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 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธตอไปนี้กวีมุงสะทอนใหเห็นสิ่งใดมากที่สุด 
 “ฝูงสัตวทั้งหลายอันเกิดในไตรภพนี้ แมนวามียศศักดิ์สมบัติก็ดี คือดั่งวาพระยา- 

มหาจักรพรรดิราชนั้นก็ดี ดั่งพระอินทรเจาไตรตรึงษพิภพก็ดี ดั่งพระพรหมก็ดี 
ทั้งนี้ บหอนจะยืนอยูมั่นคงในยศศักดิ์สมบัตินี้ไดเลยสักคาบ” 

 1) ทุกขัง   2) อนิจจัง 
 3) อนัตตา   4) สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม  
2.  “กลาวจริงบพริ้งเพราะ โสตสดับ 
 เอาเท็จปนคนนับ เนตรหนา 
 ไมเหลี่ยมเยี่ยงอยางกลับ ตัวยาก 
 กลมกลอมสิบออมอา อาจกลิ้งพลันทัน” 
 โคลงสี่สุภาพบทนี้มีการใชคําตายแทนคําเอกทั้งหมดกี่แหง 
 1) 3 แหง 2) 4 แหง 3) 5 แหง 4) 6 แหง  
3. ขอใดมีคําที่มีความหมายตางจากพวก 
 1) นงเยาว  โฉมตรู  นงราม 2) กัลยา  อรไท  ดวงสมร 
 3) นงคราญ  นงพะงา  สกุณ 4) บังอร  สายสมร  อนงค  
4. ขอตอไปนี้มีความหมายเชิงอุปมายกเวนขอใด 
 1) จินตหราคือดาวคางฟาที่ไมมีวันตก 
 2) ดาวบนบาของนายรอยตํารวจดูวาววับ 
 3) สมัยสาวเธอเปนดาวของมหาวิทยาลัย 
 4) คืนเดือนแรมดาวบนฟาเปลงประกายระยิบระยับ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชเหตุและผลที่นําไปสูการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
 1) การฟนฟูศิลปวิทยาการ กอใหเกิดยุคภูมิธรรม 
 2) การประดิษฐแทนพิมพของกูเตนเบิรก ทําใหเกิดยุคแหงการรูแจง 
 3) การตั้งราชสมาคมแหงลอนดอน กอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 4) การสํารวจทางทะเลติดตอกับโลกตะวันออก ทําใหเกิดสงครามกับเปอรเซีย  
2. การปฏิวัติอเมริกาในป ค.ศ. 1776 เกิดจากสาเหตุสําคัญในขอใด 
 1) 13 รัฐอาณานิคม ไดรับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติฝรั่งเศส 
 2) อังกฤษตองการผูกขาดการคากับ 13 รัฐอาณานิคมของตนเอง 
 3) 13 รัฐอาณานิคม ตองการผูกขาดการคากับอังกฤษ 
 4) อังกฤษรวมกับฝรั่งเศสทําสงครามปฏิวัติอเมริกาตามแนวคิดของจอหน ล็อก  
3. สาเหตุสุดทายที่ทําใหเกิดอุทกภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยคือขอใด 
 1) การบริหารจัดการน้ําบริเวณดานทายเขื่อนหรืออางเก็บน้ําไมดี 
 2) สิ่งกอสรางขวางทางน้ําธรรมชาติสงผลกระทบตอการระบายน้ํา 
 3) การขยายเขตเมืองรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมต่ําจนทําใหไมมีที่รับน้ํา 
 4) การออกแบบทางระบายน้ําของถนนไมเพียงพอจนน้ําลนเออ 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) อนิจจัง 
   เนนย้ําอนิจจลักษณะของสิ่งตางๆ  
2. เฉลย 3) 5 แหง 
   คําตายที่ใชแทนคําเอกในโคลงสี่สุภาพบทนี้มี 5 แหง คือ เพราะ, 

