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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนวลี 
 1) นกกาเหวาเฝาเลี้ยงลูก 2) นกขุนทองในกรงทอง 
 3) นกแกวรองเสียงใส  4) นกนางนวลนอนอยูเอกา  
2. ขอใดเปนคําประสม 
 1) มะมวงดอง 2) พัดพา 3) แมมา 4) แกวสวย  
3. ขอใดใชลักษณนามถูกตอง 
 1) ธูป 2 เลม   2) พระพุทธรูป 3 รูป 
 3) กระจก 4 บาน   4) พระที่นั่ง 1 หลัง  
4. ขอใดปรากฏอุปมาโวหาร 
 1) สอนชางเขียนใหเพียรเขียนวาดสี 2) จัดประจงเปนภาพพิไลตา 
 3) วาทรงธรรมเหมือนบิดาบังเกิดหัว 4) จําตองมีมิตรจิตสนิทกัน  
5. สํานวนในขอใดหมายถึงอยานําเรื่องในครอบครัวไปเลาใหผูอื่นฟง 
 1) น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก 2) น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย 
 3) ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา 4) ไฟไหมฟาง  
6. “ผมจะขอใหทานไปตัดผม เพราะดูไมเรียบรอย เขารอตัดผมคุณอยูตอนนี้” 

จากบทสนทนามีคําบุรุษสรรพนามกี่คํา 
 1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การสรางความรวมมือโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวายกอใหเกิดประโยชน 

ดานใดในภูมิภาคอาเซียน 
 1) ดานเศรษฐกิจ   2) ดานสิ่งแวดลอม 
 3) ดานการเมือง   4) ดานการบริการ  
2. สิ่งจําเปนที่สําคัญซึ่งพระภิกษุและสามเณรจะตองมีไวใชหรือเปนเครื่องอาศัยใน

การดํารงเพศบรรพชิตหรือในขณะที่บวชเรียกวาอะไร 
 1) เครื่องกัณฑเทศน  2) เทียนคาถาพัน 
 3) อัฏฐบริขาร   4) ขันสาคร  
3. หนวยงานที่เรียกวา “หอรัษฎากรพิพัฒน” ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทําหนาที่อยางใด 
 1) ดําเนินการคาขายกับชาติตะวันตก 
 2) กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 3) จัดเก็บและดูแลผลประโยชนของแผนดิน 
 4) จัดเก็บและดูแลผลประโยชนของพระมหากษัตริย  
4. การบริหารจิตตามหลักธรรมอานาปานสติจะกระทําตามขอใด 
 1) การผอนลมหายใจเขาออก 2) การกลั้นลมหายใจเขาออก 
 3) การกําหนดลมหายใจเขาออก 4) การบังคับลมหายใจใหเขาออก  
5. ขอใดไมใชลักษณะของภาวะเศรษฐกิจแบบเงินเฟอ 
 1) การกักตุนสินคา   2) การเกิดสภาวะวางงาน 
 3) การที่ราคาสินคาสูงขึ้น 4) การที่คาของเงินต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. ขอใดไมใชความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม 
 1) พระเจาทรงสรางชีวิตและทรงเปนผูลิขิต 
 2) ศรัทธาตอความเปนเอกภาพของพระผูเปนเจา 
 3) พระเจาทรงสรางโลกหกวัน วันที่เจ็ด คือ วันหยุด 
 4) พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) นกขุนทองในกรงทอง 
   เปนวลี 
   ตัวเลือกอื่นเปนประโยค เพราะมีภาคประธานและภาคแสดง  
2. เฉลย 1) มะมวงดอง 
   มะมวงดอง เปนคําประสม 
  2) พัดพา 
  3) แมมา เปนกลุมคํา 
  4) แกวสวย  
3. เฉลย 3) กระจก 4 บาน 
   กระจก ใชลักษณนาม คือ บาน, แผน 
  1) ธูป ใชลักษณนาม คือ ดอก 
  2) พระพุทธรูป ใชลักษณนาม คือ องค 
  4) พระที่นั่ง ใชลักษณนาม คือ องค  
4. เฉลย 3) วาทรงธรรมเหมือนบิดาบังเกิดหัว 
   อุปมาโวหาร คือ สํานวนการเขียนที่ยกสิ่งตางๆ มาเปรียบเทียบ

ประกอบ ซึ่งขอความนี้เปรียบกษัตริยวาเปนเหมือนพอบังเกิดเกลา  
5. เฉลย 3) ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา 
   ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา หมายถึง อยานําเรื่องใน

ครอบครัวไปเลาใหผูอื่นฟง 
  1) น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก หมายถึง แมไมพอใจก็ใหแสดงสีหนา   

ยิ้มแยม 
  2) น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย หมายถึง คําพูดที่ตรงเปนคําพูดที่

จริงใจกวาคําพูดหวานๆ 
  4) ไฟไหมฟาง หมายถึง กลายเปนเรื่องใหญโตจนแกไมได  
6. เฉลย 3) 4 คํา 
   จากบทสนทนาที่กําหนดให มีคําบุรุษสรรพนาม 4 คํา คือ ผม ทาน 

