
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  9  กรกฎาคม  2558 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. พาดหัวขาวขอใดไมไดแสดงความคิดเห็นของผูเขียน 
 1) ฝนซัดเหนืออีกรอบ เชียงราย - แพรหนัก อุตุเตือน 17 จังหวัด 
 2) ใหรัฐมนตรีจัดคิวไปชวยคนน้ําทวม 2 รองรางนโยบาย 
 3) ราคาทองคํายังพุงไมหยุดโจรบุกหางปลนสรอย 5 แสน 
 4) มาแลวศรีธนญชัย เก็บภาษีไมได ปดวุนคืนพาสปอรต  
2.  “เอียงอกเทออกอาง อวดองค อรเอย 
 เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแตม 
 อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ 
 โฉมแมหยาดฟาแยม อยูรอนฤๅเห็น” 
 ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง 
 1) บอกความในใจ 2) ไขขอของใจ 3) ใหสัญญา 4) สารภาพรัก  
3.  “สตรีใดในพิภพจบแดน ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
 ดวยใฝรักใหเกินพักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย” 
 ขอใดผูแตงไมไดกลาวถึงในคําประพันธขางตน 
 1) เธอเปนผูหญิงที่โชครายที่สุดในโลก  
 2) การรักคนที่เขาไมไดรักเราเปนความทุกขที่สุด 
 3) การรักคนที่มีฐานันดรสูงกวา ทําใหตองผิดหวัง 
 4) ความทุกขเกิดจากความรัก ทําใหคับแคนใจ  
4.  “(1) หนาบานมีดอกไมสวยงาม / (2) มีรูปปนกามเทพถือธนูใกลเคียงกับ   

เสาโรมัน / (3) ถัดไปเปนสระน้ํากวางใหญ / (4) ในสระมีหงสทองคูหนึ่งกําลัง   
ไซปกอยางเพลิดเพลิน” 

 ขอความขางตนสวนใดมีคําประสมทั้ง 2 สวน 
 1) สวนที่ (1) และ (2)  2) สวนที่ (3) และ (4) 
 3) สวนที่ (1) และ (3)  4) สวนที่ (2) และ (4)  
5.  “เปบขาวทุกคราวคํา จงสูจําเปนอาจิณ 
 เหงื่อกูที่สูกิน  จึงกอเกิดมาเปนคน” 
 ขอใดผูแตงไมไดกลาวถึงในบทประพันธขางตน 
 1) เตือนใจคนไทยวาทุกครั้งที่กินขาวใหนึกถึงชาวนา 
 2) ตอวาคนไทยวากินหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนา 
 3) ใหสติคนไทยวาเติบโตขึ้นมาไดเพราะกินขาวที่ชาวนาปลูก 
 4) เสียดสีพอคาคนกลางที่เอาเปรียบชาวนา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. คําวา “พระคริสต” ที่พระเยซูไดรับนามนั้น หมายถึงขอใด 
 1) ผูจงรักภักดีตอพระเจา 
 2) ผูนําคําสอนมาเผยแผแกมวลมนุษย 
 3) ผูรับมอบใหตามพันธะสัญญาเกาแกชาวยิวหรือผูมาโปรด 
 4) ผูซื่อสัตยตอพระผูเปนเจาตลอดชีวิต  
2. การปลูกหญาแฝกตามโครงการในพระราชดําริเปนการอนุรักษดินนั้น เพื่อ

วัตถุประสงคใด 
 1) การบํารุงดินใหเกิดปุยชีวภาพในดินมากขึ้น 
 2) การรักษาระดับความเปนกรด-ดางในดิน 
 3) การทําใหเกิดธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น 
 4) การปองกันการกัดเซาะหนาดินพังทลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดกลุมธรรมในหลักอริยสัจ ๔ ในขอใดตอไปนี้ที่ไมถูกตอง 
 1) ทุกข - ขันธ ๕  โลกธรรม ๘ 
 2) สมุทัย - นิวรณ ๕  อุปาทาน ๔ 
 3) นิโรธ - ปฏิจจสมุปบาท  กรรม ๑๒ 
 4) มรรค - อปริหานิยธรรม ๗  มงคล ๓๘  
4. “อิติปโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ” บทสวดมนตที่เริ่มตนจากบทสวดนี้       

มีความเกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
 1) บทนมัสการพระรัตนตรัย 2) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 3) บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ 4) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ  
5. ตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน

แบบลอยตัว กอใหเกิดผลในขอใด 
 1) หนี้สินตางประเทศของไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น  
 2) เงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 3) ตนทุนสินคาเขาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น  
 4) มูลคาสินคาออกของไทยในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ใหรัฐมนตรีจัดคิวไปชวยคนน้ําทวม 2 รองรางนโยบาย 
   ไมไดแสดงความคิดเห็นของผูเขียนในพาดหัวขาว 
   ขออื่นแสดงความคิดเห็นของผูเขียนในพาดหัวขาว ดังนี้ 
  1) หนัก 
  3) พุงไมหยุด 
  4) ศรีธนญชัย, ปดวุน  
2. เฉลย 1) บอกความในใจ 
   จุดประสงคของผูแตง คือ ตองการบอกความในใจ 
   พิจารณาจากขอความ “เอียงอกเทออกอาง    อวดองค อรเอย”  
3. เฉลย 2) การรักคนที่เขาไมไดรักเราเปนความทุกขที่สุด 
   ไมไดกลาวถึงไวในคําประพันธที่กําหนด 
  1) เธอเปนผูหญิงที่โชครายที่สุดในโลก - สตรีใดในพิภพจบแดน     

ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
  3) การรักคนที่มีฐานันดรสูงกวา ทําใหตองผิดหวัง - ดวยใฝรักใหเกิน

พักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
  4) ความทุกขเกิดจากความรัก ทําใหคับแคนใจ - ดวยใฝรักใหเกิน

พักตรา จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย  
4. เฉลย 4) สวนที่ (2) และ (4) 
   สวนที่ (2) มีคําประสม คือ รูปปน เสาโรมัน 
   สวนที่ (4) มีคําประสม คือ หงสทอง 

5. เฉลย 4) เสียดสีพอคาคนกลางที่เอาเปรียบชาวนา 
   บทประพันธกลาว เตือนสติคนไทยวาทุกครั้งที่กินขาว และเติบโต

ขึ้นมาเพราะหยาดเหงื่อ แรงงานของชาวนา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ผูรับมอบใหตามพันธะสัญญาเกาแกชาวยิวหรือผูมาโปรด 
   ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่สืบเนื่องมาจากศาสนายูดายหรือยิว มีกําเนิด

ในดินแดนปาเลสไตน สังคมชาวยิวและชาวคริสตเชื่อวาพระเจาสงพระเยซู 
(พระบุตร) ใหอวตารลงมาเกิดเปนมนุษย เพื่อชวยไถบาปใหแกมวลมนุษย    
พระเยซูเปนพระเมสสิอาหหรือพระผูไถบาป หรือผูมาโปรด  

2. เฉลย 4) การปองกันการกัดเซาะหนาดินพังทลาย 
   หญาแฝกเปนวัชพืชพื้นเมืองในเขตรอน โดยเฉพาะพันธุที่ใชใน

โครงการพระราชดําริ เปนพันธุพื้นเมืองของไทย ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของไทย วัชพืชชนิดนี้มีรากฝอยมากและยาวแผเปนบริเวณกวาง 
โดยรอบและลึก ชวยยึดดินปองกันการกัดเซาะพังทลายของหนาดิน  

3. เฉลย 3) นิโรธ - ปฏิจจสมุปบาท กรรม ๑๒  
   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 84000 พระธรรมขันธ สามารถสรุป

ลงในอริยสัจ ๔ ไดทั้งหมด ดังนี้ 
   1. ธรรมที่ควรรูสรุปลงในทุกข ไดแก ขันธ ๕, โลกธรรม ๘,    

ไตรลักษณ, จิต และเจตสิก 
   2. ธรรมที่ควรละสรุปลงในสมุทัย ไดแก ปฏิจจสมุปบาท, กรรม ๑๒, 

นิวรณ ๕, อุปาทาน ๔, นิยาม ๕, วิตก ๓ และมิจฉาวณิชชา ๕  
   3. ธรรมที่ควรบรรลุสรุปลงในนิโรธ ไดแก ภาวนา ๔, วิมุตติ ๕ 

และนิพพาน  
   4. ธรรมที่ควรเจริญสรุปลงในมรรค ไดแก อปริหานิยธรรม ๗, 

มงคล ๓๘, สัทธรรม ๓, ปญญาวุฒิธรรม ๔, พละ ๕, อุบาสกธรรม ๕,  ปาปณิก-
ธรรม ๓, ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔, โภคอาทิยะ ๕, อริยวัทฒิ ๕, 
อธิปไตย ๓, สาราณียธรรม ๖ และทศพิธราชธรรม   

4. เฉลย 2) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ 
   การสวดมนตเปนธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไป

นิยมสวดเปน 2 ลักษณะ คือ สวดมนตเปนภาษาบาลีอยางเดียว โดยมุงฝก
สมาธิเปนสําคัญกับการสวดมนตเปนภาษาบาลีควบคูไปกับคําแปล โดยมุงฝก
สมาธิ และฝกปญญาไปพรอมๆ กัน ซึ่งบทสวดมนตที่สําคัญ ไดแก 

   - บทสวดมนตนมัสการพระรัตนตรัย จะเริ่มตนบทสวดมนตที่วา 
“อรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ” 

   - บทสวดมนตนมัสการพระพุทธเจา จะเริ่มตนบทสวดมนตที่วา 
“นโมตัสสภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 หน) 

   - บทสวดมนตสรรเสริญพระพุทธคุณ จะเริ่มตนบทสวดมนต
ที่วา “อิติปโสภควา อรหังสัมมา สัมพุทโธ” 

   - บทสวดมนตสรรเสริญพระธรรมคุณ จะเริ่มตนบทสวดมนต
ที่วา “สวากขาโต ภควตาธัมโม” 

   - บทสวดมนตสรรเสริญพระสังฆคุณ จะเริ่มตนบทสวดมนต
ที่วา “สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ”  

5. เฉลย 3) ตนทุนสินคาเขาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น 
   ในปจจุบันประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง

ประเทศแบบลอยตัว ซึ่งเริ่มใชตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามคา    
ของอุปสงคและอุปทานของเงินตรา จะมีผลทําใหตนทุนสินคาเขาในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกามีคาเงินที่แข็ง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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