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 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดมีเสียงควบกล้ําที่ไมปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย 
 1) ครีเอทีฟงานนี้เกง ทําใหงานดูมีสีสันมาก 
 2) อยากผอมก็อยากินวิปปงครีมมันจะทําใหอวน 
 3) งานเลิฟอีสฟลาวเวอร ทําใหฉันละเมอในความงาม 
 4) กลีเซอรีนมีประโยชนตอรางกาย  
2. “อนึ่ง ผลไมทั้งหลายแลพืชอันเกิดเหนือแผนดิน อันมีโอชารสอันอรอยนั้น    

กลับหายเสียไป เมื่อโอชารสนั้นจมลงไปใตแผนดินทั้งตนแลลําอันปลูกนั้น มันก็    
มิงามเลย ทั้งแดดแลลมทั้งฝนแลเดือนดาว ก็บมิชอบอุตุกาลดั่งเกาเลย 
เพราะวา ....................” 

 ขอความในขอใดสมควรนํามาเติมในชองวาง 
 1) เสนาอํามาตยประพฤติผิดประเวณี 
 2) ขาราชการฉอฉลโกงกินบานเมือง 
 3) ทาวพระยากระทําบมิชอบธรรม 
 4) เทพยดาเกลียดชังการใชอธรรมครองเมือง  
3. “เปรียบความแดงงามของเล็บเทาวาประดุจสีของ .................... เปรียบใบหนา   

อันงดงามผองใสดังพระจันทรวันเพ็ญ” ควรนําขอความในขอใดมาเติมในชองวาง 
 1) น้ําหญาฝรั่น 2) น้ําอมฤต 3) ทับทิม 4) น้ําครั่ง  
4. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 1) สมนึกใหแพทยยิงเลเซอรรักษาฝาให 
 2) สมศรีไดรับการดอวยพรปใหมหลายใบในปนี้ 
 3) สมชายเปนไกดที่สรางความสนุกสนานใหลูกคาประทับใจ 
 4) สมใจเรียนอยูเกรดแปดที่โรงเรียนนานาชาติ  
5. “ภาวะโลกรอน” เปนประเด็นที่ทวีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน แตการ    

สรางความตระหนักรู เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอาจไมงายนัก 
โดยเฉพาะจะทําอยางไรใหเด็กๆ เยาวชนคนรุนใหมที่อยูในสังคมเมืองไดตระหนัก
เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ไมทําลายธรรมชาติอันเปนบอเกิดของมวลมนุษย 

 ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
 1) เยาวชนควรเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม 
 2) การสรางความตระหนักเปนสิ่งยาก 
 3) รัฐบาลควรมีนโยบายในการลดภาวะโลกรอน 
 4) ธรรมชาติเปนบอเกิดของมวลมนุษย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การรวมตัวกันเปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่มีความแตกตางกันจะสําเร็จไดควรใชหลักธรรมใด 
 1) สาราณียธรรม ๖  2) อุบาสกธรรม ๗ 
 3) วิปสสนาญาณ ๙  4) ทศพิธราชธรรม ๑๐   
2. บัญชีดุลการคาและดุลบริการจะปรากฏอยูในรายการใดของบัญชีดุลการชําระเงิน 
 1) บัญชีเงินโอน   2) บัญชีเดินสะพัด 
 3) บัญชีทุนเคลื่อนยาย  4) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดภาวะเงินเฟอมีหลายประการ ยกเวนขอใด 
 1)  คาจางแรงงานขั้นต่ําเพิ่มสูงขึ้น 
 2)  คาน้ํามันที่ใชในการขนสงสินคามีราคาแพงขึ้น 
 3)  ประชาชนมีความตองการสินคาและบริการลดลง 
 4)  ปริมาณสินคาและบริการที่ตองการมีอยูในตลาดไมเพียงพอ  
4. ดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคืออะไร 
 1) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) 2) มูลคาการลงทุนจากตางประเทศ 
 3) มูลคาการคาตางประเทศ 4) มูลคาการจางงานในประเทศ  
5. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการแบงเขตเวลา 
 1) เริ่มนับจากเสนเมอริเดียนที่ 0 องศา ผานเมืองกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ 
 2) เรียกเสนแบงเขตเวลานี้วา เสนเวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean 

Time) 
 3) เวลามาตรฐาน (Standard Time) ของประเทศไทย อยูในราวเสนลองจิจูด

ที่ 105 องศาตะวันออก 
 4) ประเทศไทยกําหนดเวลาชากวาเวลาที่เมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) งานเลิฟอีสฟลาวเวอร ทําใหฉันละเมอในความงาม 
   เสียงควบกล้ําที่ไมปรากฏแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย คือ ฟล  
2. เฉลย 3) ทาวพระยากระทําบมิชอบธรรม 
   ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ ชั้น ม.6 หนา 135 บทวิเคราะหเรื่อง    

“ไตรภูมิพระรวง” ตอน มนุสสภูมิ กลาวไววา “เพราะวาทาวพระยากระทํา         
บมิชอบธรรม ..........”  

