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วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “ประหนึ่งวาวันทองนี้สองใจ    พบไหนก็เปนแตเชนนั้น” 
 ก. ขอความขางตนมีพยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค (นับพยางคซ้ํา) 
  1. 10 พยางค 2. 11 พยางค 3. 12 พยางค 4. 13 พยางค 
 ข. ขอความขางตนมีคําที่รูปวรรณยุกตไมตรงกับเสียงวรรณยุกตกี่คํา (นับพยางคซ้ํา) 
  1. 1 คํา 2. 2 คํา 3. 3 คํา 4. 4 คํา 
 1) ก-1 / ข-2 2) ก-2 / ข-3 3) ก-3 / ข-4 4) ก-1 / ข-4  
2. พิจารณาสวนหนึ่งของเรียงความเรื่อง “เลือกอนาคตได” แลวตอบคําถามขอ ก. 

และขอ ข. 
  “คนเราเมื่อเกิดมาแลว .........ก......... คงจะเลือกเปนเลือกมีในสิ่งที่ดีที่สุด

ตามความพอใจ ความพอใจสําหรับปุถุชนก็เห็นจะหนีไมพน .........ข.........     
มีทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ” 

 ก. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  1. ยอมใฝฝนที่จะมีที่จะเปน 2. ถาสามารถเลือกได 
  3. อาจไมพอใจในสิ่งที่มีอยู 4. ความทะยานอยากของจิตใตสํานึก 
 ข. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  1. ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
  2. กิเลส ตัณหา และราคะ 
  3. สิ่งยั่วยวนในรูป รส กลิ่น เสียง 
  4. ความเปนคนงามทั้งภายนอกและภายใน 
 1) ก-1 / ข-3 2) ก-2 / ข-4 3) ก-3 / ข-2 4) ก-4 / ข-1  
3. พิจารณาสวนหนึ่งของเรียงความเรื่อง “สายใยรักครอบครัว คือเกราะรั้วปกปอง

ผองภัย” แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  “ครอบครัวเปนหนวยยอยทางสังคมที่เล็กที่สุด และสําคัญที่สุด ..........ก.......... 

ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดบุคลิกลักษณะมนุษย และทําให ..........ข..........” 
 ก. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  1. เปนเกราะกําบังภัย 2. เปนรั้วปกปองผองภัย 
  3. เปนความหวังและกําลังใจ 4. เปนหนวยสังคมพื้นฐานหนวยแรก 
 ข. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ใหสอดคลองกับเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  1. ครอบครัวอบอุน  2. สังคมสงบสุข 
  3. ประเทศชาติพัฒนา 4. ทุกคนเปนคนดี 
 1) ก-1 / ข-2 2) ก-2 / ข-4 3) ก-3 / ข-1 4) ก-4 / ข-2  
4. ขอใดไมใชภาพพจน 
 1)  “ถึงทัพจรกาลาสํานั้น พี่ไมพรั่นใหมาสักสิบแสน 
  จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป” 
 2)  “กระหมากระเหมนทรวง สั่นซีด พักตรนา 
  หนักหฤทัยทานรอง  เรียกใหโหรทาย” 
 3)  “สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวที่แม 
  จะซับทราบฟงสําเนียง” 
 4)  “ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 
  ไมยินและไมยล   อุปสรรคใดใด” 

 
 
 
 
 
 
  
5.  “ที่แนนอนคือทางไหนอันสนิทชิดใชแตกอนกาล ยังจะติดตามพระราชสมภาร

มาบางละหรือ ไดแตมัทรีที่แสนดื้อผูเดียวดอก ไมรูจักปลิ้นปลอกพลิกไพล  
เอาตัวหนี มัทรีสัตยาสวามิภักดิ์รักผัวเพียงบิดาก็วาได” 

 ขอใดเปนแนวคิดของคําประพันธขางตน  
 1) ภรรยาตองปรนนิบัติรับใชสามี 2) ภรรยาที่ดีตองซื่อสัตยตอสามี 
 3) ภรรยาตองจงรักภักดีตอสามี 4) ภรรยาตองติดตามสามีไปทุกที่ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พายุเฮอรริเคนสงผลตอประชาชนในบริเวณใดตอไปนี้ 
 1) ทะเลอันดามัน   2) ทะเลจีนใต 
 3) ทะเลแคริบเบียน  4) ทะเลอาหรับ  
2. ขอใดถือเปนการกระทําผิดของศาสนาอิสลาม 
 1) การไมไปทําพิธีฮัจญที่เมกกะ 2) การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 
 3) การไมไปสุเหราในวันศุกร 4) การไมถือศีลอดในระหวางไปรบ  
3. เหตุใดเกษตรกรชาวไทยภูเขาจึงไดรับการสงเสริมใหปลูกพืชเมืองหนาวแทนการ

ปลูกฝนบนเทือกเขาสูงในภาคเหนือของไทย 
 1) ภูมิประเทศคลายเมืองหนาว 
 2) ลักษณะอากาศคลายเมืองหนาว 
 3) ลักษณะดินคลายเมืองหนาว 
 4) พืชเมืองหนาวราคาสูงกวาพืชเมืองรอน  
4. พระปญญาคุณของพระพุทธเจามีความสอดคลองกับชาดกในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) เวสสันดรชาดก   2) มโหสถชาดก 
 3) มหาชนกชาดก   4) สุวรรณสามชาดก  
5. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณลุมแมน้ําสินธุ 
 1) เปนแหลงรวมของชนเผาหลายเชื้อชาติ 
 2) เนนการสรางสถานเทวาลัยที่บูชาพระเจา 
 3) เนนการวางผังเมือง ที่อยูอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวก 
 4) มีการเลี้ยงสัตวเรรอน นับถือบูชาเทพเจาหลายองค 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ก-1 / ข-4 
   ก. พยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายมี 10 พยางค ไดแก หนึ่ง, 

