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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. เนื้อความในขอใดที่มีเจตนาตางไปจากขออื่น 
 1) เธอมาจากไหน จากดินผืนใดหรือจากสวรรค 
 2) ถึงเธอจะอยูแหงไหน ไกลกันสุดความฝนฉันก็ยังรักเธอ 
 3) ชางรายเหลือทน คนอะไรไรความปรานี 
 4) จะชาติไหนไหน ไมยอมหางไกลกัน  
2. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
   “ตาลานตาสานตาสูพระเนตร พระทรงเดชสงสายพระเนตรตอบ 
  ชางอบอุนหยุดโลกหมุนหลายรอบ คือคําตอบรักแทแผถึงกัน 
  มือโบกธงมองตรงสูพระพักตร สุดจะหักน้ําตาเกินอดกลั้น 
  พระองคทรงโบกพระหัตถยิ่งตื้นตัน น้ําตาพลันไหลพรากจากหัวใจ” 
 1) เพื่อเทิดพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 2) เพื่อบรรยายภาพเหตุการณในวันพระราชพิธีในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติฯ 
 3) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรักความผูกพันระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน 
 4) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีตอพระบาทสมเด็จ-   

พระเจาอยูหัว  
3. พิจารณาขอความตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
 ณ กลางหางพารากอน 
 ญาญา : นี่วุนเสนทําอะไรอยูหรือจะ 
 วุนเสนกําลังกมหนากมตากินกวยเตี๋ยวปลิงทะเลรานเฮียมารค จึงเงยหนาตอบ

ขึ้นมาวา 
 วุนเสน : กําลังขี่มาอยูมั้ง นี่ไมเห็นหรือวาฉันทําอะไรอยู ยายตาถั่ว... 
 ญาญา : ??? 
 จากบทสนทนาขางตน ญาญามีเจตนาอยางไร 
 1) ถามเพื่อเอาความ  2) ไมแนใจการกระทําของเพื่อน 
 3) ทักทายปราศรัย   4) ไมรูวาจะเริ่มตนคุยอะไร  
4. พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ ขอใดมีคําที่เปนอักษรควบมากที่สุด 
 1) เอาวังน้ําใสเย็นนี่หรือมาเปนเมรุทอง 
 2) เอาน้ําตกกองเปนกลองประโคม 
 3) เอาเสียงจักจั่นร่ํารองระงม 
 4) แทนเสียงประโคมเคลาตางแตรสังข  
5. ขอใดเปนคําประพันธที่ตางประเภทจากขออื่น 
 1)  ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผองผิวพรรณ 
  สีสังขสะอาดโอฬาร 
 2)  เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร 
  ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน  ก็มาเปน 
 3)  พรอมเบญจางคประดิษฐ สฤษฏิสดุดี 
  กายจิตวจีไตร   ทวาร 
 4)  ศึก บ ถึงและมึงก็ยังมิเห็น 
  จะนอยจะมากจะยากจะเย็น ประการใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. นโยบายการคาแบบคุมกันที่ประเทศไทยนํามาใชมีเหตุผลมากมายหลายประการ 

ยกเวนขอใด 
 1)  รัฐบาลตองการปองกันการทุมตลาดจากการนําเขาของสินคาจากตางประเทศ 
 2)  รัฐบาลตองการแกปญหาการขาดดุลการคาโดยจํากัดการนําสินคาเขาและ

การสงสินคาออกใหมากขึ้น 
 3)  รัฐบาลตองการสงเสริมใหเอกชนทําการคาโดยเสรี และไมสนับสนุนใหมี

การคาโดยรัฐมากเกินไป 
 4)  รัฐบาลตองการสงเสริมใหประเทศตางๆ นําเขาสินคาระหวางกันอยางเสรี

โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ  
2. กฎหมายสารบัญญัติ มีขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งใด 
 1) ขั้นตอนในการฟองรอง 2) แบบแผนการพิจารณาคดี 
 3) กระบวนการในการจัดการผูกระทําผิด 4) สิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบบุคคล  
3. ถาวัดระยะทางในแผนที่ได 10 ซม. ระยะทางในภูมิประเทศจะเปนเทาใด        

ถาแผนที่ใชมาตราสวน 1 : 50000 
 1) 5 กิโลเมตร 2) 50 กิโลเมตร 3) 50 เมตร 4) 500 เมตร  
4. คริสตศาสนิกชนประกอบพิธีศีลมหาสนิทเพื่อวัตถุประสงคใด 
 1) เพื่อใหมีสิทธิ์ในการไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ 
 2) เพื่อจะไดใกลชิดสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระองค 
 3) เพื่อลางผลรายของบาปที่ติดตัวเรามาแตกําเนิด 
 4) เพื่อใหพระเจายกบาปทั้งสิ้น และผลของบาปกําเนิดดวย  
5. พระผูทรงบังเกิดมาเพื่อไถบาปแทนเพื่อนมนุษยหมายถึงใคร 
 1) พระบิดา 2) พระบุตร 3) พระจิต 4) พระยะโฮวาห 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) เธอมาจากไหน จากดินผืนใดหรือจากสวรรค 
   ผูพูดมีเจตนาตองการถามใหตอบ  
  2), 3) และ 4) เปนการกลาวแบบไมเจาะจงแตอยางใด  
2.  เฉลย 3) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรักความผูกพันระหวางพระมหากษัตริย

