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 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําทุกคําในขอใดอานออกเสียงจํานวนพยางคเทากับคําวา “จันทรเกษม” 
 1) ภารตะ  วิตถาร  สมรงค 2) โลกนิติ  ปราชัย  ภัทรบิฐ 
 3) สวรรคต  สัตบุรุษ  สัทธรรม 4) หิรัญบัฏ  อินทผลัม  อุบัติภัย  
2.  “บานบอน้ําบกแหง ไปเห็น 
 บอเนตรคงขังเปน เลือดไล 
 อาโฉมแมแบบเบญ- จลักษณ เรียมเอย 
 มาซับอัสสุชลให พี่แลวจักลา” 
 จากคําประพันธ “เบญจลักษณ” มิไดหมายถึงความงามของขอใด  
 1) ผม  เนื้อ 2) ฟน  ผิว 3) ผิว  วัย 4) ตา  ทาเดิน  
3. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) สระอโนดาดนาอภิรมณยิ่งนัก 
 2) พระพุทธรูปทองสัมริดเปนที่เคารพของศานุศิษย 
 3) เขาถูกอุปโลกนใหเปนชางอิเล็กทรอนิกส 
 4) ทุกสิ่งสาระพัดลวนมีสารสําคัญ  
4.  “ฝากอุมาสมรแมแล ลักษมี เลานา 
 ทราบสยมภูวจักรี เกลือกใกล 
 เรียมคิดจบจนตรี โลกลวง แลวแม 
 โฉมฝากใจแมได ยิ่งดวยใครครอง” 
 จากบทประพันธขางตนไมไดกลาวถึงเทพองคใด 
 1) พระอิศวร 2) พระพรหม 3) พระนารายณ 4) พระจักรี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 

ไดแกตัวการดังตอไปนี้ อยากทราบวาตัวการใดสงผลนอยที่สุด 
 1) แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน 2) แกสคารบอนไดออกไซด 
 3) แกสไนตรัสออกไซด 4) แกสมีเทน  
2. หลักธรรมในขอใดตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นตามลําดับกอน-หลัง 
 1) โอวาทปาติโมกข - ธัมมจักกัปปวัตนสูตร - อัปปมาทธรรม 
 2) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร - โอวาทปาติโมกข - อัปปมาทธรรม 
 3) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร - อัปปมาทธรรม - โอวาทปาติโมกข 
 4) อัปปมาทธรรม - โอวาทปาติโมกข - ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  
3. บุคคลในองคกรใดตอไปนี้ที่มีความแตกตางจากบุคคลอื่นๆ ตามกฎหมาย 
 1) นายวรวีรเปนนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 
 2) นางสุพัตราเปนประธานหางหุนสวนจํากัด ส. สุพัตรา 
 3) นางจิตราเปนผูอํานวยการมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
 4) นายสามารถเปนประธานชมรมเพศที่สามแหงประเทศไทย  
4. ในการทํา FTA กับประเทศตางๆ ที่ผานมาประเทศไทยมักจะเสียเปรียบ เมื่อมีการ

ดําเนินการแลวถาจะแกปญหานี้ ประชาชนไทยควรปฏิบัติตนอยางไร 
 1) พัฒนาฝมือแรงงานใหดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
 2) สงเสริมการสงออกดวยการลดตนทุนการผลิตและภาษีขาออก 
 3) รณรงคในการประหยัดและคานิยมในการบริโภคสินคาไทย 
 4) เจรจากับประเทศคูสัญญาหรือพันธมิตร FTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) โลกนิติ  ปราชัย  ภัทรบิฐ 
   จันทรเกษม อานวา จัน-กะ-เสม 
   โลกนิติ อานวา โลก-กะ-นิด 
   ปราชัย อานวา ปะ-รา-ไช  
   ภัทรบิฐ อานวา พัด-ทระ-บิด 
  1) ภารตะ อานวา พา-ระ-ตะ 
   สมรงค อานวา สะ-มะ-รง 
   วิตถาร อานวา วิด-ถาน  อานออกเสียง 2 พยางค 
  3) สวรรคต  อานวา สะ-หวัน-คด 
   สัตบุรุษ  อานวา สัด-บุ-หรุด 
   สัทธรรม อานวา สัด-ทํา  อานออกเสียง 2 พยางค 
  4) หิรัญบัฏ  อานวา หิ-รัน-ยะ-บัด 
   อินทผลัม  อานวา อิน-ทะ-ผะ-ลํา อานออกเสียง 4 พยางค 
   อุบัติภัย อานวา อุ-บัด-ติ-ไพ  
2. เฉลย 4) ตา  ทาเดิน 
   เบญจลักษณ คือ ลักษณะของหญิงที่เปนเบญจกัลยาณี คือ       

มีลักษณะงาม 5 ประการ ไดแก ผมงาม เนื้องาม (เหงือกแดงงาม, ริมฝปาก
แดงงาม) ฟนงาม ผิวงาม และวัยงาม  

