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 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธตอไปนี้แสดงวัตถุประสงคในการแตงของกวีทานใด 
   “ไวปากไววากยวาที ไววงศกวี 
  ไวเกียรติและไวนามกร 
   ไวเฉลิมเสริมศรีพระนคร คือพิทยาภรณ 
  พิเศษประดับสรรพงาม” 
 1) ชิต บุรทัต 
 2) กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
 3) กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 4) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
2. บทประพันธในขอใดไมไดสะทอนคุณคาทางวัฒนธรรม 
 1) เพียนทองงามดั่งทอง    ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
 2) นึกนองกรองมาลัย    วางใหพี่ขางที่นอน 
 3) เหมือนอุบะนวลละออง    เจาแขวนไวใหเรียมชม 
 4) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ    ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก  
3.  “ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเปนเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 
 บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน ดูเวียนเวียนควางควางเปนหวางวน” 
 จากคําประพันธที่กําหนดใหมีคํากริยาทั้งหมดกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา) 
 1) 12 คํา 2) 13 คํา 3) 14 คํา 4) 15 คํา  
4. ขอใดมีคําที่เขียนถูกทุกคํา 
 1) เดินเหิร  ดาวคะนอง 2) ตาลปตร  จัณฑาล 
 3) จุดใตตําตอ  จักจั่น  4) ศิลปวัฒนธรรม  อัธยาศรัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การกระทําความผิดทางอาญาตอแผนดินขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) การกระทําที่มีผลกระทบเสียหายตอสังคม 
 2) กฎหมายกําหนดวาเปนความผิด และมีบทลงโทษทางอาญา 
 3) ผูรับผลรายจากการกระทําไมติดใจเอาความ แตรัฐจะเปนผูยื่นฟองรอง

ดําเนินคดีเอง 
 4) หากตัวผูเสียหายพอใจยุติคดีก็สามารถทําไดดวยการถอนคํารองทุกข ถอนฟอง 

ยอมความ  
2. ขอใดไมใชคุณลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ 
 1) ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูเกี่ยวกับสภาพการณของตลาดเปนอยางดี 
 2) มีการแขงขันอยางเต็มที่ทําใหราคาและปริมาณสินคาถูกกําหนดโดยกลไกตลาด  
 3) มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก 
 4) สินคามีความแตกตางกันเล็กนอยทําใหผูบริโภคบางรายชอบสินคาของ

ผูผลิตบางรายเปนพิเศษ  
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับมรดกของอารยธรรมกรีกและโรมันที่สงมายังปจจุบัน 
 1) กรีกปกครองแบบนครรัฐ, โรมันปกครองแบบสหพันธรัฐ 
 2) กรีกใชประชาธิปไตยโดยตรง, โรมันใชกฎหมายแบบลายลักษณอักษร 
 3) กรีกนับถือเทพเจาหลายองค, โรมันเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตใน ค.ศ. 313 
 4) กรีกมีวรรณกรรมมหากาพยของโฮเมอร, โรมันงานประพันธรอยแกวของซิเซโร 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ทะเลทรายสวนใหญในโลกเกิดจากการกระทําของลมสินคาที่นําพาความแหง

แลงมายังพื้นที่ ยกเวนขอใด 
 1) ทะเลทรายซาฮารา ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ 
 2) ทะเลทรายอาตากามา ในภูมิภาคอเมริกาใต 
 3) ทะเลทรายโกบี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 4) ทะเลทรายธาร ในภูมิภาคเอเชียใต  
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ชิต บุรทัต 
   นายชิต บุรทัต ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการแตงเรื่องสามัคคีเภท-

คําฉันท  
2. เฉลย 4) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ    ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
   บทประพันธในตัวเลือกนี้เปนการแสดงคุณคาทางคติธรรม หรือ

การใชขอคิดอันเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต  
3. เฉลย 2) 13 คํา 
   คํากริยาที่ปรากฏในบทประพันธ มี 13 คํา ไดแก ดู, วิ่ง, กลิ้ง,  

เปน, เกลียว, กลอก, กลับ, กระฉอก, ฉวัดเฉวียน, พลุง, เหมือน, เวียน, วน  
4. เฉลย 2) ตาลปตร  จัณฑาล 
  1) เดินเหิร ที่ถูกตองคือ เดินเหิน 
  3) จุดใตตําตอ ที่ถูกตองคือ จุดไตตําตอ 
   จั๊กจั่น ที่ถูกตองคือ จักจั่น 
  4) อัธยาศรัย ที่ถูกตองคือ อัธยาศัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) หากตัวผูเสียหายพอใจยุติคดีก็สามารถทําไดดวยการถอนคํารองทุกข 

ถอนฟอง ยอมความ 
   ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคม

หรือคนสวนใหญของประเทศ แบงการกระทําความผิดอาญาออกเปน 2 ลักษณะ  
   1. ความผิดตอแผนดิน หมายถึง ความผิดในทางอาญา ซึ่ง

นอกจากเรื่องนั้นจะมีผลตอตัวผูรับผลรายแลว ยังมีผลกระทบที่เสียหายตอ
สังคมอีกดวย และรัฐจําเปนตองปองกันสังคมเอาไวดวยการยื่นมือเขามาเปน
ผูเสียหายเอง ดังนั้นแมผูรับผลรายจากการกระทําโดยตรงจะไมติดใจเอาความ 
แตก็ยังตองเขาไปดําเนินคดีฟองรองเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหได 

