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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. บทรอยกรองที่คัดจากวรรณคดีไทยในขอใดยังคงเปนคานิยมในปจจุบัน 
 1) เมื่อนอยใหเรียนวิชา    ใหหาสินเมื่อใหญ 
 2) อยานุงพกยกใหญใตสะดือ    เขาจะลือวาเลนไมเห็นควร 
 3) ฤดูรอนกอนเกาทําขาวแช    นาชมแตเครื่องกับสํารับฉัน 
 4) ถาแมนวาภัสดาเขาไสยาสน    จงกราบบาททุกครั้งอยาพลั้งหลง  
2. ขอใดอธิบายลักษณะของภาษาไดถูกตอง 
 1) ทุกภาษามีลักษณะเดน คือ เสียงสัมพันธกับความหมาย 
 2) ภาษาใดๆ แมไมติดตอกับชนชาติอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลง 
 3) ทุกภาษามีอักษรใชเปนของตนเอง 
 4) ภาษามีหนวยเสียงเทากันทุกภาษา  
3. ขอใดจัดเปนคําสมาสทุกคํา 
 1) ผลิตผล  ราชโอรส  เฉลิมฉลอง 2) นโยบาย  พันธบัตร  อนุบาล 
 3) อัญชลี  นาฏยศาลา  ทันตกรรม 4) ปยมิตร  วิทยากร  บรรจุภัณฑ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบุคคลใดไมสอดคลองกับพื้นฐานหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง   
 1) นาย A จําหนายสินคาแบรนดเนมของแทที่นําเขาจากตางประเทศ 
 2) นาย B ใหที่ปรึกษาการลงทุนวิเคราะหความเสี่ยงกอนการลงทุนทุกครั้ง 
 3) นาย C ทําธุรกิจขายสินคา Online โดยประกันความพอใจยินดีคืนเงิน

ภายใน 7 วัน 
 4) นาย D ใชกลยุทธทางการคาลดแลกแจกแถมในการแยงสวนแบงทางการตลาดทุกวิธี  
2. ผลงานชิ้นใดและโดยประติมากรคนใดที่แสดงถึงลักษณะอันโดดเดนของงาน

ประติมากรรมศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Arts) 
 1) ผลงานพระกระยาหารมื้อสุดทาย โดยลีโอนารโด ดา วินซี 
 2) ผลงานมหาวิหารเซนตพอล โดยคริสโตเฟอร เรน  
 3) ผลงานกําเนิดวีนัส โดยบอตติเชลลี  
 4) ผลงานปเอตา โดยมิเคลันเจโล  
3. สมัยราชวงศโจวเกิดนักปรัชญาลัทธิขงจื๊อผูสั่งสอนแนวความคิดใดเพื่อใหสังคม

ยุคนั้นสงบสุข 
 1) ความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนในสังคม  
 2) การไดรับอาณัติแหงสวรรคลงมาปกครองบานเมือง 
 3) การดําเนินชีวิตเรียบงายดวยการปรับตัวเขาหาธรรมชาติ 
 4) การปราบปรามและลงโทษที่รุนแรงจะทําใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอย   
4. ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนตยอมรับตรงกับขอใด 
 1) ศีลกําลัง และศีลลางบาป 2) ศีลลางบาป และศีลมหาสนิท 
 3) ศีลมหาสนิท และศีลอนุกรม 4) ศีลอนุกรม และศีลสมรส 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เมื่อนอยใหเรียนวิชา    ใหหาสินเมื่อใหญ 
   เปนความรูสึกของหมูชนที่รวมกันโดยสะทอนออกมาในรูปของ

วรรณคดีเรื่อง “สุภาษิตพระรวง” ครั้งกรุงสุโขทัย วาใหตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต
อยูในวัยเยาวซึ่งก็ตรงกับคานิยมของคนในปจจุบัน 

  2) สุภาษิตสอนสตรีสะทอนใหเห็นวาคนไมนิยมใหผูหญิงนุงผาใต
สะดือ แตในปจจุบันมีหญิงไทยเปนจํานวนมากนุงผาใตสะดือ 

  3) เปนประเพณีการกิน 
  4) เปนประเพณีการปฏิบัติตอสามี  
2. เฉลย 2) ภาษาใดๆ แมไมติดตอกับชนชาติอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลง 
   ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามีเกิด มีตายได เชน   

คําในยุคหนึ่ง อาจมีความหมายหมายเปลี่ยนไปในอีกยุคหนึ่ง แมจะไมติดตอ
กับชนชาติอื่นเลยก็ตาม 