วัน, ทอง, สอง, ใจ, พบ, ไหน, เปน, เชน, นั้น 
   ข. คําที่รูปวรรณยุกตไมตรงกับเสียงวรรณยุกตมี 4 คํา ไดแก วา, 

นี้, เชน, นั้น  
2. เฉลย 2) ก-2 / ข-4 
   “คนเราเมื่อเกิดมาแลว ถาสามารถเลือกไดคงจะเลือกเปนเลือกมี  

ในสิ่งที่ดีที่สุดตามความพอใจ ความพอใจสําหรับปุถุชนก็เห็นจะหนีไมพน ความ
เปนคนงามทั้งภายนอกและภายใน มีทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ” 

3. เฉลย 4) ก-4 / ข-2 
   “ครอบครัวเปนหนวยยอยทางสังคมที่เล็กที่สุด และสําคัญที่สุด 

เปนหนวยสังคมพื้นฐานหนวยแรก ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดบุคลิก- 
ลักษณะมนุษย และทําใหสังคมสงบสุข”   

4. เฉลย 3)  “สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล    สุดโสตแลวที่แม 
   จะซับทราบฟงสําเนียง” 
   ไมใชภาพพจน ใชการเลนคํา สังเกตไดจาก สุด...สุด... 
  1) ใชภาพพจน - อธิพจน สังเกตไดจาก พี่ไมพรั่นใหมาสักสิบแสน 
  2) ใชภาพพจน - นาฏการ สังเกตไดจาก สั่นซีด พักตรนา 
  4) ใชภาพพจน - อุปมาโวหาร สังเกตไดจาก เหมือนโรคา  
5. เฉลย 2) ภรรยาที่ดีตองซื่อสัตยตอสามี 
   สังเกตจากขอความ “มัทรีสัตยาสวามิภักดิ์รักผัวเพียงบิดาก็วาได” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ทะเลแคริบเบียน 
   พายุหมุนในเขตรอนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 65 

นอต ขึ้นไป (ประมาณ 118 กิโลเมตรตอชั่วโมง) พายุชนิดนี้เกิดในแตละพื้นที่  
จะมีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน ถาเกิดในบริเวณทะเลแคริบเบียน (อาวเม็กซิโก)    
จะเรียกวา พายุเฮอรริเคน ถาเกิดในบริเวณทะเลจีน (จีนตะวันออก และจีนใต) 
จะเรียกวา พายุไตฝุน ถาเกิดบริเวณทะเลฟลิปปนสจะเรียกวา พายุบาเกียว 
และเกิดในอาวเบงกอล (มหาสมุทรอินเดีย) จะเรียกวา พายุไซโคลน   

2. เฉลย 2) การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 
   ขอหามของศาสนาอิสลาม เชน การพนัน ดอกเบี้ย ของมึนเมา    

ผิดประเวณี การคุมกําเนิด การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล การกักตุนอาหาร เปนตน  
3. เฉลย 2) ลักษณะอากาศคลายเมืองหนาว 
   บรรยากาศหอหุมโลกเปนชั้นๆ จากลางไปบนสุด คือ ชั้น        

โทรโพสเฟยร สตราโตสเฟยร และไอโอโนสเฟยร โดยเฉพาะชั้นโทรโพสเฟยรนั้น
อยูชิดกับผิวโลก จะมีอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับความสูง ดังนั้น ถาสูง
จากระดับน้ําทะเลมากเทาไรก็จะมีอุณหภูมิลดต่ําลงมากขึ้น  

4. เฉลย 2) มโหสถชาดก 
   ชาดก แปลวา ผูเกิดหรือเรื่องราวของผูที่เคยเกิดมาแลว หมายถึง 

ชีวประวัติของพระพุทธเจาในชวงที่พระองคยังทรงเปนพระโพธิสัตว เปนชวงเวลา
ที่พระองคทรงบําเพ็ญบารมี เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญนําไปสูการตรัสรูเปน      
พระสัมมาสัมพุทธเจาในพระชาติสุดทาย ชาดกสิบเรื่องที่ถือเปนสิบชาติสุดทาย
กอนการตรัสรู อันมีชื่อเรียกเฉพาะวา “ทศชาติชาดก” โดยพระพุทธเจาไดทรง
บําเพ็ญบารมี 10 ประการ ดังนี้ 

   1. พระเตมีย - บําเพ็ญเนกขัมบารมี 
   2. พระมหาชนก - บําเพ็ญวิริยบารมี 
   3. พระสุวรรณสาม - บําเพ็ญเมตตาบารมี 
   4. พระเนมิราช - บําเพ็ญอธิษฐานบารมี 
   5. พระมโหสถ - บําเพ็ญปญญาบารมี 
   6. พระภูริทัต - บําเพ็ญศีลบารมี 
   7. พระจันทกุมาร - บําเพ็ญขันติบารมี 
   8. พระนารทพรหม - บําเพ็ญอุเบกขาบารมี 
   9. พระวิธูรบัณฑิต - บําเพ็ญสัจบารมี 
   10. พระเวสสันดร - บําเพ็ญทานบารมี   
5. เฉลย 3) เนนการวางผังเมือง ที่อยูอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวก 
   อาณาจักรโบราณลุมแมน้ําสินธุ ไดแก อารยธรรมโมเฮนโจดาโรและ

ฮารัปปา เปนอาณาจักรที่มีความเจริญ ที่ขุดพบซากเมืองโบราณ คือ มีการ   
วางระเบียบผังเมือง ที่อยูอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวก และแยกศาสนสถาน
จากบริเวณที่อยูอาศัย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


