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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชประโยคแบบภาษาไทย 
 1) หนังสือเลมนี้อานเขาใจงาย 2) การขับรถงายตอการเรียนรู 
 3) ฉันถูกมอบหมายงานหลายอยาง 4) ฉันพบตัวเองอยูในหองสี่เหลี่ยมแคบ  ๆ 
2.  “เกิดเปนชายชาวสยามตามวิสัย หนังสือไทยก็ไมรูดูบัดสี 
 ตองอับอายขายหนาทั้งตาป ถึงผูดีก็คงดอยถอยตระกูล 
 จะต่ําเตี้ยเสียชื่อวาโฉดชา จะชักพายศลาภใหสาบสูญ 
 จะขายหนาญาติวงศพงศประยูร จะเพิ่มพูนติฉินคํานินทา” 
 ขอใดคือใจความสําคัญของคําประพันธขางตน 
 1) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา   2) รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี 
 3) มีปญญาประดุจดั่งมีอาวุธ 4) ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด  
3. คําในขอใดไมจัดเปนคําที่มีความหมายตรงกันขาม 
 1) คติ – อคติ 2) สุรา – อสุรา 3) เวรา – อเวรา 4) นิยม - อนิยม  
4.  “ฟาโอบกอดทอดประกายในสายน้ํา มะพราวพร่ําเพลงพลอดกับยอดผา 
 ยอดหญาพลิ้วริ้วทองแหงนมองฟา เหมือนถามวาฟาไฉนใสฉะนั้น” 

    (ดวยแรงแหงรัก-นภาลัย สุวรรณธาดา) 
 บทรอยกรองขางตนใชโวหารพจนใดเพื่อกอใหเกิดจินตภาพ 
 1) อุปมา 2) อธิพจน 3) อุปลักษณ 4) บุคคลวัต  
5.  “อยาวาแตสัตวอันมีใจแลบมิรูหายเลย บเริ่มดั่งวาแผนดินแลภูเขาแลน้ํา   

แลถ้ําเถื่อนทั้งหลายอันมีแตอวินิโภครูป แลหาจิตบมิไดดั่งนั้นก็ดีสิ ยังรูวาฉิบหายแล
บมิเที่ยงบมิแทสักอันเลย 

  ...อันวาฝูงคนทั้งหลายในโลกนี้บมิเที่ยงบมิแทแลแปรปรวนไปมาดั่งกลาวมานี้แล 
ลางปางเปนดีแลวเปนราย เปนรายแลวเปนดี บหอนเที่ยงสักคาบเลย อันวาคน
ในโลกนี้บมิเที่ยงเลย...” คําประพันธนี้เสนอแนวคิดในเรื่องใด 

 1) มนุษยตายแลวตองกลับมาเกิดใหม 
 2) มนุษยควรเรงคิดถึงความตายอยาประมาท 
 3) มนุษยควรมีความเชื่อในกฎแหงกรรม 
 4) มนุษยควรเรงสะสมความดีเพื่อใหหลุดพนจากสังสารวัฏ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การประกาศใชกฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองออกตาม

อํานาจของกฎหมายใด 
 1) รัฐธรรมนูญ   2) พระราชบัญญัติ 
 3) พระราชกําหนด   4) พระราชกฤษฎีกา  
2. ปจจัยการผลิต (Factors of Production) ในขอใดที่แตกตางจากขออื่นๆ 
 1) วัตถุดิบตางๆ ที่มีอายุการใชงานคอนขางสั้น ใชแลวหมดไป ตองหามา

ทดแทนใหมตลอดเวลา 
 2) ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภททั้งที่อยูบนดินและอยูใตดินโดยเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ  
 3) อุปกรณการผลิตเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความคงทน ถาวร มีอายุการใชงาน

ยาวนาน  
 4) เปนปจจัยเสริมทุนโดยนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยทางออม 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. สถาบันทางสังคมในขอใดที่ทําหนาที่เปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝง

คานิยมตางๆ 
 1) สถาบันครอบครัว  2) สถาบันการศึกษา 
 3) สถาบันศาสนา   4) สถาบันสื่อสารมวลชน  
4. หากจะใชหินเพื่อมาลับคมมีด หินลับมีดนั้นควรทํามาจากหินชนิดใด และ     

จัดอยูในหินประเภทใด 
 1) หินแกรนิต จัดอยูประเภทหินอัคนี 2) หินทราย จัดอยูประเภทหินชั้น 
 3) หินชนวน จัดอยูประเภทหินแปร 4) หินดินดาน จัดอยูประเภทหินตะกอน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) หนังสือเลมนี้อานเขาใจงาย 
  2) ใชสํานวนและรูปแบบอยางภาษาอังกฤษ หากใชแบบไทยอาจใชวา   

“การขับรถเรียนไดงายไมยาก” หรือ “เรียนขับรถไมยาก” 
  3) ใชสํานวนและรูปแบบอยางภาษาอังกฤษ หากใชแบบไทยอาจใชวา 

“ฉันไดรับมอบหมายงานหลายอยาง” หรือ “เขา/ผูบังคับบัญชา มอบหมายงาน
ใหฉันหลายอยาง” 

  4) ใชสํานวนและรูปแบบอยางภาษาอังกฤษ หากใชแบบไทยอาจใชวา 
“ฉันรูสึกตัววาอยูในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ” หรือ “ฉันอยูในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ”  

