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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “แลววาอนิจจาความรัก พึ่งประจักษดั่งสายน้ําไหล 
 ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
 สตรีใดในพิภพจบแดน  ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
 ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย” 
 จากคําประพันธที่กําหนดใหผูกลาวดวยน้ําเสียงอยางไร 
 1) นอยใจ 2) ตัดพอ 3) โมโห 4) คร่ําครวญ  
2. บทรอยกรองในขอใดเปนคานิยม 
 1)  “แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม 
  ปลาทุกทุกขอกตรม เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง” 
 2)  “น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง 
  ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี” 
 3)  “ปลากรายวายเคียงคู เคลากันอยูดูงามดี 
  แตนางหางเหินพี่ เห็นปลาเคลาเศราใจจร” 
 4)  “พิศดูหมูมัจฉา วายแหวกมาในสาคร 
  คะนึงนุชสุดสายสมร มาดวยพี่จะดีใจ”  
3. ขอใดมีคําอัพภาสมากที่สุด 
 1) แสงดาววะวาววับเต็มทองฟาในคืนเดือนแรม 
 2) กลิ่นโมกและกรรณิการหอมระรินมาตามสายลม 
 3) นางรํางามพะพริ้งยิ้มหนาระรื่นเดินกรีดกรายไปมา 
 4) กุหลาบยะแยมกลีบสีชมพูหวาน สวยจนไมอาจละเลยที่จะกมลงเชยชม  
4. “วิธีแกไขการนอนไมหลับใหปฏิบัติดังนี้ คือ กอนอื่นตองจัดที่นอน และ

หองนอนใหนานอน เขานอนใหตรงเวลา กอนนอนงดอาหารหนัก ไมฟงวิทยุ 
หรือชมโทรทัศน แลวสวดมนตไหวพระทําจิตใจใหสงบ” 

 จากขอความขางตนผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร 
 1) สั่งสอน 2) แนะนํา 3) อธิบาย 4) ตักเตือน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. มาตราสวนของแผนที่ในขอใดเหมาะสมในการใชเปนมาตราสวนแผนที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
 1) แผนที่มาตราสวนเล็ก 2) แผนที่มาตราสวนปานกลาง 
 3) แผนที่มาตราสวนใหญ 4) แผนที่มาตราสวนใหญมาก  
2. สมัยราชวงศถังไดชื่อวาเปนยุคทองของอารยธรรมจีน ปรากฏความเจริญรุงเรือง 

ในขอใด 
 1) ประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปนครั้งแรกโดยพบจารึกบนกระดูกเสี่ยงทาย 
 2) เกิดลัทธิขงจื๊อที่เนนความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนในสังคม 
 3) เกิดการคาขายระหวางภูมิภาคโรมัน อาหรับ และอินเดียบนเสนทางสายไหม 
 4) พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง และเกิดกวีนิพนธมากมาย  
3. ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยมที่นับถือเทพเจาหลายองค 

แตนิกายใดที่นับถือเทพเจาทุกองค 
 1) นิกายสมารธะ (Samardha) 2) นิกายคณพัทยะ (Ganabadya) 
 3) นิกายศักติ (Shakti) 4) นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ตัดพอ 
   คําประพันธขางตนแสดงการตัดพอระหวางนางจินตหราวาตีกับ

อิเหนา โดยสังเกตจากวรรค “ดวยใฝรักเกินพักตรา”  
2. เฉลย 2)  “น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง 
   ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี” 
   เพราะบทรอยกรองสะทอนใหเห็นวา กวีนิยมผูหญิงผิวสองสี  
3. เฉลย 3) นางรํางามพะพริ้งยิ้มหนาระรื่นเดินกรีดกรายไปมา 
   มีคําวา พะพริ้ง, ระรื่น 
  1) มีคําวา วะวาววับ 
  2) มีคําวา ระริน 
  4) มีคําวา ยะแยม  
4. เฉลย 2) แนะนํา 
   สังเกตจากผูเขียนเขียนนําวาวิธีแกไขการนอนไมหลับ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) แผนที่มาตราสวนใหญ 
   มาตราสวนของแผนที่ เปนการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง

ระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก เพราะแผนที่คือการ
แสดงพื้นผิวโลกโดยการยอสวนอยางมีระบบจึงจําเปนตองบอกอัตราสวน      
ที่ยอไวในแผนที่ เพื่อใหผูใชแผนที่สามารถเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่กับ
ระยะทางจริงในภูมิประเทศบนพื้นโลกได โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ  

   ลักษณะที่ 1 มาตราสวนแบบกราฟก (Graphic Scale) กําหนด
เปนเสนตรงและมีตัวเลขกํากับระยะทางไว ความยาวที่กําหนดไวแทนความยาว
ระยะทางจริงบนพื้นโลก อาจมีหนวยความยาวเปนกิโลเมตร หรือไมล 

