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 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “บานนี้นาอยูและมีราคาไมแพงอยางที่คิด” ขอความขางตนมีการละคําชนิดใดไว 
 1) บุพบท   2) ประพันธสรรพนาม 
 3) ลักษณนาม   4) กริยานุเคราะห  
2. ความในขอใดไมใชอติพจนโวหาร 
 1) ทํางานเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็ยังไมมีใครเห็นใจ 
 2) ตอใหรองไหจนน้ําตาเปนสายเลือดเขาก็จะไมหวนกลับมา 
 3) โลกนี้ไมมีอะไรที่แนนอนทุกอยางยอมเสื่อมสลาย เวนไวแตความรักของเรา

ทั้งสอง เราจะครองรักกันไปทุกชาติภพตราบกัลปาวสานต 
 4) ดวงตะวันสอนใหเราขยัน อดทน ไมหวั่นไหว ยามเชาชมวาอบอุนอยูไมทันไร 

พอถึงกลางวันกลับบนวาแดดแรงเหลือเกิน วันใดมืดมัวก็กลับรําพึงวาทําไม
ไมมีแดด  

3. บทประพันธในขอใดแสดงน้ําเสียงตางไปจากขออื่น 
 1) ถึงรอยรสบุปผาสุมาลัย    จะชื่นใจเหมือนสตรีไมมีเลย 
 2) ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ    เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน 
 3) อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป    ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร 
 4) แมรักลูกลูกก็รูอยูวารัก    คนอื่นสักหมื่นแสนไมแมนเหมือน  
4. ประโยคในขอใดแสดงเจตนาที่ตางจากขออื่น 
 1) เธอจะไปงานเลี้ยงที่วังจุฑาเทพดวยจริงๆ หรือ 
 2) คนประเภทอยางมารตีนะหรือจะไมมา 
 3) เธอคิดไตรตรองดีแลวหรือถึงไดทําแบบนี้ 
 4) เขาหรือเธอ ที่แอบอานจดหมายฉบับนี้ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดเปนการปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจของมุสลิมแตละคนตามหลักปฏิบัติ 

5 ประการของศาสนาอิสลาม  
 1) การละหมาด เพื่อทําจิตใจใหระลึกถึงพระอัลลอฮ ซึ่งเสมือนเปนการซักฟอก

จิตใจใหบริสุทธิ์อยูทุกเวลา 
 2) การจายซะกาต เพื่อฝกใหมีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูที่ยากจนกวา 
 3) การถือศีลอด เพื่อกอใหเกิดความเมตตาสงสารตอผูที่หิวโหย และซาบซึ้งใน

อาหารที่พระอัลลอฮทรงประทานให 
 4) การประกอบพิธีฮัจญ เพื่อแสดงความเปนภราดรภาพของมนุษยทั่วโลก  
2. การมีอยูของนรกและสวรรคในพระพุทธศาสนาปรากฏอยูในเอกสารใด 
 1) พระปฐมสมโพธิกถา 2) มหาสังคายนาสูตร 
 3) สังคีติยวงศ   4) ไตรภูมิโลกวินิจฉัย  
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) ที่นิยมใชกันทั่วโลกมีขอเสียอยางไร 
 1) การผลิตหรือการบริโภคสินคาและบริการตางๆ จะถูกสั่งการจากรัฐ 
 2) การแทรกแซงตลาดโดยกลไกของรัฐอาจทําใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวง 
 3) เศรษฐกิจของประเทศอาจเผชิญวิกฤติ หากรัฐกําหนดความตองการผิดพลาด 
 4) การแขงขันกันผลิตนําไปสูการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ชนชาติในขอใดคือชนชาติสุดทายที่เขามาอยูในดินแดนพระจันทรเสี้ยวของ

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และไดสรางมรดกทางอารยธรรมใด 
 1) ชาวคาลเดียน (Chaldean) : สวยลอยบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) 
 2) ชาวฮิตไตท (Hittite) : หลอมเหล็กทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
 3) ชาวบาบิโลเนีย (Babylonia) : ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี 
 4) ชาวเปอรเซีย (Persian) : ศาสนาโซโรอัสเตอร (Zoroastrianism) 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ลักษณนาม 
   ขอความนี้ถาจะเขียนใหครบถวน ควรเขียนวา “บานหลังนี้นาอยู

และมีราคาไมแพงอยางที่คิด” คําวา “หลัง” เปนคําลักษณนามที่ถูกละไว  
2. เฉลย 4) ดวงตะวันสอนใหเราขยัน อดทน ไมหวั่นไหว ยามเชาชมวาอบอุนอยู

ไมทันไร พอถึงกลางวันกลับบนวาแดดแรงเหลือเกิน วันใดมืดมัวก็กลับรําพึงวา
ทําไมไมมีแดด 

   เปนบุคคลวตั เพราะสมมุติสิ่งตางๆ ใหมีกิริยาอาการความรูสึก
เหมือนมนุษย คือ ดวงตะวันสอนได 

  1), 2) และ 3) เปนอธิพจนโวหาร คือ กลาวเกินจริง  
3. เฉลย 2) ลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ    เจาจงอตสาหทําสม่ําเสมียน 
   น้ําเสียงของบทประพันธในตัวเลือกนี้ คือ การสั่งสอน 
  1), 3) และ 4) เปนน้ําเสียงของการบอกเลา หรือใหขอมูลเทานั้น  
4. เฉลย 2) คนประเภทอยางมารตีนะหรือจะไมมา 
   แสดงเจตนาแจงใหทราบ 
  1), 3) และ 4) แสดงเจตนาถามใหตอบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การประกอบพิธีฮัจญ เพื่อแสดงความเปนภราดรภาพของมนุษยทั่วโลก 
   หลักปฏิบัติ 5 ประการในศาสนาอิสลาม คือ การปฏิญาณตน,    

