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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. “ขาพเจาอานแลวก็วาแตงดี เพราะแตงกะทัดรัด ใชคําพูดไมกี่คําก็ไดขอความ

บริบูรณ และเปนสํานวนอยางไทย อานแลวเขาใจดี” 
 “ขาพเจา” ในขอความขางตนหมายถึงบุคคลในขอใด 
 1) รัชกาลที่ 1   2) รัชกาลที่ 2 
 3) พระสารประเสริฐ  4) พระยาอนุมานราชชน  
2. “หัวปลีมีโปรตีนสูง คนไทยนิยมใหแมที่เลี้ยงลูกดวยนมกินหัวปลีเพื่อบํารุง

น้ํานม การที่นํามาตมกับกะทิ นอกจากจะเพิ่มรสชาติใหกลมกลอมแลว กะทิ    
ยังชวยสกัดและชวยในการดูดซึมสารเบตาแคโรทีน และสารโพลีฟนอลที่มีอยูใน
หัวปลี ประโยชนที่สําคัญอีกอยางของหัวปลี คือ การเปนกากใยดูดซับของเสียที่
คั่งคางในลําไสใหถูกกําจัดออกไป” ขอความขางตนเปนโวหารชนิดใด 

 1) สาธกโวหาร 2) อธิบายโวหาร 3) บรรยายโวหาร 4) พรรณนาโวหาร  
3. ขอใดสะกดถูกตองทุกคํา 
 1) ไซเรน  โคบอล  ดีเปรสชั่น 2) ดีเซล  ทอฟฟ  อิเล็กโทน 
 3) ทอนซิล  บิลเลียต  เปอรเซนต 4) นิวเคลียส  ฟอรมาลีน  เมนทอล  
4.   นึกถึงคําคนเคยเตือนเอื้อนออกชัด 
  “อยาปลอยสัตวเขาสภา” จะหวาดเสียว 
  แตเครดิตผูเอื้อนเอยเคยลดเลี้ยว 
  คนสงสัยวาแกเกี้ยวกลบตัวตน 
 ขอใดไมใชน้ําเสียงของผูเขียนขอความขางตน 
 1) เสียดสี 2) ประชดประชัน 3) เคียดแคน 4) ถากถาง  
5.  (1) ในขณะที่ตลาดหุนทั่วโลกผันผวนหนัก เพราะนักลงทุนเทขายหุนหันไป

จับทองคําแทน / (2) หลังจากผวาที่สหรัฐโดนลดความนาเชื่อถือ / (3) สํานักขาว
ซินหัวของจีน ออกบทความวิจารณสหรัฐทันที / (4) โดยตั้งคําถามวา โลกยัง
สมควรใชเงินดอลลารเปนสกุลเงินหลักตอไปหรือไม  

 ขอความขางตน สวนใดมีคําประสมนอยที่สุด 
 1) สวนที่ 1 2) สวนที่ 2 3) สวนที่ 3 4) สวนที่ 4  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. วัฒนธรรมสากล คือ วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในนานาอารยประเทศ 

ซึ่งทุกสังคมตองมีเหมือนกัน ยกเวนขอใด 
 1) ภาษา ศาสนา และศิลปะ 2) ระบบเครือญาติ 
 3) แบงมนุษยตามอายุและเพศ 4) การสมรสแบบพหุสามี พหุภรรยา  
2. จากรูปรางและที่ตั้งของประเทศไทย ทําใหเกิดผลดีกับประเทศไทยหลายดาน 

ยกเวนขอใด 
 1) ภูมิอากาศ   2) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) การคมนาคมขนสง  4) การเมืองการปกครอง  
3. ขอใดคือผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 
 1)  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่นําไปสูการประดิษฐคิดคนเครื่องจักร

อุตสาหกรรม 
 2)  ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรปทําใหอุตสาหกรรมไดรับการ

