
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  26  พฤษภาคม  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. บทประพันธในขอใดไมสะทอนแนวคิดในเรื่องไตรลักษณ 
 1) ถึงวันนี้เปนเศรษฐีมีเงินลาน    อาจซมซานเปนยาจกในวันหนึ่ง 
 2) อันตัวเราใชของเราแตเกากอน    เมื่อมวยมรณก็สูญลับดับไปสิ้น 
 3) ดวยความทุกขคูกายแตไรมา    จึงบันดาลใหชีวาไดเปนไป 
 4) ตองพลัดพรากจากเธอใชใครทํา    เปนเพราะกรรมบันดาลผลาญชีวา  
2. ขอใดเปนการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตองในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
  ก. เลือกหัวขอเรื่อง 
  ข. กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของเรื่อง 
  ค. คนควาหาความรู 
  ง. วางโครงเรื่อง 
 1) ก. - ข. - ค. - ง.  2) ก. - ข. - ง. - ค. 
 3) ก. - ค. - ข. - ง.  4) ข. - ก. - ข. - ง.  
3. “ความเหนื่อยจากการเดินทางผนวกกับอากาศที่คอนขางหนาวแตเย็นสบาย ทําให

ขาพเจานั่งหลับมาในรถ มาตกใจตื่นอีกทีก็ตอเมื่อไดยินเสียงเพื่อนรวมเดินทาง
ตะโกนพูดกันวาถึงแลว ขาพเจาลืมตาขึ้นมองออกไปนอกรถเห็นกําแพงเมืองจีน
ทอดยาวตระหงานอยูบนเทือกเขา ความขาวทึบอัดแนนและเคี้ยวคดของกําแพง 
มองดูราวกับงูใหญที่ทอดตัวเลื้อยไปตามภูเขา ขาพเจาขนลุก หัวใจวูบดวยความ
ปติอัศจรรยวา นี่นะหรือกําแพงเมืองจีนที่เคยเรียนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ วาเปนสิ่ง
มหัศจรรยของโลก ขาพเจามาถึงแลวกําแพงเมืองจีน” 

  (ปกกิ่ง นครอันยิ่งใหญที่จะกลับไปอีกครั้ง-เพ็ญสิตางศุ) 
 ขอความนี้เปนการพรรณนาโดยใชวิธีใด 
 1) ใชถอยคํา   2) ชี้ลักษณะเดน 
 3) แยกสวนประกอบ  4) ใชหลายวิธีผสมผสาน  
4.  “ศพเอยศพสูง  เปนเครื่องจูงจิตใจใหเลื่อมใสศานต 
 จารึกคําสํานวนชวนสักการ ผิดกับฐานชาวนาคนสามัญ 
 ซึ่งอยางดีก็มีกวีเถื่อน จารึกชื่อปเดือนวันดับขันธ 
 อุทิศสิ่งซึ่งสรางตามทางธรรม ของผูนั้นผูนี้แกผีเอย” 
 บทประพันธนี้ใชคําเปรียบตรงตามสํานวนไทยวาอยางไร 
 1) เศรษฐีขาดไฟ   2) ยามจนคนดูหมิ่น 
 3) คนยากวาผี ผูดีวาศพ 4) คบคนจร นอนหมอนหมิ่น  
5. “เครื่องดื่มมีคุณคา ราคาน้ําอัดลม” ขอความนี้ผูพูดตองการจะสื่อสารวาอยางไร 
 1) เครื่องดื่มนี้มีคุณคาและราคาเทากับน้ําอัดลม 
 2) เครื่องดื่มนี้มีคุณคาแตราคาถูกเทากับน้ําอัดลม 
 3) เครื่องดื่มนี้มีคุณคาเทากับน้ําอัดลมที่มีราคาถูก 
 4) เครื่องดื่มนี้มีคุณคาและราคาถูกเทากับน้ําอัดลม  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. “การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐาน

