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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  ก. สวนเจากรุงจีนก็มักจะแวะนําของมาใหตามองลาย ซึ่งก็ทําใหตามองลาย

พอใจเชนกัน 
  ข. ฝายเจากรุงจีนไดติดตอสูขอนางยมโดยจากตามองลาย ซึ่งก็ไดตกลง  

ยกใหโดยไมไดปรึกษากับนางรําพึง 
  ค. เมื่อถึงกําหนด เจาลายและเจากรุงจีนยกขบวนขันหมากมา 
  ง. ตามองลายและยายรําพึงมีลูกสาวชื่อวายมโดย 
  จ. เจาลายไดนําขาวของไปใหยายรําพึงเสมอๆ ทําใหยายรําพึงพอใจ 
  ฉ. ยายรําพึงฉวยหมวกขวางตามองลาย หมวกลอยไปเปนเขาลอมหมวก 
  ช. ตอมาเจาลายใหผูใหญมาสูขอนางยมโดย บังเอิญตามองลายไมอยูบาน     

ยายรําพึงตกลงยกให 
  ซ. ตามองลายและยายรําพึงตกใจไมทราบจะทําอยางไรตางก็กลาวโทษกัน

และทะเลาะกันอยางรุนแรง 
  ฌ. ทั้ง 2 ฝาย ไดกําหนดนัดหมายใหมีพิธีแตงงานในวันเดียวกันโดยบังเอิญ 
  ญ. นางยมโดยเปนคนสวย จึงเปนที่หมายปองของชาย 2 คน คือ เจาลาย 

และเจากรุงจีน 
 ขอความตอนใดเปนลําดับที่ 3 ของเหตกุารณ 
 1) ก. 2) จ. 3) ค. 4) ญ.  
2. ขอใดมีคําประสมมากที่สุด 
 1) นักขาวเขียนขาวดวยปากกาหรือพูกัน 
 2) ลูกเสือควรบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน 
 3) แมครัวทําหอหมกออกเรขายตามบานพักริมแมน้ํา 
 4) ชาวบานฝากเงินไวกับธนาคารแมจะไดดอกเบี้ยนอย  
3.  ก. หิตกอปรพิบูลยผล ข. ศีลธรรมและจรรยา 
  ค. มนปนและเมตตา ง. คนดีจะมุงมั่น 
 ขอใดเรียงลําดับถูกตองตามฉันทลักษณของอินทรวิเชียรฉันท 11 
 1) ก., ข., ง., ค. 2) ข., ก., ค., ง. 3) ค., ก., ข., ง. 4) ง., ค., ข., ก.  
4. จากคําประพันธตอไปนี้วรรคใดไมปรากฏคําที่มาจากภาษาตางประเทศ 
  “วงศวานวานเครือเนื้อหนอ พงศเผาเหลากอเปนไฉน 
 อยูประเทศธานีบุรีใด  ทําไมจึงแกลงแปลงปลอมมา” 
 1) วรรคสดับ 2) วรรครับ 3) วรรครอง 4) วรรคสง  
5.  “ฉัน .................... สูบบุหรี่มาเปนเวลานานแลว .................... วันนี้จะมีคน

มาชวน .................... ไมนึกอยากจะสูบอีกเลย” 
 ควรใชคําในขอใดเติมลงในชองวางจึงจะไดความถูกตองเหมาะสม 
 1) เลิก / ถึง / แต   2) เลิก / แม / ก็ 
 3) เคย / ถึง / ก็   4) เคย / แม / แต 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การวัดความเร็วลมมีหนวยเปน นอต ใชเครื่องมือใดในการวัด 
 1) บารอมิเตอร (Barometer) 2) เทอรมอมิเตอร (Thermometer) 
 3) แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 4) ไซโครมิเตอร (Psychometer) 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. ขอใดไมใชลักษณะของวัฒนธรรม 
 1) เปนมรดกทางสังคม  
 2) เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได 
 3) เปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู 
 4) เปนการดําเนินชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม  
3. ลักษณะพิเศษในเชิงภูมิศาสตรของพื้นที่ เรียกวา แดนดินดํา-แองดินกรด เปน

ลักษณะเฉพาะของภาคใดในประเทศไทย 
 1) เหนือ   2) กลาง 
 3) ใต   4) ตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. ขอใดไมใชปจจัยที่ใชพิจารณาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 1) รายไดตอบุคคล   
 2) คุณภาพชีวิตของประชากร 
 3) ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี  
 4) คุณภาพประชากร ดานการศึกษาและสาธารณสุข  
5. ผูบัญญัติศัพท “Cooperative” เปนภาษาไทยวา “สหกรณ” คือผูใด 
 1)  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร กรมพระยาดํารงราชา-  

