
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  29  มกราคม  2559 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “มีวิธีแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําอยางยั่งยืน
หรือไม” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ 
ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลัก
กํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละ
ขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
มีวิธีแก้ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต่ําอย่างยั่งยืนหรือไม่  

 ไมวาใครหรือพรรคการเมืองใด เมื่อเปนรัฐบาลแลวมักหนีไมพนที่จะตองเผชิญ
กับปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําจนทําใหเกษตรกรตองประสบกับภาวะขาดทุน  
ไมวาจะเปนปญหาราคายางพาราตกต่ํา รวมถึงมันสําปะหลังและขาว บางครั้งก็
ผลไม เชน ทุเรียน ลําไย เงาะ ลิ้นจี่ เปนตน ซึ่งรัฐบาลมักเขาแทรกแซงแกปญหา 
ในระยะสั้น โดยการใชมาตรการตางๆ  เชน การประกันรายได การรับซื้อผลผลิต 
การรับจํานําผลผลิต เปนตน โดยมาตรการที่ใชแกปญหาดังที่กลาวมาขางตน 
สงผลใหรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณเพื่อแกไขปญหาดังกลาวเพิ่มขึ้นทุกป     
จึงเปนที่นาขบคิดวาจะมีหนทางใดหรือไมที่จะสามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตร
ตกต่ําไดอยางยั่งยืน 
 กอนอื่นคงตองคนหาวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรทุกคนก็จะพรอมใจกันเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อนํามาขาย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไมสามารถเก็บรักษาไดนาน จึงทําให
ผลผลิตออกสูตลาดในปริมาณมาก ขณะที่ความตองการซื้อมีจํากัด ผลที่ตามมาคือ
ราคาผลผลิตนั้นก็จะตกต่ํา เนื่องจากอุปทานของสินคามีมากกวาอุปสงค หากยิ่งมี
การนําผลผลิตออกมาขายมากเทาใด ราคาผลผลิตนั้นก็จะยิ่งตกต่ํามากเทานั้น 
 จึงกลาวไดวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหราคาสินคาเกษตรเหลานี้ตกต่ําคือ ปริมาณ
ผลผลิตมีมากกวาความตองการบริโภค หรือมีอุปทานมากกวาอุปสงคนั่นเอง     
ซึ่งวิธีการที่สามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําได คือ ตองควบคุมปริมาณ
การผลิตไมใหมีมากเกินกวาความตองการบริโภคซึ่งก็ตองทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
งบประมาณเหมือนกัน แตเปนแนวทางการแกปญหาอยางยั่งยืนวิธีหนึ่ง 
 การควบคุมปริมาณการผลิตใหพอดีกับความตองการบริโภคสามารถทําได
หลายวิธี แตวิธีที่ใชกันมากคือ ใชระบบตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาที่ปจจุบัน
มีสินคาเกษตรที่ซื้อขายลวงหนา 3 ประเภท ไดแก ยางพารา ขาว และมันสําปะหลัง 
การควบคุมปริมาณการผลิตใหพอดีกับความตองการบริโภคนอกจากจะมีประโยชนตอ
ผูผลิตที่ชวยแกปญหาราคาขาวตกต่ํา ราคามันสําปะหลังตกต่ํา รวมทั้งยางพารา 
แลวยังชวยลดความเสี่ยงสําหรับผูบริโภคไดอีกดวย เพราะทําใหผูบริโภคมีความ
มั่นใจวาเขาจะไดบริโภคสินคาในปริมาณและราคาที่เขาพอใจอยางแนนอน 
 แมวา ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาจะมีสวนชวยใหเกษตรกรรับขอมูล
ดานราคาและปริมาณความตองการซื้อลวงหนาเพื่อใชประกอบการตัดสินใจดานการ
ผลิตใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคก็ตาม แตเราก็ไมสามารถใชวิธีการ
ซื้อขายลวงหนากับสินคาเกษตรทุกชนิดเพื่อแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําได 
เพราะสินคาเกษตรที่เหมาะสมตอการซื้อขายลวงหนานั้นจะตองเปนสินคาที่ราคาตอง
มีความผันผวนมากเพียงพอที่จะทําใหผูขายและผูซื้อสนใจที่จะเขามาทําการซื้อขาย
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง รวมถึงสินคานั้นจะตองมีปริมาณการผลิตหรือ 
ปริมาณการคาที่มากเพียงพอ นอกจากนี้ตองเปนสินคาเกษตรที่มีการกําหนด
มาตรฐานของสินคาที่ชัดเจน เนื่องจากสินคาเกษตรโดยทั่วไปมีความหลากหลายมาก 
หากไมมีการกําหนดมาตรฐานของสินคาที่ชัดเจน ก็จะเปนการยากในการกําหนด
ราคาสําหรับการซื้อขายลวงหนาได 
 สําหรับประเทศไทยจะพบวารัฐบาลมักเขามาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรอยู
บอยครั้งโดยการใชมาตรการตางๆ  ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกปญหา
ในระยะสั้นจนทําใหเกษตรกรสวนใหญมีความเชื่อ หรือเขาใจวารัฐบาลจะเขามา
ชวยเหลือเขาทุกครั้งที่มีปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เขาจึงไมสามารถรับรูถึงภาระ    
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวอยางจริงจัง เกษตรกรสวนใหญจึงไมมีความสนใจ
ที่จะหาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงไมมีความสนใจที่จะ
วางแผนการผลิตอยางรอบคอบเพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค ซึ่งในที่สุด หากรัฐบาลยังสนใจเฉพาะการแกปญหาในระยะสั้น
เทานั้น ก็จะทําใหการควบคุมปริมาณการผลิตใหพอดีกับความตองการถูกลด
ความสําคัญไป นอกจากนั้นมาตรการแกปญหาระยะสั้นดังที่ไดกลาวมาอาจสงผลให 
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําตางๆ ก็ยังคงตองเกิดขึ้นซ้ําซากและมีแนวโนมที่จะขยาย
ขอบเขตมากยิ่งขึ้นตอไปในระยะยาว และทายที่สุดการสูญเสียงบประมาณของรัฐ   
ก็ยังเปนแนวทางแกปญหาราคาผลผลิตดังกลาวอยูเรื่อยไป 

