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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดจัดเปนการใชคําถามเชิงวาทศิลป 
 1) อันของสูงแมปองตองจิต    ไมคิดปนปายแลวจะไดหรือ 
 2) อันวาความกรุณาปรานี    จะมีใครบังคับก็หาไม 
 3) ถาคนไทยหันมาฆากันเอง    จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง 
 4) แมนใครรักรักมั่งชังชังตอบ    ใหรอบคอบคิดอานนะหลานหนา  
2. ขอใดมีลักษณะของการตั้งคําถามตางจากขออื่น 
 1) ใครคือผูที่ชวยใหขุนแผนออกมาจากคุก 
 2) ทําไมนางวันทองจึงรักขุนแผนมากกวาขุนชาง 
 3) ระหวางนางวันทองกับนางแกวกิริยาใครมีเสนหมากกวากัน 
 4) ชีวิตรักของนางวันทองสะทอนใหเห็นถึงนิสัยของผูชายอยางไร  
3.  “เหลือบเห็นกวางขําดําขลับ งามสรรพสะพรั่งดั่งเลขา 
 งามเขาเปนกิ่งกาญจนา งามตานิลรัตนรูจี 
 คอกงเปนวงราววาด  รูปสะอาดราวนางสําอางศรี 
 เหลียวหนามาดูภูมี  งามดังนารีชําเลืองอาย 
 ยามวิ่งวิ่งเร็วดังลมสง ตัดตรงทุงพลัดผันผาย 
 ปนกษัตริยเรงรัดพรรณราย กระทั่งถึงชายไพรวัน” 
 คําประพันธตอไปนี้มีการใชภาพพจนกี่แหง 
 1) 6 แหง 2) 7 แหง 3) 8 แหง 4) 9 แหง  
4. ขอใดจัดเปนประโยคตางชนิดกับขออื่น 
 1) ความรูเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตของคนเรา 
 2) ความรูที่มีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับจะมีคุณคาตอสังคม 
 3) ความรูจะนําพาความเจริญกาวหนาเพื่อชวยพัฒนาสังคมใหเจริญรุงเรือง 
 4) ความรูคือแสงสวางและเข็มทิศของการเดินทางตลอดชั่วชีวิตของเรา  
5.  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริย

พระองคแรกที่ไปเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ แมในทองถิ่น
ทุรกันดารไดทอดพระเนตรสภาพบานเมือง” 

 คําวา “ไปเยี่ยม”  ควรใชคําราชาศัพทวาอยางไร 
 1) เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม 2) เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยม 
 3) ทรงเยี่ยม   4) พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตามกฎของอุปทาน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเสนอขายกับราคาสินคา    

จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด 
 1) ไมมีความสัมพันธกัน 
 2) เปนไปในลักษณะสมดุลกับราคาสินคา 
 3) เปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินคา 
 4) เปนไปในทิศทางตรงกันขามกับราคาสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอใดไมใชสาเหตุเริ่มตนของการเกิดอุทกภัยทั่วโลก 
 1) ฝนตกหนักและตอเนื่องยาวนาน 
 2) สิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา 
 3) พื้นที่เปนที่ราบลุมระบายน้ําออกไมได  
 4) น้ําทะเลหนุน และพื้นที่รองรับน้ําตื้นเขิน   
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน 
 1) เปนกลุมเอกชน   2) รวมตัวกันอยางเปนระบบ 
 3) มีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน 4) มุงปกปองผลประโยชนในกลุม  
4. “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” จากคํากลาว

ของอับราฮัม ลินคอลน เนนองคประกอบของรัฐในขอใด 
 1) ประชากร   2) ดินแดน 
 3) รัฐบาล   4) อํานาจอธิปไตย  
5. พิธีกรรมที่ทําเพื่อเพิ่มศรัทธาในความเปนชาวคริสต คือขอใด 
 1) ศีลบวช 2) ศีลอภัยบาป 3) ศีลกําลัง 4) ศีลมหาสนิท 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ถาคนไทยหันมาฆากันเอง    จะรองเพลงชาติไทยใหใครฟง 
   คําถามเชิงวาทศิลป คือ คําถามที่ผูพูดไมประสงคใหผูฟงตอบ  
2. เฉลย 1) ใครคือผูที่ชวยใหขุนแผนออกมาจากคุก 
   เปนการตั้งคําถามเพื่อใหไดขอเท็จจริง เพราะมีคําตอบที่ชัดเจนอยูแลว 

มักใชคําวา ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
  2), 3) และ 4) เปนการตั้งคําถามเพื่อใหไดขอคิดเห็นจากผูตอบคําถาม  
3. เฉลย 3) 8 แหง 
   ใชภาพพจนแบบอุปมา 4 คํา ไดแก ดั่งเลขา, ราวนางสําอางศรี,    

ดังนารีชําเลืองอาย, ดังลมสง 
   ใชภาพพจนแบบอุปลักษณ 4 คํา ไดแก เปนกิ่งกาญจนา, ตานิลรัตน

รูจี, เปนวงราววาด, ปนกษัตริย  
4. เฉลย 4) ความรูคือแสงสวางและเข็มทิศของการเดินทางตลอดชั่วชีวิตของเรา 
   ประโยคในตัวเลือกนี้เปนประโยคความเดียว  
  1), 2) และ 3) เปนประโยคความซอน  
5. เฉลย 1) เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาสินคา 
   กฎอุปทาน “ปริมาณการเสนอขายสินคาจะเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวน

