เฉลยปญหาสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร
ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
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จัดทําโดย เว็บไซตนายรอยไทย : บันไดขั้นแรกสูรั้วโรงเรียนเตรียมทหาร
http://www.thaicadet.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ขอ ๑๑๑ – ๑๔๐
ขอ ๑๑๑ ขอใดมีสัมผัสสระนอยที่สุด
๑. แมทําดีมีชื่อบันลือยศ อยูปรากฏตัวตายไมหายหอม
๒. เหมือนหิ่งหอยนอยแสงจะแขงแข จะมีแตอัปภาคยยากนักหนา
๓. อันโกสุมพุมพวงดวงดอกนี้ สรอยสาหรีรําเพยระเหยหอม
๔. อันแมเรือนเหมือนแมวเมียนอยหนู ศิษยกับครูธรรมดาอัฌชาสัย
๔. อันแมเรือนเหมือนแมวเมียนอยหนู ศิษยกับครูธรรมดาอัฌชาสัย
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ตอบ

เมื่อวิเคราะหตัวเลือก
๑. แมทําดีมีชื่อบันลือยศ อยูปรากฏตัวตายไมหายหอม
ดี/มี ชื่อ/ลือ ยศ/กฎ ตาย/หาย
มีเสียงสัมผัสสระ ๔ เสียง
๒. เหมือนหิ่งหอยนอยแสงจะแขงแข จะมีแตอัปภาคยยากนักหนา
หอย/นอย แสง/แขง แข/แต ภาคย/ยาก มีเสียงสัมผัสสระ ๔ เสียง
๓. อันโกสุมพุมพวงดวงดอกนี้ สรอยสาหรีรําเพยระเหยหอม
สุม/พุม พวง/ดวง นี้/หรี เพย/เหย
มีเสียงสัมผัสสระ ๔ เสียง
๔. อันแมเรือนเหมือนแมวเมียนอยหนู ศิษยกับครูธรรมดาอัฌชาสัย
เรือน/เหมือน หนู/ครู ดา/ชา
มีเสียงสัมผัสสระ ๓ เสียง
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ขอ ๑๑๒ ปกแมงเมามัวฟุง ฝนหวาน
ครูหนึ่งปกหลุดถลาน หมนไหม
ตัณหายอมประหาร ตนนั่น เองเอย
เลิกใฝอธรรมต่ําตอย ตอตานตัณหาฯ
เนื้อความของโคลงบทนี้ตรงกับสํานวนไทยวาอยางไร
๑. ราบเปนหนากลอง
๒. กลานักมักบิ่น
๓. ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน
๔. น้ํานอยยอมแพไฟ
๒. กลานักมักบิ่น

DE
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ตอบ

CA

เมื่อพิจารณาความหมายของแตละตัวเลือก
๑. ราบเปนหนากลอง หมายความวา ราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม
๒. กลานักมักบิ่น
หมายความวา กลาเกินไปมักจะเปนอันตราย
๓. ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน หมายความวา ไมวาจะการใดๆ ควรคิดทําดวยตนเองกอนที่จะคิดพึ่งพา หรือขอ
ความชวยเหลือจากผูอื่น เพราะตนเองจะเปนที่พึ่งของตนเองไดดีที่สุด ไมวาจะอยูในสถานการณใด
๔. น้ํานอยยอมแพไฟ หมายความวา ฝายขางนอยยอมแพฝายขางมาก
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เมื่อวิเคราะหโจทย จะพบวาไมมีคําตอบที่ถูกตอง ซึ่งถาตองเลือกตอบ คงตองเลือกตอบขอที่ใกลเคียงคือขอ
๒. กลานักมักบิ่น
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของโคลงบทนี้นาจะตรงกับสุภาษิต “แมงเมาบินเขากองไฟ”
พี่เลยตั้งขอสังเกตวา โจทยขอนี้เปนการทดสอบจะออกมาทดสอบปฏิภาณ ถาไมมีคําตอบที่ตรงแบบนี้ และ
นองๆ เดาไมถูก เรียกวาโอกาสในการทําไดถูกตองแทบไมมีคะ
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ขอ ๑๑๓ จากพระราชดํารัสที่วา ภาษาเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็น เปนสิ่งสวยงามจึงสมควรอยางยิ่งที่ตอง
รักษาไว ปญหาเฉพาะในดานการรักษามีหลายประการ ประการหนึ่งคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย
ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอจึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช
ขอใดเปนการสรางศัพทที่ไมถูกตอง
๑. ฟรี – ไมเสียมูลคาหรือไดคาตอบแทนใดๆ
๒. เกมส – การแขงขันที่มีกติกากําหนด
๓. กุรุส – จํานวนนับเทากับ ๑๒ โหล
๔. เทคโนโลยี – ความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
ตอบ

๒. เกมส – การแขงขันที่มีกติกากําหนด
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ซึ่งวิธีการเขียนที่ถูกตองคือ “เกม” ไมมี “ส”
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ
๑. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบ
เสียงสระภาษาอังกฤษ
๒. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
๓. การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต
๓.๑ พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว เชน
Windsor = วินดเซอร
horn =
ฮอรน
๓.๒ คํ าหรือพยางค ที่ตัวสะกดมีพยั ญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต ไวบน
พยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทายแตเพียงแหงเดียว เชน
Okhotsk = โอค็อตสก
Barents = แบเร็นตส
๓.๓ คําหรือพยางคท่มี ีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะตามหลังมาอีก ใหตัด
พยัญชนะที่อยูหนาตัวสะกดออก และใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน
world =
เวิลด
quartz =
ควอตซ
Johns =
จอนส
first =
เฟสต
๔. การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปนี้
log
= ล็อก
๔.๑ เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน
๔.๒ เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน
Okhotsk = โอค็อตสก
๕. การใชเครื่องหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คํา
นั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได เชน
coke =
โคก
coma =
โคมา
๖. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไปใหตัดออกตัวหนึ่ง
football
=
ฟุตบอล
เชน
แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง ๒ ตัว โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย
เชน
cell
=
เซลล
James Watt =
เจมส วัตต
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ถาพยัญชนะซอนอยูกลางศัพทใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และพยัญชนะ
ซอนตัวหลังเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตน จะตางกันตาม
หลักเกณฑการเทียบพยัญชนะในตารางขางทาย เชน
broccoli
=
บรอกโคลี
pattern
=
แพตเทิรน
Missouri
=
มิสซูรี
๗. คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย ใหถือหลักเกณฑดังนี้
๗.๑ ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรูปไมหันอากาศ ใหซอนพยัญชนะ
ตัวสะกดของพยางคหนาเขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป เชน
couple
=
คัปเปล
double
=
ดับเบิล
๗.๒ ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นที่ไมใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษโดย
ไมตองซอนพยัญชนะ เชน
California
=
แคลิฟอรเนีย
general
=
เจเนอรัล
๗.๓ ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษดังขอ ๗.๒ อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกดของพยางคตนอีกหนึ่ง
เพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน Snoopy
=
สนูปป
sweater
=
สเวตเตอร
booking
=
บุกกิง
๘. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน
cross-stitch
= ครอสสติตช
ยกเวนในกรณีที่เปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน
McGraw-Hill
= แมกกรอว-ฮิลล
cobalt-60
= โคบอลต-๖๐
๙. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพทใหเขียนติดกันไป ไมตองแยกคําตามภาษาเดิม
เชน
calcium carbonate = แคลเซียมคารบอเนต
night club
=
ไนตคลับ
New Guinea
=
นิวกินี
๑๐. คําคุณศัพทที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น ใหถือหลักเกณฑ
ดังนี้
๑๐.๑ ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา "เปนของ" หรือ "เปนเรื่อง
ของ" คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน
hyperbolic curve = สวนโคงไฮเพอรโบลา
electronic charge =
ประจุอิเล็กตรอน
focal length
=
ความยาวโฟกัส
ดูเพิ่มเติมที่

http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?PageNo=1&PageShow=213&SystemModuleKey=127
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ขอ ๑๑๔
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จากแผนภูมิแสดงเสนอุปสงคและอุปทานของชมพู ขอใดอธิบายไดถูกตองที่สุด
๑. เสนอุปสงคและเสนอุปทานของชมพู ซึ่งตัดกันที่จุด ข มีราคาดุลยภาพ ๔๐ บาท
๒. ชมพูราคากิโลกรัมละ ๒๐ บาท ที่จุด ก จะมีปริมาณการเสนอขาย ๕๐ ลานกิโลกรัม/วัน
๓. ชมพูราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท ที่จุด ง ความตองการเสนอซื้อนอยกวาปริมาณเสนอขาย
๔. ชมพูราคา ๔๐ บาท ที่จุด ค จะมีปริมาณการเสนอขายมากกวาความตองการเสนอซื้อ
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ขอ ๑๑๕ นักเรียนมีอายุเทาไรจึงจะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบนโยบายของพรรคนั้นๆ
ก. ๑๕ ปบริบูรณ
ข. ๑๖ ปบริบูรณ
ค. ๑๗ ปบริบูรณ
ง. ๑๘ ปบริบูรณ
ตอบ ง. ๑๘ ปบริบูรณ
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ความสําคัญของพรรคการเมือง
พรรคการเมืองถือวาเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนื่องจากพรรคการเมืองเปน
การรวมกลุมกันของบุคคลที่มีแนวคิด อุดมการณทางการเมืองรวมกัน มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางการเมืองเชนเดียวกันทําใหรวมกัน
จัดตั้งกลุมทางการเมืองขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดและ นโยบายทางการเมือง และสงตัวแทนเขาไปมีบทบาทในสภา
องคประกอบที่สําคัญของพรรคการเมืองคือ สมาชิกพรรค ที่มาจากบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองที่เหมือนกันและอาจจะมี
ผลประโยชนรวมกันในบางกรณี โดยการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญของพรรคการเมืองคือ การสงสมาชิกพรรคลงรับ
สมัครเลือกตั้งเพื่อเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อเขาไปมีบทบาทในการพิจารณาออกกฎหมายที่จําเปนและมีประโยชนแก
ประชาชนในประเทศ
พรรคการเมืองจึงเปนองคกรทางการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ผานการเลือกสมาชิก
พรรคเพื่อเขาไปเปนตัวแทนของประชาชน เพื่อทําหนาที่ในการบริหารบานเมือง พิจารณารางกฎหมายตาง ๆ และใหความ
เห็นชอบในกฎหมายที่เห็นวามีประโยชนแกประชาชน
เพื่อใหพรรคการเมืองเปนสถาบันที่มีความสําคัญและเปนกลไกที่สําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
จึงไดมีการออกกฎหมาย "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541" ขึ้นเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่
และแนวทางในการดําเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง รวมถึงการควบคุมพรรคการเมืองใหปฏิบัติตามกฎหมายที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (http://www.pub-law.net/article/ac100447.html)
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองทั้งหมด 5 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติพรรค
การเมือง พ.ศ. 2498, พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2511, พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2517,พระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ.2524 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูใน
ปจจุบัน (http://vclass.mgt.psu.ac.th/~busabong/Teaching/465-341/party_law.doc)
ผูซึ่งจะเปนสมาชิกตองเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะที่ตองหามตามมาตรา ๘ วรรค
หนึ่ง ( ผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป มีอายุไม
ต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐) โดยการสมัครเปนสมาชิก
ตอง
๑) ยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนกําหนดตอพรรคการเมืองที่ผูนั้นประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิก
๒) ใหคํารับรองวาตนมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นอยูในขณะเดียวกัน
เมื่ อ พรรคการเมื อ งได รั บ ใบสมั ค รแล ว ให ส ง สํ า เนาใบสมั ค รและเอกสารประกอบดั ง กล า วให น ายทะเบี ย น
(http://www.newpoliticsparty.net/download/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A
1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88...ppt)
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ขอ ๑๑๖ เหตุผลสําคัญที่สุดในขอใดที่ทําใหสมัยธนบุรี มีการควบคุมประชากรอยางเขมงวด โดยการสักเลกเปนไพร
๑. เพื่อการสรางเมืองหลวงใหม
๒. เพื่อนํากําลังไปตีเขมรและลาวซึ่งเคยเปนประเทศราชของไทย
๓. เพื่อเปนการรวบรวมประชากรที่กระจัดกระจายเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒
๔. เพื่อความอยูรอดของบานเมืองซึ่งอยูในภาวะสงคราม
ตอบ

