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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 4/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ใชขอมูลบรรณานุกรมตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  ศ. ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ. 2554. เพื่ออนาคต มศว. บันทึกอธิการบดี 2546-2550. 

พิมพครั้งแรก กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ 
 ก. ขอใดไมจําเปนตองใสไวในการเขียนบรรณานุกรมขางตน 
  1. คํานําหนาชื่อผูแตง 2. ครั้งที่พิมพ 
  3. ปที่พิมพ   4. สํานักพิมพ 
 ข. ในการเรียงลําดับบรรณานุกรม ขอใดควรเรียงตอจากบรรณานุกรมขางตน 
  1. พูนผล อรุณรักถาวร. 2529. คีตมหาราช. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 27 หนา. 
  2. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 2547. มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 

5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 28 พุทธศักราช 2547. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
เซเวน พริ้นติ้ง. 354 หนา. 

  3. สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2531.  
เพ็ญพิริยะเกินจะรําพัน. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือ. 287 หนา. 

  4. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9. 2549. คีตมหาราช. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัททรงสิทธิวรรณ จํากัด. 28 หนา. 

 1) ก-1 / ข-1 2) ก-1 / ข-2 3) ก-1 / ข-3 4) ก-1 / ข-4  
2. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้ 
   “ครั้นบดินทรดาลได สดับพยากรณ .................... 
  ธิราชแผวพูนเกษม 
   เปรมปรีดีปราโมทย .................... เพราะพระโหรหากแก 
  กลาวตองตามฝน” 
 ก. 1. ให 2. ได 3. ไว 4. ไท 
 ข. 1. แล 2. แท 3. แม 4. แฮ 
 1) ก-1 / ข-2 2) ก-2 / ข-1 3) ก-3 / ข-2 4) ก-4 / ข-2  
3. สามีพูดวา “จะไปจายกับขาว อยาลืมซื้อหนังสือพิมพมาดวยนะ จะอานขาว

การเมือง” 
 คําพูดของภรรยาตามขอใดไมสัมพันธกับคําพูดของสามีขางตน 
 1) วันวันไมเห็นทําอะไร อานแตหนังสือ 
 2) มันอรอยกวากินขาวหรือไงจะ 
 3) จะเอาฉบับไหนละ 
 4) เมื่อคืนนี้ฝนเห็นเปด 2 ตัว สงสัยงวดนี้แปดแปด  
4. “น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย” 
 ขอความขางตนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 1) การเลี้ยงปลาตองรูจักการใชน้ําใหเหมาะกับสภาพปลา 
 2) ปลาบางชนิดชอบน้ํารอน ปลาบางชนิดชอบน้ําเย็น 
 3) หวานเปนลม ขมเปนยา 
 4) การใชคําพูดที่ถูกกาลเทศะ ยอมชนะในทุกสิ่ง  
5. ภรรยาพูดวา “เย็นนี้จะกลับมาทานขาวไหม จะตําน้ําพริกปลาทูของโปรดไวรอ 

หรือวานัดกิ๊กไว” 
 คําพูดของสามีในขอใดไมสัมพันธกับคําพูดของภรรยาขางตน 
 1) ใชสิ จะรับกิ๊กมาทานขาวดวย 2) ไมดีกวา จะไปหานองหนูที่หอ 
 3) ขอแกงเลียงสักถวยไดไหม 4) จะใหรออีกนานไหม ใจจะขาดแลวนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ภาษีอากรในขอใดตอไปนี้ จัดเปนภาษีทางออมทั้งหมด 
 1) ภาษีเงินได ภาษีดอกเบี้ย ภาษีปาย 
 2) ภาษีที่ดิน อากรมหรสพ ภาษีรางวัล 
 3) ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีศุลกากร 
 4) ภาษีมรดก ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่  
2. ประเทศใดตอไปนี้ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรแตกตางจากขออื่นๆ 
 1) อังกฤษ - นิวซีแลนด 2) ญี่ปุน - ศรีลังกา   
 3) สิงคโปร - คิวบา  4) อัฟกานิสถาน - สวิสเซอรแลนด  
3. ขอตอไปนี้เปนประโยชนของการปฏิบัติวิปสสนาเบื้องตน ยกเวนขอใด 
 1) ไมกังวลใจ 2) ไมหลงลืม 3) ไมเกิดทุกข 4) ไมฟุงซาน  
4. “สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ ...” บทสวดมนตที่เริ่มตนดวยขอความดังกลาวนี้ 

มีความเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) บทนมัสการพระพุทธเจา 2) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 3) บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ 4) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ  
5. ไตรสิกขามีความสัมพันธกับหลักธรรมขอใดมากที่สุด 
 1) มรรค 2) ไตรลักษณ 3) สัทธรรม 4) อธิปไตย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ก-1 / ข-3 
   ก. 1. คํานําหนาชื่อผูแตง 
   ข. 3. สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 

