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 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมไดกลาวถึงอาวุธที่ใชในการตอสู 
 1) กลับกลอกหอกทรงพุงสกัด    ระตูรับผันผัดไมขัดขวาง 
 2) ระตูตามติดพันดวยสันทัด    ผันผัดอาวุธกันไปมา 
 3) อยาเลยจะชวนตีกระบี่    ไดทีจะฆาเสียใหได 
 4) กลับกลอกรํารายกรายพระแสง    ปะทะแทงลวงไปใหใหลหลง  
2. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมมากที่สุด 
 1) เคล็ดลับที่ทําใหคนแกหมูบานนี้อายุยืนนาจะมาจากอาหารการกินและอากาศ  

ที่บริสุทธิ์ 
 2) โดยนางชั้นชอบกินกลวยน้ําวาและผักมาก 
 3) ที่หมูบานดอนคายังมีคนแกที่มีอายุกวา 80-90 ป อีกหลายสิบคน 
 4) เปนหมูบานที่มีคนแกอายุยืนที่สุดในประเทศไทย  
3. ขอใดไมใชความแตกตางผลงานการเขียนของ จิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน 
 1) อาชีพ   2) กลวิธีการเขียน 
 3) ระยะเวลาที่เขียน  4) แรงบันดาลใจ  
4. ขอใดมีคําที่สะกดถูกตองมากที่สุด 
 1) กะทัดรัด  กระโดกกระเดก  กะพี้ไม 
 2) ขะมุกขมอม  ขะเยอแขยง  ขะยักขยอน 
 3) ครางแคลง  คึกครื้น  คลุมเครือ 
 4) ตลกคนอง  ตระเตรียม  ตระเวณ  
5.  “ประชานิยมสมใจทําไดจริง  เชิดชิงประชาธิปไตยได 
 ประชาขวัญตองสัญจรรอนเรไป  ชูรักษาสามสิ่งไวไรเทียมทาน” 
 ขอใดไมใชน้ําเสียงของผูเขียนขอความขางตน 
 1) เสียดสี 2) ประชดประชัน 3) เคียดแคน 4) เสนอแนวคิด  
6. ครู : รัชกาลที่ 6 ทรงใชพระนามแฝงหลายพระนาม เชน อัศวพาหุ      

ศรีอยุธยา เขียวหวาน 
 นักเรียน : “........................................” 
 ครู : ใช ขอโทษคะ ครูลืมไป 
 คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง 
 1) ครูขา หนูชอบกินแกงเขียวหวานคะ 
 2) ครูขา พระขรรคเพชรดวยคะ 
 3) ครูขา เขียวหวานเปนนามแฝงของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไมใชหรือคะ 
 4) ครูขา ไกเขียวไมใชหรือคะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นิกายไวษณพของศาสนาฮินดูนับถือเทพเจาองคใด 
 1) พระพรหม 2) พระนารายณ 3) พระอิศวร 4) พระอินทร  
2. ขอใดกลาวถึงหลักสติปฏฐาน ๔ ไมถูกตอง 
 1)  ทําใหไมมีความยึดติดดวยอํานาจกิเลสทั้งปวง 
 2)  มีสติระลึกรูกาย เวทนา จิต และสภาวธรรมเปนฐาน 
 3)  เปนขอปฏิบัติเพื่อรูแจงและเขาใจตามความเปนจริงของสิ่งทั้งปวง 
 4)  รูทั้งรูปธรรมและนามธรรมลวนเกิดดับไมเที่ยงเปนอัตตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) หมายถึงเงินในขอใด 
 1) ธนบัตร  เหรียญกษาปณ 
 2) ธนบัตร  เหรียญกษาปณ  เงินฝากเผื่อเรียก 
 3) ธนบัตร  เหรียญกษาปณ  เงินฝากเผื่อเรียก  เงินฝากประจํา  เงินฝากออม-

ทรัพย 
 4) ธนบัตร  เหรียญกษาปณ  เงินออมทั้งหมด  ตั๋วสัญญาใชเงิน  
4. มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตไดโดยใช

ทรัพยากรของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ตรงกับรายไดประชาชาติขอใด 
 1)  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
 2)  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) 
 3)  ผลิตภัณฑในประเทศสุทธิ (Net Domestic Product : NDP) 
 4)  ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ (Net National Product : NNP) 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ระตูตามติดพันดวยสันทัด    ผันผัดอาวุธกันไปมา 
   ไมไดกลาวถึงชนิดของอาวุธที่ใชในการตอสู 
  1) หอก 
  3) กระบี่ ชนิดของอาวุธที่ใชในการตอสู 
  4) พระแสง (ดาบ)  
2. เฉลย 1) เคล็ดลับที่ทําใหคนแกหมูบานนี้อายุยืนนาจะมาจากอาหารการกิน

