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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “ขอบคุณ 
  ขอบคุณสําหรับโรงบุหรี่ 
  ขอบคุณอีกทีกับโรงหวย 
  ขอบคุณสนามมาชาติหนารวย 
  ขอบคุณโรงเหลาดวยชวยชาติไทย” 
 ผูประพันธมีเจตนาอยางไรในการกลาวขอความขางตนนี้ 
 1) เสียดสี 2) ถากถาง 3) ประชด 4) ตําหนิ  
2. ขอใดใชคําผิดความหมาย 
 1) จิ๋มเปนคนใจเสาะพอเจอปญหาก็รองไหทุกที 
 2) เจินเปนคนใจแข็งไมยอมใหอภัยใครงายๆ 
 3) แจวเปนคนใจงายใครบอกเรื่องอะไรก็เชื่อ 
 4) จอยเปนคนใจถึงเพื่อนลอนิดเดียวก็โกรธจัด  
3. ขอใดใชคําราชาศัพทไมถูกตอง 
 1) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธเรื่อง

พระมหาชนก 
 2) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงรับคนไขไวใน 

พระบรมราชานุเคราะห 
 3) คณะกรรมการจัดงานทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจัดงาน เพื่อโดย  

เสด็จพระราชกุศล 
 4) สมเด็จพระเจ าอยูหั วทรงมีพระราชดํารัสขอบพระทัยพระราชาธิบดี -      

สมเด็จพระราชินีและผูแทนองค พระประมุขตางประเทศ ที่เขารวมในพิธี  
ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ํา  

4. ขอใดแสดงวาผูพูดไมมีอํานาจในการกําหนดใหเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริงในอนาคต 
 1) คุณๆ ชวยปดประตูหนอย 2) สัปดาหหนาผมจะไปเชียงใหม 
 3) พรุงนี้นักเรียนตองสงการบานครู 4) โครงการนี้อนุญาตใหเริ่มภาคเรียนหนา  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ลักษณะเฉพาะอันโดดเดนของระบบการศาลไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 
 1) การพิจารณาคดีใหอํานาจแกผูพิพากษาในการตีความกฎหมายอยางมาก 
 2) การพิจารณาคดีจะใชคําพิพากษาที่ศาลเคยวางหลักไวแลวเปนหลักในการ

พิจารณา 
 3) การไตสวนพิจารณาคดีดวยการทรมานจะกระทําเมื่อผูรายดวยกันซักทอด

ไปถึงหรือมีพิรุธ 
 4) เ มื่อมีคดีความที่ มีลักษณะคลายกันเกิดขึ้นก็ตองใชหลักของคดีแรก       

เปนบรรทัดฐานในการตัดสิน  
2. สถานการณในขอใดที่ไมสอดคลองกับกฎของอุปทาน 
 1) ภาวะเงินเฟออยางออนสงผลใหเกิดความตองการในสินคาฟุมเฟอยมากขึ้น 
 2) อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําปรับตัวสูงขึ้น ทําใหเกิดการปลดพนักงานออก 50% 
 3) ราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลง ทําใหบริษัทขนสงจํากัดลดราคาคาโดยสารลง 
 4) รัฐบาลใชนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อแกไขปญหาเงินเฟอจึงมีผลตอ

การลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. หลังจากเกิดแผนดินไหวสั่นสะเทือนอยางรุนแรงจนกลายเปนคลื่นตามยาว    

เราเรียกภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้วาอยางไร 
 1) การระเบิดของภูเขาไฟ 2) คลื่นใตน้ํา (สึนามิ)  
 3) พายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดบนบก  4) ดินถลม และโคลนถลม  
4. อัครทูตของพระเยซูทานใดที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกถือวาเปนพระสันตะปาปา

องคแรก 
 1) นักบุญเปาโล 2) นักบุญเปโตร 3) นักบุญบารโธโลมิว 4) นักบุญมัทธิว 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) ประชด 
   เนื่องจากมีการใชคําวา “ขอบคุณ” เปนคําหลัก แตในใจความจะมี