สนับสนุน 
 3) การขยายตัวของสังคมเมืองและการอพยพยายถิ่นฐานจากชนบทเขามา

ทํางานในเมือง 
 4) ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรป ทําใหพอคา นายทุน และ  

นักอุตสาหกรรม มีสิทธิมีเสียงในการปกครองประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอใดคือหลักปฏิบัติภาคบังคับรายบุคคลของศาสนาอิสลาม 
 1) กะลีมะฮ และนมาซ  
 2) ซะกาต และละหมาด 
 3) การปฏิญาณตน และการถือศีลอด 
 4) การประกอบพิธีฮัจญ และการทําสุหนัต 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) พระยาอนุมานราชชน 
   ดังปรากฏในบทวิเคราะหเรื่องสามกก จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หนา 47  
2. เฉลย 2) อธิบายโวหาร 
   เพราะเปนการชี้แจงใหเขาใจถึงประโยชนของหัวปลี  
3. เฉลย 2) ดีเซล  ทอฟฟ  อิเล็กโทน 
  1) คําที่สะกดผิดมีอยู 1 คํา คือ  
   ดีเปรสชั่น  ที่ถูกตอง คือ ดีเปรสชัน 
  3) คําที่สะกดผิดมีอยู 2 คํา คือ 
   บิลเลียต  ที่ถูกตอง คือ บิลเลียด 
   เปอรเซนต  ที่ถูกตอง คือ เปอรเซ็นต 
  4) คําที่สะกดผิดมีอยู 1 คํา คือ 
   ฟอรมาลีน  ที่ถูกตอง คือ ฟอรมาลิน  
4. เฉลย 3) เคียดแคน  
5. เฉลย 2) สวนที่ 2 
   สวนที่ 2 มีคําประสม 1 คํา - ความนาเชื่อถือ 
  1) สวนที่ 1 มีคําประสม 2 คํา - ตลาดหุน นักลงทุน 
  3) สวนที่ 3 มีคําประสม 2 คํา - สํานักขาว บทความ 
  4) สวนที่ 4 มีคําประสม 3 คํา - คําถาม เงินดอลลาร เงินหลัก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การสมรสแบบพหุสามี พหุภรรยา 
   ความเหมือนกันทางวัฒนธรรม (วัฒนธรรมสากล) ซึ่งในทุกสังคม

ตองมีเหมือนกัน ไดแก มีภาษาพูด, มีระบบการสมรส ระบบครอบครัว และ
ระบบเครือญาติ, มีการแบงมนุษยตามอายุและเพศ ตามอายุ เชน เด็กมีหนาที่
แตกตางจากผูใหญ สวนตามเพศ แบงออกเปน เอกเพศวัฒนธรรม คือ 
มาตรฐานเหมือนกันทั้งชายและหญิง และทวิมาตรฐาน ไดแก การที่ชายมี
พฤติกรรมตามเกณฑที่แตกตางไปจากหญิง, มีการเมืองการปกครอง, มีศาสนา, 
มีระบบความรู เชน ความรูในการประกอบอาชีพ เปนตน, มีระบบเศรษฐกิจ 
ไดแก การผลิต การบริโภค ฯลฯ, มีกิจกรรมนันทนาการ เชน การละเลน     
การพักผอนหยอนใจ เปนตน, มีศิลปะ 

   ความแตกตางทางวัฒนธรรมของมนุษยในแตละสังคม แตละบริเวณ 
ไดแก การสมรสและครอบครัว เชน พหุสามี พหุภรรยา เปนตน, ศาสนา ไดแก 
เอกเทวนิยม พหุเทวนิยม และอเทวนิยม, การเมือง เชน การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การปกครองแบบเผด็จการ เปนตน, การศึกษา ไดแก การศึกษา
ระบบปด การศึกษาระบบเปด 

2. เฉลย 4) การเมืองการปกครอง 
   จากรูปรางและที่ตั้งของประเทศไทย ทําใหเกิดผลกับประเทศไทย