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การแกปญหาในระยะสั้น     
02 การแกปญหาอยางยั่งยืน     
03 ราคายางพาราตกต่ํา     
04 ราคาขาวตกต่ํา     
05 ราคามันสําปะหลงัตกต่ํา     
06 อุปทานมากกวาอุปสงค     
07 รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณ     
08 การประกันรายได     
09 การรับจํานําผลผลิต     
10 การควบคุมปริมาณการผลิตใหพอดีกับ 

ความตองการบริโภค 
    

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ 

มีวิธีแก้ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต่ําอย่างยั่งยืนหรือไม่ 

การควบคุมปรมิาณ
การผลติใหพอดี

กับความตองการบรโิภค

10

การแกปญหาในระยะสั้น
01

การรบัจาํนําผลผลติ
09

อุปทานมากกวาอุปสงค
06

การแกปญหาอยางยัง่ยืน
02

การประกนัรายได
08

ราคาขาวตกต่าํ
04

ราคามันสาํปะหลงัตกต่าํ
05

ราคายางพาราตกต่าํ
03

รฐับาลตองสญูเสีย
งบประมาณ

07

  
ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การแกปญหาในระยะสั้น 08D 09D 10F  
02 การแกปญหาอยางยั่งยืน 10D    
03 ราคายางพาราตกต่ํา 99H    
04 ราคาขาวตกต่ํา 99H    
05 ราคามันสําปะหลงัตกต่ํา 99H    
06 อุปทานมากกวาอุปสงค 03A 04A 05A  
07 รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณ 03F 04F 05F  
08 การประกันรายได 03F 04F 05F 07A 
09 การรับจํานําผลผลิต 03F 04F 05F 07A 
10 การควบคุมปริมาณการผลิตใหพอดีกับ 

ความตองการบริโภค 
03F 04F 05F 07A 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