๔. เพื่อความอยูรอดของบานเมืองซึ่งอยูในภาวะสงคราม
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ภายหลังจากสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี สมเด็จพระเจาตากสินทรงสรางความมั่นคง เปนปกแผนใหแกประเทศชาติ ดังนี้
1. การสรางขวัญและกําลังใจแกทหารและประชาชน
- การปูนบําเหน็จแกแมทัพนายกอง โดยเฉพาะสองพี่นองผูที่เปนกําลังสําคัญคือ พระราชวรินทร (ทองดวง) และพระมหา
มนตรี(บุญมา)
- การแกปญหาปากทองของประชาชน โดยการซื้อขาวสารและเสื้อผาเครื่องนุงหมแจกจายประชาชนที่อดอยากและขาดแคลน
- กระตุนใหราษฏรที่หลบซอนตามปาเขาใหกลับสูมาตุภูมิลําเนาเดิม กําลังของบานเมืองจึงเพิ่มมากขึ้น
2. การฟนฟูบานเมืองใหกลับคืนสูปกติ
- การรวบรวมกําลังคนใหเปนกลุมเปนกอน สนับสนุนใหผูคนที่หลบหนีภัยสงครามตามทองที่ตางๆ ใหมารวมกันในราชธานี
เพื่อประโยชนในการเกณฑกําลังคนในยามศึกสงครามและการกอสรางราชธานีใหม
- การฟนฟูทางเศรษฐกิจ : ทรงสงเสริมการคาขายกับตางประเทศ โดยเฉพาะการคาทางเรือสําเภากับจีน มีพอคาชาวจีนเขามา
คาขายในไทยมากกวาชาติอื่นๆ นอกจากนี้ ยังทรงสนับสนุนใหขุนนางคุมกําลังไพรพลไปทํานารอบๆ พระนคร เพื่อเพิ่มผลผลิต
- การฟนฟูทางสังคม : มีการฟนฟูระบบไพรที่เคยมีในสมัยอยุธยาขึ้นใหม โดยการสักขอมือไพรทุกกรมกองเรียกวา กฏหมาย
สักเลก เพื่อประโยชนในการเกณฑแรงงานและการปองกันประเทศ และปองกันการหลบหนีของไพรอีกดวย
3. การปราบปรามชุมนุมคนไทย
เพื่อรวบรวมอาณาจักรคนไทยใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายหลังที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีแลว จึงทรงดําเนินการ
ปราบปรามชุมนุมคนไทยที่ไมยอมออนนอมทั้ง 4 ชุมนุมในชวงพ.ศ.2311-2313 ดังนี้
ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก กองทัพธนบุรียกกําลังไปปราบเปนชุมนุมแรกแตไมประสบความสําเร็จ ตอมาถูกชุมนุมพระฝางตี
แตกและผนวกเขากับชุมนุมของตน
ชุมนุมเจาพิมาย : กรมหมื่นเทพพิพิธผูนําชุมนุมไมยอมออนนอม จึงถูกกองทัพธนบุรีปราบ เปนผลใหดินแดนภาคอีสานตกอยู
ภายใตอํานาจของราชธานีตั้งแตนั้นมา
ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช : เจานครไมสามารถตานทานกําลังกองทัพบกและกองทัพเรือจากกรุงธนบุรีได อาณาเขตของกรุง
ธนบุรีจึงแผขยายไปถึงหัวเมืองปกษใต
ชุมนุมเจาพระฝาง : หัวหนาชุมนุมเปนพระสงฆที่ทรงคุณไสยและเปนชุมนุมสุดทายที่ปราบปรามสําเร็จในป พ.ศ.2313 ทําให
ไดหัวเมืองเหนือไวในพระราชอาณาเขต
4. การทําสงครามตอตานการรุกรานของพมา
ตลอดสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีไทยตองทําสงครามกับพมา เพื่อปองกันเอกราชรวมถึง 9 ครั้ง ครั้งที่สําคัญที่สุดคือ ศึกอะ
แซหวุนกี้ตีหัวเมืองเหนือ พ.ศ.2318
5. การทําสงครามขยายอาณาเขต
ในสมัยกรุงธนบุรี กองทัพไทยยกไปตีกรุงกัมพูชาเปนประเทศราชใน พ.ศ.2314 และหัวเมืองลานนาและลาว
ที่มา

http://202.28.66.7/481011336/%B8%B9%BA%D8%C3%D5.doc
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ขอ ๑๑๗ ขอใดคือพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
๑. เทือกเขาหิมาลัย ทะเลสาบแคสเปยน
๒. เทือกเขาแอลป ทะเลมารมารา
๓. เทือกเขาอูรัล เทือกเขาคอเคซัส
๔. ทะเลดํา เทือกเขาแอปปาเลเซียน
ตอบ

๓. เทือกเขาอูรลั เทือกเขาคอเคซัส
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ยุโรปเปนทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูในซีกโลกเหนือ มีชายฝงทะเลที่เวาแหวงมาก ทําใหไดรับอิทธิพลทะเลเกือบทั้งหมด
จึงเปนทวีปที่ไมมีลักษณะแหงแลงแบบทะเลทราย ความเหมาะสมของภูมิอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
และความขยันหมั่นเพีย รของประชากร ซึ่งส วนใหญเป นชาวผิวขาว ทําใหยุ โรปเปนทวี ปที่มีความเจริญกา วหนาทางดา ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมยุคใหม
ลักษณะทั่วไป
คําวา “ยุโรป” เชื่อวามาจากภาษาแอสซีเรียนวา “เอเรบ” (Ereb) หมายถึง ดินแดนแหงดวงอาทิตยตก ซึ่งเปนภาษา
โบราณของชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต
ยุโรป เปนทวีปที่มีขนาดเล็กเปนอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เปนทวีปที่มีพื้นแผนดินติดตอเปนผืนเดียวกับ
ทวีปเอเชีย คลายเปนคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมกันวา ยูเรเชีย (Eruasia)
ยุโรปเปนทวีปที่อยูในซีกโลกเหนือคอนไปทางขั้วโลกเหนือ ไมมีดินแดนสวนใดอยูใตเสนทรอปกออฟแคนเซอร มี
โครงสรางทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกตั้งแตยุคหินเกาแกที่สุด ไดแก บอลติกชีลด (Baltic Shield) เทือกเขาเชอเลน จนถึงหิน
ยุคใหมที่สุด คือ เขตเทือกเขาทางตอนใต เชน เทือกเขาพีเรนีส, เทือกเขาแอลป, เทือกเขาแอปเพนไนนในคาบสมุทรอิตาลี,
เทือกเขาไดนาริกแอลป , เทือกเขาคารเปเทียนในคาบสมุทรบอลขาน
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
ยุโรปตั้งอยูในซีกโลกเหนือคอนไปทางขั้วโลกเหนือ ระหวางประมาณละติจูด 36-71 องศาเหนือ กับลองจิจูด 9 องศา
ตะวันตก ถึง 66 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 10 ลานตารางกิโลเมตร โดยมีประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดคือ รัสเซีย
(17,134,678 ตารางกิโลเมตร) และประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ ซานมารีโน (61 ตารางกิโลเมตร) ยกเวนนครวาติกัน มีพื้นที่
0.44 ตารางกิโลเมตร)
อาณาเขต
1. ทิศเหนือ ติดตอกับมหาสมุทรอารกติก และนานน้ําทางตอนเหนือ ไดแก ทะเลขาว ,ทะเลคารา, ทะเลแบเรนตส ซึ่ง
เปนเขตที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอยมาก เพราะในฤดูหนาวมีน้ําแข็งปกคลุมใชเดินเรือไมได มีคาบสมุทรที่สําคัญ คือ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย, คาบสมุทรจัตแลนด, คาบสมุทรโคลา
2. ทิศตะวันออก ติดตอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราล, แมน้ําอูราล, ทะเลสาบแคสเปยน แบงยุโรปกับเอเชียออก
จากกัน
3. ทิศใต ติดตอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาคอเคซัส และทะเลดํา, ทะเลเมดิเตอรเรเนียน คั่นระหวางทวีปยุโรปกับ
แอฟริกา มีคาบสมุทรและชองแคบที่สําคัญคือ คาบสมุทรไอบีเรีย, คาบสมุทรอิตาลี, คาบสมุทรบอกขาน, คาบสมุทรไครเมีย,
ชองแคบยิบรอลตา, ชองแคบบอสฟอรัส, ชองแคบดารดะเนลส มีเกาะที่สําคัญคือ เกาะชิชิลี, เกาะซารดิเนีย, เกาะคอสตาริกา,
เกาะคริตและเกาะไซปรัส
4.ทิศตะวันตก ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลที่สําคัญ คือ ทะเลเหนือ ทะเลนอรวีเจียน, อาวบิสเคย มีเกาะ
ที่สําคัญ คือ เกาะบริเตนใหญ, เกาะไอรแลนด, เกาะไอซแลนด
ที่มา

