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 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
 1) คุณยายตุมทูลเกลาฯ ถวายดอกบัวแกสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 2) คุณยายตุมทูลเกลาฯ ถวายดอกบัวแดสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 3) คุณยายตุมนอมเกลาฯ ถวายดอกบัวแกสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 4) คุณยายตุมนอมเกลาฯ ถวายดอกบัวแดสมเด็จพระเจาอยูหัว  
2. ขอใดแสดงใหเห็นวามนุษยตกอยูใตอิทธิพลของภาษา 
 1) นิภาวรรณเชื่อเรื่องไสยศาสตรจึงนิยมสะสมของขลัง 
 2) นราวดีตั้งชื่อลูกแมวสีขาวลายจุดที่ไดมาวาทองมา 
 3) นาริสาเขารวมพิธีไหวครูดนตรีเปนประจําทุกป 
 4) นุชนาถชอบกินขนมกง ขนมลา ในเทศกาลสารทเดือนสิบ  
3. ขอใดจัดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) พบพาน  ดานชา  เบื่อหนาย  ชักจูง 
 2) แกเฒา  รากเหงา  ทางลัด  ยากจน 
 3) แทรกซอน  ออนไหว  บอกเลา  ภาพเขียน 
 4) โปรงใส  การบาน  นบนอบ  กราบไหว  
4. คําประพันธตอไปนี้ใหรสวรรณคดีดานใด 
 “แลมีฝูงผูหญิงในแผนดินนั้นงามทุกคน รูปทรงเขานั้นบมิต่ํา บมิสูง บมิพีบมิผอม 

บมิขาวบมิดํา สีสมบูรณงามดั่งทองอันสุกเหลืองเรืองเปนที่พึงจูงชายทุกคนแล” 
 1) เสาวรจนี 2) พิโรธวาทัง 3) นารีปราโมทย 4) สัลลาปงคพิสัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ในแผนที่อากาศบริเวณที่มีสัญลักษณ H จะเกิดสิ่งใดขึ้น 
 1) ทองฟาแจมใส อากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
 2) ทองฟามีเมฆมาก อากาศเย็นเพราะมีลมออนเกิดขึ้น 
 3) เกิดพายุดีเปรสชั่น และอาจรุนแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน 
 4) เกิดพายุฤดูรอน ฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง อาจมีลูกเห็บตก  
2. เรื่องราวเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม (The New Testament) ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
 1) นักบุญทานตางๆ เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนมแลว 
 2) พระเยซูเปนผูบันทึกเรื่องราวของพระองคเองตลอดพระชนมชีพ 
 3) เรื่องราวกลาวยอนไปถึงโมเสสและการอพยพของชาวยิวออกจากอียิปต 
 4) พระเปนเจามาดลใจใหพระสันตะปาปาพระองคแรกทรงเรียบเรียงเขียนขึ้น  
3. การทํานิติกรรมในขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
 1) การทําพินัยกรรมถือเปนนิติกรรมฝายเดียวที่ไมตองทําตามแบบ 
 2) สัญญาจางแรงงานตองทําทั้งสองฝายเพื่อมีคาตอบแทนซึ่งกันและกัน 
 3) สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตองทําตามแบบจึงจะมีผลสมบูรณบังคับใชไดทันที 
 4) การทําสัญญาประกันชีวิตทําขณะที่ยังมีชีวิตและเกิดผลระหวางที่ผูทํานิติ

กรรมยังมีชีวิตอยูเทานั้น  
4. ในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณสมบัติพิเศษไมเหมือนใครและไมสามารถหา

สินคาอื่นๆ มาทดแทนได จะเกิดขึ้นในตลาดลักษณะใด 
 1) ตลาดแขงขันสมบูรณ 2) ตลาดที่มีผูขายนอยราย 
 3) ตลาดผูกขาด   4) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คุณยายตุมทูลเกลาฯ ถวายดอกบัวแดสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   1. ทูลเกลาฯ (ทูลเกลาทูลกระหมอม ใชในการถวายของเล็กแด

