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 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “การศึกษาทําใหคนหลุดพนจากความโงเขลา 
 พัฒนามาเปนคนฉลาดมีมันสมอง 
 และสติปญญาทําใหเราเขาใจโลกใบนี้ 
 รอดพนจากความยากลําบาก และความอดอยาก 
 การศึกษาจะเปนสมบัติที่ติดตัวเราไปจนวันตาย 
 ถาวันนี้เราไมเห็นคุณคาของการศึกษา 
 ปลอยใหโอกาสหลุดลอยไปเพียงเพราะความเกียจคราน 
 วันขางหนาเราจะตองหันกลับมามอง และนึกถึงมัน 
 ดวยความเสียดายอยางที่สุด” 
 ขอความขางตนเปนโวหารชนิดใด 
 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 3) เทศนาโวหาร 4) อธิบายโวหาร  
2. ขอใดมีชื่อดอกไมมากที่สุด 
 1) แถวโนนก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง 
 2) ถัดนั่นก็สายหยุดประยงคและยมโดย 
 3) ดานซายดาวเรืองบานไมรูโรยก็ราดอก 
 4) ดานขวาก็ขาวตอกพระรวงคูประดูนา  
3. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 1) ทาปากแดงๆ อยางนี้นากลัว 2) อยาพูดคอยๆ ฉันไมไดยิน 
 3) ลบออกเร็วๆ ครูกําลังเดินมา 4) ฝนตกพรําๆ อยางนี้ ทําใหนารําคาญ  
4.  “เพราะทรงพระราชดํารเิห็นวาเปนหนังสืออันสมควรแปลไวเพื่อประโยชน

ราชการบานเมือง” ขอใดคือความหมายของคําที่ขีดเสนใต (ตามลําดับ) 
 1) รัชกาลที่ 2  รามเกียรติ์ 2) รัชกาลที่ 2  อิเหนา 
 3) รัชกาลที่ 1  ราชาธิราช 4) รัชกาลที่ 1  สามกก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หนาที่สําคัญที่สุดของธนาคารแหงประเทศไทย คือขอใด 
 1) ออกและพิมพธนบัตร 
 2) รักษาทุนสํารองระหวางประเทศ 
 3) เปนนายธนาคารใหรัฐบาล 
 4) รักษาเสถียรภาพดานการเงินของประเทศ  
2. ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินฝด 
 1)  การผลิตลดลงจึงเกิดการวางงานทําใหประชาชนขาดรายได 
 2)  ผูที่เสียประโยชน คือ ผูมีรายไดจากกําไรและลูกหนี้ 
 3)  ผูที่ไดรับประโยชน คือ ผูมีรายไดประจําและเจาหนี้ 
 4)  อํานาจซื้อเพิ่มขึ้น สินคาจึงขาดแคลนอยางมาก  
3. ขอใดเปนสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) 
 1) กระจายรายไดและความเจริญสูชนบท 
 2) รักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ 
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป 
 4) สรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดสัดสวนประชากรยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สัญลักษณ  จะปรากฏในแผนที่ชนิดใด 
 1) แผนที่กายภาพ (Physical Maps) 2) แผนที่รัฐกิจ (Political Maps)  
 3) แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) 4) แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) เทศนาโวหาร 
   มีเนื้อความทํานองสั่งสอน ใหคติ ขอคิด 
  1) บรรยายโวหาร ใชเลาเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวตางๆ ตามลําดับ

เหตุการณ 
  2) พรรณนาโวหาร พูดรําพันถึงสิ่งตางๆ ตามที่ตนพบเห็น 
  4) อธิบายโวหาร อธิบายใหแจมแจงสนับสนุน ความคิดเห็น ใหหนักแนน

นาเชื่อถือ  
2. เฉลย 1) แถวโนนก็แกวเกดพิกุลแกมกับกาหลง 
   มีชื่อดอกไม 4 ชนิด คือ แกว เกด พิกุล และกาหลง 
  2) มีชื่อดอกไม 2 ชนิด คือ สายหยุด และประยงค (ยมโดย ไมใช

ดอกไม แตเปนตนไมประเภทเฟน เกาะตนไมใหญ) 
  3) มีชื่อดอกไม 2 ชนิด คือ ดาวเรือง และบานไมรูโรย 
  4) มีชื่อดอกไม 2 ชนิด คือ ขาวตอกพระรวง และประดูนา  
3. เฉลย 4) ฝนตกพรําๆ อยางนี้ ทําใหนารําคาญ 
   คําวา “พรําๆ” ตองใชเปนคําซ้ําเสมอ  
4. เฉลย 4) รัชกาลที่ 1  สามกก 
   ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ ชั้น ม.6 หนา 47 บทวิเคราะหเรื่อง      

“สามกก” กลาวไววา “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรง  
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพระยาพระคลัง (หน) อํานวยการ
แปลเรื่องสามกกเปนภาษาไทยนั้น เพราะทรงพระราชดําริเห็นวาเปนหนังสืออัน
ควรแปลไว เพื่อประโยชนราชการบานเมือง” 

