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อานออกเสียง
5 พยางค 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “ขณะนี้เจาหนาที่ตํารวจกําลังทําการไลลา 3 โจรที่ปลนอุกอาจกลางกรุงโดย

ไมกริ่งเกรงตอกฎหมายบานเมือง ซึ่งในเรื่องนี้เจาหนาที่ตํารวจจะตองใชความ
พยายามอยางแรงกลาในการสอบสวน เพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ” 

 จากขอความขางตนนี้ไมปรากฏขอบกพรองในเรื่องใด 
 1) ใชคําฟุมเฟอย   2) ไมใชลักษณนาม 
 3) ใชคําผิดความหมาย  4) ใชคํากํากวม  
2. อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถาม 
  “ลุหองหับรโหฐาน ก็ถามการณ ณ ทันใด 
 มิลี้ลับอะไรใน กถาเชนธปุจฉา” 
 คําประพันธบทนี้มีคําลหุกี่คํา 
 1) 8 คํา 2) 9 คํา 3) 10 คํา 4) 11 คํา  
3. ขอใดมีคําที่มีจํานวนพยางคตางจากคําวา “อัครมเหส”ี 
 1) อัฐบริขาร  อภิชาตบุตร  โอปปาติกะ 
 2) หิริโอตตัปปะ  อดิเรกลาภ  สมาชิกภาพ 
 3) สวัสดิมงคล  อินทรวิเชียรฉันท  อุโบสถกรรม 
 4) ศีลาจารวัตร  มุขมนตรี  มงคลสมัย  
4. พิจารณาบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
  “แมนโลกนี้พลันมืดดับลับไปสิ้น แตหัวใจยังโบยบินถวิลหา 
 เสียงร่ํารองติ๊กตอกของนาฬิกา ปานเสียงใจร่ําหาเธอมิคลาย” 
 บทประพันธขางตนมีการใชโวหารภาพพจนทั้งหมดกี่ประเภท 
 1) 2 ประเภท 2) 3 ประเภท 3) 4 ประเภท 4) 5 ประเภท  
5. ความในขอใดแสดงพันธกิจของภาษาที่แตกตางไปจากขออื่น 
 1) กรุณาอยาเดินลัดสนาม 
 2) เด็กเอยเด็กดีตองมีหนาที่สี่อยางดวยกัน 
 3) ศีลขอที่สามบัญญัติไววาหามประพฤติผิดในกาม 
 4) สวัสดีคะคุณยาย ดูคุณยายแข็งแรงมากขึ้นกวาเมื่อกอนนะคะ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกในลักษณะดังภาพ จะเกิดภูมิประเทศลักษณะใด 
     1) เกิดแนวเทือกเขาในแผนดิน  
     2) เกิดแนวเทือกเขากลางมหาสมุทร 
     3) เกิดคลื่นสึนามิเขาหาชายฝง 
     4) เกิดรองลึกกลางมหาสมุทร  
2. ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือขอใด 
 1) การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม 
 2) การเรืองอํานาจของอาณาจักรจัมปา 
 3) การสิ้นสูญของอาณาจักรทวารวดี 
 4) มองโกลรุกรานเผาอาณาจักรพุกามจนสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การกระทําใดไมเปนความผิดทางอาญา 
 1)  การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคมหรือคนสวนใหญของประเทศ 
 2)  การกระทําที่ไมไดมีผลรายกระทบตอสังคมโดยตรง และตัวผูรับผลรายไม