เท็จ, เนตร, ยาก, อาจ  
3. เฉลย 3) นงคราญ  นงพะงา  สกุณ 
   คําวา “สกุณ” หมายถึง นก สวนทุกคําที่เหลือ หมายถึง ผูหญิง  
4. เฉลย 4) คืนเดือนแรมดาวบนฟาเปลงประกายระยิบระยับ 
   “ดาว” เปนคําที่มีความหมายตามตัว หมายถึง ดวงดาวที่อยูบนทองฟา 
  1) “ดาว” เปนคําที่มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดาว” กับดารา

ภาพยนตรหรือดาราโทรทัศน “ดาวคางฟา” หมายถึง ดาราที่คนยังไมหมดความนิยม 
  2) “ดาว” เปนคําที่มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดาว” หมายถึง 

โลหะที่ทําเปนรูปดาวสําหรับประดับยศบนบาของตํารวจหรือทหาร 
  3) “ดาว” เปนคําที่มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดาว” หมายถึง 

คนสวยคนเดน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การสํารวจทางทะเลติดตอกับโลกตะวันออก ทําใหเกิดสงครามกับ

เปอรเซีย 
   โจทยขอนี้ถามเกี่ยวกับการปฏิวัติวิทยาศาสตรในเรื่อง เหตุ (อยู

สวนหนาของคําตอบ) และผล (อยูสวนหลังของคําตอบ) ทั้งเหตุและผลตอง
สัมพันธกันดวย โดยเริ่มอธิบายจาก 

   การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร หมายถึง การพัฒนาความ
เจริญกาวหนาในวิทยาการของโลกตะวันตก ชวงคริสตศตวรรษที่ 17 เกิดการ
คนควาแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โลก และจักรวาล 

   ปจจัยที่กอใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
   1. การฟนฟูศิลปวิทยาการ ทําใหมนุษยเชื่อมั่นในความสามารถ

ของตนเอง มีอิสระทางความคิด หลุดพนจากการครอบงําของคริสตจักร มุงมั่น
ที่จะเอาชนะธรรมชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของตนใหดีขึ้น 

   2. การสํ า ร วจทางทะ เลติดต อกับ โลกตะวั นออก  ตั้ ง แต       
คริสตสตวรรษที่ 16 เปนตนมา ทําใหอารยธรรมความรูตางๆ จากจีน อินเดีย 
อาหรับ และเปอรเชีย เผยแพรเขามาในสังคมตะวันตกมากขึ้น 

   3. การประดิษฐแทนพิมพของโยฮันเนส กูเตนเบิรก (Johannes 
Gutenberg) ทําใหสามารถพิมพหนังสือเผยแพรความรูตางๆ ไดอยางกวางขวาง 

   4. การตั้งราชสมาคมแหงลอนดอน (The Royal Society of 
London) เพื่อสนับสนุนและใหรางวัลกับบุคคลที่มีผลงานดานวิทยาการเทคโนโลยี 

   ผลที่เกิดจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
   1. ยุคภูมิธรรม หรือยุคแหงการรูแจง (The Age of Enlightenment 

/ The Age of Reason) ทําใหชาวตะวันตกเชื่อมั่นในเหตุผล ความสามารถ 
และ ภูมิปญญาของตน เชื่อมั่นวาโลกจะกาวหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
สามารถแสวงหาความรูตอไปไมมีวันสิ้นสุด โดยอาศัยเหตุผลและสติปญญาของตน 

   2. ยุคแหงการคนพบ (Age of Discovery) เกิดการคนพบ
ดินแดนตางๆ ทําให ฮอลันดา อังกฤษ และตอมาฝรั่งเศส เขามาสรางอิทธิพล
ครอบครองดินแดนทางตะวันออก และทําใหเกิดลัทธิจักรวรรดินิยม 

   3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 18 ทําใหประเทศ
ตางๆ ในยุโรปพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานการผลิตจนกลายเปนประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนําของโลก  

