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 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ความในขอใดใชคําที่เลียนเสียงธรรมชาติมากที่สุด 
 1) แสงดาววะวาวระกะวะวับ ดุจดับบเดนดวง 
 2) ฝนตกจั้กจั้ก มือซายถือปลา มือขวาถือผัก พอถึงที่พักวางผักวางปลา 
 3) จอกแจกจอแจ แมคาโหวกเหวก พระเอกลิเก หลบเจแมยก ฝนตกพรําพรํา 
 4) ผลัดกันทําย่ําเหยียบแลวยืนหยัด กระดูกดัดผัวะเผาะใหโผเผ แตยางเทา   

เกาเขยกดูเกกเก  
2. คําประพันธในขอใดกลาวถึงเสียงและการเคลื่อนไหว 
 1) ผีเสื้อสวยแตมสีที่กลีบแกม ชมพูแยมแดงระยับสลับมวง 
 2) ไมเทาเจาโฉมฉาย  หมตาดพรายกรายกรมา 
 3) ฝกตอยติ่งแตกจังหวะประชันกัน จักจั่นจี่เจื้อยรับเรื่อยรอง 
 4) ดอกไมปาปรุงกลิ่นประทิ่นปา อบบุหงามาลัยทั่วไพรกวาง  
3. บทประพันธในขอใดสะทอนความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 1) แมจะบังเกิดเหตุเภทพาล    ประการใดก็ตามแตเวรา 
 2) เปาลงดวยพระเวทวิทยา    มารดาก็ฟนตื่นโดยงาย 
 3) หมายจิตคิดจะใหมันบรรลัย    ไมสมใจจําเพาะเคราะหมันดี 
 4) ลงยันตราชะเอาปะอก    หยิบยกมงคลขึ้นใสหัว  
4. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 1) ในการสัมมนาครั้งนี้มีเบรก 15 นาที ในชวงเชาและบาย 
 2) ในปจจุบันอะโรมาเทอราปเปนที่นิยมกันมากในหมูนักแสดง 
 3) รถยนตรุนที่เหมียวซื้อมาใหมลาสุดมีแอรแบ็กทั้งสองดาน 
 4) ชางสรางบานเทพื้นบานใหฉันดวยปูนซีเมนตอยางดี  
5.  “ฉันรักเธอรักแทจริงไมกลิ้งกลอก ฉันไมหลอกรักจริงจริงไมทิ้งขวาง 
 ฉันรักเธอไมลวงลอหรืออําพราง ฉันไมหางทิ้งเธอไปแหงใด” 
 ขอใดนาจะเปนคําวิจารณของบทประพันธขางตนนี้มากที่สุด 
 1) ใชเสียงวรรณยุกตผิด 2) การใชสัมผัสเลือน 
 3) ลีลากลอนไมราบรื่น  4) ใจความซ้ําไปซ้ํามา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจาสามารถศึกษาไดจากสวนใดของ

พระไตรปฎก 
 1)  พระวินัยปฎก   2)  พระสุตตันตปฎก 
 3)  พระอภิธรรมปฎก  4)  พระอดีตชาดกปฎก  
2. พิธีแหนางแมวมีจุดมุงหมายคลายประเพณีใดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ผีตาโขน 2) บุญบั้งไฟ 3) ไหลเรือไฟ 4) แหปราสาทผึ้ง  
3. ผลงานชิ้นใดที่แสดงถึงลักษณะอันโดดเดนของงานจิตรกรรมศิลปะสมัยฟนฟู

ศิลปวิทยาการ 
 1)  ผลงานปเอตา (Pietà) 
 2)  ผลงานกําเนิดวีนัส (The Birth of Venus) 
 3)  ผลงานเดวิด (David)   
 4)  ผลงานโมเสส (Moses)  
4. บริษัทญี่ปุนนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไทย 5,000 ลานบาท เงินจํานวน

ดังกลาวจะปรากฏในรายการใดของดุลการชําระเงิน 
 1) บัญชีเดินสะพัด   2) บัญชีทุนเคลื่อนยาย 
 3) บัญชีเงินโอน เงินบริจาค 4) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. การที่รัฐบาลรับซื้อหอมแดงของเกษตรกรทั่วประเทศ เปนการใชนโยบายการเงิน

