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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําประพันธตอไปนี้สะทอนลักษณะใดของผูพูดมากที่สุด 
   “ถึงตัวไปใจยังนับอยูวาผัว  นองนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต 
  หญิงเดียวชายครองเปนสองมิตร  ถามิปลิดเสียใหเปลื้องไมตามใจ” 
 1) มีคุณธรรม   2) จิตใจไมมั่นคง 
 3) ประนีประนอม   4) ปากกับใจตรงกัน  
2. หัวขอเรียงความในขอใดที่มีลักษณะแตกตางไปจากขออื่น 
 1) อยุธยาอดีตที่คิดถึง  
 2) สุขภาพดีหาซื้อไมได 
 3) ทําดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 4) สุวรรณภูมิทาอากาศยานแหงใหมของคนไทย  
3. คําประพันธตอไปนี้จัดอยูในรสวรรณคดีใด 
  “ปฏิมางามเลิศลวน งามเจริญ เนตรนา 
 ยิ่งพิศหนักยิ่งเพลิน เพลิดแท 
 หาคําเพื่อสรรเสริญ พระหอน พอเลย 
 งามหมดหาที่แก บไดแหงใด” 
 1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย 3) พิโรธวาทัง 4) สัลปงคพิสัย  
4. ขอใดจัดเปนประโยคความรวม 
 1) ตั้งสติกอนสตารท  2) เมาแลวขับถูกจับแน 
 3) เลิกเหลาเขาพรรษา  4) อยามองขามความปลอดภัย  
5.  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริย

พระองคแรกที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ 
แมในทองถิ่นทุรกันดารไดดสูภาพบานเมือง” 

 คําวา “ดู” ควรใชคําราชาศัพทวาอยางไร 
 1) ทอดพระเนตร 2) ทอดสายตา 3) ทรงดู 4) ทรงมอง  
6. บทประพันธตอไปนี้ ขอใดไมมีคําที่ออกเสียงพยัญชนะตนควบ 
 1) สุบรรณแผลงเดชล้ํา บินบน 
 2) กางปกบังสุริยน มืดฟา 
 3) รอนลงสูไพชยนต ปรางคมาศ 
 4) เขานั่งแอบนุชเคลา แนบเนื้อนวลสมร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เหตุการณใดเปนแมแบบใหชาวตะวันตกเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น และ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของยุโรป 
 1) การปฏิวัติรัสเซีย  2) การปฏิวัติอเมริกา 
 3) การปฏิวัติฝรั่งเศส  4) การปฏิวัติอันรุงโรจน  
2. ขอใดเรียงลําดับพัฒนาการทางการเมืองของจีนไดถูกตอง 
 1) สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  สมัยศักดินา  สมัยสาธารณรัฐ  สมัยสาธารณรัฐประชาชน 
 2) สมัยศักดินา  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  สมัยสาธารณรัฐประชาชน  สมัยสาธารณรัฐ 
 3) สมัยศักดินา  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  สมัยสาธารณรัฐ  สมัยสาธารณรัฐประชาชน 
 4) สมัยจักรวรรดิ  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  สมัยสาธารณรัฐ  สมัยสาธารณรัฐประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ความโดดเดนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบประธานาธิบดีมี

มากมาย ยกเวนขอใด 
 1) ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขแหงรัฐ และประมุขรัฐบาล 
 2) ประธานาธิบดีแตงตั้งและควบคุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยตรง 
 3) ประธานาธิบดีมีสิทธิถูกถอดถอนโดยฝายนิติบัญญัติผานการอภิปรายไม

ไววางใจได 
 4) ประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนงแนนอนและไมอาจดํารงตําแหนงเกิน

กําหนดเวลาได  
4. แผนที่มีความสําคัญตอวิชาภูมิศาสตรอยางไร 
 1) บอกตําแหนงที่ตั้ง   
 2) แสดงพื้นที่ และอาณาเขต 
 3) แสดงรายละเอียดของลักษณะกายภาพ 
 4) ยอสวนพื้นที่ และสภาพแวดลอมของพื้นผิวโลก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) จิตใจไมมั่นคง 
   เมื่อไมไดอยูดวยกันฉันสามีภรรยาแลว ตองไมคิดวาผูชายคนนี้

เปนสามี หากใจยังคิดอยูยอมแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมที่ตามมาในภายหลังอาจ
ยอมกลับไปอยูดวยกันอีกได แมจะรูอยูวาผิด ตรงกับหลักปฏิบัติของพุทธ
ศาสนาวาการทําดีตองพรอมทั้ง กาย วาจาและใจ  

2. เฉลย 1) อยุธยาอดีตที่คิดถึง 
   เปนหัวขอเรียงความที่เกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการที่เกี่ยวกบัอดีต 

เนื้อหาหางไกลจากประสบการณลวนๆ ของผูเขียนและประสบการณรวมของ
ผูอาน 

  2) เปนหัวขอเรียงความที่เกี่ยวกับโลกสาธารณะ คือ ความเปนไปที่ 
ทุกคนตองเขาไปเกี่ยวของรวมกับผูอื่นดานสุขภาพ  

