
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  1  กันยายน  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. 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) 

 คําขางตนเปนคําที่ยืมจากภาษาใด 
 1) บาลี-สันสกฤต 2) เปอรเซีย 3) บาลี 4) สันสกฤต  
2. ประโยคในขอใดมีการละภาคประธานและภาคกรรมไว 
 1) การประกันคุณภาพการศึกษาจะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูปกครองที่สง

บุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตางๆ 
 2) คุณยายมักจะทําขนมไวใหกินอยูเสมอและก็จะทําเปนประจําในวันหยุดสุด

สัปดาห เนื่องจากทุกคนอยูบานกันพรอมหนา 
 3) ปจจุบันเรามักจะใชคอมพิวเตอร ในการดํา เ นินกิจกรรมต างๆ ใน

ชีวิตประจําวันจนกลาวไดวามันไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตเราแลว 
 4) คุณพอมักจะใชเวลาวางที่มีอยูสรางสิ่งประดิษฐแปลกใหมและก็จะสอนฉัน

ใหเรียนรูสิ่งตางๆ ที่ทานทําอยูเสมอ  
3. อานคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ลุหองหับรโหฐาน ก็ถามการณ ณ ทันใด 
 มิลี้ลับอะไรใน กถาเชนธปุจฉา” 
 คําประพันธบทนี้มีคําครุกี่คํา 
 1) 14 คํา 2) 15 คํา 3) 16 คํา 4) 17 คํา  
4. ขอความตอไปนี้ขอใดมีอักษรนํามากที่สุด 
 1) น้ําตาลชอบรับประทานขนมถวยฟูแถวตลาดพลู 
 2) น้ําผึ้งโดนคุณยายดุเสียงขรมเมื่อลืมหยิบตลับแปงมา 
 3) น้ําขิงหวิดเปนผูตองสงสัยในคดีคารังนกปลอม 
 4) น้ําหวานถนอมตนไมของคุณปารตีมาก  
5. ขอใดมีการใชภาพพจนมากกวาขออื่น 
 1) จะเปนสายน้ําเย็นดับกระหายยามโหยออน คอยอวยพรใหเธอสมดั่งหวังได   

นิรันดร 
 2) รักเอยจริงหรือที่วาหวาน หรือทรมานใจคน 
 3) รักคือดวงจันทร รักคือตะวัน รักคือไฟอันรอนแรงไรจุดหมาย 
 4) นี่เพราะหัวใจมิใชกระดาษ ไมยับไมขาดมีแตระทมฤทัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ลักษณะทางกายภาพของโลกในขอใดที่กลาวไมถูกตอง 
 1) เฟอรดินานด มาเจลแลน เดินเรือรอบโลกทําใหพิสูจนไดวาโลกมีสัณฐานกลม 
 2) โลกมีลักษณะกลมตรงกลางปองเล็กนอยและขั้วโลกทั้งสองมีลักษณะแบน 
 3) โลกหมุนรอบตัวเองใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง 
 4) โลกหมุนรอบดวงอาทิตยใชเวลา 365 วัน  
2. ประมวลกฎหมายตอไปนี้ ขอใดเปนกฎหมายเอกชน 
 1) กฎหมายอาญา   2) กฎหมายปกครอง 
 3) กฎหมายแพงและพาณิชย 4) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดคือผลงานทางดานปฏิมากรรม และผลงานทางดานสถาปตยกรรมในสมัย

ของอาณาจักรทวารวดี ตามลําดับ 
 1) พระพุทธรูปปางลีลา เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 
 2) พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เจดียทรงเรือนธาตุ 
 3) พระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก เจดียวัดพระเมรุ 
 4) พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ เจดียทรงเหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง  
4. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาท จะ

ฟองรองใหบังคับคดีกันไดตองเปนไปตามเงื่อนไขใด 
 1) ตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูใหยืมเปนสําคัญ 
 2)  ตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ 
 3)  ไมตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อแตอยางใด 

เพราะเจตนาชัดแจงในการกระทําอยูแลว 
 4)  ไมตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อแตอยางใด 

เพราะสามารถฟองรองไดตั้งแตการกูเงิน 50 บาท ขึ้นไปแลว  
5. ปญหาเกี่ยวกับดินที่เปนปญหารุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศไทยในปจจุบัน

คืออะไร 
 1) ดินเสื่อมคุณภาพ  2) ดินชะลางพังทลาย 
 3) ดินขาดความอุดมสมบูรณ 4) การสะสมตัวของกรดและดางในดิน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) บาลี 
   สังเกตจากตัวยอ ป.  
2. เฉลย 2) คุณยายมักจะทําขนมไวใหกินอยู เสมอและก็จะทําเปนประจํา        

ในวันหยุดสุดสัปดาห เนื่องจากทุกคนอยูบานกันพรอมหนา 
   ในประโยคนี้ “และก็จะทําเปนประจํา” นั้นไดละทิ้งภาคประธาน 

และภาคกรรมเอาไว นั่นคือ คุณยายก็จะทําขนมเปนประจํา 
  1) และ 3) ไมมีการละสวนใดเลย 
  4) มีการละเฉพาะภาคประธาน คือ และ (คุณพอ) ก็จะสอนฉัน...  
3. เฉลย 3) 16 คํา 
   16 คํา คือ  หอง  หับ  โห  ฐาน  ถาม  การณ  ทัน  ใด  ลี้  ลับ  

