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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ประโยคใดไมไดละประธาน หรือกริยา หรือกรรม 
 1) คณะรัฐมนตรีกําลังประชุมกันอยางเครงเครียด เพื่อวางนโยบายแกไขปญหา

ภัยแลงและปญหาจราจร 
 2) การตัดไมทําลายปา การใชพลังงานเชื้อเพลิงอยางฟุมเฟอยลวนเปนตนเหตุ

ของการทําลายสภาพแวดลอม 
 3) การทํางานอาจจะเปนสิ่งสรางความทุกขยากแกเรา แตถามีจุดมุงหมายก็จะ

เปนความรื่นรมยของชีวิต 
 4) เมื่อกอนกฎหมายไทยมีบทลงโทษรุนแรงมาก ตอมาไดมีการแกไขและ

ปรับปรุงโดยกําหนดโทษใหเบาลง  
2. ขอตอไปนี้มีความหมายเชิงอุปมายกเวนขอใด 
 1) อยาเอื้อมเด็ดดอกฟา มาถนอม 
 2) ยามไรเด็ดดอกหญา แซมผม พระเอย 
 3) งามไมดอกตางสีชวนชม รื่นอารมณเพลินใจ 
 4) มวลเหลาดอกไมใกลมือ เปนสื่อใหคนเด็ดถือชมเชย  
3. “คุณยายสายมีตนมะมวง มันออกลูกเต็มตน ทานชอบกินมันมาก ฉันไมคอย

ชอบกิน มันมีรสเปรี้ยว”  จากขอความที่กําหนดใหมีคําวิเศษณทั้งหมดกี่คํา 
 1) 3 คํา 2) 4 คํา 3) 5 คํา 4) 6 คํา  
4. “เนา ๓ (แบบ) น. เรือ, สําเภา, เภตรา. (ส.)”  จากขอมูลขางตนนี้ไมปรากฏ  

เรื่องใดของพจนานุกรม 
 1) คําที่ใชเฉพาะแหง 2) บทนิยาม 3) ประวัติของคํา 4) เสียงคําอาน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุสันนิษฐานวาเกิดจากพวกดราวิเดียนที่ไดสรางมรดก

ทางอารยธรรมไวมากมาย ยกเวนขอใด 
 1) ถนนตัดกันอยางเปนระเบียบ มีทอสงน้ําและทอระบายน้ํา 
 2) ดวงตราสลักเปนรูปวัวตัวผู และรูปปนนางระบําสัมฤทธิ์ 
 3) อาคารที่กอสรางดวยอิฐ และมีสภาพเปนสังคมเมือง 
 4) คัมภีรพระเวทในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ  
2. ขอมูลใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเวลามาตรฐาน (Standard time) ของประเทศไทย 
 1) ประเทศไทยกําหนดเวลาเร็วกวาเวลาที่เมืองกรีนิช 6 ชั่วโมง 41 นาที 58.2 วินาที 
 2) เวลามาตรฐานของไทยกําหนดไวที่ ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ชากวา

อังกฤษอยู 7 ชั่วโมง 
 3) การกําหนดเวลามาตรฐานของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จ-  

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
 4) เวลามาตรฐานของไทยเทียบกับเวลามาตรฐานโลก (Universal Time Co-

ordinated หรือ UTC)  
3. จุดมุงหมายของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตรงกับจุดมุงหมายของศาสนาพุทธในขอใด 
 1) การกลับเขาไปรวมกับอาตมันหรือชีวาตมัน - การเกิดใหมในยุคพระศรี-

อาริยเมตไตย 
 2) การบรรลุโมกษะ (หลุดพนจากอัตตา) - การละสังโยชน ๑๐ เปนพระอรหันต 
 3) การเขาสูวัยสันยาสีตามหลักอาศรม 4 - การออกบวชคนหาความจริงของชีวิต 
 4) การกลับเขาไปรวมกับปรมาตมัน - การไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสหกรณ (Cooperatives) 
 1) โรเบิรต โอเวน ชาวอังกฤษ เปนบิดาแหงการสหกรณโลก 
 2) สมาชิกสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ 
 3) สมาชิกที่ถือหุนมากก็ยอมไดรับเงินปนผลและมีสิทธิในการออกเสียงมากกวา 
 4) สมาชิกสหกรณไมจํากัดสินใชทุกคนตองรับผิดชอบตอหนี้สินของสหกรณ

