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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “การประหยัดพลังงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนน้ํามันเชื้อเพลิง ไฟฟา 

แกสธรรมชาติเปนสิ่งที่ทุกคนควรคํานึงถึงและใหความสําคัญ การใชเครื่องใชไฟฟา
ภายในบาน ไดแก โทรทัศน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ หรือเทคโนโลยีสมัยใหมที่
ใหความบันเทิงในรูปแบบคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต สื่อบันเทิง เชน การดูหนัง 
ฟงเพลง ถายภาพ ก็เปนเรื่องที่ทุกคนจะตองนํามาพิจารณาดวยเชนกัน” 

 จากขอความขางตนนี้มีการใชคําที่มีความหมายกวาง และความหมายแคบอยางละกี่คํา 
 1) ความหมายกวาง 3 คํา และความหมายแคบ 12 คํา 
 2) ความหมายกวาง 4 คํา และความหมายแคบ 11 คํา 
 3) ความหมายกวาง 3 คํา และความหมายแคบ 11 คํา  
 4) ความหมายกวาง 4 คํา และความหมายแคบ 12 คํา  
2. ขอใดมีวิธีการใชโวหารพจนตางไปจากขออื่น 
 1)  ครานั้นพระองคผูทรงภพ ฟงจบแคนคั่งดั่งเพลิงไหม 
  เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ ดูดูเปนไดอีวันทอง 
 2)  เปนสาวแสแรรวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา 
  แมนแตกราวรานรอยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง 
 3)  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
  จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี 
 4)  เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกลั้วปทุมมาลยที่หวานหอม 
  ดอกมะเดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม วานักแมจะตรอมระกําใจ  
3. ขอใดไมใชประโยคสามัญ 
 1) รานขายของบริเวณหนาโรงเรียนมีจํานวนมากหลายราน 
 2) ผูปกครองหลายคนมีความประสงคที่จะใหทางโรงเรียนชวยเหลือ 
 3) คณะครูจึงไดรวมประชุมกันในหองประชุมของโรงเรียน 
 4) ผูอํานวยการโรงเรียนไดเปนประธานในการประชุมครั้งนี้  
4.  “ทรัพยมีสี่สวนไซร ปูนปน 
 ภาคหนึ่งพึงเกียดกัน เก็บไว 
 สองสวนเบ็ดเสร็จสรรพ การกิจ ใชนา 
 ยังอีกสวนควรให จายเลี้ยงตัวตน” 
 บทประพันธขางตนนี้กลาวถึงเรื่องใด 
 1) หลักการใชทรัพยสิน 2) การแบงทรัพยสิน 
 3) ความสําคัญของการแบงทรัพยสิน 4) ประโยชนของการแบงทรัพยสิน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวถึงปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไมสอดคลองกับปจจัยที่กําหนดอุปสงค 
 1) สมชายเลือกผลิตเฉพาะกระเปาหรูราคาแพง ผูมีรายไดนอยมองวาเปน

สินคาฟุมเฟอยไมจําเปนตองใช 
 2) สมหญิงเลือกผลิตกระเปาราคาถูกเพื่อไมใหผูมีรายไดนอยไปเลือกซื้อ      

สิ่งอื่นๆ ที่ใชทดแทนกระเปาได 
 3) สมศรีเลือกผลิตกระเปาสีสันสดใสตามแบบนางเอกละครซีรีสเกาหลีโดยคิด

วานาจะเปนที่ถูกใจวัยรุน 
 4) สมศักดิ์เทขายหุนบริษัทผลิตกระเปาชั้นนําจากตางประเทศเพราะคาเงินบาท

ออนตัวลงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขั้นตอนใดของวิธีการประวัติศาสตรที่จะทําใหไดหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือ 

ถูกตอง มีคุณคา และทราบความหมายที่แทจริงที่แฝงอยูในหลักฐานแตละชิ้น 
 1) ขั้นรวบรวมหลักฐาน 2) ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 
 3) ขั้นตีความหลักฐาน  4) ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ  
3. เราสามารถทราบไดวาพายุไตฝุนไหเยี่ยนเปนพายุระดับ 5 (ซุปเปอรพายุไตฝุน) 

มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 230 กม./ชม. ไดดวยเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในขอใด 

 1) บาโรมิเตอร (Barometer) 2) แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 
 3) แอโรเวน (Aerovane) 4) ศรลม (Wind Vane)  
4. หลักฐานเอกสารของชาวฝรั่งเศสคนใดที่เดินทางเขามาติดตอสัมพันธกับกรุง

รัตนโกสินทร 
 1) ลาลูแบร   2) เชอวาเลีย เดอ ฟอรแบ็ง 
 3) นิโคลาส แชรแวส  4) สังฆราชปลเลกัวซ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ความหมายกวาง 4 คํา และความหมายแคบ 11 คํา 
   ในขอความนี้มีคําที่มีความหมายกวาง 4 คํา คือ พลังงาน, 

เครื่องใชไฟฟา, เทคโนโลยีสมัยใหม, สื่อบันเทิง 
   สวนคําที่มีความหมายแคบมี 11 คํา คือ น้ํามันเชื้อเพลิง, ไฟฟา, 

แกสธรรมชาติ, โทรทัศน, ตูเย็น, เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร, อินเทอรเน็ต, 
การดูหนัง, ฟงเพลง, ถายภาพ  

