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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. คําพูดในขอใดที่ใหกําลังใจผูฟงไดดีที่สุด 
 1) โธเอย เรื่องแคนี้เธอทนไดอยูแลว 2) โถ นาสงสารแมคุณจริง สูๆ นะ 
 3) สูนา เดี๋ยวพรุงนี้ก็เชาแลว 4) ลืมๆ ไปซะแลวสูใหมเริ่มตนใหม  
2.  ก. เอาวังน้ําใสเย็นนี่หรือมาเปนเมรุทอง 
  ข. เอาน้ําตกกองเปนกลองประโคม 
  ค. เอาเสียงจักจั่นร่ํารองระงม 
  ง. แทนเสียงประโคมเคลาตางแตรสังข 
 ขอความตอนใดมีเสียงวรรณยุกตครบทุกเสียง 
 1) ก. และ ค. 2) ข. และ ค. 3) ค. และ ง. 4) ก. และ ง.  
3.   “แลววาอนิจจาความรัก พึ่งประจักษดั่งสายน้ําไหล 
  ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
  สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
  ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย” 
 บทรอยกรองขางตนมีสวนใดที่เปนทั้งเหตุผลและขอสรุป 
 1) แลววาอนิจจาความรัก พึ่งประจักษดั่งสายน้ําไหล 
 2) ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
 3) สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
 4) ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย  
4. “สไปรทเปนเด็กที่พอแมหวงที่สุด เขาไมเคยทําอะไรดวยตนเองเลย ไมเคยเจอ

ความยากลําบากในชีวิต นอยครั้งนักที่จะมีความอดทนตอสิ่งรายๆ ที่ผานเขามาได” 
จากขอความขางตนตรงตามสํานวนใด 

 1) ใสสาแหรกแขวนไว  2) เหยียบขี้ไกไมฝอ 
 3) ไมหลักปกเลน   4) ทาดีทีเหลว  
5. ประโยคในขอใดสื่อความหมายไดอยางชัดเจน 
 1) เขาตามหมอมาหรือ  2) เด็กไทยเปนโรคอวนมาก 
 3) เธอไมชอบคนที่พูดมาก 4) ฉันชอบฟงนิทานกอนนอนเสมอ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ทรงขึ้น

ดํารงตําแหนงดวยวิธีใด 
  1) เลือกโดยอาศัยหลักการลงคะแนนลับ 
 2) เลือกโดยอาศัยแรงดลใจจากพระจิตเจา 
  3) เลือกโดยอาศัยหลักการประนีประนอมกัน 
 4) เลือกโดยอาศัยหลักการลงคะแนนแบบเปดเผย  
2. เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนการสอบสวนแลวตองสงสํานวนการสอบสวน

ไปใหใครดําเนินคดีตอไป 
 1) ทนายความ   2) อัยการ 
 3) ผูพิพากษา   4) เจาหนาที่บังคับคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอใดไมใชมูลเหตุของปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 1) มนุษยมีความตองการมากกวาปจจัยการผลิตที่มี 
 2) ปจจัยการผลิตมีจํากัดไมเพียงพอตอการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 
 3) ทรัพยากรมีนอยเกินกวาที่จะนําไปผลิตสินคาและบริการตามความพึงพอใจ 
 4) วิธีการผลิตและการขนสงที่มีตนทุนในการผลิตตอหนวยต่ําสุดจะสามารถ

กระจายสินคาไดอยางทั่วถึง  
4. การสูญเสียพื้นที่ปาไมของประเทศไทยมีสาเหตุสําคัญมาจากอะไร 
 1) ไฟปา   2) การบุกรุกพื้นที่ปา 
 3) การลักลอบตัดไมเพื่อการคา 4) นโยบายการพัฒนาประเทศ  
5. การกําเนิดของโลก เทวดา มนุษย และสรรพสิ่งตามความเชื่อของศาสนา

พราหมณ-ฮินดู ปรากฏในขอใด 
 1) คัมภีรพระเวท   2) มหากาพยรามายณะ 
 3) คัมภีรปุราณะ   4) มหากาพยมหาภารตะ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) สูนา เดี๋ยวพรุงนี้ก็เชาแลว 
  1) โธเอย เรื่องแคนี้เธอทนไดอยูแลว มีน้ําเสียงดูถูกวาเรื่องที่เจอเปน

เรื่องเล็กนอยผูฟงนาจะทนได 
  2) โถ นาสงสารแมคุณจริง สูๆ นะ มีน้ําเสียงกระแนะกระแหน         

ไมจริงใจ 
  4) ลืมๆ ไปซะแลวสูใหมเริ่มตนใหม มีน้ําเสียงที่หวนเกินไป  
2. เฉลย 3) ค. และ ง. 
   ขอ ก. ขาดเสียงวรรณยุกตเอก และขอ ข. ขาดเสียงวรรณยุกตจัตวา  
3. เฉลย 4) ดวยใฝรักใหเกินพักตรา    จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
   เปนทั้งเหตุผลและขอสรุปวา การที่ตนเองตองทุกขทรมานอยูทุก

วันนี้ก็เพราะทุมเทใหกับความรักมากจนเกินไป 
  1) เปนขอสรุป คือ มั่นใจวาความรักเหมือนสายน้ําไหล 
  2) เปนบทขยายของขอสรุปในตัวเลือก 1) วาความรักเหมือนสายน้ําที่

