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วิชาภาษาไทย  
1.  “เมื่อประธานเห็นวาสมาชิก .........ก......... พอสมควรแกเวลาแลว จึงใหมี

การลงมติ ที่ประชุมมี .........ข......... เห็นพองตองกัน” 
 จงเลือกคําในขอ ก และขอ ข ที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง  
 ก. 1. เสนอ   2. คัดคาน 
  3. สนับสนุน   4. อภิปราย 
 ข. 1. ญัตติ   2. มติ 
  3. มติเปนเอกฉันท  4. มติโดยเสียงขางมาก 
 1) ก-2 / ข-1 2) ก-4 / ข-3 3) ก-1 / ข-2 4) ก-4 / ข-4  
2. พิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้  
  (1) ตีเนยสดดวยเครื่องจนเนยขึ้นฟูขาว คอยๆ ใสน้ําตาลลงไป 
  (2) ตีไขขาวจนขึ้นฟู คอยๆ ใสน้ําตาล เทไขขาวใสแปงคนใหเขากัน แลว    

เทใสพิมพนําเขาอบ 
  (3) รอนแปง ผงฟู เกลือ เขาดวยกัน เทใสถาด 
  (4) ไขไกแยกไขขาวและไขแดง ใสไขแดงลงในเนยที่ตีทีละฟอง 
 ขอใดเปนขั้นตอนตอจากขอ (1) 
 1) ขอ (1) 2) ขอ (2) 3) ขอ (3) 4) ขอ (4)  
3. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “การจัดงาน ณ ทองสนามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชาในชวงหลายๆ ปที่ผานมา 

ยิ่งใหญประทับใจเพียงใด พุทธศาสนิกชนที่เคยแวะเวียนไปรวมงาน คงจะ
ประจักษแจงเปนอยางดีอยูแลว” 

 ก. ขอความขางตนมีคําบุพบทกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
  1. 1 คํา 2. 2 คํา 3. 3 คํา 4. 4 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคําประพันธสรรพนามกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
  1. 1 คํา 2. 2 คํา 3. 3 คํา 4. 4 คํา 
 1) ก-1 / ข-2 2) ก-3 / ข-2 3) ก-2 / ข-3 4) ก-4 / ข-4  
4. ขอใดเปนประโยค 
 1) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา 
 2) ตลอดระยะเวลา 2 ป ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
 3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 
 4) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการศึกษา  
5. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว 
  1. พระจันทรเพ็ญเดนสรวงดั่งดวงแกว 
  2. พรุงนี้แลวจะเปนวันเขาพรรษา 
  3. ราตรีนี้อาสาฬหบูชา 
  4. วันปฐมเทศนานาจดจํา 
 1) 1. และ 2. 2) 2. และ 3. 3) 3. และ 4. 4) 1. และ 4. 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคือขอใด 
 1) การที่รัฐบาลเขาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน 
 2) การที่รัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความยากจนของประชากรได 
 3) ความไมสมดุลระหวางความตองการกับจํานวนทรัพยากร 
 4) ความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
  
2. การประกันราคาขั้นต่ําและการประกันราคาขั้นสูงเกิดขึ้นเมื่ออุปสงคและอุปทาน

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยรัฐบาลจะเขาไปแทรกแซงนั้นเหตุผลในขอใด
ถูกตองที่สุด 

 1) การประกันราคาขั้นต่ําชวยผูผลิตโดยรัฐเขาไปซื้ออุปทานสวนเกินไว 
 2) การประกันราคาขั้นสูงชวยผูผลิตโดยรัฐเขาไปซื้ออุปทานสวนเกินไว 
 3) การประกันราคาขั้นต่ําชวยพอคาคนกลางไมใหซื้อสินคาในราคาสูงเกินไป 
 4) การประกันราคาขั้นสูงชวยผูผลิตโดยทําใหอุปสงคใกลเคียงกับอุปทาน  
3. ในระยะเวลาหลายปที่ผานมาจะพบวาประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัย 

แผนดินถลมบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคเหนือ ถาตองการแกไขปญหานี้ในระยะยาวควรใชเครื่องมือใดตอไปนี้ 

 1)  แผนที่กายภาพของภาคเหนือ 
 2) ภาพถายดาวเทียมเกี่ยวกับภาคเหนือ 
 3) GPS ของภาคเหนือและประเทศไทย 
 4) GIS ของภาคเหนือและประเทศไทย  
4. ศาสนาพุทธนิกายมหายานแตกตางจากนิกายเถรวาทขอใดมากที่สุด 
 1) นิพพาน 2) พระไตรปฎก 3) พระโพธิสัตว 4) พระรัตนตรัย  
5. ในวันที่มีปรากฏการณสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา จะสงผลใหระดับน้ําในคลอง 

แมน้ํา ทะเล และมหาสมุทรเปนอยางไร 
 1) น้ําเกิด 2) น้ําตาย 3) น้ํามาก 4) น้ํานอย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ก-4 / ข-3 
   ก. 4. อภิปราย คือ การแสดงความคิดเห็น 
   ข. 3. มติเปนเอกฉันท คือ เห็นพองตองกัน  
2. เฉลย 4) ขอ (4) 
   คําอธิบายวิธีทําอาหารเรียงตามขั้นตอนได ดังนี้ 
   (3) รอนแปง ผงฟู เกลือ เขาดวยกัน เทใสถาด 
   (1) ตีเนยสดดวยเครื่องจนเนยขึ้นฟูขาว คอยๆ ใสน้ําตาลลงไป 
   (4) ไขไกแยกไขขาวและไขแดง ใสไขแดงลงในเนยที่ตีทีละฟอง 
   (2) ตีไขขาวจนขึ้นฟู คอยๆ ใสน้ําตาล เทไขขาวใสแปงคนใหเขากัน 

