
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  22  มิถุนายน  2561 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 12   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียป 2558” ในบทความนี้มีขอความ
ที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุป
ขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 
วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียป 2558  

 สํานักงานสถิติแหงชาติรัสเซียรายงานวาเศรษฐกิจรัสเซียในไตรมาสที่ 2 หดตัวลง 
4.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ในขณะที่กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ
รัสเซียแถลงวารัฐบาลปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปนี้เพื่อแกปญหาสภาวะ
ดังกลาว 
 เมื่อรัฐบาลปรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ก็คือ ธนาคาร
กลางรัสเซียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงลง 0.50% สูระดับ 11% ซึ่งเปน
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา ทั้งนี้การลด
อัตราดอกเบี้ยดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเผชิญความเสี่ยงชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อรัฐบาลปรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาว และครั้งนี้ถือเปนชวงวิกฤต
เศรษฐกิจของรัสเซียครั้งสําคัญ ทั้งสองเหตุการณก็อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุตางๆ 
ที่สอแววมาตั้งแตปกอน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอย
ในป 2558 ถูกสหภาพยุโรปใชมาตรการคว่ําบาตร อีกทั้งราคาน้ํามันตกต่ํา        
ก็สงผลใหรัฐบาลรัสเซียสูญเสียรายไดหลักเนื่องจากรัสเซียสามารถผลิตน้ํามันได
จํานวนมาก โดยคิดเปนรอยละ  14.0 ของการผลิต น้ํา มันทั้ งหมดทั่ ว โลก
ขณะเดียวกันวิกฤตของรัสเซียนี้ก็เปนผลจากคาเงินรูเบิลรัสเซียที่ออนคาลงมากก็ 
ทําใหเกิดวิกฤตคาเงินรูเบิลได สาเหตุทั้งหมดถือเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหรัสเซีย
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้ งใหญและตองปรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ        
อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ในขณะที่เศรษฐกิจรัสเซียเกิดวิกฤต เศรษฐกิจประเทศไทยที่คาดการณวาจะมี
ความสดใสในปนี้ อาจจะไมเปนดังคาด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแบงออกเปนสาม
สวนดวยกัน ไดแกผลกระทบทางการเงิน การคาระหวางประเทศ และการทองเที่ยว 
ดังนั้นความเติบโตทางเศรษฐกิจที่วาดหวังไวอาจจะไมสวยหรูดังคิด 
 ประเด็นสําคัญที่ทําใหความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยชะงักงัน คือ 
เหตุผลตางๆ ที่ทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซียทุกประการที่ไดกลาวมาจะทําให
ยอดสงออกสินคาของไทยที่จะไปขายที่รัสเซีย จําพวก รถยนตและชิ้นสวนประกอบ 
ผลิตภัณฑยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ลดนอยลง นอกจากนั้นยังทําใหสัดสวน
ของนักทองเที่ยวรัสเซียที่เขามาในประเทศไทยและนักธุรกิจของรัสเซียที่จะมาลงทุน
ในประเทศไทยมีจํานวนลดลง ซึ่งการลดลงดังกลาวไมวาจะเปนทั้งยอดการสงออก
ของไทยและจํานวนนักทองเที่ยวจํานวนนักธุรกิจที่เขามาลงทุนลดลง ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงอีกทางหนึ่งที่เกิดจากการประกาศปรับลดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและวิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซียอยางแทจริง 
 จากการคาดการณดังกลาวถึงแมไทยจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงแตหาก
วิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซียกระทบไปยังประเทศตางๆ ในยุโรปก็จะลุกลามปญหา
มายังไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ ผูประกอบการที่สงออกสินคา
ตางๆ ไปยังตลาดยุโรปก็ควรเตรียมตัวรับสถานการณที่จะเกิดขึ้น ควรคิดหาทาง
ออกดวยการระบายสินคาไปยังภูมิภาคอื่นๆ และควรรับมือกับความผันผวนทาง
คาเงินยูโรที่อาจจะเกิดขึ้นดวย  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 รัฐบาลปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ     
02 วิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซีย     
03 ยอดการสงออกของไทย     
04 จํานวนนักธุรกิจที่เขามาลงทุน     
05 เศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโนมเขาสูภาวะ

ถดถอย 
    

06 สหภาพยุโรปใชมาตรการคว่ําบาตร     
07 ราคาน้ํามันตกต่ํา      

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 
08 วิกฤตคาเงินรูเบิล     
09 รัสเซียเผชิญความเสี่ยงชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจ 
    

10 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงลง 0.50%     
 

เฉลย 
 

แผนภูมิบทความ  วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซียป 2558  

รัสเซียเผชิญความเสี่ยงชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ

09
ปรับลดอตัราดอกเบีย้อางอิงลง

0.50%

10

รัฐบาลปรับลดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ

01

วกิฤตเศรษฐกิจของรัสเซยี

02

เศรษฐกิจรัสเซียมแีนวโนมเขาสู
ภาวะถดถอย

05

สหภาพยุโรปใชมาตรการ
คว่ําบาตร

06

ราคาน้ํามนัตกต่ํา
07

วกิฤตคาเงนิรูเบลิ
08

ยอดการสงออกของไทย

03

จํานวนนกัธุรกิจทีเ่ขามาลงทุน

04

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 รัฐบาลปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 03F 04F 10A  
02 วิกฤตเศรษฐกิจของรัสเซีย 03F 04F   
03 ยอดการสงออกของไทย 99H    
04 จํานวนนักธุรกิจที่เขามาลงทุน 99H    
05 เศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโนมเขาสูภาวะ

ถดถอย 
01A 02A 03F 04F 

06 สหภาพยุโรปใชมาตรการคว่ําบาตร 01A 02A 03F 04F 
07 ราคาน้ํามันตกต่ํา 01A 02A 03F 04F 
08 วิกฤตคาเงินรูเบิล 01A 02A 03F 04F 
09 รัสเซียเผชิญความเสี่ยงชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจ 
10A    

10 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงลง 0.50% 99H    
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


