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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. บทสนทนาตอไปนี้เปนการใชภาษาในระดับใด 
  คุณแม : “อยานอนดึกนะลูก พรุงนี้จะไดตื่นแตเชาไปทําบุญสุนทาน” 
  ลูก : “คะ คุณแม พรุงนี้ลูกจะตื่นแตเชามืดมาชวยคุณแมเตรียมของไปวัด” 
  คุณพอ : “ดอกไมที่จะไปไหวพระคอยตัดตอนเชาก็แลวกันนะ จะไดไมเหี่ยว 

เสียกอน” 
 1) ระดับกันเอง   2) ระดับทางการ 
 3) ระดับกึ่งทางการ   4) ระดับไมเปนทางการ  
2. “เอื้องอินทจักรเปนกลวยไมประเภทอิงอาศัย ลําตนเรียว ออกดอกเปนชอ      

ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คนไทยสวนใหญชอบเพราะกลิ่นหอม” 
 จากขอความที่กําหนดใหแสดงใหเห็นความสําคัญของภาษาในดานใด 
 1) ภาษาชวยธํารงสังคม 2) ภาษาแสดงความเปนปจเจกบุคคล 
 3) ภาษาชวยใหมนุษยพัฒนา 4) ภาษาชวยกําหนดอนาคต  
3.  “นักประพันธคือผูสรางสรรคผลงานวรรณกรรม .................... อวดสายตา

ผูอาน .................... ตองการสงผานจินตนาการ .................... ความรูสึก    
นึกคิดของตนผานตัวอักษร .................... ไดบรรจงวาดไวอยางงดงาม” 

 ควรใชคําในขอใดเติมลงในชองวางจึงจะไดใจความถูกตองเหมาะสม 
 1) โดย / เพื่อ / กับ / และ 2) เพื่อ / โดย / และ / ตลอดจน 
 3) เพื่อ / และ / ตลอดจน / ที่ 4) โดย / และ / ตลอดจน / ซึ่ง  
4. ขอใดปรากฏชัดเจนที่สุดในคําประพันธตอไปนี้ 
  “กุงฝอยชักฝูง 
 กรีดฟองฟองฝอย 
 ดีดตัวขึ้นหย็อย 
 สุดแรงรวงผล็อย 
 เคลื่อนฝูงฟองฟอนยอนน้ํา”  
 1) สี 2) แสง 3) เสียง 4) การเคลื่อนไหว 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการในศาสนาคริสต ขอใดสอดคลองใกลเคียงที่สุดกับ

ขั้นตอนของพิธีสังสการในศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 1) ศีลลางบาปหรือศีลจุม (Baptism) - พิธีครรภาธาน 
 2) ศีลกําลัง (Confirmation) - พิธีเกศานตกรรม 
 3) ศีลอนุกรม (Ordination) - พิธีอุปานยัน 
 4) ศีลสมรส (Matrimony) - พิธีวิวาหะ  
2. หลักศรัทธา 6 ประการ ในศาสนาอิสลามขอใดมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับ

ศาสนาประเภทเทวนิยมอื่นๆ 
 1) ศรัทธาตอพระผูเปนเจาวาเปนพระเจาสูงสุดที่สรางทุกสรรพสิ่งในโลก 
 2) ศรัทธาในวันพิพากษาหรือวันสิ้นโลก เพื่อใหเรงทําความดีในการพบกับชีวิต

นิรันดร 
 3) ศรัทธาตอศาสนทูตตางๆ ซึ่งเปนคนธรรมดามารับบัญญัติเผยแผโองการ

ของพระเจา 
 4) ศรัทธาในการลิขิตของพระผูเปนเจา ที่ทําใหเกิดทั้งความสําเร็จและความ

ผิดพลาดในชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการทํานิติกรรมที่สมบูรณ 
 1) นิติสัมพันธมีผลผูกพันไดทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, สัตว, สิ่งของ 
 2) ทํานิติกรรมดวยใจสมัคร ไมไดถูกบังคับ, ขมขู, ฉอฉล, สําคัญผิดใหทํานิติกรรม 
 3) เปนการกระทําที่ไมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง หรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม

ของสังคม  
 4) แสดงเจตนาโดยชัดแจงไมวาจะเปนการแสดงออกทางกริยาทาทาง, วาจา, 

ลายลักษณอักษร   
4. ลักษณะภูมิประเทศขอใดเกิดจากการกระทําของลม 
 1) สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี 2) ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม 
 3) หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี 4) แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ระดับกันเอง 
   1. โอกาสและสถานที่ บาน ใชภาษาในวงจํากัด คือภายในครอบครัว 
   2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล ผูสงสารและผูรับสารเปนคนใน

ครอบครัว 
   3. ลักษณะของเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระไมมีขอบเขตจํากัด ในที่นี้

เปนเรื่องการเตรียมตัวไปทําบุญที่วัด 
   4. ถอยคําที่ใช ใชถอยคําซึ่งใชเฉพาะภาษาระดับไมเปนทางการ

และภาษาระดับกันเอง 
    4.1 ใชสํานวนที่เปนคําซอน 4 พยางค คือ “ทําบุญสุนทาน” 
    4.2 ใชคําวา “ลูก” 
    4.3 ใชคําวา “นะ”  
2. เฉลย 3) ภาษาชวยใหมนุษยพัฒนา 
   เนื่องจากมีจุดประสงคเพื่อมุงใหความรูเปนสําคัญ  
3. เฉลย 3) เพื่อ / และ / ตลอดจน / ที่ 
   จะไดขอความ “นักประพันธคือผูสรางสรรคผลงานวรรณกรรม เพื่อ