ไร  ใน  ถา  เชน  ปุจ  ฉา  
4. เฉลย 2) น้ําผึ้งโดนคุณยายดุเสียงขรมเมื่อลืมหยิบตลับแปงมา 
   มีเสียงอักษรนํามากที่สุด 3 คํา คือ ขรม (ขะ-หฺรม), หยิบ, ตลับ 
  1) มีเสียงอักษรนํา 2 คํา ไดแก ขนม, ตลาด 
  3) มีเสียงอักษรนํา 1 คํา ไดแก หวิด 
  4) มีเสียงอักษรนํา 2 คํา ไดแก หวาน, ถนอม  
5. เฉลย 4) นี่เพราะหัวใจมิใชกระดาษ ไมยับไมขาดมีแตระทมฤทัย 
   หัวใจมิใชกระดาษ เปนภาพพจนแบบอุปลักษณ 
   หัวใจไมยับไมขาด เปนภาพพจนแบบบุคคลวัต หรือบุคคลสมมุติ 
  1) เปนภาพพจนแบบอุปลักษณ 
  2) เปนภาพพจนแบบบุคคลวัต หรือบุคคลสมมุติ 
  3) เปนภาพพจนแบบอุปลักษณ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4)  โลกหมุนรอบดวงอาทิตยใชเวลา 365 วัน 
   ลักษณะทางกายภาพของโลก 
   ในสมัยโบราณ มนุษยเคยเชื่อกันวา โลกมีสัณฐานแบนคลายจานขาว 

นักเดินเรือในสมัยนั้นจึงไมกลาเดินทางไปในมหาสมุทรไกลๆ เพราะกลัววาจะ
ตกขอบโลกออกไป ตอมามีการเดินเรือรอบโลกโดย เฟอรดินานด มาเจลแลน 
(Ferdinand Magellan) นักเดินเรือชาวโปรตุเกสซึ่งสามารถพิสูจนไดวา     
โลกมีสัณฐานกลม และในปจจุบันมีการสงดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปนอกโลก
ในระยะไกลและถายภาพโลกไว จากภาพถายเหลานั้นก็ปรากฏชัดวาโลกมีสัณฐานกลม 

   ขนาดของโลกเมื่อวัดระยะทางในแนวเสนศูนยสูตรจะไดความยาว
ประมาณ 12756 กิโลเมตร และวัดในแนวขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใตยาวประมาณ 
12719 กิโลเมตร ทําใหโลกมีลักษณะกลมแปนเหมือนผลสมที่ตรงกลางปอง
เล็กนอยและขั้วโลกทั้งสองมีลักษณะแบน โลกมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา      
โดยหมุนรอบตัวเองใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง และหมุนรอบดวงอาทิตย    
ดวยความเร็ว 106200 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาประมาณ 364 4

1  วัน 
 
2. เฉลย 3) กฎหมายแพงและพาณิชย 
   กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธระหวาง

เอกชนกับเอกชน 
   กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาเปนกฎหมายมหาชน  
3. เฉลย 3)  พระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก เจดียวัดพระเมรุ 
   อาณาจักรทวารวดี คือ แควนหรือบริเวณที่มีวัฒนธรรมแบบ    

ทวารวดีมีความเจริญรุงเรืองอยูทางแถบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ตั้งแต 
พุทธศตวรรษที่ 12-16 ศูนยกลางของแควนทวารวดี สันนิษฐานวานาจะอยูแถบ
เมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐม) หรือเมืองละโว (จังหวัดลพบุรี) ซึ่งอยูทาง
ตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา 

   วัฒนธรรม ชาวทวารวดีรับอิทธิพลอินเดียทั้งดานศาสนา ภาษา 
อักษร และงาน 

   ศาสนา ชาวทวารวดีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท      
มีการสรางพระพุทธรูปในพุทธลักษณะพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก       
พระพุทธบาท และธรรมจักรไวบูชามากมาย รวมทั้งสรางสถูปเจดียและวัด 

   สถาปตยกรรม สมัยทวารวดีมักใชการกออิฐถือปูน ไมนิยมกอดวย
ศิลาแลง รูปสัณฐานของเจดียจะทําเปนรูปเหลี่ยม องคสถูปทําเปนรูประฆังคว่ํา 
มียอดเตี้ย เชน พระปฐมเจดียองคเดิม หรือเจดียวัดจุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
เจดียวัดพระเมรุ เปนตน  

4. เฉลย 2)  ตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ 
   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 9 ยืม หมวด 2 ยืมใช

สิ้นเปลือง มาตรา 653 
   การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการ

กูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ จะฟองรองให
บังคับคดีหาไดไม 

   ในการกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือนั้น ทานวาจะนําสืบการใชเงิน
ไดตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูใหยืมมาแสดง
หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืมนั้นไดเวนคืนแลว หรือไดแทงเพิก
ถอนลงในเอกสารนั้นแลว  

5. เฉลย 2) ดินชะลางพังทลาย 
   ปจจุบันปญหาที่เกี่ยวกับดินในประเทศไทย คือ ปญหาการ

พังทลายของดินโคลนถลม ซึ่งเปนปญหาในทุกภาคของประเทศ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