แลวเทใสพิมพนําเขาอบ  
3. เฉลย 2) ก-3 / ข-2 
   ก. 3 คํา คําบุพบทมี 3 คํา ไดแก ณ  ใน  ใน 
   ข. 2 คํา คําประพันธสรรพนามมี 2 คํา ไดแก ที่  ที่  
4. เฉลย 1) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา 
   ภาคประธาน - คณะรัฐมนตรี 
   ภาคแสดง - มีมติเห็นชอบตอขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา 

5. เฉลย 2) 2. และ 3. 
   1. พระจันทรเพ็ญเดนสรวงดั่งดวงแกว 
    สัมผัสสระ - เพ็ญ - เดน, สรวง - ดวง 
    สัมผัสพยัญชนะ - พระ - เพ็ญ, เดน - ดั่ง - ดวง 
   2. พรุงนี้แลวจะเปนวันเขาพรรษา 
    สัมผัสสระ - วัน - พรร 
   3. ราตรีนี้อาสาฬหบูชา 
    สัมผัสสระ - ตรี - นี้, อา - สา - ชา 
   4. วันปฐมเทศนานาจดจํา 
    สัมผัสสระ - นา - นา 
    สัมผัสพยัญชนะ - นา - นา, จด - จํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ความไมสมดุลระหวางความตองการกับจํานวนทรัพยากร 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ การที่ทรัพยากรมีจํานวนจํากัด 

เมื่อเทียบกับความตองการของมนุษยที่มีอยูอยางไมจํากัด ทําใหเกิดปญหา
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ คือ “เรื่องการขาดแคลน” ซึ่งกอใหเกิดปญหาการ
จัดสรรทรัพยากร สาระสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร คือ จะผลิตอะไร 
อยางไร และเพื่อใคร (What, how, for whom)  

2. เฉลย 1) การประกันราคาขั้นต่ําชวยผูผลิตโดยรัฐเขาไปซื้ออุปทานสวนเกินไว 
   การประกันราคาของรัฐบาล เปนการคุมครองผูผลิตและผูบริโภค

ไมใหประสบปญหาในการผลิต และการบริโภคดังนี้ 
   ถาประกันราคาขั้นสูง จะคุมครองผูบริโภคไมใหตองซื้อสินคาราคา

แพงๆ เชน รัฐบาลประกาศตรึงราคาน้ํามันดีเซล ไมใหสูงเกินลิตรละ 30 บาท 
ดังนั้นราคาก็จะไมเกินนี้ 

   ถาประกันราคาขั้นต่ํา จะคุมครองผูผลิตไมใหตองซื้อสินคาราคา  
ต่ํากวาตนทุนการผลิตของตน เชน ประกันราคาหมูเปนกิโลกรัมละไมต่ํากวา  
79 บาท หรือ ขาวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท เปนตน  

3. เฉลย 4) GIS ของภาคเหนือและประเทศไทย  
   GIS : Geography Information System หมายถึง ระบบสนเทศ

ภูมิศาสตร เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ทางภูมิศาสตร ดังนั้นถาตองการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น หรือตองการพัฒนาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะตองใชขอมูล
จาก GIS มาเปนขอมูลในการแกไขปญหาและพัฒนา  

4. เฉลย 3) พระโพธิสัตว 
   ความแตกตางของศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความแตกตางกับ

นิกายเถรวาท ดังนี้ 
   - นิกายมหายานจะมีความเชื่อเรื่อง พระโพธิสัตว ใหชวยบันดาล

ใหความชวยเหลือตอสรรพสัตว ใหหลุดพนจากความทุกข ถือเรื่องบารมีเปนสําคัญ 
มีความเปนพระโพธิสัตว หรือพุทธภูมิเพื่อบําเพ็ญโลกัตถจริยาไดเต็มที่      
เปนความมุงหมาย พระโพธิสัตวมีหลายองค เชน พระอวโลกิเตศวร วัชรปาณี 
อริยเมตไตรย เปนตน 

   - นิกายเถรวาท หมายถึง คณะสงฆกลุมที่ยึดคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ทั้งถอยคําและเนื้อความที่ทานสังคายนาไวโดยเครงครัด ถือเรื่อง
อริยสัจเปนสําคัญมีพระพุทธเจาองคเดียว คือ พระสมณโคดม มีความหลุดพน
จากกิเลส ชาติภพ เปนอัตตัตถจริยาแลวบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น ถือพระไตรปฎก- 
เถรวาท คือ พระธรรมวินัยยุติตามปฐมสังคายนา ไมมีพระธรรมวินัยใหมเพิ่มเติม 
ถือวาพระอรหันตเมื่อนิพพานแลวไมเกิดอีก  

5. เฉลย 1) น้ําเกิด 
   น้ําขึ้น-น้ําลง เกิดจากแรงดึงดูดที่โลก ดวงจันทร และดวงอาทิตย

ดึงดูดซึ่งกันและกัน ถาวันที่เกิดสุริยุปราคา (แรม 15 ค่ํา) และเกิดจันทรุปราคา 
(ขึ้น 15 ค่ํา) จะเปนวันที่ดวงอาทิตย ดวงจันทรและโลก อยูในแนวระนาบ
เดียวกันทําใหมีแรงดึงดูดมากขึ้นกวาปกติ ทําใหวันนั้นน้ําจะขึ้น-ลงมากกวาปกติ 
ซึ่งเรียกวา น้ําเกิด  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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