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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชขอความไดกะทัดรัด 
 1) สังคมปจจุบันทุกวันนี้มักทอดทิ้งคนชรา 
 2) สมศรีที่เพิ่งมาทํางานวันนี้เปนเด็กฝกงานคนใหม 
 3) เด็กๆ อยูกันตามลําพัง ดูแลวนาสมเพชเวทนา 
 4) เจาหนาที่จัดใหมีการทดสอบนักเรียนกอนสอบจริง  
2. “งานลอยกระทงปนี้ จังหวัดไดจัดใหมีการแสดงประวัติความเปนมาของประเพณี

ลอยกระทง และมีการสาธิตการละเลนของภาคตางๆ รวมทั้งการจําหนายอาหาร
แตละภาค ปนี้จึงนาจะดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากกวาปที่แลว” ประโยคที่
กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 

 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน  
3. ขอใดใชวรรณศิลปแตกตางจากขออื่น 
 1) เอียงอกเทออกอาง    อวดองค อรเอย 
 2) ยลยิ่งแสงแกวเกา    แกนหลาหลากสวรรค 
 3) บอเนตรคงขังเปน    เลือดไล 
 4) ตราบขุนคิริขน    ขาดสลาย แลแม  
4. ขอใดมีพยัญชนะตนประสมมากที่สุด (ไมนับคําซ้ํา) 
 1) น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา  2) ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 
 3) หมายน้ําบอหนา   4) ขี่ชางจับตั๊กแตน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. 

  
 ประเทศในหมายเลข 1  ของแผนที่มีแหลงทองเที่ยวที่เกิดจากศรัทธาของผูที่

นับถือศาสนาพุทธสรางขึ้นมาคือสถานที่ใด มีแมน้ําใดไหลผาน และหมายเลข 
1  คือประเทศใด 

 1) เมืองแหงทะเลเจดีย / โบรโม / กัมพูชา 
 2) เมืองแหงทะเลเจดีย / อิรวดี / เมียนมาร 
 3) บุโรพุทโธ / อิรวดี / เมียนมาร 
 4) บุโรพุทโธ / ฮาลอง เบย / อินโดนีเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. บุคคลใดที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวมาใช 
 1) พลชวยแมกวาดบาน ถูพื้นทุกวัน 
 2) พิงเลือกรับประทานแตอาหารที่มีประโยชน 
 3) พิมพเก็บออมเงินเพื่อไวใชเรียนตอมหาวิทยาลัย 
 4) แพรวรีบทําการบานใหเสร็จ กอนที่จะออกไปเลนกันเพื่อน  
3. บุคคลใดปฏิบัติตามหลักการของสหกรณไดถูกตอง 
 1) โจเปดรับสมาชิกสหกรณที่เปนผูชายเทานั้น 
 2) โตไมเปดโอกาสใหผูที่ถือหุนนอยแสดงความคิดเห็น 
 3) โกไมใหสมาชิกสหกรณเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน 
 4) โดใหสมาชิกสหกรณใชสิทธิ์ในการเลือกประธานแคคนละ 1 เสียง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) สมศรีที่เพิ่งมาทํางานวันนี้เปนเด็กฝกงานคนใหม 
   เปนประโยคกะทัดรัด 
  1) สังคมปจจุบันทุกวันนี้มักทอดทิ้งคนชรา 
   เปนประโยคฟุมเฟอย สังเกตไดจาก “ปจจุบัน ทุกวันนี้” 
  3) เด็กๆ อยูกันตามลําพัง ดูแลวนาสมเพชเวทนา 
   เปนประโยคฟุมเฟอย สังเกตไดจาก “สมเพช เวทนา” 
  4) เจาหนาที่จัดใหมีการทดสอบนักเรียนกอนสอบจริง 
   เปนประโยคฟุมเฟอย สังเกตไดจาก “ใหมีการ”  
2. เฉลย 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
   ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา สังเกตไดจาก “งานลอย

กระทงปนี้ จังหวัดไดจัดใหมีการแสดงประวัติความเปนมาของประเพณีลอย
กระทง และมีการสาธิตการละเลนของภาคตางๆ รวมทั้งการจําหนายอาหารแต
ละภาค ปนี้จึงนาจะดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากกวาปที่แลว”  

3. เฉลย 3) บอเนตรคงขังเปน    เลือดไล 
   ใชภาพพจนแบบอุปลักษณ คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง 
   โดยใชคําวา “เปน, คือ” 
  1), 2) และ 4) ใชภาพพจนแบบอติพจน คือ การกลาวเกินจริง  
4. เฉลย 3) หมายน้ําบอหนา 
   พยัญชนะประสม คือ หมาย, หนา 
  1) ไมมีพยัญชนะประสม 
  2) พยัญชนะประสม คือ พริก 
  4) ไมมีพยัญชนะประสม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) เมืองแหงทะเลเจดีย / อิรวดี / เมียนมาร 
   พุกาม (Bagan) หรือบะกัน เปนอาณาจักรแหงแรกใน

ประวัติศาสตรพมา (พ.ศ. 1587-พ.ศ. 1830) ตั้งอยูริมฝงตะวันออกของแมน้ํา
อิรวดี ทางตอนเหนือของยางกุง ระยะทาง 680 กิโลเมตร 

   พุกามไดชื่อวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรอืดินแดนแหงเจดียสี่พันองค 
เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 
2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกาม คือ เจดียชเวซีโกน สรางโดย          
พระเจาอโนรธามังชอ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการ
สรางเจดีย เจดียองคใหญสุดจะเปนเจดียที่กษัตริยทรงสราง และองคที่มีขนาด
เล็กถัดมาเปนการสรางโดยเหลาขุนนาง อํามาตย ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ 

   แมน้ําอิรวดี (Irrawaddy River) เปนแมน้ําสายหลักของประเทศพมา 
มีความยาว 2,170 กิโลเมตร มีตนกําเนิดในเขตนูเจียง มณฑลยูนนาน บริเวณ
ใกลรอยตอเขตแดนรัฐกะฉิ่น ประเทศพมา บริเวณตนน้ํามีชื่อเรียกวา แมน้ําเมขา 
จนเมื่อไหลมารวมกับแมน้ํามะลิขาที่เมืองมิตจีนา จึงเรียกแมน้ําสายใหมวา    
แมน้ําอิรวดี 

   สหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of Myanmar)    
เปนรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ 
จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนเมียนมารมีความยาว 1,930 กิโลเมตร 
เปนแนวชายฝงตามอาวเบงกอลและทะเลอันดามัน ดวยพื้นที่ 676,578 ตาราง
กิโลเมตร ประเทศเมียนมารเปนประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 40 ของโลก และ
ใหญเปนอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปดอร 
และนครใหญสุด คือ ยางกุง  

2. เฉลย 3) พิมพเก็บออมเงินเพื่อไวใชเรียนตอมหาวิทยาลัย 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและ  

ไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภค
ที่อยูในระดับพอประมาณ 

   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

   3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง    ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 

   1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ 
ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน 
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

   2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต  

3. เฉลย 4) โดใหสมาชิกสหกรณใชสิทธิ์ในการเลือกประธานแคคนละ 1 เสียง 
   หลักการสหกรณ (Cooperative Principles) คือ “แนวทางที่

สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรปูธรรม” ซึ่งประกอบดวย 
หลักการที่สําคัญรวม 7 ประการ กลาวคือ  

   1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง  
   2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
   3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
   4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  
   5. การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศแกสมาชิก  
   6. การรวมมือระหวางสหกรณ  
   7. การเอื้ออาทรตอชุมชน   

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


