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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “ความสามัคคีเปนบอเกิดแหงพลังและอํานาจ การแสดงออกถึงความรักใคร

กลมเกลียวกันของหมูคณะ ไมยึดติดกับเรื่องการเมือง การปกครอง แตเปน    
การกระทําที่เนนถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันลวนเปนคุณลักษณะของความ
สามัคคีทั้งสิ้น” 

 ขอความขางตนนี้มีคําที่เปนอาการนามทั้งหมดกี่คํา (นับคําซ้ํา) 
 1) 5 คํา 2) 6 คํา 3) 7 คํา 4) 8 คํา  
2. “อคติคือความลําเอียงหรือความไมอยูในทิศทางที่ถูกตอง ไมวาจะเปนความชอบ 

ชัง เขลา หรือกลัวก็ตาม เมื่อเขามาครอบงําจิตมนุษย จะเปนอุปสรรคขัดขวาง
ไมใหมนุษยคิดไปในทางที่ถูกตองเที่ยงตรง ตามเหตุผลที่เปนจริง” 

 ขอความนี้ไมใชวิธีใดในการอธิบาย 
 1) ใหนิยาม   2) ใชตัวอยาง 
 3) ชี้แจงตามลําดับขั้น  4) ชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน  
3.  “โอเจานกเขาขัน   เสียงกระชั้นหวั่นวาจะลากอน 
 กรุกกรุกกรู กรูกรุกเปนเพลงกลอน รําลึกยอนเรื่องหลังแตปางบรรพ” 
 ขอใดคือลักษณะดีเดนที่สุดของคําประพันธบทนี้ 
 1) เลนสัมผัส   2) เลนคําพอง 
 3) เลนเสียงหนัก   4) เลียนเสียงธรรมชาติ  
4.  “นานาประเทศลวน นับถือ 
 คนที่รูหนังสือ แตงได 
 ใครเกลียดอักษรคือ คนปา 
 ใครเยาะกวีไซร แนแทคนดง” 
 บทประพันธขางตนนี้มีความเปรียบทั้งหมดกี่แหง 
 1) 1 แหง 2) 2 แหง 3) 3 แหง 4) 4 แหง  
5. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
 1) นักเรียนรูสึกตะหงิดๆ วาครูจะออกขอสอบยาก 
 2) แมใชรังถึงนึ่งขนมเพื่อไปถวายพระที่วัด 
 3) สังวาลยของวังจุฑาเทพไดหายไปในระหวางแสดงโชว 
 4) สากกะเบือเปนคําไมสุภาพเราควรใชคําแทนวา ไมตีพริก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หากตองการศึกษาประเพณีและพระราชพิธีเกาๆ ของไทย ควรศึกษาผาน

หลักฐานทางประวัติศาสตรในขอใด 
 1) ศิลาจารึก    2) พระราชพงศาวดาร 
 3) จดหมายเหตุ    4) จดหมายเหตุชาวตางชาติ  
2. วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของโลกเกี่ยวกับการปลอยแกสเรือนกระจกถูก

จํากัดลงจากขอตกลงใด 
 1) พิธีสารมอนทรีออล  2) อนุสัญญาบาเซิล 
 3) อนุสัญญาไซเตส   4) พิธีสารเกียวโต  
3. ชีวิตประกอบดวย รางกายกับจิตใจ เปนคําสอนในหลักธรรมใด 
 1) ขันธ ๕ 2) ไตรลักษณ 3) อริยสัจ ๔ 4) อารยวัฑฒิ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. รายไดของครัวเรือนประกอบดวยอะไรบาง 
 1) เงินเดือน  คาจาง  2) เงินเดือน  คาจาง  คาเชา 
 3) เงินเดือน  คาจาง  ดอกเบี้ย  กําไร 4) เงินเดือน  คาเชา  ดอกเบี้ย  กําไร 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) 7 คํา 
   คําที่เปนอาการนามในขอความนี้ คือ ความสามัคคี, การแสดงออก, 

ความรักใครกลมเกลียวกัน, การปกครอง, การกระทํา, ความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน, ความสามัคคี  

2. เฉลย 2) ใชตัวอยาง 
  1) ใหนิยาม อคติคือความลําเอียงหรือความไมอยูในทิศทางที่ถูกตอง 
  3) ชี้แจงตามลําดับขั้น ไมวาจะเปนความชอบ ชัง เขลา หรือกลัวก็ตาม 
  4) ชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน เมื่อเขามาครอบงําจิตมนุษย    

จะเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหมนุษยคิดไปในทางที่ถูกตองเที่ยงตรงตามเหตุผล
ที่เปนจริง  

3. เฉลย 4) เลียนเสียงธรรมชาติ 
   สังเกตจากวรรคที่กลาววา “กรุกกรุกกรู กรูกรุกเปนเพลงกลอน” 

เปนการเลียนเสียงของนกเขา  
4. เฉลย 2) 2 แหง 
   ในบทประพันธบทนี้มีการใชความเปรียบ 2 แหง คือ  
    ใครเกลียดอักษรคือ คนปา 
   กับ ใครเยาะกวีไซร แนแทคนดง  
5. เฉลย 4) สากกะเบือเปนคําไมสุภาพเราควรใชคําแทนวา ไมตีพริก 
  1) คําวา “ตะหงิด” ที่ถูกตอง คือ ตงิด 
  2) คําวา “รังถึง” ที่ถูกตอง คือ ลังถึง 
  3) คําวา “สังวาลย” ที่ถูกตอง คือ สังวาล 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3)  จดหมายเหตุ 
   หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชศึกษาประวัติศาสตรไทย 
   1. จารึก เปนหลักฐานประเภทลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดของ

