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วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธขอใดกลาวถึงสิ่งแสดงวัฒนธรรมไทย 
 1)  “ดนตรีมี่อึงอล กองกาหลพลแหโหม 
  โหฮึกครึกครื้นโครม โสมนัสชื่นรื่นเริงพล” 
 2)  “น้ําเงินคือเงินยวง ขาวพรายชวงสีสําอาง 
  ไมเทียบเปรียบโฉมนาง งามเรื่องเรือเนื้อสองสี” 
 3)  “แตเชาเทาถึงเย็น กล้ํากลืนเข็ญเปนอาจิณ 
  ชายใดในแผนดิน ไมเหมือนพี่ที่ตรอมใจ” 
 4)  “เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
  กระแหแหหางชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม”  
2. ขอใดมีอักษรนํา 
  1. บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว 2. รอยใหยาวโยงอุบะแสนสะสวย 
  3. บูชาพระประดับกับเกลามวย 4. ชางแชมชอยหอยยวยเย็นเย็นตา 
 1) ขอ 1. 2) ขอ 2. 3) ขอ 3. 4) ขอ 4.  
3. คําประพันธขอใดกลาวถึงสิ่งแสดงวัฒนธรรมไทย 
 1) คิดคะนึงถึงนงราม    ผิวเหลืองกวาจําปาทอง 
 2) เหมือนอุบะนวลละออง    เจาแขวนไวใหเรียมชม 
 3) นึกถวิลกลิ่นบุหงา    รําไปเจาเศราถึงนาง 
 4) เสียงปมีครวญเครง    เหมือนเรียมร่ําคร่ําครวญนาน  
4. ใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “รถทั้งสี่คันแลนเขาสูเมืองหงสาพรอมกัน เมื่อเวลาเที่ยงวันกวาๆ แตก็ยังไมมี

ทีทาวารถคันใดจะจอด เนื่องจากรถคันที่หนึ่ง ซึ่งขับโดยหัวหนาทีมและผูเปน
เจาของรถทั้งสี่คัน ยังคงแลนเลาะไปตามถนนรอบๆ เมืองหงสาที่ไมไดใหญโต
กวางขวางอะไรมากนัก” 

 ก. ขอความขางตนมีคํานามกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
  1. 10 คํา 2. 11 คํา 3. 13 คํา 4. 14 คํา 
 ข. ขอความขางตนมีคํากริยาหลักกี่คํา 
  1. 5 คํา 2. 6 คํา 3. 7 คํา 4. 8 คํา 
 1) ก-4 / ข-4 2) ก-3 / ข-3 3) ก-4 / ข-3 4) ก-3 / ข-4  
5. ขอใดใชพรรณนาโวหาร 
 1) ขบวนเกวียนกําลังจะพนชายปาออกไปทุงนาขางหนา 
 2) อีกาขี้ขโมยรองอยูบนตนไม เสียงกาๆ แลวบินไป 
 3) เบื้องบนมีกลุมเมฆเปนคลื่นซอนซับสลับเปนทิวแถว 
 4) ขณะพระองคเสด็จมาใกลเบญจคีรีนคร คือ ราชคฤห 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตําแหนง A อยูที่ลองจิจูด 100 องศาตะวันออก อยากทราบวา เวลาที่ตําแหนง A 

เร็วกวาเวลามาตรฐานสากลของโลกกี่ชั่วโมง 
 1) 7 ชั่วโมง 30 นาที  2) 6 ชั่วโมง 40 นาที 
 3) 6 ชั่วโมง 35 นาที  4) 5 ชั่วโมง  
2. หญิงแมลูกออน หญิงมีครรภ คนชรา คนเจ็บปวย และคนเดินทางไดรับการ

ยกเวนผอนปรนในการปฏิบัติศาสนกิจใด 
 1) การประกอบพิธีฮัจญ 2) การละหมาด 
 3) ความเคารพตอกฎกําหนดสภาวการณ 4) การถือศีลอด 

