
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  19  มิถุนายน  2558 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “พระเปรมปรีดิ์ดีใจอยูในพักตร มิใหประจักษคนทั้งหลาย  
 จึงแยมเยื้อนเอื้อนโอษฐอภิปราย ซึ่งหลานชายของเราอุตสาหมา”  
 ขอความขางตน ผูพูดตั้งใจจะบอกวาอยางไร 
 1) ขอบใจที่หลานชายอุตสาหมาชวยรบ ดีใจมาก 
 2) ไมอยากใหใครรูวาหลานชายมาชวยรบ 
 3) หลานชายอุตสาหมาชวยรบ เราคงไดชัยชนะ 
 4) ดีใจที่หลานมาชวยรบ แตยังสงวนทีทา  
2. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) ทรุดโทรม  รวงหลน  ความลับ 2) โปรยปราย  หายหวง  ดวงใจ 
 3) รอนเร  เหี่ยวเฉา  เหงาหงอย 4) ไปมา  โหดราย  ชายโฉด  
3.  “ผิดก็ทําสงครามดูตามที เคราะหดีก็จะไดดังใฝฝน 
 พี่ดังพฤกษาพนาวัน  จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา” 
 บทประพันธขางตนผูพูดตั้งใจจะบอกวาอยางไร 
 1) ไมผิดที่เราจะทําสงคราม 2) เราอาจโชคดีไดชัยชนะ 
 3) พี่เหมือนตนไมในปาใหญ 4) พี่พรอมจะตายเพื่อลูก  
4. ใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ ตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
  ดวจ [ดวด] (กลอน ; แผลงมาจาก ดุจ) ว. เหมือน, คลาย, เชน, เพียง, ราวกะ 
  ดวด 1 น. ชื่อการเลนชนิดหนึ่ง เดินแตมตามเบี้ยที่ทอดไดไปตามตาราง. 

(ปาก) ก. ดื่มทีเดียวหมด (มักใชแกเหลา). ว. เดี่ยว, หนึ่ง; (ปาก) ทีเดียว. 
  ดวด 2 ว. สูง. 
  ดวน ว. รีบเรง, รวดเร็ว. 
  ดวน ก. กุด, ขาด, สั้นเขา. ว. เรียกสิ่งที่มีรูปยาวๆ ที่ตอนปลายขาดหายไป 

เชน แขนดวน ขาดวน ตาลยอดดวน, โดยปริยายใชเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงเชนนั้น เชน คลองดวน, แมน้ําดวน. 

 ก. คําที่ใชเฉพาะแหงมีกี่คํา 
  1. 1 คํา 2. 2 คํา 3. 3 คํา 4. 4 คํา 
 ข. คําที่ตอจาก “ดวน” ตองเปนคําใด 
  1. ดวย 2. ดวมเดี้ยม 3. ดอก 4. ดอกกระบอก 
 1) ก-1 / ข-1 2) ก-1 / ข-2 3) ก-1 / ข-3 4) ก-1 / ข-4  
5. พิจารณาขอมูลบรรณานุกรมตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และขอ ข. 
 ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอาน. รวมพลัง 3 เดือน ขับเคลื่อนการศึกษาไทย. ขาวสด ปที่ 16 

ฉบับที่ 5, 935 (28 กุมภาพันธ 2550) หนา 36, 2550. 
 ก. ขอใดไมจําเปนตองใสไวในการเขียนบรรณานุกรมขางตน 
  1. คํานําหนาชื่อผูแตง 2. ปที่พิมพ 
  3. ฉบับที่   4. เลขหนา 
 ข. ในการเรียงลําดับบรรณานุกรม ขอใดควรเรียงตอจากบรรณานุกรมขางตน 
  1. วิจารณ พานิช. เสนทางสรางสรรค สกว. : ประสบการณลองผิดลองถูก

ในการบริหารองคกรอิสระ : กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2545. 

  2. วิสุทธิ์ วิจิตพัชราภรณ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจาย
อํานาจ วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 

  3. วิทยากร เชียงกูล. วิกฤติและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย. 
กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ. 2541. 

  4. ศึกษาธิการ, กระทรวง โครงสรางการจัดหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ. 
ถายเอกสาร, 2523. 

 1) ก-3 / ข-1 2) ก-4 / ข-4 3) ก-1 / ข-2 4) ก-1 / ข-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. แหลงอารยธรรมโบราณแหลงใดตอไปนี้ มีทําเลที่ตั้งแตกตางจากแหลงอื่น 
 1) อารยธรรมจีน   2) อารยธรรมอียิปต 
 3) อารยธรรมอินเดีย  4) อารยธรรมกรีก  
2. ถารัฐบาลจะนําหลักอริยสัจ ๔ มาใชในการแกไขปญหาความยากจนของคนไทยนั้น

ขอใดตอไปนี้ที่ดําเนินการไมถูกตอง 
 1) การกําหนดปญหาวาความยากจนคืออะไร เปนทุกข 
 2) อะไรคือสาเหตุของความยากจน เปนสมุทัย 
 3) เปาหมายที่ตองการหลังการแกไขแลว เปนมรรค 
 4) วิธีการแกไขปญหาความยากจนจะทําอยางไร เปนมรรค  
3. ทางรถไฟแอรพอตลิงคมีความยาว 10 กิโลเมตร แตทางรถไฟแอรพอตลิงค    

