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 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 1-2 
 ก. สวนเจากรุงจีนก็มักจะแวะนําของมาใหตามองลาย ซึ่งก็ทําใหตามองลาย

พอใจเชนกัน 
 ข. ฝายเจากรุงจีนไดติดตอสูขอนางยมโดยจากตามองลาย ซึ่งก็ไดตกลงยกให

โดยไมไดปรึกษากับนางรําพึง 
 ค. เมื่อถึงกําหนด เจาลายและเจากรุงจีนยกขบวนขันหมากมา 
 ง. ตามองลายและยายรําพึงมีลูกสาวชื่อวายมโดย 
 จ. เจาลายไดนําขาวของไปใหยายรําพึงเสมอๆ ทําใหยายรําพึงพอใจ 
 ฉ. ยายรําพึงฉวยหมวกขวางตามองลาย หมวกลอยไปเปนเขาลอมหมวก 
 ช. ตอมาเจาลายใหผูใหญมาสูขอนางยมโดย บังเอิญตามองลายไมอยูบาน     

ยายรําพึงตกลงยกให 
 ซ. ตามองลายและยายรําพึงตกใจไมทราบจะทําอยางไรตางก็กลาวโทษกันและ

ทะเลาะกันอยางรุนแรง 
 ฌ. ทั้ง 2 ฝาย ไดกําหนดนัดหมายใหมีพิธีแตงงานในวันเดียวกันโดยบังเอิญ 
 ญ. นางยมโดยเปนคนสวย จึงเปนที่หมายปองของชาย 2 คน คือ เจาลาย และ 

เจากรุงจีน  
1. ขอความตอนใดเปนลําดับที่ 2 ของเหตกุารณ 
 1) ง. 2) จ. 3) ญ. 4) ฌ.  
2. ขอความตอนใดเปนลําดับที่ 7 ของเหตกุารณ 
 1) ฌ. 2) ก. 3) ง. 4) จ.  
3. บทประพันธในขอใดผิดฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ 
 1) แมเรียนตองรอบรู    เชิงชาญ 2) อยาปลอยจิตลุมหลง    สิ่งใด นาพอ 
 3) หมั่นศึกษาใหแจง    แนแลวใครครวญ 4) ควรหมั่นฝกฝนให    ทั่วถวน  
4. ขอใดมีคําประสมมากที่สุด 
 1) ลูกน้ําในบอหลังบานชุกชุมมาก 
 2) โรงเหลาตั้งอยูริมคลองฝงซายมือ 
 3) ในซอยนี้มีนักเลงที่ชอบรบกวนชาวบาน 
 4) ชางหลวงประจําราชสํานักในสมัยตางๆ มีจํานวนมาก  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. อัลหะดิษ คืออะไร 
 1) หลักคําสอนของศาสนทูต  
 2) คําสอนสวนสุดทายของคัมภีร อัลกุรอาน 
 3) คําสอนและการปฏิบัติตนของทานนบีมุฮัมมัด 
 4) คําสอนเกี่ยวกับหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม  
2. แนวทางและวิธีการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย        

ขอใดที่ไมเหมาะสม 
 1) เขารวมกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและภูมิปญญาในงานประจําป 
 2) คําศัพทภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนคําศัพทภาษาไทยแทนทั้งหมด 
 3) เปนผูนําแฟชั่นในการแตงกายดวยผาพื้นเมือง 
 4) ใชผลิตภัณฑที่ทํามาจากสมุนไพรไทย 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดไมใชธรรมที่ควรละในอริยสัจ ๔ 
 1) ขันธ ๕   2)  ปฏิจจสมุปบาท 
 3) นิวรณ ๕   4)  อุปาทาน ๔  
4. ครกหินที่เปนเครื่องครัว มักจะใชหินชนิดใด และจัดอยูในหินประเภทใด 
 1) หินแกรนิต จัดอยูประเภทหินอัคนี  2) หินทราย จัดอยูประเภทหินชั้น 
 3) หินดินดาน จัดอยูประเภทหินตะกอน 4) หินไนส จัดอยูประเภทหินแปร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
เรียงลําดับเหตุการณ์ 
ลําดับที่ 1 ง. ตามองลายและยายรําพึงมีลูกสาวชื่อวายมโดย 
ลําดับที่ 2 ญ. นางยมโดยเปนคนสวย จึงเปนที่หมายปองของชาย 2 คน คือ เจาลาย 

และ เจากรุงจีน 
ลําดับที่ 3 จ. เจาลายไดนําขาวของไปใหยายรําพึงเสมอๆ ทําใหยายรําพึงพอใจ 
ลําดับที่ 4 ก. สวนเจากรุงจีนก็มักจะแวะนําของมาใหตามองลาย ซึ่งก็ทําให     

ตามองลายพอใจเชนกัน 
ลําดับที่ 5 ช. ตอมาเจาลายใหผูใหญมาสูขอนางยมโดย บังเอิญตามองลาย      

ไมอยูบาน ยายรําพึงตกลงยกให 
ลําดับที่ 6 ข. ฝายเจากรุงจีนไดติดตอสูขอนางยมโดยจากตามองลาย ซึ่งก็ได    

ตกลงยกใหโดยไมไดปรึกษากับนางรําพึง 
ลําดับที่ 7 ฌ. ทั้ง 2 ฝาย ไดกําหนดนัดหมายใหมีพิธีแตงงานในวันเดียวกัน    

