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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “รักอักษรา ภาษาพิลาส ภาษภิรมย อาศรมคณาจารย” (ชื่อสถานที่) 
 การตั้งชื่อในลักษณะนี้สะทอนถึงสิ่งใดมากที่สุด 
 1) ความพิถีพิถันของคนไทย 
 2) คนไทยเปนคนเจาบทเจากลอน 
 3) ความเจริญทางจิตใจของคนไทย 
 4) สะทอนถึงความหมายของกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถานที่  
2. ขอความใดบงชัดวาเปนเวลากลางคืน 
 1) แสงอัจกลับตามอรามเรือน คนเกลื่อนนอนนั่งระวังไสว 
 2) กระดั่งพรวนลวนสักหลาดทับ ดาวประดับดวงเดนสูสลอน 
 3) ที่นอนนอยหนานอนออนดี มีหมอนขางคูประคองเคียง 
 4) หิ่งหอยหรือจะแขงแสงพระจันทร อยาปนน้ําใหหลงตะลึงเงา  
3.  “จงรูเถิดวาถาเมื่อไดทําความผิดเมื่อใด จะไดรับโทษโดยทันที การที่มีพอ

เปนเจาแผนดินนั้นจะไมเปนการชวยเหลืออุดหนุนแกไขอันใดไดเลย” 
 จากขอความขางตน ขอใดคือเจตนาของผูกลาว 
 1) ไมใหหลงตนเอง   2) ไมใหถือตนเองเปนใหญ 
 3) ไมใหทําความผิด  4) ไมใหถืออํานาจขมเหงผูอื่น  
4. 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 5 ของเหตกุารณ 
 1) ฉ. 2) ช. 3) ซ. 4) ฌ.  
5. “(1) สมหญิงมีลักษณะที่แตกตางจากผูหญิงอื่น (2) คือเธอเปนคนรักการเลน

กีฬาเปนชีวิตจิตใจ (3) โดยเธอคิดวาการออกกําลังกายทําใหเธอแข็งแรง (4) 
และชวยทําใหสมองปลอดโปรงแจมใสเมื่อทํางาน” 

 ขอความที่กําหนดใหสวนใดไมปรากฏคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 
 1) สวนที่ 1 2) สวนที่ 2 3) สวนที่ 3 4) สวนที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือขอใด 
 1) ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ตรวจสอบถวงดุลอํานาจกัน 
 2) ฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
 3) รัฐสภาสามารถใชอํานาจอยางอิสระไมเกี่ยวของกับฝายบริหาร 
 4) รัฐสภาเปนผูนํากฎหมายไปใชในการบริหารประเทศ  
2. ลักษณะภูมิประเทศตามขอใดไมไดเกิดจากการกระทําของน้ํา 
 1) โกรกธาร (Gorge)   2) หุบผาชัน (Canyon) 
 3) กุมภลักษณ (Pothole) 4) สันทราย (Sand Dunes)  
3. ชาวพุทธตัวอยางในขอใดที่เดนทางดานการเปนอนุศาสนาจารย ปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐาน 
 1) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต 
 2) พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  
 3)  พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 
 4) พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)  
4. แนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหเปนไปตามมาตรฐานที่

สังคมตองการเรียกวาอะไร 
 1) กฎหมาย 2) วัฒนธรรม 3) บรรทัดฐาน 4) จารีตประเพณี  
5. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนภูมิ-

ประเทศที่เกิดจากภูเขาหินประเภทใด 
 1) หินปูน 2) หินชั้น 3) หินทราย 4) หินอัคนี 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คนไทยเปนคนเจาบทเจากลอน 
   หากไมเปนคนเจาบทเจากลอนคงไมตั้งชื่อสถานที่ใหคลองจองกัน  
2. เฉลย 1) แสงอัจกลับตามอรามเรือน     คนเกลื่อนนอนนั่งระวังไสว 
   อัจกลับจะจุดในเวลากลางคืน 
  2) ดาวประดับ หมายถึง ลวดลาย ไมใชดวงดาวจริงๆ 
  3) บอกถึงลักษณะที่นอนแตไมไดบอกวาเปนเวลาใด 
  4) เปนลักษณะความเปรียบไมไดหมายถึงเวลากลางคืน  
3. เฉลย 4) ไมใหถืออํานาจขมเหงผูอื่น 
   ผูกลาวไมตองการใหผูฟงถืออํานาจวาเปนลูกของพระเจาแผนดิน 

จะทําอะไรผิดหรือเที่ยวไปขมเหงรังแกใครไมไดทั้งสิ้น  
4. เฉลย 2) ช. 
   ช. ตอมาเจาลายใหผูใหญมาสูขอนางยมโดย บังเอิญตามองลาย    

