
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  6  มกราคม  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 1) อยามัวแตหันรีๆ ขวางๆ อยูเลยรีบไปเถอะ 
 2) แมคาคนสวยเรงๆ สั่งสินคา 
 3) ฟาใสเคยคิดๆ จะไปศัลยกรรมที่เกาหลี 
 4) มาลินีรองกรี๊ดๆ เมื่อพบงูตัวใหญ  
2.  “ทําบุญบุญแตงให เห็นผล 
 คือดั่งเงาตามตน ติดแท 
 ผูทําสิ่งอกุศล กรรมติด ตามนา 
 ดุจจักรเกวียนเวียนแล ไลตอนตีนโค” 
 บทประพันธขางตนนี้มีการใชโวหารภาพพจนทั้งหมดกี่แหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
3. ขอใดมิไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภาษาที่มีตอมนุษย 
 1) เขาเปนคนมีน้ําใจไมตรีตอทุกคน 
 2) ออมทองคือไมมงคลที่ควรปลูกไวในบาน 
 3) วันที่ 1 พฤษภาคม เปนวันแรงงานแหงชาติ 
 4) สหประชาชาติใหการชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนา  
4. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  “คนเจาชูดูดีมีหลายแบบ ไมเจ็บแสบแบบไกแจแคกรุมกริ่ม 

กางปกลอปอใสหวังไดชิม ทําตาพริ้มยิ้มใสแบบไกกา 
แบบไกโตงโกงคอจอเสียงใส มือวองไวใสเกียรเผลอเสียทา 
จะลูกเตาเขาเปนใครจากไหนมา หมายไขวควาหนาดานตองการชม 
แบบรุนปูเจาชูยักษมักเห็นบอย เหมือนคนถอยคอยหักหาญพาลขื่นขม 
เขาถึงตัวไมกลัวเกรงเรงอารมณ จองดอมดมโลมเลาเอากําไร 
แบบเจาชูประตูดินถวิลหา ชอบพูดจาหนาทะเลนเนนความใคร 
ทํายักคิ้วหลิ่วตาหาเกี้ยวไป เจาชูไดไมเลือกที่มากลีลา 
ทุกแหงหนคนเจาชูดูไมยาก ดูที่ปากจากคําพูดพิสูจนคา 
การกระทําจําเปนเห็นตําตา กิริยาพาสอเคาเจาชูจริง ” 

 จากบทประพันธขางตนคนเจาชูประเภทใดเปนอันตรายตอผูหญิงมากที่สุด 
 1) เจาชูไกแจ 2) เจาชูไกโตง 3) เจาชูยักษ 4) เจาชูประตูดิน  
5. ขอใดมีทั้งคําที่เปนอักษรควบและอักษรนําปรากฏอยู  
 1) กี่คราวที่ความรักตองลงเอยดวยน้ําตา 
 2) กี่คราวที่ออนลาจนไมอยากเจอใคร 
 3) กี่คราวที่เสาะหาผานมาแลวก็เลยไป 
 4) กี่คราวที่พบเจอแตก็บอกใจวาไมใชเธอ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาต ิ

พุทธศักราช 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรมในสาขาใด 
 1) สาขาศิลปะการแสดง 2) สาขาวรรณศิลป 
 3) สาขาทัศนศิลป   4) สาขาสุนทรียศิลป  
2. หลักคําสอนใดของศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่เปนหนทางที่นําไปสูการหลุดพน

จากการเวียนวายตายเกิด 
 1) หลักอาศรม 4   2) หลักธรรม 10 ประการ 
 3) หลักตรีมูรติ   4) หลักปรมาตมันและโมกษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. คําขวัญการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับเสรีภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ    

เปนแนวคิดของนักปรัชญาทานใด 
 1) วอลแตร 2) จอหน  ล็อค 3) มองเตสกิเออร 4) ชอง ชาค รุสโซ  
4. ลักษณะภูมิประเทศของภาคตางๆ ในประเทศไทยขอใดไมสัมพันธกัน 
 1) แผนดินดอย - ภาคเหนือ 
 2) ที่ราบสี่แคว - ภาคกลาง 
 3) ชายฝงเกาะแกงและแองอาว - ภาคใต 
 4) แผนดินหินปูน - ภาคตะวันออก  
5. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอาศัยกลไกรัฐเปนกลไกสําคัญในการจัดสรร

ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจมีขอดีที่เดนชัดที่สุดดานใด 
 1)  รัฐเปนผูตัดสินใจแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2)  เอกชนจะทําการผลิตและบริโภคตามคําสั่งของรัฐ 
 3)  ลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะและรายไดของบุคคล 
 4) รัฐและเอกชนมีบทบาทในการดําเนินการทางเศรษฐกิจเทาๆ กัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) อยามัวแตหันรีๆ ขวางๆ อยูเลยรีบไปเถอะ 
   ตัดไมยมกออกทําใหสื่อสารไมเขาใจ 
  2), 3) และ 4) สามารถตัดไมยมกออกไดโดยไมเสียความ  
2. เฉลย 2) 2 แหง 
   ในบทประพันธนี้มีการใชภาพพจนทั้งหมด 2 แหง คือ คือดั่งเงา

ตามตน กับ ดุจจักรเกวียนเวียนแล เปนภาพพจนแบบอุปมา  
3.  เฉลย 1) เขาเปนคนมีน้ําใจไมตรีตอทุกคน 
   เปนพันธกิจของภาษาที่ชวยธํารงสังคมมิไดเปนอิทธิพลของภาษา 
  2) เปนอิทธิพลของภาษาที่มีตอมนุษย “ออมทอง” เปนชื่อที่ให

