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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.   “จากมามาลิ่วล้ํา ลําบาง 
  บางยี่เรือราพลาง พี่พรอง 
  เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา 
  บางบรับคําคลอง คลาวน้ําตาคลอ” 
 คําประพันธขางตนปรากฏลักษณะทางวรรณศิลปขอใดเดนชัดที่สุด 
 1) การเลนคํา   2) การใชภาพพจนประเภทบุคลาธิษฐาน 
 3) การสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ 4) การสรรคําไดอยางไพเราะ  
2.  “บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกเปนงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-   

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงผูกเรื่องอยางรัดกุมและดําเนินเรื่อง    
โดยใชบทสนทนาของตัวละครโตตอบกัน มีตัวละครสําคัญ คือ พระยาภักดีนฤนาถ 
นายล้ํา และแมลออ ซึ่งเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่พอมีตอลูก ความเสียสละ
ของพอ หากใครไดอานบทละครเรื่องนี้คงจะเขาใจความรักของพอมากยิ่งขึ้น” 

 ขอความขางตนปรากฏอักษรควบกล้ํา และอักษรนํา ตรงตามขอใด (นับคําซ้ํา) 
 1) ปรากฏคําควบกล้ําแท 9 คํา คําควบกล้ําไมแท 1 คํา และไมปรากฏอักษรนํา 
 2) ปรากฏคําควบกล้ําแท 9 คํา คําควบกล้ําไมแท 2 คํา และอักษรนํา 1 คํา 
 3) ปรากฏคําควบกล้ําแท 10 คํา คําควบกล้ําไมแท 2 คํา และไมปรากฏอักษรนํา 
 4) ปรากฏคําควบกล้ําแท 10 คํา คําควบกล้ําไมแท 1 คํา และอักษรนํา 1 คํา  
3. ขอใดใชคํา “ที่, ซึ่ง, อัน” ไมถูกตอง 
 1) แอรตัวซึ่งเพิ่งซื้อมาใหมเสียอีกแลว 
 2) เรื่องราวอันเปนความลับของพงศาวดารแมกระทั่งผูเขียนเองก็เปดเผยมิได 
 3) พระพุทธรูปประจําจังหวัดซึ่งประดิษฐานอยูที่ศาลหลักเมืองเปนศูนย    

ความศรัทธาของประชาชน 
 4) นักเรียนคนที่นั่งอยูหลังสุดเปนหัวหนาหองหญิง  
4. ประโยคในขอใดตางชนิดจากขออื่น 
 1) อากาศที่สะอาดบริสุทธิ์คืออากาศยามเชา 
 2) เด็กๆ ที่แสดงละครกําลังแตงตัว 
 3) อาจารยใหญใหโอวาทวานักเรียนทุกคนตองตั้งใจเรียน 
 4) ฉันซื้อตุกตาหมีตัวใหญที่ศูนยการคามาบุญครอง  
5. คําประพันธตอไปนี้ปรากฏรสวรรณคดีตรงกับขอใด 
  “อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด แคนโอรสราวกับไฟไหมมังสา 
 ชางหลอกหลอนผอนผันจํานรรจา แมนจะวาโดยดีเห็นมิฟง” 
 1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย 3) พิโรธวาทัง 4) สัลลาปงคพิสัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ราคาสินคาชนิดหนึ่งเทากับ 40 บาท อุปสงคของสินคานั้นเทากับ 100 หนวย 

อุปทานของสินคาเทากับ 80 หนวย การปรับตัวตามกลไกราคาที่เกิดขึ้น        
จะเปนไปตามขอใด 