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Eruope.htm
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ขอ ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๑ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจึง
จัดโครงการปลูกปาเพื่อทําความดีถวายราชสักการะ ความคิดของนักเรียนกลุมนี้ จัดวาเปนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการในแบบใด
๑. คิดแบบอริยสัจหรือแบบแกปญหา
๒. คิดแบบคุณโทษและทางออก
๓. คิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม
๔. คิดแบบอรรถสัมพันธ
ตอบ ๔. คิดแบบอรรถสัมพันธ
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สงสัยขอสอบแบบนี้ พระเปนผูออกแน ๆ พระเณรทั่วไปยังตอบไมไดเลย ไมเชื่อลองไปถามดู
ความคิดแบบโยนิโสมนสิการมีหลายแบบ แบบ ๑๐ อยางก็มี ๔ อยางก็มี
เมื่อพิจารณาโจทย เปนการคิดแบบที่ ๕ คือ อรรถสัมพันธ หมายถึง คิดแบบมีหลักการและจุดมุงหมาย
หลักการก็คือตัวธรรมะ ความถูกตองตามหลักธรรม หรือวิธีการที่จะนําเราไปสูจุดมุงหมาย (อรรถ คือความหมาย หรือ
จุดมุงหมาย)
จุดมุงหมายของเด็กนักเรียนก็คืออยากจะทําอะไรเพื่อถวายเปนราชสักการะ วิธีการหรือหลักการที่จะไปสู
จุดมุงหมายนั้นก็คือทําดี ดวยการปลูกปา
สรุปไดวา จุดมุงหมายดี หลักการก็ถูกตองตามธรรม เพราะมีแตกอเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม คนบาง
คนอาจจะมีจุดมุงหมายดี แตหลักการที่จะนําไปสูจุดมุงหมายนั้นไมถูกตอง เชน อางวาทําเพื่อปกปองประเทศชาติ และ
สถาบันโดยรวม แตไปยึดทําเนียบ ยึดสนามบิน กอความเสียหายและทําใหคนเดือดรอนเปนอันมาก คิดแบบนี้ไมตรง
กับหลักของพุทธศาสนา จุดมุงหมายดี (อาจจะมีจุดมุงหมายไมดีแอบแฝง) แตวิธีการใหคิดเอาเอง......
จากตัวอยางที่กลาวมา พี่ยกตัวอยางประกอบเพื่อใหเขาใจภาพชัดเจนขึ้น เพราะมีประสบการณตรง 55555
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ขอ ๑๑๙ อะไรเปนตัวกําหนดความตองการที่จะซื้อของผูบริโภค และความตองการเสนอขายของผูผลิต
๑. อุปสงค
๒. อุปทาน
๓. รายได
๔. กลไกราคา
ตอบ ๑. อุปสงค
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อุปสงค (Demand) คือ ปริมาณความตองการซื้อสินคาใดสินคาหนึ่งที่ผูบริโภคมีความตองการซื้อ ณ ระดับ
ราคาตางๆ เมื่อปจจัยอื่นๆ อยูคงที่
• อุปสงคสวนบุคคล คือ ปริมาณความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคคนใดคนหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ
• อุปสงคตลาด คือ การนําอุปสงคสวนบุคคลมารวมไวดวยกัน
กฎของอุปสงค (Law of demand) คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อสินคาของผูบริโภค เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินคานั้น ปจจัยอื่นๆ อยูคงที่ (ceteris paribus = other things being equal)
กฎของอุปสงค “เมื่อราคาสินคาใดเพิ่มขึ้น กําหนดใหสิ่งอื่นๆ อยูคงที่ ผูบริโภคจะซื้อสินคาลดลง ใน
ขณะที่ราคาสินคาลดลง ปริมาณความตองการซื้อสินคานั้นของผูบริโภคจะเพิ่มขึ้น”
อุปทาน (supply) คือ ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเต็มใจทําการผลิต และเสนอขาย ณ ระดับราคาตางๆ โดยมี
เปาหมายเพื่อใหไดกําไรสูงสุด
กฎของอุปทาน (law of supply) คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอขายสินคา กับระดับราคา
ที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
“เมื่อราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการเสนอขายสินคาของผูผลิตจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินคาลดลง ผูผลิต
เสนอขายสินคาลดลง กําหนดใหสิ่งอื่นๆ อยูคงที่”
ที่มา http://www.management.cmru.ac.th/home3/book/weerasak/gen2.ppt
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ขอ ๑๒๐ บุคคลสัญชาติไทย อายุเทาไร ที่ไมตองยื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวประชาชนในทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
๑. ๕๐ ป
๒. ๖๐ ป
๓. ๗๐ ป
๔. ๘๐ ป
ตอบ ๓. ๗๐ ป
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๑. ผูตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ตองเปนผูที่ประกอบดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุตั้งแต ๑๕ ปบริบูรณแตไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และ
(๓) มีชื่อในทะเบียนบาน
ขอยกเวน ผูที่ไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน คือ
- ผูที่ไดรับการยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ
- ผูไ ด รั บการยกเว นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงไมตอ งมีบัตรประจําตั วประชาชน แตมีบัตร
ประจําตัวตามกฎหมายอื่น ใหใชบัตรประจําตัวนั้นแทน
ผูซึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวง จะขอมีบัตรก็สามารถมีได
๒. การขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ผูที่จะขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต
(๑) วันที่อายุครบ ๑๕ ปบริบูรณ
(๒) วันที่ไดสัญชาติไทย หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ หรือวันที่ศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหไดสัญชาติไทย
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
(๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับยกเวน
๓. อายุบัตร บัตรมีอายุใชได ๖ ปนับตั้งแตวันที่ออกบัตรไปจนครบ ๖ ปบริบูรณ ถาวันที่บัตรมีอายุครบ ๖ ป
บริบูรณไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตร ใหนับระยะเวลาตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูถือบัตรในปนั้น
หรือปถัดไป
ขอยกเวน สําหรับผูถือบัตรที่มีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณแตบัตรยังไมหมดอายุ ก็ใหใชตอไปไดตลอดชีวิต
๔. การขอมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร ใหผูถือบัตรยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด ๖๐ วัน
นับตั้งแต
(ก) วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
(ข) วันที่บัตรหายหรือถูกทําลาย
(ค) วันที่บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
(ง) วันที่มีการแกไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแกไขชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
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เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและเห็นวาคําขอมีรายการถูกตองครบถวน ใหถายรูปผูขอและออกใบรับ
ใหแกผูขอ
๕. การหมดสิทธิใชบัตร กรณีผูถือบัตรเสียสัญชาติไทยไมวาดวยเหตุใด ผูนั้นหมดสิทธิที่จะใชบัตรนั้นทันที
และตองสงมอบบัตรใหแกพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เสีย
สัญชาติไทย
๖. ผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ กําหนดวา ผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เดิม มีกฎกระทรวง ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๗) ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๑) และ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.
๒๕๔๐) กําหนดผูไดรับการยกเวนไมตองมีบัตร มี ๒๘ รายการ ไดแก สมเด็จ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ
ตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป องคมนตรี ขาราชการการเมือง ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู ขาราชการฝายรัฐสภา
ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ เปนตน
ปจจุบัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงขึ้นใหม คือ กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่ง
ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ไดประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม
๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป กฎกระทรวง
ฉบับนี้ไดยกเลิกกฎกระทรวง ๓ ฉบับ ดังกลาวขางตน และกําหนดบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนไวดังนี้คือ
๑) สมเด็จพระบรมราชินี
๒) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
๔) ผูมีกายพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
๕) ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย
๖) บุคคลซึ่งกําลังศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไมสามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได
ดังนั้น บุคคลที่เคยไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎกระทรวงฉบับเดิม จึงตองพน
จากสภาพการไดรับการยกเวน โดยจะตองไปยื่นคําขอมีบัตรภายในกําหนด ๖๐ วันนับตั้งแตวันที่พนสภาพการไดรับ
การยกเวน (ตั้งแตวันที่กฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลบังคับใช คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป) หากพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จะถูกลงโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท (ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ แกไขโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒)
ที่มา

พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
http://61.19.54.137/law/dpmlaw/uploadfiles/sumsub_33.doc
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ขอ ๑๒๑ เหตุการณ ซึ่งถือวาเปนการสิ้นสุดของภาวะสงครามเย็นอยางเปนทางการตรงกับขอใด
๑. สหภาพโซเวียตลมสลาย
๒. กําแพงเบอรลินถูกทําลาย เยอรมนีตะวันตก และเยอรมนีตะวันออกรวมเปนประเทศเดียวกัน
๓. การเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต เพื่อลดกังอาวุธนิวเคลียร
๔. การเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเพื่อยุติปญหาความขัดแยงทางการเมืองรวมกัน
ตอบ

๑. สหภาพโซเวียตลมสลาย

TH
AI

CA

DE
T

สงครามเย็นคือ ลั ก ษณะความสั มพันธระหวา งประเทศ ชว ง ค.ศ.1945-1991 ที่กลุ มประเทศโลกเสรีแ ละกลุม ประเทศ
คอมมิวนิสต ตางพยายามตอสูโดยวิธีการตางๆ ยกเวนการทําสงครามกันโดยเปดเผย เพื่อขัดขวางการขยายอํานาจของกันและกัน
สงครามเย็นมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพบอบช้ําจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทั้งประเทศผูชนะและแพสงคราม ไดสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน ทวีปยุโรปซึ่งเคยเปนศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกอยูในสภาพทรุดโทรมอยางยิ่ง ตองสูญเสียอํานาจและอิทธิพลใน
สังคมโลกใหกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ซึ่งเปนสองประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจมั่นคงจนเปนหลักในการบูรณะฟนฟูประเทศอื่นๆ
สหรัฐอเมริกากาวสูความเปนผูนําของโลกเสรีประชาธิปไตย ในขณะที่สหภาพโซเวียตมีอํานาจและอิทธิพลเนื่องมาจากความสําเร็จในการ
ขยายลัทธิคอมมิวนิสตสูกลุมประเทศยุโรปตะวันออก อยูในฐานะประเทศผูนําของโลกคอมมิวนิสต คําวา อภิมหาอํานาจ จึงหมายถึง
ความเปนผูนําโลกของประเทศทั้งสอง ซึ่งแขงขันกันขยายอํานาจและอิทธิพล จนทําใหความสัมพันธที่มีตอกันเกิดความตึงเครียดสูง
สาเหตุของสงครามเย็นเกิดจากการแขงขันกันของประเทศอภิมหาอํานาจจากประเสบการณที่ผานมาในสงครามโลกทั้งสองครั้ง
ทําใหสหรัฐอเมริกาเสียหายนอยกวาประเทศคูสงครามในยุโรป ทั้งยังเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูง และ
เปนประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียรในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีความรูสึกวาตนเปนตํารวจโลกเพื่อพิทักษไวซึ่งวิถีทาง
ประชาธิปไตยและเสรีภาพ
สวนสหภาพโซเวียตฟนตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางรวดเร็ว เพราะพื้นที่กวางใหญ มีทรัพยากรธรรมชาติมาก สามารถ
ผลิตอาวุธนิวเคลียรไดสําเร็จ สหภาพโซเวียตตองการเปนผูนําในการปฏิวัติโลกเพื่อสถาปนาระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตตามแนวคิดของ
มารกซขึ้น ดังนั้น ทั้งสองอภิมหาอํานาจจึงใชความชวยเหลือที่ใหแกประเทศตางๆ เปนเครื่องมือในการขยายอิทธิพล อํานาจ และ
อุดมการณของตน เพื่อหาประเทศที่มีอุดมการณคลายคลึงกันมาเปนเครื่องถวงดุลอํานาจกับฝายตรงขาม
ที่มา
http://blog.spu.ac.th/print.php?id=10633
ระยะแหงการสิ้นสุดสงครามเย็น (ชวงทศวรรษที่ 1990) เมื่อสหภาพโซเวียตปฏิรูปประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแตนาย
มิคาอิล กอรบาชอฟขึ้นมาเปนผูนําไดประกาศแนวนโยบายกลาสนอต (Glasnost) และเปเรสทรอยกา (Perestroika) โดยเปดประเทศเขา
สูระบบเสรี ปรับเศรษฐกิจใหเอกชนเขาไปประกอบธุรกิจ การผลิตและการขายใหเปนไปตามหลักการเสนอและสนองปฏิรูปโครงสรางทาง
การเมืองใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น เปดโอกาสใหมีเสรีภาพในการรับขาวสารขอมูล ลดกําลังทหารและกองกําลัง
ภายนอกประเทศ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและประเทศในยุโรปตะวันออก การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ทําใหเกิดความไม
พอใจในกลุมผูนําคอมมิวนิสตหัวเกาจนเกิดการปฏิวัติขึ้น แตลมเหลวทําใหพรรคคอมมิวนิสตหมดอํานาจ สงผลทําใหแลตเวีย เอสโตเนีย
ลิทัวเนีย ซึ่งเปนรัฐทางทะเลบอลติกประกาศเอกราช ไมยอมอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตตอมารัฐตาง ๆ แยกตัวเปนอิสระ
ปกครองของตนเอง มีผลทําใหสหภาพโซเวียตลมสลายลง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991 สวนสาธารณรัฐรัสเซียภายใตการนําของ นายบอ
ริส เยลทซิน ไดเปลี่ยนการปกครองเปนแบบประชาธิปไตย ประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออกเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง
แยกตัวเปนอิสระ หลายประเทศปรับเปลี่ยนการปกครองมาเปนแบบประชาธิปไตยจากการลมสลายของคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก
สงผลทําใหมีการสลายตัวขององคการสนธิสัญญาวอรซอ องคการโคมีคอน เมื่อเยอรมนีตะวันออกเปลี่ยนตัวผูนํา ไดทุบทําลายกําแพง
เบอรลิน ใน ค.ศ. 1989 นับเปนสัญลักษณของการสิ้นสุดสงครามเย็น และการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกทําลายลง มีผลทําใหประชาชน
ของเยอรมนี ทั้งสองประเทศ เดินทางเขาออกไดอยางอิสระ นําไปสูการรวมประเทศเยอรมนีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใน
ค.ศ. 1990
ที่มา
http://home.kku.ac.th/myongy/text/f2.htm
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ขอ ๑๒๒ ประเทศไทยตั้งอยูที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก ประเทศอินเดียตั้งอยูที่ลองจิจูด ๘๐ องศาตะวันออก
อยากทราบวาประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีเวลาตางกันเทาใด
๑. ๖๐ นาที
๒. ๘๐ นาที
๓. ๑๐๐ นาที
๔. ๑๒๐ นาที
ตอบ ๓. ๑๐๐ นาที
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โลกหมุนรอบตัวเองครบ ๑ รอบ ใชเวลา ๒๕ ชั่วโมงหรือ ๑ วัน
แสดงวาในเวลา ๒๔ ชั่วโมงโลกหมุนไปได ๓๖๐ องศา หรือ ๓๖๐ เสนลองจิจูด
ดังนั้น เมื่อโลกหมุนไป ๑ เสนลองจิจูดจะใชเวลา ๔ นาที โดยคิดไดจาก
เสนลองจิจูด ๓๖๐ เสน โลกใชเวลาเคลื่อนที่ =
๒๔
เสนลองจิจูด ๑ เสน โลกใชเวลาเคลื่อนที่
=
๒๔/๓๖๐
=
๑/๑๕
=
๑/๑๕ x ๖๐
=
๔
ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=533dc2d2e921ef20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
นาที
นาที