โดยตรงกับราคา” 
   สรุป ราคาสินคาและบริการสูง อุปทานผูผลิตจะสูง 
    ราคาสินคาและบริการต่ํา อุปทานผูผลิตจะต่ํา 

2. เฉลย 2)  สิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา 
   1. อุทกภัย (Flood) คือ ภัยที่เกิดจากน้ําทวม ซึ่งเปนน้ําที่ทวม

พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเปนครั้งคราว เนื่องจากมีฝนตกหนักหรือหิมะละลาย 
ทําใหน้ําในลําน้ําหรือทะเลสาบไหลลนตลิ่ง หรือน้ําปาไหลหลากลงมาจากที่สูง 

   2. ปจจัยที่ทําใหเกิดอุทกภัย ไดแก 
    2.1 ฝนตกหนักและตอเนื่องยาวนาน เนื่องจากเกิดลมพายุ  

ลมมรสุมมีกําลังแรง หรือหยอมความกดอากาศต่ํามีกําลังแรง สงผลใหไม
สามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ไดทัน 

    2.2 พื้นที่เปนที่ราบลุม บริเวณพื้นที่ราบลุมแมน้ํามักจะประสบ
ปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป หากมีฝนตกหนักตอเนื่อง เนื่องจากเปนพื้นที่ต่ํา
จึงไมสามารถระบายน้ําออกไปได 

    2.3 น้ําทะเลหนุน ถาหากมีน้ําทะเลขึ้นสูงหนุนน้ําเขาสูปากแมน้ํา
จะทําใหน้ําเออไหลลนฝง ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณสองฝงแมน้ํา 

    2.4 พื้นที่รองรับน้ําตื้นเขิน นับเปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด  
น้ําทวม 

    2.5 สิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา ในปจจุบันไดมีสิ่งกีด
ขวางเสนทางการไหลของน้ําทั้งในลําน้ํา เชน ตะกอน สิ่งกอสรางริมลําน้ํา กระชัง
เลี้ยงปลา มีการสรางถนน อาคาร บานเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมขวางทิศ
ทางการไหลของน้ํา น้ําจึงไมสามารถไหลและระบายได จึงเกิดน้ําทวมขึ้นตาม
พื้นที่ตางๆ  

3. เฉลย 1) เปนกลุมเอกชน 
   กลุมผลประโยชน หมายถึง กลุมคนที่มุงหวังผลประโยชนทาง

การเมืองเหมือนกันรวมตัวกันจัดตั้งเปนองคกรอยางเปนระบบ 
  2), 3) และ 4) เปนคําตอบที่ถูก  
4. เฉลย 4) อํานาจอธิปไตย 
   รัฐ หมายถึง กลุมของมนุษยจํานวนหนึ่งที่ครอบครองดินแดนแหงหนึ่ง 

มีอาณาเขตแนนอน รวมกันอยูภายใตรัฐบาลหนึ่ง กิจการภายในเปนองคการ
แสดงออกซึ่งอธิปไตย แตถากิจการภายนอกนั้น คือ เปนอิสระจากการบังคับ
บัญชาของรัฐบาลอื่น 

   องคประกอบของรัฐ มี 4 ประการ คือ 
   1. ประชากร (จํานวนหนึ่งอาศัยอยู) 
   2. ดินแดน (มีอาณาเขตแนนอน) 
   3. รัฐบาล หมายถึง องคการและคณะบุคคลที่ใชอํานาจในการ

ปกครองประเทศอยางเปนอิสระ ไมขึ้นกับรัฐบาลของรัฐอื่นใด ประกอบดวย  
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 

   4. อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
รัฐมีอํานาจเหนือบุคคลทุกคนในดินแดนของรัฐโดยไมมีขอยกเวน แบงเปน 2 
ประการ ไดแก 

    4.1 อํานาจอธิปไตยภายใน เปนอํานาจสูงสุดในการออก
กฎหมาย รักษากฎหมาย และการใชกฎหมายในเขตดินแดนของรัฐนั้น 

    4.2 อํานาจอธิปไตยภายนอก เปนผูที่รัฐดําเนินความสัมพันธ
กับรัฐอื่นๆ เชน อํานาจที่จะประกาศสงครามหรือทําสัญญาสันติภาพไดอยางอิสระ 
โดยปราศจากการบังคับบัญชาของรัฐอื่น เปนตน  

5. เฉลย 3) ศีลกําลัง 
   ศีลกําลัง มีเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก ทําเพื่อเพิ่มศรัทธาในความ

เปนชาวคริสต 
  1) ศีลบวช พิธีแตงตั้งบุคคลเปนบาทหลวง 
  2) ศีลอภัยบาป ชาวคริสตที่รูตัววาทําผิดจะไปสารภาพบาปกับบาทหลวง 

บาทหลวงจะไถบาปใหแลวใหไปทําความดีชดเชย 
  4) ศีลมหาสนิท (พิธีมิสซา) ทําเพื่อระลึกถึงชีวิตและคําสอนของพระเยชู 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

เปนทิศทางเดียวกัน 