ที่แสดงไวในแผนที่มีความยาวเพียง 10 เซนติเมตร แสดงวาแผนที่นี้ใชมาตรา
สวนเทาใด 

 1) 1 : 10000 2) 1 : 25000 3) 1 : 50000 4) 1 : 100000  
4. ถาหากตองการตรวจสอบการปฏิบัติของพระสงฆวาเปนการกระทําผิดศีลหรือไม 

ควรจะตรวจสอบจากสวนใดของพระไตรปฎก 
 1) พระวินัยปฎก   2) พระสุตตันตปฎก 
 3) พระสูตรปฎก   4) พระอภิธรรมปฎก  
5. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 
 1) NPL : Non Performance Loan คือหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือหนี้เนา 
 2) อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปจจุบันของไทยใชระบบคงที่ 
 3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 
 4) ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัวชนิดมีการจัดการใชกลไกตลาด 

และควบคุมดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ดีใจที่หลานมาชวยรบ แตยังสงวนทีทา 
   สังเกตจากขอความ “พระเปรมปรีดิ์ดีใจอยูในพักตร  มิใหประจักษ

คนทั้งหลาย”  
2. เฉลย 3) รอนเร  เหี่ยวเฉา  เหงาหงอย 
   เปนคําซอนทุกคํา 
  1) ความลับ 
  2) ดวงใจ เปนคําประสม 
  4) ชายโฉด  
3. เฉลย 4) พี่พรอมจะตายเพื่อลูก 
   สังเกตจากขอความ - จะอาสัญเพราะลูกเหมือนกลาวมา  
4. เฉลย 2) ก-1 / ข-2 
   ก. 1. 1 คํา คือ ดวจ 
   ข. 2. ดวมเดี้ยม 

5. เฉลย 4) ก-1 / ข-3 
   ก. คํานําหนาชื่อผูแตง ไมจําเปนตองใสไวในการเขียนบรรณานุกรม 
   ข. ขอ 3. ควรเรียงตอบรรณานุกรมที่กําหนด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) อารยธรรมกรีก 
   อยูบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
  1), 2) และ 3) อยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา 
    แหลงอารยธรรมของโลกนั้นจะอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบ

ชายฝงทะเล  
2. เฉลย 3) เปาหมายที่ตองการหลังการแกไขแลว เปนมรรค 
   การนําหลักคําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ มาเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาตางๆ นั้น มีขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ทุกข เปนตัวปญหาทัง้ปวงที่เกิดขึ้น เราจะตอง

พิจารณาใหไดวาปญหานั้นคืออะไร มีสภาพเชนไร ตองเขาใจสภาพปญหา     
ใหชัดเจนกอนจึงสามารถแกไขปญหาได (ตัวเลือก 1)) 

   ขั้นตอนที่ 2 สมุทัย เปนขั้นตอนของความพยายามแสวงหาปญหา 
ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุที่แทจริงมาจากอะไร การจะแกไขปญหาใดๆ ใหสําเร็จนั้น
ตองแกไขที่ตนเหตุของปญหาไมใชแกที่ตัวของปญหา (ตัวเลือก 2)) 

   ขั้นตอนที่ 3 นิโรธ เปนขั้นตอนการกําหนดเปาหมาย คือ การ
สิ้นสุดของปญหานั้นๆ เชน ปญหาความยากจน ตองกําหนดเปาหมาย คือ 
ไมใหมีความยากจนในหมูคนไทย 

   ขั้นตอนที่ 4 มรรค เปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแนวทาง หรือ
วิธีการที่กําหนดไวแลวในขั้นตอนที่สาม (นิโรธ) จึงจะนําไปสูความหมดสิ้นของ
ปญหา  

3. เฉลย 4) 1 : 100000 
   วิธีคิด มาตราสวนแผนที่  =  ูมิประเทศระยะทางในภ

ผนที่ระยะทางในแ  

   แทน   = 100  1000  10
10
××  

       = 100000
1   =  1 : 100000 

   แสดงวา แผนที่แสดงเสนทางรถไฟแอรพอตลิงค ใชมาตราสวน    
1 : 100000  

4. เฉลย 1) พระวินัยปฎก 
   พระไตรปฎก หมายถึง คัมภีรอันประเสริฐที่รวบรวมคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจา โดยแบงเปน 3 หมวด ดังนี้ 
   1. พระวินัยปฎก หมายถึง การประมวลพุทธพจนหมวดพระวินัย 

คือ พุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และ
การดําเนินกิจการตางๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ 

   2. พระสุตตันตปฎก หมายถึง การประมวลพุทธพจนหมวด  
พระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมตางๆ กับบุคคล เรื่องเลาและ
เรื่องราวทั้งหลายที่เปนชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา 

   3. พระอภิธรรมปฎก หมายถึง ประมวลพุทธพจนหมวด      
พระอภิธรรม คือ หลักธรรม และคําอธิบายที่เปนหลักวิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวย
บุคคลหรือเหตุการณ   

5. เฉลย 2) อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปจจุบันของไทยใชระบบคงที่  
   ประเทศไทยใชระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดในระบบอัตรากาวหนา 

(Progressive System) หมายความวา ผูใดมีรายไดยิ่งมากอัตราภาษีจะยิ่งสูง
เพิ่มขึ้น ประเทศไทยจะเก็บตั้งแต 5-37% โดยเฉพาะผูที่มีรายไดสุทธิเกิน 
4,000,000 บาทตอป จะตองเสียในอัตราสูงสุด คือ 37%  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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