หลายดาน ไดแก 
   1. ดานภูมิอากาศ จากที่ตั้งของไทยอยูในเขตรอนชื้นทําใหมี   

ฝนตกชุก เหมาะแกการเกษตร 
   2. ทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่มีที่ตั้งอยูติดทะเลทั้ง 2 ดาน    

ทําใหมีทรัพยากรสัตวน้ํา และแรธาตุอุดมสมบูรณ 
   3. การคมนาคมขนสง ทําใหการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ํา    

ทางบก ทางอากาศ 
   4. ดานเศรษฐกิจ จากที่ตั้งที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน

หลายประเทศ ไทยเปนศูนยกลางความรวมมือดานเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ทุกดาน เชน โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และหกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ สวนขอเสีย ไดแก ดานการเมือง การปกครอง จากที่พรมแดนติดกับ
เพื่อนบานหลายประเทศ สงผลใหมีปญหาบริเวณชายแดน  

3. เฉลย 3) การขยายตัวของสังคมเมืองและการอพยพยายถิ่นฐานจากชนบท
เขามาทํางานในเมือง 

   ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 
   1. การเพิ่มของจํานวนประชากร เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของชุมชน
เมือง และความเจริญกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุข 

   2. การขยายตัวของสังคมเมือง เกิดเมืองใหมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จากการอพยพของผูคนในชนบทเขามาทํางานในเมือง ทําใหเกิดปญหาสังคม 
เกิดอาชีพใหมๆ ชนชั้นกลางและพอคานายทุนเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น 

   3. การแสวงหาอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยม ประเทศยุโรป
ที่มีการปฏิวัติการผลิตดานอุตสาหกรรม มีความจําเปนตองแสวงหาแหลง
วัตถุดิบเพื่อปอนโรงงาน และขยายตลาดเพื่อระบายสินคา จึงเกิดการแขงขัน
แสวงหาอาณานิคมขึ้น 

   4. มีความเจริญกาวหนาตอไปไมหยุดยั้งในคริสตศตวรรษที่ 20 
มีการใชวัสดุอื่นแทนวัสดุธรรมชาติ เชน พลาสติก เซลลูลอยด เปนตน         
ไปจนถึงการใชระบบคอมพิวเตอร  

4. เฉลย 1) กะลีมะฮ และนมาซ 
   หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ 
   1. กะลีมะฮ คือ การปฏิญาณตนของบุคคลที่ตองการรับอิสลาม

และเปนมุสลิมที่แสดงถึงความศรัทธาตอองคอัลลอฮ วาจะไมมีพระเจาอื่น
นอกจากองคอัลลอฮ และมีนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูต 

   2. การนมาซ หรือละหมาดวันละ 5 เวลาเปนการแสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวางมุสลิมกับพระเจาทั้งกายและใจ  

   3. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คือ เดือนที่นบีมุฮัมมัดไดรับ
โองการจากพระอัลลอฮครั้งแรก ปจจุบันกําหนดโดยจุฬาราชมนตรี เปน
ระยะเวลา 1 เดือน แตมีขอยกเวนผอนปรนไมตองปฏิบัติดังนี้ 

    1. คนเจ็บปวยมากไมอาจถือศีลอดได 
    2. คนเดินทางไมมีเวลาถือศีลอด 
    3. คนชรา 
    4. หญิงมีครรภ 
    5. แมลูกออน 
   4. การบริจาคทรัพย (ซะกาต) มีจุดมุงหมายลดความตระหนี่ 

และความเห็นแกตัว ในการบริจาคทรัพยคิดคํานวณจาก 2.5% ของเงินเก็บที่มี
และทรัพยสินที่มีอยู 

   5. การประกอบพิธีฮัจญ ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เมื่อกลับมาแลว จะไดคํานําหนาวา “ฮัจญี”, “ฮัจญะ” 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