 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดเปนภาษีที่กรมสรรพกรมีหนาที่จัดเก็บ 
 1) ภาษีสุรา ภาษีรถยนต 2) ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน 
 3) ภาษีสินคาเขา ภาษีสินคาออก 4) ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได  
4. ถาประเทศไทยประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ นักเรียนควร

แกไขปญหานี้ตามหลักเศรษฐศาสตรอยางไร 
 1) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ จํากัดการนําเขา 
 2) จํากัดการลงทุนจากตางประเทศ สงเสริมการสงออก 
 3) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ จํากัดการสงออก 
 4) จํากัดการลงทุนจากตางประเทศ สงเสริมการนําเขา  
5. การบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ จัดเปนการบริการในตลาดใด 
 1) ตลาดผูกขาด   2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย 
 3) ตลาดแขงขันสมบูรณ 4) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4)  “เพียนทองงามดั่งทอง    ไมเหมือนนองหมตาดพราย 
   กระแหแหหางชาย       ดั่งสายสวาทคลาดจากสม” 
   แสดงวัฒนธรรมการแตงกายของสตรี ที่หมผาตาดเปนสไบ  
2. เฉลย 1) ขอ 1. 
   บุปผาหนึ่งซึ้งทรวงสีมวงขาว มีอักษรนํา คือ หนึ่ง 
   อักษรนํามีลักษณะ ดังนี้ 
   1. อักษรสูงหรืออักษรกลาง นําอักษรต่ําเดี่ยว อานออกเสียงเปน 2 

พยางค พยางคหนามีเสียง อะ พยางคหลังมี ห นํา เชน ฉมวก ถนน ตลอด 
จมูก ฯลฯ 

   2. ห นําอักษรต่ําเดี่ยว ไมออกเสียง ห เชน หมา หมี หนี หนู ฯลฯ 
   3. อ นํา ย ไมออกเสียง อ มี 4 ตัว คือ อยา อยู อยาง อยาก  
3. เฉลย 2) เหมือนอุบะนวลละออง    เจาแขวนไวใหเรียมชม 
   แสดงวัฒนธรรมไทยในการรอยมาลัยแขวนไวเพื่อใหสงกลิ่นหอม 
  1) และ 4) ไมไดแสดงวัฒนธรรม 
  3) บุหงารําไป เปนวัฒนธรรมของชวา  
4. เฉลย 3) ก-4 / ข-3 
   ก. 4. 14 คํา คือ รถ  คัน  เมืองหงสา  เวลา  เที่ยงวัน  รถ  คัน  

รถ  คัน  หัวหนาทีม  รถ  คัน ถนน  เมืองหงสา 
   ข. 3. 7 คํา คือ แลน  ไมมี  ทีทา  จอด  ขับ  แลน  ไมได  
5. เฉลย 3) เบื้องบนมีกลุมเมฆเปนคลื่นซอนซับสลับเปนทิวแถว 
   เปนพรรณนาโวหาร เพราะเกิดจินตภาพ 
  1), 2) และ 4) เปนบรรยายโวหาร เพราะเปนการเลาเรื่อง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) 6 ชั่วโมง 40 นาที 
   วิธีคํานวณ 1 องศาลองจิจูด เวลาตางกัน 4 นาที 
   ลองจิจูดตางกัน 100 องศา เวลาตางกัน 4 × 100 = 400 นาที 

   หรือ   60
400  = 6 ชั่วโมง 40 นาที 

   เพราะฉะนั้น เวลาที่ตําแหนง A จะเร็วกวาเวลามาตรฐานสากล     
6 ชั่วโมง 40 นาที  

2. เฉลย 4) การถือศีลอด 
   ชาวมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามศาสนกิจ 5 ประการ แต มี

ขอยกเวนผอนปรนใหกับบุคคลบางประเภทในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
โดยมีขอกําหนดไววา “การถือศีลอดทุกคนตองเริ่มอดตั้งแตดวงอาทิตยไขแสง 
จนถึงดวงอาทิตยอับแสงจึงเลิกอดอาหาร” คําวามุสลิมทุกคนนั้นเริ่มตั้งแต     
มีสภาวะรางกายสูวัยรุนจะตองถือศีลอด แตมีขอยกเวนผอนปรนไมตองปฏิบัติ
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