คําสําคัญใหเห็น คือ “ชาติหนารวย” ซึ่งบอกใหรูวา ผูประพันธไมไดขอบคุณสิ่ง
ที่กลาวถึงแตอยางใด  

2. เฉลย 4) จอยเปนคนใจถึงเพื่อนลอนิดเดียวก็โกรธจัด 
   คําวา “ใจถึง” หมายถึง กลาพูด กลาทํา ตัวเลือกนี้ควรใชเปน       

“ใจรอน” 
  1) คําวา “ใจเสาะ” หมายถึง ขี้กลัว หรือรองไหงาย 
  2) คําวา “ใจแข็ง” หมายถึง ไมยอมงายๆ 
  3) คําวา “ใจงาย” หมายถึง เชื่องาย, ยินยอมงาย  
3. เฉลย 2) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงรับคนไข

ไวในพระบรมราชานุเคราะห 
   คําวา พระบรมราชานุเคราะห ใชสําหรับพระเจาแผนดิน 
   สําหรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใชวา พระราชานุเคราะห  
4. เฉลย 1) คุณๆ ชวยปดประตูหนอย 
   เปนประโยคขอรองไมสามารถคาดเดาไดวาผูรับสารจะปฏิบัติตาม

หรือไม 
  2), 3) และ 4) แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูสงสารสามารถควบคุมให

สถานการณเกิดขึ้นจริงได 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) การไตสวนพิจารณาคดีดวยการทรมานจะกระทําเมื่อผูรายดวยกัน

ซักทอดไปถึงหรือมีพิรุธ 
   ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ใชกันใน

เครือจักรภพอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยจะใชคําพิพากษาที่ศาลเคยวางหลัก
ไวแลวเปนหลักในการพิจารณา มีกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภา แตจะใหอํานาจ
ผูพิพากษาในการตีความกฎหมายอยางมาก จึงลดทอนความสําคัญของกฎหมาย
ของรัฐสภาลง และจะตีความในลักษณะจํากัดเทาที่ลายลักษณอักษรไวบัญญัติ
เทานั้น  

   จารีตนครบาล หมายถึง ระบบการไตสวนพิจารณาคดีดวยการ
ทรมานจําเลย เพื่อใหจําเลยใหการตามสัตยจริง แตจารีตนครบาลมิไดกระทําแก
ผูตองหาหรือจําเลยทุกคน แตจะกระทําตอเมื่อผูรายดวยกันซักทอดไปถึง
ผูตองหาหรือจําเลยมีเหตุพิรุธอยางใดอยางหนึ่ง 

2. เฉลย 1)  ภาวะเงินเฟออยางออนสงผลใหเกิดความตองการในสินคาฟุมเฟอยมากขึ้น 
   กฎอุปทาน (Law of Supply) 
   ปริมาณสินคาที่ตองการขาย (ปริมาณอุปทาน : Quantity 

Supplied) จะแปรผันตามกับราคา เมื่อปจจัยอื่นๆ ที่มีผลนั้นคงที่ (เมื่อราคา
สินคาเพิ่มสูงขึ้น ผูขายมีแนวโนมที่จะตองการขายสินคามากขึ้น) 

   ปจจัยที่กําหนดอุปทาน 
   1. ตนทุนการผลิต ผูผลิตจะเปรียบเทียบระหวางรายไดจากการ

ขายสินคากับตนทุนในการผลิต เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณการผลิต ตนทุน
การผลิตมีผลตอปริมาณการผลิตสินคาโดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

   2. ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงในราคา
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณเสนอขายสินคา   
อีกชนิดหนึ่งได ขึ้นอยูกับความสัมพันธของสินคา เชน สินคาที่เปนวัตถุดิบใน
การผลิตสินคาเปลี่ยนแปลง จะสงผลตอการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงไปดวย เปนตน 

