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 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตโทมากที่สุด (นับคําซ้ํา) 
 1) เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ 2) ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา 
 3) สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา 4) วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ  
2. ขอใดเปนการแสดงเหตุผลจากการอนุมานดวยวิธีอุปนัย 
 1) พอของเขาเปนโรคเบาหวานเขานาจะเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต 
 2) ความรักมีทั้งสมหวังและผิดหวัง ฉะนั้นหากจะรักตองไมกลัวความผิดหวัง 
 3) สัตวโลกทั้งหลายยอมรักชีวิตตน สุนัขเปนสัตวโลก ก็ยอมรักชีวิตของตนเอง

เชนกัน 
 4) ผูไมมีมโนธรรมจะไรซึ่งจริยธรรมดังนั้นจึงไมควรสอนจริยธรรมใหแกผูไมมี

มโนธรรม  
3. “ฆาตกรรมที่เราพบอยูตลอดเวลาในประเทศไทยไมไดมาจากกนครัว แตมาจาก

โรงงานอุตสาหกรรมที่จายคาแรงขั้นต่ํากวาจะครองชีพอยางมีอานามัยได  
ปลอยมลพิษใหคนรอบขางตาย หรือใชแรงงานเถื่อนอยางโหดรายรวมทั้งมาจาก
นโยบายพัฒนาที่ทําใหคนเขาไมถึงทรัพยากรการผลิตและการพัฒนา ฯลฯ” 

 ขอความนี้ตองอาน “ฯลฯ” วาอยางไร 
 1) เปนตน   2) และอื่นๆ 
 3) ไปยาลใหญ   4) และอื่นๆ อีกมากมาย  
4. ประโยคในขอใดไมใชสํานวนตางประเทศ 
 1) เครื่องบินกําลังบินอยูบนทองฟาพรอมดวยผูโดยสารนับรอย 
 2) เครื่องมือสื่อสารที่ปราศจากประสิทธิภาพไมสามารถใชประโยชนได 
 3) นโยบายการลดภาษีสินคาจําเปนตอการบริโภคจะนํามาซึ่งความพอใจของ

ประชาชน 
 4) พนักงานบริษัทหลายคนถูกคัดชื่อออกเนื่องจากกระทําการทุจริตอยางรายแรง  
5. เลือกคําที่เหมาะสมกับบริบท 
  “เมื่อน้ํามันหอมในตนไมระเหยออกมาและสัมผัสกับอากาศ จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี .................... สาร เกิดกลิ่นฟุงกระจายเชนเมื่อดอกไมบาน 
หรือผลไมสุก แตสวนอื่นๆ ของตนไมโดยทั่วไปไมเกิดกลิ่นเอง เหมือนดอก  
และผล มนุษยจะตองใช .................... ตางๆ โดยนําใบไปทําใหช้ําโดยการตํา
หรือขยี้” 

 1) ของ / วิธี 2) ใน / เหมือน 3) กับ / วิธี 4) ดวย / สัมผัส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ตามคําสอนของศาสนาอิสลามที่มุสลิมตองยึดถือ 

หมายถึงอะไร 
 1) การปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงพระเจา 
 2) พิธีกรรมทางศาสนาที่ทําใหเปนมุสลิมโดยสมบูรณ 
 3) การถือศีลเพื่อทําใจใหบริสุทธิ์ 
 4) ขอหาม 5 ประการแสดงถึงความศรัทธาในพระเจา  
2. สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซื้อโดยมีขอตกลงกันวาผูขาย

อาจไถทรัพยคืนได เรียกวาอะไร 
 1) การจํานอง 2) การเชาซื้อ 3) การเชาทรัพย 4) การขายฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปจจัยการผลิตใดเปนปจจัยผันแปรในกระบวนการผลิตโทรศัพทมือถือ Smart Phone 
 1)  คาเชาที่ดินสําหรับตั้งโรงงานโดยทําสัญญาทุก 10 ป 
 2)  คาตนทุนวัสดุในการผลิตที่มีมากตามคําสั่งซื้อจากลูกคา 
 3)  คาสรางโรงงานและคาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตโทรศัพทมือถือ 
 4)  คาจางพนักงานในการผลิต การขนสง การขาย และการประชาสัมพันธ  
4. “Earth Summit” เปนการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 1) สิ่งแวดลอม   2) ระบบนิเวศวิทยา 
 3) แผนงานอาหารแหงโลก 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
5. ขอใดไมใชบทบาทของความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 1) เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมระบบการคาหลายฝาย 
 2)  สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุม APEC เปนหลัก 
 3) พยายามลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวกใหการคา การลงทุนระหวาง

ประเทศสมาชิกกลุม APEC 
 4) เปนเวทีในการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทาง

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุม APEC 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ 
   ในตัวเลือกนี้มีเสียงวรรณยุกตโททั้งหมด 3 คํา คือ วาส, ก็, สิ้น 
  1) มีคําที่มีเสียงวรรณยุกตโท 2 คํา คือ ใกล, ได 
  2) มีคําที่มีเสียงวรรณยุกตโท 2 คํา คือ รื่น, ชื่น 
  3) มีคําที่มีเสียงวรรณยุกตโท 2 คํา คือ สิ้น, สิ้น  
2. เฉลย 1) พอของเขาเปนโรคเบาหวานเขานาจะเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต 
   เปนการแสดงเหตุผลจากการอนุมานดวยวิธีอุปนัย คือ ใชขอสรุปวา 