กับประชาชน 
   คําประพันธของบทรอยกรองในบทที่ 2 เปนขอความสําคัญที่สรุป

ประเด็นถึงความรัก ความผูกพันระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน  
3. เฉลย 3) ทักทายปราศรัย 
   เปนการแสดงเจตนาทักทายไมประสงคจะตองการคําตอบใดๆ จากผูตอบ  
4. เฉลย 4) แทนเสียงประโคมเคลาตางแตรสังข 
   คําที่เปนอักษรควบ มี 3 คํา คือ ประ, เคลา, แตร 
  1) และ 3) ไมมีคําใดที่เปนอักษรควบ 
  2) คําที่เปนอักษรควบมี 2 คํา คือ กลอง, ประ  
5. เฉลย 1)  ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผองผิวพรรณ 
   สีสังขสะอาดโอฬาร 
   เปนกาพยฉบัง 
  2) เปนอีทิสังฉันท 
  3) เปนสัททุลวิกกีฬิตฉันท 
  4) เปนอีทิสังฉันท 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) รัฐบาลตองการสงเสริมใหประเทศตางๆ นําเขาสินคาระหวางกัน

อยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ 
   นโยบายการคาระหวางประเทศ คือ นโยบายที่แตละประเทศใชใน

การนําสินคาเขา และการสงสินคาออก แบงเปน 2 ประเภท คือ 
   1. นโยบายการคาแบบเสรี สงเสริมใหประเทศตางๆ นําสินคามา

ทําการคาขายระหวางกันอยางเสรี ปราศจากขอจํากัดใดๆ 
   2. นโยบายการคาแบบคุมกัน มุงสนับสนุนภาพการผลิตใน

ประเทศ คือ รัฐบาลจะใชเครื่องมือตางๆ เพื่อจํากัดการนําเขา และสงเสริมการ
สงออก มีหลักในการดําเนินการ ดังนี้ 

    2.1 เพื่อใหประเทศชวยเหลือตนเองไดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
เชน เมื่อเกิดสงครามขึ้น อาจจะไมมีสินคาที่จําเปนบางอยางใช เพราะไมสามารถ
นําเขามาตามปกติได ในยามปกติจึงควรเตรียมการผลิตสินคาที่จําเปนสํารองไว 

    2.2 เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่เพิ่งเกิดใหม ถารัฐบาลไมหามนําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาตีตลาด 
อุตสาหกรรมภายในจะตองเลิกลมกิจการ 

    2.3  เพื่อปองกันการทุมตลาด การทุมตลาด หมายถึง การสง
สินคาไปขายประเทศอื่น ในราคาที่ต่ํากวาตนทุนเพื่อทําลายคูแขงขันในตลาด
ตางประเทศ เมื่อทุมตลาดสําเร็จและไดครองตลาดแหงนั้นแลว ก็จะเพิ่มราคา
สินคาใหสูงขึ้นในเวลาตอมา 

    2.4  เพื่อแกปญหาการขาดดุลการคา การขาดดุลการคา คือ 
มูลคาสินคาที่สงไปขายตางประเทศนอยกวามูลคาสินคาที่นําเขามา ทําใหตอง
เสียเงินตราตางประเทศออกไปจํานวนมาก จึงตองแกไขโดยจํากัดการนําเขาและ
การสงออกใหมากขึ้น  

2. เฉลย 4) สิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบบุคคล 
   กฎหมายสารบัญญัติ คือ กฎหมายที่กําหนดสิทธิหนาที่และความ

รับผิดชอบตามกฎหมาย ไดแก กฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  

3. เฉลย 1) 5 กิโลเมตร 
   จากสูตร มาตราสวน = งระยะทางจริ

ผนที่ระยะทางในแ  

     50000
1  = งระยะทางจริ

10  
     ระยะทางจริง = 10 × 50000 
     ทําใหเปนกิโลเมตร = 1000  100

500000
×  = 5 กิโลเมตร  

 
4. เฉลย 2) เพื่อจะไดใกลชิดสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระองค 
   ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ที่ไดรับการรับรองจากศาสนจักรคาทอลิก  

มีดังนี้ ศีลลางบาป, ศีลกําลัง, ศีลมหาสนิท (Holy Eucharist) เปนหัวใจของ  
ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ แสดงถึงการที่องคพระเยซูประทับอยูทามกลางมนุษย
ทุกคน ภายใตรูปปรากฏของขนมปงและเหลาองุน เมื่อไดรับการอภิเษกในการ
บูชาขนมปง และเหลาองุนก็กลับเปลี่ยนเปนพระกายและพระโลหิตของพระเยซ ู
แมสายตาจะเห็นภาพเปนขนมปงและเหลาองุน แตเนื้อแทไดเปลี่ยนเปนพระวรกาย
ครบถวนทั้งองคาพยพของพระเยซู เมื่อคริสตศาสนิกชนไดรับศีลมหาสนิทก็
เชื่อมั่นวาเปนองคพระเยซูเองที่มาประทับในชีวิตของคริสตศาสนิกชน เพื่อเราจะ
ไดใกลชิดสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระองค, ศีลแกบาป, ศีลเจิมคนไข, ศีลบวช,  
ศีลสมรส  

5. เฉลย 2) พระบุตร 
   พระบุตร หมายถึง พระเยชู 
  1) พระบิดา หมายถึง พระเจา 
  3) พระจิต หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