และอากาศที่บริสุทธิ์ 
   มีคําประสม ไดแก เคล็ดลับ  คนแก  หมูบาน 
  2) มีคําประสม ไดแก นางชั้น  กลวยน้ําวา 
  3) และ 4) มีคําประสม ไดแก หมูบาน  คนแก  
3. เฉลย 4) แรงบันดาลใจ  

ความแตกตาง จิตร ภูมิศักดิ ์ หลี่เชิน 
1. อาชีพ เปนนักคิด นักเขียน กวี  เปนขาราชการทองถิ่น 
2. กลวิธีการเขียน เหมือนชาวนาเลาเรื่อง เหมือนจิตรกรวาดภาพ 
3. ระยะเวลาที่เขียน 30 ปกวา 1000 ปกวา  

   ความไมแตกตาง คือ แรงบันดาลใจ จากความทุกขของชาวนา  
4. เฉลย 1) กะทัดรัด  กระโดกกระเดก  กะพี้ไม 
   คําที่สะกดผิดมีอยู 1 คํา คือ 
   กะพี้ไม  ที่ถูกตอง คือ กระพี้ไม 
  2) คําที่สะกดผิดมีอยู 2 คํา คือ 
   ขะมุกขมอม  ที่ถูกตอง คือ ขะมุกขะมอม 
   ขะยักขยอน  ที่ถูกตอง คือ ขยักขยอน 
  3) คําที่สะกดผิดมีอยู 2 คํา คือ 
   ครางแคลง  ที่ถูกตอง คือ คลางแคลง 
   คึกครื้น  ที่ถูกตอง คือ ครึกครื้น 
  4) คําที่สะกดผิดมีอยู 2 คํา คือ 
   ตลกคนอง  ที่ถูกตอง คือ ตลกคะนอง 
   ตระเวณ  ที่ถูกตอง คือ ตระเวน 

 
5. เฉลย 3) เคียดแคน 
   เคียดแคน - ไมใชน้ําเสียงของผูเขียนขอความ 
  1) เสียดสี - ประชานิยมสมใจทําไดจริง 
  2) ประชดประชัน - เชิดชิงประชาธิปไตยได 
  4) เสนอแนวคิด - ชูรักษาสามสิ่งไวไรเทียมทาน  
6. เฉลย 4) ครูขา ไกเขียวไมใชหรือคะ 
   เปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พระนารายณ 
   นิกายไวษณพ นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ เรียกอีกอยาง

ลัทธิอวตาร  
2. เฉลย 4) รูทั้งรูปธรรมและนามธรรมลวนเกิดดับไมเที่ยงเปนอัตตา 
   สติปฏฐาน ๔ คือ ขอปฏิบัติเพื่อรูแจงเขาใจตามเปนจริงของสิ่งทั้ง

ปวง เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ตามกฎไตรลักษณ (สามัญลักษณะ) 
โดยไมมีความยึดติดดวยอํานาจกิเลสทั้งปวง มี 4 ระดับ ไดแก 

   1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูกายเปน
ฐาน โดยเขาใจวารางกาย คือ ธาตุ 4 (ดิน น้ํา ลม ไฟ) มาประชุมรวมกัน    
เปนรางกาย เปนรูปธรรม ไมเที่ยงแท เปนทุกข และเปนอนัตตา ตรงกับ      
กฎไตรลักษณ 

   2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูเวทนา  
เปนฐาน ไมมองวากําลังทุกข กําลังสุข หรือเฉยๆ แตเปนนามธรรมที่มาเกิดดับ 
เวทนา ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา 

   3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรูจิตเปนฐาน 
ระลึกรูเจตสิก และจิต มีสติ มองทุกสิ่งเปนนามธรรม เห็นความเกิดดับ       
จิตลวนไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา 

   4. ธรรมมานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึง การมีสติระลึกรู
สภาวธรรมเปนฐาน ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ลวนมีความเกิดดับ ไมเที่ยง  
เปนทุกข และเปนอนัตตา  

3. เฉลย 3) ธนบัตร  เหรียญกษาปณ  เงินฝากเผื่อเรียก  เงินฝากประจํา      
เงินฝากออมทรัพย 

  2) หมายถึง ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) 
  4) หมายถึง ปริมาณเงินในมือประชาชน (M2a)  
4. เฉลย 2)  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) 
   รายไดประชาชาติ หมายถึง รายไดที่ประชากรของประเทศไดรับ

จากการผลิตสินคาและบริการ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
   1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : 

GDP) คือ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ผลิตไดภายในอาณา
เขตของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

  2) ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : 
GNP) คือ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตได
โดยใชทรัพยากรของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

  3) ผลิตภัณฑในประเทศสุทธิ (Net Domestic Product : NDP) คือ 
มูลคาสุทธิของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ผลิตไดภายในอาณาเขต
ของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

  4) ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ (Net National Product : NNP) คือ 
มูลคาสุทธิของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตไดโดยใช
ทรัพยากรของประเทศ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