นาจะ อาจจะ โดยใชแนวเทียบ เพื่อแสดงวาขอสรุปนั้นไมจําเปนตองเปนจริงเสมอไป 
  2), 3) และ 4) เปนการแสดงเหตุผลจากการอนุมานดวยวิธีนิรนัย คือ    

ใชขอสรุปวาตองเปนเชนนั้น เชน ตองไมกลัวผิดหวัง ยอมรักชีวิตของตนเอง   
ไมควรสอนจริยธรรมใหแกผูไมมีมโนธรรม   

3. เฉลย 2) และอื่นๆ 
   เครื่องหมายไปยาลใหญใชเมื่อจบขอความตองอานวา “และอื่นๆ” เสมอ  
4. เฉลย 4) พนักงานบริษัทหลายคนถูกคัดชื่อออกเนื่องจากกระทําการทุจริต

อยางรายแรง 
  1) พรอมดวย  
  2) ปราศจาก เปนสํานวนตางประเทศ 
  3) จําเปนตอ, นํามาซึ่ง   
5. เฉลย 1) ของ / วิธี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พิธีกรรมทางศาสนาที่ทําใหเปนมุสลิมโดยสมบูรณ 
   คําสอนของศาสนาอิสลามแบงเปน 2 ภาค คือ หลักศรัทธา (ความเชื่อ) 

6 ประการและหลักปฏิบัติ คือ พิธีกรรม 5 ไดแก การปฏิญาณตน การละหมาด 
การถือศีลอด การบริจาคทานซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ 

2. เฉลย 4) การขายฝาก 
   การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตก    

ไปยังผูซื้อ โดยมีขอตกลงกันวา ผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได 
  1) การจํานอง คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเอาทรัพยตราไวกับบุคคล    

อีกคนหนึ่ง เปนการประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับ
จํานอง 

  2) การเชาซื้อ คือ สัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชาจะใหคํามั่นวา 
จะขายทรัพยสินนั้น หรือใหทรัพยสินนั้นตกเปนของผูเชา โดยผูเชาไดใชเงิน
จํานวนเทานั้นเทานี้ 

  3) การเชาทรัพย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูใหเชา ตกลง
ใหบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินในชั่ว
ระยะเวลาอันจํากัด  

3. เฉลย 2)  คาตนทุนวัสดุในการผลิตที่มีมากตามคําสั่งซื้อจากลูกคา 
   ปจจัยการผลิต (Input) คือ วัตถุดิบหรือวัสดุตางๆ ที่นํามา

ประกอบหรือผสมกันโดยผานการผลิตตามขั้นตอนแลวออกมาเปนสินคา หรือ
บริการ สินคา เชน วัตถุ (Material), ทรัพยากร (Resource), สภาพแวดลอม 
(Environment) เปนตน สามารถแบงปจจัยการผลิตได 2 ประเภท คือ 

   1. ปจจัยคงที่ (Fixed Factor) หมายถึง ปจจัยการผลิตที่ไม
เปลี่ยนแปลงตามจํานวนการผลิต กลาวคือ ผลิตสินคาจํานวนเทาใดก็ตาม 
ปจจัยการผลิตนี้จะใชจํานวนคงที่เสมอ ปจจัยคงที่จะเปนปจจัยการผลิตใน
ระยะสั้นเทานั้น เชน ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร เปนตน 

   2. ปจจัยแปรผัน (Variable Factor) หมายถึง ปจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงจํานวนการใชตามจํานวนการผลิต ถาผลิตสินคาจํานวนมากก็ตอง
ใชปจจัยชนิดนี้มาก แตถาผลิตสินคาจํานวนนอยก็ใชปจจัยนี้นอยดวย เชน      
คาตนทุนวัสดุในการผลิตที่มีมากตามคําสั่งซื้อจากลูกคา เปนตน  

4. เฉลย 1) สิ่งแวดลอม 
   Earth Summit เปนการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ 

กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีขอตกลง
เกี่ยวกับ 

   - การปองกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในโลกจากปฏิกิริยา    
เรือนกระจก 

   - การอนุรักษสิ่งแวดลอมชีวภาพ 
   - การอนุรักษปาไม 
   - การพัฒนาระบบนิเวศอยางเหมาะสม 
   และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 มีการประชุมอีกครั้งที่องคการ

สหประชาชาติ โดยประเทศอุตสาหกรรมจะชวยเหลือเงินเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม
รอยละ 0.7 ของผลิตภัณฑประชาชาติ (GNP) แกประเทศกําลังพัฒนา 

  3) แผนงานอาหารแหงโลก (WFP)  
5. เฉลย 2)  สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุม APEC 

เปนหลัก 
   ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia-Pacific 

Economic Cooperation : APEC) 
   จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532 โดยเล็งเห็นวา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก มีการเติบโตที่ยั่งยืน มี
เสถียรภาพ มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ถือเปนตลาดใหญและมี
ศักยภาพในการขยายการคาและการลงทุนระหวางกัน 

   วัตถุประสงคของ APEC มีดังนี้ 
    1.  พัฒนาและสงเสริมระบบการคาหลายฝาย 
   2. สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก 
   3. ลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวกใหการคาสินคา การคา

บริการและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก โดยสอดคลองกับกฎเกณฑของ
แกตต (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


