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 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีการสรรคําไมสอดคลองกับบริบท 
 1)  สิตางศุกระจางฟา ทอแสงมาใหชื่นใจ 
  เศรษฐีหรือเข็ญใจ สองแสงใหไดชื่นทรวง 
 2) จันทรเจาเอยขอขาวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 
 3) โลกมีดวงจันทรเปนบริวารนอยมาก เพราะมีเพียงหนึ่งดวงเทานั้น 
 4) คืนนี้โสมเต็มดวงและทรงกลดดวยนะคะคุณแม หนูเห็นกระตายใน

พระจันทรชัดเลย  
2.  “เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง ทั้งรักแซมแซงสวาทประหลาดเหลือ 
 เหมือนโศกพี่ที่ระกําก็ซ้ําเจือ เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย” 
 บทประพันธขางตนเดนดานใด 
 1) ใชการเลนคํา   2) ใชการเลนเสียง 
 3) ใชการกลาวเกินจริง  4) ใชการเปรียบเทียบ  
3.  “เหมือนบายศรีมีงานทานถนอม เจิมแปงหอมน้ํามันจันทนพอหรรษา 
 ครั้นเสร็จงานทิ้งลงในคงคา ก็ลอยไปลอยมาเปนใบตอง” 
 บทประพันธขางตนนี้มีลักษณะเดนในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) แสดงถึงวัฒนธรรม  2) ใหขอคิด 
 3) กลาวถึงประเพณี  4) สะทอนความเชื่อ  
4. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางจากคําอื่น 
 1) พุทธสถาน  ปญญาบารมี  รัตนเจดีย 2) สัมมาทิฐิ  วิทยากร  รัตนบัลลังก 
 3) ศิลปากร  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ 4) ประชาชน  สามัคคีธรรม  วารสาร  
5.  1. กลางไพรไกขันบรรเลง 2. เริงรองซองเสียง 
  3. สําเนียงนาฟงวังเวง 4. เขาสูงฝูงหงสลงเรียง 
  5. ซอเจงจําเรียงเวียงวัง 6. ฟงเสียงเพียงเพลง 
 บทประพันธข างตน นี้จะตอง จัดเรียงวรรคตามขอใดจึงจะ ถูกตองตาม        

ฉันทลักษณ 
 1) 4 - 2 - 3 - 5 - 6 – 1 2) 4 - 2 - 3 - 1 - 6 - 5 
 3) 1 - 6 - 5 - 4 - 2 – 3 4) 3 - 2 - 4 - 1 - 6 - 5 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชผลจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 
 1)  เจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม 
 2)  รัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางสายกลางใหกาวทันชาติมหาอํานาจในทวีปเอเชีย 
 3)  นักธุรกิจขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปน

เปาหมาย 
 4)  ประชาชนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได

เปนอยางดี  
2. ขอใดกลาวผิดไปจากความจริงเกี่ยวกับอินเดีย 
 1) เปนชาติแรกที่ปนพระพุทธรูป 
 2) เปนชาติประชาธิปไตยใหญที่สุดในโลก 
 3) มีปญหาความขัดแยงดานศาสนารุนแรง 
 4) เปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. มรดกทางอารยธรรมของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอียิปตในขอใดที่ไมปรากฏ

หลักฐานมาจนถึงปจจุบัน 
 1)  มหาวิหารซิกูแรต   2)  ศาสนาโซโรอัสเตอร 
 3)  การทํามัมมี่    4)  สวนลอยบาบิโลน  
4. อุดมการณสหกรณตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) มีความเชื่อรวมกันวาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม

หลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขใน
สังคม 

 2) มีความมั่นใจวาสหกรณจะสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผล
สูงสุดหากไดรวมมือกันในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ 

 3) มีความศรัทธาวาการดําเนินกิจการสหกรณจะอยูบนพื้นฐานแหงการ
ชวยเหลือตนเอง บนพื้นฐานของความเสมอภาค เที่ยงธรรม และเปน
เอกภาพ 

 4) สมาชิกทุกคนมีสวนในการควบคุมการใชเงินทุนของสหกรณตามแนวทาง
ประชาธิปไตย และจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราที่จํากัดตามเงิน
ลงทุน (หุน) ไว 

 
เฉลย 

 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) คืนนี้โสมเต็มดวงและทรงกลดดวยนะคะคุณแม หนูเห็นกระตาย