  3) เปนหัวขอเรียงความที่เกี่ยวกับโลกสาธารณะ คือ ความเปนไปที่ 
ทุกคนตองเขาไปเกี่ยวของรวมกับผูอื่นดานบุคคล 

  4) เปนหัวขอเรียงความที่เกี่ยวกับโลกสาธารณะ คือ ความเปนไปที่ 
ทุกคนตองเขาไปเกี่ยวของรวมกับผูอื่นดานสถานที่ และการคมนาคม  

3. เฉลย 1) เสาวรจนี 
   เปนลักษณะการชมโฉม  
4. เฉลย 1) ตั้งสติกอนสตารท 
   เปนประโยคความรวม 
  2) เปนประโยคความซอน 
  3) และ 4) เปนประโยคความเดียว  
5. เฉลย 1) ทอดพระเนตร 

6. เฉลย 2) กางปกบังสุริยน    มืดฟา 
  1) สุบรรณแผลงเดชล้ํา บินบน มีคําวา “แผลง” 
  3) รอนลงสูไพชยนต ปรางคมาศ มีคําวา “ปรางค” 
  4) เขานั่งแอบนุชเคลา แนบเนื้อนวลสมร มีคําวา “เคลา” 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การปฏิวัติฝรั่งเศส 
   การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เกิดเหตุการณนองเลือดลมระบอบ

กษัตริย และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสําเร็จ เปนตัวอยางใหประเทศตางๆ 
ในยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามมา 

  1) การปฏิวัติรัสเซีย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนสังคมนิยม 
ราว ค.ศ. 1917 

  2) การปฏิวัติอเมริกา ค.ศ. 1776 เปนตัวอยางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในฝรั่งเศส  

  4) การปฏิวัติอันรุงโรจน คือ การปฏิวัติที่ปราศจากการนองเลือด     
ราว ค.ศ. 1688 นําไปสูความเปนประชาธิปไตยในอังกฤษ  

2. เฉลย 3) สมัยศักดินา  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  สมัยสาธารณรัฐ  สมัย
สาธารณรัฐประชาชน 

   พัฒนาการทางการเมืองของจีน เริ่มจาก 
   1. สมัยเริ่มแรก ราชวงศชาง 
   2. สมัยศักดินา ราชวงศโจว 
   3. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (สมัยจักรวรรดิ) ราชวงศจิ๋น-

ราชวงศแมนจู 
   4. สมัยสาธารณรัฐ (สมัยประชาธิปไตย) ค.ศ. 1911-1949 โดย 

ดร. ซุน ยัด เช็น 
   5. สมัยสาธารณรัฐประชาชน (สมัยคอมมิวนิสต) ค.ศ. 1949-

ปจจุบัน โดย เหมา เจอ ตุง  
3. เฉลย 3) ประธานาธิบดีมีสิทธิถูกถอดถอนโดยฝายนิติบัญญัติผานการ

อภิปรายไมไววางใจได 
   ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี 
   เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทนระบบหนึ่งซึ่งสาธารณะเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีผานการเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุข 
แหงรัฐและประมุขรัฐบาล (เปนหนาเปนตาของประชาชน และเปนหัวหนา
นโยบายดวย) โดยควบคุมอํานาจบริหารสวนใหญ ประธานาธิบดีมีวาระการ
ดํารงตําแหนงแนนอนและไมอาจดํารงตําแหนงเกินกําหนดเวลาได เพราะไดรับ
เลือกตั้งจากประชาชน การเลือกตั้งตามแบบมีกําหนดวันที่ชัดเจนและไมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดโดยงาย ประธานาธิบดีควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง สมาชิก
คณะรัฐมนตรีนั้นไดรับการแตงตั้งอยางเจาะจงจากประธานาธิบดีดวยตนเอง 
ประธานาธิบดีไมอาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงไดโดยงายจากฝายนิติ-
บัญญัติ แมประธานาธิบดีจะถืออํานาจบริหารสวนมากไว แตก็ไมสามารถถอดถอน
สมาชิกฝายนิติบัญญัติไดโดยงายเชนกัน ประชาธิปไตยประเภทนี้จึงไมพบ
แพรหลายทั่วโลกในปจจุบัน แตพบไดในประเทศสวนใหญในทวีปอเมริกา ซึ่ง
ระบบนี้ไมมีนายกรัฐมนตรี ฝายบริหารไมสามารถยุบสภา และฝายนิติบัญญัติ
ไมสามารถอภิปรายไมไววางใจ  

4. เฉลย 4) ยอสวนพื้นที่ และสภาพแวดลอมของพื้นผิวโลก 
   ความสําคัญของแผนที่ที่สําคัญ คือ ยอสวนพื้นที่และสภาพแวดลอม

ของพื้นผิวโลก ซึ่งหมายถึง พื้นที่ทุกชนิด และลักษณะกายภาพ และภูมิภาค 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