ไหลไปแลวจะไมไหลยอนกลับมาอีก 
  3) เปนขอสรุปที่มั่นใจวาผูหญิงที่ทุกขที่สุดคือตนเอง  
4. เฉลย 1) ใสสาแหรกแขวนไว 
   ใสสาแหรกแขวนไว หมายถึง ดูแลทะนุถนอมเปนอยางดี  
5. เฉลย 4) ฉันชอบฟงนิทานกอนนอนเสมอ 
   ในตัวเลือก 1), 2 และ 3) เปนการใชประโยคกํากวม 
  1) ผูพูดอาจจะหมายถึง เขาเดินตามหมอมา หรือ เขาไปตามหมอมา 
  2) ผูพูดอาจจะหมายถึง เด็กไทยเปนโรคอวนกันเปนจํานวนมาก หรือ 

เด็กไทยเปนโรคอวนมาก (อวนไมนอย) 
  3) ผูพูดอาจจะหมายถึง เธอไมชอบคนที่กําลังพูดอยูมาก หรือ เธอไมชอบ

คนที่พูดมาก (พูดไรสาระ) 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) เลือกโดยอาศัยหลักการลงคะแนนลับ 
   วิธีการเลือกตั้งพระสันตะปาปา มี 3 แบบ คือ 
   1. เลือกโดยอาศัยแรงดลใจจากพระจิตเจา วิธีนี้คือ ในวันแรก

ของการประชุม บรรดาพระคารดินัลเลือกคนหนึ่งคนใดแลวประกาศใหคนนั้น
เปนพระสันตะปาปาเลย โดยไมตองมีการลงคะแนนเสียง แตถือเอาเสียงสวน
ใหญที่ไดจากการหยั่งเสียงเปนเกณฑ วิธีนี้เรียกวา Viva Voice 

   2. เลือกโดยอาศัยหลักการประนีประนอมกัน วิธีนี้เมื่อคะแนน
มาถึงจุดที่เทากันจึงตองใชการเจรจาประนีประนอม และบรรดาพระคารดินัลจะ
ใหคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมากอนหนาแลวจะมี 3 คน, 5 คน หรือ 7 คน         
ก็แลวแต เปนตัวแทนเลือกพระสันตะปาปาในนามของคณะกรรมการนี้ถือเปน
เด็ดขาดที่ประชุมตองยอมรับ 

   3. เลือกโดยอาศัยหลักการลงคะแนนลับ วิธีนี้คือ วิธีที่ใช      
มากที่สุดในประวัติการเลือกตั้งพระสันตะปาปา และใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
กลาวคือ ผูที่จะไดรับเลือกนั้นจะตองไดคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด  

2. เฉลย 2) อัยการ 
   คดีเริ่มตนที่พนักงานสอบสวน (ตํารวจ) เมื่อสรุปสํานวนแลว    

ตองสงสํานวนใหอัยการพิจารณาสั่งฟองหรือไมฟอง อัยการเปนทนายของ
แผนดิน มีหนาที่ฟองรองคดีแทนโจทก  

3. เฉลย 4)  วิธีการผลิตและการขนสงที่มีตนทุนในการผลิตตอหนวยต่ําสุด    
จะสามารถกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง 

   มูลเหตุของปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
   1. มนุษยมีความตองการไมจํากัด  
   2. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด หายาก และใชแลวหมดไป 
   3. ควรใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการผลิตสินคาและ

บริการเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยใหไดมากที่สุด และเกิดประโยชน
สูงสุด  

4. เฉลย 3) การลักลอบตัดไมเพื่อการคา 
   ปญหาปาไมถูกทําลายของประเทศไทย ที่เปนปญหามากที่สุด คือ 

การลักลอบตัดไมเพื่อการคา สําหรับไฟปา การบุกรุกพื้นที่ปาและนโยบายการ
พัฒนาประเทศ เชน การสรางเขื่อนหรือถนนก็เปนปญหา แตนอยกวาการ
ลักลอบตัดไม  

5. เฉลย 3) คัมภีรปุราณะ 
   ปุราณะ เปนภาษาสันสกฤต แปลวา เกาแก คัมภีรปุราณะอยูใน

รูปแบบของฉันท ริเริ่มจากฝายไศวะนิกาย และฝายไวศณพนิกาย คัมภีรเลมนี้
ไดกลาวถึงตํานานปรัมปราอันวาดวยการกําเนิดโลก เทวดา มนุษย และสิ่งทั้งปวง 
และเปนแหลงความรูหลายประการ เชน ความรูทางศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร 
บุคคลสําคัญ พฤติกรรมของชาวฮินดู ลักษณะบานเมืองตั้งแตสมัยโบราณถึง  
ยุคกลาง นอกจากนี้ยังมีปญจลักษณะ อันวาดวยเรื่องราวถึงหาประการ คือ 
ความเปนมาของเอกภพ, ความพินาศ และการกลับมีขึ้นมาใหมของเอกภพ, 
ประวัติของเทพเจาและทวยเทพ, การครองโลกของพระมนู 14 พระองค และ
ประวัติของสูรยวงศและจันทรวงศ 

   คัมภีรปุราณะ มีจํานวน 18 เลม เรียกวา มหาปุราณะ เปนคัมภีรที่
เกี่ยวของกับเทพเจา 3 พระองค คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ 
นอกจากนี้ยังมีคัมภีรยอยอีก 18 เลม เรียกวา อุปปุราณะ อีกดวย 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


