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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 2/2)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “ผูใดมีมั่งขั้ง เงินทอง 
 ลูกที่ดีใหครอง สืบไว 
 ลูกรายอยาพึงปอง มอบทรัพย ใหนา 
 พึงวิจารณประมวลให รอบรูเปนคุณ” 
 บทประพันธขางตนนี้ไมปรากฏลักษณะใด  
 1) คําสรอย   2) คําตายแทนคําเอก 
 3) คําเอกโทษ   4) คําโทโทษ  
2. ขอใดสะทอนเรื่องความเชื่อมากที่สุด 
 1)  “ลงยันตราชะเอาปะอก หยิบยกมงคลขึ้นใสหัว 
  เปามนตเบื้องบนชอุมมัว พรายยั่วยวนใจใหไคลคลา” 
 2)  “จับดาบเคยปราบณรงครบ เสร็จครบบริกรรมพระคาถา 
  ลงจากเรือนไปมิไดชา       รีบมาถึงบานขุนชางพลัน” 
 3)  “เออนี่เคราะหกรรมนํามาผิด นาอายมิตรหมองใจไมหายหมาง 
  ฝายพอมีบุญเปนขุนนาง แตแมไปแนบขางคนจัญไร” 
 4)  “ใชจะอิ่มเอิบอาบดวยเงินทอง มิใชของตัวทํามาแตไหน 
  ทั้งผูคนชางมาแลขาไท ไมรักใครเหมือนกับพอพลายงาม”  
3.  “ความสามัคคีเปนคุณธรรมอันสําคัญยิ่งที่ผูคนทุกหมูเหลาพึงจะตองรักษา

ไวอยางเหนียวแนน หากสังคมใดไรซึ่งหลักธรรมนี้แลวก็คงจะพบเจอแตเรื่อง
ยุงยาก วุนวาย คนในชาติคอยแตจะทะเลาะเบาะแวง ตลอดจนขัดแยงกัน     
ไมหยุดหยอน” 

 จากขอความขางตนนี้มีคําซอนทั้งหมดกี่คํา 
 1) 8 คํา 2) 9 คํา 3) 10 คํา 4) 11 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดไมใชองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) ลูกสาวซื้อของใชสวนตัวเทาที่เงินเดือนมี และไมใชบัตรเครดิตเพื่อซื้อของ

ฟุมเฟอย 
 2) ลูกเขยเมื่อจะซื้อของเขาบานแตละอยางจะมองถึงความจําเปนที่จะตองใช

เปนสิ่งสําคัญ 
 3) ลูกชายคาดการณวาเศรษฐกิจจะตกต่ําลง จึงไมนําเงินไปลงทุนในตลาดหุนที่

มีความเสี่ยงสูง 
 4) ลูกสะใภสรางภูมิคุมกันใหตัวเองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยการ

ปฏิเสธ Social Network  
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เกิดจาก

การรางของหนวยงานใด 
 1) สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
 2) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
 3) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
 4) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (กมธ.)  
3. ทฤษฎีสัญญาประชาคมเปนแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลตอการปฏิวัติฝรั่งเศส 

ค.ศ. 1789 เปนแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองคนใด 
 1) จอหน ล็อก 2) รุสโซ 3) มองเตสกิเออ 4) วอลแตร 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. “รัฐบาลแหงรัฐเกรละ (Kerala) ประเทศอินเดีย ตองจายเงินอุดหนุนให

เกษตรกรผูปลูกยางรายยอยที่ขอรับความชวยเหลือ” ถือเปนการแทรกแซงราคา
ดวยวิธีการใด 

 1) การจํานําราคา   2) การควบคุมราคา  
 3) การประกันราคาขั้นต่ํา 4) การกําหนดราคาขั้นสูง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) คําเอกโทษ 
  1) ใหนา (ในบาทที่ 3) เปนคําสรอย 
  2) สืบ, ทรัพย, วิ (จารณ), รอบ เปนการใชคําตายแทนคําเอก 
  4) (มั่ง) ขั้ง เปนคําโทโทษ (ที่ถูกตองจะตองเปน มั่งคั่ง)  
2. เฉลย 1)  “ลงยันตราชะเอาปะอก หยิบยกมงคลขึ้นใสหัว 
   เปามนตเบื้องบนชอุมมัว พรายยั่วยวนใจใหไคลคลา” 
   เชื่อในเรื่องความอยูยงคงกระพันดวยการลงยันต “นะราชะ”, สวม