TH
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เมื่อพิจารณาโจทย
ประเทศไทยตั้งอยูที่ลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก
ประเทศอินเดียตั้งอยูที่ลองจิจูด ๘๐ องศาตะวันออก
วิธีคิดคือ เอาที่ตั้งของไทย ลบ ที่ตั้งของอินเดีย คือ ๑๐๕ – ๘๐ = ๒๕
ดังนั้น ระยะหางของไทยกับอินเดียเทากับ ๒๕ ลองจิจูด
จากที่กลาวแลวขางตนวา หนึ่งลองจิจูดจะมีความตางกันของนาที เทากับ ๔ นาที
เมื่ออยากทราบวาระยะหาง ๒๕ ลองจิจูดมีคาเทาใด ก็ใหคูณดวย ๔ คือ ๒๕ x ๔ = ๑๐๐
เพราะฉะนั้น ประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีเวลาตางกัน ๑๐๐ นาที
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ขอ ๑๒๓ เวทนาในขันธ ๕ ตามหลักทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
๑. ความจําไดหมายรู
๒. การรับรูโดยผานประสาทรับสัมผัสทั้ง ๕ และใจ
๓. แรงผลักดันใหมนุษยกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
๔. ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งที่รับรูนั้น
ตอบ
เมื่อวิเคราะหความหมายของแตตัวเลือก
ความจําไดหมายรู คือ สัญญา
การรับรูโดยผานประสาทรับสัมผัสทั้ง ๕ และใจ คือ วิญญาณ
แรงผลักดันใหมนุษยกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง คือ สังขาร
ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งที่รับรูนั้น คือ เวทนา

DE
T

๑.
๒.
๓.
๔.

ความรูสึกที่เกิดขึ้นตอสิ่งที่รับรูนั้น

TH
AI

CA

เบญจขันธ หรือ ขันธ 5 หมายถึง กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขาเปนชีวิต
ขันธ 5 ประกอบดวย รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
1. รู ป ขั น ธ กองรู ป ส ว นที่ เ ป น รู ป ร า งกาย พฤติ ก รรม และคุ ณ สมบั ติ ต า ง ๆ ของส ว นที่ เ ป น ร า งกาย
สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด
2. เวทนาขันธ กองเวทนา สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉย ๆ
เมื่อรับรูเกิดความพอใจ มนุษยเรียกวา สุข เมื่อรับรูเกิดความไมพอใจ มนุษยเรียกวา ทุกข เมื่อรับรูแลวไม
ทุกขไมสุข เรียกวา อุเบกขา
3. สัญญาขันธ กองสัญญา สวนที่เปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้น ๆได ความกําหนดไดหมายรูใน
อารมณ 6 เชน เสียงดัง รูปสวย กลิ่นหอม รสหวาน รอน และดีใจ
4. สังขารขันธ กองสังขาร สวนที่เปนความปรุงแตง สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลาง ๆ คุณสมบัติ
ตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต
5. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ สวนที่เปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะทั้ง 6
อายตนะแปลวา บอเกิดหรือสื่อสัมพันธ บอเกิดหรือสื่อสัมพันธ ของอายตนะทั้งสองแลวเกิดอารมณขึ้น
อายตนะมีตาเปนตน เมื่อสัมผัสกับรูปแลว ก็ติดตอสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงประสาทเขามาหาใจ แลวใจก็รับเอามาเปน
อารมณ ถาดีก็ชอบใจ สนุก เพลิดเพลิน ถาไมดีก็ไมชอบใจ คับแคนเปนทุกขโทมนัสตอไป
ที่มา http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%205/teachings/khan5.htm
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ขอ ๑๒๔ ขอใดคือผลตอบแทนที่ไดจากปจจัยการผลิตเรื่องที่ดิน
๑. คาเชา
๒. คาจาง
๓. ดอกเบี้ย
๔. กําไร
ตอบ

๑. คาเชา
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ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่ใชเพื่อการผลิตเปนสินคาและบริการ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร
แบงปจจัยการผลิตเปน 4 ประเภท ดังนี้
• ที่ดิน (Land) ซึ่งใชเปนที่ของอาคารโรงงานที่ทําการผลิต รวมถึงทรัพยากรที่อยูในดิน โดยผลตอบแทนของ
ที่ดินไดแก คาเชา (Rent)
• แรงงาน (Labour) หมายถึง ความคิดและกําลังกายของมนุษยไดนําไปใชในการผลิต โดยมีผลตอบแทน
คือ คาจาง (Wage or Salary)
• ทุน (Capital) ในความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งกอสราง และเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการ
ผลิต นอกจากนี้ทุนยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
- เงินทุน (Money Capital) หมายถึงปริมาณเงินตราที่เจาของเงินนําไปซื้อวัตถุดิบ จายคาจาง คา
เชา และดอกเบี้ย
- สินคาประเภททุน (Capital Goods) หมายถึง สิ่งกอสราง รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิตเปนตน ผลตอบแทนจากเงินทุน คือ ดอกเบี้ย (Interest)
• ผูประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง บุคคลที่สามารถนําปจจัยการผลิตตาง ๆ มาดําเนินการผลิต
ใหมีประสิทธิภาพที่สุด โดยอาศัยหลักการบริหารที่ดี การตัดสินใจจากขอมูลหรือจากเกณฑมาตรฐานอยางรอบคอบ
รวมถึงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน คือ กําไร (Profit)
ที่มา

http://learners.in.th/file/wanna_chai/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8
%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95.doc
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ขอ ๑๒๕ ขอใดเปนความผิดที่มีโทษรายแรงที่สุด เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
๑. ความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษ
๒. ความผิดฐานมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
๓. ความผิดฐานจําหนาย โฆษณา การคา ซึ่งยาเสพติดใหโทษ
๔. ความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ตอบ

๔. ความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษ

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Law1/Law-Habit.htm
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ที่มา

DE
T

1. ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แบงยาเสพติดใหโทษ ออกเปน 5 ประเภท ยาเสพติดให
โทษกฎหมายถือวาเปนทรัพยอันผิดกฎหมายผูใดมีไวไมได หากฝาฝนมีความผิดตองไดรับโทษ
2. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษฐานที่มีความผิดสูงสุด คือ ฐานผลิต นําเขาหรือสงออก ซึ่งยาเสพติดให
โทษประเภทที่ 1 คือ เฮโรอีนเพื่อจําหนาย
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ขอ ๑๒๖ จากการขุดเมืองโบราณที่เมืองฮารัปปา และเมืองโมเฮนโจ-คาโร จะพบความรุงเรืองในดานตางๆ เชน
ดานสถาปตยกรรม ฯลฯ เมืองทั้งสองนี้อยูในบริเวณลุมแมน้ําใด
๑. ลุมแมน้ําคงคา
๒. ลุมแมน้ําสินธุ
๓. ลุมแมน้ําพรหมบุตร
๔. ลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส
ตอบ
๒. ลุมแมน้ําสินธุ
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อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ เริ่มประมาณ 2,500 B.C. - 1,500 B.C. โดยชาวดราวิเดียน ตอมา 1,500 B.C. –
คริสตศักราชที่ 6 เปนอารยธรรมที่ชาวอารยันสรางขึ้น จนกลายเปนแบบแผนของอินเดียตอมา
อนุทวีปอินเดียมีเทือกเขาฮินดูกูชอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือและเทือกเขาหิมาลัยอยูทางทิศเหนือ ทางตะวันตก
และออก ตอนใต ติดทะเล ทําใหอินเดียโบราณติดตอกับภายนอกได ยาก ทางที่จะเขาสูอินเดียไดคือทางชองเขา
ตะวันตกเฉียงเหนือ เปนทางที่พอคา และผูรุกรานจากเอเชียกลางเขาสูอนุทวีป
อารยธรรมลุมน้ําสินธุ ถูกสรางขึ้นโดยชาวดราวิเดียน (มิลักขะหรือ ทมิฬ) ชนพื้นเมืองเดิมของอินเดียผิวดํา
รางเล็ก จมูกแบนพูดภาษาตระกูลดราวิเดียน (ทมิฬ ) มีการคนพบหลักฐานเมื่อค.ศ. 1856 เมื่อมีการกอสรางทางรถไฟ
บริเวณลุมน้ําสินธุ คนพบซากสิ่งกอสรางขนาดใหญ ค.ศ.1920 ปรากฏเปนรูปเมือง บริเวณเมือง ฮารัปปา(Harappa)
และเมืองโมเฮนโจ ดาโร(Mohenjo Daro) อายุประมาณ 2500 ปกอน ค.ศ. หลักฐานที่คนพบจัดเปนอารยธรรมยุค
โลหะมีสังคมเมือง ปอมปราการขนาดใหญ มีสระอาบน้ําสาธารณะนักโบราณคดีสันนิฐานวาอาจเปนที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา มีการวางผังเมือง ตัดถนน มีกําแพงอิฐ บานเรือนสรางดวยอิฐ มีระบบระบายน้ําสองทอดินเผาอยูขางถนน
เพื่อรับน้ําที่ระบายจากบาน มีอักษรภาพใช พบโบราณวัตถุรูปแกะสลักหินชายมีเครามีแถบผาคาดมีตราประทับตรงหนา
ผาก รูปสําริดหญิงสาว รูปแกะสลักบนหินเนื้อออน เครื่องประดับ สรอยทองคํา สรอยลูกปด มีการเพาะปลูกพืชเกษตร
เชนฝาย ขาวสาลี ถั่ง งา ขาวโพด พบหลักฐานการคากับตางแดนทั้งทางบกและทางทะเล เชนเปอรเชีย แอฟกานิสถาน
เมโสโปเตเมีย ธิเบต โดยพบโบราณวัตถุหอยสังขจากอินเดีย หินสี เงิน อัญมณีจากเปอรเชีย แอฟกานิสถาน หยกจากธิ
เบต และมีการขุดคนพบอารยธรรมนี้กวา 100 แหงบริเวณแมน้ําสินธุ สวนใหญอยูในปากีสถาน
ที่มา http://www.mwit.ac.th/~t2060102/Indus1.doc
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ขอ ๑๒๗ เราจะพบแหลงปลูกผลไมสกุลสม องุน มะกอก มะนาว ไดในบริเวณใดของทวีปยุโรป
๑. อังกฤษ
๒. โปรตุเกส
๓. เดนมารก
๔. เนเธอแลนด
ตอบ

