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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “เวนวิจารณวางเวน สดับฟง 
 เวนที่ถามอันยัง ไปรู 
 เวนเลาลิขิตสัง- เกตวาง เวนนา 
 เวนดั่งกลาววาผู ปราชญไดฤๅมี” 
 บทประพันธขางตนนี้กลาวถึงประเด็นใดเปนสําคัญ 
 1) การแสดงออกของนักปราชญ 2) คุณลักษณะของนักปราชญ 
 3) ขอคิดจากการเปนนักปราชญ 4) ขอควรหลีกเลี่ยงของนักปราชญ  
2. “ฟาทะลายโจรเปนสมุนไพรพื้นบานของไทย” ขอความที่พิมพตัวหนาเปน

กลุมคําชนิดใดทําหนาที่อะไรในประโยค 
 1) กลุมคําที่ใชเหมือนคํานาม ทําหนาที่ขยายนาม 
 2) กลุมคําที่ใชเหมือนคํานาม ทําหนาที่เติมเต็ม 
 3) กลุมคําที่ใชเหมือนคําสรรพนาม ทําหนาที่กรรม 
 4) กลุมคําที่ใชเหมือนคําวิเศษณ ทําหนาที่ขยายตัวแสดง  
3. ขอใดเปนคําราชาศัพท 
 1) พระผง 2) พระคุณ 3) พระเศียร 4) พระเครื่อง  
4. ประโยคในขอใดไมใชโครงสรางแบบภาษาตางประเทศ 
 1) หางพารากอนเต็มไปดวยสินคาราคาแพง 
 2) สองนักตบสาวไทยเขาชิงระดับประเทศ 
 3) เพลงบทนี้แตงโดยศิลปนแหงชาติ 
 4) เธอมีคาใชจายมากจึงตองวางแผนการใชเงิน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์ในยุโรป   

สมัยกลาง 
 1) เจาของที่ดินรวบรวมผูคนปองกันตนเองจากรุกรานของอนารยชน 
 2) พระจักรพรรดิยอมรับอํานาจศาสนจักรอันมีพระสันตปาปาเปนประมุข 
 3) ระดับศักดินาเปนตัวกําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ สิทธิตางๆ ที่   

ตองปฏิบัติ 
 4) ประชาชนตอบแทนการคุมครองดวยการรับใชแรงงานในที่ดินของผูใหความ

คุมครองตน  
2. มรดกทางอารยธรรมของชาวสุเมเรียน (Sumerian) แหงอารยธรรมเมโส-     

โปเตเมียคือขอใด 
 1) อักษรรูปลิ่มและมหาวิหารซิกกูแรต  2) ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี 
 3) การใชเหรียญกษาปณ 4) ศาสนาโซโรอัสเตอร  
3. วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) คือ วันสิ้นพระชนมของพระเยซู แลววันเสาร

ศักดิ์สิทธิ์คือวันอะไร 
 1) วันที่ระลึกถึงพระเยซูที่ทรงเสด็จเขาสูกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการมหาทรมาน 
 2) วันที่ระลึกถึงการรับพระกระยาหารมื้อสุดทาย (พิธีศีลมหาสนิท) กอนถูก

ตรึงบนไมกางเขน  
 3) วันที่ระลึกถึงชัยชนะและความหวังที่จะชนะตออํานาจบาป ความมืดและ

ความชั่วทั้งหลาย 
 4) วันที่ระลึกถึงการที่พระเยซู (พระบุตร) ไดเสด็จสูสรวงสวรรคไปอยูกับ    

พระผูเปนเจา (พระบิดา) 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. ทะเลทรายในทวีปเอเชียขอใดเกิดจากการกระทําของลมสินคาที่พัดผาน 
 1) ทะเลทรายธาร   2) ทะเลทรายอาตากามา 
 3) ทะเลทรายโกบี   4) ทะเลทรายเตอรกิสถาน  
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) คุณลักษณะของนักปราชญ 
   บทประพันธในขอนี้จะกลาวถึง คนที่จะเปนนักปราชญไดจะตอง

ประพฤติปฏิบัติอยางไรบาง  
2. เฉลย 2) กลุมคําที่ใชเหมือนคํานาม ทําหนาที่เติมเต็ม 
   สังเกตจากกริยาตองการสวนเติมเต็ม “เปน” ดังกลุมคําที่อยู

ดานหลังถือวาทําหนาที่เปนสวนเติมเต็ม  
3. เฉลย 3) พระเศียร 
   พระเศียร แปลวา ศีรษะ  
4. เฉลย 4) เธอมีคาใชจายมากจึงตองวางแผนการใชเงิน 
   เปนประโยคที่ใชโครงสรางแบบไทย 
  1) หางพารากอนเต็มไปดวยสินคาราคาแพง ที่ถูกตอง คือ หางพารากอน

มีสินคาราคาแพงมากมาย 
  2) สองนักตบสาวไทยเขาชิงระดับประเทศ ที่ถูกตอง คือ นักตบสาวไทย

สองคนเขาแขงขันระดับประเทศ 
  3) เพลงบทนี้แตงโดยศิลปนแหงชาติ ที่ถูกตอง คือ ศิลปนแหงชาติ  

แตงเพลงบทนี้ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) ระดับศักดินาเปนตัวกําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ สิทธิตางๆ 

ที่ตองปฏิบัติ 
   ลักษณะสําคัญของการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์ ในระหวาง

คริสตศตวรรษที่ 9-10 เกิดการตอสู และรุกรานของอนารยชนกลุมตางๆ ทําให
เจาของที่ดินหาวิธีปองกันตนเอง โดยรวบรวมผูคนตามหมูบานมาฝกอาวุธ
จัดตั้งเปนกองทหารขึ้นปองกันการรุกรานจากพวกไวกิ้ง และทําสงครามแยงชิง
อํานาจระหวางชนเผาตางๆ กันอยูตลอดเวลา นับตั้งแตจักรวรรดิโรมันเสื่อมสลาย 
ลงไป 