   1. คนเจ็บปวยมากไมอาจถือศีลอดได 
   2. คนเดินทางไมมีเวลาถือศีลอด 
   3. คนชรา 
   4. หญิงมีครรภ 
   5. แมลูกออน  
3. เฉลย 4) ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินได 
   หนวยงานสําคัญของกระทรวงการคลังที่ทําหนาที่ในการเก็บ     

ภาษีอากร ไดแก 
   1. กรมศุลกากร ทําหนาที่เก็บภาษีอากรจากบุคคลที่สงสินคาออก

และนําสินคาเขา 
   2. กรมสรรพสามิต ทําหนาที่เก็บภาษีอากรจากการผลิต และจําหนาย 

สินคาฟุมเฟอย หรือสินคาที่มีจํากัดหรือสินคาที่รัฐบาลไมสนับสนุนใหประชาชน
บริโภค เชน สุรา บุหรี่ น้ํามันเชื้อเพลิง แกสหุงตม ไพ ยานัตถุ ไมขีด เปนตน 

   3. กรมสรรพากร ทําหนาที่เก็บภาษีเงินไดและภาษีการคาทั่วไป   
ในรูปของภาษีมูลคาเพิ่ม อากรมหรสพ เปนตน  

4. เฉลย 1) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ จํากัดการนําเขา 
   การขาดดุลการชําระเงินฯ นั้น เปนปญหาที่จํานวนเงินที่เขาประเทศ

มีนอยกวาเงินออกไปนอกประเทศจะทําใหเงินทุนสํารองระหวางประเทศลดลง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะลดนอยลงไปดวย ดังนั้นเราควรแกไขปญหานี้ 
ดวยมาตรการดังนี้  

   - สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและการทองเที่ยวในประเทศ
จากชาวตางประเทศ เพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศ 

   - จํากัดการนําเขาโดยเฉพาะสินคาที่ฟุมเฟอยตางๆ เพื่อสงวน
เงินตราตางประเทศ   

5. เฉลย 2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย 
   การบริการเครือขายโทรศัพทมือถือในประเทศไทยมีอยูไมกี่ราย เชน 

AIS, DTAC, TRUE เปนตน ลักษณะเชนนี้ถือวาเปนตลาดที่มีผูคานอยราย 
โดยปกติตามหลักเศรษฐศาสตร แบงชนิดของตลาดไว 4 ประเภท ดังนี้ 

   1. ตลาดผูกขาด - เปนตลาดที่มีผูขายเพียงรายเดียว ปราศจาก
การแขงขันตลาดประเภทนี้สินคาดอยคุณภาพและมักมีราคาแพง 

   2. ตลาดที่มีผูขายนอยราย - เปนตลาดที่มีผูขายมากขึ้น แตยัง
อยูในจํานวนไมมากทําใหการแขงขันอยูในวงจํากัด ถาผูขายรวมตัวกันผูบริโภค
ก็จะบริโภคสินคาที่มีราคาแพง 

   3. ตลาดแขงขันสมบูรณ - เปนตลาดที่มีผูขายมากรายในสินคา
ชนิดเดียวกันทําใหราคาสินคาขึ้นลงตามกลไกราคา (อุปสงค-อุปทาน) ผูบริโภค
สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามความพึงพอใจทั้งคุณภาพและราคา 

   4. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด - เปนตลาดที่พบเห็นอยูทั่วไป    
มีผูขายมากก็จริง แตการแขงขันนั้นอยูในวงจํากัด มีสินคาไมครบทุกยี่หอ 
ผูขายมีจํานวนจํากัดแขงขันกันเอง ตลาดชนิดนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตลาด
ผูขายนอยราย แตผูขายมากกวาเล็กนอย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


