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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 3/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “นานาประเทศลวน นับถือ 
 ผูที่รูหนังสือ แตงได 
  ใครเกลียดอักษรคือ คนปา 
 ใครเยาะกวีไซร แนแทคนดง” 
 แนวความคิดใดไมปรากฏในคําประพันธขางตน 
 1) การรูหนังสือเปนคานิยมของคนในสังคมที่ใชตัดสินแบงแยกระดับชนชั้น   

ทางสังคม 
 2) คนที่ไมเห็นความสําคัญของการรูหนังสือคือคนที่ยังไมไดรับการพัฒนา 
 3) หนังสือเปนสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญ และตระหนักถึงคุณคา 
 4) ผูรูหนังสือ และกวีเปนกลุมคนที่มีความสําคัญตอสังคม ในนานาประเทศทั่วโลก  
2. ขอใดมีการเลนคํา 
 1)  “แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม 
  ปลาทุกทุกขอกกรม เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง” 
 2)  “พิกุลบุนนาคบาน กลิ่นหอมหวานซานขจร 
  แมนนุชสุดสายสมร เห็นจะวอนออนพี่ชาย” 
 3)  “เต็งแตวแกวกาหลง บานบุษบงสงกลิ่นอาย 
  หอมอยูไมรูหาย คลายกลิ่นผาเจาตราตรู” 
 4)  “มะลิวัลยพันจิกจวง ดอกเปนพวงรวงเรณู 
  หอมมานาเอ็นดู ชูชื่นจิตคิดวนิดา”  
3. คําวา “สังคม” ในขอใดมีความหมายตางไปจากขออื่น 
 1) สังคมคือกลุมชนที่อยูรวมกัน 
 2) สังคมแบบใหมทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนไป 
 3) สังคมของคนเมืองหลวงตางไปจากคนชนบท 
 4) ยาเสพติดเปนปญหาสังคมที่รัฐบาลตองแกไข  
4. “เรือพนจากคลองรมครึ้มสูทุงกวางสุดสายตา น้ําปริ่มตองลมออนเปนริ้วระลอก

นอยๆ ทุงนาสีเขียวสดใสเห็นอยูไกลๆ” ขอความขางตนจัดเปนโวหารประเภทใด 
 1) บรรยายโวหาร 2) อธิบายโวหาร 3) พรรณนาโวหาร 4) เทศนาโวหาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ตําราทางศาสนาที่เกาแกที่สุดของศาสนาพราหมณ-ฮินดู และเกาแกที่สุดในโลก

คือคัมภีรในขอใด 
 1) คัมภีรฤคเวท 2) คัมภีรปุราณะ 3) คัมภีรยชุรเวท 4) คัมภีรอาถรรพเวท  
2. จากนิยามที่วา “เมื่อไมมีกฎหมายใหอํานาจจะทํามิได และเมื่อไมมีกฎหมายหาม 

ยอมทําได” ตรงกับการแบงประเภทของกฎหมายในขอใด 
 1) กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร และกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
 2) กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ 
 3) กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
 4) กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน  
3. ขอใดคือมรดกทางอารยธรรมที่ชาวอารยันนําเขามาตั้งรกรากในประเทศอินเดีย 
 1) คัมภีรพระเวทในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ 
 2) อาคารกอสรางดวยอิฐที่มีสภาพเปนสังคมเมือง 
 3) การตัดถนนอยางเปนระเบียบ มีทอสงน้ําและระบายน้ํา 
 4) ดวงตราสลักรูปวัวตัวผูและรูปปนนางระบําสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาลดวยการกําหนดราคาขั้นสูงตรงกับขอใด 
 1) รัฐบาลทําไปเพื่อชวยเหลือผูบริโภคจากการที่ราคาสินคาที่จําเปนแกการ

ดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น  
 2) รัฐบาลมักแทรกแซงราคาสินคาเกษตรกรรมเพื่อชวยเหลือผูผลิตจากราคาที่

