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 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-3 
 ครั้นอยูมาวันหนึ่ง โจโฉเชิญกวนอูมากินโตะ เห็นกวนอูหมเสื้อขาด โจโฉจึงเอา
เสื้ออยางดีใหกวนอู กวนอูรับเอาเสื้อแลวจึงเอาเสื้อใหมใสชั้นใน เอาเสื้อเกานั้น    
ใสชั้นนอก โจโฉเห็นดังนั้นก็หัวเราะแลวถามวา เอาเสื้อใหมใสชั้นในนั้นกลัวจะเกา
ไปหรือกวนอูจึงวาเสื้อเกานั้นเลาปให บัดนี้เลาปจะไปอยูที่ใดมิไดแจง ขาพเจาจึงเอา
เสื้อผืนนี้ใสชั้นนอก หวังจะดูตางหนาเลาป ครั้นจะเอาเสื้อใหมนั้นใสชั้นนอก       
คนทั้งปวงก็จะครหานินทาวาไดใหมแลวลืมเกา  
1. ขอใดไมปรากฏในขอความขางตน 
 1) ความกตัญู   2) ความซื่อสัตย 
 3) ความมัธยัสถ   4) ความสงบเสงี่ยม  
2. ขอความขางตนปรากฏคุณคาวรรณศิลปที่เดนชัดดานใด 
 1) การสรรคํา   2) การใชภาพพจน 
 3) การใชจังหวะคําคลองจอง 4) การเขียนความเรียงอธิบาย  
3. “กินโตะ” ในขอความนี้หมายความวาอยางไร 
 1) สนทนา   2) รับประทานเลี้ยง 
 3) เตรียมการรุมทําราย  4) มอบรางวัลใหเปนเกียรติ  
4.  “แสนสงสารนันทาที่นารัก ชะลานักพุงออกนอกถนน 
 มัวแตหลงปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนตแลนทับดับชีวา” 
 จากบทประพันธขางตนนี้แสดงถึงพฤติกรรมของ “นันทา” กี่อยาง 
 1) 3 อยาง 2) 4 อยาง 3) 5 อยาง 4) 6 อยาง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. มรดกทางอารยธรรมในขอใดไมไดเกิดขึ้นในอารยธรรมกรีก 
 1) การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง 
 2) การแกะสลักหินแสดงระบบสรีระของมนุษย 
 3) เริ่มตนการศึกษาประวัติศาสตรโดย Herodutus 
 4) การนับถือศาสนาคริสตและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
2. สถาปตยกรรมศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Arts) เกิดจาก

การประกอบกันของรูปแบบดั้งเดิมมากมาย ยกเวนขอใด 
 1) การใชระบบเสาตั้ง (Column) 
 2) การใชระบบครีบยัน (Buttress)  
 3) การกออิฐแบบเพดานโคง (Vault) 
 4) การกออิฐแบบหลังคาทรงโดม (Dome)  
3. หากชาวฮินดูที่มีครอบครัวลูกหลานแลว เมื่อแกชราลงก็มุงทําบุญกุศล ถือศีล

ภาวนานั้นตรงกับขั้นตอนใดตามหลักอาศรม 4  
 1) พรหมจรรยะ    2) คฤหัสถยะ  
 3) วานปรัสถยะ    4) สันนะยาสะ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “เพลิงไหมโรงกลั่นน้ํามัน ในซอยสุขุมวิท 64 เกิดการระเบิด ไฟลุกไหม      

ควันพวยพุง ไปในอากาศกระจายไปทั่วบริเวณ” เราสามารถใชขอมูลใดวิเคราะห
การกระจายของกลุมควันและผลกระทบที่จะไดรับจากสารพิษตามมา 

 1) ขอมูลจากระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 
 2) ขอมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
 3) ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) 
 4) ระบบสารนิเทศแหงชาติ (NIS) 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ความมัธยัสถ 
   ไมมีปรากฏในขอความเปนพฤติกรรมที่บงบอก  
2. เฉลย 4) การเขียนความเรียงอธิบาย 
   วรรณคดีสโมสรยกยองใหเรื่องสามกกเปนยอดของความเรียงอธิบาย  
3. เฉลย 2) รับประทานเลี้ยง 
   กินเลี้ยงดวยอาหารอยางดีโดยนั่งลอมโตะ  
4. เฉลย 3) 5 อยาง 
   พฤติกรรมของ “นันทา” ในบทประพันธนี้มีทั้งหมด 5 อยาง คือ 