   ลักษณะที่ 2 มาตราสวนตัวเลข (Numerical Scale) เปนการแบง
มาตราสวนสําหรับนักภูมิศาสตร แบงตามเกณฑการใชมาตราสวนได 3 ประเภท 

   - แผนที่มาตราสวนเล็ก (small-scale map) ไดแก แผนที่ที่มี
มาตราสวนเล็กกวา 1 : 1000000 มาตราสวนเล็กใชเขียนแผนที่ของบริเวณที่มี
อาณาเขตกวางใหญ รายละเอียดปลีกยอยที่ปรากฏในภูมิประเทศ จึงไมสามารถ
เขียนลงในแผนที่ชนิดนี้ไดหมด 

   - แผนที่มาตราสวนปานกลาง (medium-scale map) ไดแก 
แผนที่ที่ใชมาตราสวน 1 : 250000 ถึง 1 : 1000000 ใชเขียนแผนที่ของบริเวณ
ที่กวางใหญขึ้น เพื่อแสดงเฉพาะรายละเอียดที่สําคัญ 

   - แผนที่มาตราสวนใหญ (large-scale map) ไดแก แผนที่    
ที่ใชมาตราสวนใหญกวา 1 : 250000 มาตราสวนใหญใชเขียนแผนที่ของพื้นที่
ขนาดเล็ก เพื่อใหสามารถบรรจุรายละเอียดที่ปรากฏในภูมิประเทศลงในแผนที่
ไดมากตาม 

   แผนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชมาตราสวนใหญกวา 1 : 250000  

2. เฉลย 4) พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง และเกิดกวีนิพนธมากมาย 
   มรดกอารยธรรมจีน 
   ราชวงศชาง 
   - ราชวงศแรกของจีน 
   - ปกครองแบบนครรัฐ 
   - มีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ 
   - ประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปนครั้งแรก 
   - กระดูกเสี่ยงทาย พบจารึกบนกระดองเตา กระดูกวัว เปน

จารึกทํานายโชคชะตา 
   ราชวงศโจว 
   - เกิดแนวความคิด “โอรสแหงสวรรค” เรียกวา “อาณัตแหงสวรรค” 
   - เกิดลัทธิขงจื๊อ เนนความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนใน

สังคม ความกตัญู เคารพผูอาวุโส ใหความสําคัญกับครอบครัว การศึกษา 
   - เริ่มตนยุคศักดินาของจีน 
   - เกิดลัทธิเตา โดยเลาจื๊อ เนนการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ไมตอง 

มีระเบียบแบบแผน พิธีรีตองใดใด และเนนปรับตัวเขาหาธรรมชาติ 
   ราชวงศฮั่น 
   - ยุคทองทางดานการคากับโรมัน อาหรับ อินเดีย ผานเสนทาง

สายไหม (Silk Road) 
   - ลัทธิขงจื๊อ ถูกนํากลับมาใชเปนหลักในการปกครองประเทศ 
   - เกิดการสอบจอหงวน เปนการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
   ราชวงศถัง 
   - ยุคทองของอารยธรรมจีน 
   - พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง พระถังซําจั๋งเดินทางไปศึกษา

พระไตรปฎกในชมพูทวีป 
   - ยุคทองของกวีนิพนธจีน 
   - ศิลปะแขนงตางๆ มีความรุงเรือง  
3. เฉลย 1) นิกายสมารธะ (Samardha) 
   เนื่องจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนศาสนาประเภทพหุเทวนิยม 

นับถือเทพเจาหลายองค โดยแยกเปนนิกายตางๆ มากมาย อาทิเชน 
   - นิกายสมารธะ (Samardha) นับถือเทพเจาทุกองคในศาสนา 

พราหมณ-ฮินดู เปนที่นิยมอยางแพรหลาย เพราะสามารถบูชาเทพเจาทุกองค
ไดตามวัตถุประสงคที่ตองการไดรับ (ตัวเลือก 1)) 

   - นิกายคณพัทยะ (Ganabadya) นับถือพระพิฆเณศเปน    
เทพเจาสูงสุด พระพิฆเนศเปนเทพเจาแหงความรูและศิลปวิทยาทุกแขนง เปน
หัวหนาของเหลาเทวดา จึงเชื่อวาเมื่อบูชาพระพิฆเนศอยางเครงครัด ก็เทากับได
บูชาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค แตยังไมใชคําตอบที่ถูกตองที่สุด (ตัวเลือก 2)) 

   - นิกายศักติ (Shakti) นับถือพระชายาของเหลามหาเทพ เชน 
พระสรัสวดี (พระมเหสีของพระพรหม) พระนางลักษมี พระอุมาเทวี เจาแมทุรคา 
และเจาแมกาลี มีกําลังอํานาจของเทพผูเปนพระสวามี จึงเรียกวา “ศักติ” 
(Power) (ตัวเลือก 3)) 

   - นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) บูชาพระอาทิตย (พระสูรยเทพ) 
(ตัวเลือก 4))  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


