
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  14  ธันวาคม  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “แมจนยากตองลําบากถึงเพียงไหน จะขอสูตอไปมิสูญสิ้น 
 จะไมยอมแลกขายวิญญาณกิน จะเชิดหนาจากดินไมหวั่นเกรง” 
 ขอใดคือคุณลักษณะที่เดนชัดของบุคคลขางตนนี้ 
 1) มุมานะ 2) หยิ่งยโส 3) มั่นทระนง 4) ขยันหมั่นเพียร  
2. ขอใดเปนประโยคสมบูรณ 
 1) ผูชายผอมดําขางตูโทรศัพท 
 2) ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุน 
 3) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
 4) สี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  
3. “นองๆ ขอน้ําใสน้ําแข็งแกวนึง!!! เราเชื่อแนวาสาวๆ หลายคนคงชินกับน้ําเย็นๆ 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ตอนที่ดื่มจะรูสึกสดชื่น แตรูอะไรรึเปลา วาสิ่งที่
เกิดขึ้นตามมาภายในรางกายของเรา นี่สิอาจจะสงผลตอรางกายของเราได    
หลายคนคงไมเคยรูมากอนวาพฤติกรรมแบบนี้ สามารถทําใหเราเปนมะเร็ง   
ไดงายอีกดวย น้ําเย็นจะเขาไปทําปฏิกิริยากับไขมันที่เราเพิ่งทานเขาไปจนจับตัว
เปนไข สงผลใหระบบการยอยทํางานชาลงและเมื่อคราบไขมันเคลือบลําไสดาน
ในของเราไวอีกดวยสิ เวลาตอมาไมนานไขมันเหลานี้ก็จะแปรสภาพเปนไขมัน
กอนนั่นละคือตนตอสาเหตุใหเกิดเปนมะเร็งในที่สุด” 

 ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูเขียนบทความขางตน 
 1) ใหความรู 2) ชูความคิด 3) เตือนจิตใจ 4) ใชโฆษณา  
4.  “ไวปากไววากยวาที ไววงศกวี 
 ไวเกียรติและไวนามกร 
  ไวเฉลิมเสริมศรีพระนคร คือพิทยาภรณ 
 พิเศษประดับสรรพงาม” 
 ขอใดไมใชลักษณะของบทประพันธขางตน 
 1) การเลนคําซ้ํา   2) แตงโดยใชฉันท 
 3) มีการใชอุปลักษณ  4) เลนสัมผัสพยัญชนะ  
5.  “เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงแกวพี่หรือเสียงใคร 
 เสียงสรวลเสียงทรามวัย สุดสายใจพี่ตามมา” 
 บทประพันธขางตนนี้ดีเดนในเรื่องใดมากที่สุด 
 1) เลนคํา 2) ซ้ําคํา 3) หลากคํา 4) สัมผัสคํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 1) การเลือกชนิด ปริมาณ และความสําคัญของสินคาที่จะผลิต 
 2) การเลือกวิธีผลิตสินคาที่ทําใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําที่สุด 
 3) การเลือกวิธีขนสงไปยังผูบริโภคที่ตองการสินคานั้นๆ อยางทั่วถึง 
 4) การเลือกใชทรัพยากรการผลิตใหนอยตรงตามความตองการของผูผลิต  
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรใดเปนประเภทใชหาขอมูลทั้งหมด 
 1) ลูกโลก และแผนที่ 
 2) เข็มทิศ และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ 
 3) กราฟ แผนภูมิ และแผนภาพ 
 4) ภาพถายทางอากาศ และภาพจากดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. จุดมุงหมายของศาสนาในขอใดแตกตางจากขออื่นที่สุด 
 1) ศาสนาอิสลาม - การไปอยูกับพระอัลลอฮ 
 2) ศาสนาพุทธ - การนิพพานหลุดพนจากวัฏสงสาร 
 3) ศาสนาคริสต - การไปอยูในสวรรคในดินแดนของพระเจา 
 4) ศาสนาซิกข - การกลมกลืนเขากับพระเจาวาเฮคุรุ หรือกรตปุรัค  
4. ปจจัยการผลิต (Factors of Production) ในขอใดคือทุนทางสังคม 
 1) เงินที่ใชซื้อสิ่งปลูกสราง ซื้อเครื่องจักร จายเงินเดือนพนักงาน และเงินเพิ่ม

สวัสดิการทางสังคม 
 2) เงินที่ใชในการสรางสนามกีฬา สระวายน้ํา และฟตเนสเพื่อใหพนักงานได

ออกกําลังกาย 
 3) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่มีความคงทน ถาวร มีอายุการใชงานยาวนาน 
 4) น้ํามันที่ใชในการขนสงทั้งทางรถยนต เครื่องบิน และการเดินเรือสมุทร  
5. ขอใดไมใชการถือศีลอด (การถือบวช) อันเปนการงดเวน ระงับ หักหามตัวเอง

ในเดือนรอมฎอน  
 1) การรับประทานอาหาร การดื่ม 
 2) การนําสิ่งภายนอกเขาสูอวัยวะภายในรางกาย 
 3) การแสดงกิจกรรมทางเพศ 
 4) การนําทรัพยจายออกไปแกผูมีสิทธิ์ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) มั่นทระนง 
   ความมั่นทระนง คือ คนคนนี้จะมีความเชื่อมั่นในคุณคาของตน

และหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง ไมยอมทําในสิ่งที่ผิด และเสียศักดิ์ศรีแมจะตอง
ลําบากเพียงใดก็ตาม  