   ทรงพระราชดําริ หมายถึง รัชกาลที่ 1 
   หนังสือ หมายถึง สามกก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) รักษาเสถียรภาพดานการเงินของประเทศ 
  1), 2) และ 3) และเปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยเหมือนกัน 

แตตัวเลือก 4) ถูกที่สุด  
2. เฉลย 4)  อํานาจซื้อเพิ่มขึ้น สินคาจึงขาดแคลนอยางมาก 
   ภาวะเงินฝด คือ ปริมาณเงินในระบบมีนอยกวาความตองการ หรือ 

ภาวะที่สินคาโดยทั่วไปมีระดับราคาลดลงเรื่อยๆ อยางตอเนื่องเปนเวลานาน   
การที่ราคาสินคาลดลงนั้นจะเกิดจากอุปสงครวมมีนอยกวาอุปทานรวมใน
ขณะนั้น ทําใหผูผลิตจําเปนตองลดราคาสินคา ลดจํานวนผลิต และทําใหเกิดการ
วางงานขึ้น รายไดตกต่ําลง ธุรกิจไมสามารถชําระหนี้สินคืน ทําใหสถาบัน
การเงินไดรับการกระทบกระเทือนอยางมาก เพราะเรียกเก็บหนี้ไมได หรือมี   
หนี้สูญ การปลอยสินเชื่อถูกจํากัดเขมงวด ดอกเบี้ยจึงสูงขึ้น ไมมีการกูยืมไป
ลงทุน เศรษฐกิจจึงตกต่ํา    

   ผลกระทบของภาวะเงินฝด 
   1. ผลตอประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องของรายไดที่มีอยู กลาวคือ 

ภาวะเงินฝดทําใหเงินมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น ผูที่ไดรับประโยชน คือ ผูมีรายได
ประจําและเจาหนี้ สวนผูที่เสียประโยชน คือ ผูมีรายไดจากกําไรและลูกหนี้ 

   2. ผลตอระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะที่ภาวะการลงทุน 
การผลิตที่ลดลงจึงเกิดการวางงานทําใหประชาชนขาดรายได อํานาจซื้อตกต่ําลง 
สินคาจะตกคางอยูในคลังสินคาอยางมาก กําไรธุรกิจลดนอยลงหรือเกิดภาวะ 
การขาดทุนอยางรุนแรง สภาพเศรษฐกิจของประเทศจะซบเซาตกต่ํา รายได
ประชาชาติจะถดถอยลง  

3. เฉลย 4) สรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดสัดสวนประชากรยากจน 
   สรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดสัดสวนประชากรยากจน 

เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

  1) และ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-
2539) 

  3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  
4. เฉลย 3)  แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) 
   1. แผนที่กายภาพ (Physical Maps) แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

โดยใชสัญลักษณแทนสวนตางๆของภูมิประเทศ และสีเปนเครื่องหมายแสดง
ความสูงต่ําของภูมิประเทศ (สีน้ําตาลแสดงถึงภูเขา สีฟาแสดงถึงพื้นน้ํา สีเขียว
แสดงถึงที่ราบ) เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศ แผนที่แสดง
ภูเขาและแมน้ําในภาคเหนือ 

   2. แผนที่รัฐกิจ (Political Maps) แสดงอาณาเขต แบงเขตการ
ปกครอง แสดงที่ตั้งของเมือง เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดและภาค 
โดยจะตองแสดงชื่อเมืองสําคัญและอาจมีการใชสีตางๆ มาแบงอาณาเขตได 

   3. แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) จัดทําขึ้นเพื่อ
จุดมุงหมายเฉพาะกิจอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อนําไปใชประโยชนเฉพาะ
อยาง โดยใสแตเฉพาะรายละเอียดที่ตองการเทานั้น แสดงที่ตั้งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
หรือกลุมใดเปนการเฉพาะ เชน แผนที่แสดงเสนทางดวน แผนที่แสดงเสนทาง
รถยนต แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย แผนที่แสดงปาไม แผนที่
แสดงชนิดของดิน แผนที่แสดงสถานที่ทองเที่ยว แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัทหางราน 
แผนที่แสดงแรธาตุ  

   4. แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) 
    - แสดงการกระจายตัวและลักษณะการวางตัวของหินแข็งที่

โผลบริเวณผิวโลก (Outcrop) หรือของหนวยหิน (Rock Unit) ซึ่งอาจโผลหรือ
วินิจฉัยไดวาอยูใตดินในบริเวณนั้น 

    - แสดงชั้นตะกอนและวัสดุปกคลุมตางๆ ที่ยังไมแข็งตัว 
สวนมากจัดทําโดยกรมทรัพยากรธรณี เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานทางธรณีวิทยา 

   5. แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Maps) แสดงการทํากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย 

     - แผนที่แสดงแหลงทรัพยากรแรธาตุในประเทศ 
     - แผนที่แสดงแหลงเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ 
     - แผนที่แสดงเขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


