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 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 5/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปรียบเสมือน      

พระมหาชนกผูมีความเพียรอันบริสุทธิ์ และทรงชวยเหลือประชาชนอยางไมมี   
วันสิ้นสุด รวมซาบซึ้งในบทพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” ที่นําเสนอในรูปแบบ
ศิลปะการแสดงรวมสมัย งดงามดวยองคประกอบทางศิลปะที่สรางใหเกิดภาพรวม
ประหนึ่งเทพนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหม ผูแสดงนับรอยชีวิต 
ขับรองประสานเสียงอยางยิ่งใหญ” 

 ขอความนี้มีเจตนาใดมากที่สุด 
 1) ชี้แจง 2) อธิบาย 3) แนะนํา 4) เชิญชวน  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  ณ กลางหางพารากอน 
  ญาญา : นี่วุนเสนทําอะไรอยูหรือจะ 
  วุนเสนกําลังกมหนากมตากินกวยเตี๋ยวปลิงทะเลรานเฮียมารค จึงเงยหนา

ตอบขึ้นมาวา 
  วุนเสน : กําลังขี่มาอยูมั้ง นี่ไมเห็นหรือวาฉันทําอะไรอยู ยายตาถั่ว... 
  ญาญา : ??? 
 ถาวุนเสนมองญาญาในแงดี ญาญานาจะเปนบุคคลประเภทใด 
 1) มีมารยาท   2) มีน้ําใจ 
 3) เปนกันเอง   4) ชางพูดชางคุย  
3. พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ ขอความตอนใดมีคําที่เปนอักษรนํามากที่สุด 
 1) เอาวังน้ําใสเย็นนี่หรือมาเปนเมรุทอง 
 2) เอาน้ําตกกองเปนกลองประโคม 
 3) เอาเสียงจักจั่นร่ํารองระงม 
 4) แทนเสียงประโคมเคลาตางแตรสังข  
4. คําประพันธตอไปนี้เปนคําประพันธชนิดใด 
   “ลวงลุประมาณ กาลอนุกรม 
  หนึ่ง ณ นิยม ทานทวิชงค 
  เมื่อจะประสิทธิ์ วิทยะยง 
  เชิญวรองค เอกกุมาร” 
 1) โคลงสี่สุภาพ   2) มาณวกฉันท 
 3) จิตรปทาฉันท   4) วิชชุมมาลาฉันท  
5. ขอใดมีการใชคําอัพภาสในการประพันธ 
 1) เรืองแสงทองไลโลมทองทุมแผวลมรินหอมกลิ่นฟางฟุงดังจันทปรุงไลกลิ่น

ปรางหอม 
 2) ดอกแกวเจาจอมพะยอมรังสิต แสนงามสุดงามน้ําจิตจากรังสิตสูใจทุกใจ 
 3) ลอยสายลมพัดลอยละลิ่ว ขลุยบรรเลงโหยแผวเพลงพลิ้ว ไผโปรยปลิวริ้วสู

ธารใส 
 4) ทุงรังสิตงามเหมือนความฝนใฝ สองเรากาวไปกาวไปบนผืนดินสีทองศรัทธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ที่มาขององคการสหประชาชาติคือขอใด 
 1) สนธิสัญญาปารีส  
 2) สนธิสัญญาแวรซายส 
 3) กฎบัตรแอตแลนติก  
 4) หลักการ 14 ขอของประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน  
2. ประเทศไทยมีบทบาทในองคกรการเงินระหวางประเทศในเวทีโลกองคกรใด

นอยที่สุด 
 1) Asia-Europe Meeting (ASEM) 
 2) Greater Mekong Sub Region (GMS) 
 3) Economic Cooperation Organization (ECO) 
 4) Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 

Strategy (ACMECS)  
3. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกไดชื่อวา ยุคเหล็กกลา 
 2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกไดชื่อวา สมัยแหงพลังไอน้ํา 
 3) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกเริ่มตนดวยการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ํา 
 4) การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดการปฏิวัติดานวิทยาศาสตร  
4. “มุสลิมตองเชื่อวาเทวทูตมีจริง และความเชื่อตอการมีอยูของเทวทูตจะเปนผลดี

แกมนุษย” หลักความศรัทธานี้เปนสาระสําคัญของคําสอนขอใด 
 1) ศรัทธาในพระผูเปนเจา 2) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต 
 3) ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห 4) ศรัทธาในกฎสภาวการณ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1.  เฉลย 4) เชิญชวน 
   เพราะมีขอความที่เชิญชวน คือ รวมซาบซึ้งในบทพระราชนิพนธ 

