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วิชาภาษาไทย  
1.  “แตวันนี้ไมมีเขาอยู ทิ้งเราทนสูดูโลกอยูเพียงเดียวดาย 
 เหมือนคนเดินหลงทางกลางทะเลทราย ซอกซอนหอบสังขารไป ทิศทางใดใด

จุดหมายไมมี” 
 งานเขียนขางตนนี้ใหความรูสึกใดเดนชัดที่สุด 
 1) สิ้นหวัง 2) ทอแท 3) อางวาง 4) หดหู  
2. ขอใดเปนภาษาตามความหมายอยางแคบ 
 1) แมวคราวรองเรียกแมวตัวเมีย 
 2) วิรัชขยิบตาใหเพื่อนขโมยของ 
 3) วิชัยโบกมือลาเพื่อนอยางอาลัยอาวรณ 
 4) วิโรจนกลาวสุนทรพจนในที่ประชุมใหญ  
3. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “คนเจาชูดูดีมีหลายแบบ ไมเจ็บแสบแบบไกแจแคกรุมกริ่ม 

กางปกลอปอใสหวังไดชิม ทําตาพริ้มยิ้มใสแบบไกกา 
แบบไกโตงโกงคอจอเสียงใส มือวองไวใสเกียรเผลอเสียทา 
จะลูกเตาเขาเปนใครจากไหนมา หมายไขวควาหนาดานตองการชม 
แบบรุนปูเจาชูยักษมักเห็นบอย เหมือนคนถอยคอยหักหาญพาลขื่นขม 
เขาถึงตัวไมกลัวเกรงเรงอารมณ จองดอมดมโลมเลาเอากําไร 
แบบเจาชูประตูดินถวิลหา ชอบพูดจาหนาทะเลนเนนความใคร 
ทํายักคิ้วหลิ่วตาหาเกี้ยวไป เจาชูไดไมเลือกที่มากลีลา 
ทุกแหงหนคนเจาชูดูไมยาก ดูที่ปากจากคําพูดพิสูจนคา 
การกระทําจําเปนเห็นตําตา กิริยาพาสอเคาเจาชูจริง ” 

 ขอใดไมสะทอนบุคลิกลักษณะของผูประพันธ 
 1) มองโลกในแงราย  2) หวงใยเพศหญิง 
 3) รูจักนิสัยผูชายดีพอ  4) นิยมความเสมอภาคทางเพศ  
4. ขอใดมีพยางคที่เปนคําตายอยูนอยที่สุด (นับคําซ้ํา) 
 1) ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวค่ําจนอุษาสาง 
 2) ยามอุษานภากระจางทั่วนภางคสวางแลว 
 3) ดวงตะวันลับไปดวงฤทัยไหหวน 
 4) ยามตะวันออนแสงงามเหลืองแดงแสงทอง  
5. น้ําเสียงของภาษาในขอใดมีลักษณะของภาษาที่โนมนาวใจ 
 1) นกนอยคลอยบินมาเดียวดาย 
 2) ตนไมเพื่อนชีวิตเจาดูดพิษแทนเรา 
 3) ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 
 4) คุณหนูเด็กๆ ทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 

ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย มีวิธีการไดมาอยางไร 
 1) ไดมาโดยการยกราง   
 2) ไดมาโดยพระมหากษัตริยพระราชทานให 
 3) ไดมาโดยการปฏิวัติ หรือรัฐประหาร 
 4) ไดมาโดยการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. รายไดที่สําคัญของรัฐบาลมาจากแหลงใด 
 1) เงินกูจากตางประเทศ 2) เงินลงทุนจากตางประเทศ 
 3) ผลกําไรจากรัฐวิสาหกิจ 4) ภาษีอากรของประชาชน  
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับปรากฏการณเอลนีโญ 
 1) ทําใหเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง 
 2) ทําใหอุณหภูมิของกระแสน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้น 
 3) ทําใหความสมดุลในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 
 4) ทําใหเกิดพายุไตฝุนทุกภูมิภาคของโลก  
4. พุทธประวัติของพระพุทธเจาตั้งแตกอนประสูติจนถึงเรื่องหลังจากปรินิพพาน 

ปรากฏอยูในเอกสารใด 
 1) พระสุตตันตปฎก  2)  พระปฐมสมโพธิกถา 
 3)  พระมหาชาดก   4)  หนังสือสังคีติยวงศ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) อางวาง  
2.  เฉลย 4) วิโรจนกลาวสุนทรพจนในที่ประชุมใหญ 
   เปนภาษาตามความหมายอยางแคบเพราะใชถอยคําคือภาษาพูด เพื่อ

สื่อความหมายและทั้งผูสงสารและผูรับสารเปนมนุษย สวนขอ 1), 2) และขอ 3) 
เปนภาษาตามความหมายอยางกวาง คือ เปนการแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย
ที่เขาใจกันระหวางสองฝาย ไมวาจะเปนการสื่อความหมายระหวางมนุษยหรือ
ระหวางสัตว การใชภาษาทาทาง หรือการใชสัญลักษณ 

  1) เปนการสื่อความหมายระหวางสัตว เรียกวา ภาษาสัตว 
  2) เปนการสื่อความหมายโดยใชภาษาทาทางที่เขาใจกันระหวางผูสง