๒. โปรตุเกส

TH
AI

CA

DE
T

เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอรเรเนียน : เปนเขตที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชผลที่เจริญเติบโตไดดีในภูมิอากาศ
แบบเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งมีฝนตกคอนขางนอย และมีแสงแดดมาก พืชสําคัญ ไดแก สม มะนาว องุน มะกอก มีอยู
ตามบริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนในยุโรปภาคใต ไดแก อิตาลี กรีซ
ยุโรปใต ประกอบไปดวย 15 ประเทศ ดังนี้ แอลเบเนีย อันดอรรา โครเอเชีย ยิบรอตา กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย
มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน เซอรเบีย มอนเตเนโกร บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา สเปน สโลวีเนีย
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ขอ ๑๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสียสละความสุขสวนพระองคเพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร โดยไมทรง
เห็นแกความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพราะพระองคทรงยึดหลักคุณธรรมใด
๑. อาชชวะ
๒. ปริจจาคคะ ๓. อวิหิงสา
๔. มัฑฑวะ
ตอบ ๒. ปริจจาคคะ

DE
T

เมื่อวิเคราะหความหมายของแตละตัวเลือก
๑. อาชชวะ
คือ ความซื่อตรง
๒. ปริจจาคคะ
๓. อวิหิงสา
คือ ความไมเบียดเบียน ไมกดขี่
๔. มัฑฑวะ
คือ ความออนโยน
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ทศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คื อจริยวัตร 10 ประการที่พระเจาแผนดินทรงประพฤติเปน
หลักธรรม ประจําพระองค หรือเปนคุณธรรมประจําตนของผูปกครองบานเมือง ใหมีความเปนไปโดยธรรมและยัง
ประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแลวไมไดจําเพาะเจาะจงสําหรับพระเจาแผนดิน
หรือผูปกครองแผนดินเทานั้น บุคคลธรรมดาที่เปนผูบริหารระดับสูงในทุกองคกรก็พึงใชหลักธรรมเหลานี้
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอยางหนึ่งวา "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยูในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏ
พระคาถา ดังนี้ ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป อกฺโกธํ อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ อวิโรธนํ. (ขุ.ชา.28/240/86)
ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. ทาน (ทานํ) หมายถึงการให การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพยสิ่งของแลว ยังหมายถึงการใหน้ําใจแกผูอื่นดวย
2. ศีล (ศีลํ) คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันไดแก กฎหมาย
และนิติราชประเพณี และในทางศาสนา
3. บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขสวนตน เพื่อความสุขสวนรวม
4. ความซื่อตรง (อาชชวํ) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เปนผูปกครอง ดํารงอยูในสัตยสุจริต
5. ความออนโยน (มัททวํ) คือ การมีอัธยาศัยออนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและออนโยน
ตอบุคคลที่ เสมอกันและต่ํากวา
6. การขมกิเลส (ตป) หรือความเพียร มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคราน
7. ความไมโกรธ (อกฺโกธ) หรือความไมแสดงความโกรธใหปรากฏ ไมมุงรายผูอื่นแมจะลงโทษผูทําผิดก็ทําตามเหตุผล
8. ความไมเบียดเบียน (อวีหึสา) การไมเบียดเบียน หรือบีบคั้น ไมกอทุกขหรือเบียดเบียนผูอื่น
9. ความอดทน (ขันติ) การมีความอดทนตอสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจใหเรียบรอย
10. ความยุติธรรม (อวิโรธนํ) ความหนักแนน ถือความถูกตอง เที่ยงธรรมเปนหลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด
อารมณ หรือลาภสักการะใดๆ
หมวดหมู: อภิธานศัพทพุทธศาสนา
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2
%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ขอ ๑๒๙ คําตอไปนี้ ขอใดที่ไมไดมีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทุกคํา
๑. กติกา บุปผา แมบาน แตงงาน
๒. บัณฑิต ปญญา มัจฉา อาหาร
๓. อวัยวะ ทรัพย สมบัติ อันตราย
๔. ภาษา ทาน พาล พิสดาร
ตอบ

๑. กติกา บุปผา แมบาน แตงงาน
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เมื่อวิเคราะหตัวเลือก
ตัวเลือกทั้งสี่ขอ มีคําที่มาจากบาลี หรือไมก็สันสกฤตทุกคํา
แตถาคิดวาขอสอบออกมาเพื่อหลอก โดยหมายถึงคําที่มาจากบาลีกับสันสกฤตเทานั้น คําตอบควรจะเปน
ตัวเลือกที่ ๑ เพราะมีที่มาเฉพาะจากบาลีและภาษาไทย
ตัวเลือกที่ ๒ มาจากบาลีลวน ๆ
ตัวเลือกที่ ๓ และตัวเลือกที่ ๔ มีทั้งบาลีและสันสกฤต
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ขอ ๑๓๐ คําประสมในขอใดสรางคําโดยใชคําวิเศษณกับคําวิเศษณ
๑. เรือนหอ ไฟฟา
๒. เขียวหวาน เปรี้ยวหวาน
๓. กลวยปง บานพัก
๔. ละครนอก เบี้ยลาง
ตอบ

ไฟฟา (คํานาม/คําวิเศษณ)
เปรี้ยวหวาน (คําวิเศษณ/คําวิเศษณ)
บานพัก (คํานาม/คํากริยา)
เบี้ยลาง (คํานาม/คําวิเศษณ)

DE
T

๑.
๒.
๓.
๔.

เมื่อวิเคราะหตัวเลือก
เรือนหอ (คํานาม/คํานาม)
เขียวหวาน (คําวิเศษณ/คําวิเศษณ)
กลวยปง (คํานาม/คํากริยา)
ละครนอก (คํานาม/คําวิเศษณ)

๒. เขียวหวาน เปรี้ยวหวาน
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คําวิเศษณ คือ คําที่ทําหนาที่ขยายคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา และคําวิเศษณดวยกัน เพื่อบอกลักษณะตาง
ๆ (ขนาด สัณฐาน สี กลิ่น รส ปริมาณ สถานที่ ฯลฯ) และเพิ่มความหมายใหชัดเจนขึ้น คําวิเศษณแบงเปน ๙ ชนิด คือ
๑. คําวิเศษณบอกลักษณะ (ลักษณวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่บอกลักษณะตาง ๆ ไดแก
บอกชนิด ดี เลว ชั่ว ออน แก หนุม สาว
บอกขนาด ใหญ เล็ก กวาง ยาว เขื่อง
บอกสัณฐาน กลม แบน รี แปน ทุย
บอกสี เขียว แดง เหลือง น้ําเงิน
บอกกลิ่น หอม เหม็น ฉุน
บอกเสียง ดัง คอย เบา แผว แหบ เพราะ ทุม
บอกรส เผ็ด หวาน เปรี้ยว ขม มัน
บอกสัมผัส รอน อุน เย็น นุม ออน แข็ง กระดาง หยาบ
บอกอาการ เร็ว ชา เซอ วองไว กระฉับกระเฉง
รูปประโยคท ี่มีลักษณวิเศษณ เชน คน แกเดินชา, พี่ชายคน โตฉันชื่ออัสนี, เขารองเพลง เพราะ
๒. คําวิเศษณบอกเวลา (กาลวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่บอกเวลาในอดีต ปจจุบัน อนาคต วา “ เชา สาย บาย
เย็น ค่ํา โบราณ กอน” เชน เขามาสายทุกวัน, เรารองเพลงชาติเวลาเชา, ไปเดี๋ยวนี้
๓. คําวิเศษณบอกสถานที่ (สถานวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่บอกสถานที่ หรือระยะทาง วา “ บน ลาง เหนือ
ใต หนา หลัง ไกล ใกล บก นา” เชน เขายายไปอยูทางเหนือ, ขึ้นลงเดินชิดขวา
๔. คําวิเศษณบอกปริมาณ หรือจํานวน (ประมาณวิเศษณ) แบงเปน
บอกปริมาณ ไดแกคําวา มาก นอย บรรดา ตาง บาง บาง ผอง ทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งปวง หลาย จุ ฯลฯ เชน
บรรดาผูมาชุมนุมไดรับการวาจางจากนายทุน, บาง คนก็หลังเวลาเรียน
บอกจํานวน ไดแก จํานวนนับ หนึ่ง สอง สาม ที่สี่ ที่หา เชน ฉันสอบได ที่หนึ่งของหอง, เขาทํางาน หกวันใน
หนึ่งสัปดาห
๕. คําวิเศษณบอกความชี้เฉพาะ (นิยมวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่บอกความชี้เฉพาะ หรือเจาะจงวา “เชนนี้
เชนนั้น นี่ นี้ นั่น นั้น โนน โนน ทั้งนี้ ทั้งนั้น อยางนี้ อยางนั้น ดังนี้ ดังนั้น แท ดอก เอง แทจริง ทีเดียว แนนอน” เชน
อยากลาว เชนนั้นเลย, แทจริง เขาไมไดรักฉัน, ฉัน เองก็เสียใจ, ฉันทํากับขาว เอง
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๖. คําวิเศษณบอกความไมชี้เฉพาะ (อนิยมวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่มีรูปซ้ํากับปฤจฉาวิเศษณ แตไมใช
ประโยคคําถาม โดยจะใชในประโยคที่แสดงความไมแนนอน ไมชี้เฉพาะเจาะจง และ ไมตองการคําตอบ
อนิยมวิเศษณ ไดแกคําวา “ ใด ไร ไหน อยางไร อยางไหน กี่ อะไร ทําไม ฉันใด เชนไร อื่น” เชน คน อื่นไป
กันหมดแลว, เธอจะนั่งเกาอี้ตัว ไหนก็ได
๗. คําวิเศษณแสดงคําถาม (ปฤจฉาวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่แสดงคําถาม หรือความสงสัยวา “ ใคร อะไร
ทําไม ไหน ใด ฉันใด เชนไร อันใด อยางไร ไย” เชน ใบเตยมีกลิ่น อยางไร, เธออายุ เทาไร, ตึกใบหยกมีชื่อเสียงในดาน
ใด
คําวิเศษณแสดงคําถาม (ปฤจฉาวิเศษณ) แตกตางจากสรรพนามใชถาม (ปฤจฉาสรรพนาม) เพราะ ปฤจฉา
วิเศษณ จะตอง ตอบดวยคําวิเศษณ เชน ใบเตยมีกลิ่นอยางไร (หอม), เธออายุเทาไร (๑๕ ป), ตึกใบหยกมีชื่อเสียงใน
ดานใด (สูง), ปฤจฉาสรรพนาม จะตอง ตอบดวยคํานาม เชน สิ่งใด อยูในตู (กระเปา/เสื้อผา), ใคร เปนผูใหกําเนิด
กิจการเสือปา (รัชกาลที่ ๖), ใคร มา (ครู / เจาหนี้)
๘. คําวิเศษณแสดงคําขานรับ (ประติชญาวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่แสดงถึงการขานรับในการเจรจา ไดแกคํา
วา “ จา ขา ครับ ขอรับ คะ ครับ จะ โวย วะ” เชน แม จาขอเงินซื้อขนมหนอย คะ, ครู ครับชวยอธิบายชา ๆ, แดง เอย
เพื่อนเรียกอยูหนาบาน
๙. คําวิเศษณแสดงความปฏิเสธ (ประติเสธวิเศษณ) คือ คําวิเศษณที่แสดงความปฏิเสธหรือไมยอมรับ ไดแก
คําวา “ ไม ไมได มิได หาไม หามิได ไมใช บ อยา” เชน เธอ อยาเลาเรื่องฉันใหคนอื่นฟงนะ, ขาราชการที่ทุจริตคือคน
ไมรักชาติ, บุญคุณของพอแมประมาณคา มิได
หนาที่ของคําวิเศษณ
๑. ขยายคํานาม เชน เด็ก นอยรองไห, บาน เล็กอยูในทุง กวาง, ตํารวจ หลายคนลอมจับผูราย
๒. ขยายคําสรรพนาม เชน ฉัน เองเปนคนเอาไป, ใคร หนอรักเราเทาชีวี, เธอ นั่นแหละนิสัยไมดี
๓. ขยายคํากริยา เชน อยากิน มูมมาม, นักเรียนพูด เพราะ, ปนี้ฝนตก นอย
๔. ขยายคําวิเศษณ เชน พายุพัดแรง มาก, เขารองเพลงเพราะ จริง ๆ, ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอม ฟุง
๕. ขยายกรรม เชน ครูตีเด็ก ขี้เกียจ, ปลาใหญกินปลา เล็ก,
๖. ขยายสวนขยาย เชน เธอรองเพลงไดไพเราะ จับใจ, ดอกกุหลาบบาน สะพรั่ง
๗. เปนกริยาในภาคแสดงของประโยค เชน ขอสอบวิชาภาษาไทย ยากกวาวิชาอื่น ( “ ยาก” เปนคําวิเศษณ แตทําหนาที่
เปนคํากริยา), น้ําปลา เค็ม (“ เค็ม” เปนคําวิเศษณ แตทําหนาที่เปนคํากริยา)
อานเรื่อง “การจําแนกชนิด และหนาที่ของคําในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%
B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0
%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%
B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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ขอ ๑๓๑ ประโยคในขอใดไมถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย
ก. ตนไมที่ถูกโคนถูกขโมยลัก
ข. ปรากฏเมฆฝนขึ้นในทองฟา
ค. แมวาเราจะพยายามชวยเหลือเขา
ง. เขาเดินมาแตนายดําซึ่งเปนตํารวจเดินไป
ตอบ

