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 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. เลือกคําที่เหมาะสมกับบริบท 
  เมื่อน้ํามันหอมในตนไมระเหยออกมาและ .................. กับอากาศจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร เกิดกลิ่นฟุงกระจายเชนเมื่อดอกไมบาน .................. 
ผลไมสุก แตสวนอื่นๆ ของตนไมโดยทั่วไปไมเกิดกลิ่นเอง .................. ดอก
และผล มนุษยจะตองใชวิธีตางๆ โดยนําใบไปทําใหช้ําโดยการตําหรือขยี้ 

 1) โดน / และ / สวน  2) สัมผัส / หรือ / เหมือน 
 3) ตอง / กับ / เปน  4) แตะ / แต / คลาย  
2. ขอใดปรากฏพยัญชนะตนอักษรสูงมากที่สุด 
 1) เขาสรางฐานะจากชางซอมรถจักรยานยนต 
 2) ปาเดินไปที่ตลาดสดเพื่อซื้อขนมจีนน้ําพริก 
 3) ดอกสายหยุดจะสงกลิ่นหอมมากเวลาเชา 
 4) ลิงชอบกินกลวยและผลไมหลายชนิด  
3. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “แมนโลกนี้พลันมืดดับลับไปสิ้น แตหัวใจยังโบยบินถวิลหา 
 เสียงร่ํารองติ๊กตอกของนาฬิกา ปานเสียงใจร่ําหาเธอมิคลาย” 
 โวหารภาพพจนชนิดใดไมปรากฏในบทประพันธขางตนนี้ 
 1) อุปมา 2) บุคคลวัต 3) สัทพจน 4) อวพจน  
4. อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  ธนา : “อากาศรอนเปนบา ทนนั่งกันอยูไดอยางไร” 
  ทํานาย : “วันนี้อากาศรอนนะ สงสัยฝนจะตก” 
  ธํารง : “อากาศรอนแตเดี๋ยวฝนตกก็คงสบาย” 
 จากขอความดังกลาวแสดงพันธกิจของภาษาที่ชัดเจนที่สุดในดานใด 
 1) ชวยธํารงสังคม   2) ชวยกําหนดอนาคต 
 3) ชวยใหมนุษยพัฒนา  4) แสดงความเปนปจเจกบุคคล  
5. ผูพูดคนที่ 1 : นี่แตงตัวซะหลอเชียว จะไปไหนเนี่ย 
 ผูพูดคนที่ 2 : จะไปซื้อหอยทอดที่ตลาด ไปดวยกันไหมอะ 
 จากบทสนทนาขางตนไมอาจอนุมานวาผูพูดมีความสัมพันธในฐานะใด 
 1) เพื่อนพูดกับเพื่อน  2) พี่พูดกับนอง 
 3) ยายพูดกับหลาน  4) ภรรยาพูดกับสามี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การแตกแยกเปนนิกายตางๆ ของศาสนาอิสลามเกิดจากสาเหตุสําคัญขอใด 
 1) ความขัดแยงในหลักคําสอนของศาสนา 
 2) ความเชื่อในเรื่องคัมภีรอัลกุรอานแตกตางกัน 
 3) ความแตกตางกันในการประกอบพิธีกรรม 
 4) ความขัดแยงในเรื่องการสืบตอตําแหนงที่เรียกวา กาหลิบ (คอลีฟะห)  
2. ขอใดไมใชบทบาทของพระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 1) เปนเจาของที่ดินทั่วราชอาณาจักร 
 2) เปนเทวราชเปนเจาชีวิตของประชาชน 
 3) เปนสมมุติเทพตามคติพราหมณที่รับมาจากขอม 
 4) ถูกจํากัดขอบเขตพระราชอํานาจดวยคัมภีรพระธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหองคการสันนิบาตชาติลมเหลว 
 1) ไมมีกองกําลังทหาร   
 2) สหรัฐอเมริกาไมไดเปนสมาชิก 
 3) ไมมีมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาด 
 4) ไมมีสํานักงานที่จะเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน  
4. เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง พื้นที่ชุมน้ําควนขี้เสียนที่มี

ความสําคัญระดับนานาชาติ จากผลของอนุสัญญาใด 
 1) อนุสัญญาแรมซาร   2) อนุสัญญาบาเซิล 
 3) อนุสัญญาไซเตส   4) พิธีสารมอนทรีออล  
5. เหตุการณใดไมไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 
 1) การเขียนภาพสามมิติ แบบตะวันตก 
 2) มีการขายลิขสิทธิ์วรรณกรรมเปนครั้งแรก 
 3) เริ่มการสรางสถาปตยกรรมแบบผสม คือ ไทยปนตะวันตก 
 4) หนังสือพิมพของทางราชการ ฉบับแรก คือ ราชกิจจานุเบกษา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) สัมผัส / หรือ / เหมือน  
2. เฉลย 3) ดอกสายหยุดจะสงกลิ่นหอมมากเวลาเชา 
   มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 4 คํา ไดแก สาย, หยุด, สง, หอม 
  1) มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 3 คํา ไดแก เขา, สราง, ฐานะ 
  2) มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 2 คํา ไดแก สด, ขนม 
  4) มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง 2 คํา ไดแก ผล, หลาย  
3. เฉลย 4) อวพจน 
   อวพจน หมายถึง การกลาวผิดไปจากที่เปนจริง เปนการกลาวเกินจริง 