3. เฉลย 4) น้ําครั่ง 
   ขอความที่กําหนดคัดมาจากเรื่องไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ  

จากหนังสือวรรณสารวิจักษณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หนา 134 เปนการ
พรรณนาความงามของผูหญิงในอุตรกุรุทวีป  

4. เฉลย 1) สมนึกใหแพทยยิงเลเซอรรักษาฝาให 
   เลเซอร เปนคําภาษาอังกฤษที่ยังไมมีคําไทยใชแทน  
  2) การด ใชคําไทยแทนวา บัตร 
  3) ไกด ใชคําไทยแทนวา มัคคุเทศก (ผูนําเที่ยว), ผูใหคําแนะนํา 
  4) เกรด ใชคําไทยแทนวา ระดับ, ชั้น (ปที่)  
5. เฉลย 3) รัฐบาลควรมีนโยบายในการลดภาวะโลกรอน 
   รัฐบาลควรมีนโยบายในการลดภาวะโลกรอน - ไมสอดคลองกับ

ขอความที่กําหนด 
  1) เยาวชนควรเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม - ใหเด็กๆ เยาวชนคนรุน

ใหมตระหนักและเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม 
  2) การสรางความตระหนักเปนสิ่งยาก - ไมงายนัก 
  4) ธรรมชาติเปนบอเกิดของมวลมนุษย - ธรรมชาติอันเปนบอเกิด

ของมวลมนุษย 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) สาราณียธรรม ๖ 
   สาราณียธรรม ๖ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน หมายถึง  

มีความปรารถนาดีตอกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ไดแก เมตตากายกรรม หมายถึง   
ทําดีตอกันทางกาย, เมตตาวจีกรรม หมายถึง ทําดีตอกันทางวาจา, เมตตา
มโนกรรม หมายถึง ทําดีตอกันทางใจ, สาธารณโภคี หมายถึง แบงปนลาภผล, 
สีลสามัญญตา หมายถึง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง    
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น  

2. เฉลย 2) บัญชีเดินสะพัด 
   บัญชีเดินสะพัด แสดงดุลการคา ดุลบริการเงินโอน เงินบริจาค  
3. เฉลย 3) ประชาชนมีความตองการสินคาและบริการลดลง 
   เงินเฟอ (Inflation) หมายถึง ภาวะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจมากเกินไป ราคาสินคาและบริการจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เศรษฐกิจจะมี
ความคลองตัวมาก เพราะประชาชนมีเงินมาก แตเงินนั้นมีคานอยลง 

   สาเหตุของภาวะเงินเฟอ 
   1. ตนทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น (Cost-push Inflation) ทั้ง

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา คาจางแรงงาน และคาขนสงสินคามีราคาแพงขึ้น 
   2. ความตองการสินคาและบริการเพิ่มขึ้น (Demand-pull Inflation) 

แตปริมาณสินคาและบริการที่ตองการมีอยูในตลาดไมเพียงพอ ทําใหราคาสินคา
และบริการแพงขึ้นได  

4. เฉลย 1) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) 
   ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) คือ มูลคาของสินคาและ

บริการขั้นสุดทาย คิดตามราคาตลาดที่ประชาชาติของประเทศผลิตขึ้นไดใน 1 ป 
โดยทรัพยากรไทย (รายไดคนไทยในประเทศบวกกับรายไดคนไทยที่ไปทํางาน
ในตางประเทศ)  

5. เฉลย 4) ประเทศไทยกําหนดเวลาวาชากวาเวลาที่เมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง 
   การแบงเวลาของโลก เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1884 ประเทศตางๆ 25 

ประเทศไดตกลงกําหนดเขตแบงเวลากันขึ้น โดยลากเสนแบงเขตเวลาของโลก 
เรียกวา เมอริเดียน (Meridian) แลวแบงออกไปอีก 24 เสน จากทั้งหมด 360 
องศารอบโลก เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใชเวลา 24 ชั่วโมง เปนมุม 
360 องศา จึงแบงเปน 24 เขต โดยในแตละเขตมีความกวาง 15 องศาลองจิจูด 
หรือเวลา 1 ชั่วโมง เทากับวาแตละเสนจะหางกัน 15 องศา (360 ÷ 24 = 15)     
โดยเริ่มนับจากเสนเมอริเดียนแรก (เมอริเดียน 0 องศา) ผานเมืองกรีนิช      
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนแกนกลาง เรียกวา เสนเวลามาตรฐานกรีนิช 
(Greenwich Mean Time) หรือเสนเวลากลางกรีนิช และเสนลองจิจูดแตละ
เสนมีความหาง 1 องศา นั่นคือ มีเวลาตางกัน 4 นาที 

   กรกฎาคม พ.ศ. 2462 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวไดมีการประชุมวาดวยอุทกศาสตร ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
รัฐบาลไทยไดสงผูแทนเขารวมประชุมเพื่อกําหนดเวลาที่ใชสําหรับประเทศตางๆ 
ใหนับหางกันเพียงกึ่งชั่วโมง เพื่อใหสะดวกในการคิดคํานวณ โดยกําหนดให
เมืองกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนจุดแหงการกําหนด เรียกวา 
เวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time) 

   จากที่ประเทศไทยไดกําหนดเวลาวาเร็วกวาเวลาที่เมืองกรีนิช เปน
เวลา 6 ชั่วโมง 41 นาที 58.2 วินาที (6 ชั่วโมง 42 นาทีโดยประมาณ) ในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2463 ประเทศไทยจึงไดเปลี่ยนมาใชเวลามาตรฐานเปนเวลา
มาตรฐานของประเทศไทยโดยเปนเวลากอนเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง เปน
ตนมา ซึ่งเขตเวลาของโลก ถานับไปทางตะวันออกจะเร็วกวาเวลาทางตะวันตก 
แตถานับไปทางตะวันตกจะชากวาเวลาทางตะวันออก ดังนั้น เวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ของประเทศไทย อยูราวเสนลองจิจูดที่ 105 องศา
ตะวันออก (105 ÷ 15 = เสนที่ 7) หมายความวา เวลาในประเทศไทยจะล้ํา
หนาหรือเร็วกวาเวลาในประเทศอังกฤษอยู 7 ชั่วโมง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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