ข. ปรากฏเมฆฝนขึ้นในทองฟา
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ภาษาที่มนุษยใชในการสื่อสารอาจเปนเพียงคํา ๆ เดียว เปนขอความยาว หรือสั้นก็ได ซึ่งขอความที่มีใจความ
ชัดเจนและสมบูรณนั้นเรียกวา “ประโยค”
ประโยค คือ ถอยคําหรือขอความที่มีใจความครบบริบูรณ มีเนื้อความชัดเจน นั่นก็คือ ชัดเจนซะจนสามารถ
ทราบไดวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร โดยทั่วไปประโยคจะประกอบดวย ๒ สวน คือ ภาคประธาน และ
ภาคแสดง
ภาคประธาน เปนผูกระทํากริยาอาการ เพื่อใหทราบวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไร ซึ่งภาคประธาน
จะมีสวนขยายหรือไมก็ได เชน คนบา ถูกหมากัด, คนดี คือคนที่ชอบชวยเหลือคนอื่น
ภาคแสดง เปนสวนที่แสดงอาการของภาคประธาน วาประธานไดทํากริยาอะไร ซึ่งภาคแสดงนี้ จะชวยให
ประโยคมีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งภาคแสดงจะมีสวนขยายหรือไมก็ได
โดยทั่วไป ภาคแสดงประกอบดวยสวนยอย ๔ สวน คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยาย
กรรม เชน
ภาคประธาน
ประธาน บทขยายประธาน
ฉัน
ครู
คน
ติดยา
แมว ดํา
บาน สีฟา
สุนัข ตัวเล็ก
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ประโยค

ฉันมีพี่นองสามคน
ครูหยิบหนังสือมา ๒ เลม
คนติดยากําลังเดินมา
แมวดํากัดหนูตัวเล็กตาย
บานสีฟาตั้งอยูริมทะเล
สุนัขตัวเล็กเหาเสียดังมาก

ภาคแสดง
บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
มี
สามคน
พี่นอง หยิบ
มา ๒ เลม หนังสือ กําลังเดินมา กัด
ตาย
หนู
ตัวเล็ก
ตั้งอยู
ริมทะเล
เหา
เสียงดังมาก -
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เมื่อพิจารณาโจทย
ขอ ก. ข. และ ง. มีภาคประธาน และภาคแสดง แตขอ ค. มีภาคประธาน แตไม
มีภาคแสดง จึงเปนประโยคที่ไมสมบูรณ
ก. ตนไมที่ถกู โคนถูกขโมยลัก
เปนประโยคประโยคที่เนนผูถูกกระทํา (ประโยคกรรม) คือ ประโยคที่นําผูถูกกระทํา (หรือกรรม) มาขึ้นตน
ประโยค โดยผูถูกกระทําจะทําหนาที่เปนประธานของประโยค ซึ่งกรรมในที่นี้คือ “ตนไม”
ข. ปรากฏเมฆฝนขึ้นในทองฟา
เปนประโยคที่เนนกริยา (ประโยคกริยา) คือ ประโยคที่มีคํากริยาขึ้นตนประโยค ซึ่งคํากริยาที่จะนํามาขึ้นตน
ประโยคนั้นจะใชไดเฉพาะบางคํา ไดแกคําวา “เกิด มี ปรากฏ”
ตัวเลือ กนี้ แ ม จะเป นประโยคที่ สมบู รณ เพราะประกอบดว ย ประธาน (เมฆฝน) และกริย า (ปรากฏขึ้น
ในทองฟา) แต... ความบกพรองของตัวเลือกนี้ คือ การใชคําเชื่อม หรือบุพบท ซึ่งรูปประโยคนี้ควรจะใชคําวา
“ปรากฏเมฆฝนขึ้นบนทองฟา”
ค. แมวาเราจะพยายามชวยเหลือเขา
แมรูปประโยคจะดูเหมือนเปนประโยคที่สมบูรณ เพราะประกอบดวย ประธาน (เรา) กริยา (พยามชวยเหลือ
เขา) แตเปนประโยคที่อานแลวไมไดใจความ เพราะไมสามารถบอกไดวา ชวยเพราะอะไร หรือชวยทําไม เปนตน
ซึ่งภาษาราชการเรียกวา “ไมสิ้นกระแสความ” แตไมถึงกับเปนการใชภาษาที่ไมถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย
ง. เขาเดินมาแตนายดําซึ่งเปนตํารวจเดินไป
เปนประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแต ๒ ประโยคขึ้นไป
มารวมเขาดวยกัน โดยมีคําสันธานเชื่อมใหประโยคตอเนื่องกัน (ประโยคความเดียว + คําสันธาน + ประโยคความ
เดียว) ทั้งนี้ ประโยคความเดียว หรือประโยคยอย จะมีใจความสมบูรณในตัวเองอยูแลว ดังนั้น เมื่อแยกประโยคความ
รวมออกจากกันแลวก็ยังสามารถเขาใจได
ประโยคความเดียว คําสันธาน ประโยคความเดียว
(ประโยคยอย)
(ประโยคยอย) (คําเชื่อม)
แต นายดําซึ่งเปนตํารวจเดินไป
เขาเดินมาแตนายดําซึ่งเปนตํารวจเดินไป เขาเดินมา
ประโยคความรวม

จากตัวอยางจะเห็นไดวา ประโยคขางตนมีประโยคความเดียว ๒ ประโยค มารวมกัน โดยมีคําสันธาน “ แต”
เชื่อมประโยคทั้งสองเขาดวยกัน
อานเรื่อง “ประโยคเพื่อการสื่อสาร” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9
%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8
%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html

อานเรื่อง “ประโยคที่ซับซอนยิ่งขึ้น” เพิม่ เติมที่
http://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0
%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.html
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ขอใดใชคําราชาศัพทถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานบัตรสงความสุข โดยเปนพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับบนเกาอี้ ทรงฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยูขางพระเกาอี้
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลอยโค ปลา
นก และ เตา เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธาน
เปดงาน
ง. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปเยี่ยมและติดตามการดําเนินงาน
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
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เฉลย ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระราชทานบัตรสงความสุข
โดยเปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับบนเกาอี้
ทรงฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ทีน่ ั่งอยูขา งพระเกาอี้
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โจทยขอนี้เรียกไดวายากขั้นเมพ พี่เองตองเปดหนังสือและเว็บไซตตางๆ โดยเฉพาะเว็บสํานักราชเลขาธิการ
และราชบัณฑิตยสถาน เพื่อหาคําตอบมาให มาดูกันแตละตัวเลือกเลยวาตัวเลือกไหนที่ผิด
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานบัตรสงความสุข โดยเปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวประทับบนเกาอี้ ทรงฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยูขางพระเกาอี้
ขอ ก. ใชคําราชาศัพทถูกตองทุกประการ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลอยโค ปลา นก และ เตา
เพื่อทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
การเขียนที่ถูกตองคือ
“สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารเสด็ จ พระราช
ดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปลอยโค ปลา นก และ เตา
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงาน
การเขียนที่ถูกตองคือ
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเปนองคประธานเปดงาน”
ง. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว
การเขียนที่ถูกตองคือ
“พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรง
เยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว”
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ขอ ๑๓๓ ขอใดใชลักษณนามไดถูกตอง
ก. ผูใหญบานนิมนตพระภิกษุ จํานวน ๙ องค
ข. ฉันมีตะไกรอยู ๔ เลม
ค. เขาใหยืมบุษบก ๓ เรือน ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ
ง. เขาเตรียมพลุ ๑๐ ตัว ไวจุดเลนในวันลอยกระทง
ตอบ

DE
T

ลักษณนามที่ถูกตองของพระภิกษุ คือ รูป
ลักษณนามที่ถูกตองของบุษบก คือ หลัง
ลักษณนามที่ถูกตองของพลุ คือ กระบอก

CA
TH
AI

ก.
ข.
ค.
ง.

