
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพุธที่  5  มิถุนายน  2562 

 ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอความตอไปนี้มีความบกพรองดานใด “ชายหนุมกับสุภาพสตรีคูนั้นเหมาะสม

กันราวกิ่งทองใบหยก” 
 1) ใชคําผิด   2) ใชคําผิดระดับ 
 3) ใชคําฟุมเฟอย   4) ใชสํานวนตางประเทศ  
2. ขอใดไมปรากฏคํายืมภาษาจีน 
 1) ฉันและนองชวยกันจัดโตะสําหรับอาหารเย็น   
 2) อาหารเย็นวันนี้คือกวยเตี๋ยวเสนใหญราดหนา 
 3) ออเดิรฟเปนปอเปยะสดและปอเปยะทอดจานใหญ  
 4) สวนขนมหวานเปนลอดชองน้ํากะทิ  
3. บทประพันธตอไปนี้ใหรสวรรณคดีตรงตามขอใด 
  “แลวชี้หนาดาอึงหึงนางเงือก ทําซบเสือกสอพลออีตอแหล 
 เห็นผัวรักยักคอทําทอแท พอกับแมมึงเขาไปอยูในทอง” 
 1) เสาวรจนี 2) นารีปราโมทย 3) พิโรธวาทัง  4) สัลลาปงคพิสัย  
4. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวของการกับการทํางาน 
 1) ฝนทั่งใหเปนเข็ม  2) มือไมพายเอาเทาราน้ํา  
 3) หมูเขาจะหาม เอาคานเขาไปสอด 4) ชักแมน้ําทั้งหา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ปจจัยในขอใดไมมีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 
  1) ที่ตั้ง   2) กระแสน้ํา 
  3) จํานวนประชากร   4) ลักษณะภูมิประเทศ  2. 

  
 ประเทศในหมายเลข 3  ของแผนที่มีสุเหราที่ใหญที่สุดในซีกโลกตะวันออกคือ

สถานที่ใด มีอาณาเขตตั้งอยูในพื้นที่ของเกาะใด หมายเลข 3  คือประเทศใด 
 1) เปโตรนาส / โบรโม / มาเลเซีย 
 2) เปโตรนาส / บอรเนียว / มาเลเซีย 
 3) โอมาร อาลี ไซฟูดดิน / บอรเนียว / บรูไนดารุสซาลาม 
 4) โอมาร อาลี ไซฟูดดิน / โมลุกะ / บรูไนดารุสซาลาม  
3. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในขอใดที่ถือเปน “วันสําคัญสากลนานาชาต ิ

(International Day)”  
 1) วันวิสาขบูชา 2) วันมาฆบูชา 3) วันอาสาฬหบูชา 4) วันอัฏฐมีบูชา 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ใชคําผิดระดับ 
   ที่ถูกตอง คือ “ชายหนุมกับหญิงสาวคูนั้นเหมาะสมกันราวกิ่งทอง

ใบหยก”  
2. เฉลย 4) สวนขนมหวานเปนลอดชองน้ํากะทิ 
   ไมปรากฏคํายืมภาษาจีน 
  1) คํายืมภาษาจีน คือ โตะ 
  2) คํายืมภาษาจีน คือ กวยเตี๋ยว 
  3) คํายืมภาษาจีน คือ ปอเปยะ  
3. เฉลย 3) พิโรธวาทัง 
   พิโรธวาทัง คือ การแสดงอารมณโกรธ 
  1) เสาวรจนี คือ การชมความงาม 
  2) นารีปราโมทย คือ การแสดงความพึงใจในหญิง 
  4) สัลลาปงคพิสัย คือ การแสดงอารมณโศกเศรา  
4. เฉลย 4) ชักแมน้ําทั้งหา 
   “ชักแมน้ําทั้งหา” หมายถึง พูดออมคอม พูดหวานลอม ไมยอมพูดตรงๆ 
  1) ฝนทั่งใหเปนเข็ม หมายถึง พยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อให

งานสําเร็จ 
  2) มือไมพายเอาเทาราน้ํา หมายถึง ไมชวยงานสวนรวมแตยังทําตัว

เกะกะงานนั้นใหชาอีก 
  3) หมูเขาจะหาม เอาคานเขาไปสอด หมายถึง เขาไปขัดขวางการ

กระทําใดๆ ที่คนอื่นทําใกลประสบความสําเร็จ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) จํานวนประชากร 
   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศตอทวีปอเมริกาเหนือ 
   1. ที่ตั้ง อเมริกาเหนือเปนทวีปที่มีอาณาเขตตั้งแตใกลขั้วโลกถึง

ใกลเสนศูนยสูตร ทําใหมีอากาศทั้งในเขตหนาว อบอุน และ รอน แตสวนใหญ
อยูในเขตอบอุน (ซึ่งอยูระหวางเสนทรอปกออฟแคนเซอรกับเสนอารกติกเซอรเคิล) 

   2. ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสวนใหญตั้งอยูในแนวเหนือ-ใต 
โดยเฉพาะทางตะวันตก เปนกําแพงขวางกั้นทิศทางลมที่พัดนําความชื้นจาก
มหาสมุทร 

