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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 
 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “จมื่นไวยเลาก็เลือดที่ในอก ก็หยิบยกรักเทากันกับผัว 
 ทูลพลางตัวนางเริ่มระรัว ความกลัวอาญาเปนพนไป” 
 จากบทประพันธที่กําหนดใหมีคํานามทั้งหมดกี่คํา 
 1) 5 คํา 2) 6 คํา 3) 7 คํา 4) 8 คํา  
2. “เมื่อคืนนี้ฉันเห็นผีพุงไตตก 1 ...................”  ควรเติมคําใดในชองวางจึงจะถูกตอง 
 1) ตัว 2) ตน 3) ดวง 4) สาย  
3.  “กิจเอยกิจวัตร   ตางถนัดทําไปในหนาที่ 
 ตื่นเชางานคอยอยูเรารูดี ขมันขมีไมครานงานก็แลว 
 ขืนทิ้งไวเปนดินพอกหางหมู กวาจะรูงานประดัง คั่งเปนแถว 
 งานทั้งหลายงายยากหากรูแนว ทําเสร็จแลวใจแผวชื่นบานเอย” 
 ใจความสําคัญของคําประพันธดังกลาวคือขอใด 
 1) ไมเปนคนเกียจคราน 2) ฝนทั่งใหเปนเข็ม 
 3) ใหทํางานของตนใหเสร็จ 4) ใหเปนขยันขันแข็ง  
4. ขอใดเปนประโยคที่มีกริยาสกรรม 
 1) ฉันกลับใจ 2) ฉันกลับบาน 3) ฉันกลับตัว 4) ฉันกลับปลา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิบอกลางนิติกรรม 
 1) บุคคลที่ถูกขมขูสามารถบอกล าง นิติกรรมที่ตนเองทําใหกลายเปน       

โมฆะกรรมไดทันที 
 2) ผูเยาวจะบอกลางนิติกรรมกอนที่ตนจะบรรลุนิติภาวะไดถาผูแทนโดย    

ชอบธรรมยินยอม 
 3) บุคคลที่ทํานิติกรรมเพราะสําคัญผิดสามารถบอกลางนิติกรรมนั้นให

กลายเปนโมฆียะกรรมได 
 4) เมื่อพนจากการเปนคนเสมือนไรความสามารถแลว สามารถบอกลางนิติ

กรรมไดถาผูพิทักษยินยอม  
2. ขอใดกลาวถึงลักษณะอุณหภูมิของประเทศไทยผิดจากความเปนจริง 
 1) พายุฤดูรอนเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผลงมาปะทะกับมวลอากาศรอน 
 2) ฤดูรอนของไทยเปนชวงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปนมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) ชวงฝนทิ้งเกิดจากรองความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปทางเหนือจนถึงประเทศจีน

ตอนใตระยะหนึ่ง 
 4) ชวงเปลี่ยนฤดูฝนเปนฤดูหนาวอากาศจะแปรปรวนไมแนนอน มีทั้งอากาศ

เริ่มเย็นและฝนฟาคะนอง  
3. ขอใดกลาวไมสอดคลองกันระหวางการรับประโยชนคาตอบแทนในฐานะเจาของ

ปจจัยการผลิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 1) นายมั่งไดรับเงินคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทจากนายจางในวันเงินเดือนออก 
 2) นางมีเก็บผักตําลึงได 10 กํา นําไปขายที่ตลาดกําละ 10 บาทจนหมด ไดเงิน 

100 บาท 
 3) นางศรีนําที่ดินของตนเองมาเปดรานขายขนมปง โดยหวังวาจะเปนการลด

ตนทุน เพื่อจะไดมีกําไรมากขึ้น 
 4) นายสุกใหนางศรียืมเงิน 10,000 บาท ไปซื้อเครื่องอบขนมปง และนางศรีจายเงินคืน 

โดยการใหขนมปงแกนายสุกไวรับประทานทุกวันจนครบ 10,000 บาทแทน 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) 8 คํา 
   คํานามที่ปรากฏในบทประพันธ มี 8 คํา ไดแก จมื่นไวย, เลือด, 

