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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีสระประสมครบทุกเสียง 
 1) ชาวสวนปลูกมะมวงไวกินและแบงขาย 
 2) เสื้อผาเกาๆ ควรจะนําไปบริจาค 
 3) ครูเลี้ยงเปดและไกเพื่อเปนรายไดเสริม 
 4) เสียงรองของนกนางนวลเรียกเพื่อน  
2. ขอใดใหจินตภาพทางการเคลื่อนไหวและแสง 
 1)  “เที่ยวแลรอบขอบเขาเงาชะงุม ยิ่งมืดคลุมก็ยิ่งคลั่งตั้งแตหา 
  เสียงคลื่นโครมโถมตะครุบกอนศิลา จนหนาตาแตกยับลงสับเงา” 
 2)  “หนอนรินทรสินสมุทรไมหยุดยั้ง รีบมาทั้งคืนค่ําในน้ําไหล 
  จนแจมแจงสุริโยอโณทัย เห็นเงือกใหญยายตายังลานัก” 
 3)  “จึงวารีบถีบถอนไปกอนทาน โนนนางมารหนุนไลมาใกลหนัก 
  แลววายรอคลอไปพอไดพัก พอนางยักษทันโถมกระโจมมา” 
 4)  “พระลูกหลบพบเงือกจะเสือกหนี เหยียบขยี้สองแขนแนนหนักหนา 
  ตะคอกถามตามโมโหที่โกรธา ไยมึงพาผัวพรากมาจากกู”  
3. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร 
 1) ตนไมใบหญาระบัดใบเขียวขจีเมื่อเขาฤดูฝน 
 2) คุณยายคั้นกะทิเพื่อเตรียมทําขนมถวายพระ 
 3) ลูกเสือแบงกลุมบําเพ็ญประโยชนในงานวันเด็ก 
 4) ยามเย็นครอบครัวในชนบทมักนั่งเลนกันที่ชานบาน  
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1.  

  
แผนที่แสดงเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  

 จากแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ หมายเลข 1 เปนชื่อรัฐอยูทางฝงตะวันตกของ
สหรัฐอเมริกา รัฐนี้มีชื่อวาอะไร มีภูมิอากาศแบบใด พืชพรรณธรรมชาติหรือ
ผลไมแบบใด 

 1) รัฐแคลิฟอรเนีย, ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน, ไมพุม องุน มะกอก 
 2) รัฐแคลิฟอรเนีย, ภูมิอากาศแบบกึ่งแหงแลง, ไมหนาม ปาลม ทุงหญา 
 3) รัฐวอชิงตัน, ภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป, ไมสน ปาพรุ 
 4) รัฐออริกอน, ภูมิอากาศแบบสะวันนา, ปาไมผลัดใบ ทุงหญา 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. “นายไสเคยเปนชางผลิตเครื่องหนังของโรงงานแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

กลับมาหมูบานของตนเองเห็นชาวบานวางจากงานเกษตรมีเวลาวางสวนหนึ่ง 
บางคนไมมีงานทํา จึงชักชวนมารวมกันเปดเปนศูนยชุมชนเครื่องหนัง สมาชิก
มารวมทุนกันโดยสมัครใจ มีการประชุมใหความรูวางแผนรวมกัน เริ่มจาก
โรงงานขนาดเล็กคอยๆ ขยายใหญขึ้น แบงงานกันทํา แบงปนความรู เพิ่มพูน
ความรู ทุกคนทํางานดวยความซื่อสัตย ขยัน สามัคคี สงผลิตภัณฑออกขายทั่ว
ประเทศ มีการจัดสรรผลประโยชนในลักษณะของเงินปนผล นําเงินสวนหนึ่งมา
พัฒนากิจการตอไป ทําใหชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได” 

 ขอมูลขางตน การดําเนินการศูนยชุมชนเครื่องหนังมีลักษณะการทํางานอาศัย
แนวคิดตามลักษณะในขอใด 

 1) ระบบสหกรณ 
 2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 4) ระบบสหกรณผสมผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.  “ทานผูนี้เปนพระราชธิดาของพระเจาสาคละ แหงสาคลนคร เปนมเหสีของ

พระเจาพิมพิสาร กษัตริยเมืองราชคฤห แควนมคธ มีรูปโฉมสวยงาม” ทานผูนี้
คือใคร มีผลงานสําคัญคืออะไร และมีคุณธรรมที่ควรเปนแบบอยางคืออะไร 

 1) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปนครั้งแรก : 
ทําตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ โดยวางรูปแบบชีวิตที่อยู
อยางเรียบงาย 

 2) พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปนครั้งแรก : 
เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 3) พระเขมาเถรี : เปนอัครสาวิกาฝายขวา เปนกําลังสําคัญในการ เผยแผ
พระพุทธศาสนา : เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 4) พระเขมาเถรี : ไดรับการอุปสมบทเปนภิกษุณีเปนครั้งแรก : ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของคนอื่น 

 
เฉลย 

 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เสียงรองของนกนางนวลเรียกเพื่อน 
   สระประสม ไดแก สระเอีย, สระเอือ, สระอัว (หรือทองงายๆ วา 

