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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธตอไปนี้ปรากฏคุณคาทางวรรณศิลปดานใด 
 “แลทาวพระยาองคใดกระทําความอันบมิชอบคลองธรรมไสร เทวาฟาฝนนั้นก็วิปริต 
 แมนทําไรไถนาก็บันดาลใหเสียหายตายดวยแลงแลฝนแล” 
 1) การเลนคํา 2) การเลนสัมผัส 3) การใชภาพพจน 4) การเสนอแนวคิด  
2.  “แทบฝงธารที่เราเฝาฝนถึง เสียงน้ําซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียง 
 จักรวาลวุนวายไรสําเนียง โลกนี้เพียงแผนภพสงบเย็น” 
 บทประพันธขางตนไมปรากฏการเขียนในลักษณะใด 
 1) การใชคําขัดแยงกัน  2) การใชบุคคลสมมติ 
 3) การกลาวเกินจริง  4) การเลนสัมผัสพยัญชนะ  
3. ขอใดใชภาษาสื่อสารไดถูกตองที่สุด 
 1) บัตรเครดิตการดใบเดียวเที่ยวทั่วโลก 
 2) ฝนตกลงมาในเวลาเชาทําใหอากาศเย็นขึ้น 
 3) บุรุษและผูหญิงลวนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน 
 4) พบผูปวยเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองคอนขางมาก  
4. ขอใดจัดเปนคําสมาสที่มีการสนธิทั้งหมด 
 1) รัฐวิสาหกิจ  อารยชน  วิวัฒนาการ 2) ประชาธิปไตย  ทูตานุทูต  พจนานุกรม 
 3) เทวรูป  ธรรมาภิบาล  สังฆมณฑล 4) ศาสนสถาน  สามัคยาจารย  กรรมพันธุ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  

1. เมื่อแผนที่อากาศปรากฏสัญลักษณ L
1012

1016

 
สภาพอากาศบริเวณนั้น

จะเปนอยางไร 
 1) อากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
 2) ทองฟาแจมใสและมีอากาศหนาวเย็น 
 3) อากาศเย็นทองฟามีเมฆมากจนอาจเกิดพายุฤดูรอน 
 4) อากาศมีความชื้นสูงแตไมมีฝนตก ทําใหอากาศรอนอบอาว  
2. ขอใดกลาวถึงลักษณะของกฎหมายอาญาไมถูกตอง 
 1) บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรซึ่งบังคับเฉพาะการกระทําในอาณาเขตนั้นๆ 
 2) เปนกฎหมายมหาชนที่บทบัญญัติถึงความเกี่ยวพันระหวางเอกชนกับรัฐ 
 3) ไมมีผลยอนหลังทั้งในสวนที่เปนคุณและเปนโทษแกผูกระทําความผิด 
 4) บัญญัติถึงความรับผิดและการกําหนดบทลงโทษไวชัดเจน  
3. ขอใดไมใชปจจัยที่กําหนด “ปริมาณสินคาและบริการที่ผูผลิตเต็มใจนําออกเสนอขาย

ในตลาดภายในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาและบริการนั้น” 
 1) ตนทุนการผลิต   2) ขนาดและโครงสรางของประชากร 
 3) ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ 4) เทคโนโลยีที่ใชในผลิต และนโยบายรัฐบาล  
4. ผลจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพอยางรุนแรงจะเกิดสิ่งใดขึ้น 
 1) อุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน 2) พายุฟาคะนอง 
 3) ภูเขาไฟระเบิด   4) ดินถลม และโคลนถลม 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) การเสนอแนวคิด 
   เสนอแนวคิดวาหากกษัตริยองคใดไมปกครองแผนดินโดยธรรม 

เทวดาก็จะบันดาลใหเกิดวิปริต เกิดความแหงแลง  
2. เฉลย 3) การกลาวเกินจริง 
  1) เสียงน้ํากระซิบ กับ ปราศจากเสียง เปนการใชคําขัดแยงกัน 
  2) เสียงน้ํากระซิบ, จักรวาลวุนวาย เปนการใชบุคคลสมมติ 
  4) แทบ, ธาร  
   ฝง, เฝา, ฝน  เปนการเลนสัมผัสพยัญชนะ 
   เสียง, ซิบ, สาด   
3. เฉลย 4) พบผูปวยเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองคอนขางมาก 
  1) บัตรเครดิตการดใบเดียวเที่ยวทั่วโลก ตัดคําวา “การด” ออก 
  2) ฝนตกลงมาในเวลาเชาทําใหอากาศเย็นขึ้น เปลี่ยนคําวา “ขึ้น” เปน “ลง” 
  3) บุรุษและผูหญิงลวนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน เปลี่ยนคําวา “ผูหญิง” เปน 

