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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. บทประพันธตอไปนี้ ขอใดมีเสียงสระประสม 
 1) สุบรรณแผลงเดชล้ํา บินบน 
 2) กางปกบังสุริยน มืดฟา 
 3) รอนลงสูไพชยนต ปรางคมาศ 
 4) เขานั่งแอบนุชเคลา แนบเนื้อนวลสมร  
2. ขอใดมีการใชภาพพจนแบบอุปมา 
 1) รูไวใชวาใสบาแบกหาม 
 2) มีทองเทาหนวดกุง นอนสะดุงจนเรือนไหว 
 3) เห็นกงจักรเปนดอกบัว 
 4) คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ   
3.   “ขายแรงขายไดไมถือ ขายชื่อขายชาติมิอาจขาย 
  ยามศึกฮึกสูเหมือนผูชาย ยามหวานมิวายชายยังยอม”  
 ขอใดเปนใจความสําคัญของบทประพันธ 
 1) ผูหญิงไทยในตางแดน 2) คุณสมบัติของหญิงไทย 
 3) ผูหญิงไทยเกงและมีเสนห 4) ผูหญิงไทยขายแรงงานแตไมขายตัว  
4. คําที่ขีดเสนใตขอใดใชถูกตอง 
 1) การจราจรในวันนี้ขัดของมาก 
 2) เขาไมขัดของ ที่จะชวยเราทํางาน 
 3) ถาถนนสายนี้ขัดของก็อยาเดินผาน 
 4) เขาขัดของใจอยางยิ่งที่เธอปฏิเสธเขา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ปาไมประเภทใด อยูในเขตภูเขาสูงเกิน 1000 เมตร จากระดับน้ําทะเลและเปน

แหลงตนน้ําลําธาร 
 1) ปาพรุ 2) ปาดิบเขา 3) ปาสนเขา 4) ปาเบญจพรรณ  
2. กลุมกอการรายในขอใดที่ไมไดเขามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 1) อาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) 
 2) ญะมาอะห อิสลามียะห (Jama ah Islamiyah) 
 3) อัลกออิดะห (Al-Qaeda)  
 4) ฮิซบอลเลาะห (Hezbollah)  
3. ชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของรัฐอาระกัน (รัฐยะไข) ของประเทศ

เมียนมาร นับถือศาสนาอิสลามนิกายใด 
 1) ซุนนี 2) ชีอะห 3) คอวาริจญ  4) วาฮาบี  
4. พระวรสารหรือพระกิตติคุณ มีสาระสําคัญวาดวยเรื่องอะไร 
 1) พระเจาสรางโลกและมนุษย 2) การเผยแผศาสนาของสาวก 
 3) บั้นปลายชีวิตของมนุษยชาติ 4) ประวัติชีวิตและคําสอนของพระเยซู 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. กฎหมายใดที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ หนาที่ และขอหามในความประพฤติ

ของคนในสังคมโดยตรง  
 1) กฎหมายสารบัญญัติ    
 2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
  4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) เขานั่งแอบนุชเคลา    แนบเนื้อนวลสมร 
   มีเสียงสระประสม (มีอีกชื่อวา สระเลื่อน ประกอบดวยสระ 3 ตัว 

คือ สระเอา สระเอือ สระอัว) คือ คําวา “เคลา” สระเอา, คําวา “เนื้อ” สระเอือ 
และคําวา “นวล” สระอัว ตัวเลือกอื่นไมปรากฏ  

2. เฉลย 1) รูไวใชวาใสบาแบกหาม 
   เปนความเปรียบแบบอุปมา คือ เพราะความรูไมไดหนักหนาอะไรที่

จะตองแบกเอาไว จึงควรหาความรูใสตัวไวมากๆ 
  2) เปนการกลาวเกินจริง 
  3) และ 4) เปนการใชอุปลักษณ  
3. เฉลย 2) คุณสมบัติของหญิงไทย 
   คุณสมบัติของหญิงไทย คือ รักในศักดิ์ศรีของตนเองจึงยอมขาย

แรงงานแตไมยอมขายตัว นอกจากนี้ ผูหญิงไทยแกรงกลาไมแพชายแมยามศึก
สงครามก็เคยออกศึกมาแลว ในขณะเดียวกันผูหญิงไทยก็มีความออนหวานมี
เสนหเปนที่ยอมรับ  

4. เฉลย 2) เขาไมขัดของ ที่จะชวยเราทํางาน 
   คําวา “ขัดของ” หมายถึง ไมยอมใหทํา, ไมตกลงดวย, ติดขัด 
  1) ที่ถูกควรใชคําวา คับคั่ง 
  3) ที่ถูกควรใชคําวา ติดขัด 
  4) ที่ถูกควรใชคําวา ของ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) ปาดิบเขา 
   ปาดิบเขา เปนปาที่รักษาตนน้ําลําธาร หรือใหกําเนิดแมน้ําลําธาร   

พบมากในภาคเหนือ 
  1) ปาพรุ พบมากในภาคใต เปนที่ลุมต่ํามีน้ําทวมขัง ดินเปรี้ยว 
  3) ปาสนเขา เปนปาไมผลัดใบพบมากบริเวณละติจูดสูง ในภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4) ปาเบญจพรรณ เปนปาผลัดใบ มีทั้งไมผลัดใบและไมผลัดใบ    

