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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดจัดเปนคําประสมทุกคํา 
 1) มานั่ง  มาหิน  มาหมุน 2) น้ําไหล  น้ําหนา  น้ําอัดลม 
 3) ของขวัญ  ของฝาก  ของคุณ 4) ใจจืด  ใจหาย  ใจสั่น  
2. บทประพันธตอไปนี้ใหรสวรรณคดีดานใด 
  “พิศพรรณปลาวายเคลา คิดถึงเจาเศราอารมณ 
 มัตสยายังรูชม สมสาใจไมพามา” 
 1) เสาวรจนี 2) พิโรธวาทัง 3) นารีปราโมทย 4) สัลลาปงคพิสัย  
3.  “ปลาราพันหอดวย ใบคา 
 ใบก็เหม็นคาวปลา คละคลุง 
 คือคนหมูไปหา คบเพื่อน พาลนา 
 ไดแตรายรายฟุง เฟองใหเสียพงศ” 
 ขอใดไมสอดคลองกับบทประพันธขางตนนี้ 
 1) คบคนเชนไรก็เปนเชนนั้น 2) คบคนใหดูหนาซื้อผาใหดูเนื้อ 
 3) คบคนพาลพาลพาไปหาผิด 4) คบคนไมดีจะทําใหเสื่อมเกียรติ  
4. ขอใดมีพยางคคําตายมากที่สุด 
 1) ถาหากฉันเกิดเปนนกที่โผบิน 2) ติดปกบินไปใหไกลไกลแสนไกล 
 3) จะขอเปนนกพิราบขาว 4) ชวยชี้นําชาวประชาสูเสรี  
5.  “ยอขายอเมื่อแลว การกิจ 
 ยอยกครูยอสนิท ซึ่งหนา 
 ยอญาติประยูรมิตร เมื่อลับ หลังแฮ 
 คนหยิ่งแบกยศบา อยายั้งยอควร” 
 ผูเขียนตองการจะสื่อถึงเรื่องใดมากที่สุด 
 1) การกระทําที่เหมาะสมกับเวลา 
 2) การสรรเสริญยกยองบุคคล 
 3) การยกยองบุคคลที่สมควรแกการยกยอง 
 4) บุคคลที่ควรสรรเสริญยกยอง 4 ประเภท 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ชวงวัยใดในอาศรม 4 ที่เปนชวงเวลาแหงการฝกฝน ควบคุม ฝกหัด กาย วาจา ใจ 

ใหมีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย 
 1) พรหมจรรยะ 2) คฤหัสถยะ 3) วานปรัสถยะ 4) สันนะยาสะ  
2. ขอใดไมใชปจจัยที่เปนตัวกําหนดใหเกิดการบริโภค 
 1) รสนิยมสวนตัวและคานิยมของสังคม 
 2) กําไรที่คาดวาจะไดรับและนโยบายของรัฐ 
 3) การใหสินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย 
 4) ระดับรายไดของผูบริโภคและระดับราคาสินคา  
3. ขอใดคือลักษณะรวมที่เหมือนกันของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบระบบ

รัฐสภากับแบบระบบประธานาธิบดี 
 1) เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน 
 2) ประมุขแหงรัฐและประมุขรัฐบาล 
 3) ฝายบริหารถวงดุลฝายนิติบัญญัติไดดวยการยุบสภา 
 4) ฝายนิติบัญญัติตรวจสอบถวงดุลฝายบริหารดวยการอภิปรายไมไววางใจ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. กษัตริยชาวอะมอไรทแหงอาณาจักรบาบิโลนในอารยธรรมเมโสโปเตเมียพระองคใด   

ที่นํากฎหมายที่เปนระบบ และใหอํานาจเจาหนาที่ในการลงโทษผูกระทําผิดมาใช
ปกครองผูคน 

 1) Hammurabi   2) Nebuchadnezzar 
 3) Ashurbanipal   4) Darius I, The Great 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) มานั่ง  มาหิน  มาหมุน 
  2) น้ําไหล เปนประโยค 
  3) ของคุณ เปนกลุมคํา 
  4) ใจสั่น เปนประโยค  
2. เฉลย 4) สัลลาปงคพิสัย 
   สัลลาปงคพิสัย คือ รสแหงความเศรา  
3. เฉลย 2) คบคนใหดูหนาซื้อผาใหดูเนื้อ 
   คบคนใหดูหนาซื้อผาใหดูเนื้อ หมายถึง ควรระวังในการเลือกคบคน       

แตเนื้อหาของบทประพันธบทนี้จะเปนการกลาวถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไปหา    
คนไมดี หรือคนพาล  

4. เฉลย 3) จะขอเปนนกพิราบขาว 
   มีคําตายอยู 4 พยางค ไดแก จะ, นก, พิ, ราบ 
  1) มีคําตายอยู 3 พยางค ไดแก หาก, เกิด, นก 
  2) มีคําตายอยู 2 พยางค ไดแก ติด, ปก 
  4) มีคําตายอยู 1 พยางค ไดแก ประ  
5. เฉลย 1) การกระทําที่เหมาะสมกับเวลา 
   เนื้อหาของบทประพันธในขอนี้ตองการจะสื่อถึงการยกยองบุคคล  

