
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพุธที่  6  เมษายน  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชโวหารตางจากขออื่น 
 1) จงนึกไวใหเสมอวาเงินทองที่แลเห็นมากๆ ไมไดเปนของหามาไดโดยงาย

เหมือนเวลาที่จายไปงายนั้นเลย 
 2) เงินทองที่จะใชสอยในคากินอยู นุงหมหรือใชสอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม 

ใชแตเพียงพอที่อนุญาตใหใช 
 3) อยาทําใจโตมือโตสุรุยสุรายโดยถือตัวเปนเจานายมั่งมีมาก หรือถือวาพอ

เปนเจาแผนดินมีเงินทองถมไป 
 4) วิชาที่จะออกไปเรียนนั้น ก็คงตองเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา คือ 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันใหไดแมนยําชัดเจนคลองแคลว  
2.  “ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญ 2 ประการ ประการแรกเปนเครื่องมือแสดงวา

มนุษยสามารถรับรูวาสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษยนั้นเกิดขึ้น มีอยู และเปนไป
ในลักษณะใด ประการที่ 2 เปนเครื่องมือแสดงวา มนุษยรูสึกและมีความคิด 
ความเห็นตอสิ่งตางๆ ทีอ่ยูรอบตัวมนุษยและตอตัวเองอยางไร สิ่งที่อยูรอบตัวมนุษย
และมนุษยรับรูแลวสื่อออกมาผานทางภาษา เรียกวา ขอเท็จจริง สวนความรูสึก
และความคิดความเห็นของมนุษยที่ถายทอดผานภาษาเรียกวา ขอคิดเห็น หรือ 
ทรรศนะ” 

 จากขอความขางตนนักเรียนคิดวาใชโวหารชนิดใด 
 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 3) เทศนาโวหาร 4) อธิบายโวหาร  
3. คําอุทานในขอใดที่เหมาะสมที่จะเติมลงในขอความตอไปนี้ 
   “.................... โลกชางไมยุติธรรมจริงๆ ปลอยใหเรารอคอยโชคชะตา     

อยูนั่นแหละ .................... หรือวาเราควรจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาโชค 
แต .................... เมื่อวานนี้เราซื้อลอตเตอรี่นี่นา ไปตรวจดูดีกวา .................... 
นี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองนี่” 

 1) พุทโธเอย! / เอ! / เอะ! / เฮย! 2) โธเอย! / เอะ! / เฮย! / แหม! 
 3) โถ! / เอะ! / เฮย! / อุย! 4) แหม! / เอ! / เอะ! / ไชโย!  
4. ควรเติมคําใดในชองวางตอไปนี้ 
  “เมื่อตํารวจรับแจงความเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมไวแลว ไดรีบ .................... 

หาตัวคนรายทันที และไดแตงตั้งคณะกรรมการ .................... ผูกระทําผิด 
พรอมกันนี้ศาลจะนัด .................... ปากคําของโจทกและจําเลย” 

 1) สอบสวน / สืบสวน / ไตสวน 2) สืบสวน / สอบสวน / ไตสวน 
 3) สืบสวน / ไตสวน / สอบสวน 4) สอบสวน / ไตสวน / สืบสวน  
5. ตัวละครสําคัญตัวใดที่ทําใหเกิดเปนบทพากยเอราวัณ 
 1) ทศกัณฐ 2) รณพักตร 3) หนุมาน 4) นนทก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การปฏิรูปการปกครองทองถิ่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 5) ทรงริเริ่มใหการปกครองทองถิ่นเปนรูปแบบใด และเกิดขึ้นที่ใด
เปนแหงแรก 

 1) สุขาภิบาล : เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
 2) สุขาภิบาล : เกิดขึ้นที่ทาฉลอม สมุทรสาคร 
 3) เทศบาล : เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
 4) เทศบาล : เกิดขึ้นที่ทาฉลอม สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. เขตอากาศแบบทุงน้ําแข็งพบในบริเวณใด 
 1) ชายฝงทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา 
 2) ทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา 
 3) ชายฝงทะเลมหาสมุทรอารกติกของอะแลสกา 
 4) ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด  
3. การกระทําใดแสดงถึงคุณคาที่แทจริงของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 1) นายสุประวัติเปนนักแสดง ผูกํากับภาพยนตรที่ไดรับการยกยองใหเปนศิลปน

แหงชาติ เปนผูที่รับผิดชอบตองาน และชวยเหลือสังคมดี 
 2) แมนายบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จะไมไดรับเลือกตั้งเปนหัวหนาชั้น 

เนื่องจากแพคะแนนเสียง แตเขาก็ยังชวยเหลืองานของสวนรวมมิไดขาด 
 3) นายสามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นปราศรัยหาเสียง 