อยางเครงครัด” ตรงกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรในขอใด 
 1)  ขั้นรวบรวมหลักฐาน 2)  ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 
 3)  ขั้นตีความหลักฐาน  4)  ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ  
2. รัฐบาลสามารถชวยเหลือผูบริโภคไมใหไดรับความเดือดรอนจากการที่สินคา    

ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้นไดดวยวิธีการใด 
 1) การจํานําราคา   2) การประกันราคา 
 3) การกําหนดราคาขั้นต่ํา  4) การกําหนดราคาขั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดเปนวัฒนธรรมประเภทสหธรรม 
 1) ไปลามาไหว   
 2) ฝนทั่งใหเปนเข็ม 
 3) เสียชีพอยาเสียสัตย   
 4) พึงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม  
4. มนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคม เพราะเหตุผลใด 
 1) ตองการความรักความอบอุน 
 2) ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในชีวิต 
 3) ตองการความปลอดภัยในชีวิต 
 4) ตองการไดรับการตอบสนองความตองการของตน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ตองพลัดพรากจากเธอใชใครทํา    เปนเพราะกรรมบันดาลผลาญชีวา 
   เปนความเชื่อเรื่องกรรม สวนไตรลักษณ เปนการกลาวถึง อนิจจัง, 

ทุกขัง และอนัตตา 
  1) เปนแนวคิดเรื่อง อนิจจัง 
  2) เปนแนวคิดเรื่อง อนัตตา 
  3) เปนแนวคิดเรื่อง ทุกขัง  
2. เฉลย 2) ก. - ข. - ง. - ค. 
   การทํารายงานเชิงวิชาการเริ่มตนดวย เลือกหัวขอเรื่อง, กําหนด

จุดมุงหมายและขอบเขตของเรื่อง, วางโครงเรื่อง, คนควาหาความรู  
3. เฉลย 4) ใชหลายวิธีผสมผสาน 
   1. ใชถอยคําเพื่อใหเกิดมโนภาพ เชน ความขาวทึบอัดแนนและ

เคี้ยวคดของกําแพง ใชอุปมาชวยเพื่อใหเห็นภาพไดงายขึ้น เชน มองออกไป
นอกรถเห็นกําแพงเมืองจีนทอดยาวตระหงานอยูบนเทือกเขา ความขาวทึบอัด
แนนและเคี้ยวคดของกําแพง มองดูราวกับงูใหญที่ทอดตัวเลื้อยไปตามภูเขา    
ใชคําที่เหมาะสม เชน ขาวทึบอัดแนน ทําใหนึกถึงภาพของกําแพงที่ใหญหนาดวย
วัสดุที่นํามาใชในการกอสรางทําใหแลดูมั่นคงและยิ่งใหญ ใชคําวา เคี้ยวคด 
แทนคําวา คดเคี้ยว เพื่อใหสอดรับจังหวะกับขอความที่วา ขาวทึบอัดแนน ใช
ถอยคําที่กอใหเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณอัศจรรยและรวมปติดวย เชน 
ขาพเจาขนลุก หัวใจวูบดวยความปติอัศจรรยวา นี่นะหรือกําแพงเมืองจีนที่  
เคยเรียนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ วาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก ขาพเจามาถึงแลว 

   2. ชี้ลักษณะเดน เปนการชี้ลักษณะเดนของกําแพงเมืองจีน ในดาน
รูปทรง 

   3. แยกสวนประกอบ โดยเริ่มกลาวถึงเหตุการณระหวางการเดินทาง 
เมื่อเดินทางมาถึง บรรยายถึงลักษณะของสิ่งที่เห็นผนวกกับความรูสึก  

4. เฉลย 3) คนยากวาผี ผูดีวาศพ 
   สังเกตจากผูแตงจงใจใชคําที่มีระดับของภาษาตางกันในบทประพันธ 