ไมอยูบาน ยายรําพึงตกลงยกให  
5. เฉลย 4) สวนที่ 4 
  1) สวนที่ 1 มีคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต คือ ลักษณะ 
  2) สวนที่ 2 มีคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต คือ กีฬา  ชีวิต  จิต 
  3) สวนที่ 3 มีคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต คือ กาย 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ตรวจสอบถวงดุลอํานาจกัน 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ฝายนิติบัญญัติและ

ฝายบริหารตรวจสอบถวงดุลอํานาจกัน คือ ฝายบริหารอยูในตําแหนงไดถา
รัฐสภาไววางใจ หากรัฐสภาไมไววางใจตองออก แตฝายบริหารก็ยุบสภาได 

  2) ฝายบริหารไมไดมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน 
ประชาชนเลือก สส. แลว สส. ไปเลือกนายกรัฐมนตรี 

  3) รัฐสภา มีหนาที่ควบคุมฝายบริหาร 
  4) การนํากฎหมายไปใชบริหารประเทศตองเปนรัฐบาลไมใชรัฐสภา  
2. เฉลย 4) สันทราย (Sand Dunes) 
   โกรกธาร (Gorge) เกิดจากการกัดเซาะของรองน้ําประกอบกับธาร

เปนลักษณะของหุบผาชันที่ลึกและแคบลักษณะคลายรูปตัววี (V-Shape)   
เกิดจากกระบวนการกัดเซาะที่เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง จากกระแสน้ําไหล 
จนสามารถกัดเซาะหินที่แข็งแรงได มักเกิดในกรณีที่มีธารน้ําเดิมอยูกอน ตอมา
เกิดการยกตัวของแผนดิน ธารน้ําจะยังคงรักษาแนวรองน้ําเดิมไวได เนื่องจากมี
พลังแรงในการกัดเซาะแผนดินที่ยกตัวสูงขึ้นไดอยางรวดเร็วและรุนแรง เชน 
โกรกธารที่อุทยานแหงชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม 

   หุบผาชัน (Canyon) มักเกิดในเขตภูมิอากาศแหงแลงที่มีฝนตก
เปนครั้งคราว จะทําใหเกิดกษัยการขึ้นอยางรุนแรง ทําใหหุบเขาที่เปนทางของลํา
น้ํามีการขยายตัวออกกวางและลําน้ําจะมีการกัดเซาะหุบผาชันและลึกลงไปมาก 
เชน แกรนดแคนยอน ที่มีแมน้ําโคโลราโดไหลผาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนตน 

   กุมภลักษณ (Pothole) ปรากฏอยูในหินดินดานตามทองน้ํา เกิด
จากการกัดเซาะของลําน้ําตามทองน้ํา โดยเกิดจากการไหลวนของกระแสน้ําที่มี
ตะกอนจําพวก กรวด ทราย หรือหินขนาดเล็กพัดพามาครูดไถหินดินดาน ทํา
ใหเกิดลักษณะของโพรงหิน หลุมทรงกระบอก หรือหลุมทรงหมอ ตัวอยางเชน 
สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี 

   สันทราย (Sand Dunes) เกิดจากการกระทําของลมอัน
เนื่องมาจากการพัดพาทรายไปตกทับถมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  

3. เฉลย 1) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต 
   พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เปนพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดัง

ในประวัติศาสตรพระกรรมฐานไทย เมื่อทานเปนพระภิกษุ ไดปฏิบัติตนอยาง
เครงครัดและเผยแผพระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและ
วิปสสนาตามหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหแก
ประชาชน ทําใหทานมีพระสงฆและฆราวาสเปนลูกศิษยจํานวนมาก จึงทําให
แนวคําสอนของทานเปนที่รูจักกันดีวา เปนคําสอนพระวัดปา (สายพระอาจารย-
มั่น ภูริทัตโต)   

4. เฉลย 3) บรรทัดฐาน 
   บรรทัดฐาน หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สังคมกําหนดใหสมาชิก

ในสังคมยึดถือปฏิบัติ ไดแก วิถีชาวบาน จารีต กฎหมาย  
5. เฉลย 3) หินทราย 
  1) หินปูน พบมากในภาคตะวันตก โดยมักพบในบริเวณที่มีภูมิ

ประเทศเปนถ้ํา 
  2) หินชั้น พบในหลายภาคของประเทศ บริเวณที่เปนหินชั้น พบแร

เชื้อเพลิง 
  4) หินอัคนีหรือหินแกรนิต พบบริเวณเทือกเขาสูงในภาคใต ภาค

ตะวันตก และทางตะวันตกของภาคเหนือ และมักพบแรดีบุกรวมอยูดวยใน
ปริมาณมาก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


