
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  25  มีนาคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมมีการโนมนาวใจ 
 1) โรงเรียนกวดวิชารับรองผล 100% 
 2) ศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ รับสมัครเจาหนาที่ประจําศูนย 
 3) ตลาดบางน้ําผึ้งยังคงอนุรักษความเปนไทยในธรรมชาติกลางสวน 
 4) ลอแมกซนวัตกรรมใหม ทันสมัย เกาะถนน  
2.   “การศึกษาทําใหคนหลุดพนจากความโงเขลา 
  พัฒนามาเปนคนฉลาดมีมันสมอง 
  และสติปญญาทําใหเราเขาใจโลกใบนี้ 
  รอดพนจากความยากลําบาก และความอดอยาก 
  การศึกษาจะเปนสมบัติที่ติดตัวเราไปจนวันตาย 
  ถาวันนี้เราไมเห็นคุณคาของการศึกษา 
  ปลอยใหโอกาสหลุดลอยไปเพียงเพราะความเกียจคราน 
  วันขางหนาเราจะตองหันกลับมามอง และนึกถึงมัน 
  ดวยความเสียดายอยางที่สุด” 
 ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความขางตน 
 1) ความฉลาดมีมันสมอง ยอมไมโงเขลา 
 2) สติปญญาทําใหเราเขาใจปญหาชีวิต 
 3) โอกาสทางการศึกษา มีคาสําหรับทุกคน 
 4) การศึกษาเปนสิ่งล้ําคาของชีวิต  
3. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 1) รีบเรง รวบรัด ชัดเจน 2) วาบหวาม วุนวาย เวิ้งวาง 
 3) จัดการ จืดจาง จุกจิก 4) มืดมิด มุงมั่น หมกเม็ด  
4. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย 
 1) โอเจาแวนแกวสองสวางอกของแมเอย แมเคยไดรับขวัญเจาทุกเวลา 
 2) หวังวาจะเปนเกือกทองฉลองบาทยุคลทั้งคูแหงพระคุณผัว 
 3) จะนั่งนอนเดินยืนก็ตองอยาง พรอมดวยเบญจางคจริตรูปจําเริญ 
 4) ก็น้ําใจของมัทรีนี้กตเวทีเปนไมเทากาวเขาสูที่ทางทดแทนคุณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. จุดมุงหมายที่สําคัญของหลักอาศรม 4 คือเรื่องใด 
 1) เปนหลักในการประกอบอาชีพ 
 2) เปนการกําหนดหนาที่ตามวรรณะ 
 3) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวัย 
 4) เปนหลักการปฏิบัติตนตอศาสนาอยางถูกตอง  
2. ปญหาสังคมในขอใดที่รัฐบาลจําเปนตองแกไขอยางเรงดวนมากที่สุด 
 1) ปญหาโรคเอดส  
 2) ปญหาการวางงาน 
 3) ปญหาการหยาราง  
 4) ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปจจัยในขอใดที่ไมมีสวนกอใหเกิดวัฒนธรรมหลักของไทย 
 1)  จิตใจของคนไทยที่สะทอนผานมรรยาทของคนไทย 
 2)  อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตองานศิลปะสถาปตยกรรมไทย 
 3)  การประกอบอาชีพของผูคนทั่วประเทศตามลักษณะภูมิประเทศ 
 4)  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
4. เครื่องมือทางภูมิศาสตรใดเปนประเภทใหขอมูลทั้งหมด 
 1) กลองวัดระดับ กลองสามมิติ กลองสามมิติแบบพกพา  
 2) แผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม อินเทอรเน็ต  
 3) เข็มทิศ เครื่องมือวัดพื้นที่ เทปวัดระยะทาง เครื่องยอขยายแผนที่  
 4) เครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ เชน เทอรมอมิเตอร บารอมิเตอร 

เครื่องวัดน้ําฝน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ศูนยพัฒนาบุคลิกภาพ รับสมัครเจาหนาที่ประจําศูนย 
   ไมมีการโนมนาวใจ เพราะเปนการประกาศใหทราบเทานั้น 
  1), 3) และ 4) มีการโนมนาวใจ เพราะเปนภาษาโฆษณา  
2. เฉลย 4) การศึกษาเปนสิ่งล้ําคาของชีวิต 
   สังเกตจากขอความ - การศึกษาจะเปนสมบัติที่จะติดตัวเราไปจนวันตาย  
3. เฉลย 2) วาบหวาม วุนวาย เวิ้งวาง 
   เปนคําซอนทุกคํา 
  1), 3) และ 4) มีคําประสม ไดแก ชัดเจน, จัดการ และหมกเม็ด  
4. เฉลย 1) โอเจาแวนแกวสองสวางอกของแมเอย แมเคยไดรับขวัญเจาทุกเวลา 
   ไมไดแสดงความเชื่อของคนไทย 
  2) มีความเชื่อวา ภรรยาจะเปนขารับใชสามีที่ดี ดุจเปนรองเทาของสามี 
  3) มีความเชื่อวา หญิงงามตองงามพรอมดวยลักษณะทั้ง 5 ประการ 