อวดสายตาผูอานและตองการสงผานจินตนาการ ตลอดจนความรูสึกนึกคิด  
ของตนผานตัวอักษร ทีไ่ดบรรจงวาดไวอยางงดงาม”  

4. เฉลย 4) การเคลื่อนไหว 
   ความที่บอกการเคลื่อนไหว ไดแก ชักฝูง กรีดฟองฟองฝอย         

ดีดตัวขึ้นหย็อย สุดแรงรวงผล็อย เคลื่อนฝูงฟองฟอนยอนน้ํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ศีลสมรส (Matrimony) - พิธีวิวาหะ 
   ศีลสมรส (Matrimony) ในศาสนาคริสตนั้น เปนพิธีการแตงงาน

โดยประกาศความรักและความซื่อสัตยของชาย-หญิง ตอพระเจา ซึ่งสอดคลอง
ใกลเคียงที่สุดกับพิธีวิวาหะ หรือพิธีแตงงานในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ผูที่ผาน
พิธีนี้แลวจะไดชื่อวาเขาสูอาศรมที่ 2 คือ คฤหัสถยะ 

2. เฉลย 3) ศรัทธาตอศาสนทูตตางๆ ซึ่งเปนคนธรรมดามารับบัญญัติเผยแผ
โองการของพระเจา 

  1), 2) และ 4) เปนลักษณะรวมกันของศาสนาประเภทเทวนิยมที่มี
ความเชื่อในเรื่อง พระเจาสรางโลกและสรรพสิ่ง แตความศรัทธาในศาสนทูตนั้น
ปรากฏเปนลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลามเทานั้น กลาวคือ พระอัลลอฮได
ทรงเลือกบุคคลธรรมดามาเปนศาสดา เนื่องจากสามารถทําตนเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตามคําสอนที่ไดรับมาจากพระเจาไดอยางดี โดยใหมารับบัญญัติของ
พระเจา เพื่อเผยแผโองการของพระเจาตั้งแตยุคแรกของการกําเนิดโลกและมนุษย 
จนถึงปจจุบัน ซึ่งมีมาแลว 25 ทาน ศาสนทูตในศาสนาอิสลามจําแนกได 2 
ลักษณะ คือ 

   1. ผูไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตาม
บทบัญญัติของพระเจาเพียงอยางเดียวเทานั้น เรียกวา “นบี” 

   2. ผูไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตาม 
บทบัญญัติของพระเจาทําการเผยแผบทบัญญัตินั้นแกมวลมนุษยชาติทั่วไปดวย 
เรียกวา “ซูล” หรือ “เราะซูล” 

   โดยศาสนทูตองคสุดทาย (องคที่ 25) คือ นบีมุฮัมมัด เปนทั้งนบี
และเราะซูล  

3. เฉลย 1) นิติสัมพันธมีผลผูกพันไดทั้งบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, สัตว, สิ่งของ 
   นิติกรรม หมายถึง การใดๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและ

ดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล เพื่อจะกอ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 

   องคประกอบของนิติกรรม 
   1. ตองมีการแสดงเจตนา หมายถึง มีการคิดและตัดสินใจที่จะ

กระทําโดยการแสดงออกทางกริยาทาทาง ทางวาจาหรือทางลายลักษณอักษร 
ลักษณะนี้เปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจง ดังนั้น เพียงการคิดโดยมิได
แสดงออกหรือนิ่งเฉยยอมไมถือเปนการแสดงเจตนา  

   2. ตองกระทําดวยความสมัครใจ  
   3. ตองเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  
   4. ตองการกอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย  
   นิติกรรมตองเปนผลผูกพันระหวางบุคคล หมายถึง ตองกอใหเกิด

ความผูกพันระหวางบุคคลไมวาจะเปนความผูกพันระหวางบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ฉะนั้น สัตวหรือสิ่งของยอมไมสามารถทํานิติกรรมได  

   5. ตองกอใหเกิดการเคลื่อนไหวของสิทธิ   
4. เฉลย 3)  หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี 
   หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี เปนแปนหิน (Pedestal Rock)    

เกิดจากการกระทําของลมฝนและน้ําหลาก เนื่องจากกระแสลมพัดกราดเอา
ทรายไปขัดสี กัดกรอน และครูดไถ กับหินที่โผลขึ้นมาอยูสูงจากระดับพื้นดิน 
ไมมากนัก การกษัยนี้ตองใชระยะเวลายาวนานมาก สวนลางของมวลหินจะ
คอยๆ ผุพังสลายตัวลงไป จึงเหลือเปนแทงหินหรือลําหินที่รองรับมวลหิน
ดานบนที่ถูกกระบวนการกษัยการนอยกวา จึงมีรูปรางคลายเห็ด ซึ่งแปนหิน
ดังกลาวจัดวาเปนกระบวนการผุพังสลายตัวอยูกับที่ (Weathering) ลักษณะ
ของแปนหิน หรือแปนหินรูปดอกเห็ด 

  1) สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เปนกุมภลักษณ (Pothole) 
  2) ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม เปนโกรกธาร (Gorge) 
  4) แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เปนแหลมหิน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