ติดใจเอาความ 
 3)  การกระทํานั้นตองมีกฎหมายกําหนดไวชัดแจงวาเปนความผิด และมี

บทลงโทษทางอาญา 
 4) การกระทําที่ลวงไปแลว แตมีการบัญญัติกฎหมายใหมวาเปนความผิด 

สามารถดําเนินคดียอนหลังได  
4. พระอภิธรรมปฎกมีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 
 1) หลักธรรมขั้นสูงลวนๆ 2) วินัยระเบียบขอบังคับของสงฆ 
 3) คําสอนของพระพุทธเจาและสาวก 4) พุทธประวัติ และชาดกตางๆ 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ใชคํากํากวม 
  1) ทําการไลลา, ซึ่งในเรื่องนี้ เปนการใชคําฟุมเฟอย 
  2) 3 โจรที่ปลนอุกอาจ เปนการไมใชลักษณนาม 
  3) กริ่งเกรง, อยางแรงกลา, การสอบสวน เปนการใชคําผิดความหมาย  
2. เฉลย 1) 8 คํา 
   8 คํา คือ  ลุ  ร  ก็  ณ  มิ  อะ  ก  ธ  
3. เฉลย 4) ศีลาจารวัตร  มุขมนตรี  มงคลสมัย 
  อัครมเหสี  อานวา  อัก-คฺระ-มะ-เห-สี  อานออกเสียง 5 พยางค 
  มุขมนตรี อานวา มุก-ขะ-มน-ตรี อานออกเสียง 4 พยางค 
  นอยกวาคําวา “อัครมเหสี” 
  ศีลาจารวัตร อานวา สี-ลา-จา-ระ-วัด 
  มงคลสมัย อานวา มง-คน-ละ-สะ-ไหม   
 1) อัฐบริขาร อานวา อัด-ถะ-บอ-ริ-ขาน 
  อภิชาตบุตร อานวา อะ-พิ-ชาด-ตะ-บุด 
  โอปปาติกะ อานวา โอ-ปะ-ปา-ติ-กะ 
 2) หิริโอตตัปปะ อานวา หิ-หฺริ-โอด-ตับ-ปะ 
  อดิเรกลาภ อานวา อะ-ดิ-เหรก-กะ-ลาบ  
  สมาชิกภาพ อานวา สะ-มา-ชิก-กะ-พาบ 
 3) สวัสดิมงคล อานวา สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน 
  อินทรวิเชียรฉันท อานวา อิน-ทฺระ-วิ-เชียน-ฉัน 
  อุโบสถกรรม อานวา อุ-โบ-สด-ถะ-กํา  
4. เฉลย 3) 4 ประเภท 
   โลกพลันมืดดับลับไปสิ้น เปนภาพพจนแบบอธิพจน คือ การกลาว

เกินจริง 
   หัวใจโบยบินถวิลหา เปนภาพพจนแบบบุคคลวัต 
   เสียงร่ํารองของนาฬิกา เปนภาพพจนแบบบุคคลวัต 
   ติ๊กตอก เปนภาพพจนแบบสัทพจน 
   ปานเสียงหัวใจร่ําหาเธอ เปนภาพพจนแบบอุปมา 

5.  เฉลย 4) สวัสดีคะคุณยาย ดูคุณยายแข็งแรงมากขึ้นกวาเมื่อกอนนะคะ 
   เปนพันธกิจของภาษาที่ชวยธํารงสังคมในดานน้ําใจไมตรี 
  1) เปนพันธกิจของภาษาที่ชวยธํารงสังคมในดานการรักษากฎ ระเบียบ วินัย 
  2) เปนพันธกิจของภาษาที่ชวยธํารงสังคมในดานการประพฤติตนให

เหมาะแกฐานะตน 
  3) เปนพันธกิจของภาษาที่ชวยธํารงสังคมในการรักษากฎระเบียบ

ตามที่บัญญัติไว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  เกิดแนวเทือกเขาในแผนดิน 
   รอยตอของขอบเพลต (Plate Boundaries) 
   1. เพลตแยกจากกัน (Divergent) เมื่อแมกมาในชั้นแอสทีโนสเฟยร

ดันตัวขึ้น ทําใหเพลตจะขยายตัวออกจากกัน แนวเพลตแยกจากกันสวนมาก
เกิดขึ้นในบริเวณสันกลางมหาสมุทร 