ความรูสึกที่ดีเพราะหมายถึงการเก็บสิ่งที่มีคาคือทองไวในบาน 
  3) เปนอิทธิพลของภาษาที่มีตอมนุษยใชคําวา “วันแรงงานแหงชาต”ิ 

ใหความรูสึกที่ดีกวา “วันกรรมกร” 
  4) เปนอิทธิพลของภาษาที่มีตอมนุษย ใชคํา “ประเทศที่กาํลังพัฒนา” 

แทนคําวา “ประเทศดอยพัฒนา” ซึ่งแทจริงแลวไดความหมายใกลเคียงกันคือ
เปนประเทศที่ยังไมพัฒนา  

4. เฉลย 3) เจาชูยักษ 
   สังเกตไดจากบทประพันธ “แบบรุนปูเจาชูยักษมักเห็นบอยเหมือน

คนถอยคอยหักหาญพาลขื่นขม” หมายถึง ใชกําลังฉุดคราผูหญิงไปเปนภรรยา  
5. เฉลย 2) กี่คราวที่ออนลาจนไมอยากเจอใคร 
   คําที่เปนอักษรควบ คือ คราว, ใคร สวนคําที่เปนอักษรนํา คือ อยาก 
  1) มีคําที่เปนอักษรควบเทานั้น คือ คราว, ความ 
  3) มีคําที่เปนอักษรควบเทานั้น คือ คราว 
  4) มีคําที่เปนอักษรควบเทานั้น คือ คราว 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2)  สาขาวรรณศิลป 
   คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย หรือที่รูจักกันดีในนามปากกา “ทมยันตี” 

นวนิยายของทมยันตีมีพลังทางวรรณศิลปอยางสูง สามารถโนมนาวอารมณผูอาน
ใหเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่อง ตัวละครมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะตัวละครหญิงซึ่งมี
ภาพลักษณของผูหญิงแกรง เฉลียวฉลาด และมีความสามารถเทาเทียมผูชาย 
บทสนทนาของตัวละครเปนจุดเดนเพราะใชภาษาที่สื่ออารมณไดเขมขน เชือดเฉือนใจ 
และแมวานวนิยายสวนใหญจะนําเสนอเรื่องราวความรักของหนุมสาว แตทมยันตี
มักเนนวา เหนือกวาความรักคือหนาที่ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
แมกระทั่งชีวิตเพื่อรักษาชาติ รักษาแผนดิน นวนิยายของทมยันตีจึงไมเพียงให
ความบันเทิงใจ แตกระตุนสํานึกและจิตวิญญาณดวย จึงไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555  

2. เฉลย 4) หลักปรมาตมันและโมกษะ 
   หลักปรมาตมันและโมกษะ คือ หนทางที่นําไปสูการหลุดพนจาก 

การเวียนวายตายเกิด ไดแก 
   1. กรรมมรรค หรือกรรมโยคะ หมายถึง ทางแหงกรรม ใหละกรรม

ที่ทําใหเวียนวายตายเกิด และปฏิบัติกรรมที่ทําใหหลุดพน 
   2. ภักติมรรค หมายถึง ทางแหงความดี คือ ความภักดีตอพระเจา 
   3. ชญาณมรรค หมายถึง ทางแหงความดี คือ การทําสมาธิให

เกิดการรูแจง หรือเกิดปญญา 
   4. ราชมรรค หมายถึง ทางแหงการฝกฝนจิตอยางเครงครัด  
3. เฉลย 4) ชอง ชาค รุสโซ 
   ชอง ชาค รุสโซ ไดรับยกยองใหเปนเจาทฤษฎี อํานาจอธิปไตย

ประชาชน เขียนหนังสือสัญญาประชาคมเกี่ยวกับรัฐบาลควรเกิดจากความเห็นชอบ
รวมกันของประชาชนและตองปกครองดวยความยุติธรรม และอยูรวมกันอยาง
มีความสุขหากรัฐบาลผิดสัญญา ประชาชนมีสิทธิ์ลมลางรัฐบาลได หลักการ
เกี่ยวกับเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ก็เปนแนวคิดของ ชอง ชาค รุสโซ  

4. เฉลย 4) แผนดินหินปูน – ภาคตะวันออก 
   แผนดินหินปูน เปนลักษณะของภาคตะวันตก 
  1) ภาคเหนือ เปนภาคที่มีภูเขามากที่สุด (แผนดินดอย) 
  2) ภาคกลาง ภูมิประเทศที่ราบกวางใหญที่สุด มีแมน้ําแคว ปง วัง ยม 

นาน ไหลมารวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา (ที่ราบสี่แคว) 
  3) ภาคใต มีลักษณะภูมิประเทศ เปนคาบสมุทรมีทะเลขนาบ 2 ดาน 

(ชายฝง เกาะแกงและแองอาว)  
5. เฉลย 3)  ลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะและรายไดของบุคคล  

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) 
แนวความคิด ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกรัฐเปนกลไกสําคัญในการจัดสรร

ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกลไกราคาพอจะมีบทบาท
อยูบาง 

ขอด ี 1.  ลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางฐานะและรายไดของบุคคล 
2.  เอกชนมีเสรีภาพและมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพยสิน
 บางพอสมควร 

ขอเสีย 1.  รัฐขาดความคลองตัว  
2.  การผลิตถูกจํากัด โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือพัฒนา
 คุณภาพการผลิตเปนไปคอนขางลําบากเพ ร า ะ ต อ ง ผลิ ต
 ตามที่รัฐกําหนด ทําใหการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจ
 เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


