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 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 5/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ความในขอใดมีคําที่เสียงและความหมายใกลเคียงกันมากที่สุด 
 1) ปูนาขาเกตาเขเดินเซเยเปหลงทาง 2) เด็กนอยเปอเหลอนั่งเหมอริมทาง 
 3) อยาแกะแผลจะทําใหแผลแบะออก 4) นาบขาวบนพื้นราบพื้นฉาบดวยสีทอง  
2.   “คนเจาชูดูดีมีหลายแบบ ไมเจ็บแสบแบบไกแจแคกรุมกริ่ม 

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

 ขอใดไมใชขอสังเกตคนเจาชูตามสารในบทประพันธ 
 1) คําพูด 2) แววตา 3) ลีลา 4) การกระทํา  
3. ขอใดมีพยางคที่เปนคําลหุอยูมากที่สุด (นับคําซ้ํา) 
 1) แสงสุรียกระจางสวางนภาดล 2) เสียงสะอึกสะอื้นทุกหมูชน 
 3) งามประดุจมณีประกายเจิดจา 4) อุราระทดทอและหวั่นหวามไหว  
4. การโฆษณาในขอใดที่ผูโฆษณาจับจุดของกลุมผูซื้อโดยยึดการมีสวนรวมมากที่สุด 
 1) รีเจนซี่ บรั่นดีไทย  2) น้ําดื่มสิงห ชื่นใจเสมอ 
 3) สินมั่นคงมาเร็ว เคลมเร็ว 4) กินแลวภาคภูมิใจ เบียรคนไทยทาํเอง  
5.  “วันนี้เหมาะยิ่งแลว เร็วไว 
 เริ่มกิจรีบเพียรไป อยาชา 
 ใครเลาหยั่งรูใจ มัจจุราช 
 วันพรุงนี้จักมาควา ชีพลี้ลับหาย” 
 บทประพันธบาทใดไมมีสระเปลี่ยนรูป 
 1) บาทที่ 1 2) บาทที่ 2 3) บาทที่ 3 4) บาทที่ 4  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชลักษณะของพัฒนาการของมนุษยชาติในปจจุบัน 
 1) การขยายตัวของเมือง   
 2) การมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันทั่วโลก 
 3) การสาบสูญของวัฒนธรรมทองถิ่น 
 4) การอนุรักษสภาวะแวดลอมและการเพิ่มประชากร  
2. ถาระดับราคาสินคาโดยทั่วไปมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ หมายความวาอยางไร 
 1) คาของเงินสูงขึ้น   2) คาของเงินลดลง 
 3) ความตองการซื้อมากขึ้น 4) ความตองการขายมากขึ้น  
3. ขอใดไมใชวิธีการปองกันการพังทลายของดินอยางถูกวิธี 
 1) ปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ  
 2) ปลูกหญาแพรกซึ่งมีรากแนนใหคลุมและยึดดิน  
 3) ปลูกพืชตระกูลถั่วขนานตามแนวระดับเดียวกันขวางความลาดเทของพื้นที่ 
 4) ทําขั้นบันไดขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อลดความเร็วและความรุนแรงของน้ํา  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. เงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมที่นํามาใชจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีที่มาจากหลายแหลงเงินทุนยกเวนขอใด 
 1) เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
 2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
 3) เงินคาปรับจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 4) เงินที่ไดรับจากภายในประเทศ ภายนอกประเทศ และองคการระหวางประเทศ  
5. พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอริยสัจ ๔ แกปญจวัคคียทั้งหา ณ เมืองใดในปจจุบัน 
 1) อําเภอไภรวา แควนอูธ ประเทศเนปาล 
 2) จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  
 3) เมืองสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย  
 4) อําเภอกาเซีย จังหวัดเดวเย (เทวริยา) รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย  
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1.  เฉลย 1) ปูนาขาเกตาเขเดินเซเยเปหลงทาง 
   มี 5 คํา คือ คําวา เก เข เซ เย เป สัมพันธกันดวยเสียงสระและมี

ความหมายที่ใกลเคียงกันเกี่ยวกับสภาพหรืออาการที่ไมตรง 
  2) มี 3 คํา คือ คําวา เปอ เหลอ เหมอ สัมพันธกันดวยเสียงสระและ

มีความหมายที่ใกลเคียงกันเกี่ยวกับการงุนงง ไมมีสติ 
  3) มี 2 คํา คือ คําวา แกะ แบะ สัมพันธกันดวยเสียงสระและมี

ความหมายที่ใกลเคียงกันเกี่ยวกับการพยายามใหสิ่งที่ติดอยูหลุดออก 
  4) มี 3 คํา คือคําวา ราบ นาบ ฉาบ สัมพันธกันดวยเสียงสระและมี

ความหมายที่ใกลเคียงกันเกี่ยวกับสภาพแบน หรืออาการทําใหแบนแผ  
2. เฉลย 2) แววตา 
   ไมปรากฏในบทประพันธ 
   สวนตัวเลือกอื่นจะสอดคลองกับบทประพันธ  
3. เฉลย 1) แสงสุรียกระจางสวางนภาดล 
   มีพยางคที่เปนคําลหุอยู 4 พยางค คือ สุ (รีย), กระ (จาง), ส (วาง), 

