
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม  2562 

 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 15   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดเปนขอความที่มีความหมายโดยนัยประหวัด 
 1) ภาษาไทยคือเอกลักษณแหงความเปนชาติ 
 2) ฉันรักภาษาไทยเพราะไพเราะเหมือนเสียงดนตรี 
 3) พูดอะไรกับเขาตองระวังเพราะเขาเปนครูภาษาไทย 
 4) วันภาษาไทยแหงชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกป  
2.  “ในการประชุมครั้งนี้ผูมีสิทธิ์ในการประชุมทุกคนไดมาครบตามจํานวนที่

กําหนดไวและไดรวมกันแสดงความคิดเห็นตามหัวขอการประชุมเพื่อใหได
ความคิดเห็นรวมกันของที่ประชุม” 

 ควรใชศัพทในการประชุมในขอใดแทนคําที่ขีดเสนใตจึงจะถูกตอง 
 1) ที่ประชุม  ระเบียบวาระ  อภิปราย  ญัตติ  ขอสรุป 
 2) ผูเขาประชุม  องคประชุม  อภิปราย  ระเบียบวาระ  มติ 
 3) ที่ประชุม  องคประชุม  เสนอ  ระเบียบวาระ  มติ 
 4) ผูเขาประชุม  ระเบียบวาระ  เสนอ  ญัตติ  ขอสรุป  
3.  “เด็กเอยเด็กนอย ความรูเรายังดอยเรงศึกษา 
 เมื่อเติบใหญเราจะไดมีวิชา เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน” 
 บทประพันธขางตนนี้แสดงแนวคิดตรงกับขอใดมากที่สุด 
 1) วิชามีคาล้ํา    สินทรัพย  
 2) เมื่อนอยใหเรียนวิชา    ใหหาสินเมื่อใหญ 
 3) ดรุณสยามมิครามอุสาห    ฤทัยจะหาวิชาประสงค 
 4) รูสิ่งใดไมสูรูวิชา    ไปเบื้องหนาเติบใหญจะใหคุณ  
4. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ไมเคยหวังพลังใดจากใครดวย 
 ยอมมอดมวยมิใหใครคุมหัว 
 ไมยอมใหใครประมาทวาหวาดกลัว 
 วานคนชั่วชวยใดไมเคยคิด” 
 บุคคลในบทประพันธนี้มีอุปนิสัยอยางไร 
 1) เชื่อมั่นในตนเองสูง  2) เขมแข็งไมยอมแพ 
 3) หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี 4) มีความสัตยซื่อถือคุณธรรม  
5. ขอใดใชคําที่มีความหมายครอบคลุม 
 1) เครื่องเขียนสมัยนี้สวยงามและนาใช 
 2) คนจีนโบราณนิยมรักษาดวยการฝงเข็ม 
 3) คุณปูชอบเดินออกกําลังกายทุกเชาและเย็น 
 4) น้ําอบไทยตรานางลอยมีมานานตั้งแตสมัยกอน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. สัญลักษณในขอใดตรงกับเสนแบงเขตแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดสระแกว 

และจังหวัดจันทบุรี 
 1)  2)   
 
 3)  4)  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขอใดไมใชจุดประสงคของการสังคายนาพระไตรปฎก 
 1) เพื่อตองการจารึกพระพุทธวัจนะของพระพุทธเจาใหเกิดเปนลายลักษณอักษร 
 2) เพื่อรวบรวมหลักธรรมในเห็นความแตกตางกับศาสนาเชนในสมัยพุทธกาล 
 3) เพื่อรักษาคําสอนที่แทจริงของพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป 
 4) เพื่อกําจัดเหลาเดียรถียใหออกไปจากพระพุทธศาสนา  
3. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดอุทกภัยที่ไมไดมาจากการกระทําของมนุษย 
 1) การสรางรีสอรทสุดหรูในพื้นที่ลุมต่ําอันเปนแหลงเก็บน้ําธรรมชาติ 
 2) ฝนตกหนักในพื้นที่แหลงตนน้ําเกิดการไหลเชี่ยวอยางรุนแรงลงสูที่ราบเชิงเขา 
 3) การทดลองขีปนาวุธที่รุนแรงทําใหเกิดแผนดินไหวกลายเปนคลื่นยักษ     

ในมหาสมุทร  
 4) ทางระบายน้ําของถนนภายในอุทยานแหงชาติมีเศษวัชพืชอุดตันระบายน้ํา  

ไดชามาก  
4. เขตการคาเสรี (AFTA) เปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน

ของประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบขอตกลงทางการคา ซึ่งสงผลอยางไรตอ
ประเทศไทย 

 1) รัฐตองตั้งกําแพงภาษีศุลกากรจากสินคานําเขาหลายอัตรากับสินคาที่
ตองการจะกีดกันไมใหนําเขา  

 2) ผูบริโภคมีทางเลือกการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถซื้อสินคาได
ในราคาที่ต่ําลง 

 3) ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศตองกําหนดโควตาใหนําเขาหรือ
สงออกสินคา 

 4) รัฐบาลตองจายเงินอุดหนุนใหแกผูผลิต และลดภาษีบางอยางเพื่อชวยเหลือผูผลิต  
5. การเกิดภูมิสังคมใหมของไทยในขอใดไมไดเกิดขึ้นจากการการกระทําของมนุษย 
 1) ไรสตรอเบอรี่ขั้นบันไดบนดอยมอนแจม 
 2) โครงการบริหารจัดการน้ํากอสรางเขื่อนแมวงก 
 3) การขยายถนนธนะรัชตเพื่อเขาสูอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 4) การปลดปลอยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยากอใหเกิดแผนดินไหว  
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) พูดอะไรกับเขาตองระวังเพราะเขาเปนครูภาษาไทย 
   ประหวัดไปถึงธรรมชาติของครูภาษาไทยวาเครงครัดในการใช