   2. เพลตชนกัน (Convergent) เมื่อเพลตเคลื่อนที่เขาชนกัน 
เพลตที่มีความหนาแนนสูงกวาจะมุดตัวลงและหลอมละลายในแมนเทิล สวนเพลต
ที่มีความหนาแนนนอยกวาจะถูกเกยสูงขึ้นกลายเปนเทือกเขา เชน เทือกเขาหิมาลัย 
เกิดจากการชนกันของเพลตอินเดียและเพลตเอเชีย เทือกเขาแอพพาเลเชียน 
เกิดจากการชนกันของเพลตอเมริกาเหนือกับเพลตแอฟริกา เปนตน 

   3. เพลตเฉือนกัน (Transform Fault) เปนรอยเลื่อนขนาดใหญ 
มักเกิดขึ้นในบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร แตบางครั้งก็เกิดขึ้นบริเวณชายฝง เชน 
รอยเลื่อนแอนเดรียสทําใหเกิดแผนดินไหวในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เกิดจากการเคลื่อนที่สวนกันของเพลตอเมริกาเหนือและเพลตแปซิฟก เปนตน  

2. เฉลย 1) การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม 
   ปจจัยสําคัญในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย มีดังนี้ 
   1. ปจจัยภายใน ไดแก 
     1.1 ความสามารถของผูนําชาวไทย เมื่ออํานาจทางการเมือง

ของอาณาจักรขอมเสื่อมสลายลง ผูนําคนไทย คือ พอขุนผาเมือง และพอขุน-
บางกลางหาว จึงรวมมือกันรวมกําลังไพรพลเขาขับไลขอมสบาดโขลญลําพง  
ยึดเมืองสุโขทัยกลับคืนมา และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเปนผลสําเร็จ     
ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 18 

    1.2 รักความเปนอิสระ คนไทยมีนิสัยรักอิสระไมชอบใหผูใด
กดขี่ขมเหงและบังคับ การขับไลขอมจึงไดรับความรวมมือรวมใจจากชาวไทย
ทุกคน จนสามารถปลดปลอยกรุงสุโขทัยเปนอิสระไดในที่สุด 

    1.3 บานเมืองมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร มีผูคน
ตั้งบานเรือนเปนชุมชนที่คอนขางหนาแนน จึงมีความพรอมทั้งกําลังคนและ
เสบียงอาหาร 

   2.  ปจจัยภายนอก ไดแก การเสื่อมอํานาจของอาณาจักรขอม 
หลังจากพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1761) สิ้นพระชนม อาณาจักรขอม
เสื่อมลงมาก เปดโอกาสใหบรรดาแวนแควนและหัวเมืองตางๆ รวมทั้งสุโขทัย
สามารถกอตั้งอาณาจักรของตนขึ้นมาไดในชองวางแหงอํานาจนี้  

3. เฉลย 4) การกระทําที่ลวงไปแลว แตมีการบัญญัติกฎหมายใหมวาเปนความผิด 
สามารถดําเนินคดียอนหลังได 

   ความผิดทางอาญา คือ การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนตอสังคม
หรือคนสวนใหญของประเทศ เมื่อบุคคลใดกระทําความผิดทางอาญา จะตองไดรับ
โทษตามกฎหมาย มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความรายแรงของการกระทาํความผดิ 
กฎหมายมิไดถือวาการกระทําความผิดทุกอยางรายแรงเทาเทียมกัน การลงโทษผูกระทํา
ความผิดจึงขึ้นอยูกับการกระทํา สังคมมีความรูสึกตอการกระทํานั้นๆ วา อะไร
เปนปญหาสําคัญมากนอยเพียงใด และกฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง   

4. เฉลย 1) หลักธรรมขั้นสูงลวนๆ 
   พระอภิธรรมปฎก เปนหลักธรรมขั้นสูงลวนๆ 
  2) วินัยระเบียบขอบังคับของสงฆ คือ พระวินัยปฎก 
  3) คําสอนของพระพุทธเจาและสาวก คือ พระสุตตันตปฎก 
  4) ชาดกตางๆ อยูในพระสูตรหรือพระสุตตันตปฎก  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

อานออกเสียง 
5 พยางค 
เทากับคําวา 
“อัครมเหสี” 