คือ คําวา ศพ, ผี  
5. เฉลย 2) เครื่องดื่มนี้มีคุณคาแตราคาถูกเทากับน้ําอัดลม 
   คําวา “ราคาน้ําอัดลม” นั้น ผูพูดตองการจะสื่อวามีราคาถูก 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3)  ขั้นตีความหลักฐาน 
   วิธีการทางประวัติศาสตร คือ กระบวนการในการแสวงหา

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นกําหนดปญหา เปนการกําหนดเปาหมายหรือประเด็น

คําถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคําตอบดวยเหตุและผล ตองอาศัยการอาน  
การสังเกต ควรมีความรูกวางขวางทางประวัติศาสตรในเรื่องนั้นๆ มากอนบาง 
ประเด็นก็คือ จะศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน เกิดขึ้นอยางไร และเพราะเหตุใด  

   2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน เปนการคนหา และรวบรวมหลักฐาน
ประเภทตางๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร ทั้งที่เปน
หลักฐานชั้นตน (ชั้นปฐมภูมิ) และหลักฐานชั้นรอง (ชั้นทุติยภูมิ) 

   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน เปนการวิเคราะหหลักฐาน 
หรือการวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร คือ การตรวจสอบหลักฐาน และประเมิน
ความนาเชื่อถือและคุณคาของหลักฐาน ทําได 2 ลักษณะ คือ 

    3.1 การวิพากษภายนอก หรือการวิพากษหลักฐาน (External 
Criticism) คือ การพิจารณาตรวจสอบหลักฐานที่ไดคัดเลือกไวแตละชิ้นวามี
ความนาเชื่อถือเพียงใด 

    3.2 การวิพากษภายใน หรือการวิพากษขอมูล (Internal 
Criticism) คือ การพิจารณาเนื้อหาหรือความหมายที่แสดงออกในหลักฐาน 
เพื่อประเมินวานาเชื่อถือเพียงใด 

   4. ขั้นตีความหลักฐาน หมายถึง การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบ
คําถามดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัด ไมใชคานิยม
ของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต 

   5. ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ เปนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและ
อธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มีความตอเนื่อง นาสนใจ 
ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง  

2. เฉลย 4) การกําหนดราคาขั้นสูง 
   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลสามารถเขาแทรกแซงตลาดได  

โดยใชนโยบายการควบคุมราคา ซึ่งมีผลกระทบตอดุลยภาพของตลาด 
   การควบคุมราคา (Price Control) ทําใหราคาสินคามีเสถียรภาพ 

เพราะเมื่อปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลงจะทําใหราคาเปลี่ยนแปลงสูงหรือต่ํา
ตามไปดวยซึ่งจะทําใหผูบริโภคหรือผูผลิตไดรับความเดือดรอน ดังนั้น รัฐบาล
จึงเขามาใหความชวยเหลือผานเครื่องมือตางๆ คือ 

   1. การกําหนดราคาขั้นสูง (Maximum Price Control) เปนการ
ควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนจากการที่
สินคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น 

   2. การกําหนดราคาขั้นต่ํา (Minimum Price Control) เปนการ
ควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือผูผลิตไมใหไดรับความเดือดรอนจากการที่
ราคาสินคาที่ผลิตไดต่ําเกินไปไมคุมทุนที่ลงไป   

3. เฉลย 1) ไปลามาไหว 
   สหธรรม เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแบบแผน หรือแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับมารยาทตางๆ ตรงกับตัวเลือก 1) ไปลามาไหว  
4. เฉลย 4) ตองการไดรับการตอบสนองความตองการของตน 
   มนุษยตองอยูกันเปนสังคม เพราะตองการไดรับการตอบสนอง 

ความตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก 
   1. ดานกายภาพ คือ ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในชีวิต 
   2. ดานชีวภาพ คือ ปจจัย 4 
   3. ดานจิตใจ คือ ความรัก ความอบอุน 
   4.  ดานสังคม คือ การยอมรับ ชื่อเสียงเกียรติยศ 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