   การทําสงครามในยุโรปมีกษัตริยเปนผูนําในการรบ เมื่อไดชัยชนะ 
ก็จะพระราชทานที่ดินใหแกแมทัพนายกองของตนเปนรางวัล แมทัพนายกอง
เหลานั้นตอมากลายเปนขุนนางเจาของที่ดิน (Land lord) และประชาชนที่อาศัย
อยูในที่ดินนั้นๆ ก็จะมีลักษณะเปนขารับใช (Vassal) ขุนนางอีกทอดหนึ่ง 
ดังนั้น ตามหลักการของสังคมระบบฟวดัล (ระบบศักดินา) แลว ทุกคนจะตอง
เปนขารับใชผูที่อยูเหนือกวาตนเสมอ เชน 

   - ขุนนางเจาของที่ดินจะเปนขารับใชกษัตริยที่ปกครองแวนแควน 
ที่ตนสังกัดอยู  

   - กษัตริยก็ตองเปนขารับใชของจักรพรรดิผู เปนใหญเหนือ     
แวนแควนทั้งปวง  

   - พระจักรพรรดิเองก็ตองเปนขารับใชผูอยูสูงสุด คือ พระเจา 
ซึ่งเทากับเปนการยอมรับความเปนใหญของศาสนจักรอันมีพระสันตะปาปาเปน
ประมุข 

   ชาวยุโรปในยุคกลางเชื่อวามนุษยไมอาจจะรอดพนจากบาปทั้งปวง 
โดยปราศจากความชวยเหลือจากศาสนจักร ดังนั้น ระบบฟวดัลและศาสนจักร
จึงมีความสําคัญตอชีวิตและสังคมของชาวยุโรปในสมัยกลางเปนอยางยิ่ง 
บางครั้งเรียกยุคนี้วา “ยุคเทวนิยม” ทําใหระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 
ไดมีการพัฒนาจนกลายเปนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรป
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 11-13 และลมสลายไปในคริสตศตวรรษที่ 16  

   สวน “ระดับศักดินาเปนตัวกําหนดสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ 
สิทธิตางๆ ที่ตองปฏิบัติ” เปนลักษณะเฉพาะของศักดินาสมัยกรุงศรีอยุธยา     
ที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

2. เฉลย 1) อักษรรูปลิ่มและมหาวิหารซิกกูแรต 
   มรดกทางอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เชน 
   - ชาวสุเมเรียน (Sumerian) อักษรรูปลิ่ม (Cuneiform),      

ซิกกูแรต (Ziggurat), มหากาพย กิลกาเมซ 
   - ชาวบาบิโลเนีย (Babylonia) ประมวลกฎหมายของพระเจา

ฮัมมูราบี 
   - ชาวลิเดีย (Lydia) ทําการคา, ใชทองคําเปนสื่อกลางการ

แลกเปลี่ยน, ผลิตเหรียญกษาปณ 
   - ชาวเปอรเซีย (Perchian) ศาสนาโซโรอัสเตอร, ทําพรม, 

ปกครองแบบจักรวรรดิ, ประตู หนาตางลักษณะเปนวงโคง, ริเริ่มกิจการไปรษณีย  
3. เฉลย 3) วันที่ระลึกถึงชัยชนะและความหวังที่จะชนะตออํานาจบาป ความมืด 

และความชั่วทั้งหลาย 
   วันสําคัญเนื่องในศาสนาคริสตมีมากมายหลายวัน แตกตางกันไป

แตละนิกาย สําหรับนิกายโรมันคาทอลิก มีวันสําคัญเพื่อระลึกถึงศาสนาอยู
ดวยกันหลายวัน โดยเรียงตามลําดับคริสตประวัติ ดังนี้ 

   - 9 เมษายน วันอาทิตยมหาทรมาน ระลึกถึงการเขารับ       
มหาทรมานของพระเยซู (ตัวเลือก 1)) 

   - 13 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูทรงตั้ง
ศีลมหาสนิท (ตัวเลือก 2)) 

   - 14 เมษายน วันศุกรประเสริฐ/วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึง    
พระเยซู ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน 

   - 15 เมษายน วันเสารศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงชัยชนะและความหวังที่
จะชนะตออํานาจบาป ความมืด และความชั่วทั้งหลาย (ตัวเลือก 3)) คือคําตอบ
ของขอนี้) 

   - 28 พฤษภาคม วันสมโภชพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค ระลึกถึง
การที่พระบุตร (พระเยซู) ไดอยูกับพระบิดา (พระผูเปนเจา) (ตัวเลือก 4))  

4. เฉลย 1)  ทะเลทรายธาร 
   ทะเลทรายบนพื้นโลก จําแนกไดเปน 2 เขต  
   1. ทะเลทรายลมสินคา (Trade Wind Desert) เปนทะเลทรายใน

พื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากลมสินคา ซึ่งนําพาความแหงแลงมาสูพื้นที่ ไดแก 
ทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายอาหรับ ทะเลทรายอิหราน ทะเลทรายธาร ทะเลทราย
การาฮารี ทะเลทรายนามิบ ทะเลทรายอาตากามา และทะเลทรายออสเตรเลีย  

   2. ทะเลทรายภาคพื้นทวีป (Continental Desert) เปนทะเลทรายที่
ปรากฏอยูในบริเวณที่อยูลึกเขาไปในภาคพื้นทวีป และไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล
นอยมากหรือแทบไมไดรับเลย เชน ทะเลทรายโกบี และทะเลทรายเตอรกิสถาน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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