เมื่อพิจารณาตัวเลือก
ผูใหญบานนิมนตพระภิกษุ จํานวน ๙ องค
ฉันมีตะไกรอยู ๔ เลม
เขาใหยืมบุษบก ๓ เรือน ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ
เขาเตรียมพลุ ๑๐ ตัว ไวจุดเลนในวันลอยกระทง

ข. ฉันมีตะไกรอยู ๔ เลม
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ขอ ๑๓๔ ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง
ก. เมื่อยางเทากาวผิดควรคิดยั้ง
ข. อยาพลาดพลั้งซ้ําสองตองราวฉาน
ค. ไหนชอบผิดคิดทวนที่ควรการ
ง. รูประมาณการลวนที่จดจํา
ตอบ

ค. ไหนชอบผิดคิดทวนที่ควรการ

เพราะฉะนั้น ขอ ค. ไหนชอบผิดคิดทวนที่ควรการ คือคําตอบที่ถูกตอง เพราะมีตัวเลขครบทั้ง 1 2 3 4 และ 5
นิ้วที่ 5 เสียงจัตวา
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 2 เสียงเอก
นิ้วที่ 4 เสียงตรี
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 3 เสียงโท
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ
นิ้วที่ 1 เสียงสามัญ

TH
AI

ไหน
ชอบ
ผิด
คิด
ทวน
ที่
ควร
การ
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เมื่อพิจารณาตัวเลือก
วิธีงายๆ คือ แทนคานิ้วทั้ง 5 ดวยเสียงทั้ง 5 คือ นิ้วที่ 1 คือเสียงสามัญ นิ้วที่ 2 คือเสียงเอก นิ้วที่ 3 คือ
เสียงโท นิ้วที่ 4 คือเสียงตรี และนิ้วที่ 5 คือเสียงจัตวา ดังนั้น เลขที่ออกคือ
ก. เมื่อยางเทากาวผิดควรคิดยั้ง
3343214
ข. อยาพลาดพลั้งซ้ําสองตองราวฉาน
23445345
53241311
ค. ไหนชอบผิดคิดทวนที่ควรการ
ง. รูประมาณการลวนที่จดจํา
42114321

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0
%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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ขอ ๑๓๕ ขอใดมีสระประสมมากที่สุด
ก. เหลียวหลังแลวแลหนา เพื่อเพิ่มคาบนทางดวน
ข. เหงื่องามที่กรํางาน คือความหวานคือความหวัง
ค. ความรักที่รายลอม ยอมหลอหลอมแรงพลัง
ง. จริงใจและจริงจัง เพื่อถึงฝงสุดทางฝน
ตอบ ก. เหลียวหลังแลวแลหนา เพื่อเพิ่มคาบนทางดวน

ก.
ข.
ค.
ง.
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เสียงสระ หรือเสียงแท คือ เสียงที่เปลงออกมาจากลําคอโดยตรง ไมถูกสกัดกั้นดวยอวัยวะสวนใดในปาก
แลวเกิดเสียงกองกังวาน และออกเสียงไดยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบงออกเปน
- สระเดี่ยว มีจํานวน ๑๘ เสียง โดยสระเดี่ยว แบงออกเปน
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ไดแก อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ
สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ไดแก อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ
- สระประสม มีจํานวน ๖ เสียง โดยสระประสม แบงออกเปน
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ไดแก
เอียะ เกิดจากการประสมของ สระอิ + สระอะ
เอือะ เกิดจากการประสมของ สระอึ + สระอะ
อัวะ เกิดจากการประสมของ สระอุ + สระอะ
สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ไดแก
เอีย เกิดจากการประสมของ สระอี + สระอา
เอือ เกิดจากการประสมของ สระอื + สระอา
อัว เกิดจากการประสมของ สระอู + สระอา
เมื่อพิจารณาตัวเลือก
เหลียวหลังแลวแลหนา เพื่อเพิ่มคาบนทางดวน
เหงื่องามที่กรํางาน คือความหวานคือความหวัง
ความรักที่รายลอม ยอมหลอหลอมแรงพลัง
จริงใจและจริงจัง เพื่อถึงฝง สุดทางฝน

สระประสมคือ เหลียว (สระเอีย),
สระประสมคือ เหงื่อ (สระเอือ)
ไมมีสระประสม
สระประสมคือ เพื่อ (สระเอือ)

เพื่อ (สระเอือ)

อานเรื่อง “เสียงในภาษาไทย” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8
%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html
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ขอ ๑๓๖ ขอใดมีคําตายมากที่สุด
ก. เปนดวงเทียนดวงที่ริบหรี่แสง
ข. แตจาแจงแสงฉานในบานปา
ค. ลบโคลนคราบฉาบหมองจากทองนา
ง. ใหเจิดจาแจมแจงดวยแรงเทียน
ตอบ

ค. ลบโคลนคราบฉาบหมองจากทองนา

ข.

ค.
ง.

เมื่อพิจารณาตัวเลือก
เปน (แมกน/คําเปน) ดวง (แมกง/คําเปน) เทียน (แมกน/คําเปน) ดวง (แมกง/คําเปน) ที่ (สระเสียงยาว/คําเปน)
ริบ (แมกบ/คําตาย) หรี่ (สระเสียงยาว/คําเปน) แสง (แมกง/คําเปน)
คําเปน 7 คํา คําตาย 1 คํา
แต (สระเสียงยาว/คําเปน) จา (สระเสียงยาว/คําเปน) แจง (สระเสียงยาว/คําเปน) แสง (แมกง/คําเปน)
ฉาน (แมกน/คําเปน) ใน (สระใอ/คําเปน) บาน (สระเสียงยาว/คําเปน) ปา (สระเสียงยาว/คําเปน)
คําเปน 8 คํา คําตาย - คํา
ลบ (แมกบ/คําตาย) โคลน (แมกน/คําเปน) คราบ (แมกบ/คําตาย) ฉาบ (แมกบ/คําตาย) หมอง (แมกง/คําเปน)
จาก (แมกก/คําตาย) ทอง (แมกง/คําเปน) นา (สระเสียงยาว/คําเปน)
คําเปน 4 คํา คําตาย 4 คํา
ให (สระใอ/คําเปน) เจิด (แมกด/คําตาย) จา (สระเสียงยาว/คําเปน) แจม (แมกม/คําเปน) แจง (แมกง/คําเปน)
ดวย (แมเกย/คําเปน) แรง (แมกง/คําเปน) เทียน (แมกน/คําเปน)
คําเปน 7 คํา คําตาย 1 คํา
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คําเปน คือ คําที่มีเสียงอานตามรูปวรรณยุกตไดโดยงาย ซึ่งลักษณะของคําเปนมีดังนี้
๑. คําที่มีตัวสะกดอยูใน แม กง กน กม เกย เกอว เชน ลง เดิน เลย เมิน สาว
๒. คําที่ประสมกับสระเสียงยาวใน แม ก กา เชน ปู มา นา ดู
๓. คําที่ประสมกับเสียงสระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา เชน จํา ใจ ไป เอา เหา ใคร ไป ไหน
คําตาย ไดแก คําที่มีลักษณะดังนี้
๑. คําที่มีตัวสะกดอยูใน แม กก กด กบ เชน เศษ เมฆ วัด รอบ
๒. คําที่ประสมกับสระเสียงสั้นใน แม ก กา ยกเวน อํา ไอ ใอ เอา เชน ชิ ชะ จะ เตะ

อานเรื่อง “ไตรยางค (อักษรสามหมู)” เพิ่มเติมที่
http://thaicadet.org/thai/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E
0%B9%8C.html
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ขอ ๑๓๗ เมื่อวันกอนนายอําเภอแดนดง จ.บุรีรัมยเปนประธานเปดงานสงเสริมเกษตรกรใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเปนการหารายไดเสริมหลังจากฤดูทํานา ตามโครงการ “ถั่วงอกในไหแดนดง” โดยทางอําเภอ
ไดจัดสรรงบประมาณปจจุบันซื้อไหเพื่อนํามาเพาะถั่วงอกตามแนวความคิดที่วา ไมมีที่ทํากินก็หากินได
สามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกําเลยทีเดียว
ขอความนี้ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการเสนอสาระตามขอใด
ก. เพื่อใหความรู
ข. เพื่อจรรโลงใจ
ค. เพื่อโนมนาวใจ
ง. เพื่อกระตุนใหคิดและหาคําตอบ
ตอบ
ค. เพื่อโนมนาวใจ

CA

ขอนี้พี่วาตัวเลือกที่นาจะถูกมี ๒ ตัวเลือก คือ ก. เพื่อใหความรู และ ข. เพื่อโนมนาวใจ เพราะในชวงแรก
ของขอความเปนการใหความรูวา “ใคร ไปทําอะไร แลวกอใหเกิดประโยชนอะไร” แตเมื่อมาพิจารณาทอนสุดทาย
ที่วา “โดยทางอําเภอไดจัดสรรงบประมาณปจจุบันซื้อไหเพื่อนํามาเพาะถั่วงอกตามแนวความคิดที่วา ไมมีที่ทํากินก็หา
กินได สามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกําเลยทีเดียว” ซึ่งวิธีการเขียนดังกลาวเปนการโนมนาวใจ ใหผูที่รับฟง
นายอําเภอหูตาลุกวาวจากรายไดที่เปนกอบเปนกําจากการเพาะถั่วงอก
ดังนั้น ขอนี้พี่เลือกตอบวา ผูเขียนมีจุดมุงหมายในการเสนอสาระเพื่อโนมนาวใจ

TH
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ความหมายของ “การโนมนาวใจ” , “การเขียนโนมนาวใจ” และ "การพูดโนมนาวใจ"
การโนมนาวใจ คือ การพยายามทําใหบุคคลอื่นเปลี่ยนการกระทํา หรือทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมตางๆ โดย
ใชกลวิธีที่เหมาะสมใหเกิดการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งรวมถึงทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และการกระทํา
การเขี ย นโน ม นา วใจ เป น การเขี ย นที่ ตอ งการให ผู อ า นเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ทั ศ นคติ ความเชื่ อ หรื อ
พฤติกรรม ใหคลอยตามความคิดของผูเขียน เชน การเขียนใหคนบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล การเขียนเพื่อใหคน
เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เปนตน
การเขียนโนมนาวใจอาจปรากฏในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปแบบของการโฆษณา การหาเสียงเลือกตั้ง และการ
เชิญชวน เปนตน
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยกับการโนมนาวใจ
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเปนแรงผลักดันใหมนุษยสรางทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยม รวมทั้งมี
พฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการของตน ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลวมี ๕ ระดับ
คือ ความตองการทางรางกาย ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัยสี่ที่ทุกคนตองการ.
ความปลอดภัย เมื่อมนุษยมีปจจัยสี่แลว ทุกคนก็อยากมีชีวิตอยูตอไป จึงตองการความมั่นคงปลอดภัยจากรายไดใน
การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต. ความเปนเจาของ เมื่อมนุษยมีฐานะและความเปนอยูดีสมควร มนุษยก็จะเริ่มมองหาเพื่อน
ญาติมิตร และมีครอบครัว เพื่อมีสวนรวมเปนเจาของและเพื่อสรางฐานะ สรางครอบครัว วงศตระกูล. ความยอมรับใน
สังคม เป นความตองการใหคนอื่นยอมรับและนับหนาถือตา บางคนตองการมีบารมี ตองการมีอิทธิพลในสังคม.
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ความสําเร็จ เปนความตองการขั้นสุดยอดของมนุษย กลาวคือมนุษยตองการทําทุกอยางใหสําเร็จไมวาจะเปนกิจกรรม
ใดๆก็ตาม
ดังนั้นหลักสําคัญที่สุดในการโนมนาวใจก็คือ ตองทําใหมนุษยประจักษชัดแกใจตนเองวา ถาเชื่อและเห็นคุณคา
หรือกระทําตามที่ผูโนมนาวชี้แจงหรือชักนําแลว ก็จะไดรับผลตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของตนนั่นเอง
กลวิธีการโนมนาวใจ
การโนมนาวใจทําไดหลายวิธี ที่สําคัญ ไดแก. แสดงใหประจักษถึงความนาเชื่อถือของผูโนมนาวใจ
บุคคลที่จะไดรับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นจะตองมีความรูจริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดีตอผูอื่น
การโนมนาวใจจึงตองทําใหผูรับสารเห็นคุณลักษณะที่ดีเหลานี้ของผูโนมนาวใจ เพื่อจะไดเกิดความเชื่อถือ และยินดี
ปฏิบัติตามดวยตนเอง
แนวทางการปฏิบัติใหมีลักษณะดังกลาว อาจทําไดโดย
ขั้นที่ ๑ ทําตนใหมีคุณสมบัติดังกลาวจริง
ขั้นที่ ๒ หาวิธีที่จะทําใหบุคคลที่ตองการโนมนาวใจประจักษในคุณลักษณะดังกลาว คือ
๑.๑ การแสดงวามีความรูจริง อาจทําไดโดยอธิบายเรื่องราวไดละเอียดลออ ถูกตอง แมนยํา แสดงความรูได
ลุมลึกชัดเจน
๑.๒ การแสดงวามีคุณธรรม อาจทําไดโดยการเลาประสบการณจริงที่แสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรมตางๆ
๑.๓ การแสดงความปรารถนาดีตอผูอื่น อาจทําไดโดยการใหคํามั่นสัญญาที่อยูในวิสัยที่ปฏิบัติได ซึ่งแสดง
ความปรารถนาดีของตนหรือชี้ใหเห็นความหวงใย ชี้ใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่เปนประโยชนตอผูปฏิบัติ
แสดงใหเห็นความหนักแนนของเหตุผล มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่รูจักใชเหตุผล บุคคลยิ่งมีปญญา
สูงยิ่งคลอยตามคําโนมนาวใจอันขาดเหตุผลของบุคคลอื่นไดยาก เพราะฉะนั้นเพื่อใหการโนมนาวประสบความสําเร็จ ผู
โนมนาวใจตองแสดงใหประจักษวา เรื่องที่ตนกําลังโนมนาวอยูนั้น มีเหตุผลหนักแนน และมีคาควรแกการยอมรับอยาง
แทจริง. แสดงใหประจักษถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกัน บุคคลที่มีความรูสึกหรืออารมณรวมกันยอมคลอยตามกัน
ไดงายกวาบุคคลที่มีความรูสึกเปนปฏิปกษตอกัน ตัวอยางของความรูสึกหรืออารมณรวมกัน เชน มีความนิยมเชื่อถือใน
สิ่งเดียวกัน มีความเคารพรักตอบุคคลหรือสถาบันเดียวกัน มีความรังเกียจในสิ่งเดียวกัน เปนตน. แสดงใหเห็น
ทางเลือกทั้งดานดีและดานเสีย การโนมนาวใจใหผูอื่นเกิดความคิดนึกเชื่อถือปฏิบัติตามที่ผูโนมนาวใจตองการนั้น ตาม
ธรรมดาที่จะตองมีทางเลือกหลายทาง ในการนี้หากผูโนมนาวใจแสดงแตเฉพาะดานดีของแนวทางที่ตนตองการ อาจ
สัมฤทธิ์ผลไดยาก ถาชี้ใหเห็นดานไมดีดวย เพื่อใหผูถูกโนมนาวใจมีโอกาสใชวิจารณญาณของตนเองเปรียบเทียบจน
ประจักษวาทางที่ชี้แนะนั้นดานดีมีมากกวา เชนนี้แลวก็จะทําใหการโนมนาวใจสัมฤทธิผลได
ที่มา

