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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 3/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) จงนึกไวใหเสมอวาเงินทองที่แลเห็นมากๆ ไมไดเปนของหามาไดโดยงาย

เหมือนเวลาที่จายไปงายนั้นเลย 
 2) เงินทองที่จะใชสอยในคากินอยู นุงหมหรือใชสอยเบ็ดเสร็จทั้ งปวง          

จงเขม็ดแขมใชแตเพียงพอที่อนุญาตใหใช 
 3) อยาทําใจโตมือโตสุรุยสุรายโดยถือตัวเปนเจานายมั่งมีมาก หรือถือวาพอ

เปนเจาแผนดินมีเงินทองถมไป 
 4) วิชาที่จะออกไปเรียนนั้น ก็คงตองเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา คือ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันใหไดแมนยําชัดเจนคลองแคลว  
2. ขอใดมีคําไมอานอยางอักษรนํา 
 1) ขนาน  ถนอม   2) สมาคม  ขมีขมัน 
 3) ถนัด  สนุกสนาน  4) กฤษณา  ปรารถนา  
3. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  แสงดาวฟงบรรยาย เรื่อง “ภัยรายใกลตัวจากเทคโนโลยี” จากการฟงครั้งนี้

ทําใหแสงดาวรูวาวิถีชีวิตของตนเอง สุมเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ มากมาย     
ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะการใชชีวิตหรือคลื่นแมเหล็กหรือรังสีจากเทคโนโลยี
ตางๆ ทําใหแสงดาวอยากลองใชชีวิตแบบธรรมชาติดูบาง 

 ขอความขางตนแสดงถึงทักษะใดของแสงดาว 
 1) โนมนาวใจ 2) อธิบายใหเขาใจ 3) ประเมินคา 4) จรรโลงใจ  
4. สํานวนขอใดไมปรากฏคํายืม 
 1) เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด 2) กระตายหมายจันทร 
 3) สุกเอาเผากิน   4) ขนมผสมน้ํายา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1.  “ทานผูนี้เปนพระราชธิดาของพระเจาอัญชนะ เปนพระกณิษฐภคินีของพระนาง

สิริมหามายา จึงทรงเปนพระนานางของพระพุทธเจา เมื่อพระนางสิริมหามายา
สิ้นพระชนม ทานผูนี้ไดรับตําแหนงอัครมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ พระนาง
ทรงเลี้ยงดูเจาชายสิทธัตถะอยางดี” ทานผูนี้คือใคร มีผลงานสําคัญคืออะไร 
และคุณธรรมที่ควรเปนแบบอยางคืออะไร 

 1) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี : ใฝในการทําบุญกุศล ทําทาน แขงกับประชาชน : 
เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 2) พระเขมาเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปนครั้งแรก : ทําตนเปน
แบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ โดยวางรูปแบบชีวิตที่อยูอยางเรียบงาย 

 3) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปนครั้งแรก : 
เปนผูมีความอดทนสูงยิ่ง 

 4) พระเขมาเถรี : เปนอัครสาวิกาฝายขวา เปนกําลังสําคัญในการ เผยแผ
พระพุทธศาสนา : เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี  

2. “นายจําเริญเปนหัวหนาคนงานที่เชื่อมั่นในตนเองสูง ยึดติดในความคิดเห็นของตน
เปนใหญ ไมมีเหตุผล ไมยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น” พฤติกรรมของนาย
จําเริญสอดคลองกับหลักธรรม “ปปญจธรรม ๓” ตามขอใด 

 1) ตัณหา 2) มานะ 3) ทิฏฐิ 4) มานะ และทิฏฐิ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดสงผลใหสินคาลนตลาด 
 1) อุปสงคมากกวาอุปทาน 2) อุปสงคนอยกวาอุปทาน 
 3) อุปทานเทากับอุปสงค 4) ไมมีขอใดถูก 
4. ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมละตินอเมริกา จะคลายกับวัฒนธรรม

ของประเทศใดในทวีปยุโรป 
  1) อังกฤษ  2) สเปน  3) อิตาลี  4) ฝรั่งเศส  
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) วิชาที่จะออกไปเรียนนั้น ก็คงตองเรียนภาษาและหนังสือใน       

สามภาษา คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ใหไดแมนยําชัดเจนคลองแคลว 
   ประโยคขางตนใชบรรยายโวหาร 
   บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใชในเลาเรื่องราวเหตุการณ เพื่อให

ผูอานไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ อยางละเอียด แจมแจง โดยใช
ถอยคําที่สื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน 

  1), 2) และ 3) ใชเทศนาโวหาร 
   เทศนาโวหาร คือ โวหารที่มุงโนมนาวใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม 

เปนการกลาวในเชิงอบรม  แนะนําสั่งสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโนมนาว   
ชักจูงใจ โดยยกเหตุผล ตัวอยาง หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง สุภาษิต คติธรรม
และสัจธรรมตางๆ มาแสดงเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจที่กระจางจนยอมรับ
เชื่อถือ  