 1) ราคาใหมเทากับ 44 บาท อุปสงคเทากับ 120 หนวย อุปทานเทากับ 100 หนวย 
 2) ราคาใหมเทากับ 42 บาท อุปสงคเทากับ 90 หนวย อุปทานเทากับ 85 หนวย 
 3) ราคาใหมเทากับ 38 บาท อุปสงคเทากับ 95 หนวย อุปทานเทากับ 75 หนวย 
 4) ราคาใหมเทากับ 36 บาท อุปสงคเทากับ 140 หนวย อุปทานเทากับ 90 หนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. มลรัฐอะแลสกามีความสําคัญตอสหรัฐอเมริกาในดานใด 
 1) เปนแหลงน้ํามันและแกสธรรมชาติ 
 2) มีแหลงผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา 
 3) เปนแหลงทองเที่ยว  
 4) เปนแหลงเกษตรกรรม  
3. หลักฐานทางโบราณคดี เครื่องมือหินที่เปนเครื่องมือทําดวยหินใชขุด เครื่องมือหิน 

ที่ใชสับ ตัด ขวานหินขนาดใหญพบที่อําเภอบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดอยูใน
ยุคใด 

 1) ยุคหินเกา 2) ยุคหินกลาง 3) ยุคหินใหม 4) ยุคสําริด  
4. เด็กหญิงมานี และเด็กชายมานะ สองพี่นองตั้งใจจะชกมวยเพื่อหารายไดชวย

ครอบครัว พอกับแมจึงบอกวาการจะชกมวยตองหมั่นซอมเพื่อฝกทางมวยให
แคลวคลองวองไว ตื่นตี 5 และจัดตารางใหซอมทุกวัน ทั้งกอนไปเรียนและหลัง
เลิกเรียนแลว ถาเด็กหญิงมานี และเด็กชายมานะเกิดความเกียจครานขึ้นมา  
ไมอยากตื่นเชา ไมอยากมีวินัยตามตารางซอม เราจะใชพุทธศาสนสุภาษิตใดกับ
เด็กทั้งสองเพื่อใหกําลังใจเขาทั้งสอง 

 1) สงฺขารา ปรมา ทุกขา 2) ธมฺมจารี สุขํ เสติ 
 3) สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ  4) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย  
5. พระพุทธรูปปางหามญาติเปนหลักฐานแสดงพุทธจริยาดานใด 
 1) โลกัตถะจริยา 2) ญาตัตถจริยา 3) พุทธัตถจริยา 4) ธัมมัตถจริยา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) การใชภาพพจนประเภทบุคลาธิษฐาน 
   บุคลาธิษฐาน คือ ภาพพจนที่ใชกลาวถึงสิ่งตางๆ ที่ไมมีชีวิต หรือ

สิ่งมีชีวิตที่ไมใชมนุษย โดยใหสิ่งตางๆ เหลานี้แสดงกิริยาอาการและความรูสึก
ไดเหมือนมนุษย 

   จากคําประพันธ ผูประพันธฝากใหเรือชวยพานางมาพบกับตน  
2. เฉลย 4) ปรากฏคําควบกล้ําแท 10 คํา คําควบกล้ําไมแท 1 คํา และ

อักษรนํา 1 คํา 
   ปรากฏคําควบกล้ําแท 10 คํา คําควบกล้ําไมแท 1 คํา และ

อักษรนํา 1 คํา ดังนี้ 
   “บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกเปนงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงผูกเรื่องอยางรัดกุมและดําเนินเรื่องโดยใช
บทสนทนาของตัวละครโตตอบกัน มีตัวละครสําคัญ คือ พระยาภักดีนฤนาถ 
นายล้ํา และแมลออ ซึ่งเรื่องนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่พอมีตอลูก ความเสียสละ
ของพอ หากใครไดอานบทละครเรื่องนี้คงจะเขาใจความรักของพอมากยิ่งขึ้น” 

   คําควบกล้ําแท 10 คํา ไดแก คําวา “พระ, พระ, พระ, เกลา, พระ, 
พระ, ความ, ความ, ใคร, ความ” 

   คําควบกล้ําไมแท 1 คํา ไดแก คําวา “ทรง” 
   อักษรนํา 1 คํา ไดแก คําวา “อยาง” 

