
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “ความพยายามเปนคุณธรรมที่บุคคลควรกระทําใหเรื่องปกติวิสัย การทุมเท

เอาใจใสจดจอในสิ่งที่กระทําและหมั่นตรวจสอบการกระทําใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
คือ สิ่งที่บุคคลควรใหความสําคัญ ความพยายามคลายสัญญาณแหงความสําเร็จ
ในเบื้องตนอันจะสงผลสําเร็จในบั้นปลายแหงการประกอบกิจการทั้งปวง” 

 จากขอความขางตนนี้ มีคําที่เปนวิกตรรถกริยาทั้งหมดกี่คํา  
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา  
2. คําประพันธในขอใดมีการสรรคําที่ทําใหผูรับสารไดรับสัมผัสภาษาในหลายมิติ

มากที่สุด 
 1)  ทุงขาวเขียวขจี สีสดชื่นระรื่นลมไหว 
  ปูปลามาเล็มไคล ในน้ําใสใตตนสันตะวา 
 2)  ขนของเขาอาวาส ทรายอิฐลาดถมทางเดิน 
  เขาวัดหวังวัดเจริญ วัดตองเยินยอความดี 
 3)  ทองหยิบทิพยเทียมทัด สามหยิบชัดนาเชยชม 
  หลงหยิบวายาดม กมหนาเมินเขินขวยใจ 
 4)  แวววาบปลาบสายฟา ผสานวาตะโชยชาย 
  เปลาเปลี่ยวอยูเดียวดาย วิเวกแววคะนึงใน  
3.  “จากมามาลิ่วล้ํา ลําบาง 
 บางยี่เรือราพลาง พี่พรอง 
 เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน มานา 
 บางบรับคําคลอง คลาวน้ําตาคลอ” 
 ขอใดกลาวถึงโคลงบทนี้ไมถูกตอง 
 1) ใชโวหารบุคคลวัต  2) มีการซ้ําคํา 
 3) ใชสัมผัสอักษรทุกบาท 4) ไมมีลักษณะนิราศ  
4.  “ถึงบางเดื่อโอมะเดื่อเหลือประหลาด บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในใส 
 เหมือนคนพาลหวานนอกยอมขมใน อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา” 
 บทประพันธขางตนนี้ใหแนวคิดตรงกับสํานวนในขอใด 
 1) ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง 2) หนาเนื้อใจเสือ 
 3) ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ 4) ปากหวานกนเปรี้ยว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. แนวคิดใดสอดคลองกับกระบวนการ A = (AVOID) ในหลักการ 1A 3R  
 1) การงดใชสิ่งของที่ใชไดเพียงครั้งเดียวที่ใชพลังงานในการผลิตมาก และยอย

สลายยาก 
 2) การลดปริมาณการใชวัสดุสิ่งของตางๆ ที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนตัวผลิต

ใหนอยลง  
 3) การนําเอาวัสดุสิ่งของที่เปนของเกามาใชซ้ํา และไมใชผลิตภัณฑที่ใชไดเพียง

ครั้งเดียวแลวตองทิ้ง  
 4) การแปรสภาพสิ่งของที่ใชไมไดแลวและจําเปนจะตองทิ้ง ใหสามารถนํา

กลับมาใชใหมได 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เมื่อรวมรายไดของเจาของปจจัยการผลิตที่ไดรับจากการผลิตทั้งหมดของประเทศ 

ผลลัพธคืออะไร 
 1) รายไดประชาชาติ  2) รายไดเฉลี่ยตอบุคคล 
 3) ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ 4) ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน  
3. ขอใดไมใชลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี 
 1) ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ 
 2) ประธานาธิบดีไมมีอํานาจในการยุบสภา 
 3) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
 4) ประธานาธิบดีตองพนจากตําแหนง หากรัฐสภามีมติไมไววางใจ  
4. “นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต” คนที่ไมถูกนินทา ไมมีในโลก สอดคลองกับหลักธรรมใด

ในศาสนาพุทธ 
 1) โลกธรรม ๘   2)  นิวรณ ๕ 
 3) นิพพาน   4)  อปริหานิยธรรม ๗ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) 3 คํา 
   ในขอความนี้มีคําที่เปนวิกตรรถกริยาทั้งหมด 3 คํา คือ เปน, คือ, 

คลาย  
2. เฉลย 2)  ขนของเขาอาวาส ทรายอิฐลาดถมทางเดิน 
   เขาวัดหวังวัดเจริญ วัดตองเยินยอความดี 
   เปนการบรรยายความ 
  1) ใชคําวา “เขียวขจี” เพื่อใหสัมผัสในเรื่องของสี คือ สีเขียวสดของตนขาว  
   ใชคําวา “ระรื่นลมไหว” เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวของตนขาว    

และเพื่อใหเกิดความสดชื่นไปกับตนขาวเมื่อยามโดนลมพัด  
   ใชคําวา “ระรื่นลมไหว” เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความมีชีวิตที่     

แสนสนุกเมื่อเลนกับลม 
   ใชคําวา “เล็ม” แทนคําวา “กิน” เพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนในการกิน

อาหารของปู และปลาที่คอยๆ กิน 
   ใชคําวา “ไคล” แทนตะไครหรือเปอกตมที่อยูในน้ํา 
  3) เห็นภาพของขนมทองหยิบ และเห็นความรูสึกของกวีวาเขินอายเมื่อ