ทั้งหมดรวมกัน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) การตัดไมทําลายปา การใชพลังงานเชื้อเพลิงอยางฟุมเฟอยลวนเปน

ตนเหตุของการทําลายสภาพแวดลอม 
  1) ละกริยาคําวา “แกไข” หนาคําวา “ปญหาจราจร” 
  3) ละประธานคําวา “เรา” หนากลุมคําวา “มีจุดมุงหมาย” 
  4) ละประธานคําวา “กฎหมายไทย” หนากลุมคําวา “มีการแกไขและ

ปรับปรุง”  
2. เฉลย 3) งามไมดอกตางสีชวนชม    รื่นอารมณเพลินใจ 
   “ไมดอก” มีความหมายตามตัว หมายถึง ตนไมที่ใหดอก 
  1) “ดอกฟา” เปนคําที่มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดอกฟา” 

กับหญิงสูงศักดิ์ 
  2) “ดอกหญา” เปนคําที่มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดอกหญา” 

กับหญิงสามัญทั่วไป หรือหญิงต่ําศักดิ์ 
  4) “ดอกไมใกลมือ” มีความหมายเชิงอุปมา เปรียบเทียบ “ดอกไมใกลมือ” 

กับผูหญิงที่ผูชายใดปรารถนาก็สามารถเกี้ยวพาราสีไดงายๆ โดยไมตองใชความ
พยายามใดๆ  

3. เฉลย 3) 5 คํา 
   มีคําวิเศษณจํานวน 5 คํา ไดแก เต็ม, มาก, ไม, คอย, เปรี้ยว  
4. เฉลย 4) เสียงคําอาน 
  1) (แบบ) เปนคําที่ใชเฉพาะแหง 
  2) เรือ, สําเภา, เภตรา เปนบทนิยาม 
  3) (ส.) เปนประวัติของคํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) คัมภีรพระเวทในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ 
   อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
   พวกดราวิเดียน (Dravidian) ชนพื้นเมืองเริ่มสรางอารยธรรมขึ้น

บริเวณลุมแมน้ําสินธุ เมื่อ 3000 ปกอนคริสตกาล ปรากฏหลักฐานที่เมือง      
โมเฮนโจดาโร (Mohenjodaro) และฮารัปปา (Harappa) ซึ่งมีสภาพเปน    
สังคมเมือง มีอาคารที่กอสรางดวยอิฐเปนจํานวนมาก เชน บานเรือน รานคา 
สระอาบน้ําสาธารณะ และยุงฉาง มีถนนตัดกันอยางเปนระเบียบ พรอมทั้งทอ
สงน้ําและทอระบายน้ํา  

   ศิลปกรรมที่พบ ไดแก ตรารูปทรงกระบอกทําดวยหิน มีอายุ
ประมาณ 2500 ปกอนคริสตกาล สลักเปนรูปวัวตัวผู ซึ่งสันนิษฐานวาเปนสัตวที่
มีความสําคัญทางศาสนา บนตรามีอักษรภาพแกะสลักไวดวย นอกจากนี้มี    
รูปปนนางระบําขนาดเล็กทําดวยสัมฤทธิ์ ใสกําไลแขนและกําไลขอมือ ซึ่งผูหญิง
อินเดียในปจจุบันยังนิยมใสกันอยู  

   พวกอารยัน ซึ่งพูดภาษาอินโดยูโรเปยนดั้งเดิมไดเขามารุกราน
อินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อประมาณ 1500 ปกอนคริสตกาล และ
ในที่สุดไดตั้งรกรากอยูทางตอนเหนือของประเทศอินเดียปจจุบัน วรรณคดีที่
สําคัญของสมัยนี้ ไดแก คัมภีรพระเวทซึ่งเปนวรรณคดีปากเปลา เริ่มทองจํากัน
สืบเนื่องมาตั้งแตประมาณ 1500 ปกอนคริสตกาลจนกระทั่งถึง 1000 ปกอน
คริสตกาลจึงจบสิ้นสมบูรณ โดยพวกพราหมณเปนผูแตงขึ้น แตไมไดเขียนลง
เปนลายลักษณอักษร  