นุภาพ 
 2)  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพ็ชรอัคร-

โยธิน 
 3)  พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
 4)  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) จ. 
   จ. เจาลายไดนําขาวของไปใหยายรําพึงเสมอๆ ทําใหยายรําพึงพอใจ  
2. เฉลย 3) แมครัวทําหอหมกออกเรขายตามบานพักริมแมน้ํา 
   มี 4 คํา คือ แมครัว หอหมก บานพัก แมน้ํา 
  1) มี 3 คํา คือ นักขาว ปากกา พูกัน 
  2) มี 1 คํา คือ ลูกเสือ 
  4) มี 2 คํา คือ ชาวบาน ดอกเบี้ย  
3. เฉลย 4) ง., ค., ข., ก. 
   ลําดับตามฉันทลักษณของอินทรวิเชียรฉันท ไดดังนี้ 
    “คนดีจะมุงมั่น มนปนและเมตตา 
   ศีลธรรมและจรรยา หิตกอปรพิบูลยผล”  
4. เฉลย 4) วรรคสง 
   เปนคําไทยแททั้งหมด 
  1) วรรคสดับ คําวา “วงศ” เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
  2) วรรครับ คําวา “พงศ” เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 

  3) วรรครอง คําวา “ประเทศ” เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
    คําวา “ธานี” เปนคําที่มาจากทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต 
    คําวา “บุรี” เปนคําที่มาจากภาษาบาลี  
5. เฉลย 2) เลิก / แม / ก็ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3)  แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) 
   เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดลักษณะอากาศในการศึกษาขอมูลทาง

ภูมิศาสตร ไดแก 
   1. แอนนิโมมิเตอร (Anemometer) ใชวัดอัตราความเร็วของลม 
 

การวัดความเร็วนิยมใชหนวยเปน นอต โดย 
      1 นอต  = 1 ไมลทะเลตอชั่วโมง 
      1 ไมลทะเล  = 1.85 กิโลเมตร 
 
   2. บารอมิเตอร (Barometer) ใชวัดความกดอากาศ-ความดัน

บรรยากาศ 
   3. เทอรมอมิเตอร (Thermometer) ใชวัดอุณหภูมิอากาศ 
   4. ไซโครมิเตอร (Psychometer) ใชวัดความชื้นสัมพัทธและ    

จุดน้ําคางในอากาศ 
   เปนตน  
2. เฉลย 4) เปนการดําเนินชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม 
   ลักษณะของวัฒนธรรม ไมจําเปนวาตองเปนการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  
  1), 2) และ 3) เปนลักษณะของวัฒนธรรม  
3. เฉลย 2) กลาง 
   ภาคกลาง เปนภาคที่มีดินอุดมสมบูรณมากที่สุด ลักษณะดินเปน   

สีดํา สวนภาคกลางตอนลางเปนที่ลุมต่ํา บางบริเวณมีดินเปรี้ยว อยางเชนที่
จังหวัดนครนายก และจังหวัดปทุมธานี  

4. เฉลย 3) ระดับการพัฒนาเทคโนโลยี 
  1), 2) และ 4) เปนตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
5. เฉลย 3) พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
   จากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทําใหทาง

ราชการคิดหาวิธีชวยเหลือ ดวยการจัดหาเงินทุนมาใหกูและคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ต่ํา ความคิดนี้ไดเริ่มขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยกําหนดวิธีการที่จะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 วิธี 
คือ 

   วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของใน
เรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู ความคิดนี้จึงระงับไป 

   วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดย
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปจจุบัน คือ กระทรวงการคลังไดเชิญเซอร- 
เบอรนารด ฮันเตอร หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศอินเดีย เขามาสํารวจ
หาลูทางชวยเหลือชาวนาไดเสนอวาควรจัดตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ” 
ดําเนินการใหกูยืมแกราษฎร โดยมีที่ดินและหลักทรัพยอื่นเปนหลักประกันเพื่อ
ปองกันมิใหชาวนาที่กูยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน สวนการควบคุมเงินกูและ
การเรียกเก็บเงินกู ทานไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมที่เรียกวา “โคออเปอราทีฟ- 
โซไซตี้” (Cooperative Society) โดยมีหลักการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งคํานี้ พระราชวรวงศเธอ พระองคเจารัชนีแจมจรัส กรมหมื่นพิทยา-
ลงกรณ ไดทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