   3. สภาพดินฟาอากาศ สภาพดินฟาอากาศมีผลกระทบตอปริมาณ 
การเสนอขายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร เชน สภาพดินฟาอากาศที่
เอื้ออํานวยจะสงผลใหอุปทานสินคาเพิ่มขึ้น เปนตน 

   4. เทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทตอการผลิต
ในปจจุบันมาก การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและปริมาณผลผลิตดวย 

   5. นโยบายรัฐบาล ปริมาณเสนอขายสินคาอาจไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชน ถาจัดเก็บภาษีการคาเพิ่มขึ้น ผูผลิต
อาจลดการผลิตลงเนื่องจากตนทุนในการผลิตสูงขึ้น เปนตน  

3. เฉลย 2) คลื่นใตน้ํา (สึนามิ) 
   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนมหันตภัยที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน ไดแก 

นํามาซึ่งการทําลายลางทั้งชีวิตและทรัพยสิน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพดั้งเดิม โดยยากที่จะคาดการณได เชน 

   1. การระเบิดของภูเขาไฟ  
   2. คลื่นใตน้ํา (Tsunami) เปนคลื่นตามยาวเกิดจากแผนดินไหว

และสั่นสะเทือนอยางรุนแรง เชน รอยแยกเปลือกโลกเคลื่อนตัว แผนดินถลม
ใตน้ํา หรือภูเขาไฟชายฝงหรือใตน้ําระเบิด ทําใหเกิดการกระเพื่อมของน้ําอยาง
รุนแรง และเกิดการเคลื่อนที่ของมวลน้ํา ซึ่งถูกผลักดันโดยแรงกระทํามหาศาล
ที่สามารถตอตานน้ําหนักของมวลน้ํา ณ ที่ใดๆ ใหเคลื่อนที่ออกไปจากตําแหนง
เดิมเรียกวาเปน Gravity Wave ที่แผกระจายออกมาจากแผนดินไหว  

   3. พายุในรูปแบบตางๆ เชน  
    1. พายุแถบเสน Tropics ที่มีแหลงกําเนิดในมหาสมุทร 

(Tropical Cyclones) 
    2. พายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดบนบก (Tornadoes) 
    3. พายุฝนฟาคะนอง (Thunderstorms)  
    4. ดินถลม และโคลนถลม (Landslides and Mudslides)  
4. เฉลย 2)  นักบุญเปโตร 
   พระสันตะปาปา หมายถึง มุขนายกแหงคริสตจักรกรุงโรม (Bishop 

of the Church of Rome) และผูนําคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก เปนผูสืบ
ตําแหนงจากนักบุญซีโมนเปโตรอัครทูตของพระเยซู และยังทรงดํารงตําแหนง
ประมุขนครรัฐวาติกันดวย ซึ่งเปนรัฐอธิปไตยที่ตั้งอยูภายในกรุงโรม 

   ซีโมนเปโตร หรืออัครทูตเปโตร ชาวคาทอลิกเรียกวานักบุญเปโตร 
(Saint Peter) เดิมชื่อซีโมน เปนชาวประมงคนหนึ่งของตําบลเบทไซดา แตวา
ตอมาไดยายมาตั้งหลักแหลงที่เมืองคารเปอรนาอุม นักบุญอันดรูว นองชายของ
ทานไดเปนคนแนะนําใหทานติดตามพระเยซู  

   พระเยซูทรงไดเปลี่ยนชื่อทานใหมวาเปโตร ซึ่งแปลวา “ศิลา” เปโตร
ยังเปนพยานบุคคลผูหนึ่งที่ไดแลเห็นพระคูหาวางเปลาของพระอาจารย และได
เห็นการคืนพระชนมของพระเยซู คริสตจักรโรมันคาทอลิกถือวาทานเปน     
พระสันตะปาปาองคแรก ทานถูกจับตรึงกางเขน และไดขอรองใหหันศีรษะทานลง 
เพราะคิดวาไมสมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูผูเปนพระอาจารย 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