ต่ําไมคุมทุน 
 3) รัฐบาลใชกฎหมายบังคับใหผูซื้อทุกรายตองซื้อสินคานั้นในราคาที่กําหนด 
 4) รัฐบาลตองใชเงินมากมายเพื่อซื้อผลิตผลของผูผลิตที่เปนอุปทานสวนเกิน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) หนังสือเปนสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญ และตระหนัก

ถึงคุณคา 
   ในคําประพันธดังกลาวใหความสําคัญแกผูรูหนังสือแตมิใชหนังสือ 

สวนตัวเลือกอื่นลวนปรากฏในคําประพันธ  
2. เฉลย 1)  “แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม 
   ปลาทุกทุกขอกกรม เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง” 
   เลนคําวา “ช้ํา” ความหมายที่ 1 หมายถึงปลา ความหมายที่ 2 เปน

คําวิเศษณ  
3. เฉลย 4) ยาเสพติดเปนปญหาสังคมที่รัฐบาลตองแกไข 
   “สังคม” ในขอนี้มีความหมายเปนนามธรรม เพราะเปนความคิดนึก

รวมกับคานิยมคือเปนความวิตกกังวลวายาเสพติดทําใหคนในประเทศ
เดือดรอน 

  1), 2) และ 3) “สังคม” เปนรูปธรรม หมายถึง กลุมชนที่อยูรวมกันใน
บริเวณเดียวกัน  

4. เฉลย 3) พรรณนาโวหาร 
   โดยสังเกตจากคําวา รมครึ้ม, สุดสายตา, ริ้วละลอกนอยๆ, สดใส 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1)  คัมภีรฤคเวท 
   คัมภีรพระเวท 
   1. ฤคเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทสวดสดุดีพระผูเปนเจาทั้งหลาย 

บรรดาเทพเจาที่ปรากฏในฤคเวทสัมหิตามีจํานวน 33 องค ทั้ง 33 องค       
ไดจัดแบงตามลักษณะของที่อยูเปน 3 กลุม คือ เทพเจาที่อยูในสวรรค เทพเจา
ที่อยูในอากาศ และเทพเจาที่อยูในโลกมนุษย มีจํานวนกลุมละ 11 องค 

   ฤคเวท (Rigveda) เปนคัมภีรเลมแรกในวรรณคดีพระเวท แตงขึ้น
เมื่อราว 3000 ปกอนคริสตกาล เปนตําราทางศาสนาที่เกาแกที่สุดในโลก  

   2. ยชุรเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทประพันธที่วาดวยสูตรสําหรับ
ใชในการประกอบยัญพิธียชุรเวทสัมหิตา  

   3. สามเวท เปนคัมภีรที่รวบรวมบทประพันธอันเปนบทสวดขับรอง  
   4. อาถรรพเวท (Atharvaveda) เปนคัมภีรที่เกี่ยวกับเวทมนต 

คาถาตางๆ   

2. เฉลย 4) กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน 
   การแบงกฎหมายตามขอความเนื้อหาของกฎหมาย และตาม

ความสัมพันธของคูกรณี จึงเห็นไดวา “เมื่อไมมีกฎหมายใหอํานาจจะทํามิได” 
ตรงกับกฎหมายมหาชน ซึ่งกฎหมายมหาชน หมายถึง กฎเกณฑตางๆ ที่ใชเพื่อ
จัดระบบอํานาจรัฐ, บังคับความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐและบุคคล, กําหนด
สถานะและนิติสัมพันธระหวางรัฐ หรือหนวยงานของรัฐกับเอกชน หรือกับ
หนวยงานของรัฐอื่น ในฐานะที่หนวยงานของรัฐเปน “ผูปกครอง” ตรงกับหลัก
นิติรัฐวา “เมื่อไมมีกฎหมายใหอํานาจ (รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ) จะทํามิได 
(โดยเฉพาะเมื่อกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน)” ยกตัวอยางเชน กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง, กฎหมายการเงินและการคลัง และกฎหมาย
ประกันสังคม เปนตน 

