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 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. บทประพันธในขอใดแสดงแนวคิดตางไปจากขออื่น 
 1) อันความรูรูกระจางเพียงอยางเดียว    แตใหเชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล 
 2) รูสิ่งไรไมสูรูวิชา    ไปเบื้องหนาเติบใหญจะใหคุณ 
 3) วิชาเหมือนสินคา    อันมีคาอยูเมืองไกล 
 4) วิชานั้นเปนเชนดวงมณี    สองทางชั่วดีศักดิ์ศรีตองชูเชิดไว  
2. ขอใดเปนประโยคซอน 
 1) แมวที่ฉันเลี้ยงไวมีสีขาวปลอด 2) ลิงชอบกระโดดขึ้นไปบนกําแพงบาน 
 3) กบรองอบๆ ตลอดทั้งวัน 4) สุนัขเหาตอนดึกๆ เปนประจํา  
3.  “ความดีคนเรานี่ดีใด ดีน้ําใจที่ใหแกคนทั้งปวง 
 อภัยรูแตใหไปไมหวง เจ็บทรวงหนวงใจใหรูทน 
 รูกลืนกล้ําเลิศล้ําความเปนยอดคน ชื่นชอบตอบผล 
 รอยคนมีหนึ่งเทานั้นเอย” 
 ขอใดไมจัดเปนคุณลักษณะของคนดีตามบทประพันธขางตนนี้ 
 1) การมีไมตรีจิต   2) การรูจักอดทน 
 3) การไมถือโทษโกรธเคือง 4) การไมหวงแหนสิ่งของ  
4. ประโยคในขอใดที่ตองอาศัยคําในประโยคเปนบริบทซึ่งกันและกันในการบอก

ความหมายของคําใหชัดเจนขึ้น 
 1) ฉันจะรักคุณตลอดไป 2) อาหารเชามื้อนี้วิเศษสุด 
 3) เขาตื่นนอนแตเชาทุกวัน 4) ขันใบนี้ขัดใหสวยเหมือนใหมได  
5. “คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิด และในการทํา ผูไมฝก

ระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือรนอยูเพียงไร ก็มักทํางาน
ใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน 
มีแตความลังเลและความขัดแยงในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน” (พระบรม-
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 

 ขอใดคือสาระสําคัญของพระบรมราโชวาท 
 1) คนที่มีความกระตือรือรนจะปฏิบัติงานไดดี 
 2) คนที่ทํางานดีคือคนที่ทํางานตามลําดับขั้นตอน 
 3) คนที่มีระเบียบในการคิดและในการทํางานจะทํางานประสบความสําเร็จสูง 
 4) คนไมมีระเบียบ จะมีแตความลังเลและขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการ

ปฏิบัติงาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หากชาวมุสลิมคนใดตองการเรียนรูประวัติศาสตร และเดินยอนรอยจริยวัตร

แหงความศรัทธาของนบีมุฮัมมัดดวยตัวเอง ควรปฏิบัติในขอใด 
 1) กะลีมะฮ   2) นมาซ 
 3) การถือศีลอด   4) การประกอบพิธีฮัจญ  
2. การประกาศใช “มาตรา 44” ทําใหคําสั่งหรือการกระทําของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติชอบดวยกฎหมายเกิดจากอํานาจลําดับศักดิ์ของกฎหมายในขอใด 
 1) รัฐธรรมนูญ   2) พระราชบัญญัติ 
 3) พระราชกําหนด   4) พระราชกฤษฎีกา  
3. นักอุตุนิยมวิทยาใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในขอใดวัดความเร็วของลม 
 1) ศรลม (Wind Vane) 2) บาโรมิเตอร (Barometer) 
 3) ไซโคมิเตอร (Psychometer) 4) แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ขอใดไมใชขอบขายของเศรษฐศาสตรมหภาค 
 1) การคํานวณหาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน (GNP) 
 2) ศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการวางงานในลักษณะตางๆ 
 3) วิเคราะหกลไกตลาดที่มีผลตออุปสงค-อุปทานของราคาและปริมาณของ

สินคาและบริการ 
 4) การใชนโยบายการคลังกระตุนการจางงานทําใหเกิดการบริโภคแกไขการ   

ขาดดุลงบประมาณ  
5. ขอใดคือหลักฐานเอกสารของชาวฮอลันดาที่เดินทางเขามาติดตอสัมพันธกับ

ดินแดนไทย 
 1) จดหมายเหตุลาลูแบร 
 2) จดหมายเหตุวันวลิต 
 3) บันทึกของหมอบรัดเลย 
 4) จดหมายเหตุเลาเรื่องกรุงสยามของสังฆราชปลเลกัวซ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) อันความรูรูกระจางเพียงอยางเดียว    แตใหเชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล 
   แนวคิดของบทประพันธในตัวเลือกนี้ คือ การมีความรูในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง แตรูอยางละเอียดลึกซึ้งก็สามารถจะสรางประโยชนใหแกตนเองได 
  2), 3) และ 4) เปนการกลาวถึงคุณคาของวิชาความรู  
2. เฉลย 1) แมวที่ฉันเลี้ยงไวมีสีขาวปลอด 
   เปนประโยคซอน สังเกตจากหนวยเชื่อม “ที่” สวนตัวเลือกอื่นเปน