และยังมีขอความที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเพื่อใหเกิดความสนใจใคร
อยากชม  

2. เฉลย 1) มีมารยาท 
   มีมารยาท เพราะพบเพื่อนแลวพยายามทักทายตามมารยาท  
3. เฉลย 1) เอาวังน้ําใสเย็นนี่หรือมาเปนเมรุทอง 
   คําที่เปนอักษรนํามีเพียงคําเดียว คือ คําวา “หรือ”  
  2), 3) และ 4) ไมมีอักษรนํา  
4. เฉลย 2) มาณวกฉันท 
   มาณวกฉันท เปนฉันท 8 มีจํานวนคํา 4 คํา  
5. เฉลย 3) ลอยสายลมพัดลอยละลิ่ว ขลุยบรรเลงโหยแผวเพลงพลิ้ว ไผโปรยปลิว

ริ้วสูธารใส 
   พิจารณาจากคําวา “ละลิ่ว” ซึ่งกรอนมาจากคําวา “ลิ่วลิ่ว” 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) กฎบัตรแอตแลนติก 
   กฎบัตรแอตแลนติก เปนที่มาขององคการสหประชาชาติ คือ

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูนําของมหาอํานาจ 2 ชาติ คือ ประธานาธิบดี 
แฟรงคลิน ดี. รูสเวลล ของสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิล    
ของอังกฤษไดรวมกันประกาศกฎบัตรแอตแลนติก ในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941 
จุดมุงหมายคือสรางความเทาเทียมกันในสังคมนานาชาติ และจัดตั้งองคการ
นานาชาติ เพื่อรักษาสันติภาพของโลก 

  2) สนธิสัญญาแวรซายส เปนสัญญาที่เยอรมันทํากับสัมพันธมิตรหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 

  4) หลักการ 14 ขอ ของประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน ของสหรัฐอเมริกา 
เปนที่มาขององคการสันนิบาตชาติ  

2. เฉลย 3)  Economic Cooperation Organization (ECO) 
   1. การประชุมเอเชีย-ยุโรป : Asia-Europe Meeting (ASEM) 

จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2539 
โดยมีผูนําประกอบดวยการประชุมประมุขและหัวหนารัฐบาลจากยุโรป 15 ประเทศ 
ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส 
เยอรมนี กรีซ อิตาลี ไอรแลนด ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน 
สวีเดน และสหราชอาณาจักร) และคณะกรรมาธิการยุโรป และเอเชีย 10 ประเทศ 
คือ อาเซียน 7 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม) รวมทั้ง จีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี 

   2. โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง : Greater Mekong Sub region (GMS)  เปนความรวมมือของ 6 
ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) โดยมี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เปนผูใหการ
สนับสนุนหลัก 

   3. องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจ : Economic Cooperation 
Organization (ECO) เปนองคกรระหวางรัฐบาลในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และเอเชียกลาง จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1985 โดยมีสมาชิกกอตั้ง 3 ประเทศ คือ 
อิหราน ปากีสถาน และตุรกี มีสํานักเลขาธิการอยูที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน 
ปจจุบันมี 10 ประเทศประกอบดวย อัฟกานิสถาน อาเซอรไบจัน อิหราน คาซัคสถาน 
สาธารณรัฐคีรกีซ ปากีสถาน ตุรกี ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน  

   4. ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-   
แมโขง : Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy (ACMECS) เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับ         
อนุภูมิภาคระหวางกัมพูชา ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม จัดตั้งขึ้นเพื่อใช
ประโยชนจากความแข็งแกรงและความหลากหลายของทั้งหาประเทศสมาชิก
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล  

3. เฉลย 2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกไดชื่อวา สมัยแหงพลังไอน้ํา 
   การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก เรียกวา สมัยแหงพลังไอน้ํา 
  1) ยุคเหล็กกลา เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2  
  3) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกเริ่มตนดวยอุตสาหกรรมทอผา 
  4) การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนผลมาจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร ไมใช

ทําใหเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร  
4. เฉลย 3) ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห 
   ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห คือ ศรัทธาในเทวทูต 
  1) ศรัทธาในพระผูเปนเจา คือ อัลลอฮ 
  2) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต คือ ศรัทธาในศาสดาของศาสนาที่นับถือ

พระเจาทุกองค เชน โมเสส, พระเยซู 
  4) ศรัทธาในกฎสภาวการณ คือ ลิขิตของพระเจา 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