และนโยบายการคลังในวิธีใด 
 1) การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน 
 2) การประกันราคาขั้นสูงโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน 
 3) การกําหนดราคารับจํานําโดยรัฐบาลจายเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกร 
 4) การกําหนดราคาขั้นสูงโดยรัฐบาลปองกันการเกิดภาวะเงินเฟอขั้นรุนแรง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) จอกแจกจอแจ แมคาโหวกเหวก พระเอกลิเก หลบเจแมยก ฝนตก

พรําพรํา 
   จอกแจก เลียนเสียงคุย เสียงเจรจาดังๆ, โหวกเหวก เลียนเสียงรอง 

ตะโกน 
  1) ไมมีคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ 
  2) จั้กจั้ก เลียนเสียง ฝนตก 
  4) ผัวะเผาะ เลียนเสียงลั่นของกระดูก  
2. เฉลย 3) ฝกตอยติ่งแตกจังหวะประชันกัน    จักจั่นจี่เจื้อยรับเรื่อยรอง 
   มีภาพเคลื่อนไหว คือ การแตกของฝกตอยติ่ง และเสียงรองของ

จักจั่น ตัวเลือกอื่นไมปรากฏ  
3. เฉลย 1) แมจะบังเกิดเหตุเภทพาล    ประการใดก็ตามแตเวรา 
   ก็ตามแตเวรา ก็คือ เวรกรรมที่ไดทําไว ตรงกับความเชื่อใน     

พุทธศาสนาที่สอนใหคนเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม 
  2), 3) และ 4) เปนการแสดงความเชื่อเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือ

เรื่องไสยศาสตร  
4. เฉลย 4) ชางสรางบานเทพื้นบานใหฉันดวยปูนซีเมนตอยางดี 
   คําวา ซีเมนต ใชคําภาษาไทยแทนไมได 
  1) เบรก ใชคําภาษาไทยแทน คือ พัก 
  2) อะโรมาเทอราป ใชคําภาษาไทยแทน คือ สุคนธบําบัด 
  3) แอรแบ็ก ใชคําภาษาไทยแทน คือ ถุงลมนิรภัย  
5. เฉลย 4) ใจความซ้ําไปซ้ํามา 
   เนื้อหาของกลอนบทนี้มีอยูเพียงวา “รักจริงไมหลอกลวงและทอดทิ้ง” 

เทานั้น 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พระสุตตันตปฎก 
   โครงสรางของพระไตรปฎก แบงเปน 3 หมวด ไดแก 
   1. พระวินัยปฎก คือ พุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความ

เปนอยู ขนบธรรมเนียม และการดําเนินกิจการตางๆ ของภิกษุสงฆ 
   2. พระสุตตันตปฎก คือ พระธรรมเทศนา คําบรรยายตางๆ ที่

ตรัสไวใหเหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตลอดจนบทประพันธ เรื่องเลา และ
เรื่องราวทั้งหลาย 

   3. พระอภิธรรมปฎก คือ หลักธรรมและคําอธิบายที่เปนหลักวิชา
ลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ 

2. เฉลย 2) บุญบั้งไฟ 
   พิธีแหนางแมว เปนพิธีที่ทําเพื่อขอฝน คลายประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเปน

พิธีบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนนิยมทํากันในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป  
3. เฉลย 2)  ผลงานกําเนิดวีนัส (The Birth of Venus) 
   1. ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance Arts) หมายถึง 

การฟนฟูอุดมคติแนวความคิด และศิลปะของกรีกและโรมันสมัยคลาสสิก
ขึ้นมาอีกครั้ง และยังเนนความสําคัญของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลดวย  

   2.  ผลงานที่โดดเดน  
    2.1 งานจิตรกรรม เนนภาพวาดที่มีความตื้นลึกแบบภาพ 

เปอรสเปกตีฟ (Perspective) และคํานึงถึงเสน แสง เงา องคประกอบของภาพ      
มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด จิตรกรที่มีชื่อเสียง ไดแก ลีโอนารโด ดาวินซี 
(Leonardo da Vinci) ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก ภาพโมนาลิซา (Monalisa) 
และภาพพระกระยาหารมื้อสุดทาย (The Last Supper) และบอตติเชลลี 
(Botticelli) ผลงานไดแก ภาพกําเนิดวีนัส (The Birth of Venus) 