ภาษาไทยใหถูกตอง  
2. เฉลย 2) ผูเขาประชุม  องคประชุม  อภิปราย  ระเบียบวาระ  มติ  
3. เฉลย 2) เมื่อนอยใหเรียนวิชา    ใหหาสินเมื่อใหญ 
   ในบทประพันธบทนี้ตองการจะสื่อวา เมื่อเปนเด็กที่ยังมีความรูนอยอยู

ใหรีบเรงเรียน เพื่อเติบโตขึ้นจะไดทํามาหาเลี้ยงชีพของตนเอง  
4. เฉลย 3) หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี 
   โดยพิจารณาจากความหมายของบทประพันธวาผู พูดมีนิสัยรัก

ศักดิ์ศรีไมพึ่งพาคนอื่น ยอมตายถาจะใหใครมาปกปอง ยิ่งเปนคนที่ชั่วยิ่งไมคิด
พึ่งยิ่งขึ้นไปอีก 

5. เฉลย 1) เครื่องเขียนสมัยนี้สวยงามและนาใช 
   “เครื่องเขียน” มีความหมายครอบคลุมไปถึงเครื่องเขียนทั้งหมด เชน 

ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
  2), 3) และ 4) มีความหมายตามตัว  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4)  
   เขตประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
  1) แนวเขตปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม)  
  2) ถนนเสนทางหลวง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
  3) แนวสายสงศักยสูง   
2. เฉลย 2) เพื่อรวบรวมหลักธรรมในเห็นความแตกตางกับศาสนาเชนในสมัย

พุทธกาล 
   การสังคายนา คือ การสวดพรอมกัน (สังคีติ) หมายถึง การประชุม

ตรวจชําระสอบทาน และจัดหมวดหมูคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหเปนแบบแผน
เดียวกัน เกิดขึ้นมาแลว 9 ครั้ง ครั้งที่ 1-3 เกิดขึ้นในอินเดีย ครั้งที่ 4-7 
เกิดขึ้นในศรีลังกา (เกิดการจารึกเปนลายลักษณอักษร) ครั้งที่ 8 เกิดขึ้นใน
ดินแดนไทย (สมัยพระเจาติโลกราชแหงอาณาจักรลานนา) และครั้งที่ 9 เกิดขึ้น
ในดินแดนไทย (สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชแหงกรุง
รัตนโกสินทร) 

   วัตถุประสงคของการสังคายนาพระไตรปฎกทั้ง 9 ครั้ง ครอบคลุม
ถึงขอความในตัวเลือก 1), 3) และ 4) 

  2) ไมใชจุดประสงค ในการสังคายนาแตอยางใด  
3. เฉลย 2) ฝนตกหนักใหพื้นที่แหลงตนน้ําเกิดการไหลเชี่ยวอยางรุนแรงลงสู   

ที่ราบเชิงเขา 
   สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ ไดแก ฝนตกหนักจาก

พายุหรือพายุฝนฟาคะนอง ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตรอน ฝนตกหนักในปา
บนภูเขา ผลจากน้ําทะเลหนุน ผลจากลมมรสุมมีกําลังแรง ผลจากแผนดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด 

   สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระทําของมนุษย ไดแก การ
ตัดไมทําลายปา การขยายเขตเมืองรุกล้ําเขาไปในพื้นที่ลุมต่ํา การกอสราง
โครงสรางขวางทางน้ําธรรมชาติ การออกแบบทางระบายน้ําของถนนไมเพียงพอ
การบริหารจัดการน้ําที่ไมดี   

4. เฉลย 2)  ผูบริโภคมีทางเลือกการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถซื้อ
สินคาไดในราคาที่ต่ําลง  

   ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ในสมัย ฯพณฯ นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี 
เพื่อสงเสริมการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศสมาชิก กระชับความสัมพันธ
และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวางกัน  

   การรวมกลุมเพื่อเปนฐานการผลิตรวมกันในระดับภูมิภาคจะตอง
ลดภาษีระหวางกันใหไดมากที่สุด  

   การลดภาษีจะทําใหประเทศไทยไดประโยชน ดังนี้ 
   1. ผูบริโภคมีทางเลือกการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถ

ซื้อสินคาไดในราคาที่ต่ําลง ไดแก ปลาทะเลสด (แชเย็น/แชแข็ง) รถยนตนั่ง 
1500-2000 ซี.ซี. โทรทัศนสี เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งหนาตางหรือผนัง  

   2. สินคาที่ผูประกอบการสามารถนําเขามาประกอบการผลิต    
เสียภาษีที่ต่ําลง เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว สิ่งปรุงแตงที่ทําจากมอลต กระปุกเกียร
และคลัช มอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา   

5. เฉลย 4) การปลดปลอยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยากอใหเกิดแผนดินไหว 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพตอ

การเกิดภูมิสังคมใหมของไทย 
   1. การกระทําของมนุษย เชน การบุกเบิกพื้นที่ การตัดไมทําลายปา 

การสรางเขื่อน การตัดถนน  
   2. การกระทําของธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟปะทุ ดินถลม 

การกัดเซาะของคลื่น-ธารน้ําแข็ง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