http://www2.srp.ac.th/~anurat/nomnow.htm
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ขอ ๑๓๘ จงเรียงลําดับคําประพันธขอตอไปนี้ใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ
๑. ผานทุงนาปาไรไหวลําน้ํา
๒. โลกยามเชาลําเลียงเสียงลมเชา
๓. มาอบร่ําเริงรองหองแสงตะวัน
๔. พลิ้วระลอกหยอกเยาทุกกาวย่ํา
๑. ๑, ๓, ๔, ๒
๒. ๒, ๔, ๓, ๑
๓. ๒, ๔, ๑, ๓
๓. ๑, ๓, ๒, ๔
ตอบ

๓. ๒, ๔, ๑, ๓
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กลอนบทนี้เปนกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด โดย กลอนสุภาพ เปนกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคําประพันธ
ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเขาเปนคณะ ใชถอยคําและทํานองเรียบๆ ซึ่งนับไดวากลอนสุภาพเปนกลอนหลักของกลอน
ทั้งหมด เพราะเปนพื้นฐานของกลอนหลายชนิด หากเขาใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเขาใจกลอนอื่นๆ ไดงา ยขึ้น
คําประพันธ ที่ตอทายวา "สุภาพ" นับวาเปนคําประพันธที่แสดงลักษณะเปนไทยแท ดวยมีขอบังคับในเรื่อง
"รูปวรรณยุกต" ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียงสระเปนแบบแผนเชนกลอนปกติแลว ยังบังคับรูปวรรณยุกตเพิ่ม
จึงมีขอจํากัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต เปนการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใชภาษาไทยของผูแตง
ใหเดนชัดยิ่งขึ้น
คําประพันธกลอนสุภาพนิยมเลนกันมากตั้งแตสมัยอยุธยา จวบจนถึงปจจุบัน ในตนรัตนโกสินทรนั้นงาน
กลอนสุภาพเดนชัดในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเฟองฟูถึงขนาดมีการแขงขันตอกลอนสด กลอนกระทู ตลอดรัชสมัยมีผลงาน
ออกมามากมาย เชน กลอนโขน กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนตําราวัดโพธิ์ เปนตน บทพระราชนิพนธเรื่อง เงาะปา ก็
เกิดขึ้นในยุคนี้ ยังมีกวีทานอื่นที่มีชื่อเสียง เชน สุนทรภู เปนตน และในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีปราชญกวีทางกลอนสุภาพที่
สําคัญหลายทานเชนกัน

สามารถเรียงลําดับคําประพันธใหถูกตองตามลักษณะคําประพันธ โดยพิจารณาจากสัมผัสในวรรค และ
สัมผัสระหวางวรรค ไดดังตอไปนี้
๒. โลกยามเชาลําเลียงเสียงลมเชา

๔. พลิ้วระลอกหยอกเยาทุกกาวย่ํา

๑. ผานทุงนาปาไรไหวลําน้ํา

๓. มาอบร่ําเริงรองหองแสงตะวัน

ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%
A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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ขอ ๑๓๙ คําประพันธในขอใดไมมีการเลียนเสียงธรรมชาติ
ก. ขุนมอญรอนงาวปาด ฉาดฉะ
ข. ตอยตะริดติดตี่เจาพี่เอย จะเลยเรรอนไปนอนไหน
ค. โทสะอาจจะโดดโลดขามรั้ว ไมเกรงกลัวบัญญัติเลย
ง. นกกระเรียนเวียนลงหนอง ตรอมเที่ยวยองรองแกรแกร

เสียงธรรมชาติ

คือ

ฉาดฉะ
ตอยตะริดติดตี่

ไมมีเสียงเสียงธรรมชาติ

แกรแกร

CA

ก.
ข.
ค.
ง.

เมื่อวิเคราะหตัวเลือก
ขุนมอญรอนงาวปาด ฉาดฉะ
ตอยตะริดติดตีเ่ จาพี่เอย จะเลยเรรอนไปนอนไหน
โทสะอาจจะโดดโลดขามรั้ว ไมเกรงกลัวบัญญัติเลย
นกกระเรียนเวียนลงหนอง ตรอมเที่ยวยองรองแกรแกร

ค. โทสะอาจจะโดดโลดขามรัว้ ไมเกรงกลัวบัญญัติเลย

DE
T

ตอบ
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การเลียนเสียงธรรมชาติ หมายถึง การใชเสียงสรางคําที่มีลักษณะพิเศษเปนแบบ อติพจน สัทพจน หรือ
การพูดถึงสัตว ตนไมสิ่งตางๆ ดวยกิริยาอาการของคน ซึ่งเรียกวา บุคคลวัต เปนตน ตรงกับที่ภาษาอังกฤษใชวา
Figure of Speech
อติพจน หรือ อธิพจน คือโวหารที่กลาวเกินความจริง เพื่อเนนความรูสึก ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกที่ลึกซึ้ง
ภาพพจนชนิดนี้นิยมใชกันมากแมในภาษาพูด เพราะเปนการกลาวที่ทําใหเห็นภาพไดงายและแสดงความรูสึก
ของกวีไดอยางชัดเจน
สัทพจน หมายถึงภาพพจนที่เลียนเสียงธรรมชาติ เชน เสียงดนตรี เสียงสัตว เสียงคลื่น เสียงลม
เสียงฝนตก เสียงน้ําไหล ฯลฯ การใชภาพพจนประเภทนี้จะทําใหเหมือนไดยินเสียงนั้นจริง ๆ
ที่มา http://www.eduzones.com/knowledge-2-1-43334.html
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) มีสวนชวยใหบทรอยกรองไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น
ตัวอยาง
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติใน นิราศเมืองเพชร นอกจากจะทําใหไดยินเสียงแลวยังเห็นภาพคนที่ตบยุง
ซึ่งมารุมกัดจนเกิดเสียงดัง ดังความวา
ทั้งยุงชุมรุมกัดปดเปรียะประ
เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปบแปะ
(พระยาสุนทรโวหาร (ภู))
การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติใน พระอภัยมณี ทําใหไดยินเสียงปที่ไพเราะดังความวา
ตอยตะริดติ๊ดตี่เจาพี่เอย
จะละเลยเรรอนไปนอนไหน
แออี๋ออยสรอยฟาสุมาลัย
แมนเด็ดไดแลวไมรางใหหางเชย
(พระยาสุนทรโวหาร ภู))
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การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติใน นิราศพระบาท ที่ใหเห็นทั้งภาพและไดยินเสียงที่เกิดขึ้นพรอมๆกัน
บางขึ้นบนขนสงคนขางลาง
เสียงโฉงฉางชามแตกกระแทกขัน
จนคนบนสัปคับรับไมทัน
หมอขาวขันตกแตกกระจายราย
ยามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก
กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย
(พระยาสุนทรโวหาร (ภู))

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no19/kumreanseungtum.html
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การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติใน บทกวีบางขุนพรหม ที่มีขอความวา
ระทึกทนโทนทับฉิ่งฉับฉิ่ง
ติงทั่งติง ติงทั่งติง ทั่งติงทั่ง
เจาพลายงามศรีมาลาไมมาฟง
เพลงก็พรากจากวังบางขุนพรหม
(เนาวรัตน พงไพบูลย)
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ขอ ๑๔๐ สํานวนในขอใดมีความหมายวา “รูอะไรดานเดียว หรือรัยเดียวเขาใจวาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น”
๑. คาบลูกคาบดอก
๒. ตาบอดคลําชาง
๓. ถึงลูกถึงคน
๔. เจกตื่นไฟ
ตอบ ๒. ตาบอดคําชาง
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เมื่อพิจารณาความหมายของตัวเลือกแตละขอ
๑. คาบลูกคาบดอก
สํานวนนี้มาจากตนไมที่มีผลหรือดอกในขณะที่กําลังจะกลายเปนผลหรือดอกนั้น
เราจะเรี ย กว า คาบลู ก คาบดอก เพราะไม แ น ใ จว า จะเป น ผลหรื อ ดอก ต อ มาจึ ง กลายเป น สํ า นวนหมายความว า
อยูในระยะคับขัน กําลังจะได หรือเสียก้ํากึ่งกัน หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง สิ่งที่ตีความไดสองแง หรือมีขอความกํากวมอยู
๒. ตาบอดคลําชาง
หมายถึง เรื่องๆ เดียว แตวามีคนรูกันหลายคน โดยแตละคนนั้นรูกันคนละดาน
หรือรูเพียงสวนใดสวนหนึ่งของเรื่อง เมื่อมาพบพูดคุยกันเขาก็กลายเปนวิวาทกันไป เพราะตางคนก็ตางยืนยันวาสิ่งที่
ตนเองรูเห็นเทานั้นเปนจริงที่สุด ของคนอื่นนั้นไมใชไมถูกตอง
๓. ถึงลูกถึงคน
หมายถึง รุนแรง
๔. เจกตื่นไฟ
เปนสํานวนไทย ที่หมายถึง ตื่น ตกใจ เอะอะโวยวาย เทาที่รูกันเกี่ยวกับเจกมาเกา
กอน ก็คือ เวลาเกิดไฟลุก หรือไฟไหม เจกสวนมากมักจะตื่นเอะอะโวยวาย แสดงความตกใจกลัว ไมคิดหนาคิดหลัง
เอาแตจะผละหนีไปทาเดียว คนที่ตื่นตกใจเอะอะโวยวาย หนาตาผิดปกติ เราจึงพูดกันเปนสํานวนวา เปนเจกตื่นไฟ (คน
ชาติไหนก็ตาม ถาทําอยางนี้) (ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0f4c20179fb80b2e&pli=1)