    2.2 ประติมากรรม ใหความสําคัญแกสรีระของมนุษยที่
เหมือนจริง แสดงความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความสมบูรณของเรือนราง
มนุษย สอดแทรกอารมณความรูสึกเขาไปในงานศิลปะดวยเพื่อเปนการปลุกเรา
อารมณผูดู ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก เดวิด (David) รูปแกะสลักหินออน 
ขนาดใหญเปลือยกาย รูปปนโมเสส (Moses) และ ปเอตา (Pietà) ในวิหาร
เซนตปเตอร โดยไมเคิล แองเจโล (Michael Angelo) ที่แสดงใหเห็นถึง
อารมณ ความรูสึกที่โศกเศราเหมือนมีชีวิตจริง 

    2.3 สถาปตยกรรม เนนการใชหลังคาโคงรูปโดมอยูตรงกลาง 
การใชประตูโคง การใชเสาขนาดใหญ ผลงานที่มีชื่อเสียง ไดแก วิหารเซนตปเตอร 
และมหาวิหารเซนตพอล โดยคริสโตเฟอร เรน (Chistopher Wren)  

4. เฉลย 2) บัญชีทุนเคลื่อนยาย 
   เงินลงทุน ตองอยูในบัญชีทุนเคลื่อนยายของบัญชีดุลการชําระเงิน 
  1) บัญชีเดินสะพัด แสดงดุลการคา ดุลบริการเงินโอน เงินบริจาค 
  4) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศเปนบัญชีที่เหลือจากรายรับ, รายจาย  
5. เฉลย 1) การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน 
   การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล (Government Interference with Price) 
   1. การประกันราคาขั้นต่ํา (Price Support) นิยมใชกับสินคา

ผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งอุปสงคมักมีความยืดหยุนนอย ในขณะที่อุปทาน
ควบคุมไดยากเพราะสวนหนึ่งขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ เชน ถาปใดดินฟา
อากาศดีก็จะผลิตไดมาก ทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดมากเกินไปทําใหราคาผลผลิต
จะตกต่ําลงอยางมาก กระทบตอรายไดของชาวไรชาวนาซึ่งสวนใหญยากจน ดังนั้น 
รัฐบาลจึงตองเขาชวยเหลือโดยใชวิธีการประกันราคาขั้นต่ํา ซึ่งแบงไดเปน 2 วิธี คือ 

    1.1 การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน 
     การประกันราคาขั้นต่ํา หมายถึง การที่รัฐบาลประกาศ

ราคาประกัน และใชกฎหมายบังคับใหผูซื้อทุกรายซื้อสินคานั้นในราคาประกัน 
มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย และถาหากเกษตรกรไมสามารถขายผลผลิต
แกพอคาในราคาประกันได รัฐบาลก็จะรับซื้อโดยไมจํากัดจํานวน 

     1.2 การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลจายเงินอุดหนุนใหแก
เกษตรกร 

     รัฐบาลจะกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว แตปลอยใหมีการ
ซื้อขายตามกลไกราคาในตลาด และรัฐบาลจายเงินชดเชยเทากับสวนตาง
ระหวางราคาประกันกับราคาตลาดใหแกเกษตรกร 

   2. การกําหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) มักนํามาใชในเวลาที่
สินคาและบริการเกิดการขาดแคลนอยางมาก ทําใหราคาสินคาและบริการตางๆ 
นั้นสูงขึ้นอยางรวดเร็วจนอาจกลายเปนเงินเฟอขั้นรุนแรงได ซึ่งเหตุการณอยาง
นี้จะปรากฏเสมอ เชน ในชวงสงคราม เปนตน 

   3. การรับจํานํา (Mortgage Price) โดยกําหนดราคารับจํานํา 
(Mortgage Price) ที่สูงกวาราคาตลาด 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