   2. ความผิดอันยอมความกันได หมายถึง ความผิดในทางอาญา
ซึ่งไมไดมีผลรายกระทบตอสังคมโดยตรง หากตัวผูรับผลรายไมติดใจเอาความ
แลว รัฐก็ไมอาจยื่นมือเขาไปดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได และถึงแมจะ
ดําเนินคดีไปแลว เมื่อตัวผูเสียหายพอใจยุติคดีเพียงใดก็ยอมทําไดดวยการ
ถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความ เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เปนตน 

2. เฉลย 4)  สินคามีความแตกตางกันเล็กนอยทําใหผูบริโภคบางรายชอบสินคา
ของผูผลิตบางรายเปนพิเศษ 

   ตลาดแขงขันสมบูรณ มีการแขงขันอยางเต็มที่ระหวางผูซื้อและ
ผูขาย ทําใหราคาและปริมาณสินคาที่ซื้อขายกันถูกกําหนดโดยกลไกตลาด  

   ลักษณะสําคัญ คือ มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก สินคาที่ขายมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ ปจจัยการผลิตทุกชนิดเคลื่อนยายไดโดยเสรี 
การเขา-ออกจากการแขงขันในตลาดทําไดอยางเสรี ผูซื้อ และผูขายมีความ  
รอบรูเกี่ยวกับสภาพของตลาดอยางสมบูรณ  

3. เฉลย 1) กรีกปกครองแบบนครรัฐ, โรมันปกครองแบบสหพันธรัฐ 
   เปรียบเทียบมรดกทางอารยธรรม 
   อารยธรรมกรีก (Civilization of Ancient Greece) 
   - ปกครองแบบประชาธิปไตย 
   - การศึกษาเปนระบบ เกิดนักปราชญมากมาย 
   - เกิดการศัลยกรรม และการใชยาบําบัดโรค 
   - เริ่มตนวิชาประวัติศาสตร โดย Herodutus 
   - แขงขันกีฬาโอลิมปก, วิ่งมาราธอน 
   - ตกแตงวิหารดวยหัวเสาแบบดอริก, ไอโอนิก และโครินเธียน 
   - การแกะสลักหินแสดงระบบสรีระของมนุษย ในทาทางเปน

อิสระ, การเขียนภาพบนเครื่องปนดินเผา 
   - มหากาพยอีเลียดและโอเดสซี ของโฮเมอร, นิทานอีสป 
   - สรางโรงละครกลางแจงเพื่อชมการแสดงละคร มีทั้งแบบ

สุขนาฏกรรม และโศกนาฏกรรม 
   - นับถือเทพเจาหลายองค (Zeus คือ เทพเจาสูงสุด) 
   อารยธรรมโรมัน (Civilization of Ancient Rome) 
   - ปกครองแบบสาธารณรัฐ 
   - กฎหมาย 12 โตะ (Civil Law), ใชภาษาละติน 
   - เกิดการตัดถนน, วางระบบการระบายน้ําเสีย 
   - เกิดโรงพยาบาล, ทําคลอดดวยการผาตัดหนาทอง 
   - อาคารรูปโดม, ประตูโคง (ประตูชัย) 
    - ใชคอนกรีตทําสนามกีฬารูปวงรี 
   - มหากาพย Eneid ของ Virgil 
   - งานประพันธรอยแกวของ Cicero 
   - นิยมการแสดงละคร ตลกขบขัน และละครใบ 
   - นับถือเทพเจาหลายองค แตเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต     

ใน ค.ศ. 313 สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินส  
4. เฉลย 3) ทะเลทรายโกบี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
   ทะเลทรายบนพื้นโลก พื้นที่บนโลกรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด

เปนทะเลทราย พบมากบริเวณระหวางละติจูดที่ 15 องศา ถึง 30 องศาเหนือ 
และใต ลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทรายมักเกิดกับบริเวณที่แหงแลง ทะเลทราย
บนพื้นโลก จําแนกไดเปน 2 เขต  

   1. ทะเลทรายลมสินคา (Trade Wind Desert) เปนทะเลทราย
ในพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากลมสินคา ซึ่งนําพาความแหงแลงมาสูพื้นที่ ไดแก 
ทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายอาหรับ ทะเลทรายอิหราน ทะเลทรายธาร ทะเลทราย
การาฮารี ทะเลทรายนามิบ ทะเลทรายอาตากามา และทะเลทรายออสเตรเลีย  

   2. ทะเลทรายภาคพื้นทวีป (Continental Desert) เปนทะเลทราย 
ที่ปรากฏอยูในบริเวณที่อยูลึกเขาไปในภาคพื้นทวีปและไดรับอิทธิพล จากน้ําทะเล
นอยมากหรือแทบไมไดรับเลย ไดแก ทะเลทรายโกบี และทะเลทรายเตอรกิสถาน 
เกิดจากการกระทําของลมและกระแสน้ําทําใหเกิดการกษัยการ (Erosion) และ
การทับถมขึ้นมาในทะเลทราย   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


