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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชคําเชื่อมไมเหมาะสม 
 1) แมวานายกรัฐมนตรีจะลอยตัวอยูเหนือปญหาทั้งมวล แตประชาชนก็ยังให

ความไววางใจ 
 2) แมวาสมศักดิ์จะดูเปนนักมวยกระดูกออนระดับนักเรียน แตเขาก็ตองตาเจา

พอวงการมวย 
 3) แมวารัฐบาลจะรณรงคใหคนไทยชวยกันประหยัดพลังงาน แตคนไทย

จํานวนหนึ่งก็ทําอยางเสียไมได 
 4) แมวาสมชายจะเห็นวาการเมืองสําคัญ แตเขาก็ไดไปมีบทบาทในการเขาถึง

ประชาธิปไตยดวย  
2.  “เสียงเกลียวคลื่นสาดซัดพัดเขาฝง 
  ลมประดังกระหน่ําโหมโถมถลา 
  เปรียบเสียงเธอเยยเยาะเหมาะเวลา 
  ยามใจฉันออนระอาผวาครวญ” 
 จากบทประพันธขางตนมีคําที่ประสมดวยเสียงสระประสมทั้งหมดกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) 2 คํา 2) 3 คํา 3) 4 คํา 4) 5 คํา  
3. ลักษณะคําประพันธในขอใดแตกตางจากคําประพันธในขออื่น 
 1) สรอยแสงแดงพะพราย ขนเขียวลายยะยับ ปกสลับเบญจรงค เลื่อมลาย

หงสบาทขอบตาชาดพะพริ้ง สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ 
 2) โอ พระอาศรมเจาเอยนาอัศจรรยใจ แตกอนนี่ดูสุกใสดวยสีทอง เสียงเนื้อ

นกนี่ร่ํารอง สําราญรังเรียกคูคูขยับขัน 
 3) เคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตากเต็มทงแถวเถื่อน เกลื่อนกลนแสนยาทัพ     

ถับปะทะไพรินทร สวนหัสดินอุภัย 
 4) ถับถึงโคกเผาเขา พอยามเชายังสาย หมายประมาณโมงครบ ประทบทัพ

รามัญ ประทันทัพพมา  
4. อานขอมูลตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  ฉกามาพจร, ฉกามาวจร (ฉะกามาพะจอน, ฉะกามาวะจอน) น. สวรรค ๖ ชั้น 

ไดแก ๑. จาตุมหาราช หรือจาตุมหาราชิก หรือจาตุมหาราชิกา ๒. ดาวดึงส   
๓. ยามะ ๔. ดุสิต ๕. นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตดี. (ป. ฉ + กาม + อวจร) 

 จากขอมูลของคําขางตน ขอมูลใดไมไดระบุไว 
 1) ตัวอยาง 2) ที่มาของคํา 3) การสรางคํา 4) นิยามของคํา  
5.  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแถลงตอที่ประชุมวา จะเรงสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ทั้งนี้
สถานศึกษาทุกแหงจะตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกรายวิชาและสามารถประเมินไดอยางแทจริง” 

 ขอความขางตนมีทั้งหมดกี่ประโยค 
 1) 1 ประโยค 2) 2 ประโยค 3) 3 ประโยค 4) 4 ประโยค  
6. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง 
 1) หมากชอบชวนแพนเคกกินสมตําปลารา 
 2) เคนเปบขาวผัดปลาสลิดดวยมือทั้งสองขาง 
 3) ญาญายิ้มใหอาเปยกที่ริมตลาดน้ําอัมพวา 
 4) โอเปนพี่มากที่นารักที่สุดในใจนองนาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูแถบตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีน สันนิษฐานจากหลักฐานในขอใด 
 1) หลักฐานดานภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยที่

ปรากฏในเอกสารจีน  
 2) รองรอยการอยูอาศัยและการสืบทอดทางวัฒนธรรมในดินแดนประเทศจีน

และไทยคลายกัน 
 3) โครงกระดูกของมนุษยยุคหินใหมบริเวณริมฝงแมน้ําแควนอยแมน้ําแคว

ใหญมีสรีระเหมือนคนจีนในปจจุบัน 
 4) กะโหลกศีรษะที่ขุดไดจากแหลงโบราณคดีจีนมีลักษณะใกลเคียงกับ

กะโหลกศีรษะของคนไทยปจจุบัน  
2. ขอใดไมใชเรื่องราวที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) 
 1) กฎหมายที่โมเสสไดใหไวกอนถึงแกมรณกรรม 
 2) การอพยพของชาวยิวออกจากอาณาจักรอียิปต 
 3) เลาเรื่องการสรางโลกและจุดเริ่มตนของมนุษยชาติ 
 4) การกําเนิดของพระเยซูจนถึงการสิ้นพระชนมบนไมกางเขน  
3. ขอใดตรงกับแนวคิดของวอลแตร 
 1) การแบงแยกอํานาจทางการเมือง 
 2) การปกครองระบอบกษัตริย 
 3) อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
 4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  
4. ในชวงปลายสมัยกลาง เกิดการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมในยุโรป ที่เรียกวา

ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 1) การนําวิทยาศาสตรมาใชพัฒนางานศิลปะทุกแขนง 
 2) การฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีกและโรมัน 
 3) การฟนฟูแนวคิดทางการเมืองของนักปราชญและโรมัน 
 4) ผลงานดานศิลปะแขนงตางๆ แสดงถึงการหลุดพนอิทธิพลการครอบงําของ

ศาสนาคริสต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) แมวาสมชายจะเห็นวาการเมืองสําคัญ แตเขาก็ไดไปมีบทบาทใน

การเขาถึงประชาธิปไตยดวย 
   คําวา “แมวา...แต...จึง” เปนการเชื่อมความขัดแยง แตลักษณะของ

ประโยคเปนประโยคที่มีเนื้อความเหตุผล ควรเปลี่ยนคําเชื่อมเปน “เพราะ...จึง”  
2. เฉลย 4) 5 คํา 
   คําที่ประสมดวยเสียงสระประสมในบทประพันธนี้มี 5 คํา คือ เสียง, 

เกลียว, เปรียบ, เสียง, ครวญ  
3. เฉลย 2) โอ พระอาศรมเจาเอยนาอัศจรรยใจ แตกอนนี่ดูสุกใสดวยสีทอง 

เสียงเนื้อนกนี่ร่ํารอง สําราญรังเรียกคูคูขยับขัน 
   เปนรายยาว 
  1), 3) และ 4) เปนรายสุภาพ 

4. เฉลย 1) ตัวอยาง 
   ขาดตัวอยางการใชคํา  
5. เฉลย 2) 2 ประโยค 
   ในขอความนี้มี 2 ประโยค คือ ประโยคแรกจะเริ่มจาก 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ...” สวนประโยคที่สอง คือ “ทั้งนี้
สถานศึกษาทุกแหง...”  

6. เฉลย 2) เคนเปบขาวผัดปลาสลิดดวยมือทั้งสองขาง 
   ไลเสียงวรรณยุกต ไดดังนี้ สามัญ, เอก, โท, เอก, สามัญ, เอก, 

เอก, โท, สามัญ, ตรี, จัตวา, โท 
  1), 3) และ 4) ขาดเสียงจัตวา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) หลักฐานดานภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน 
   แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูแถบตอนใตและตะวันออก

เฉียงใตของประเทศจีน 
   ทางตอนใตของจีนของบริเวณมณฑลหยุนหนาน กุยโจว กวางซี 

กวางตง พบวามีคนที่พูดภาษาไทย   มีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอาศัยอยูเปน
จํานวนมากและอยูกระจายถึงเวียดนามตอนเหนือ ลาว พมา และรัฐอัสสัมของ
อินเดีย 

   นักวิชาการทั้งหลาย เชน นักประวัติศาสตร นักภาษาศาสตร       
นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี ไดศึกษาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร 
ภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน
สรุปไดวาชนชาติไท (Tai) เปนชนชาติหนึ่งของชนกลุมนอยของจีน ตั้งหลัก
แหลงกระจายอยูตามชายแดนดานตะวันตกและดานใต ปจจุบันเปนเขต
ปกครองตนเองของชนชาติไทยสิบสองปนนาที่ผูคนยังมีวัฒนธรรมและใช
ภาษาไทยอยู  

2. เฉลย 4) การกําเนิดของพระเยซูจนถึงการสิ้นพระชนมบนไมกางเขน 
   พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) เปนหนังสือ 5 เลมแรก

ของพระคัมภีรไบเบิล เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับประเพณีของชาวยิวและชาวคริสต 
และยังเปนหนังสือที่วาดวยกฎหมายซึ่งชาวยิวเรียกวา โตรา (Torah) หรือ 
หนังสือของโมเสส หรือหนังสือกฎหมายโมเสส หรือหนังสือหาเลม 
(Pentateuch) กลาวเกี่ยวกับ 

   1. ปฐมกาล เลาเรื่องการสรางโลกและจุดเริ่มตนของมนุษยชาติ 
   2. อพยพ เกี่ยวกับการออกจากประเทศอียิปตของชาวอิสราเอล 
   3. เลวีนิติ เกี่ยวกับกฎหมายตระกูลเลวี ซึ่งเปนตระกูลสงฆ 
   4. กันดารวิถี เกี่ยวกับจํานวนประชากรอิสราเอล ซึ่งเรรอนอยูใน

ที่เปลี่ยว นับตามตระกูลตางๆ 
   5. เฉลยธรรมบัญญัติ เปนกฎหมายที่โมเสสไดใหไวกอนถึงแก

มรณกรรม  
3. เฉลย 4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
  1) เปนแนวคิดของมองเตสกิเออร 
  2) เปนแนวคิดของโทมัส ฮอบส 
  3) เปนแนวคิดของ ชอง ชาค รุสโซ  
4. เฉลย 2) การฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีกและโรมัน 
   ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ เปนยุคเชื่อมตอและสิ้นสุดสมัยกลาง เปน

การฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันที่เคยรุงเรืองในยุคโบราณ และเสื่อม
ลงในสมัยกลาง ผลงานดานศิลปะในยุคนี้ ยังคงมีอิทธิพลของศาสนาอยูมาก 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