โดยมีเจตนาเนนขอความนอยกวาจริง  
4.  เฉลย 4) แสดงความเปนปจเจกบุคคล 
   เพราะในสถานการณเดียวกันแตบุคคลทั้ง 3 มีวิธีการพูดที่แตกตางกัน 
   ธนา : พูดไมเพราะ คอนขางชอบตําหนิผูอื่น 
   ทํานาย : ชอบแสดงความคิดเห็น 
   ธํารง : อดทน ยอมรับสภาพ มีความหวังวาสถานการณ

ขางหนาคงจะดีขึ้น  
5. เฉลย 3) ยายพูดกับหลาน 
   ผูพูดคนที่สองใชคําพูดไมมีหางเสียง จึงไมเหมาะจะพูดกับยายที่มี

วัยวุฒิมากกวา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ความขัดแยงในเรื่องการสืบตอตําแหนงที่เรียกวา กาหลิบ (คอลีฟะห) 
   นิกายชีอะห แยกออกมาจากนิกายซุนนีเนื่องจากความขัดแยงเรื่อง

ตําแหนงผูนําศาสนา เรียกวา กาหลิบ หรือคอลีฟะห แตทั้ง 2 นิกายยึดมั่นใน  
คําสอนเหมือนกัน 

2. เฉลย 4) ถูกจํากัดขอบเขตพระราชอํานาจดวยคัมภีรพระธรรมศาสตร 
   บทบาทของพระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
   พระมหากษัตริยมีฐานะเปนสมมติเทพ ตามคติของพราหมณที่

รับมาจากขอม ซึ่งรับจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ไทยยังรับเอาคัมภีร       
พระธรรมศาสตรมาจากมอญ ที่ยกยองพระมหากษัตริยเปนเทวราช เปนเจาชีวิต
ของประชาชน เปนเจาของที่ดินทั่วราชอาณาจักร เพื่อเสริมสรางฐานะสมมติเทพ 
จึงตองใชพราหมณเปนผูประกอบพระราชพิธีตางๆ ตลอดจนใชคําราชาศัพท
เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 

   ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน มีลักษณะนาย
กับบาวหรือเจากับขา ประชาชนเปนผูปฏิบัติตามอยางเครงครัด กอใหเกิดระบบ
เจาขุนมูลนาย พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยถูกจํากัดขอบเขตตามหลัก
พุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุ  

3. เฉลย 4) ไมมีสํานักงานที่จะเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน 
   สาเหตุที่ทําใหองคการสันนิบาตชาติลมเหลว 
   1. ไมมีกองกําลังทหาร 
   2. สหรัฐอเมริกาไมไดเปนสมาชิก ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนผูริเริ่ม

กอตั้งแตไมเปนสมาชิก เพราะถือหลักการลัทธิมอนโรวาจะไมของเกี่ยวทาง
การเมืองกับยุโรป 

   3. ไมมีมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาด หากมีปญหาก็จะใช
มาตรการทางเศรษฐกิจ  

4. เฉลย 1)  อนุสัญญาแรมซาร 
   เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง พื้นที่ชุมน้ําควนขี้เสียน

ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติตามขอตกลงที่ไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยพื้นที่ชุมน้ํา หรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) และปฏิบัติ
ตามพันธกรณีเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 เปนลําดับที่ 110 โดยเสนอให
เขตหามลาสัตวปาทะเลนอยขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
(List of Wetland of International Importance) 

   อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) อนุสัญญาวาดวย
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเปนถิ่นที่อยูของ
นกน้ํา การอนุรักษและเพื่อการใชพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน และเพื่อเปนการรับรู
และรับรองความสําคัญพื้นฐานของพื้นที่ชุมน้ําในเชิงหนาที่ทางนิเวศ ประโยชน
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และนันทนาการ  

   อนุสัญญาบาเซิล หรืออนุสัญญาบาเซิลวาดวยการควบคุมการ
เคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน ค.ศ. 1989 (Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal) 

   อนุสัญญาไซเตส หรืออนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง
ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) 

   พิธีสารมอนทรีออล วาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
(Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer)  

5. เฉลย 3) เริ่มการสรางสถาปตยกรรมแบบผสม คือ ไทยปนตะวันตก 
   สมัยรัชกาลที่ 4 หลังการทําสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 ไทยมีการ

ติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรมของไทย สวนการสรางสถาปตยกรรมแบบผสม 
คือ ไทยปนตะวันตก เริ่มสรางครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 5 อาคารสถานแบบผสม
แหงแรก คือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


