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วิชาภาษาไทย  
1. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “มวลมิตร” ทุกคํา 
 1) จัณฑาล  คนธรรพ  บรรพต 2) นักษัตร  บรรษัท  บัณฑูร 
 3) มรรยาท  มวลสาร  วิตถาร 4) ครรชิต  คุณโทษ  จันทนเทศ  
2.  “พระพุทธเจาขาอันสองกุมารนี้ เกลากระหมอมฉานไดอุตสาหะถนอม ยอม

พยาบาลบํารุงมา ขออนุโมทนาดวยปยบุตรทานบารมี ขอน้ําพระหฤทัยพระองค
จงผองแผวอยามีมัจฉริยธรรมอกุศล” 

 ขอใดเปนแนวคิดของบทประพันธขางตน 
 1) ภรรยาตองปรนนิบัติรับใชสามี 2) ภรรยาที่ดีตองซื่อสัตยตอสามี 
 3) ภรรยาที่ดีตองเคารพเชื่อถือสามี 4) ภรรยาที่ดีตองเตือนสติสามี  
3. ใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “ใสดาลบานชองกองไฟรอบ พอชางลอบเขามากระไรได” 
 ก. ขอความขางตนมีพยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค (นับพยางคซ้ํา) 
  1. 10 พยางค 2. 11 พยางค 3. 12 พยางค 4. 13 พยางค 
 ข. ขอความขางตน มีคําที่รูปวรรณยุกตไมตรงกับเสียงวรรณยุกตกี่คํา 
  1. 2 คํา 2. 3 คํา 3. 4 คํา 4. 5 คํา 
 1) ก-3 / ข-2 2) ก-4 / ข-2 3) ก-1 / ข-3 4) ก-3 / ข-4  
4. ขอใดใชบรรยายโวหาร 
 1) เงาหมูไมอันโดดเดี่ยวอยูกอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีๆ 
 2) คูนคลานออกมาที่ชานเกวียนใกลแม ขยี้ตาแลวมองฝาความสลัว 
 3) มีสุมทุมพุมไมดอกออกดกโอบลอม แนนเปนขนัด 
 4) ทิวเขาสูงตระหงานมีสีในเวลาตะวันยอแสงปานจะฉาบเอาไวเพื่อแขงกับแสง

สีมณีวิเศษ  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  1. รํารายหันเหียนเวียนระวัน หมายมั่นเขนฆาราวี 
  2. ขับมาวกวิ่งชิงคลอง เคลาคลองกลับกลอกหอกซัด 
  3. นามวงศพงศใดจงบอกมา แจงกิจจาแลวจึงจะรบกัน 
  4. พระชักอาชาไนยไววาง สะบัดยางเชือนชายยายทํานอง 
 ก. ขอใดประกอบดวยคําหรือพยางคที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวทั้งหมด 
  1. ขอ 1. 2. ขอ 2. 3. ขอ 3. 4. ขอ 4. 
 ข. ขอใดมีเสียงสระประสม 
  1. ขอ 1. และ 2.  2. ขอ 2. และ 3. 
  3. ขอ 1. และ 3.  4. ขอ 1. และ 4. 
 1) ก-1 / ข-4 2) ก-1 / ข-3 3) ก-2 / ข-4 4) ก-3 / ข-4 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” มีความเกี่ยวของกับบุคคลในขอใดมากที่สุด 
 1) ดร. เอ็มเบดการ - อนาคาริก ธรรมปาละ 
 2) สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) - สุชีพ ปุญญานุภาพ  
 3) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) - พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) 
 4) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต - พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. หากประเทศไทยมีปริมาณการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 15-20% แตดุลการคา

ระหวางประเทศขาดดุล อยากทราบวาปริมาณการคาฯ และดุลการคาฯ ที่กลาวถึง
ศึกษาจากขอมูลใดตอไปนี้ 

 1) ปริมาณสินคาเขาและสินคาออก 2) จํานวนสินคาเขาและสินคาออก 
 3) มูลคาสินคาเขาและสินคาออก 4) ชนิดของสินคาเขาและสินคาออก  
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 1 เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใกลเคียงกับเหตุการณ

ทางประวัติศาสตรใดของไทย  
 1) การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 2) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
 3) การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
 4) การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนแบบประชาธิปไตย  
4. ตามแนวพระราชดําริการเกษตรทฤษฎีใหมนั้น บอน้ําที่ขุดเพื่อกักน้ําไวใชทั้งป 

ควรมีความจุเทาไร เปนอยางนอยถึงจะมีน้ําใชพอเพียง 
 1) บอจุ 100 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 1 ไร 
 2) บอจุ 250 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 1 ไร 
 3) บอจุ 500 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 1 ไร 
 4) บอจุ 1000 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 1 ไร  
5. เมื่อเกิดปรากฏการณเอลนีโญ (El Nino) ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบอยางไร 
 1) เกิดภาวะแหงแลงอยางรุนแรงและไฟไหมปา 
 2) เกิดภาวะแหงแลงอยางรุนแรงและแผนดินไหว 
 3) เกิดภาวะฝนตกหนัก น้ําทวมฉับพลัน และแผนดินถลม 
 4) เกิดภาวะฝนตกหนัก และภาวะฝนแลงสลับกันอยางรุนแรง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ครรชิต  คุณโทษ  จันทนเทศ 
   ครรชิต คุณโทษ จันทนเทศ มีตัวสะกด น และ ด ตามลําดับ     