แตละประเภทวา ควรจะยกยองเมื่อใดจึงจะเกิดผล หรือเหมาะสม นั่นคือ    
การกระทําที่เหมาะสมกับเวลา 

 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) พรหมจรรยะ 
   พรหมจรรยะ (พรหมจารี) เปนชวงวัยแรกของบุคคล ตองศึกษา

เลาเรียนคัมภีรพระเวท และประพฤติพรหมจรรย ตองประกอบพิธีอุปนยสังสการ 
   ชวงพรหมจารยะ เปนชวงวัยแหงการฝกฝน ควบคุม และฝกหัด 

กาย วาจา และใจ ใหมีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย และรูจัก
ชวยเหลือสังคม   

2. เฉลย 2) กําไรที่คาดวาจะไดรับและนโยบายของรัฐ 
   การบริโภค (Consumption) คือ การรับประทาน หรือการใช

ประโยชนจากสินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของรางกาย ทั้งนี้ 
รายจายเพื่อการบริโภคนั้น จะมาจากรายไดที่บุคคลไดรับ ไดแก คาจาง คาเชา 
ดอกเบี้ย และกําไร รวมเรียกวา “รายไดสุทธิสวนบุคคล” 

   ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการบริโภค 
   1. รายไดสุทธิสวนบุคคล (หลังจากหักภาษี) (Disposables Income : DI) 
   2. ระดับราคาสินคา 
   3. การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต 
   4. การใหสินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย 
   5. ขนาดของสินทรัพยสภาพคลอง 
   6. รสนิยมสวนตัว 
   7. คานิยมของสังคม  
   คําตอบตัวเลือก 2) นั้น เปนปจจัยที่กําหนดการลงทุน 1. ระดับ

รายไดประชาชาติ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. กําไรที่คาดวาจะไดรับ 4. ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 5. ราคาสินคาทุนและคาบํารุงรักษา 6. นโยบาย
ของรัฐและเสถียรภาพทางการเมือง  

3. เฉลย 1) เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน  
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี 
- เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน  
- รัฐบาลไดรับแตงตั้งจากผูแทน  
- นายกรัฐมนตรีเปนประมุขรัฐบาล 

และประมุขฝายบริหาร โดยจะมี
พระมหากษัตริยหรือประธานาธิบดี
เปนประมุขก็ ได แตไมมีอํานาจ
บริหาร 

- รัฐบาลบริหารประเทศ โดยมอบ
หนาที่ ใหคณะรัฐมนตรีทําหนาที่
บริหาร  

- ถูกวิจารณ ตรวจสอบ และถวงดุล
อํานาจอยางตอเนื่องโดยสภานิติ-
บัญญัติซึ่งไดรับเลือกจากประชาชน  

- ฝายนิติบัญญัติมีสิทธิในการถอด
ถอนน ายก รั ฐ มนตรี ผ า น ก า ร
อภิปรายไมไววางใจได เมื่อถึงเวลา
ที่สภาเห็นวาผูนั้นทําหนาที่ไมเปนไป
ต า มค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ฝ า ย  
นิติบัญญัติ 

- นายกรัฐมนตรีสามารถยุบสภา 
และจัดการเลือกตั้งใหมได เมื่อ
คาดวา จะไดรับการสนับสนุนดีจาก
สาธารณะใหไดรับการเลือกตั้งกลับ
เขามาบริหารประเทศอีกครั้ง 

- เปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน  
- สาธารณะเลือกตั้งประธานาธิบดีผาน

การเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม 
- ประธานาธิบดีเปนประมุขแหงรัฐ และ

ประมุขรัฐบาล โดยควบคุมอํานาจ
บริหารสวนใหญ  

- ประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนง
แนนอน 

- ปร ะ ธ า น า ธิ บ ดี เ ป น ตั ว แทนขอ ง
ประชาชน, เปนหัวหนานโยบาย โดย
ควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง  

- คณะรัฐมนตรีไดรับการแตงตั้งอยาง
เจาะจงจากประธานาธิบดีดวยตนเอง  

- ประธานาธิบดีไมอาจถูกถอดออกจาก
ตําแหน ง ได โดยง ายจากฝ ายนิติ -
บัญญัติ  

- ประธานาธิบดีก็ไมสามารถถอดสมาชิก
ฝายนิติบัญญัติไดโดยงายเชนกัน  

- ไมมีนายกรัฐมนตรี ฝายบริหารไม
สามารถยุบสภา ฝายนิติบัญญัติไม
สามารถอภิปรายไมไววางใจ 

 
4. เฉลย 1)  Hammurabi 
   ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี (The code of Hammurabi) 

พระเจาฮัมมูราบีเปนกษัตริยชาวอะมอไรท แหงอาณาจักรบาบิโลเนีย ไดนํา 
หลักของกฎหมายมีรากฐานมาจากกฎหมายของชาวสุเมเรียน แตชาวอะมอไรท 
(Amorites) ที่ไดจัดตั้งอาณาจักรบาบิโลเนีย และเปนผูใหกําเนิดกฎหมายที่
เกาแกที่สุดในโลก โดยไดจัดกฎหมายใหเปนระบบ และใหอํานาจเจาหนาที่ใน
การลงโทษผูกระทําผิดยึดหลัก “ตาตอตา ฟนตอฟน” (an eye for an eye, a 
tooth for a tooth) 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