เขา คุณ 
   “ผมจะขอใหทานไปตัดผม เพราะดูไมเรียบรอย เขารอตัดผมคุณ

อยูตอนนี้” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ดานเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาทาเรือน้ําลึก นิคมอุตสาหกรรม เมืองและรีสอรท ภายใต

โครงการ Dawei Development ในเนื้อที่ 250 ตารางกิโลเมตร จะทําใหเกิด
ความตองการวัสดุกอสราง สินคาอุปโภคและบริโภค และสิ่งอํานวยความ
สะดวก สําหรับนักธุรกิจ คนงาน และนักทองเที่ยว ความตองการนี้จะสราง
โอกาสสําหรับนักธุรกิจไทยในการเพิ่มปริมาณและชนิดของสินคาไปจําหนายใน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร รวมทั้งการวางตําแหนงทวายใหเปนแหลง
กระจายสินคาเพื่อสงตอไปทางเหนือผานเมืองเย เมืองเมาะลําไย จนถึงยางกุง 
ขณะเดียวกันก็สามารถนําวัตถุดิบในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารกลับเขา
มาผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาในฝงไทย เชน ไม สินแร ฯลฯ  

2. เฉลย 3) อัฏฐบริขาร 
   การอุปสมบทของพระภิกษุและบรรพชาของสามเณรสิ่งจําเปนตอง

เตรียมประกอบดวยเครื่องอัฏฐบริขาร ประกอบดวยของเครื่องใชที่จําเปน 8 อยาง
สําหรับพระภิกษุสงฆ ไดแก 1. ผาจีวร, 2. ผาสังฆาฎิ, 3. ผาสบง, 4. ประคดเอว, 
5. มีดโกน, 6. บาตร, 7. เข็มเย็บผา, 8. ธมกรก (เครื่องกรองน้ํา) 

   สวนตัวเลือก 1), 2) และ 4) เปนเครื่องใชในพิธีเทศนมหาชาติ 
  1) เครื่องกัณฑเทศน คือ ของที่ใสกระจาดเปนเครื่องกัณฑเทศน      

มีขนมตางๆ อาหารแหง เชน ขาวสาร ปลาแหง เปนตน กลวยทั้งเครือ 
  2) เทียนคาถาพัน คือ เทียนไขตามจํานวนคาถาของแตละกัณฑ เชน 

กัณฑที่ 1 “กัณฑทศพร” มี 19 คาถา ก็ตองจุดเทียน 19 เลม เปนตน 
  4) ขันสาคร คือ ขันใบใหญทําดวยโลหะผสม (สัมฤทธิ์และทองเหลือง) 

ใชบรรจุน้ําทําน้ํามนต  
3. เฉลย 3) จัดเก็บและดูแลผลประโยชนของแผนดิน 
   การปฏิรูปดานเศรษฐกิจและการคลังในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อให

การจัดเก็บภาษีอากรใหรัดกุม จึงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เพื่อรวบรวมภาษี     
ทุกชนิดมาไวในหนวยงานเดียวกัน  

4. เฉลย 3) การกําหนดลมหายใจเขาออก 
   สมาธิ หมายถึง ความมีใจตั้งมั่น, ความตั้งมั่นแหงจิต, การทําใจ

สงบแนวแนไมฟุงซาน, การมีจิตกําหนดแนวแนอยูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ   
อานาปานสติ เปนการตั้งอารมณกําหนดรูลมกระทบในขณะที่หายใจเขาออก  

5. เฉลย 1) การกักตุนสินคา 
   ภาวะเงินเฟอ (Inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาสินคาหรือ

บริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง เมื่อราคาสินคาสูงขึ้น 
เงินตราหนึ่งหนวยจึงสามารถซื้อสินคาและบริการไดนอยลง ดังนั้นจึงอาจมอง
ไดวาภาวะเงินเฟอเปนการสะทอนถึงอํานาจการซื้อที่ลดลงตอหนึ่งหนวยเงินตรา  

   ภาวะเงินเฟออาจเกิดขึ้นได ดังนี้ 
   1. เกิดจากตนทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น ซึ่งตนทุนที่ใชในการ

ผลิตสินคาอาจจะสูงขึ้นไดจากทั้งสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา 
คาจางแรงงาน รวมทั้งคาขนสงสินคา มีราคาแพงขึ้น  

   2. เกิดสภาวะวางงาน 
   3. ราคาสินคาสูงขึ้น 
   4. คาของเงินต่ํา  
6. เฉลย 3) พระเจาทรงสรางโลกหกวัน วันที่เจ็ด คือ วันหยุด 
   พระเจาทรงสรางโลกหกวัน และวันที่เจ็ดจะใหหยุดพักผอน คือ วัน

สะบาโต เปนคําสอนของลัทธิยูดาห ในบัญญัติ 10 ประการ ของคัมภีรไบเบิล
ฉบับเกา และชาวคริสตก็นํามาปฏิบัติจนทุกวันนี้  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