   ในขณะที่ “เมื่อไมมีกฎหมายหามยอมทําได” ตรงกับกฎหมาย
เอกชน ซึ่งกฎหมายเอกชน หมายถึง กฎเกณฑตางๆ ที่ใชบังคับระหวางบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล, กําหนดสถานะและนิติสัมพันธระหวางเอกชนตอกัน  
ในฐานะ “ผูอยูใตปกครอง” ที่ตางฝายตางก็เทาเทียมกัน โดยเนนหลักความ
เสมอภาคของเอกชนแตละคน เนนหลักเสรีภาพในความสมัครใจเขาผูกพัน   
นิติสัมพันธกันโดยสัญญา ตรงกับคําวา “เมื่อไมมีกฎหมายหามยอมทําได” 
ยกตัวอยางเชน กฎหมายแพง และกฎหมายพาณิชย เปนตน  

3. เฉลย 1)  คัมภีรพระเวทในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ 
   อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
   พวกอารยัน ซึ่งพูดภาษาอินโดยูโรเปยนดั้งเดิมไดเขามารุกราน

อินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อประมาณ 1500 ปกอนคริสตกาล    
และในที่สุดไดตั้งรกรากอยูทางตอนเหนือของประเทศอินเดียปจจุบัน วรรณคดี
ที่สําคัญของสมัยนี้ ไดแก คัมภีรพระเวทซึ่งเปนวรรณคดีปากเปลา เริ่มทองจํา
กันสืบเนื่องมาตั้งแตประมาณ 1500 ปกอนคริสตกาล จนกระทั่งถึง 1000 ป
กอนคริสตกาล จึงจบสิ้นสมบูรณ โดยพวกพราหมณเปนผูแตงขึ้น แตไมได
เขียนลงเปนลายลักษณอักษร  

4. เฉลย 1) รัฐบาลทําไปเพื่อชวยเหลือผูบริโภคจากการที่ราคาสินคาที่จําเปนแกการ 
ดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น 

   วิธีการที่รัฐบาลใชแทรกแซงราคาของสินคาโดยทั่วไปมีอยู 2 ชนิด คือ  
    1. การประกันราคาขั้นต่ํา (Price Support) หรือการกําหนดราคา

ขั้นต่ํา (Minimum Price Control) การประกันราคาขั้นต่ํานิยมใชกันมาก
สําหรับสินคาที่เปนผลิตผลทางเกษตรกรรม แบงได 2 วิธี 

     1.1 การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานสวนเกิน 
หมายถึง รัฐบาลประกาศราคาประกัน และใชกฎหมายบังคับใหผูซื้อทุกราย    
ซื้อสินคานั้นในราคาประกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย และถาหาก
เกษตรกรไมสามารถขายผลิตผลแกพอคาในราคาประกันได รัฐบาลก็จะรับซื้อ
โดยไมจํากัดจํานวน 

    1.2 การประกันราคาขั้นต่ําโดยรัฐบาลจายเงินอุดหนุนใหแก
เกษตรกร รัฐบาลสหรัฐฯ เคยยึดถือปฏิบัติ โดยการจายเงินอุดหนุนใหแกผูผลิต
สินคาบางชนิด กลาวคือ รัฐบาลจะกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว แตปลอยใหมี
การซื้อขายตามกลไกราคาในตลาด รัฐบาลจายเงินชดเชยเทากับสวนตางระหวาง
ราคาประกันกับราคาตลาดใหแกเกษตรกร 

   2. การกําหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) หรือการกําหนดราคา
ขั้นสูง (Maximum Price Control) รัฐบาลเขาแทรกแซงราคาไมใหราคาอยูสูง
เกินไป ซึ่งมักนํามาใชในเวลาที่สินคาและบริการเกิดการขาดแคลนอยางมาก   
ทําใหราคาสินคาและบริการตางๆ นั้นสูงขึ้นอยางรวดเร็วจนอาจกลายเปนเงินเฟอ
ขั้นรุนแรงได ซึ่งเหตุการณอยางนี้จะปรากฏเสมอเชนในชวงสงคราม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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