3. เฉลย 1) แอรตัวซึ่งเพิ่งซื้อมาใหมเสียอีกแลว 
   ที่ถูกตอง คือ แอรตัวที่เพิ่งซื้อมาใหมเสียอีกแลว  
4. เฉลย 4) ฉันซื้อตุกตาหมีตัวใหญที่ศูนยการคามาบุญครอง 
   เปนประโยคความเดียว 
  1), 2) และ 3) เปนประโยคความซอน  
5. เฉลย 3) พิโรธวาทัง 
   พิโรธวาทัง คือ การแสดงอารมณโกรธ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ราคาใหมเทากับ 42 บาท อุปสงคเทากับ 90 หนวย อุปทานเทากับ 

85 หนวย 
   จากโจทยอุปสงคของสินคาเทากับ 100 หนวย อุปทานของสินคา

เทากับ 80 หนวย แสดงวาอุปสงคมีมากกวาอุปทาน หรือปริมาณเสนอซื้อ      
มีมากกวาปริมาณเสนอขาย ดังนั้นสินคาจึงมีแนวโนมขาดตลาด ทําใหการปรับตัว
ตามกลไกราคาในตลาดจะตองปรับตวัสูงขึน้ จึงตัดตัวเลือก 3) และ 4) เหลือตวัเลือก 
1) และ 2) ซึ่งถาพิจารณาตามกฎอุปสงค กฎอุปทานแลว เมื่อราคาเพิ่มขึ้นอุปสงค
จะลดลง และอุปทานจะสูงขึ้น ซึ่งตรงกับตัวเลือก 2) ตัวเลือก 1) จึงไมถูกตอง 
เพราะราคาเพิ่มขึ้นอุปสงคก็เพิ่มขึ้น (เพิ่มจาก 100 หนวยเปน 120 หนวย)  

2. เฉลย 1) เปนแหลงน้ํามันและแกสธรรมชาติ 
   น้ํามันและแกสธรรมชาติเปนอุตสาหกรรมหลักของมลรัฐอะแลสกา 

และมากกวา 80% ของรายไดของรัฐมาจากการกลั่นน้ํามัน  
3. เฉลย 1) ยุคหินเกา 
   ยุคหินเกา เครื่องมือที่คนพบจะเปนหินที่มีลักษณะหยาบ ใหญ    

มีการตกแตงไมมาก 
  2) ยุคหินกลาง เครื่องมือเครื่องใชนอกจากหิน ยังมีเครื่องปนดินเผา 

เครื่องมือที่เปนเครื่องใชปลายแหลม เปนตน 
  3) ยุคหินใหม จะพบเครื่องมือที่มีการตกแตงมากขึ้น เชน ขวานหินขัด 

เครื่องประดับ ภาชนะดินเผามีการตกแตงลวดลายภาชนะ เปนตน 
  4) ยุคสําริด พบเครื่องมือที่มีรายละเอียดมากขึ้น เชน ภาชนะดินเผา

เคลือบโคลนสีแดง เครื่องประดับ ตุมหูที่ทําจากสําริด (ทองแดงผสมดีบุก) เปนตน  
4. เฉลย 4) อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย 
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย : ชนะตนนั่นแหละดี 
  1) สงฺขารา ปรมา ทุกขา : สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง 
  2) ธมฺมจารี สุขํ เสติ : ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข 
  3) สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ : ฟงดวยดียอมไดปญญา  
5. เฉลย 2) ญาตัตถจริยา 
   ญาตัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนของพระพุทธเจาตอ     

พระประยูรญาติ 
  1) โลกัตถะจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนของพระพุทธเจาตอชาวโลก 

ภายหลังการตรัสรูเปนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว 
  3) พุทธัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนของพระพุทธเจาตามหนาที่

และความรับผิดชอบในฐานะที่ทรงเปนพระบรมศาสนา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