สารและผูรับสาร 
  3) เปนการสื่อความหมายโดยใชภาษาทาทางที่เขาใจกันระหวางผูสง

สารและผูรับสาร  
3. เฉลย 1) มองโลกในแงราย 
   ไมไดสะทอนบุคลิกภาพของผูประพันธ 
  2) หวงใยเพศหญิง เพราะมีเจตนาแตงเพื่อเตือนใจผูหญิงใหสังเกต

ผูชายเจาชู 
  3) รูจักนิสัยผูชายดีพอ เพราะวิเคราะหรูปแบบของผูชายเจาชูไดละเอียด 

ลึกซึ้ง 
  4) นิยมความเสมอภาคทางเพศ เพราะมีเจตนาไมอยากใหผูหญิง

เสียเปรียบผูชายเจาชู  
4. เฉลย 4) ยามตะวันออนแสงงามเหลืองแดงแสงทอง 
   มีพยางคที่เปนคําตายเพียงพยางคเดียว คือ ตะ (วัน) 
  1) มีพยางคที่เปนคําตาย 2 พยางค คือ คิด, อุ (ษา) 
  2) มีพยางคที่เปนคําตาย 5 พยางค คือ อุ (ษา), น (ภา), กระ (จาง),   

น (ภางค), ส (วาง) 
  3) มีพยางคที่เปนคําตาย 3 พยางค คือ ตะ (วัน), ลับ, ฤ (ทัย) 

5. เฉลย 2) ตนไมเพื่อนชีวิตเจาดูดพิษแทนเรา 
   เปนภาษาโนมนาวใจ เพื่อใหเห็นคุณคาของตนไม มีจังหวะของคํา

ในวรรคและใชคําสัมผัส เพื่อใหเกิดความกระชับ ใชคําที่กินใจ เชน เพื่อนชีวิต 
  1) เปนการพรรณนาความใหทราบ ไมมีการโนมนาวใจ 
  3) เปนการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรักเชิงอุปมา 
  4) เปนการเชิญชวนแตการใชภาษายังไมโนมนาวใจเทาที่ควรเพราะมี

คําสั่งแฝงอยู เชน ใชคําวา “อยา” ภาษาโนมนาวใจตองใชภาษาใหผูรับสารเกิด
ความประจักษชัดดวยตนเอง 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ไดมาโดยพระมหากษัตริยพระราชทานให 
   พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 

พุทธศักราช 2475 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกแหงราชอาณาจักรสยาม แตเปน
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เหตุเพราะเมื่อ 

   วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดทําการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติ-
ธรรมนูญฉบับนี้ทูลเกลาฯ ใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงลงพระ-
ปรมาภิไธยในพระราชกําหนดนิรโทษกรรมใหแกบรรดาสมาชิกคณะราษฎร แต
พระองคทรงขอตรวจรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กอน  

   วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงพระอักษรกํากับตอทายชื่อ
พระราชบัญญัตินั้นวา “ชั่วคราว” สืบเนื่องมาจากพระองคทรงเห็นวาหลักการ
ประชาธิปไตยของผูกอการฯ ไมพองกันกับพระประสงคของพระองค  

2. เฉลย 4) ภาษีอากรของประชาชน 
   รายไดของรัฐบาล จะเปนรายไดในสวนของงบประมาณแผนดินซึ่ง

เปนรายไดที่ไดในประเทศ ภาษีอากรจะเปนรายไดมากที่สุดคือ 88% ของรายได
ทั้งหมด 

  1) และ 2) เปนเงินที่ไดจากตางประเทศจะเปนบัญชีดุลการชําระเงิน 
  3) ผลกําไรจากรัฐวิสาหกิจ เทากับ 6%  
3. เฉลย 4) ทําใหเกิดพายุไตฝุนทุกภูมิภาคของโลก 
   ปรากฏการณเอลนีโญ เปนปรากฏการณที่ทําใหเกิดความแปรปรวน

ของกระแสน้ํา และภูมิอากาศที่ตรงกันขาม ผลกระทบ ไดแก 
   1. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
   2. อุณหภูมิของกระแสน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้น 
   3. ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ โดยจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่แหงแลง 

และความแหงแลงในพื้นที่ที่เคยชุมชื้น 
   4. เกิดผลเสียหายตอเกษตรกรรม เกิดฝนตกมากในฤดูหนาว

และฝนตกนอยในฤดูฝน 
   5. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหปริมาณน้ําฝนเปลี่ยนไป 

สภาพแวดลอมและความสมดุลในระบบนิเวศเปลี่ยนไป 
   ดังนั้น การเกิดพายุไตฝุนในทุกภูมิภาคของโลก จึงไมถูกตอง  
4. เฉลย 2) พระปฐมสมโพธิกถา 
   ปฐมสมโพธิกถา คือ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั่งแตเริ่มตน

ประวัติความเปนมาของพระพุทธเจากอนประสูติ เสด็จออกผนวช การบําเพ็ญเพียร 
การตรัสรู การประกาศศาสนา ปรินิพพาน และเรื่องหลังจากปรินิพพาน เดิมมี   
ผูแตงไวเปนภาษาบาลี ไมทราบแนชัดวาเปนของผูใด ตอมาจึงมีผูแปลไวเปน
ภาษาไทย ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมี
รับสั่งใหกรมหมื่นไกรสรวิชิตกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม-
พระปรมานุชิตชิโนรสเมื่อยังเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ใหทรงชําระเรื่องนี้ 
จนกระทั่งสําเร็จบริบูรณในวันแรม  4 ค่ํา เดือน 7 พุทธศักราช 2388 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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