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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. “กาษฐะ [กาดสะถะ] (แบบ) น. ไมฟน; ไมวัด (คือใชในมาตราวัด). (ส.; ป. กฏฐ).”

จากขอมูลขางตนนี้ไมปรากฏเรื่องใดในพจนานุกรม 
 1) ความหมายของคํา  2) เสียงอานของคํา 
 3) ที่มาของคํา   4) อนุพจนของคํา  
2. ขอใดแสดงภูมิปญญาไทย 
 1)  “ถึงหยอมยานบานกร่ําพอค่ําพลบ ประสบพบเผาพงศพวกวงศา 
  ขึ้นกระฏีที่สถิตทานบิดา กลืนน้ํา.ตาก็ไมฟงเฝาพรั่งพราย” 
 2)  “ศิโรราบกราบเทาใหเปลาจิต รําคาญคิดอาลัยมิใครหาย 
  ชะรอยกรรมทําสัตวใหพลัดพราย จึงแยกยายบิตุราชญาติกา” 
 3)  “มาพบพอทอใจดวยไกลแม ใหตั้งแตเศราสรอยระหอยหา 
  ชนนีอยูศรีอยุธยา บิดามาอางวางอยูกลางไพร” 
 4)  “ทานชูชวยอวยพรใหผองแผว ดังฉัตรแกวกางกั้นไวเหนือหัว 
  อุตสาหฝนไพลทารักษาตัว คอยยังชั่วมึนเมื่อยใหเหนื่อยกาย”  
3. “ศรีสิทธิ์พิศาลภพเลอหลาลบลมสวรรคจรรโลงโลกกวากวางแผนแผนพางเมือง

เมรุศรีอยุธเยนทรแยมฟา” ขอความขางตนนี้หากนํามาจัดวรรคใหมใหถูกตอง
ตามฉันทลักษณ จัดเปนบทประพันธประเภทใด 

 1) โคลง 2) ราย 3) กาพย 4) กลอน  
4. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ไมเคยหวังพลังใดจากใครดวย 
 ยอมมอดมวยมิใหใครคุมหัว 
 ไมยอมใหใครประมาทวาหวาดกลัว 
 วานคนชั่วชวยใดไมเคยคิด” 
 คําวา “คุมหัว” หมายความวาอยางไร 
 1) ปองกันคุมครอง 2) ดูแลหวงใย 3) ใสใจรักษา 4) โอบเอื้ออารี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การเจริญวิปสสนากรรมฐานกอใหเกิดสติปญญา และการรูแจงเห็นจริงคลายกับ

หลักใดในโมกษะคติ 3  
 1) กรรมมรรค 2) ภักติมรรค 3) ชญาณมรรค 4) พรหมมรรค    
2. ขอใดไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิรูปกฎหมายและระบบการศาลไทยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 
 1) เกิดประมวลกฎหมายอาญา  
 2) เกิดการจัดตั้งศาลมณฑล และศาลเมืองหรือศาลจังหวัด 
 3) เกิดการจัดตั้งศาลคดีตางประเทศ และการจัดตั้งศาลกงสุล 
 4) เกิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  
3. วรรณกรรมฉบับใดที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยอารยธรรมโรมัน 
 1) หนังสือ Historia โดยเฮโรโดตัส 
 2) มหากาพย Epic of Gilgamesh โดยกิลกาเมซ 
 3) มหากาพย Aeneid โดยเวอรจิล 
 4) มหากาพย Iliad & Odyssey โดยโฮเมอร 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การดําเนินการในขอใดที่ไมสอดคลองกับหลักการสหกรณ 
 1) สมาชิกสหกรณทุกคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการรวมกันกําหนดนโยบายและ

ตัดสินใจ 
  2) สหกรณควรใหบริการสมาชิกสหกรณอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและมีสวนใน

การพัฒนาชุมชน  
 3) การลงทุนซื้อหุนเพิ่มของสมาชิกสหกรณมาจากการรับผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนหุน 
 4) การเขาเปนสมาชิกสหกรณดวยความสมัครใจและเต็มใจไมมีวัตถุประสงคใด

แอบแฝง  
5. สถาบันการเงินในขอใดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย และวัตถุประสงค

เพื่อการใด 
 1) ธนาคารออมสิน, เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของกลุมผูมีรายไดนอย 
 2) ธนาคารแหงประเทศไทย, เพื่อควบคุมการถายโอนเงินตราระหวางประเทศ 
 3) ธนาคารไทยพาณิชย, เพื่อนําเงินฝากของประชาชนไปลงทุนเพื่อใหเกิด  

ผลประโยชน 
 4) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ, เพื่อรับฝากเงินจากประชาชนแลวนําไปปลอยกู

แกธุรกิจตางๆ  
เฉลย 

 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) อนุพจนของคํา 
  1) ไมฟน; ไมวัด เปนความหมายของคํา 
  2) [กาดสะถะ] เปนเสียงอานของคํา 
  3) (ส.; ป. กฏฐ). เปนที่มาของคํา  
2. เฉลย 4)  “ทานชูชวยอวยพรใหผองแผว ดังฉัตรแกวกางกั้นไวเหนือหัว 
   อุตสาหฝนไพลทารักษาตัว คอยยังชั่วมึนเมื่อยใหเหนื่อยกาย” 
   คนไทยสมัยกอนใช “ไพล” ฝนทาตัวแกปวดเมื่อย  
3. เฉลย 2) ราย 
   บทประพันธเปนบทประพันธประเภทรายสุภาพ สามารถจัดวรรค

