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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 9/9)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 
 “ลองกองเปนไมยืนตนขนาดใหญออกผลเปนชอ เนื้อมีรสชาติหวานหอม นิยม

ปลูกในภาคใตและภาคตะวันออก ลองกองที่มีรสชาติอรอยและเปนที่นิยมคือ 
ลองกองตันหยงมัส” 

 1) ลักษณะทั่วไป   2) ฤดูกาลออกผล 
 3) สถานที่ปลูก   4) พันธุที่นิยมปลูก  
2. ขอใดมีการใชเหตุผล 
 1) สบสังวาส แปลวา อยูรวมกัน เชน พระสงฆที่ มี ศีลเสมอกันรวมทํา       

สังฆกรรมดวยกันได เรียกวา สงฆสบสังวาส 
 2) ตางๆ นานา ตางๆ นั้นเปนภาษาไทย เราจึงใชไมยมกย้ําคําได สวน “นานา” 

เปนคําที่มาจากภาษาบาลี ฉะนั้นเราจึงเขียน “นานา” ไมใช “นาๆ” 
 3) สบเสีย ความหมายหนึ่ง แปลวา “ชอบพอ, โปรดปราน” แตอีกความหมายหนึ่ง 

แปลวา “ดูถูก” 
 4) ไมใชเพียงประสบแลวก็ผานๆ ไป ดวยน้ําลายไหลน้ําตานองดวยความ

เสียดายเทานั้นแล  
3. “คนไทย นําตัว นําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได 

ดวยอาศัยความเพียรพยายาม คือ พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว 
ทําลายผูอื่น พยายามลดพยายามละความชั่วของตัวเองที่มีอยู พยายามกอ
ความดีใหแกตัวเองอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงาม
สมบูรณขึ้น” 

 ผูกลาวขอความขางตน เนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
 1) ความเพียร   2) ความพยายาม 
 3) ความดี   4) ความอดทน  
4. คําทุกคําในขอใดอานออกเสียงจํานวนพยางคเทากับคํา “บรมอัฐ”ิ 
 1) โลกุตรธรรม ราชบัณฑิต ศิษยานุศิษย 
 2) สมาชิกภาพ หิริโอตตัปปะ อินทรธนู 
 3) นาวิกโยธิน ปจเจกบุคคล ราชทินนาม 
 4) โอปปาติกะ วากยสัมพันธ ลักษณนาม  
5. พิจารณาคําประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  ก.  ความรักละเหี่ยอุระระทด เพราะมิอาจจะคลอเคลีย 
   ความรักระทดอุระละเหี่ย ฤ จะหายเพราะเคลียคลอ 
  ข.  นางจงทํานูลตอบ มะธุรส ธ ตรัสไซร 
   เขาใจมิเขาใจ ฤ ก็ตอบพจีพลัน 
  ค.  ผูกจิตดวยมนตร    แลวตามใจตน    ฝายเดียวมิชอบ  
   เราใฝละโบม    ประโลมใจปลอบ    ใหนางนึกชอบ    นึกรักจริงใจ 
  ง. ใครหนอบอกแกนงคราญ    วาพี่รําคาญ    หมอมฉันสังเกตเองเห็น 
 คําประพันธในขอใดแสดงความกลาหาญและชาญฉลาดของผูตอบ 
 1) ก. 2) ข. 3) ค. 4) ง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยไดใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

แบบใด 
 1) ระบบลอยตัวเสรี (Free float) 
 2) ระบบลอยตัวชนิดมีการจัดการ (Manage float) 
 3) ระบบอัตราคงที่ (Fixed rate) 
 4) ระบบตะกราเงิน (Basket currency)  
2. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาเปนเวลานาน อยากทราบวากฎหมายเรื่องใดมีมากอนป พ.ศ. 2535 
 1) พระราชบัญญัติการประมงและปาสงวนแหงชาต ิ  
 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
 3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 4) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  
3.     จากรูปภาพเมือง A มีพิกัดภูมิศาสตร

ตรงกับขอใด 
     1) ละติจูดที่ 30°N ลองจิจูดที่ 65°E 
     2) ละติจูดที่ 30°S ลองจิจูดที่ 65°E 
     3) ละติจูดที่ 30°N ลองจิจูดที่ 65°W 
     4) ละติจูดที่ 30°S ลองจิจูดที่ 65°W  
4. การกําหนดลมหายใจเขา-ออกอยูในหลักสติปฏฐานใด 
 1) ธัมมานุปสสนา   2) จิตตานุปสสนา 
 3) เวทนานุปสสนา   4) กายานุปสสนา  
5. กรมอุตุนิยมวิทยาออกมารายงานอากาศวา “ลิ่มความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวจาก

ตอนบนลงมาบริเวณภาคกลาง ปะทะกับมวลอากาศรอนตอนลาง” ผลคือขอใด 
 1) อากาศหนาวเย็น   2) พายุฝนฟาคะนอง 
 3) ทองฟาแจมใส   4) อุณหภูมิสูงขึ้น  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ฤดูกาลออกผล 
   ฤดูกาลออกผล - ไมไดกลาวถึงในขอความที่กําหนด 
  1) ลักษณะทั่วไป - ลองกองเปนไมยืนตนขนาดใหญออกผลเปนชอ 

เนื้อมีรสชาติหวานหอม 
  3) สถานที่ปลูก - ในภาคใต 
  4) พันธุที่นิยมปลูก - ตันหยงมัส   
2. เฉลย 2) ตางๆ นานา ตางๆ นั้นเปนภาษาไทย เราจึงใชไมยมกย้ําคําได     