ปนกัน พบมากในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน  
2. เฉลย 4)  ฮิซบอลเลาะห (Hezbollah) 
   อาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) (อาบู (พอ) + ไซยาฟ (ทหาร)) เปน

กลุมแบงแยกดินแดนนิยมอิสลามทางภาคใตของฟลิปปนส อยูในเขตบังซาโมโร 
(โกโล บาซิลัน และมินดาเนา) ที่ซึ่งมีกลุมตางๆ ตอสูมานานเกือบ 30 ป เพื่อ
จัดตั้งรัฐอิสลามแยกออกจากฟลิปปนส จนถึงการสรางรัฐอิสลามในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   ญะมาอะห อิสลามียะห (Jama ah Islamiyah) หรือที่เรียกกัน
โดยยอวา กลุม JI เปนกลุมกอการราย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กอตั้ง พ.ศ. 2533 สันนิษฐานวาศูนยกลางอยูในอินโดนีเซีย ตองการกอตั้งรัฐ
อิสลาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยครอบคลุมพื้นที่ของมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ภาคใตของฟลิปปนส และจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

   อัลกออิดะห (Al-Qaeda) หรือ อัลเกดาห กอตั้ง พ.ศ. 2531 เปน
องคกรทางทหารของมุสลิมนิกายซุนนี มีเปาหมายเพื่อขับไลอิทธิพลของตางชาติ
ออกไปจากประเทศมุสลิม อัลกออิดะหโจมตีตอเปาหมายพลเรือนและทหารใน
หลายประเทศ ซึ่งรวมวินาศกรรม 11 กันยายน เหตุระเบิดสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐ และเหตุระเบิดที่บาหลี 

   ฮิซบอลเลาะห (Hezbollah) เปนองคกรและพรรคการเมืองของ
ชาวมุสลิมชีอะฮ ในเลบานอน ซึ่งมีกองทัพของตนเอง มีจุดประสงคหลัก คือ 
การขับไลกองทัพอิสราเอลที่ยึดครองเลบานอนในป ค.ศ. 1982 จนสามารถ 
ตอสูและขับไลสําเร็จไดในป ค.ศ. 2000 จึงเปนที่ยอมรับของชาวเลบานอน  

3. เฉลย 1) ซุนนี 
   นิกายที่สําคัญในศาสนาอิสลาม 4 นิกาย ไดแก 
   1. นิกายซุนนี นิกายนี้มีอยูในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 

เครงครัดการปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอาน และซุนนะหเทานั้น มุสลิมสวนใหญ
ในโลกรวมทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยนับถือนิกายนี้ 

   2. นิกายชีอะห นิกายนี้เรียกประมุขของรัฐวา “อิหมาม” ชีอะห 
แปลวา พรรคพวก หมายถึง พรรคพวกทานอาลีนั่นเอง นิกายนี้ถือวาทานอาลี 
บุตรเขยของศาสดานบีมุฮัมมัดคนเดียวเทานั้นเปนผูที่ถูกตอง ผูนับถือนิกายนี้
สวนใหญอยูในประเทศอิหราน อิรัก เยเมน อินเดีย และประเทศในทวีป     
แอฟริกาดานตะวันออก 

   3. นิกายคอวาริจญ นิกายนี้เปนนิกายแรกในศาสนาอิสลาม ถือวา
ผูจะเปนคอลีฟะหนั้น ตองมาจากการเลือกตั้งเสรี นิกายนี้มีผูนับถือมากใน
ประเทศแอลจีเรีย โอมาน และประเทศในคาบสมุทรอาระเบียตอนใต 

   4. นิกายวาฮาบี ตั้งขึ้นกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ถือวา          
พระคัมภีรอัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ไมยอมรับการตีความในเรื่องศาสนาของ
ผูใด เคารพพระอัลลอฮองคเดียว ไมนับถือใครอื่น ไมเชื่อวาทานศาสดามุฮัมมัด  
เปนผูแทนพระอัลลอฮ ไมมีการฉลองวันประสูติของทานศาสดา หามของ
ฟุมเฟอยทุกชนิด นิกายนี้เปนกลุมเล็กๆ มีอยูบางในประเทศอินเดีย และ
ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก  

4. เฉลย 4) ประวัติชีวิตและคําสอนของพระเยซู 
   พระวรสารหรือพระกิตติคุณ มีสาระเกี่ยวกับประวัติชีวิตและ     

คําสอนของพระเยชู อยูในคัมภีรไบเบิลใหม  
5. เฉลย 1) กฎหมายสารบัญญัติ 
   กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีบัญญัติ เปนการแบงประเภท

ของกฎหมายโดยพิจารณาจากบทบาทของกฎหมายเปนสําคัญ แบงเปน 2 
ลักษณะ คือ 

   1. กฎหมายสารบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหา
ของสิทธิ หนาที่ ขอหาม เปนกฎหมายที่คุมความประพฤติของคนในสังคม
โดยตรง ตัวอยางเชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน 

   2. กฎหมายวิธีบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการ
ในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งไดแก ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนตน 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