2. เฉลย 2)  เวลามาตรฐานของไทยกําหนดไวที่ ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก 
ชากวาอังกฤษอยู 7 ชั่วโมง  

   ประเทศไทยกําหนดเวลาเร็วกวาเวลาที่เมืองกรีนิช 6 ชั่วโมง 41 นาที 
58.2 วินาที (6 ชั่วโมง 40 นาทีโดยประมาณ) จนใน พ.ศ. 2463 จึงเปลี่ยนมาใช
เวลามาตรฐานของประเทศไทยซึ่งเร็วกวาเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง เปนตนมา 
ดังนั้นเวลามาตรฐาน (Standard time) ของประเทศไทย อยูในราวเสนลองจิจูด 
105 องศาตะวันออก ซึ่งเปนเขตเวลา (Time zone) ที่อยูถัดจากเสนเวลา
มาตรฐานกรีนิชมาทางตะวันออกเปนลําดับที่ 7 (105 ÷ 15 = เสนที่ 7) 
หมายความวา เวลาในประเทศไทย จะล้ําหนาหรือเร็วกวาเวลาในอังกฤษอยู 7 ชั่วโมง 

   การประกาศใชเวลามาตรฐานของประเทศไทย พระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดมีพระราชโองการกําหนดเวลา
มาตรฐานสําหรับประเทศไทยโดยตราเปน พระราชกฤษฎีกาใหใชเวลาอัตรา    
ซึ่งไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 36 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2462   
และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2463 (วันขึ้นปใหมในขณะนั้น) ให 
“เวลาอัตราสําหรับกรุงสยามทั่วพระราชอาณาจักรเปน 7 ชั่วโมงกอนเวลากรีนีช
ในเมืองอังกฤษ”   

3. เฉลย 2) การบรรลุโมกษะ (หลุดพนจากอัตตา) - การละสังโยชน ๑๐ เปน
พระอรหันต 

   การบรรลุโมกษะเปนจุดมุงหมายของศาสนาพราหมณ-ฮินดูนั้น 
อธิบายได ดังนี้  

   1. อาตมัน (ชีวาตมัน) หมายถึง วิญญาณของสัตวโลกทั้งหลายที่
แยกออกมาจากวิญญาณรวมของ ปรมาตมัน (พรหมมัน) วิญญาณยอยเหลานี้
เขาไปสิงสถิตในสิ่งมีชีวิตรูปแบบตางๆ เชน มนุษย เทวดา สัตว พืช ตอง   
เวียนวายตายเกิด อยูกับความทุกขตลอด แตหากไดกลับไปรวมกับปรมาตมัน 
(พรหมมัน) ก็คือการพนทุกข 

   2. ปรมาตมัน (พรหมมัน) หมายถึง สิ่งยิ่งใหญอันเปนที่รวมของ
ทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก มีลักษณะดังนี้ 

    1. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง และเปนตัวความจริง หรือสัจธรรม 
    2. เปนศูนยรวมแหงวิญญาณทั้งหลายในสากลโลก ซึ่งเปน

สวนยอยที่แยกออกมาจากปรมาตมัน ทั้งนี้ การพนทุกขไมตองเวียนวายตาย
เกิดอีก หรือการไปรวมกับปรมาตมัน (พรหมมัน) เรียกวา การบรรลุโมกษะ  

   ทั้งนี้ ตรงกับการละสังโยชน ๑๐ ของพระอรหันตในศาสนาพุทธ 
โดยจะหลุดพนจากวัฏสงสาร ไมตองเวียนวายตายเกิด  

4. เฉลย 3)  สมาชิกที่ถือหุนมากก็ยอมไดรับเงินปนผลและมีสิทธิในการออก
เสียงมากกวา 

   สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมี
สวนรวมอยางแข็งขัน ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่
ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญใหเปนผูแทนสมาชิก ตองรับผิดชอบตอ
สมาชิกในสหกรณขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิก
หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณในระดับอื่นๆ ก็ดําเนินการตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเชนเดียวกัน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