น (ภา) 
  2) มีพยางคที่เปนคําลหุอยู 2 พยางค คือ สะ (อึก), สะ (อื้น) 
  3) มีพยางคที่เปนคําลหุอยู 3 พยางค คือ ประ (ดุจ), ม (ณี), ประ (กาย) 
  4) มีพยางคที่เปนคําลหุอยู 3 พยางค คือ อุ (รา), ระ (ทด), และ  
4. เฉลย 4) กินแลวภาคภูมิใจ เบียรคนไทยทําเอง 
   เนนความเปนเชื้อชาติเดียวกัน แมยามดื่มก็ยังดื่มดวยความภาคภูมิใจ 

เนื่องจากเปนฝมือคนไทย  
5. เฉลย 2) บาทที่ 2 
   ไมมีสระเปลี่ยนรูป 
  1) บาทที่ 1 มีคําวา วัน, เร็ว 
  3) บาทที่ 3 มีคําวา หยั่ง, มัจ (ประกอบศัพทคําวา มัจจุราช) 
  4) บาทที่ 4 มีคําวา วัน, จัก, ลับ  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การสาบสูญของวัฒนธรรมทองถิ่น 
   ในปจจุบันการพัฒนาการของมนุษย มีการพัฒนาวัฒนธรรม

ทองถิ่นมากขึ้น ไมใชทําใหเกิดการสาบสูญของวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. เฉลย 2) คาของเงินลดลง 
   ราคาสินคาและบริการมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ หมายถึง เกิดภาวะ 

เงินเฟอ ทําใหคาของเงินลดต่ําลง  
3. เฉลย 2)  ปลูกหญาแพรกซึ่งมีรากแนนใหคลุมและยึดดิน 
   การปองกันการพังทลายของดิน 
   1. การทําการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม คือ การใชที่ดินให

ถูกตองตามสมรรถนะที่ดิน ปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ เชน 
การทํานาในที่ลุม การทําไรบนที่ดอน เปนตน 

   2. การใชวิธีการพิเศษเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เชน 
    2.1 การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping) ดวยพืชที่มี    

ใบดก และรากแนนใหคลุมและยึดดิน เชน หญาแฝก เปนตน 
    2.2 การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เปนการปลูกพืช

ตางชนิดกันบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไปในแตละป 
    2.3 การคลุมดิน (Mulching) เปนการปกคลุมผวิดินดวยวัสดุตาง  ๆ
    2.4  การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contouring) เปนการไถพรวน 

และปลูกพืชขนานตามแนวระดับเดียวกันขวางความลาดเทของพื้นที่ 
    2.5  การทําขั้นบันได (Terrace) โดยทําคันขวางความลาดเท

ของพื้นที่ เพื่อลดความเร็วและความรุนแรงของน้ํา 
    2.6 การทําทางระบายน้ํา (Sod waterway) 
    2.7 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (Multiple cropping) เพื่อใหมี

พืชปกคลุมผิวดินอยูตลอดเวลา 
    2.8 การปองกันการเกิดรองน้ํา (Gully) เพื่อลดความลาดเท

ของแนวรองน้ําและลดการเกิดกษัยการ  
4. เฉลย 1)  เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
   กองทุนสิ่งแวดลอม ในกระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและ

ทรัพยสินดังตอไปนี้ 
   1. เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
   2. เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอม

และคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2535 

   3. เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
   4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
   5. เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
   6. เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
   7. เงินอื่นๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้ 
   ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสิน

ของกองทุนสิ่งแวดลอม และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตาม
พระราชบัญญัตินี้  

5. เฉลย 3) เมืองสารนาถ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 
   สังเวชนียสถาน แปลวา สถานที่อันเปนที่ตั้งแหงความสังเวช อันทํา

ใหเกิดความรูสึกระลึกถึงพระพุทธเจา และเกิดความแชมชื่น เบิกบาน เกิดแรง
บันดาลใจที่จะทําความดี เมื่อไดไปพบเห็น 

   สังเวชนียสถานลําดับที่ 1 สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน ตั้งอยูระหวาง
กบิลพัสดุและเทวทหะ, ปจจุบัน คือ ตําบลรุมมินเด ประเทศเนปาล 

   สังเวชนียสถานลําดับที่ 2 สถานที่ตรัสรู พุทธคยา วัดมหาโพธิ, 
ปจจุบัน คือ อําเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

   สังเวชนียสถานลําดับที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา ปาอิสิปตน-
มฤคทายวัน แควนมคธ ธรรมเมกขสถูป, ปจจุบัน คือ เมืองสารนาถ          
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 

   สังเวชนียสถานลําดับที่ 4 สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สาลวโนทยาน 
เมืองกุสินารา, ปจจุบัน คือ เมืองกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