สมเด็จพระเจาอยูหัว) 
    ใชคําวา “แด” กับผูที่อาวุโสกวาหรืออยูในฐานะที่สูงกวา 
   2. นอมเกลาฯ (นอมเกลานอมกระหมอม ใชในการถวายของใหญ

แดสมเด็จพระเจาอยูหัว)  
2. เฉลย 2) นราวดีตั้งชื่อลูกแมวสีขาวลายจุดที่ไดมาวาทองมา 
   สังเกตจากการตั้งชื่อแมววาทองมาซึ่งแสดงถึงการนําโชคลาภมา 
  1), 3) และ 4) ไมแสดงถึงอิทธิพลของภาษาแตปรากฏความเชื่อ     

สวนบุคคลเทานั้น  
3. เฉลย 1) พบพาน  ดานชา  เบื่อหนาย  ชักจูง 
  2) ทางลัด  
  3) ภาพเขียน  เปนคําประสม 
  4) การบาน   
4. เฉลย 1) เสาวรจนี 
   เสาวรจนี คือ รสแหงความงาม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ทองฟาแจมใส อากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
   1. แผนที่อากาศ แผนที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพกาลอากาศ  

ที่ไดรับมาจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ โดยเขียนตามแบบที่องคการอุตุนิยม-
วิทยาโลกกําหนดขึ้นดวยตัวเลข และสัญลักษณ ตามตําแหนงตางๆ ที่กําหนดไว 

   2. ความกดอากาศ แรงที่กระทําตอพื้นโลกอันเนื่องจากน้ําหนัก
ของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งเปนลําของบรรยากาศตั้งแตพื้นโลกขึ้นไป จนถึง
เขตสูงสุดของบรรยากาศ 

   3. การแบงประเภทของความกดอากาศ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    1. ความกดอากาศสูง (High pressure areas) หมายถึง 

บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกวาบริเวณขางเคียง บริเวณที่มีความกดอากาศสูง
นี้จะมีทองฟาแจมใสและอากาศหนาวเย็นกระแสลมจะพัดเวียนออกจาก
ศูนยกลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) อิทธิพลของความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนทําใหประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 

    2. ความกดอากาศต่ํา (Low pressure areas) หมายถึง บริเวณ
ที่มีความกดอากาศต่ํากวาบริเวณขางเคียง กระแสลมจะพัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
คลายกนหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) บริเวณที่มีความ    
กดอากาศต่ํานี้ ทองฟาจะมีเมฆมาก รูสึกเย็นเพราะเกิดลมขึ้น แตถาหากมี  
ความกดอากาศต่ํามาก ก็จะเปนพายุดีเปรสชั่น และอาจรุนแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน  

2. เฉลย 1) นักบุญทานตางๆ เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนมแลว 
   พันธสัญญาใหม (พระคริสตธรรมใหม) ทุกเลมเขียนโดยนักบุญ 

ซึ่งสวนใหญเปนอัครทูต และทุกเลมเขียนขึ้นหลังการตรึงพระเยซูบนไมกางเขน  
   แมวาพระเยซูจะไมไดทรงเขียนดวยพระองคเอง แตคริสตศาสนิกชน 

เชื่อวาผูเขียนไดเขียนขึ้นจากการดลใจ และการทรงนําของพระเปนเจา และพระเยซ ู
ผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์  

   เนื้อหาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจา มนุษย บาป แผนการของ  
พระเจาในการชวยมนุษยใหรอดพนจากความพินาศอันเนื่องจากความบาป สู
ชีวิตนิรันดร การประกาศขาวดีแหงความรอด การยอมรับการทรมาน และการ
ไถบาปของมนุษยโดยพระเยซู การกลับคืนชีพอยางรุงโรจน การสงพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์มายังอัครทูต 

   พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) เปนหนังสือ 5 เลมแรก
ของพระคัมภีรไบเบิล เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับประเพณีของชาวยิวและชาวคริสต 
และยังเปนเปนหนังสือที่วาดวยกฎหมายซึ่งชาวยิว เรียกวา โตรา (Torah)    
หรือหนังสือของโมเสส หรือหนังสือกฎหมายโมเสส หรือหนังสือหาเลม 
(Pentateuch) รายละเอียดกลาวเกี่ยวกับการสรางโลกและจุดเริ่มตนของ
มนุษยชาติ การออกจากประเทศอียิปตของชาวอิสราเอล เปนตน  

3. เฉลย 3)  สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตองทําตามแบบจึงจะมีผลสมบูรณ
บังคับใชไดทันที 

   นิติกรรมที่ตองทําตามแบบ เปนนิติกรรมที่กฎหมายกําหนดแบบ
หรือวิธีการในการทํานิติกรรมนั้นเปนพิเศษ มิฉะนั้นจะไมเกิดผลทางกฎหมาย
และตกเปนโมฆะ เชน สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาจํานอง การทํา
พินัยกรรม การสมรส เปนตน  

   นิติกรรมที่ไมตองทําตามแบบ เปนนิติกรรมที่มีผลสมบูรณดวยการ
แสดงเจตนาเทานั้นและจะมีผลใชบังคับทันทีที่มีการทํานิติกรรมกัน เชน สัญญา
จางแรงงาน เปนตน  

4. เฉลย 3) ตลาดผูกขาด 
   ตลาด แบงตามลักษณะของการแขงขันได 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
   1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfectly competitive market) 

เปนตลาดที่มีการแขงขันกันอยางเต็มที่ระหวางผูซื้อและผูขาย ทําใหราคาและ
ปริมาณสินคาที่ซื้อขายกันถูกกําหนดโดยกลไกตลาด 

    ลักษณะสําคัญ คือ มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก สินคาที่ขายมี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ ปจจัยการผลิตทุกชนิดเคลื่อนยายไดโดยเสรี 
การเขา-ออกจากการแขงขันในตลาดทําไดอยางเสรี 

   2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfectly competitive market) 
เปนตลาดที่ผูผลิตสามารถกระทําการบางอยางเพื่อควบคุมราคาผลผลิตของตนได 
หรือเปนผูกําหนดราคา (Price maker) ได  

    ลักษณะสําคัญ คือ มีผูขายจํานวนไมมาก สินคาที่ขายมี
ลักษณะแตกตางกัน การเขา-ออกจากการแขงขันในตลาดทําไดยาก ผูซื้อ และ
ผูขายมีความรอบรูเกี่ยวกับสภาพของตลาดไมสมบูรณ แบงยอยไดอีก 3 
ลักษณะ คือ 

   1. ตลาดผูกขาด (Monopoly market) การผูกขาดในตลาดเกิดจาก  
    1.1 การผูกขาดโดยกฎหมาย 
    1.2 ผูกขาดโดยความสามารถเฉพาะดาน = (สินคาอื่นมา

ทดแทนไมได) 
    1.3 มีผูขายรายเดียว หรือกลุมเดียว 
    1.4 สินคามีลักษณะเปนเอกภาพ = (คุณสมบัติพิเศษไมเหมือนใคร) 
    1.5 ผูผูกขาดสามารถกําหนดราคาเพื่อใหไดกําไรสูงสุด  
    1.6 ผูขายสามารถกีดกันผูขายรายอื่นได 
   2. ตลาดกึ่งแขงขันกึง่ผูกขาด (Monopolistic competition market) 

มีผูขายจํานวนมาก สินคามีลักษณะตางกันเล็กนอย แตสามารถใชทดแทนกัน
ไดดี ผูขายไมสามารถกีดกันผูขายรายอื่นได 

   3. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly market) มีผูขายตั้งแต 2 
รายขึ้นไป สินคามีลักษณะตางกันเล็กนอย แตสามารถใชทดแทนกันไดดี มีการ
แขงขันที่ไมใชราคา (Non-price competition) 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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