อก, ผัว, ตัว, นาง, ความกลัว, อาญา  
2. เฉลย 3) ดวง 
   ดวง เปนคําลักษณนามของผีพุงไต  
3. เฉลย 1) ไมเปนคนเกียจคราน 
   คําประพันธมุงเนนใหตั้งใจทํางานตามหนาที่โดยไมเกียจครานและ

ทิ้งงานจนเหมือนดินพอกหางหมู  
4. เฉลย 4) ฉันกลับปลา 
   กริยาสกรรม คือ กริยาที่ตองมีกรรมมารับจึงจะสมบูรณ โดย กลับ 

เปนกริยา และ ปลา เปนกรรม 
  1) กลับใจ เปนกริยาอกรรม 
  2) กลับบาน เปนกริยาอกรรม โดยมี บาน เปนสวนขยาย 
  3) กลับตัว เปนกริยาอกรรม 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  บุคคลที่ถูกขมขูสามารถบอกลางนิติกรรมที่ตนเองทําใหกลายเปน

โมฆะกรรมไดทันที 
   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
   บรรพ 1 หลักทั่วไป  
   หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม 
   มาตรา 175 โมฆียะกรรมนั้น บุคคลตอไปนี้จะบอกลางเสียก็ได 
   (1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูเยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แต

ผูเยาวจะบอกลางกอนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได ถาไดรับความยินยอมของผูแทน
โดยชอบธรรม 

   (2) บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพนจากการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือน
ไรความสามารถแลว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี แตคนเสมือนไร
ความสามารถจะบอกลางกอนที่ตนจะพนจากการเปนคนเสมือนไรความสามารถ
ก็ได ถาไดรับความยินยอมของผูพิทักษ 

   (3) บุคคลผูแสดงเจตนาเพราะสําคัญผิด หรือถูกกลฉอฉลหรือ  
ถูกขมขู 

   (4) บุคคลวิกลจริตผูกระทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะตามมาตรา 30 
(มาตรา 30 การใดๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
ไดกระทําลง การนั้นจะเปนโมฆียะตอเมื่อไดกระทําในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกล
อยูและคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต) ในขณะที่
จริตของบุคคลนั้นไมวิกลแลว 

2. เฉลย 2)  ฤดูรอนของไทยเปนชวงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปน
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

   ฤดูกาลของประเทศไทย 
   ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ในฤดูนี้แมวาโดยทั่วไปจะมีอากาศรอนและแหงแลง แตบางครั้งอาจมีมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิด
การปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอน ที่ปกคลุมอยูเหนือประเทศไทย 
ซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก กอใหเกิด 
ความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอยางหนึ่งวา
พายุฤดูรอน 

   ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทย     
ทําใหมีฝนชุกทั่วไป รองความกดอากาศต่ํ า นี้ปกติจะพาดผานภาคใตใน     
เดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลําดับจนถึงชวงประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนใน
ประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกวาเปนชวงฝนทิ้ง ในเดือนกรกฎาคมปกติ
รองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทย 
อีกครั้ง ทําใหมีฝนชุกตอเนื่อง จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเขา
มาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต ประมาณกลางเดือน
ตุลาคมประเทศไทยตอนบน จะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไป
จนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดอุทกภัย  

   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม 
ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝน
เปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟาคะนอง   

3. เฉลย 3) นางศรีนําที่ดินของตนเองมาเปดรานขายขนมปง โดยหวังวาจะเปน
การลดตนทุน เพื่อจะไดมีกําไรมากขึ้น 

   ปจจัยการผลิต ผลตอบแทน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม
สอดคลองกัน เพราะที่ดินของตนเองนั้นนับวาเปนปจจัยการผลิตที่อยูในรูปของ 
“ทุน” โดยที่ผลตอบแทนในรูป “คาเชา” จะไดมาจากการใหเชาที่ดินเปนสําคัญ 
ในขณะที่ผลตอบแทนในรูป “กําไร” จะไดมาจากการเปนผูประกอบการมากกวา 

  1) ปจจัยการผลิต = แรงงาน 
   ผลตอบแทน = คาจาง 
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ = การกระจายรายได 
  2) ปจจัยการผลิต = ผูประกอบการ 
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ = การกระจายผลผลิต 
   ผลตอบแทน = กําไร 
  4) ปจจัยการผลิต = ทุน 
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ = การผลิต 
   ผลตอบแทน = กําไร  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