โดยกลาวคํามุสาทําลายคูตอสูดวยความแยบยล 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก  
4. ขอใดไมใชสาเหตุในการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5  
 1) ความวุนวายในประเทศ 2) โครงสรางการปกครองเดิมลาสมัย 
 3) ลัทธิจักรวรรดินิยม  4) ความเสื่อมของระบบมูลนาย-ไพร  
5. ขอใดเปนการวางรากฐานการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา-

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) 
 1) ทรงริเริ่มการปกครองดวยการจําลอง “ดุสิตธานี” เพื่อฝกหลักประชาธิปไตย

แกขาราชบริพาร 
 2) ทรงสรางโรงเรียนแทนการสรางวัดประจํารัชกาล และตราพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา 
 3) ทรงปราบกบฏ ร.ศ. 130 สําเร็จ 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) วิชาที่จะออกไปเรียนนั้น ก็คงตองเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษา 

คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ใหไดแมนยําชัดเจนคลองแคลว 
   เปนการใชบรรยายโวหาร 
   บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใชในการเลาเรื่องราวเหตุการณ เพื่อให

ผูอานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ อยางละเอียด แจมแจง โดยใช
ถอยคําที่สื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา กะทัดรัด และชัดเจน 

  1), 2) และ 3) ใชเทศนาโวหาร 
   เทศนาโวหาร คือ โวหารที่มุงโนมนาวใจใหเกิดความรูสึกคลอยตาม 

เปนการกลาวในเชิงอบรม แนะนําสั่งสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโนมนาว      
ชักจูงใจโดยยกเหตุผล ตัวอยาง หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง สุภาษิต คติธรรม 
และสัจธรรม ตางๆ มาแสดงเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจที่กระจางจนยอมรับ
เชื่อถือ 

2. เฉลย 4) อธิบายโวหาร  
3. เฉลย 1) พุทโธเอย! / เอ! / เอะ! / เฮย! 
   จะไดขอความวา “พุทโธเอย! โลกชางไมยุติธรรมจริงๆ ปลอยให

เรารอคอยโชคชะตาอยูนั่นแหละ เอ! หรือวาเราควรจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาโชค 
แตเอะ! เมื่อวานนี้เราซื้อลอตเตอรี่นี่นา ไปตรวจดูดีกวา เฮย! นี่ถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่สองนี่”  

4. เฉลย 2) สืบสวน / สอบสวน / ไตสวน 
   จะไดขอความวา “เมื่อตํารวจรับแจงความเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมไว

แลว ไดรีบสืบสวนหาตัวคนรายทันที และไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูกระทําผิด พรอมกันนี้ศาลจะนัดไตสวนปากคําของโจทกและจําเลย”  

5. เฉลย 2) รณพักตร 
   รณพักตร เปนชื่อเดิมของอินทรชิต ซึ่งเปนตัวละครที่ทําใหเกิดเปน

บทพากยเอราวัณ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) สุขาภิบาล : เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 
   รูปแบบการปกครองทองถิ่น “สุขาภิบาล” เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

เปนแหงแรก ป พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118) ตอมาจัดตั้ง “สุขาภิบาลทาฉลอม”      
ที่ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2451 เปนทางการ  

2. เฉลย 4) ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด 
   เขตอากาศแบบทุงน้ําแข็ง (Ice-Cap Climate) พบบริเวณ

ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด มีอากาศหนาวจัด และมีน้ําแข็งปกคลุมตลอดป 
  1) ชายฝงทางตอนใตของสหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร

ชายฝงตะวันตก 
  2) ดานตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแบบทะเลทราย 

และกึ่งทะเลทราย 
  3) ชายฝงทะเลมหาสมุทรอารกติกของอะแลสกา เปนเขตอากาศแบบ

ไทกา  
3. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
   คุณคาที่แทจริงของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

อยูที่การครองตนเปนบุคคลที่ดีมีประโยชนตอสังคม ดํารงตนโดยรับผิดชอบ  
ตอสวนรวมเปนสําคัญ  

4. เฉลย 1) ความวุนวายในประเทศ 
   ขอที่ไมใชสาเหตุในการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ 

ความวุนวายในประเทศ 
   สวนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดขึ้นใน พ.ศ. 

2435 มีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
   ปจจัยภายใน คือ โครงสรางการปกครองเดิมลาสมัย, ความเสื่อม

ของระบบมูลนาย-ไพร 
   ปจจัยภายนอก คือ ลัทธิจักรวรรดินิยมของตะวันตก  
5. เฉลย 4) ขอ 1) และ 2) ถูก 
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงวางรากฐาน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยทรงสรางนครสมมติ “ดุสิตธานี” เพื่อฝก
ขาราชบริพารใหเรียนรูประชาธิปไตย และทรงวางรากฐานการศึกษาแกประชาชน 
เพราะการศึกษาเปนพื้นฐานที่นําไปสูการเขาใจหลักการของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

  3) กบฏ ร.ศ. 130 กอการเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยแต ผูนํา คือ  
ร.อ.เหล็ง ศรีจันทน ถูกจับได 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