เกิดการเขาใจผิด 
  4) ใชคําวา “แวววาบ” เพื่อใหสัมผัสในเรื่องของแสง คือ แสงของฟาแลบ 
   ใชคําวา “ปลาบ” เพื่อใหสัมผัสในเรื่องของการเคลื่อนไหว คือ 

ความเร็วของสายฟาแลบ 
   ใชคําวา “เปลาเปลี่ยว”, “เดียวดาย”, “วิเวกแวว” เพื่อใหสัมผัส

ความรูสึก  
3. เฉลย 4) ไมมีลักษณะนิราศ 
   โคลงบทนี้มีลักษณะเปนนิราศ คือ มีการรําพึงรําพันถึงนางอันเปนที่

รักอันเปนลักษณะของนิราศอยางชัดเจน 
  1) ใชโวหารบุคคลวัต - ปรากฏตรงบาท บางบรับคําคลอง คลาว

น้ําตาคลอ ซึ่งหมายถึง กวีไดถามบานบางยี่เรือแตบานบางยี่เรือไมไดตอบกวี 
เปนลักษณะของบุคคลวัต 

  2) มีการซ้ําคํา - ซ้ําคําวา “มา” จากวรรค จากมามาลิ่วล้ํา 
  3) ใชสัมผัสอักษรทุกบาท - พิจารณาจากคําวา “ลิ้วล้ํา” ในบาทที่ 1, 

“เรือรา” ในบาทที่ 2, “เมียงมาน” ในบาทที่ 3 และ “บางบ” ในบาทที่ 4  
4. เฉลย 1) ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง 
   มีความหมายวา ภายนอกที่มองเห็นวามีสภาพดี สวยงาม แต

ภายในกลับมิไดเปนเหมือนภายนอก 
  2) หนาเนื้อใจเสือ  มีความหมายวา  ตอหนาทําดี แตคิดรายอยูในใจ 
  3) ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ  มีความหมายวา  ตอหนาพูดจาดวยดี 

แตในใจคอยคิดทําราย 
  4) ปากหวานกนเปรี้ยว  มีความหมายวา  ตอหนาพูดจาดี แตจริงๆ แลว 

มีความรายอยูขางใน ไมจริงใจเหมือนคําพูด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  การงดใชสิ่งของที่ใชไดเพียงครั้งเดียวที่ใชพลังงานในการผลิตมาก 

และยอยสลายยาก 
   หลักการ 1A 3R คือ A = (AVOID) R = (REDUCE) R = 

(REUSE) R = (RECYCLE) 
    A = (AVOID) คือ การหลีกเลี่ยงหรืองดการใชพลังงานอยาง

ฟุมเฟอย เชน งดใชวัสดุสิ้นเปลือง หรือสิ่งของที่ใชไดเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง 
อาทิเชน กลองโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งตองใชพลังงานในการผลิตมากมายมหาศาล 
และเปนวัสดุที่ยอยสลายยาก, การไมใชของใชที่ไดมาจากปา เพราะเปนการ
สงเสริมใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ, หลีกเลี่ยงสิ่งของเครื่องใชที่
มีสาร CFC (Chlorofluorocarbon) 

   R = (REDUCE) คือ การลดปริมาณการใชวัสดุสิ่งของตางๆ ที่ตอง
ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนตัวผลิตใหนอยลง การใชอยางประหยัดและรูคุณคา
หรือใชเทาที่มีความจําเปน เชน ไฟฟา เพราะหากมีการใชมากก็ตองมีการผลิตมาก 
เมื่อผลิตมากก็ตองสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากตามไปดวย 

   R = (REUSE) คือ การนําเอาวัสดุสิ่งของที่เปนของเกามาใชซ้ํา 
รวมทั้งไมใชหรือไมสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่ใชไดเพียงครั้งเดียวแลวตองทิ้ง 
เชน การใชผาเช็ดหนาแทนการใชผาเย็นหรือกระดาษทิชชู เพราะผาเช็ดหนาเมื่อ
สกปรกสามารถทําความสะอาดแลวใชซ้ําได 

   R = (RECYCLE) คือ การแปรรูปหรือแปรสภาพสิ่งของที่ใชไมได
แลวและจําเปนจะตองทิ้งใหสามารถ นํากลับมาใชใหมได เชน กระปองบรรจุ
น้ําอัดลม แกวน้ําพลาสติก  

2. เฉลย 1) รายไดประชาชาติ 
  2) รายไดเฉลี่ยตอบุคคล  =  ประชากร

าชาติรายไดประช   
 
3. เฉลย 4) ประธานาธิบดีตองพนจากตําแหนง หากรัฐสภามีมติไมไววางใจ 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี ฝายบริหาร

และฝายนิติบัญญัติ ไมตรวจสอบถวงดุลอํานาจกัน คือ รัฐสภาไมมีสิทธิ์ลงมติ 
ไมไววางใจประธานาธิบดี ประธานาธิบดีก็ไมมีสิทธิ์ยุบสภา 

  1), 2) และ 3) เปนลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
ประธานาธิบดี  

4. เฉลย 1) โลกธรรม ๘ 
   โลกธรรม ๘ คือ ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก สิ่งที่เกิดขึ้นกับคน

ทั่วไปที่ดํารงชีวิตในสังคม ไดแก 
   ไดลาภ - เสื่อมลาภ, ไดยศ - เสื่อมยศ, สรรเสริญ - นินทา,     

สุข - ทุกข  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