2. เฉลย 3) ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
   ประธาน ประเทศไทย  กริยา รวม  กรรม เลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
  1), 2) และ 4) ขาดกริยา  
3. เฉลย 1) ใหความรู 
   บทความนี้เนนใหความรูแกผูอานเปนสําคัญ  
4. เฉลย 2) แตงโดยใชฉันท 
   กวีประพันธโดยใชกาพยฉบัง 16 
  1) การเลนคําซ้ํา เลนคําวา “ไว” 
  3) มีการใชอุปลักษณ พิจารณาจากวรรค “คือพิทยาภรณ” 
  4) เลนสัมผัสพยัญชนะ พิจารณาจากคําวา “ไววากยวา...”  
5. เฉลย 2) ซ้ําคํา 
   ในบทประพันธนี้ จะมีการซ้ําคําวา “เสียง” ถึง 5 ครั้งดวยกัน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การเลือกใชทรัพยากรการผลิตใหนอยตรงตามความตองการของผูผลิต 
   ไมถูกตอง เพราะอาจไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินคา

และบริการ และอาจไมตรงตามความตองการของผูบริโภคดวย 
   1. มูลเหตุของปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
    มนุษยมีความตองการไมจํากัด (unlimited wants) แต

ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด (limited resources) + หายาก + ใชแลวหมดไป 
(scarce) นําไปสูปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

   2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
    2.1 ผลิตอะไร (what to produce) จะผลิตสินคาและบริการ

อะไรบาง ผลิตในจํานวนเทาใด ลําดับของการผลิตควรเปนอยางไร อะไรควร
ผลิตกอน อะไรควรผลิตหลัง ตามความตองการ ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ (ตัวเลือก 1)) 

    2.2 ผลิตอยางไร (how to produce) จะเลือกใชเทคนิคการ
ผลิตอยางไรจึงจะทําใหการผลิตสินคาและบริการนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (มีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําที่สุด) (ตัวเลือก 2)) 

    2.3 ผลิตเพื่อใคร (for whom to produce) สินคาและ
บริการที่ผลิตขึ้นมาแลวจะจําหนาย จายแจกหรือกระจายไปยังบุคคลตางๆ ใน
สังคมอยางไร (ใหแกใคร จํานวนเทาใด) (ตัวเลือก 3))  

2. เฉลย 2) เข็มทิศ และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร 
   1. เครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใหขอมูล ไดแก ลูกโลก แผนที่ 

ขอมูลสถิติ กราฟและแผนภูมิ แผนภาพ ภาพถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม และอินเตอรเน็ต 

   2. เครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใชหาขอมูล ไดแก เข็มทิศ 
เครื่องมือวัดพื้นที่ เทปวัดระยะทาง เครื่องยอขยายแผนที่ กลองวัดระดับ  
กลองสามมิติ กลองสามมิติแบบพกพา และเครื่องมือวัดลักษณะอากาศแบบตางๆ 
เชน เทอรโมมิเตอร บาโรมิเตอร และเครื่องวัดน้ําฝน เปนตน  

3. เฉลย 2) ศาสนาพุทธ - การนิพพานหลุดพนจากวัฏสงสาร 
  1), 3) และ 4) เปนศาสนาประเภทเทวนิยม ในรูปแบบของเอกเทวนิยม 

(Monotheism) คือ การเชื่อในพระเจาองคเดียวที่สรางโลกและสรรพสิ่ง      
ซึ่งจุดหมายปลายทางของศาสนิกชนของศาสนาประเภทนี้ คือ การไปรวมกับ
พระเจา หรือไปอยูกับพระเจา หรือไปอยูในดินแดนที่พระเจาสรางไวอันดีพรอม
กวาในโลกปจจุบัน การไปสูจุดมุงหมายนั้นก็มีวิธีการไปหรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนในแนวคิดที่แตกตางออกไป แตศาสนาพุทธ (และศาสนาเชน)      
เปนศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) คือ ไมเชื่อในการสรางโลกและสรรพ
สิ่งของพระเจา โดยจุดมุงหมายของศาสนาพุทธ คือ การนิพพาน ไมมีการเกิด
แกเจ็บตายและเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร   

4. เฉลย 2)  เงินที่ใชในการสรางสนามกีฬา สระวายน้ํา และฟตเนสเพื่อให
นักงานไดออกกําลังกาย 

   ทุนสังคม (Social Capital) เปนทุนที่ไมไดถูกนํามาใชในการผลิต
โดยตรง แตเปนตัวชวยเสริมใหการใชทุนทั้งสองประเภทขางตนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล สนามกีฬา สระวายน้ํา 
เปนตน เหลานี้ลวนเปนทุนของประเทศโดยสวนรวม มีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยออม คือ ชวยใหความรู ชวยรักษาสุขภาพอนามัย 
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยูในสังคม  

5. เฉลย 4)  การนําทรัพยจายออกไปแกผูมีสิทธิ์ 
   การถือศีลอดหรือการถือบวช ภาษาอาหรับใชคําวา อัศเซาม หรือ 

อัศศิยาม ความหมายเดิม หมายถึง การงดเวน การระงับ การหักหามตัวเอง   
ในนิยามศาสนบัญญัติ หมายถึง การงดเวนสิ่งที่จะทําใหการถือศีลอด เปนโมฆะ
ตามศาสนบัญญัติ โดยเริ่มตั้งแตเวลาแสงอรุณขึ้น จวบถึงตะวันตกดิน ซึ่งการ
ถือศีลอดที่บังคับใหกระทํานั้น มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเทานั้น สวนในวาระอื่นๆ 
ไมไดบังคับแตประการใด  

   ขอพึงงดเวนของผูถือศีลอด 
    1. การรับประทานอาหาร การดื่ม 
    2.  การนําสิ่งภายนอกเขาสูอวัยวะภายในรางกาย 
    3.  การแสดงกิจกรรมทางเพศ 
    4.  การอาเจียนโดยตั้งใจ   

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