“เมีย เบื่อ ผัว”) 
   สระประสม ไดแก “เสียงรองของนกนางนวลเรียกเพื่อน” 
  1) ชาวสวนปลูกมะมวงไวกินและแบงขาย 
   สระประสม ไดแก สวน, มวง 
  2) เสื้อผาเกาๆ ควรจะนําไปบริจาค 
   สระประสม ไดแก เสื้อ, ควร 
  3) ครูเลี้ยงเปดและไกเพื่อเปนรายไดเสริม 
   สระประสม ไดแก เลี้ยง, เพื่อ 

2. เฉลย 2)  “หนอนรินทรสินสมุทรไมหยุดยั้ง รีบมาทั้งคืนค่ําในน้ําไหล 
   จนแจมแจงสุริโยอโณทัย เห็นเงือกใหญยายตายังลานัก” 
   ปรากฏทั้งการเคลื่อนไหวและแสง 
  1), 3) และ 4) ปรากฏเฉพาะการเคลื่อนไหว  
3. เฉลย 4) ยามเย็นครอบครัวในชนบทมักนั่งเลนกันที่ชานบาน 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาเขมร 
  1) คํายืมภาษาเขมร ไดแก ขจี 
  2) คํายืมภาษาเขมร ไดแก กะทิ, ขนม 
  3) คํายืมภาษาเขมร ไดแก บําเพ็ญ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) รัฐแคลิฟอรเนีย, ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน, ไมพุม องุน มะกอก 
   ชายฝงดานตะวันตกของรัฐแคลิฟอรเนีย จะมีภูมิอากาศแบบเมดิ-

เตอรเรเนียน คือ ฤดูรอนแหงแลง ฤดูหนาวมีฝนตก พืชพรรณธรรมชาติ จะเปน
ปาไมผลัดใบผสมปาสนหรือพืชที่มีเปลือกหนา ใบมีลักษณะมัน สีเทาแกมเขียว    
ใบหนา เชน มะกอก องุน โอค วอลนัท หรือประเภทไมพุมขนาดเล็ก  

2. เฉลย 4) ระบบสหกรณผสมผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สหกรณ (Cooperatives) เปนองคกรที่เกิดจากกลุมบุคคลมา

รวมตัวกันโดยสมัครใจ เ พื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนสนองความตองการและบรรลุเปาหมายของสมาชิกที่เปนเจาของ
รวมกัน ภายใตหลักความเทาเทียมกันของสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย มีการ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

   หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนใหดํารงตนบนทางสายกลาง 
อยูในความพอดี พอประมาณ พึ่งตนเองได มีภูมิตานทานกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีเงื่อนไขของความรู และเงื่อนไงของคุณธรรม คือ ความขยัน ซื่อสัตย 
อดทน การแบงปน 

   สวนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพ
แกเอกชนในการเลือกตัดสินใจและสามารถบริหารทรัพยสินของตนไดวาจะผลิต
สินคาและบริการอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร จึงจะไดกําไรสูงสุด สวน
การเลือกใชทรัพยากรจะเปนหนาที่ของเจาของปจจัยการผลิตที่จะตัดสินใจผลิต 

   ในกรณีนายไสชักชวนกลุมคนรวมเปนสมาชิกดําเนินกิจการศูนย
ชุมชนเครื่องหนังโดยสมัครใจ รายไดเปนผลตามทุนหุน เปนไปตามหลักของ
สหกรณและนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานโดยดําเนิน
กิจการบนทางสายกลาง ความพอดี พอประมาณ มีภูมิตานทานการเปลี่ยนแปลง 
(คือคอยๆ ขยายกิจการ ไมลงทุนทั้งหมด เพราะมีทุนไวเปนภูมิตานทานการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น) มีเงื่อนไขความรู คือ ความรูจากบุคคลและ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ความขยัน ซื่อสัตย อดทน 
และการแบงปน ดังนั้น ศูนยชุมชนเครื่องหนังของหมูบานนี้จึงใชระบบสหกรณ
ผสมผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เฉลย 3) พระเขมาเถรี : เปนอัครสาวิกาฝายขวา เปนกําลังสําคัญในการ   
เผยแผพระพุทธศาสนา : เปนผูมีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาไดดี 

   พระเขมาเถรีเปนมเหสีของพระเจาพิมพิสาร ซึ่งเคยถวายวัดเวฬุวัน
ซึ่งเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา พระเขมาเถรีมีรูปโฉมสวยงาม จึงไมยอม
เขาเฝาพระพุทธเจา เพราะทรงคิดวาพระพุทธองคอาจทรงชี้โทษเกี่ยวกับ    
พระรูปโฉมของพระนางก็เปนได ภายหลังพระเจาพิมพิสารไดนําพระนางเขาเฝา
พระพุทธเจาแลวมีความซาบซึ้งในพระธรรม จึงไดอุปสมบทเปนภิกษุณี พระนาง
ไดรับการแตงตั้งเปนอัครสาวิกาเบื้องขวาฝายภิกษุณี คูกับพระอุบลวรรณาเถรี 
ซึ่งเปนอัครสาวิกาเบื้องซาย คุณธรรมที่ควรเปนแบบอยาง คือ เปนผูมีปญญาดี 
มีปฏิภาณโตตอบปญหาเฉพาะหนาได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


