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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชภาพพจนชนิดอติพจนชัดเจนที่สุด 
 1)  “ถึงประตูคูหาเห็นเปดอยู เอะอกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
  เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี” 
 2)  “พระเสด็จไปไหนจะไปดวย เปนเพื่อนมวยภัสดาจนอาสัญ 
  ประทานโทษโปรดเลี้ยงแตเพียงนั้น อยาบากบั่นความรักนองนักเลย” 
 3)  “แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก ทําซบเสือกสอพลออีตอแหล 
  เห็นผัวรักยักคอทําทอแท พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง” 
 4)  “แลวพิศดูภูผาศิลาเลื่อม ชะโงกเงื้อมน้ําวนชลสาย 
  แลลิบลิบหลังคาศาลาราย มีเสาหงสธงปลายปลิวระยับ”  
2.  “แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายยาวที่ไหลคดโคงซึ่งเกิดจากแมน้ํา ปง วัง ยม 

นาน และไดบรรจบรวมกันที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค” 
 ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน  
3. คําประพันธในขอใดใหจินตภาพทางการเคลื่อนไหวและแสง 
 1)  “พระอภัยใจออนถอนสะอื้น อุตสาหฝนพักตรวานิจจาเอย 
  แมผีเสื้อเมื่อไมเห็นในใจเลย พี่ไมเคยอยูในถ้ําใหรําคาญ” 
 2)  “หนอนรินทรสินสมุทรไมหยุดยั้ง รีบมาทั้งคืนค่ําในน้ําไหล 
  จนแจมแจงสุริโยอโณทัย เห็นเงือกใหญยายตายังลานัก” 
 3)  “สินสมุทรสุดแสนสงสารแม ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล 
  จึงกราบกรานมารดาแลววาไป จะเขาใกลทูนหัวลูกกลัวนัก” 
 4)  “ฝายผีเสื้อสมุทรไมหยุดหยอน ครั้นลุยออนอุตสาหวายกระสายสินธุ 
  กําลังนอยถอยถดดวยอดกิน เจียนจะสิ้นชีวาในสาคร” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นายสุภาพเปนคนที่ชาวบานในหมูบานนับถือยกยองวาเปนคนดี นายสุภาพ

ไดรับยกยองเปน “คนดีศรีหมูบาน” มีนักขาวมาสัมภาษณวา “การทําตนเปนคน
ดีตองเริ่มตนอยางไร และจะทําใหเปนคนดีไดตลอดอยางไร” 

 นายสุภาพตอบวา “ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอน คือ ธรรมที่ทําให
เปนคนดี” เปนการเริ่มตนทําความดีและเปนคนดีตลอด หลักธรรมขอใด
ตอไปนี้ที่สอดคลองกับ “ธรรมที่ทําใหเปนคนดี” มากที่สุด 

 1) ปธาน ๔   2) กรรมฐาน ๒ 
 3) กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔  4) สัปปุริสธรรม ๗  
2. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรเมื่อประสบกับปญหาเงินฝด 
 1) เพิ่มรายจายภาครัฐใหมากขึ้น 
 2) เพิ่มการเก็บภาษีจากประชาชน 
 3) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู 
 4) เพิ่มการขายพันธบัตรรัฐบาลใหประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

  
 ประเทศในหมายเลข 2  ของแผนที่มีศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญที่สุด 

ในโลกคือสถานที่ใด และภูเขาไฟที่เปรียบเสมือนอัญมณีบนมงกุฎของชวาตะวันออก 
มีชื่อเรียกวาอะไร หมายเลข 2  คือประเทศใด 

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

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1)  “ถึงประตูคูหาเห็นเปดอยู เอะอกกูเกิดเข็ญเปนไฉน 
   เขาในหองมองเขมนไมเห็นใคร ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี” 
   ใชภาพพจนแบบอติพจน  คือ การกลาวเกินจริง  
2. เฉลย 4) ประโยคที่มีทั้งความซอนและความรวมอยูดวยกัน 
   เปนประโยคความซอนสังเกตไดจากคําวา “ที่” และ “ซึ่ง” 
   เปนประโยคความรวมสังเกตไดจากคําสันธาน “และ”  
3. เฉลย 2) “หนอนรินทรสินสมุทรไมหยุดยั้ง รีบมาทั้งคืนค่ําในน้ําไหล 
  จนแจมแจงสุริโยอโณทัย เห็นเงือกใหญยายตายังลานัก” 
   ปรากฏทั้งการเคลื่อนไหวและแสง 
  1), 3) และ 4) ปรากฏเฉพาะการเคลื่อนไหว    
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สัปปุริสธรรม ๗ 
   ธรรมที่ทําใหตนเปนสัปปุรุสหรือคนดีอยูรวมกับสังคมไดอยางมี