มงคล, เปามนต, ผีพรายดลใจใหตองไป 
  2) เชื่อในเรื่องคาถาอาคม 
  3) เชื่อในเรื่องเคราะหกรรม 
  4) ไมปรากฏเรื่องความเชื่อ  
3. เฉลย 2) 9 คํา 
   ในขอความขางตนนี้มีคําซอนทั้งหมด 9 คํา คือ ผูคน, หมูเหลา, 

เหนียวแนน, พบเจอ, ยุงยาก, วุนวาย, ทะเลาะเบาะแวง, ขัดแยง, หยุดหยอน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) ลูกสะใภสรางภูมิคุมกันใหตัวเองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกดวย

การปฏิเสธ Social Network 
   องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  
   1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมมากไมนอยเกินไป 

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ  

   2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงจะตองมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  

   3. ภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

   เงื่อนไขการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ  
   1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ 

ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาให
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  

   2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต 

   สรุป Social Network เปนการเชื่อมโยงเครือขายสังคมผานระบบ
อินเทอรเน็ต ในระบบของคอมพิวเตอร ทําใหมีความรูรอบดานที่นํามาเปน
เงื่อนไขความรู ประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติกิจกรรมในวิถีชีวิตหรือการ
ลงทุนในระบบเศรษฐกิจใหรอบคอบ  

2. เฉลย 3) คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดรางโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ยึดอํานาจการปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนา ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนที่ 55ก ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มี         
48 มาตรา โดยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูรับสนองพระบรม-
ราชโองการ  

3. เฉลย 2) รุสโซ 
   ฌอง ฌากส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ไดกลาวถึงเรื่อง

ทฤษฎีสัญญาประชาคมไวใน หนังสือสัญญาประชาคม (The Social Contract 
or Principles of Political Right) ป ค.ศ. 1762 ไดกลายเปนแรงบันดาลใจ 
และมีอิทธิพลตอการปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 รุสโซเชื่อวามนุษยเกิดมา
พรอมกับเสรีภาพ แตเสรีภาพนั้นไมเหมาะกับการดํารงชีวิตรวมกันในสังคม 
ดังนั้น มนุษยควรแสดงเจตจํานงทําสัญญาประชาคม (Social Contract)  

  1) จอหน ล็อก (John Locke) มีแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยเปน
ของประชาชนวา อิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ทําให
ประชาชนเปนที่มาแหงอํานาจรัฐ ดังนั้น ประชาชนมีสิทธิตอตานและลมลาง
รัฐบาล 

  3) มองเตสกิเออ (Baron de Montesquieu) มีแนวคิดทฤษฎีการ
แบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ         
เพื่อถวงดุลอํานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

  4) วอลแตร (Valtaire) มีแนวคิดวาประชาชนมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ดังนั้น รัฐบาลควรเปนผูมีเหตุผล และใหเสรีภาพแกประชาชน    
ไมกดขี่ขมเหงรังแกประชาชน  

4. เฉลย 3)  การประกันราคาขั้นต่ํา 
   การประกันราคาขั้นต่ํา (Price Support) หรือ การกําหนดราคา  

ขั้นต่ํา (Minimum Price Control) การประกันราคาขั้นต่ํานิยมใชกันมาก
สําหรับสินคาที่เปนผลิตผลทางเกษตรกรรม เพื่อใหความชวยเหลือผูผลิตไมให
ไดรับความเดือดรอนจากราคาสินคาที่ผลิตไดต่ําเกินไปจนไมคุมทุนที่ลงไป 
สวนใหญจะเปนสินคาเกษตรที่รัฐบาลเห็นวาราคาผลผลิตต่ําเกินไปทําให
เกษตรกรเดือดรอน โดยรัฐบาลจะกําหนดราคาซื้อขายสินคาไมใหต่ํากวาที่
รัฐบาลกําหนด ซึ่งอุปสงคมักมีความยืดหยุนนอย ในขณะที่อุปทานควบคุม    
ไดยาก เพราะสวนหนึ่งขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ เชน ถาปใดดินฟาอากาศดี
ก็จะผลิตไดมาก ทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดมากเกินไป สงผลใหราคาผลผลิต
จะตกต่ําลงอยางมาก กระทบตอรายไดของชาวไรชาวนาซึ่งสวนใหญยากจน 
ดังนั้นรัฐบาลจึงตองเขาชวยเหลือโดยใชวิธีการประกันราคาขั้นต่ํา แบงได 2 วิธี 

   1. การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน  
   2. การประกันราคาขั้นต่ํ าโดยรัฐบาลจายเงินอุดหนุนใหแก

เกษตรกร  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