ในมาตราเดียวกับคําวา “มวลมิตร”  
2. เฉลย 3) ภรรยาที่ดีตองเคารพเชื่อถือสามี 
   จากการที่นางมัทรีอนุโมทนาบุญรวมกับพระเวสสันดรในการทํา    

ปยบุตรทานบารมี แสดงวานางเคารพและเชื่อในการตัดสินใจของพระเวสสันดร  
3. เฉลย 1) ก-3 / ข-2 
   ก. 3. 12 พยางค คือ  ย  ล  น  ง  ง  ย  บ   ง  บ  ว  ย  ย  
   ข. 2. 3 คํา คือ ชอง รูปเอก เสียงโท 
      พอ รูปเอก เสียงโท 
      ชาง รูปเอก เสียงโท  
4. เฉลย 2) คูนคลานออกมาที่ชานเกวียนใกลแม ขยี้ตาแลวมองฝาความสลัว 
   เปนบรรยายโวหาร เพราะเปนการเลาเรื่อง 
  1), 3) และ 4) เปนพรรณนาโวหาร เพราะเกิดจินตภาพ 

5. เฉลย 4) ก-3 / ข-4 
   ก. นามวงศพงศใดจงบอกมา    แจงกิจจาแลวจึงจะรบกัน 
   ข. มีเสียงสระประสม ขอ 1. เหียน 
      เวียน 
     ขอ 4. เชือน - สระเอือ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต - พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
   จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ เปนพุทธศาสนสุภาษิตที่แปลวา จิตที่ฝกดีแลว

นําสุขมาให 
   พระภิกษุสงฆของไทยในปจจุบันนี้สามารถแบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ 
   1. พระภิกษุสงฆฝายคันถธุระ เปนพระภิกษุสงฆที่เลาเรียนพระ-

ปริยัติธรรม หรือการศึกษาปริยัติธรรมจากพระไตรปฎก ไดแก พระภิกษุสงฆที่
อยูจําพรรษาในวัดทั่วๆ ไป เชน สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระพรหมมัง-
คลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) เปนตน 

   2. พระภิกษุสงฆฝายวิปสสนาธุระ เปนพระภิกษุสงฆที่เปน    
ดานปฏิบัติธรรม หรือการเจริญจิตภาวนา หรือดานการเจริญวิปสสนา หรือ  
การบําเพ็ญกรรมฐาน เชน พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) 
พระอาจารยฝน อาจาโร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) 
เปนตน  

2. เฉลย 3) มูลคาสินคาเขาและสินคาออก 
   ปริมาณสินคา หมายถึง มูลคารวมของสินคาเขาและสินคาออก   

ในรอบป  
   ดุลการคา หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางมูลคาของสินคาเขา

และสินคาออกในรอบป  
   ดังนั้นปริมาณการคาและดุลการคาจะตองนํามูลคาของสินคาเขา 

และมูลคาของสินคาออกเขามาใชในการศึกษา  
3. เฉลย 2) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
   หลักเกณฑการเทียบศักราช พ.ศ. - 543, ค.ศ. (คริสตศักราช) 
   การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 1 (ค.ศ. 1760-1860) เรียกวา     

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเหล็ก เปนการผลิตแบบงายๆ เปลี่ยนการใชแรงงาน  
คน สัตว มาใชพลังงานไอน้ํา และพลังความรอนจากถานหิน โดยเริ่มที่ประเทศ
อังกฤษแลวขยายไปยังสวนตางๆ ในยุโรปตะวันตก 

   ดังนั้นหลักเกณฑ ค.ศ. 1760 + 543 = พ.ศ. 2303 เปนเหตุการณ
ที่ใกลเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) มากที่สุด   

4. เฉลย 4) บอจุ 1000 ลูกบาศกเมตรตอพื้นที่ 1 ไร  
   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม หรือเกษตร

แบบผสมผสานนั้น เปนแนวทางตามพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหกับพสกนิกรของพระองค เพื่อประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน 
คือ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทํานา และประมงไปพรอมๆ กัน เพื่อเปนการ
พึ่งตนเอง สําหรับพื้นที่ที่ใชเปนแหลงน้ํานั้นมีพื้นที่ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด และ
ที่เหลือ 70% นั้น คือ จํานวนที่จะนํามาใชคํานวณความจุของแหลงน้ํา โดยใช
หลักเกณฑ คือ พื้นที่ 1 ไร ตอ น้ํา 1000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนความจุแหลงน้ํา 
จึงจะมีน้ําพอใชตลอดทั้งป  

5. เฉลย 1) เกิดภาวะแหงแลงอยางรุนแรงและไฟไหมปา 
   ปรากฏการณเอลนีโญ (El Nino) เปนปรากฏการณที่เกิดจาก

อุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้น ทําใหการไหลของกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางไป 
โดยเฉพาะกระแสน้ําในมหาสมุทรแปซิฟก สงผลใหสภาพลมฟาอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป เชน บริเวณที่เปนเขตรอนชื้นฝนตกชุกกลับแหงแลงถึงขั้นเกิดไฟปา บริเวณ 
ที่แหงแลงแบบทะเลทรายกลับมีฝนตกหนักน้ําทวม เปนตน ปรากฏการณเชนนี้
จะพบทุกๆ 5-8 ป แตในปจจุบันมักจะเกิดถี่ขึ้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

สระเอีย 