ความสุข มี 7 ประการ คือ 
   1. การรูจักเหตุ คือ วิเคราะหสถานการณของชีวิต รูหลักความจริง 
   2. การรูจักผล คือ มีเหตุผลในการกระทํา 
   3. การรูจักตน คือ รูวาตนเปนใคร มีความสามารถอยางไร 
   4. การรูจักประมาณ คือ ดําเนินชีวิตในสภาพเหมาะสม 
   5. การรูจักกาล คือ รูจักปฏิบัติตนถูกตองเหมาะสมกับเวลา 
   6. การรูจักชุมชน คือ รูจักหมูคณะวาดีหรือไมดี ควรวางตัวอยางไร 
   7. การรูจักบุคคล คือ รูจักเลือกคบประเภทของบุคคลที่เปนคนดี 

  1) ปธาน ๔ คือ ความเพียรที่ชอบ 4 ประการ คือ 
   1. สังวรปธาน คือ เพียรระงับการกระทําอกุศลไมใหเกิดขึ้น (เพียรระวัง) 
   2. ปหานปธาน คือ เพียรละเลิกอกุศลที่กําลังกระทําอยู (เพียรละ) 
   3. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว   (เพียรรักษา) 
   4. ภาวนาปธาน คือ เพียรฝกฝนบํารุงกุศลธรรมใหเจริญยิ่งขึ้น 

(เพียรเจริญ) 
  2) กรรมฐาน ๒ หมายถึง การกระทําที่เกี่ยวกับการอบรมจิต มี 2 

ประการ คือ 
   1. สมถกรรมฐาน คือ การฝกอบรมจิตใจใหเกิดความสงบ หรือ

การฝกสมาธิ 
   2. วิปสสนากรรมฐาน คือ การฝกอบรมปญญาใหรูแจง 
  3) กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ หมายถึง ธรรมสําหรับดํารงความมั่งคั่งของ

ตระกูล 4 ประการ คือ 
   1. ทรัพยสินหรือสิ่งของหมดหรือหายไปควรหามาแทน 
   2. รูจักบูรณะซอมแซมของเกาใหดีขึ้น 
   3. รูจักกินใชเทาที่เหมาะสม 
   4. ตั้งผูมีศีลใหเปนพอบานแมเรือน  
2. เฉลย 1) เพิ่มรายจายภาครัฐใหมากขึ้น 
   เงินฝด หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาและบริการในตลาดลดลง     

คาของเงินเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินอยูในมือประชาชนนอยเกินไป 
   ผลกระทบของภาวะเงินฝด 
   1. ผลดีตอผูมีรายไดประจํา เพราะซื้อสินคาหรือบริการไดในราคา

ลดลง สวนเจาหนี้และผูมีเงินออมจะไดเปรียบ เนื่องจากราคาสินคาลดลง      
คาของเงินเพิ่มขึ้น ทําใหอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น 

   2. ผลเสียตอผูผลิต จะไดรับผลกระทบ เพราะราคาสินคาลดลง 
อาจตองประสบปญหาขาดทุน นอกจากนี้ ลูกหนี้ และนายธนาคาร จะเกิดความ
เสียเปรียบในดานคาของเงิน 

   วิธีแกไขภาวะเงินฝด 
   นโยบายการเงินแบบขยายตัว 
   1. ลดอัตราดอกเบี้ย 
   2. ลดอัตราเงินสดสํารองกฎหมาย 
   3. ขายพันธบัตรรัฐบาลนอยและซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนมาก 
   นโยบายการคลังแบบขยายตัว 
   1. เก็บภาษีนอย 
   2. ใชงบประมาณแผนดินแบบขาดดุล  
3. เฉลย 4) บุโรพุทโธ / โบรโม / อินโดนีเซีย 
   มหาสถูปโบโรบูดูร (Chandi Borobudur) สวนในประเทศไทยจะรูจัก

ในชื่อ บุโรพุทโธ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู
ในภาคกลางของเกาะชวา หางจากยอกยาการตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 
กิโลเมตร สรางขึ้นระหวางป พ.ศ. 1293-1393 โดยบุโรพุทโธเปนศาสนสถาน
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และถือวาเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ
ที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2534 องคการยูเนสโกไดประกาศใหบุโรพุทโธเปนมรดกโลก 

   ภูเขาไฟโบรโม (Gunung Bromo) ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติ     
โบรโมเทงเกอรเซเมรู เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาเทงเกอรมาสซีฟ บนเกาะชวา
ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ยอดภูเขาไฟนี้มีความสูง 2,329 เมตร เนื่องจาก
ความสูงไมมากนักจึงเดินทางถึงยอดเขาไดโดยงาย 

   ภูเขาไฟโบรโมเปนภูเขาไฟที่ยังไมดับ ยังคงครุกรุน และมีการปะทุอยู 
   ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยู
ระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรอินเดีย
กับมหาสมุทรแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียวหรือ
กาลิมันตัน (Kalimantan), ประเทศปาปวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีเรียน (Irian) 
และประเทศติมอร-เลสเตบนเกาะติมอร (Timor) 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