2. เฉลย 4) เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกลั้วปทุมมาลยที่หวานหอม 
  ดอกมะเดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม วานักแมจะตรอมระกําใจ 
   ใช “อุปมา” เหมือนแมลงวันวอนเคลาที่เนาชั่ว มาเกลือกกลั้ว    

ปทุมมาลยที่หวานหอม 
   ใช “อุปลักษณ” ดอกมะเดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม เปรียบ “ดอกมะเดื่อ” 

เปนขุนชาง “ดอกพะยอม” เปน “วันทอง” 
  1) ใช “อุปมา” เหมือนดินประสิวปลิวติดกับเปลวไฟ 
  2) ใช “อุปมา” ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา 
  3) ใช “อุปมา” เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา / เหมือนจากนาง

สการะวาตี  
3. เฉลย 2) ผูปกครองหลายคนมีความประสงคที่จะใหทางโรงเรียนชวยเหลือ 
   เปนประโยคซอนโดยสังเกตจากคําวา “ที่” เปนหนวยเชื่อมประโยค  
4. เฉลย 1) หลักการใชทรัพยสิน 
   บทประพันธนี้กลาวถึงการใชทรัพยสินที่หามาไดวาควรทําอยางไรบาง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) สมศักดิ์เทขายหุนบริ ษัทผลิตกระเปาชั้นนําจากตางประเทศ     

เพราะคาเงินบาทออนตัวลงมาก 
   ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   1. ผลิตอะไร (what to produce) 
   2. ผลิตอยางไร (how to produce)  
   3. ผลิตเพื่อใคร (for whom to produce)  
   ปจจัยที่กําหนดอุปสงค 
   1. รายไดของผูบริโภค ความสัมพันธระหวางรายไดและปริมาณ

การเสนอซื้อสินคาขึ้นอยูกับชนิดของสินคา ในกรณีสินคาปกติ (Normal 
Goods) และสินคาฟุมเฟอย (Superior Goods) รายไดและปริมาณการเสนอ
ซื้อสินคาของผูบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนในกรณีสินคา
ดอยคุณภาพ (Inferior Goods) รายไดและปริมาณการเสนอซื้อสินคาของ
ผูบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

   2. ระดับราคาสินคาชนิดอื่น ปริมาณการเสนอซื้อสินคา ถูกกําหนด
โดยราคาสินคาชนิดอื่นดวย เนื่องจากสินคาที่ซื้อขายในตลาดมีความสัมพันธกัน 
กลาวคือ สินคาบางชนิดสามารถใชแทนกันได (Substitute Goods) หรือสินคา
บางชนิดตองใชรวมกัน (Complementary Goods)  

   3. รสนิยมของผูบริโภค 
   4. การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  
   5. ขนาดและโครงสรางของประชากร  
   6. ปจจัยอื่นๆ เชน นิสัยในการใชจาย อัตราดอกเบี้ย  
2. เฉลย 2) ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 
   วิธีการทางประวัติศาสตร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นกําหนดปญหา เปนการกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถาม

ที่ตองการศึกษา  
   2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน เปนการคนหา และรวบรวมหลักฐาน

ประเภทตางๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร ทั้งที่เปน
หลักฐานชั้นตน (ปฐมภูมิ) และหลักฐานชั้นรอง (ทุติยภูมิ) 

   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน เปนการวิเคราะหหลักฐาน 
หรือการวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร  

    หากนักประวัติศาสตรละเลยการวิพากษขอมูลผลที่ออกมา
อาจจะผิดพลาดจากความเปนจริง (คําตอบตัวเลือก 2)) 

   4. ขั้นตีความหลักฐาน หมายถึง การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม 
   5. ขั้นเรียบเรียงและนําเสนอ เปนการนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและ

อธิบายไดอยางสมเหตุสมผล  
3. เฉลย 2) แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 
   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร เชน 
   1. บาโรมิเตอร (Barometer) ใชวัดความกดอากาศ-ความดัน

บรรยากาศ 
   2. แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) ใชวัดอัตราความเร็วของลม 

มาตรวัดลมเปนเครื่องมือวัดความเร็วของลม ที่นิยมใชกันมากเปนมาตรวัดลม
แบบรูปถวย (Cup Anemometer)  

   3. แอโรเวน (Aerovane) ใชวัดทิศทางและวัดความเร็วของลม 
   4. ศรลม (Wind Vane) เปนเครื่องมือที่ใชวัดทิศทางลมมี

ลักษณะเปนรูปไก หรือลูกศร   
4. เฉลย 4)  สังฆราชปลเลกัวซ 
   จดหมายเหตุเลาเรื่องกรุงสยามของสังฆราชปลเลกัวซ แตงโดย   

ฌ็อง-บาติสต ปาลกัว (Jean-Baptiste Pallegoix) หรือพระสังฆราช-      
ปลเลกัวซ เปนบาทหลวงสังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ปฏิบัติ
หนาที่มิชชันนารีในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา-
เจาอยูหัวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่พํานักอยูที่ประเทศ
ฝรั่งเศสสังฆราชปลเลอกัวซ ไดตีพิมพหนังสือเลาเรื่องกรุงสยาม (Description 
du Royaume Thai ou Siam) 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