ไทย เพราะวัสดุที่ใชจารึกมีความคงทนถาวร เชน แทงหิน แผนเงิน แผนทองคํา 
หรือทองแดง และไมถูกดัดแปลงแกไขขอความไดงายๆ ในดินแดนประเทศไทย
ไดพบจารึกเปนจํานวนมาก เชน ศิลาจารึก ฐานพระพุทธรูป ปูชนียสถานตางๆ 
และจารึกดวยอักษรและภาษาตางๆ เชน เขมร มอญ อินเดียใต และไทย  

   2. จดหมายเหตุชาวตางชาติ เนื่องจากดินแดนไทยเปนเสนทาง
การคามาตั้งแตสมัยโบราณ ทําใหมีเอกสารตางชาติบันทึกเรื่องราวของดินแดน
ไทยไว เชน ในราวพุทธศตวรรษที่ 6 วรรณคดีอินเดียที่เรียกวา   “คัมภีรนิเทสะ 
และมิลินทปญหา” นับเปนเอกสารตางชาติที่เกาที่สุด 

   3. จดหมายเหตุ เปนการรวบรวมความทรงจําเกี่ยวกับประเพณี
และพระราชพิธีเกาๆ เชน จดหมายเหตุขุนโขลน จดหมายเหตุพระราชพิธี-
โสกันตเจานาย จดหมายเหตุสมโภชชางเผือก เปนตน 

   4. พระราชพงศาวดาร เปนการรวบรวมพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย ที่เกาแกที่สุด คือ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ     
ในสมัยพระนารายณมหาราช 

   5. เอกสารการปกครอง สวนใหญเปนเอกสารที่มีในสมัย
รัตนโกสินทร หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งกรมหรือกระทรวงขึ้นแลว เอกสารเหลานี้
จะมีการจัดเก็บเปนระบบขึ้น เชน ใบบอก ตราสารศุภอักษร บัญชีทูลเกลา 
บันทึกคําใหการ 

   6. บันทึกเหตุการณของบุคคลตางๆ เชน “ความทรงจํา” ของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “จดหมายเหตุความทรงจํา” ของกรม
หลวงนรินทรเทวี, “ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง” ของนายดิเรก ชัยนาม เปนตน 

   7. จดหมาย เชน พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เปนตน  

   8. หนังสือพิมพ ซึ่งมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดแก ขาวราชการที่
เรียกวา “ราชกิจจานุเบกษา”, “บางกอกรีคอรเดอร” รวมทั้งหนังสือพิมพในปจจุบัน 

   9.  งานนิพนธทางประวัติศาสตร และวิทยานิพนธ 
   10. ตํานาน เปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาในเรื่องเกี่ยวกับความ

เปนมาของเมือง ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ โดยการบอกเลาตอๆ กันมา แลว
รวบรวมเขียนขึ้นภายหลัง เชน ตํานานเมืองหริภุญชัย ตํานานพระแกวมรกต  
เปนตน มีงานนิพนธบางเรื่องที่ใชชื่อเรียกวา ตํานาน แตไมใชตํานาน เชน 
ตํานานวังหนา ตํานานการเลิกบอนเบี้ย และเลิกหวย เปนตน 

   11. วรรณกรรม เชน มหาชาติคําหลวง ลิลิตยวนพาย ลิลิตโองการ
แชงน้ํา เปนตน  

2. เฉลย 4)  พิธีสารเกียวโต 
   พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ตอทายอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) กําหนดพันธกรณีผูกพัน
ตอประเทศอุตสาหกรรมใหลดการปลอยแกสเรือนกระจก UNFCCC เปน
สนธิสัญญาระหว างประเทศดาน สิ่งแวดลอมซึ่ ง มี เป าหมายเพื่อบรรลุ 
“เสถียรภาพความเขมขนของแกสเรือนกระจกในบรรยากาศที่ระดับซึ่งจะ
ปองกันการรบกวนอันตรายจากน้ํามือมนุษยกับระบบภูมิอากาศ” 

   พิธีสารเกียวโตมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2540     
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ตอมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 มี 191 รัฐลงนามและใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงนามแตมิไดใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต และประเทศแคนาดาถอนตัวจากพิธีสาร
เกียวโต ในป พ.ศ. 2554  

3. เฉลย 1) ขันธ ๕ 
   ขันธ ๕ หมายถึง องคประกอบของชีวิต ไดแก รางกายกับจิตใจ 

รูป-รางกาย 
   สวนที่เปนจิตใจ ไดแก 
   วิญญาณ คือ การรับรูอารมณ  เวทนา คือ ความรูสึก 
   สัญญา คือ ความจํา  สังขาร คือ แรงจูงใจ  
4. เฉลย 4) เงินเดือน  คาเชา  ดอกเบี้ย  กําไร 
   ครัวเรือน เปนเจาของปจจัยการผลิต จึงมีรายไดจาก 
   ที่ดิน เปน คาเชา 
   แรงงาน เปน คาจาง หรือเงินเดือน 
   ทุน เปน ดอกเบี้ย   
   ผูประกอบการ เปน กําไร  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


