ คําวา ยุค รัก เลิก 
  4) มีคําที่สะกดดวยมาตราแมกก 1 คํา คือ คําวา ดุก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) การคาระหวางประเทศ 
   สาเหตุที่เกิดการคาระหวางประเทศ คือ ความแตกตางดาน

ทรัพยากร และดานความสามารถในการผลิต  
2. เฉลย 3) UNESCO 
   องคการยูเนสโก คือ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ ใหความชวยเหลือและอนุรักษวัฒนธรรม 
  1) UNEP แผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (United 

Nations Environment Programe) 
  2) UNDP แผนงานสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (United Nations 

Development Programe) 
  4) UNICEF องคการสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ  
3. เฉลย 4) จีนผลิตเครื่องลายครามน้ําเงิน-ขาวสงออกจําหนายและเปนที่นิยม

มากกวา 
   เครื่องสังคโลก หมายถึง เครื่องปนดินเผาที่ผลิตขึ้นในรูปภาชนะ

เครื่องใช และเครื่องประดับอาคารตางๆ เชน ถวย ชาม จาน ไหดิน โองน้ํา     
ขวดดิน กระปุก ปานน้ําชา ชอน ตลอดจนตุกตารูปคน รูปสัตว 

   การผลิตเครื่องสังคโลกเริ่มสมัยสุโขทัย เครื่องสังคโลกไดรับการ
สงเสริมเปนสินคาออกและขยายการผลิตจํานวนมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา การ
ผลิตเครื่องสังคโลกลดลงตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 23 เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่
ทําใหตลาดการคาเครื่องสังคโลกเปลี่ยนแปลง คือ การที่จีนผลิตเครื่อง       
ลายครามน้ําเงิน-ขาวสงออกจําหนาย ซึ่งกลายเปนที่นิยม   

4. เฉลย 4) มรรค 
   มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงทางดับทุกข คือ ใหบรรลุนิพพาน  
5. เฉลย 1) พรหมจารี 
   หลักอาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนของชีวิตจนกระทั่งหลุดพนจาก

สังสารวัฏ มี 4 ขั้นตอน ไดแก 
   1. พรหมจารี เปนชวงวัยแรกของบุคคล ตองศึกษาเลาเรียน 

คัมภีรพระเวท และประพฤติพรหมจรรยตองประกอบพิธีอุปนยสังสการ (พิธี
สังสการ คือ พิธีประจําบาน 12 ประการ สําหรับคนในวรรณะกษัตริย 
พราหมณ และแพศย) 

   2. คฤหัสถ เปนชวงชีวิตที่อยูในวัยของการครองเรือน จนถึงเมื่อ
บุตรของตนเขาถึงอาศรมคฤหัสถ 

   3. วานปรัสถ เปนชวงชีวิตที่ออกไปอยูปาหาความสงบ โดยมอบ
ทรัพยสมบัติใหกับบุตรธิดาของตน 

   4. สันยาสี เปนชวงชีวิตที่อยูในวัยเสียสละทุกอยาง โดยการสละ
ชีวิตคฤหัสถถือออกบวช เพื่อความหลุดพนจากสังสารวัฏ 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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