ชะลา, พุงออก, หลง, ปลาบปลื้ม, ลืมตน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การนับถือศาสนาคริสตและใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
   เปรียบเทียบมรดกทางอารยธรรม 
   อารยธรรมกรีก (Civilization of Ancient Greece) 
   - ปกครองแบบประชาธิปไตย 
   - การศึกษาเปนระบบ เกิดนักปราชญมากมาย 
   - เกิดการศัลยกรรม และการใชยาบําบัดโรค 
   - เริ่มตนวิชาประวัติศาสตรโดย Herodutus 
   - แขงขันกีฬาโอลิมปก, วิ่งมาราธอน  
   - ตกแตงวิหารดวยหัวเสาแบบดอริก, ไอโอนิก และโครินเธียน 
   - การแกะสลักหินแสดงระบบสรีระของมนุษย ในทาทางเปนอิสระ 
   - การเขียนภาพบนเครื่องปนดินเผา 
   - มหากาพยอีเลียดและโอเดสซีของโฮเมอร 
   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  
2. เฉลย 2)  การใชระบบครีบยัน (Buttress)  
   ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Arts) คือ การ

ฟนฟูอุดมคติแนวความคิด และศิลปะของกรีกและโรมันสมัยคลาสสิกขึ้นมาอีก
ครั้ง ทั้งยังเนนความสําคัญของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลดวย 

   สถาปตยกรรม มีจุดกําเนิดที่เมืองฟลอเรนส (Florence) ใน
ศตวรรษที่ 15 ไดแผขยายไปทั่วยุโรป โดยเขาแทนที่สถาปตยกรรมแบบโกธิค 
(Gothic) ของยุคกลางในชวงปลายศตวรรษที่ 16 เปนการเกิดใหมของ
วัฒนธรรมยุคคลาสสิค มีการใชรูปแบบดั้งเดิมของยุคโรมันมากมาย เนนความ
มีความสมมาตร (Symmetry) ความไดสัดสวน (Proportion) การใชรูปทรง
เรขาคณิต (Geometry) มีทั้งการใชเสา (Column) ซุมโคง (Arch) เพดานโคง 
(Vault) และหลังคาโดม (Dome) ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก วิหารเซนตปเตอร 
และมหาวิหารเซนตพอล   

3. เฉลย 3) วานปรัสถยะ 
   วานปรัสถยะ (วานปรัสถ) แปลวา ผูอยูปา, เปนธรรมเนียมของ

พราหมณวา ผูที่ครองเรือน มีครอบครัวเปนหลักฐาน ครั้นลูกหลานเติบโต
พอที่จะสืบตระกูลไดแลว ก็จัดแจงใหมีครอบครัว ตนเองชราลงก็มุงแสวงบุญ-
กุศล เขาปาจําศีลถือพรตบําเพ็ญตบะตอไป เปนชวงออกไปอยูปาหาความสงบ 
โดยมอบทรัพยสมบัติใหกับบุตรธิดาของตน  

4. เฉลย 2) ขอมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : 

GIS) เปนเครื่องมือที่มีประโยชนเพื่อใชในการจัดการ และบริหารการใชทรัพยากร-
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงขอมูลดานพื้นที่ 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะยอมเกิดการไหลเวียนของขอมูล และการ
ผสานขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใหเปนขาวสารที่มีคุณคา 

  1) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System : 
GPS) เปนระบบหาพิกัดบนพื้นโลก โดยการอางอิงจากดาวเทียม ซึ่งมีความ
แมนยําสูงมาก สามารถหาตําแหนงไดทุกแหงบนโลก โดยดาวเทียมที่โคจรอยู
รอบโลกสงสัญญาณกลับมายังจุดรับสัญญาณตาง  ๆที่อยูรอบโลก เชน โทรศัพทมือถือ 
รถยนต เรือ โดยคํานวณจากระยะหางจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวง กับจุด
รับสัญญาณ GPS 

  3) ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 
เปนตัวกลางติดตอผูใชกับฐานขอมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง 
ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล 

  4) ระบบสารนิเทศแหงชาติ (National Information Systems : NIS) 
เปนระบบกระบวนการ กิจกรรมในการรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และระหวาง
องคกรที่เกี่ยวของกัน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