สวน “นานา” เปนคําที่มาจากภาษาบาลี ฉะนั้นเราจึงเขียน “นานา” ไมใช “นาๆ” 
   มีการใชเหตุผล  
3. เฉลย 1) ความเพียร 
   สังเกตจากขอความ - ดวยอาศัยความเพียรพยายาม  
4. เฉลย 3) นาวิกโยธิน ปจเจกบุคคล ราชทินนาม 
   บรมอัฐิ อานวา บอ-รม-มะ-อัด-ถิ อานออกเสียง 5 พยางค 
  1) ราชบัณฑิต อานวา ราด-ชะ-บัน-ดิด อานออกเสียง 4 พยางค 
  2) อินทรธนู อานวา อิน-ทะ-นู อานออกเสียง 3 พยางค 
  4) ลักษณนาม อานวา ลัก-สะ-หนะ-นาม อานออกเสียง 4 พยางค  
5. เฉลย 4) ง. 
   “หมอมฉันสังเกตเองเห็น” แสดงความกลาหาญ และชาญฉลาดของ

ผูตอบ คือ นางมัทนากลาตอบ ทาวชัยเสน 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ระบบลอยตัวชนิดมีการจัดการ (Manage float) 
   ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 2540 ประเทศไทยมี

เงินทุนสํารองนอยไมเพียงพอ ตองขอกูจาก IMF ดังนั้นระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของไทยจึงตองเปลี่ยนจากระบบตะกราเงินมาใชระบบ
ลอยตัว ชนิดมีการจัดการ (Manage float) คือ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศอยูในความดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย โดยอุปสงค-อุปทาน
เปนตัวกําหนด  

2. เฉลย 1) พระราชบัญญัติการประมงและปาสงวนแหงชาต ิ
   พระราชบัญญัติการประมงเริ่มใชป พ.ศ. 2490 
   พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติเริ่มใชป พ.ศ. 2507 
  2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
  3) พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษา 
   คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
  4) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  
3. เฉลย 4) ละติจูดที่ 30°S ลองจิจูดที่ 65°W 
   เสนละติจูด (รุง) เปนเสนสมมติในแนวนอน ซีกโลกเหนือจะมีคา

ละติจูดต่ําขึ้นไปสูง ซีกโลกใตจะมีคาละติจูดสูงขึ้นไปต่ํา 
   เสนลองจิจูด (แวง) เปนเสนสมมติในแนวตั้ง ซีกโลกตะวันออก   

จะมีคาลองจิจูดนอยไปมาก (ซายไปขวา) ซีกโลกตะวันตกจะมีคามากไปนอย 
(ซายไปขวา)  

4. เฉลย 4) กายานุปสสนา 
   สติปฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็น

เทาทันตามความเปนจริง หรือการใชสติกําหนดเพื่อใหเกิดปญญารูแจง มี 4 
ประการ คือ 

   1. กายานุปสสนา หมายถึง กําหนดพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย 
ซึ่งประกอบดวย  

    1.1 อานาปานาสติ เปนการใชสติกําหนดลมหายใจเขา-ออก
โดยอาการตางๆ  

    1.2 การกําหนดอิริยาบถ เปนการใชสติอาการตางๆ ของ
รางกาย เชน การเดิน การนั่ง การนอน 

    1.3 สัมปชัญญะ เปนการสรางสัมปชัญญะในการกระทํา และ
ความเคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การกาวเดิน การดื่ม การเคี้ยว การตื่น การหลับ 
เปนตน  

    1.4 ปฏิกูลสิการ เปนการพิจารณารางกายของตนตั้งแตศีรษะ
จรดปลายเทา ซึ่งเปนสวนประกอบที่ไมสะอาดตางๆ มากมายมาอยูรวมกัน เชน 
น้ํามูก เหงื่อ ขี้หู ขี้เล็บ ฯลฯ 

    1.5 ธาตุมนสิการ เปนการพิจารณารางกายตน โดยแยกใหเห็น
เปนธาตุทั้งสี่ (คือ แยกใหเห็นวาเปนธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ) แตละอยาง 

    1.6 นวสีวถิกา เปนการพิจารณาการมองเห็นศพที่อยูในสภาพ
ตางๆ กันโดยระยะเวลา 9 ระยะตั้งแตตายใหมๆ จนถึงกระดูกผุ 

   2. เวทนานุปสสนา หมายถึง การมีสติตามดูรูทันเวทนา คือ เมื่อ
เกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี เปนการรูชัดตามที่เปนอยูในขณะนั้นๆ 

   3. จิตตานุปสสนา หมายถึง การมีสติตามดูรูทันจิต คือ จิตของ
ตนในขณะนั้นเปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ   
ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ไมหลุดพน เปนตน 

   4. ธัมมานุปสสนา หมายถึง การมีสติตามดูรูทันธรรม คือ การมีสติ
อยูพรอมดวยความรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ ๕, ขันธ ๕, อายตนะ ๑๒, 
โพชฌงค ๗, อริยสัจ ๔ เปนตน  

5. เฉลย 2) พายุฝนฟาคะนอง 
   ลิ่มความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวจากตอนบนลงมาบริเวณภาคกลาง 

ปะทะกับมวลอากาศรอนตอนลาง มีผลใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

 เริ่มใชในป พ.ศ. 2535 
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