2. เฉลย 1) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา 
   เนนใหชายไทยในอดีตมีวิชาความรูติดตัวเปนประการสําคัญ  
3. เฉลย 1) คติ - อคติ 
   คติ หมายถึง แนวทางในการดําเนินชีวิต  
   อคติ หมายถึง ความลําเอียง 
  2), 3) และ 4) เปนคําที่มีความหมายตรงกันขามทั้งหมด  
4. เฉลย 4) บุคคลวัต 
   บุคคลวัต หรือบุคคลสมมุติ (เดิมเรียกกันวา บุคคลาธิษฐานซึ่งเปน

ศัพททางพุทธศาสนา) การใชโวหารพจนประเภทนี้คือการสมมุติสิ่งตางๆ ใหมี
กิริยาอาการหรือความรูสึกเหมือนมนุษย ดังในบทรอยกรองที่กลาวถึง ทองฟา
โอบกอดสายน้ํา มะพราวรองเพลงกับยอดเขา ตนหญาแหงนมองบนทองฟา
เหมือนกับจะถามวา ทําไมทองฟาจึงสวางใสเชนนั้น  

5. เฉลย 4) มนุษยควรเรงสะสมความดีเพื่อใหหลุดพนจากสังสารวัฏ 
   ทุกอยางไมใชสิ่งที่เที่ยงแท ดังนั้นมนุษยควรเรงสะสมความดี

เพื่อใหหลุดออกจากหวงวัฏสงสารใหเร็วที่สุด 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) พระราชบัญญัติ 
   กฎอัยการศึก (Martial Law) ตราขึ้นไวสําหรับประกาศใชเมื่อมี

เหตุจําเปนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง เชน ในกรณีเกิดสงคราม 
จลาจล ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจหนาที่
เหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือน ในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม
หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาบางอยางที่ประกาศระบุไวแทนศาลพลเรือน 

   กฎอัยการศึกไดตราเปนพระราชบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) 
ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงยกเลิกกฎอัยการศึก ร.ศ. 126 
และตรากฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  

2. เฉลย 2) ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภททั้ งที่อยูบนดินและอยู ใต ดิน      
โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

   ปจจัยการผลิต (Factors of Production) 
   1. ที่ดิน (Land) ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ไดแก 

ที่ดิน ปาไม น้ํา แรธาตุ ฯลฯ ทั้งที่อยูบนดินและอยูใตดิน ที่ดินมีลักษณะที่ตาง
ไปจากปจจัยการผลิตอื่นๆ คือ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เคลื่อนยาย
ไมได มีปริมาณจํากัด 

   2. แรงงาน (Labor) หรือทรัพยากรมนุษย หมายถึง ผูที่ทํางานให
เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในการผลิตสินคาหรือบริการโดยอาศัยทั้งกําลัง
แรงกายและกําลังความคิด 

   3. ทุน (Capital) คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อใชอํานวยความ
สะดวกในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ 

   4. ความสามารถในการประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง 
ความสามารถในการดําเนินการวางแผนจัดการทางดานธุรกิจการผลิตภายใต
ความเสี่ยงในระดับตางๆ ผูประกอบการ (Entrepreneur) จะเปนผูรวบรวม
ปจจัยการผลิตตางๆ เ พื่อทําการผลิตขึ้นเปนสินคาหรือบริการและเปน           
ผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจวาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร 
และผลิตเพื่อใคร  

3. เฉลย 4) สถาบันสื่อสารมวลชน 
   สถาบันสังคม หมายถึง กระบวนการที่มนุษยไดจัดตั้งขึ้นอยางมี

ระเบียบแบบแผน ทําหนาที่สนองความตองการที่จําเปน แบงได 7 สถาบัน คือ 
   1. สถาบันครอบครัว (ตัวเลือก 1)) หมายถึง กลุมคนตั้งแต 2 คน 

หรือมากกวานั้น ที่มีความเกี่ยวของกันทางสายโลหิต 
   2. สถาบันการศึกษา (ตัวเลือก 2)) เปนสถาบันที่ถายทอดความรู 

ความคิดใหแกสมาชิกในสังคม เพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ สามารถทํา
ประโยชนใหกับสังคมนั้นได 

   3. สถาบันศาสนา (ตัวเลือก 3)) เปนสถาบันที่กําหนดแนวทาง
ความประพฤติของคนในสังคม  

   4. สถาบันการปกครอง หมายถึง สถาบันที่ทําหนาที่ดูแลบริหาร
บานเมืองทางดานความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของสังคม 

   5. สถาบันเศรษฐกิจ เปนสถาบันที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 
การบริโภคและการบริการสินคา 

   6. สถาบันนันทนาการ เปนสถาบันที่เกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ
ในชีวิตประจําวัน 

   7. สถาบันสื่อสารมวลชน (ตัวเลือก 4)) เปนสถาบันที่ใหความรู 
ความคิด ขาวสาร ขอมูล แกประชาชน  

4. เฉลย 2) หินทราย จัดอยูประเภทหินชั้น 
   หินชั้นหรือหินตะกอน เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว 

ตะกอนตางๆ เปนเวลานาน เกิดจากการสึกกรอนผุพังของหินอื่นๆ เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนในน้ําที่ถูกกระแสน้ําพัดพามารวมกันจนหนาแนนกลายเปนหิน 
บางครั้งพบรองรอยซากพืช ซากสัตวโบราณฝงอยู เรียกวา “ฟอสซิล” (ซากดึก
ดําบรรพ) มีลักษณะเปนตะกอน หรือเปนชั้นๆ ตัวอยางของหินชั้น/หินตะกอน 
เชน หินทราย มีอยูทั่วไปประกอบดวยทรายที่สึกกรอนจากหินแกรนิต       
เกาะติดกันแนน มีหลายสี เชน เหลือง น้ําตาล แดง ขาว เทา นิยมใชทํา       
หินลับมีด และใชตกแตงบานในงานกอสราง  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


