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 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนคําสมาสทุกคํา 
 1) สุวรรณภูมิ  ธาตุโขภ  มฤคมาศ 2) ฉันทลักษณ  อาภากร  นิติบุคคล 
 3) อาณาจักร  อุบัติภัย  ราชวัง 4) พิชากร  โขลนทวาร  สหัสรังสี  
2. “สวนสุมาลีวันทาสามีเทวีอยูงานเฝาอยูดูแลจนแตแกกาลใหพระภูบาลสําราญ

วิญญา” ขอความขางตนนี้หากนํามาจัดวรรคใหถูกตองตามฉันทลักษณแลว    
จะเปนบทประพันธชนิดใด 

 1) กลอนหก   2) กาพยฉบัง 
 3) กาพยยานี   4) กาพยสุรางคนางค  
3. สํานวนในขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบหาเสียง 
 1) บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน 
 2) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
 3) โกนหัวศพ พอตาตาย 
 4) มีทองเทาหนวดกุง นอนสะดุงจนเรือนไหว  
4. ขอใดเปนประโยคกริยา 
 1) ผูหญิงคนนี้ใครๆ ก็รูจักกันทั้งนั้น 2) ใครๆ ก็รูเรื่องของเธอกันทั้งนั้น 
 3) เมื่อวันกอนฉันรูเรื่องนี้จากเพื่อนเขา 4) มีคนเลาใหฉันฟงเมื่อวันกอน  
5. “พอและแมตองลําบากตรากตรําทํางานหาเงินเพื่อสงลูกเรียนหนังสือ ลูกทุกคน

จะตองคํานึงถึงความเสียสละและพระคุณของพอแมในขอนี้ใหมาก การตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียนและทําหนาที่ของตนอยางดียิ่ง คือการตอบแทนพระคุณเบื้องตน
อันพึงกระทําได” 

 จากขอความขางตนมีคําสันธาน และคําบุพบทอยางละกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) คําสันธาน 3 คํา และคําบุพบท 3 คํา 2) คําสันธาน 2 คํา และคําบุพบท 4 คํา 
 3) คําสันธาน 4 คํา และคําบุพบท 3 คํา 4) คําสันธาน 3 คํา และคําบุพบท 4 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. WMO เปนองคกรชํานัญพิเศษของสหประชาชาติมีบทบาทและหนาที่ตามขอใด 
 1) พยากรณอากาศเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนสงทางทะเล 

และการเกษตรกรรม  
 2) ใหคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนแกผูกําหนดนโยบายสภาวการณ

ปจจุบัน 
 3) สํารวจและประเมินแนวโนมผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมในระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 4) เรียกรองใหประเทศอุตสาหกรรมลดการปลอยแกสเรือนกระจก  
2. ขอใดไมใชผลงานศิลปทางดานสถาปตยกรรมแบบประจําชาติที่สรางขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 
 1)  พระที่นั่งปราสาทพระเทพบิดร 
 2)  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
 3)  พระที่นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท 
 4)  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  
3. เมื่ออายตนะสัมผัสกับรูปและใจจึงเกิดการรูแจงทางอารมณ ในขันธ ๕ คือขอใด 
 1) เวทนาขันธ 2) สัญญาขันธ 3) สังขารขันธ 4) วิญญาณขันธ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรสากล 

ขอใดกลาวถึงการเขาสูยุคประวัติศาสตรของอารยธรรมโบราณไมถูกตอง 
 1)  อารยธรรมเมโสโปเตเมียใชอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอรม 
 2)  อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุใชอักษรสันสกฤต 
 3)  อารยธรรมอียิปตใชอักษรเฮียโรกริฟฟค 
 4)  อารยธรรมโรมันใชอักษรละติน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ฉันทลักษณ  อาภากร  นิติบุคคล 
   ฉันทลักษณ  อาภากร  นิติบุคคล เปนคําสมาสทุกคํา 
  1) สุวรรณภูมิ ธาตุโขภ เปนคําสมาส 
   มฤคมาศ เปนคําที่มาจากภาษาเขมร 
  3) อาณาจักร อุบัติภัย  เปนคําสมาส 
   ราชวัง เปนคําไทยแท 
  4) พิชากร สหัสรังสี เปนคําสมาส 
   โขลนทวาร เปนคําที่มาจากภาษาเขมร  
2. เฉลย 4) กาพยสุรางคนางค 
   บทประพันธขางตนนี้จัดวรรคใหมใหถูกตองไดดังนี้ 
    “สวนสุมาลี วันทาสามี เทวีอยูงาน  
   เฝาอยูดูแล จนแตแกกาล ใหพระภูบาล สําราญวิญญา”  
3. เฉลย 2) รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
   เสียงสามัญ ดี  เสียงเอก จั่ว  เสียงโท ชั่ว  เสียงตรี รัก        

เสียงจัตวา หาม, เสา 
  1) ขาดเสียงจัตวา 
  3) ขาดเสียงตรี 
  4) ขาดเสียงตรี  
4. เฉลย 4) มีคนเลาใหฉันฟงเมื่อวันกอน 
   เปนประโยคกริยา เพราะประโยคกริยาจะขึ้นตนประโยคดวยคําวา 

“เกิด, มี, ปรากฏ, บังเกิด”  
5. เฉลย 4) คําสันธาน 3 คํา และคําบุพบท 4 คํา 
   คําสันธานในขอความนี้มี 3 คํา คือ พอและแม, ความเสียสละและ

พระคุณของพอแม, และทําหนาที่ของตน 
   คําบุพบทในขอความนี้มี 4 คํา คือ เพื่อ, ของ, ใน, ของ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  พยากรณอากาศเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนสง

ทางทะเล และการเกษตรกรรม 
   องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : 

WMO) มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด          
เปนองคกรชํานัญพิเศษดานภูมิอากาศ กระแสน้ํา และภูมิศาสตรกายภาพ     
เพื่อสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติ การใหบริการดานการพยากรณเพื่อความ
ปลอดภัยของการบินพลเรือน การขนสงทางทะเล การเกษตรกรรม และการ
จัดสรรทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 

2. เฉลย 2)  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
   ศิลปะรัตนโกสินทรสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 4) งานสรางสรรคศิลปะไทยในชวงระยะเวลานี้ มีแนวความคิด 
รูปแบบ และวัตถุประสงคในการจัดทําตางออกไปจากศิลปะแบบดั้งเดิม ทั้งนี้
เนื่องจากบานเมืองมีความเจริญมากขึ้น การติดตอกับตางประเทศเปนอยาง
กวางขวางและสะดวกมากขึ้น เปนเหตุใหเกิดการถายทอดและรับวัฒนธรรมจาก
ประเทศทางตะวันตกเขามา 

   สถาปตยกรรมแบบประจําชาติ (แบบไทยแท) ยังคงไดมีการสราง
ทําตอมา แตสวนมากสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูสืบมาและเพื่อเปนการเฉลิมพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริยโบราณ
ราชประเพณี และเพื่อการพระราชพิธีตางๆ สถาปตยกรรมดังกลาวจึงยังคง
ปรากฏอยูทั่วไปในงานสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา การสรางวัดตางๆ และ
พระราชมณเฑียรสถานตางๆ โดยทั่วไปรูปแบบโครงสรางทางสถาปตยกรรม
ยังคงลักษณะเดิม คือ เปนอาคารชั้นเดียวกอดวยเครื่องอิฐโบกปูน สวนบน
หลังคาสรางดวยเครื่องไมยอดทรงมณฑปบาง ทรงปราสาทหลังคาลดหลั่น     
2 ชั้นบาง 3 ชั้นบาง มุงดวยกระเบื้องเคลือบสี หนาบันจําหลักลวดลายปดทอง
ประดับกระจก เชน พระที่ นั่งอาภรณพิโมกขปราสาท พระที่ นั่งศิวาลัย-       
มหาปราสาท พระที่นั่งปราสาทพระเทพบิดรในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เปนตน 

   พุทธสถานยังคงรักษาไวซึ่ งสถาปตยกรรมแบบดั้ ง เ ดิม แต
เปลี่ยนแปลงบางในวัสดุที่ใช เชน สรางดวยหินออนสีขาว เชน วัดราชประดิษฐ-
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เปนตน  

3. เฉลย 4) วิญญาณขันธ 
   ขันธ ๕ หมายถึง องคประกอบของชีวิตมนุษย ไดแก 
   1. รูป คือ รางกายที่ประกอบดวยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
   2. เวทนา คือ ความรูสึกมี 3 อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา  

อทุกขมสุขเวทนา 
   3. สัญญา คือ ความจําไดหมายรู ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และอารมณที่เกิดกับใจ 
   4. สังขาร คือ สภาพที่ปรุงแตงจิตใหคิดดี คิดชั่วหรือเปนกลางๆ 
   5. วิญญาณ คือ ความรูแจงอารมณ เกิดขึ้นจากอายตนะ

ภายนอกกระทบกับอายตนะภายใน  
4. เฉลย 2)  อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุใชอักษรสันสกฤต 
   อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
   เปนแหลงอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยูบริเวณดินแดนภาค

ตะวันตกของอินเดีย (ปากีสถานในปจจุบัน) ดินแดนลุมแมน้ําสินธุอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการทํากสิกรรม บางเรียกวาวัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa Culture) 
ซึ่งเปนชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําสินธุเมื่อประมาณ 3500-1000 ป
กอนพุทธศักราช 

   หลักฐานทางโบราณคดีพบวามีเมืองใหญ 2 เมือง คือ เมืองฮารัปปา 
(Harappa) และเมืองโมเฮ็นโจดาโร (Mohenjo-Daro) หลักฐานดังกลาวทําให
ทราบวาบริเวณลุมแม น้ําสินธุมีผูคนตั้งถิ่นฐานและสรางสรรคอารยธรรม         
มายาวนาน คือ พวกดราวิเดียน สิ่งที่เดนที่สุดของอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ตัวเมือง  
ที่มีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ แยกพื้นที่ใชงานออกจากกันอยางชัดเจน 
เชน เขตที่อยูอาศัย ศาสนสถาน ยุงฉาง มีการตัดถนนเปนมุมฉากและแบงเมือง
ออกเปนตาราง แสดงความรูดานเรขาคณิตขั้นสูง สิ่งที่โดดเดนกวาอารยธรรม
อื่นๆ คือ  มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เปนระบบ จากรูปแบบการกอสราง
แสดงใหเห็นวามีการปกครองแบบรวมอํานาจ ซึ่งผูปกครองอาจเปนนักบวชหรือ
กษัตริยที่เปนผูนําศาสนาดวย 

   ในดินแดนลุมน้ําสินธุยังพบวัฒนธรรมดานภาษา คือ ตัวอักษร 
โบราณของอินเดีย ซึ่งเปนอักษรดั้งเดิมที่ยังไมมีนักวิชาการอานออก อักษร
โบราณนี้ปรากฏในดวงตราตางๆ มากกวา 1200 ชิ้น โดยในดวงตราจะมีภาพวัว 
ควาย เสือ จระเข และชาง ปรากฏอยูดวย 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


