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 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “อาตนอยาเกียจคราน คิดสบาย 
 กอปรกิจเต็มเพียงหมาย มุงไว 
 ฟงถอยเชื่อคําทํานาย  นึกครุน คะนึงแล 
 รูเพื่อนรูเจริญได   ดั่งนั้นจักดี” 
 คําประพันธขางตนตรงกับจุดมุงหมายขอใด 
 1) แนะใหเตือนตนเอง  2) หามทําในสิ่งที่ไมสมควร 
 3) บอกใหเชื่อตามความคิด 4) นําความคิดมาขยายใหชัดเจน  
2. “ดูกอนทานทั้งหลายจงตั้งใจกระทําแตความดีและใหธรรมเปนเครื่องค้ําจุนจิตใจ”

จากขอความขางตนนี้คําในขอใดคือสวนเติมเต็ม 
 1) ดูกอนทานทั้งหลาย  2) เครื่องค้ําจุนจิตใจ 
 3) กระทําแตความดี  4) ธรรมเปนเครื่องค้ําจุนจิตใจ  
3. คําที่ขีดเสนใตในคําประพันธตอไปนี้หมายถึงใคร 
   “ทิชงคชาตฉิลาดยล คะเนกลคะนึงการ 
  กษัตริยลิจฉวีวาร ระวังเหือดระแวงหาย” 
 1) พระเจาพิมพิสาร  2) พระเจาอชาตศัตรู 
 3) วัสสการพราหมณ  4) ราชกุมารของกษัตริยลิจฉวี  
4. บทประพันธในขอใดแสดงเนื้อหาตางไปจากขออื่น 
 1) เห็นฝูงยูงรําฟอน    คิดบังอรรอนรํากราย 
 2) นางนวลนวลนารัก    ไมงามพักตรเทาทรามสงวน 
 3) คางเบือนเบือนหนามา    ไมงามเทาเจาเบือนชาย 
 4) โนรีสีปานชาด    เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวถึงระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) ผิดจากความเปนจริง 
 1) รัฐบาลและเอกชนตางมีสวนรวมในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
 2) ใชทั้งระบบกลไกราคา (ระบบตลาด) ควบคูไปกับระบบกลไกรัฐในการ

จัดสรรทรัพยากร 
 3) กิจการที่กลไกราคาทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐจะปลอยใหเอกชน

เปนผูดําเนินการ 
 4) เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจึงลดปญหาความเหลื่อมล้ําและ

รายไดของบุคคลได  
2. ขอใดคือสาเหตุที่เกิดขึ้นบอยครั้งที่สุดของการเกิดคลื่นสึนามิ 
 1) การระเบิดอยางรุนแรงของภูเขาไฟใตทะเล 
 2) แผนเปลือกโลกใตทะเลเคลื่อนตัวอยางฉับพลัน 
 3) การทดลองระเบิดนิวเคลียรขนาดใหญจากใตทะเล 
 4) อุกกาบาตพุงชนโลกสงแรงกระเพื่อมใหเกิดคลื่นสึนามิ  
3. นิกายเถรวาทของศาสนาพุทธไดยึดคําสั่งสอนของพระพุทธเจาโดยเครงครัด 

คลายกับนิกายใดของศาสนาอิสลามที่เนนในการเครงครัดปฏิบัติตามคัมภีร   
อัลกุรอาน 

 1) ซุนนี 2) ชีอะห 3) คอวาริจญ  4) วะฮาบีย  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ยุคประวัติศาสตรของอารยธรรมโบราณในขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) อารยธรรมกรีก ใชอักษรกรีก 2) อารยธรรมโรมัน ใชอักษรละติน  
 3) อารยธรรมอียิปต อักษรเฮียราติก 4) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ใชอักษรคูนิฟอรม 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) แนะใหเตือนตนเอง 
   โดยสังเกตจากบาทที่วา “อาตนอยาเกียจครานคิดสบาย” เปนบทที่

บอกวาใหรูจักเตือนตนเอง  
2. เฉลย 2) เครื่องค้ําจุนจิตใจ 
   สวนเติมเต็มเปนสวนที่ทําใหขอความในประโยคสมบูรณ แตไมใช

กรรมของประโยค สวนเติมเต็มจะอยูหลังคําที่เปนวิกตรรถกริยา (กริยาอาศัย
สวนเติมเต็ม) ไดแก คําวา เปน, เหมือน, คลาย, เทา, คือ ดังนั้นในขอความนี้ 
สวนเติมเต็ม จึงอยูหลังคําวา “เปน”  

3. เฉลย 3) วัสสการพราหมณ 
   ทิชงคชาติ หมายถึง พราหมณ ในที่นี้วัสสการพราหมณสังเกตวา

กษัตริยลิจฉวีเริ่มหมดความระแวง ในตัววัสสการพราหมณ  
4. เฉลย 3) คางเบือนเบือนหนามา    ไมงามเทาเจาเบือนชาย 
   เนื้อหาของบทประพันธในตัวเลือกนี้เปนการกลาวถึงปลา  
  1), 2) และ 4) เปนการกลาวถึงนก  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) เอกชนมีเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจึงลดปญหาความ

เหลื่อมล้ําและรายไดของบุคคลได 
   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) 
   แนวความคิด 
   ผสมผสานทุนนิยมกับสังคมนิยม ในลักษณะที่รัฐบาลและเอกชน

ตางมีสวนรวมในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   ลักษณะสําคัญ 
   1. ปจจัยการผลิตมีทั้งสวนที่เปนของรัฐบาลและเอกชน 
     1.1 แบบทุนนิยม คือ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