ใหถูกตองดังนี้ 
   “ศรีสิทธิ์พิศาลภพ เลอหลาลบลมสวรรค จรรโลงโลกกวากวาง    

แผนแผนพางเมืองเมรุ ศรีอยุธเยนทรแยมฟา”  
4. เฉลย 1) ปองกันคุมครอง 
   สังเกตจากคําวา “คุม” เปนกริยาหมายถึง กัน, ปองกัน  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3)  ชญาณมรรค 
   วิปสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญา, กรรมฐาน

ทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริง หมายถึง การปฏิบัติธรรมที่ใชสติเปนหลัก  
   โมกษะ (ความหลุดพน) หรือ นิรวาณ คือ ปราศจากเครื่องรัดรึง 

ทั้งปวง ความเปนอิสระทางวิญญาณ พนจากการเวียนวายตายเกิด เพื่อเขาสู
ความสุขอันนิรันดร หลักคําสอนที่นําไปสูโมกษะ เรียกวา โมกษคติ 3  

   1. กรรมมรรค หรือกรรมโยคะ (ทางแหงกรรม) คือ ใหละกรรม 
ที่ทําใหเวียนวายตายเกิด และปฏิบัติกรรมที่ทําใหหลุดพน 

   2. ภักติมรรค (ทางแหงความดี) คือ ความจงรักภักดี อุทิศตนเอง
ตอพระเจา 

   3. ชญาณมรรค (ทางแหงปญญาและญาณ) คือ การทําสมาธิให
เกิดการรูแจง หรือเกิดปญญา  

    (บางตําราอาจรวมถึง ราชมรรค (ทางแหงการฝกฝนจิตอยาง
เครงครัด) ไวดวย) 

2. เฉลย 3) เกิดการจัดตั้งศาลคดีตางประเทศ และการจัดตั้งศาลกงสุล 
   เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

นั่นคือ 
   1. ศาลตางประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อใชวาความในกรณีที่คนไทยเปน

จําเลย โดยมีเรื่องราวกับชาวตางชาติ ที่เขามาตั้งหลักแหลงอยูในเมืองไทย หรือ
เขามาติดตอคาขายกับคนไทย 

   2. ศาลกงสุล จัดตั้งอันเนื่องมาจากการทําสนธิสัญญากับชาติ
ตะวันตก เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหวางคนไทยกับคนในบังคับของชาวตางชาติ
หรือชาวตางชาติแลว ถาเปนความอาญาและคนในบังคับของชาวตางชาติ หรือ
ชาวตางชาติเปนผูกระทําผิด กงสุลประเทศนั้นๆ จะเปนผูพิจารณาพิพากษาโทษ 
ตามกฎหมายของเขาเอง 

   ทั้งศาลตางประเทศ และศาลกงสุล แสดงใหเห็นถึงความไมมีเอกราช
ในทางศาล หรือการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต  

3. เฉลย 3)  มหากาพย Aeneid โดยเวอรจิล  
   มหากาพย Aeneid โดยเวอรจิล หรือ พาบริอุส เวอจิลเลียส มาโล 

เปนนักเขียนบทกวีภาษาละติน ซึ่งจะเปนเรื่องเกี่ยวกับพระเจาและนิยายปรัมปรา   
4. เฉลย 3) การลงทุนซื้อหุนเพิ่มของสมาชิกสหกรณมาจากการรับผลตอบแทน

จากเงินลงทุนหุน 
   หลักการสหกรณ (Cooperative Principles) 
   1. การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and 

Open Membership)  
    2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic 

Member Control)  
   3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 

Participation)  
    สมาชิกมีสวนรวมในการลงทุน (ซื้อหุน) ในสหกรณของตนเอง

อยางเสมอภาคกัน และมีสวนในการควบคุมการใชเงินทุนของสหกรณตาม
แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยๆ สวนหนึ่งตองเปนทรัพยสิน
สวนรวมของสหกรณ โดยปกติสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราที่
จํากัดตามเงินลงทุน (หุน) ที่กําหนดเปนเงื่อนไขของการเขาเปนสมาชิก  

   4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and 
Independence)  

   5. การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning 
and Information)  

   6. การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives)  
   7. การเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community)  
5. เฉลย 4) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ, เพื่อรับฝากเงินจากประชาชนแลวนําไป

ปลอยกูแกธุรกิจตางๆ 
   สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําธุรกิจในรูปของการกูยืมและ

ใหกูยืม หรือเปนสถาบันที่ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูใหกูและผูขอกู โดย
อาศัยเครื่องมือหรือตราสารทางการเงิน และรับภาระการเสี่ยงจากการใหกูยืมแทน 
สวนรายไดจากสถาบันการเงินมาจากความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยที่
ไดรับจากผูขอกู และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตองจายใหแกผูใหกู 

   สถาบันการเงินที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เปนธนาคาร
ของตางประเทศ คือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ (ธนาคารเอชเอสบีซี) 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