“สตรี”  
4. เฉลย 2) ประชาธิปไตย  ทูตานุทูต  พจนานุกรม 
   ประชาธิปไตย มาจากคําวา  ประชา + อธิปไตย 
   ทูตานุทูต  มาจากคําวา  ทูต + อนุทูต 
   พจนานุกรม  มาจากคําวา  พจน + อนุกรม 
  1) รัฐวิสาหกิจ, อารยชน, วิวัฒนาการ เปนคําสมาสแบบธรรมดา 
  3) เทวรูป, สังฆมณฑล เปนคําสมาสแบบธรรมดา 
   ธรรมาภิบาล เปนคําสมาสที่มีการสนธิ 
  4) ศาสนสถาน, กรรมพันธุ เปนคําสมาสแบบธรรมดา 
   สามัคยาจารย เปนคําสมาสที่มีการสนธิ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3)  อากาศเย็นทองฟามีเมฆมากจนอาจเกิดพายุฤดูรอน  
   ความกดอากาศต่ํา (Low pressure areas) หมายถึง บริเวณที่มี

ความกดอากาศต่ํากวาบริเวณขางเคียง กระแสลมจะพัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
คลายกนหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกฝายเหนือ) บริเวณที่มีความ
กดอากาศต่ํานี้ ทองฟาจะมีเมฆมาก รูสึกเย็นเพราะเกิดลมขึ้น แตถาหากมีความ
กดอากาศต่ํามาก ก็จะเปนพายุดีเปรสชั่น และอาจรุนแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน 

   ในชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จะมีลมตะเภาที่พัดมาจาก
ทิศใต หรือตะวันออกเฉียงใต อาจปะทะเขากับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน 
ที่บังเอิญหลงทิศ ในบางโอกาส ทําใหเกิดเปน “พายุฤดูรอน” มีฝนฟาคะนอง 
ลมกระโชกแรงหรือมีลูกเห็บตกลงมาดวย สวนใหญจะเกิดขึ้นทางตอนเหนือ
ของประเทศ 

2. เฉลย 3)  ไมมีผลยอนหลังทั้งในสวนที่เปนคุณและเปนโทษแกผูกระทําความผิด 
   ลักษณะของกฎหมายอาญา มีดังนี้ 
   1.  เปนกฎหมายมหาชน เปนบทบัญญัติถึงความเกี่ยวพันระหวาง

เอกชนกับรัฐ 
   2.  เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดและโทษอาญา 
   3.  ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทําในอาณาเขต 
   4.  บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร 
   5.  ไมมีผลยอนหลังในทางลงโทษบุคคลหรือใหรับโทษหนักขึ้น 
   6.  กฎหมายอาญามีผลยอนหลังในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําผิด  
3. เฉลย 2) ขนาดและโครงสรางของประชากร 
   “ปริมาณสินคาและบริการที่ผูผลิตเต็มใจนําออกเสนอขายในตลาด

ภายในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาและบริการนั้น” คือ 
นิยามของคําวา อุปทาน (Supply) 

   ปจจัยที่กําหนดอุปทาน (Supply) 
   1. ตนทุนการผลิต การตัดสินใจในปริมาณการผลิต ผูผลิตจะ

เปรียบเทียบระหวางรายไดจากการขายสินคากับตนทุนในการผลิต ตนทุนการ
ผลิตมีผลตอปริมาณการผลิตสินคาโดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

   2. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงในราคา
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใดอาจมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณเสนอขายสินคา
อีกชนิดหนึ่งได ขึ้นอยูกับความสัมพันธของสินคา  

   3. สภาพดินฟาอากาศที่เอื้ออํานวย จะสงผลใหอุปทานสินคาเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสินคาเกษตร  

   4. เทคโนโลยีที่ใชในผลิต จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ปริมาณผลผลิตดวย 

   5. นโยบายรัฐบาล ปริมาณเสนอขายสินคาอาจไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 

   คําตอบตัวเลือก 2) ขนาดและโครงสรางของประชากร เปนปจจัย
กําหนดอุปสงค เพราะโดยปกติ ถาจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น อุปสงคของสินคา
แทบทุกชนิดยอมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางประชากรดวย 
ลักษณะโครงสรางประชากรมีผลใหอุปสงคของสินคาบางชนิดเพิ่มขึ้นและ    
บางชนิดลดลง  

4. เฉลย 3)  ภูเขาไฟระเบิด 
   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ มหันตภัยที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน นํามา

ซึ่งการทําลายลางทั้งชีวิตและทรัพยสิน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพดั้งเดิม โดยยากที่จะคาดการณได เชน 

   1. การระเบิดของภูเขาไฟ  
   2. คลื่นใตน้ํา (Tsunami) เปนคลื่นตามยาวเกิดจากแผนดินไหว

และสั่นสะเทือนอยางรุนแรง เชน รอยแยกเปลือกโลกเคลื่อนตัว แผนดินถลม
ใตน้ํา หรือภูเขาไฟชายฝงหรือใตน้ําระเบิด ทําใหเกิดการกระเพื่อมของน้ําอยาง
รุนแรง และเกิดการเคลื่อนที่ของมวลน้ํา ซึ่งถูกผลักดันโดยแรงกระทํามหาศาล
ที่สามารถตอตานน้ําหนักของมวลน้ํา ณ ที่ใดๆ ใหเคลื่อนที่ออกไปจากตําแหนง
เดิมเรียกวาเปน Gravity Wave ที่แผกระจายออกมาจากแผนดินไหว  

   3. ดินถลม และโคลนถลม (Landslides and Mudslides) 
   4. อุทกภัย ไดแก น้ําบาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง 

และน้ําเออนอง   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