บางอยาง มีเสรีภาพในการเลือกผลิตหรือบริโภค ใชระบบของการแขงขัน กลไก
ราคาเขามาทําหนาที่จัดสรรทรัพยากร 

    1.2 แบบสังคมนิยม คือ รัฐบาลเขามาควบคุมหรือเขามา
ดําเนินกิจการที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศ 
เชน กิจการสาธารณูปโภค 

   2. เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการใชทั้งระบบกลไกราคา หรือระบบ
ตลาดควบคูไปกับระบบกลไกรัฐในการจัดสรรทรัพยากร 

   ขอดี 
   1. เปนระบบเศรษฐกิจที่คอนขางมีความคลองตัว 
   2. มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรของ

ระบบกิจการใดที่กลไกราคาสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะ
ปลอยใหเอกชนเปนผูดําเนินการ (ใชระบบของการแขงขัน) แตถากิจการใดที่
กลไกราคาไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพรัฐก็จะเขามาดําเนินการแทน 

   3. รวมขอดีของทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
เขาไวดวยกัน 

   ขอเสีย 
   1. การมีกําไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอาจกอใหเกิด

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะ และรายไดเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบ   
ทุนนิยม 

   2. การที่รัฐสามารถเขามาแทรกแซงตลาดโดยใชกลไกรัฐอาจ
กอใหเกิดปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเกิดการบิดเบือน การใชทรัพยากร
ของระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

   3. ปญหาเอกชนไมกลาลงทุนอยางเต็มที่เ นื่องจากไมแนใจใน
สถานการณทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความผันผวนและ
แปรเปลี่ยนไดงาย อาจทําใหเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงัก การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนไปอยางไมตอเนื่อง  

2. เฉลย 2) แผนเปลือกโลกใตทะเลเคลื่อนตัวอยางฉับพลัน 
   คลื่นสึนามิ เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก การเคลื่อน

ตัวของแผนเปลือกโลกดวยแรงเทคโทนิคจากแผนดินไหว (เปลือกโลกใตทะเล
เคลื่อนตัวอยางฉับพลัน) เปนสาเหตุที่เกิดบอยครั้งที่สุด หรือแทบจะทุกครั้งที่
เกิดคลื่นสึนามิ ในการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนั้น ไมวาเปลือกโลกถูกดันขึ้น
หรือยุบตัวลง สงผลใหน้ําทะเลปริมาณมหาศาลถูกดันขึ้นหรือทรุดตัวลงอยาง
ฉับพลัน พลังงานจํานวนมหาศาลก็ถายเทไปใหเกิดการเคลื่อนตัวของน้ําทะเล 
เปนคลื่นสึนามิที่เหนือทะเลลึก ดูไมตางไปจากคลื่นทั่วๆ ไป และยังสามารถ
บอกไดดวยภาพถายจากเครื่องบิน หรือยานอวกาศอีกดวย นอกจากนี้อาจ
เกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินเลื่อนถลมใตทะเลหรือใกลฝง การเกิดจากกอนหิน
ตกลงในอาวหรือมหาสมุทร การระเบิดอยางรุนแรงของภูเขาไฟใกลทะเล 
อุกกาบาตพุงชนโลก ทําลายลางชีวิตบนโลกเปนสวนใหญ การทดลองระเบิด
นิวเคลียรขนาดใหญจากใตทะเล  

3. เฉลย 1) ซุนนี 
   เถรวาท แปลวา ตามแนวทางของพระเถระที่ไดลงมติกันไวใน   

ครั้งปฐมสังคายนา และไดนับถือกันสืบมา ทําใหนิกายเถรวาท หมายถึง คณะสงฆ
กลุมที่ยึดคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งถอยคําและเนื้อความที่ทานสังคายนาไว 
โดยเครงครัด ตลอดจนรักษาแมแตตัวภาษาดั้งเดิม คือ ภาษาบาลี 

   นิกายซุนนี นิกายนี้มีอยูในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 
เครงครัดการปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอาน และซุนนะหเทานั้น และยอมรับผูนํา 
4 คนแรก ซึ่งเปนผูใกลชิดทานศาสดา มุสลิมสวนใหญในโลกรวมทั้งประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยนับถือนิกายนี้  

4. เฉลย 3) อารยธรรมอียิปต อักษรเฮียราติก 
   อารยธรรมอียิปต 
   ศิลปะการเขียนของอียิปตโบราณเริ่มเมื่อประมาณ 300 ปกอน

คริสตกาล การบันทึกทําเปนอักษรภาพ รูจักในนามอักษรภาพเฮียโรกลิฟก 
(Hieroglyphic) ตอมาเพื่อใหการเขียนงายขึ้นไมสลับซับซอน ไดพัฒนาการ
เขียนใหมีตัวอักษรภาพนอยลงเรียกอักษรเฮียราติก (Hieratic) การเขียนทั้ง
สองแบบนี้เขียนไดในหมูพระเทานั้น ในประมาณศตวรรษที่ 8 กอนคริสตกาล
ไดมีการพัฒนาการเขียนใหดีขึ้นกวาเดิมมุงใหเขียนงายขึ้น ตัวอักษรภาพลด
จํานวนนอยลง และจํานวนผูที่สามารถเขียนไดมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวทํา
ใหอักษรภาพลดเหลือเพียง 24 ตัว เรียกตัวอักษรเดโมติก (Demotic)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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