คือ ผมงาม เนื้องาม ฟนงาม ผิวงาม วัยงาม 
  4) มีความเชื่อวา ภรรยาที่ดีตองรูจักตอบแทนคุณของสามี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวัย 
   อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนในการดําเนินชีวิตจนกระทั่งหลุดพน

จากสังสารวัฏของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดแก 
   1. พรหมจารีขั้นศึกษาเลาเรียน 
   2. คฤหัสถขั้นครองเรือน แตงงาน ทําหนาที่ตามวรรณะ 
   3. วานปรัสถขั้นสังคมกาล มอบทรัพยสมบัติใหลูกหลาน ทํางาน

เพื่อสวนรวม 
   4. สันยาสีขั้นวิศวกาล คือ สละบานเรือนออกบวชเพื่อบรรลุโมกษะ  
2. เฉลย 4) ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต 
   ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา 

ปตตานี นราธิวาส มีผลกระทบหลายดาน โดยเฉพาะความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ทําใหขาดแคลนครูเปนปญหาดานการศึกษา ปญหาดานเศรษฐกิจ  
ขาดรายไดจากการทองเที่ยว ปญหาสังคม มีคนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตไป
แลวจํานวนมาก และหลายครอบครัวมีความเปนอยูที่ยากลําบาก เนื่องจากขาด
ผูนําครอบครัว 

3. เฉลย 3)  การประกอบอาชีพของผูคนทั่วประเทศตามลักษณะภูมิประเทศ 
   1. วัฒนธรรมหลักของสังคมไทย หมายถึง วัฒนธรรมที่คนไทย

สวนใหญไดยอมรับนับถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนาน มีปจจัยที่
กอใหเกิดขึ้น ดังนี้ 

    1.  อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอวัฒนธรรมไทย 
    2.  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
    3.  การใชอักษรและภาษาไทย แสดงถึงความเปนเอกราช และ 

เอกลักษณของไทย 
    4.  ประเพณีไทย แสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทย ที่มี

อิทธิพลมาจากพุทธศาสนา 
    5.  จรรยามรรยาทของคนไทยที่ออนนอม สุภาพ ปรับตัวเขา

กับสังคมไดดี 
    6.  จิตใจของคนไทย อิทธิพลจากพุทธศาสนาทําใหคนไทยมี

จิตใจโอบออมอารี กตัญูกตเวที เชื่อฟงบิดามารดา ครู อาจารย 
    7.  ศิลปกรรมไทยที่ออนชอยสวยงาม เชน นาฏศิลป ดนตรี 

เพลง จิตรกรรม เปนตน 
    8.  สถาปตยกรรมไทยที่มีความสงางาม เชน ปราสาท ราชวัง 

วัด โบสถ เปนตน 
    9.  วรรณคดีไทย แสดงความเจริญทางจิตใจ ความรูสึก 

อารมณ ผานตัวหนังสือ กอใหเกิดความสะเทือนใจไปในทางที่ดีงาม (แฝงคติ
สอนใจ) 

   2. วัฒนธรรมรอง (วัฒนธรรมยอย) ประกอบดวย บุคคลหลาย
เพศ หลายวัย หลายอาชีพ หลายเชื้อชาติ ที่มีแนวความคิด ทัศนคติ และ
แนวทางปฏิบัติที่แตกตางกันไป อธิบายแยกยอยได ดังนี้ 

    1. วัฒนธรรมยอยตามเชื้อชาติ ในสังคมหนึ่งๆ มักจะมีคน
หลายเชื้อชาติอยูปะปนกัน ทั้งนี้ แตละเชื้อชาติตางก็มีวัฒนธรรมเปนแบบฉบับ
ของตนเอง 

    2. วัฒนธรรมยอยตามเกณฑอายุ ในสังคมหนึ่งๆ ยอมตองมี
คนที่มีอายุแตกตางกัน การปฏิบัติจึงแตกตางกันไป เชน การแตงกาย 
การละเลน การพูดจา ความสนใจ เปนตน 

    3. วัฒนธรรมยอยตามทองถิ่น ในประเทศชาติหนึ่งๆ 
ประชากรยอมอยูกระจายกันไปตามภาคตางๆ วิถีชีวิต การปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณียอมแตกตางกัน 

    4. วัฒนธรรมยอยตามอาชีพ คนมีอาชีพอยางเดียวกันก็จะมี
วิถีการดําเนินชีวิตที่เหมือนๆ กัน เชน ชาวประมง นักรอง นักหนังสือพิมพ    
เปนตน 

    5. วัฒนธรรมยอยตามเพศ ผูชายและผูหญิงยอมมีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันไป  

4. เฉลย 2)  แผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม อินเทอรเน็ต 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร แบงเปน 2 

ประเภทใหญๆ คือ 
   1. ประเภทใหขอมูล ไดแก แผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจาก

ดาวเทียม และอินเทอรเน็ต 
   2. ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก เข็มทิศ เครื่องมือวัด

พื้นที่ เทปวัดระยะทาง เครื่องยอขยายแผนที่ กลองวัดระดับ กลองสามมิติ 
กลองสามมิติแบบพกพา และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ เชน เทอร
มอมิเตอร บารอมิเตอร และเครื่องวัดน้ําฝน เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