2. เฉลย 2) อังกฤษตองการผูกขาดการคากับ 13 รัฐอาณานิคมของตนเอง 
   สาเหตุและผลของการปฏิวัติอเมริกาในป ค.ศ. 1776 มีดังนี้ 
   สาเหตุของการปฏิวัติอเมริกา 
   1. อังกฤษใชนโยบายการคาอยางไมยุติธรรมกับอาณานิคม โดยที่

รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายตางๆ มาบีบบังคับ 13 รัฐอาณานิคม 
   2. ค.ศ. 1716 ออกกฎหมายการเดินเรือ (Navigater Acts, 

1716) โดยใหเรืออังกฤษเทานั้นที่เขาเทียบทาเรือบรรทุกสินคาของอาณานิคมได 
   3. ออกกฎหมายบังคับใหชาวอาณานิคม 13 รัฐ คาขายไดกับ

อังกฤษเทานั้น 
   4. ค.ศ. 1767 ประชาชนใน 13 รัฐอาณานิคมประทวงตอตาน

กฎหมายภาษีแสตมป (Stamp Acts, 1767) 
   5. ค.ศ. 1773 รัฐสภาอังกฤษผูกขาดการซื้อขายใบชา 
   ผลของการปฏิวัติอเมริกา 
   1. ฝรั่งเศสเขาชวยรวมรบในสงครามปฏิวัติอเมริกากลายเปน

แรงผลักดันใหเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 
   2. 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ผูแทนอาณานิคมทั้ง 13 รัฐรวมตัว

ประชุมที่เมืองฟลาเดลเฟย ประกาศอิสรภาพแยกตัวออกจากการปกครองของ
อังกฤษ ทําใหเกิดสงครามประกาศอิสรภาพ เพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และ
รวมกันเปนประเทศ 

   3. ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา คือ จอรจ วอชิงตัน  
    4. ค.ศ. 1783 สหรัฐอเมริกาไดรางรัฐธรรมนูญ ตามแนวคิดของ

จอหน ล็อก ในการจัดรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเปนประมุขและผูบริหารสูงสุด และตามแนวคิดของ มองเตสกิเออ 
ในการแบงอํานาจการปกครองเปน 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  

   5. ค.ศ. 1778 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเปนรัฐธรรมนูญ  
ลายลักษณอักษรฉบับแรกของโลกที่ประกาศใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1778  

3. เฉลย 1) การบริหารจัดการน้ําบริเวณดานทายเขื่อนหรืออางเก็บน้ําไมดี 
   สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทําของมนุษย 
   1. การตัดไมทําลายปา ในพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทํา

ใหอัตราการไหลสูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เปนการเพิ่มความรุนแรง
ของน้ําในการทําลายและยังเปนสาเหตุของดินถลมดวย นอกจากนี้ยังทําใหดิน
และรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองน้ํา ทําใหทองน้ําตื้นเขินไม
สามารถระบายน้ําไดทันที รวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของ
ประชาชนทางดานทายน้ํา 

   2. การขยายเขตเมืองรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมต่ํา (Flood Plain)   
ซึ่งเปนแหลงเก็บน้ําธรรมชาติ ทําใหไมมีที่รับน้ํา ดังนั้นเมื่อน้ําลนตลิ่งก็จะเขาไป
ทวมบริเวณที่เปนพื้นที่ลุมต่ําซึ่งเปนเขตเมืองที่ขยายใหมกอน 

   3. การกอสรางโครงสรางขวางทางน้ําธรรมชาติ ทําใหมีผลกระทบ
ตอการระบายน้ําและกอใหเกิดปญหาน้ําทวม 

   4. การออกแบบทางระบายน้ําของถนนไมเพียงพอ ทําใหน้ําลนเออ 
ในเขตเมือง ทําความเสียหายใหแกชุมชนเมืองใหญ เนื่องจากการระบายไดชามาก 

   5. การบริหารจัดการน้ําที่ไมดี เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดน้ําทวม
โดยเฉพาะบริเวณดานทายเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