  1) ผิด เพราะเสียงไมสัมพันธกับความหมาย 
  3) ผิด เพราะมีแคบางภาษาเทานั้นที่มีอักษรใชเปนของตัวเอง 
  4) ผิด เพราะมีบางภาษาเทานั้นที่มีหนวยเสียงวรรณยุกต  
3. เฉลย 2) นโยบาย  พันธบัตร  อนุบาล 
  1) เฉลิมฉลอง เปนคําซอน 
  3) อัญชลี เปนคํามูล 
  4) บรรจุภัณฑ เปนคําประสม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4)  นาย D ใชกลยุทธทางการคาลดแลกแจกแถมในการแยงสวนแบง

ทางการตลาดทุกวิธี 
   องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมมากไมนอยเกินไป 

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ เปนตน 

   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงจะตองมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และผลที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

   3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   เงื่อนไขการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ  
   1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ 

ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน 
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  

   2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร    
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

   การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. เนนประหยัด ลดคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอย   

ในการใชชีวิต  
   2. ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต  
   3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันทางการคาตอสู

กันอยางรุนแรง 
   4. ขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียง

เปนเปาหมาย 
   5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิง่ชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  
2. เฉลย 4) ผลงานปเอตา โดยมิเคลันเจโล 
   จากโจทยถามถึงผลงานและศิลปนที่โดดเดนในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ 

(Renaissance) เนนไปที่งานประติมากรรม แยกเปน 2 ประเด็นในการอธิบาย คือ 
   1. ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Arts) หมายถึง 

การฟนฟูอุดมคติแนวความคิด และศิลปะของกรีกและโรมันสมัยคลาสสิก
ขึ้นมาอีกครั้ง และยังเนนความสําคัญของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลดวย 

   2. ผลงานและศิลปนที่โดดเดนทางดานงานประติมากรรมในสมัย
ฟนฟูศิลปวิทยาการ 

    1. ลักษณะเดนของประติมากรรมยุคนี้ คือ ใหความสําคัญ
แกสรีระของมนุษยที่เหมือนจริง แสดงความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความ
สมบูรณของเรือนรางมนุษย สอดแทรกอารมณความรูสึกเขาไปในงานศิลปะ
ดวยเพื่อเปนการปลุกเราอารมณผูดู 

    2. ประติมากรคนสําคัญ คือ มิเคลันเจโล (Michaelangelo) 
รูปปนสวนใหญเปนรูปเปลือย ซึ่งสามารถแสดงความสมบูรณในเรือนรางของ
มนุษยไดอยางเต็มที่ ผลงานแกะสลักที่มีชื่อเสียง ไดแก เดวิด (David)       
รูปแกะสลักหินออนขนาดใหญ เปนรูปชายหนุมเปลือยกาย และปเอตา (Pieta) 
ในวิหารเซนตปเตอร ที่แสดงอารมณความรูสึกที่โศกเศราเหมือนมีชีวิตจริง 
(คําตอบตัวเลือก 4)) 

   3. ผลงานอื่นๆ 
    1. งานจิตรกรรม เนนภาพวาดที่มีความตื้นลึกแบบภาพ 

เปอรสเปกตีฟ (Perspective) และคํานึงถึงเสน แสง เงา องคประกอบของภาพ 
มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด จิตรกรที่มีชื่อเสียง ไดแก ลีโอนารโด ดา วินซี 
(Leonardo da Vinci) ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก ภาพโมนาลิซา (Monalisa) 
และภาพพระกระยาหารมื้อสุดทาย (The Last Supper) และบอตติเชลลี 
(Botticelli) ผลงานไดแก กําเนิดวีนัส (The Birth of Venus) 

    2. สถาปตยกรรม ลักษณะเดน คือ การใชหลังคาโคงรูปโดม
อยูตรงกลาง การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก 
วิหารเซนตปเตอร และมหาวิหารเซนตพอล โดย คริสโตเฟอร เรน (Chistopher Wren)  

3. เฉลย 1)  ความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนในสังคม 
   มรดกอารยธรรมจีนสมัยราชวงศโจว 
   - เกิดแนวความคิด “โอรสแหงสวรรค” เรียกวา “อาณัติแหงสวรรค” 
   - เกิดลัทธิขงจื๊อ เนนความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนใน

สังคม ความกตัญู เคารพผูอาวุโส ใหความสําคัญกับครอบครัว การศึกษา 
   - เริ่มตนยุคศักดินาของจีน 
   - เกิดลัทธิเตา โดยเลาจื๊อเนนการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ไมตอง

มีระเบียบแบบแผนพิธีรีตองใดๆ และเนนปรับตัวเขาหาธรรมชาติ  
4. เฉลย 2) ศีลลางบาป และศีลมหาสนิท 
   นิกายโปรเตสแตนต ยอมรับศีลศักดิ์สิทธิ์เฉพาะศีลลางบาป (Baptism) 

และศีลมหาสนิท (Communion) สวนศีลสมรสนั้นการยอมรับขึ้นอยูกับแตละ
กลุมและแตละนิกาย   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