2531. เพ็ญพิริยะเกินจะรําพัน. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือ. 287 หนา.  
2. เฉลย 4) ก-4 / ข-2 
    “ครั้นบดินทรดาลได สดับพยากรณไท 
   ธิราชแผวพูนเกษม 
    เปรมปรีดีปราโมทยแท เพราะพระโหรหากแก 
   กลาวตองตามฝน”  
3. เฉลย 4) เมื่อคืนนี้ฝนเห็นเปด 2 ตัว สงสัยงวดนี้แปดแปด 
   ไมสัมพันธกับคําพูดของสามี  
4. เฉลย 3) หวานเปนลม ขมเปนยา 
   น้ํารอนปลาเปน - คําพูดที่ตรงไปตรงมา ฟงไมไพเราะ เปนการ

เตือนใหระวังตัว แตไมเปนพิษเปนภัย  
   น้ําเย็นปลาตาย - คําพูดที่ไพเราะออนหวาน ทําใหตายใจ อาจเปน

โทษเปนภัยได 
   หวานเปนลม ขมเปนยา - คําชมมักไรสาระทําใหลืมตัว ขาดสติ 

แตคําติมักเปนประโยชนทําใหไดคิด  
5. เฉลย 4) จะใหรออีกนานไหม ใจจะขาดแลวนะ 
   ไมสัมพันธกับคําพูดของภรรยา 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีศุลกากร 
   ภาษีทางตรง เปนภาษีที่รัฐกําหนดเก็บจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

เมื่อเสียภาษีแลวจะผลักภาระการเสียภาษีไปใหผูอื่นไมได เชน ภาษีเงินได ภาษี
มรดก ภาษีที่ดิน  

   ภาษีทางออม เปนภาษีที่รัฐกําหนดเก็บจากผูใด ผูนั้นสามารถผลัก
ภาระการเสียภาษีไปใหผูอื่นได เชน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรมหรสพ   

2. เฉลย 4) อัฟกานิสถาน - สวิสเซอรแลนด 
   ประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศสวิสเซอรแลนด เปนประเทศ

บนภาคพื้นทวีปที่ไมมีอาณาเขตติดตอกับทะเล (Landlocked Country)  
  1), 2) และ 3) เปนประเทศที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนหมูเกาะ   
3. เฉลย 3) ไมเกิดทุกข 
   วิปสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเปนอุบายเรื่องปญญา กรรมฐาน 

ทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริง หมายถึง การปฏิบัติธรรมที่ใชปญญาพิจารณาเปนหลัก 
   ประโยชนของการปฏิบัติวิปสสนาเบื้องตน 
   1. ทําใหมีสติรูตามความเปนจริงของสถานการณทุกขณะ 
   2. ทําใหเปนผูมีจิตใจมั่นคง ไมคลอนแคลน 
   3. ทําใหไมหลงลืมงมงายเรื่องตางๆ 
   4. ทําใหมีเหตุผล ไมฟุงซาน ไมกังวลใจ เปนตน 
   5. ทําคนใหฉลาด เพราะจะรูจักทั้งบัญญัติและปรมัตถเปนอยางดี 

ละเอียดรอบคอบขึ้นมาก  
4. เฉลย 4) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ 
   การสวดมนตเปนการกลาวคําสรรเสริญ และระลึกถึงคุณของพระ-

รัตนตรัย ซึ่งการสวดมนตปกติแลวจะทําใหจิตใจสงบ เกิดสมาธิ บทสวดมนต
สําหรับพุทธศาสนิกชนที่สําคัญมีดังนี้ 

   - อรหังสัมมาสัมพุทโธ ภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ... เปนบท
เริ่มตนสวดมนตนมัสการพระรัตนตรัย 

   - นโมตัสสภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ... เปนบทสวดมนต
นมัสการพระพุทธเจา 

   - อิติปโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทธโธ ... เปนบทเริ่มตนสวดมนต
สรรเสริญพระพุทธเจา 

   - สวากขาโต ภควตาธัมโม สันทิฏฐิโก ... เปนบทเริ่มตนสวดมนต
สรรเสริญพระธรรมคุณ 

   - สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ .... เปนบทเริ่มตนสวดมนต
สรรเสริญพระสังฆคุณ (ตัวเลือก 4))  

5. เฉลย 1) มรรค 
   ไตรสิกขา หรือสิกขา ๓ คือ ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 ประการ 

ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกงายๆ วา “ศีล สมาธิ 
ปญญา” โดยไตรสิกขาทั้ง 3 ประการนี้เปนสิ่งที่สรุปมาจาก “มรรค ๘” คือ ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกเต็มๆ วาอริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวา ทางมีองค 
๘ ประการอันประเสริฐ 

   โดยมรรค ๘ นี้สามารถสรุปไดในไตรสิกขาดังนี้ 
   1. ศีล คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา หรือขอปฏิบัติ

สําหรับควบคุมกาย และวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม ไดแก สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

   2. สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแหงจิต หรือการกําหนดจิตใหแนวแน
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

   3. ปญญา คือ ความรูเขาใจชัดเจน หรือความรูเขาใจแยกได    
ในเหตุผลดีชั่ว คุณโทษ หรือความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามความเปนจริง 
ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