โดยบังเอิญ 
ลําดับที่ 8 ค. เมื่อถึงกําหนด เจาลายและเจากรุงจีนยกขบวนขันหมากมา 
ลําดับที่ 9 ซ. ตามองลายและยายรําพึงตกใจไมทราบจะทําอยางไรตางก็กลาว  

โทษกันและทะเลาะกันอยางรุนแรง 
ลําดับที่ 10 ฉ. ยายรําพึงฉวยหมวกขวางตามองลาย หมวกลอยไปเปนเขาลอมหมวก  
1. เฉลย 3) ญ. 
   ญ. นางยมโดยเปนคนสวย จึงเปนที่หมายปองของชาย 2 คน คือ 

เจาลาย และ เจากรุงจีน  
2. เฉลย 1) ฌ. 
   ฌ. ทั้ง 2 ฝาย ไดกําหนดนัดหมายใหมีพิธีแตงงานในวันเดียวกัน

โดยบังเอิญ  
3. เฉลย 2) อยาปลอยจิตลุมหลง    สิ่งใด นาพอ 
   บทประพันธในตัวเลือกนี้เปนบาทที่ 3 ของโคลงสี่สุภาพ ซึ่งจะตอง

มีฉันทลักษณที่ถูกตอง คือ 
(      )    

4. เฉลย 3) ในซอยนี้มีนักเลงที่ชอบรบกวนชาวบาน 
   มี 2 คํา คือ นักเลง ชาวบาน 
  1) มี 1 คํา คือ ลูกน้ํา 
  2) มี 1 คํา คือ โรงเหลา 
  4) มี 1 คํา คือ ชางหลวง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) คําสอนและการปฏิบัติตนของทานนบีมุฮัมมัด 
   อัลหะดิษ คือ คําสอนและการปฏิบัติตนของทานศาสดา  
2. เฉลย 2)  คําศัพทภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนคําศัพทภาษาไทยแทนทั้งหมด 
   การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย         

มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   1.  จัดใหมีการถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยจากคนรุนเกา

สูคนรุนใหม เชน การอนุรักษเพลงพื้นบานทั้งลําตัด เพลงฉอย เพลงเรือ    
ดวยการจัดชมรมประจําทองถิ่น หรือจัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียน เปนตน 

   2. เปลี่ยนแปลงคานิยมของคนในสังคมที่ละเลยหรือไมให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบานของไทย เชน ควรสงเสริม
การศึกษาและใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพรไทย 

   3. รวมกันทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันอยางแทจริง ไมใชเปนเพียงการจัดแสดงหรือรณรงคเปนบางชวง
เทานั้น เชน บางทองถิ่น บางหนวยงานรณรงคใหคนในทองถิ่นหรือใน
หนวยงานแตงกายดวยเสื้อผาที่ตัดเย็บจากผาพื้นเมือง ก็ควรหาแบบเสื้อผาที่
เหมาะสมกับคนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ 

   4. สรางจิตสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย เชน สงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชนรักษากิริยามารยาทแบบไทย 
เชน มีสัมมาคารวะ เคารพผูใหญ มีความออนนอมถอมตน และรักนวลสงวนตัว 
รวมทั้งสงเสริมใหใชภาษาไทยอยางถูกตอง ทั้งการพูดและการเขียน  

3. เฉลย 1) ขันธ ๕ 
   อริยสัจ ๔ 
   1. ทุกข (ธรรมที่ควรรู) 
   2. สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) เชน 
    - หลักกรรม (นิยาม ๕, กรรมนิยาม (กรรม ๑๒), ธรรม-

นิยาม (ปฏิจจสมุปบาท)) 
    - วิตก ๓ 
    - มิจฉาวณิชชา ๕ 
    - นิวรณ ๕ 
    - อุปาทาน ๔ 
   3. นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
   4. มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)  
4. เฉลย 4)  หินไนส จัดอยูประเภทหินแปร 
   หินแกรนิต (จัดอยูในประเภทหินอัคนี) เนื้อหินเปนผลึกขนาดใหญ 

แวววาว แข็งและทนทานมาก นิยมใชในงานกอสรางอาคารตางๆ 
   หินทราย (จัดอยูในประเภทหินชั้น) มีอยูทั่วไปประกอบดวยทรายที่

สึกกรอนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแนน มีหลายสี เชน สีเหลือง สีน้ําตาล       
สีแดง สีขาว สีเทา นิยมใชทําหินลับมีด และใชตกแตงบานในงานกอสราง 

   หินดินดาน (จัดอยูในประเภทหินตะกอน) เกิดจากการทับถมของ
โคลนและดินเหนียวเปนเวลานานๆ เปนชั้นบางๆ เนื้อหินละเอียดมาก กะเทาะ
หรือหลุดเปนแผนไดงาย ใชผสมทําปูนซีเมนต ใชในอุตสาหกรรมดินเผาและ 
เซรามิก 

   หินไนส (จัดอยูในประเภทหินแปร) แปรสภาพมาจากหินแกรนิต  
มีความแข็งและทนทานมาก ประกอบดวยสารที่มีสีขาวขุน สีขาวใส สีดําเปนมัน 
เรียงกันเปนริ้วขนาน นิยมใชทําโมและครกหิน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