ในพระจันทรชัดเลย 
   ไมเหมาะสมที่จะใชคําวา “โสม” แทนคําวาพระจันทร เพราะเปนการ

พูดสนทนาเทานั้น ควรนําไปใชในการแตงคําประพันธมากกวา 
  1) ใชคําวา “สิตางศุ” แทนคําวาพระจันทร มีความเหมาะสมเพราะเปน

การใชในบทรอยกรอง 
  2) ใชคําวา “จันทรเจา” แทนคําวาพระจันทร มีความเหมาะสม ฟงดู

นารัก เพราะเปนบทรองเลนของเด็ก 
  3) ใชคําวา “ดวงจันทร” แทนคําวาพระจันทร มีความเหมาะสม เพราะ

เปนการใชภาษาทั่วไป  
2. เฉลย 1) ใชการเลนคํา 
   พิจารณาจากการใชคําวา “โศก, ระกํา, รัก, สวาท” ที่ปรากฏใน    

บทประพันธที่หมายถึงชื่อตนไมและหมายถึงคําที่แสดงอารมณดวย จึงจัดเปน
การเลนคํา  

3. เฉลย 2) ใหขอคิด 
   บทประพันธนี้ใหขอคิดวา ของบางอยางเมื่อหมดคุณคาหรือ

ความหมายกับผูคนไปแลว ก็อาจจะถูกทอดทิ้ง ไมมีความสําคัญอีกตอไป  
4. เฉลย 3) ศิลปากร  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ 
   ศิลปากร เปนคําสมาสที่มีวิธีสรางแบบสนธิคํา โดยมาจากคําวา 

ศิลปะ + อากร 

5. เฉลย 2) 4 - 2 - 3 - 1 - 6 - 5 
   บทประพันธนี้เปนกาพยฉบัง 16 สามารถจัดวรรคไดดังนี้ 
    “เขาสูงฝูงหงสลงเรียง เริงรองซองเสียง 
   สําเนียงนาฟงวังเวง 
    กลางไพรไกขันบรรเลง ฟงเสียงเพียงเพลง 
   ซอเจงจําเรียงเวียงวัง” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2)  รัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางสายกลางใหกาวทันชาติมหาอํานาจ

ในทวีปเอเชีย 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงชีวิต และ

การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และรัฐ  
ในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

   ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล     
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในภายนอก โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ 

   การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง 
   1. เนนประหยัดตัดคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยใน

การใชชีวิต 
   2. ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต 
   3. ละ เลิกการแกงแยงผลประโยชนและการแขงขันกันทางการคา

ที่มีตอสูกันอยางรุนแรง 
   4. ขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียง

เปนเปาหมาย 
   5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด ละ เลิกสิ่งชั่ว ประพฤติตนตาม

หลักศาสนา  
2. เฉลย 1) เปนชาติแรกที่ปนพระพุทธรูป 
   ชาติแรกที่ปนพระพุทธรูป คือ กรีก เมื่อกรีกขยายอิทธิพลเขาไปใน

อินเดีย อินเดียจึงรับการปนพระพุทธรูปไปจากกรีก ตัวเลือกอื่นๆ เปนคําตอบ   
ที่ถูกตองเกี่ยวกับอินเดีย  

3. เฉลย 4)  สวนลอยบาบิโลน 
   สวยลอยบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) 
   เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคโบราณ ปจจุบันสันนิษฐาน

วาอยูในประเทศอิรัก สรางโดยกษัตริยเนบูชัดเนซซาร ที่ 3 แหงกรุงบาบิโลเนีย 
สรางใหแกมเหสีของพระองคชื่อพระนางเซมีรามีส สรางขึ้นเมื่อ 600 ปกอน
คริสตศักราช จากคําบอกเลาของพอคาวาณิชที่เดินทางในทะเลทรายมาสูเมืองนี้
กลาววา มีความสูงประมาณ 75 ฟุต กินพื้นที่ 400 ตารางฟุต ระเบียงทุกชั้น
ไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน ไมพุม   ชนิดตางๆ มีระบบ
ชลประทานชักน้ําจากแมน้ําไทกริสไปทําเปนน้ําตกและนําไปเลี้ยงตนไมตลอดป 
สวนนี้ได พังทลายลงจากเหตุแผนดินไหวเ มื่อหลังศตวรรษที่ 2 กอน
คริสตศักราช 

   ปจจุบันทรุดโทรมจนแทบไมเหลือซาก คงเหลือเพียงบอน้ําและโคง
ซุมประตู 1-2 ประตู เทานั้น  

4. เฉลย 1) มีความเชื่อรวมกันวาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขใน
สังคม 

   อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อ
รวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ
ซึ่งจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