2. เฉลย 2) สมาคม  ขมีขมัน 
   สมาคม  อานวา  สะ-มา-คม ไมอานอยางอักษรนํา 
   ขมีขมัน  อานวา  ขะ-หมี-ขะ-หมัน 
  1) ขนาน  อานวา  ขะ-หนาน 
   ถนอม  อานวา  ถะ-หนอม 
  3) ถนัด  อานวา  ถะ-หนัด 
   สนุกสนาน  อานวา  สะ-หนุก-สะ-หนาน 
  4) กฤษณา  อานวา  กริด-สะ-หนา 
   ปรารถนา  อานวา  ปราด-ถะ-หนา  
3. เฉลย 3) ประเมินคา 
   ใชทักษะการประเมินคา เพราะแสงดาวประเมินคาจากสิ่งที่ฟงและ

ประเมินคาจากวิถีชีวิต รวมทั้งนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
4. เฉลย 3) สุกเอาเผากิน 
   ไมปรากฏคํายืม 
  1) คํายืม ไดแก เดิน 
  2) คํายืม ไดแก จันทร 
  4) คํายืม ไดแก ขนม, ผสม 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปน  

ครั้งแรก : เปนผูมีความอดทนสูงยิ่ง 
   พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีมีความตั้งใจที่จะอุปสมบทเปนภิกษุณีใน

พระพุทธศาสนา แตพระพุทธเจามิไดทรงอนุญาต จนพระพุทธเจาไดวางหลัก
ปฏิบัติเปนพิเศษสําหรับภิกษุณี คือ คุณธรรม 8 ประการ พระมหาปชาบดีโคตมี
พรอมเหลานางสากิยานีจึงไดอุปสมบทเปนภิกษุณี คุณธรรมที่ควรเปนแบบอยาง 
คือ ความเปนผูมีความอดทนสูงยิ่ง เพราะการปฏิบัติตามคุณธรรม 8 ประการ 
เพื่ออุปสมบทเปนภิกษุณีได พระนางก็ปฏิบัติตามหลักธรรมครบทุกประการ  

2. เฉลย 4) มานะ และทิฏฐิ 
   หลักธรรม “ปปญจธรรม ๓” คือ เครื่องทําใหเนิ่นชา หมายถึง 

เครื่องเศราหมองที่ทําใหการศึกษาและการปฏิบัติตามพุทธธรรม ไมดําเนินไป
ดวยดี มี 3 ประการ คือ 

   1. ตัณหา คือ ความเห็นแกตัว โลภอยากไดของผูอื่น 
   2. มานะ คือ ความถือตัว ทนงตัว สําคัญวาตนเหนือกวาผูอื่น 
   3. ทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดถือเอาแตความเห็นของตนเอง งมงาย

โดยปราศจากเหตุผล ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
   ฉะนั้นพฤติกรรมของนายจําเริญจึงสอดคลองกับตัวเลือก 4) มานะ 

และทิฏฐิ  
3. เฉลย 2) อุปสงคนอยกวาอุปทาน 
   ภาวะอุปทานสวนเกินหรืออุปสงคสวนขาด  
   อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) หรือ อุปสงคสวนขาด 

(Demand Shortage) เกิดขึ้นเมื่อระดับราคาสินคาสูงกวาราคาดุลยภาพ ทําให
ความตองการเสนอขายสินคา มีมากกวาความตองการซื้อสินคา สงผลใหสินคา
ลนตลาด ผูขายขายสินคาไมหมดและตองเสียทรัพยากรในการเก็บรักษาสินคา 
หรือปลอยใหสินคาเนาเสีย ซึ่งแกไขไดโดยการยอมลดราคาสินคาลงมาที่จุด
ดุลยภาพ  

4. เฉลย 2) สเปน 
   ละตินอเมริกา (Latin-American) ไดแก พื้นที่บริเวณอเมริกา

กลางและอเมริกาใต ในอดีตเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรอินคาและมายา 
(อินเดียนแดง) ตอมาไดตกอยูภายใตอาณานิคมของสเปน เพราะฉะนั้นวิถีชีวิต
ของกลุมคนในแถบนี้จึงเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับยุโรป
ตะวันตก 

   ภูมิภาคละตินอเมริกาแบงเปนเขตภูมิศาสตรวัฒนธรรมยอยได 6 เขต 
กลาวคือ 

   1. เม็กซิโก 
   2. บราซิล 
   3. กลุมอเมริกากลาง ไดแก กัวเตมาลา เบลิซ เอลซัลวาดอร 

ฮอนดูรัส นิคารากัว คอสตาริกา ปานามา 
   4. กลุมอินเดียตะวันตก ไดแก บาฮามาส คิวบา จาเมกา เฮติ 

สาธารณรัฐโดมินิกัน กายอานา ซูรินาเม เฟรนซเกียนา 
   5. กลุมเทือกเขาแอนดีสทางเหนือ ไดแก เวเนซุเอลา โคลอมเบีย 

เอกวาดอร เปรู 
   6. เขตทางใตของทวีปอเมริกาใต ไดแก โบลิเวีย ชิลี อารเจนตินา 

ปารากวัย อุรุกวัย 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