ประโยคสามัญ  
3. เฉลย 4) การไมหวงแหนสิ่งของ 
  1) ดีน้ําใจที่ใหแกคนทั้งปวง คือ การมีไมตรีจิต 
  2) เจ็บทรวงหนวงใจใหรูทน รูกลืนกล้ํา คือ การรูจักอดทน 
  3) อภัยรูแตใหไปไมหวง คือ การไมถือโทษโกรธเคือง  
4. เฉลย 4) ขันใบนี้ขัดใหสวยเหมือนใหมได 
   คํา “ขัน” และ “ขัด” มีหลายความหมาย แตเมื่อมาประกอบเปน

ประโยคตางเปนบริบทที่ชวยใหความหมายของคําชัดเจนมากขึ้น  
5. เฉลย 3) คนที่ มีระเบียบในการคิดและในการทํางานจะทํางานประสบ-

ความสําเร็จสูง 
   เปนคําตอบที่ชัดเจนที่สุด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การประกอบพิธีฮัจญ 
   การประกอบพิธีฮัจญที่เมืองเมกกะ กลับมาแลวจะไดคํานําหนาวา 

“ฮัจญี” หรือ “ฮัจญะ” 
   พิธีฮัจญ เปนศาสนกิจสําคัญที่ศาสนาอิสลามกําหนดใหมุสลิมตอง

ปฏิบัติอยางนอยที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต หากมีความสามารถทางดานรางกาย    
และเงิน เพื่อเปนการแสดงความเคารพสักการะและความศรัทธาตอพระเจา 
ขณะเดียวกันในระหวางพิธีการทําฮัจญ ผูทําฮัจญจะไดเรียนรูประวัติศาสตร 
และเดินยอนรอยจริยวัตรแหงความศรัทธาของนบีคนสําคัญบางคน อยางเชน 
นบีอิบรอฮีม และนบีมุฮัมมัดดวยตัวเอง  

2. เฉลย 1)  รัฐธรรมนูญ  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
   มาตรา 44 บัญญัติไววา ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิรูปในดานตางๆ การสงเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ 
หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความสงบเรียบรอยหรือความ
มั่นคงของชาติ ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะ
เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจสั่งการ
ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทาง  
นิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา 
รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เปนคําสั่งหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่
ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเปนที่สุด ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการ
ดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว  

3. เฉลย 4)  แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 
   แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) ใชวัดอัตราความเร็วของลม 

มาตรวัดลม (Anemometer) เปนเครื่องมือวัดความเร็วของลม ที่นิยมใชกันมาก
เปนมาตรวัดลมแบบรูปถวย (Cup Annemometer) ประกอบดวยลูกถวย 
ทรงกรวย 3 หรือ 4 ใบ มีแขนยึดติดกันกับแกนซึ่งอยูในแนวดิ่ง และติดอยูกับ
เครื่องอานความเร็ว ลูกถวยจะหมุนรอบเพลาตามแรงลม จํานวนรอบหมุนจะ
เปลี่ยนเปนระยะทาง โดยมีหนวยเปนกิโลเมตรหรือไมล อานไดจากหนาปดของ
เครื่องอานความเร็ว การวัดความเร็วนิยมใชหนวยเปนนอต   

4. เฉลย 3) วิเคราะหกลไกตลาดที่มีผลตออุปสงค-อุปทานของราคาและปริมาณ
ของสินคาและบริการ 

   เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)  
   - ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนรวม เชน ผลผลิตรวมของ

ประเทศ การจางงาน การเงินและการธนาคาร การพัฒนาประเทศ การคา
ระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ย ที่มีผลกระทบตอบุคคล หนวยการผลิต 
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

   - มุงเนนที่ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน (GNP) ภาวะ
เงินเฟอ ภาวะเงินฝด และปญหาการวางงาน เปนตน 

   - เนนหนวยเศรษฐกิจโดยสวนรวมระดับชาติ ใหดําเนินไปอยาง
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เชน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เปนตน 

   เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)  
   - ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคล ครัวเรือน และบริษัท 

ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดซึ่งมีการซื้อขาย
สินคาและบริการ  

   - วิเคราะหกลไกที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานของราคา
และปริมาณของสินคาและบริการ  

5. เฉลย 2) จดหมายเหตุวันวลิต 
   จดหมายเหตุวันวลิต เปนจดหมายเหตุที่เกี่ยวของกับเหตุการณสมัย

กรุงศรีอยุธยา แตงขึ้นดวยภาษาฮอลันดาโดยนายเยเรเมียส ฟาน ฟลีท 
(Jeremais Van Vliet) ชาวฮอลันดา เมื่อป พ.ศ. 2183 โดยใชชื่อหนังสือวา 
“The historical account of the war of Succession following the 
death of King Pra Interajasia, 22nd King of Ayuthian Dynasty” 
หนังสือเลมนี้ไดหายสาบสูญไป จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึง   
ถูกคนพบโดยศาสตราจารยไซอิชิ อิวาโอ (Sciichi Iwao) แหงมหาวิทยาลัย
โตเกียวและไดแปลเปนภาษาตางๆ เชน ฝรั่งเศส อังกฤษ   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