   3. กระแสน้ํา 
    3.1 กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม ไหลเลียบชายฝงทางดาน

ตะวันออกของสหรัฐเมริกาทําใหชายฝงดานนี้มีอากาศไมหนาวเย็นมากนัก แม
จะตั้งอยูในละติจูดสูง  

     3.2 กระแสน้ําอุนอะแลสกา ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของ
แคนาดาและรัฐอะแลสกา ทําใหอากาศอบอุนชุมชื้น 

     3.3 กระแสน้ําเย็นแคลิฟอรเนีย ไหลเลียบชายฝงตะวันตก
เฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ตะวันตกของเม็กซิโก ทําใหชายฝงดานนี้มีอากาศไม
รอนจัดในฤดูรอน แมจะตั้งอยูในละติจูดต่ํา 

     3.4 กระแสน้ําเย็นกรีนแลนดตะวันออก กระแสน้ําเย็นแลบราดอร 
ไหลเลียบชายฝงทางตะวันออกของแคนาดา ทําใหมีอากาศหนาวเย็นมาก  

    4. ลมประจําป 
    4.1 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเขาสูชายฝงทางดาน

ตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และหมูเกาะอินดีสตะวันตก 
    4.2 ลมตะวันตกเฉียงใต พัดเขาสูชายฝงตะวันตกของสหรัฐ-

อเมริกาและแคนาดา 
    4.3 ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเขาทางตอนเหนือของ

แคนาดาและรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา 
    4.4 นอกจากนี้ทวีปอเมริกาเหนือ ยังไดรับอิทธิพลของลมพายุ

เฮอรริเคน เปนลมพายุหมุนเขตรอน ที่กอตัวแถบทะเลแคริบเบียน อาวเม็กซิโก 
ในมหาสมุทรแอตแลนติก  

2. เฉลย 3) โอมาร อาลี ไซฟูดดิน / บอรเนียว / บรูไนดารุสซาลาม 
   มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟูดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque) 

มัสยิดนี้สรางโดยสุลตาน โอมาร อาลี ไซฟูดดินที่ 3 มัสยิดนี้ใชวัสดุในการ
กอสรางทั้งหินออนสีขาวจากอิตาลี ยอดโดมใชแผนทองคําถึง 3.3 ลานแผน   
จึงทําใหมีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน นอกจากความสวยงามแลว 
มัสยิดแหงนี้ก็ยังเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญแหงหนึ่ง 

   บอรเนียว (Borneo) หรือกาลิมันตัน (Kalimantan) เปนเกาะที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากเกาะกรีนแลนด (อันดับ 1) และเกาะ
นิวกินี (อันดับ 2) มีประเทศ 3 ประเทศอยูในเกาะบอรเนียว คือ มาเลเซีย     
บูรไน อินโดนีเซีย อยูบริเวณใจกลางกลุมเกาะมลายูและประเทศอินโดนีเซีย 
ในทางภูมิศาสตรเกาะบอรเนียวเปนสวนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต      
มีทรัพยากรน้ํามันและแกสธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   ประเทศบรูไน (Brunei) หรือเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara 
Brunei Darussalam) เปนประเทศที่ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียวในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต ชายฝงทางดานเหนือจรดทะเลจีนใต พรมแดนทางบกที่เหลือ
จากนั้นถูกลอมรอบดวยรัฐซาราวัก มาเลเซียตะวันออก บรูไนเปนประเทศผูสงออก
น้ํามันเปนสินคาหลัก (ปริมาณการผลิตน้ํามันประมาณ 180,000 บาเรลตอวัน)  

3. เฉลย 1) วันวิสาขบูชา 
   วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสําคัญ

คือ เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 
พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด เวียนเทียน ฟงเทศน สวดมนต ประชาชนทั่วไปนิยม
รักษาอุโบสถศีล ถวายบิณฑบาต เครื่องไทยทาน ปลอยสัตว งดสุรา ตามประทีป 
ในตอนเย็นหรือกลางคืนและจุดดอกไมไฟ 

   วันวิสาขบูชาไดรับการยอมรับจากสหประชาชาติใหเปนวันสําคัญ
สากลนานาชาติ (International Day) 

   เหตุผลสําคัญที่องคการสหประชาชาติมีมติกําหนดใหวันวิสาขบูชา
เปนวันสําคัญของโลก เนื่องจากคณะกรรมาธิการองคการสหประชาชาติ       
ไดตระหนักวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกาแกที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก     
ที่หลอหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติมานานกวา 2,500 ป ตามแนวทาง
แหงสันติภาพ 

   ในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยรับหนาที่เปนผูจัดงานเฉลิมฉลองวัน  
วิสาขบูชา ซึ่งเปนการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
สํานักงานใหญสหประชาชาติ นิวยอรก สหรัฐอเมริกา จัดงานวันวิสาขบูชา     
วันสําคัญสากลของสหประชาชาติ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