3. เฉลย 3) เขาถูกอุปโลกนใหเปนชางอิเล็กทรอนิกส 
  1) ที่ถูกตอง คือ อโนดาต, อภิรมย 
  2) ที่ถูกตอง คือ สัมฤทธิ์ หรือ สําริด, สานุศิษย 
  4) ที่ถูกตอง คือ สารพัด, สาระสําคัญ  
4. เฉลย 2) พระพรหม 
   บทประพันธไมไดกลาวถึงพระพรหม 
  1) พระอิศวร คือ สยมภู 
  3) และ 4) พระนารายณ และพระจักรี คือ จักรี ผูมีจักร หมายถึง 

พระนารายณ ตอมาหมายถึงพระราชา ตามคติความเชื่อของไทยที่ถือวา      
พระนารายณอวตาร 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) แกสไนตรัสออกไซด 
   ปรากฏการณเรือนกระจก หรือปรากฏการณโลกรอนนั้นเกิดจาก

สาเหตุสําคัญจากแกสตางๆ เหลานี้เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศ 
   - แกสคารบอนไดออกไซด 45% 
   - แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน 30% 
   - แกสมีเทน  20% 
   - แกสไนตรัสออกไซด 5%  

2. เฉลย 2) ธัมมจักกัปปวัตนสูตร - โอวาทปาติโมกข - อัปปมาทธรรม 
   ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระ-

ธรรมเทศนาครั้งแรกหลังการตรัสรู หรือเรียกวา “ปฐมเทศนา” ทรงแสดงแก
พระปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ในปแรก
หลังจากการตรัสรู ซึ่งภายหลังตอมาจัดเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เรียกวา “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งธัมมจักกัปปวัตนสูตรมีใจหลักธรรมสําคัญ 2 
ประการ คือ 

   1. มัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติตามทางสายกลาง (มรรค ๘) 
โดยไมปฏิบัติตนใหหยอนเกินไป (กามสุขัลลิกานุโยค) และการปฏิบัติตนที่ตึง
เกินไป หรือทรมานตนเอง (อัตตกิลมถานุโยค)  

   2. อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค 

   โอวาทปาติโมกข เปนหลักธรรมที่เปนหลักคําสอนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอรหันต 
1250 องค ณ วัดเวฬุวันวนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 ที่เรียกวา “วันมาฆบูชา”   
ในปแรกหลังจากการตรัสรู ซึ่งโอวาทปาติโมกขมีใจความสําคัญ คือ  

   1. การไมทําความชั่วทั้งปวง (ตรงกับศีล) 
   2. การบําเพ็ญแตความดี (ตรงกับสมาธิ) 
   3. การทําจิตใจของตนใหผองใส (ตรงกับปญญา) 
   อัปปมาทธรรม เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรม

เทศนาครั้งสุดทายกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือเรียกวา “ปจฉิมโอวาท” มี
ใจความสําคัญ คือ “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายวาสังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชนตนใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด” ซึ่งหลักธรรมความไมประมาทนี้เปนแกนธรรมใน
พระพุทธศาสนา หรือสาระสําคัญในหลักคําสอนอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา   

3. เฉลย 4) นายสามารถเปนประธานชมรมเพศที่สามแหงประเทศไทย 
   นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิหนาที่ตางๆ 

ได เชน ทําสัญญาได เสียภาษีได และรับผิดทางอาญาบางประการได โดย    
นิติบุคคล มี 6 ประเภท ไดแก 

   1. หนวยงานราชการ เชน กระทรวง กรม จังหวัด (ตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534) 

   2. วัด (ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2535) 
   3. หางหุนสวนจํากัดที่จดทะเบียนแลว (การที่มีบุคคลตั้งแต 2 คน 

ขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจกรรมรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอัน
จะพึงไดจากการที่ทํานั้น) 

   4. บริษัทจํากัด (บริษัทที่ตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมูลคาเทาๆ กัน) 
   5. สมาคม (การที่บุคคลหลายคนตกลงเขากัน เพื่อทําการอันใด

อันหนึ่งรวมกันอันมิใชเปนการหาผลกําไรมาแบงกัน)  
   6. มูลนิธิ (ทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค

เพื่อกุศลสาธารณะ โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน) 
   นอกจากนี้ยังมีนิติบุคคลตามกฎหมายตางๆ ไดบัญญัติไว เชน 

สหกรณ บริษัทมหาชน มหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน ยกเวนชมรมตางๆ ที่ตั้งขึ้น
ยังไมมีกฎหมายรับรองเปนนิติบุคคล (ตัวเลือก 4)  

4. เฉลย 3) รณรงคในการประหยัดและคานิยมในการบริโภคสินคาไทย 
   ปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลวรัฐบาลควรรณรงค

ใหประชาชนในประเทศตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และชวยกันแกไขปญหา ซึ่ง
วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดนั้นคือการประหยัด จะแกไขปญหาทั้งปวงไดเปนอยาง
ดีและประสบความสําเร็จ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

อานออกเสียง 3 พยางค 

อานออกเสียง 3 พยางค 
เทากับคําวา “จันทรเกษม” 

อานออกเสียง 3 พยางค 