การละหมาด, การจายซะกาต, การถือศีลอด และการประกอบพิธีฮัจญเปนการ
ปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาในศาสนา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ภาค คือ 

   1. ภาคบังคับเปนรายบุคคล ตรงกับการปฏิญาณตน และการละหมาด 
   2. ภาคบังคับเปนสวนรวม ตรงกับการจายซะกาต และการถือศีลอด 
   3. ภาคความสมัครใจ ตรงกับการประกอบพิธีฮัจญ นั่นคือ     

การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไมวาจะ
เปนเพศชายหรือเพศหญิง จะมีความแตกตางกันทางดานภาษา รูปรางหนาตา 
ผิวพรรณ ฐานะชาติกําเนิดเพียงใด ก็ลวนแลวแตมีความเทาเทียมกันในการ
ประกอบพิธีกรรม อันแสดงใหเห็นถึงความเปนภราดรภาพ หรือความเปนพี่นอง
กันของมนุษย (มุสลิม) ทั่วโลกที่ตางก็เปนเครือญาติกัน 

2. เฉลย 4)  ไตรภูมิโลกวินิจฉัย 
   ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (ไตรภูมิฉบับหลวง) มีเนื้อหาแบบเดียวกัน

กับเตภูมิกถา ของพญาลิไท สมัยสุโขทัย  
   แบงออกเปน 4 ภาค คือ 
   1.  ภาคมนุสสกถา วาดวยประเทศที่อยูของมนุษย 
   2.  ภาคนิรยกถา วาดวยนรกอันเปนแดนแหงการทนทุกขทรมาน

ของผูประพฤติชั่ว 
   3.  ภาคเทวดา วาดวยสวรรคชั้นตางๆ ตลอดจนบรรยายเรื่องของ

เทวดาอยางละเอียด 
   4.  ภาควิสุทธิกถา วาดวยขอปฏิบัติอันจะพึงเปนแนวทางใหถึง   

ซึ่งธรรมบริสุทธิ์และบรรลุพระนิพพาน  
3. เฉลย 2) การแทรกแซงตลาดโดยกลไกของรัฐอาจทําใหเกิดการฉอราษฎร-

บังหลวง 
   ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
   1. เปนระบบเศรษฐกิจที่คอนขางมีความคลองตัว 
   2. มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรของ

ระบบ กิจการใดที่กลไกราคาสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะ
ปลอยใหเอกชนเปนผูดําเนินการ (ใชระบบของการแขงขัน) แตถากิจการใดที่
กลไกราคาไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะเขามาดําเนินการแทน  

   3. รวมขอดีของทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
เขาไวดวยกัน  

   ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม  
   1. การมีกําไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอาจกอใหเกิด

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะ และรายไดเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
   2. รัฐสามารถเขามาแทรกแซงตลาดโดยใชกลไกรัฐ อาจกอใหเกิด

ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเกิดการบิดเบือน การใชทรัพยากรของระบบ
เศรษฐกิจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

   3. ปญหาเอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มที่ เนื่องจากไมแนใจ      
ในสถานการณทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความผันผวนและ
แปรเปลี่ยนไดงาย อาจทําใหเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนไปอยางไมตอเนื่อง  

4. เฉลย 4) ชาวเปอรเซีย (Persian) : ศาสนาโซโรอัสเตอร (Zoroastrianism) 
   ชาวเปอรเซีย (Persian) คือ ชนชาติสุดทายที่เขามาอยูในดินแดน

พระจันทรเสี้ยว และไดสรางมรดกทางอารยธรรม คือ ศาสนาโซโรอัสเตอร 
(Zoroastrianism) บางเรียกวา “ศาสนาปารซี” เพราะเกิดขึ้นในเปอรเซีย 
(ประเทศอิหรานในปจจุบัน) เมื่อประมาณหกศตวรรษกอนคริสตกาล บางเรียกวา 
“ลัทธิมาสดา” เนื่องจากมีการบูชาพระเจาอาหุรมาสดา (Ahura Mazda) ซึ่งเปน
พระเจาแหงความดีและแสงสวาง ผูที่นับถือใชแสงประทีปเปนเครื่องหมาย  
แหงการบูชา บางเรียกวา “ศาสนาบูชาไฟ” (Religion of Fire Worshipper)   
มีศาสดา คือ ซาราธุสตรา (Zarathustra) ศาสนานี้เกิดขึ้นบริเวณที่ราบสูงใน
อารเซอรไบจาน ติดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือใกลชายแดนรัสเซียในปจจุบัน 
แตเสื่อมสลายลง เพราะพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ซึ่งมีชัยเหนือเปอรเซีย 
ทรงบังคับใหชาวเปอรเซียนับถือเทพเจากรีกแทน จากนั้นชาวอาหรับก็รุกราน 
เขามาและไดบังคับใหชาวเปอรเซียนับถือศาสนาอิสลาม 

   ทั้งนี้ ชาวเปอรเซียที่ไมยอมนับถือศาสนาอิสลามจึงอพยพมาที่เมือง
บอมเบย (มุมไบ) ประเทศอินเดีย  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


