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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 4/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1.  “เห็นทานมีอยาเคลิ้ม ใจตาม 
 เรายากหากใจงาม อยาคราน 
 อุตสาหพยายาม การกิจ 
 เอาเยี่ยงอยางเพื่อนบาน อยาทอทํากิน” 
 บทประพันธขางตนนี้ไมสอดคลองกับขอความในขอใด 
 1) เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง 
 2) ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น 
 3) ถึงยากจนแตตองไมเกียจครานการงาน 
 4) ควรเลือกคบเพื่อนที่มีฐานะทัดเทียมกับตัวเรา  
2. “จิตแพทยเคยบอกวา เด็กยิ่งดูโทรทัศนมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีเพื่อนนอยลง

เทานั้น ซึ่งอาจสรางปญหาในการเขาสังคมเมื่อเติบโตขึ้นเพราะจริงๆ แลว เด็กควร
จะไดวิ่งเลนกับเพื่อนๆ บาง เพื่อพัฒนาดานรางกายจิตใจและสังคมดวย” 

 จากขอความขางตนผูเขียนตองการจะบอกอะไร 
 1) บอกใหรูถึงโทษของโทรทัศน 
 2) บอกใหรูวาโทรทัศนทําใหเด็กมีเพื่อนนอยลง 
 3) บอกใหรูวาโทรทัศนทําใหเด็กมีปญหาในการเขาสังคม 
 4) บอกใหรูวาโทรทัศนทําใหเด็กขาดการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและสังคม  
3. คําประพันธใดสะทอนกฎระเบียบของสังคม 
 1) ไดยินเสียงฆองย่ําประจําวัง ลอยลมลองดังถึงเคหา 
 2) วันนั้นแพกูเมื่อดําน้ํา ก็กริ้วซ้ําจะฆาใหเปนผี 
 3) ทุกวันนี้ลูกชายสบายยศ พรอมหมดเมียมิ่งก็มีสอง 
 4) ฝายพอมีบุญเปนขุนนาง แตแมไปแนบขางคนจัญไร  
4. “นักการเมืองคือผูเสียสละและอุทิศตนเพื่อสรางประโยชนใหแกบานเมือง    

การปฏิบัติตนที่ยึดถือผลประโยชนสวนตนเปนสําคัญนับไดวาเปนผูทรยศตอ
พลเมืองที่ตนได เคยให คํามั่นสัญญาเมื่อครั้ งที่ ได รับเลือกตั้ งเข ามาเปน
ผูแทนราษฎร ดังนั้นจึงตองใครครวญใหถวนถี่กอนจะกระทําการใดๆ ที่       
ไมซื่อตรงเสมอ” 

 ขอความขางตนนี้มีคําประสมและคําซอนอยางละกี่คํา 
 1) คําประสม 6 คํา และคําซอน 8 คํา 2) คําประสม 7 คํา และคําซอน 7 คํา 
 3) คําประสม 6 คํา และคําซอน 7 คํา 4) คําประสม 7 คํา และคําซอน 8 คํา 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. พิธีเปดการแขงขันกีฬาจะมีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2019 เวลา 20.00 น.    

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร หากตองการรับชมการถายทอดสดพิธีนี้     
ตามเวลาในประเทศไทยจะตรงกับเวลาใด 

 1) 02.00 น. 22 กุมภาพันธ 2) 03.00 น. 23 กุมภาพันธ 
 3) 13.00 น. 22 กุมภาพันธ 4) 20.00 น. 23 กุมภาพันธ  
2. การเปรียบเทียบการตอสูระหวางความดี และความชั่ว เพื่อสั่งสอนชาวฮินดูใน

การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ถูกสื่อสารผานตัวเลือกในขอใด 
 1) คัมภีรพระเวท   2) มหากาพยวยาส 
 3) คัมภีรปุราณะ   4) มหากาพยมหาภารตะ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. ใครไมใชตัวการในการกระทําความผิด 
 1) ไมวาจะรวมกันกระทําหรือแบงหนาที่กันกระทําความผิด ก็ถือเปนตัวการทั้งคู 
 2) ผูใชใหกระทําความผิดถึงมิไดมีสวนรวมกระทําความผิด แตก็ตองรับโทษ

เชนกัน 
 3) ผูรวมกระทําความผิดมีเจตนารวมกันและรูถึงการกระทําของกันและกัน     

มีลักษณะเปนตัวการ 
 4) ผูรวมกระทําผิดถือเปนตัวการตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด แตอาจรับโทษ

ไมเทากันก็ได  
4. ขอใดคือเครื่องมือที่รัฐบาลนํามาใชแทรกแซงในการควบคุมราคาเพื่อใหเกิด

ดุลยภาพขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1) การกําหนดราคาขั้นสูง และการกําหนดราคาขั้นต่ํา 
 2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจเพื่อใหเกิดเสรีภาพในการแขงขัน 
 3) การวางโครงสรางทางกฎหมาย เพื่อคุมครองบุคคลและทรัพยสินจากการ

คุกคาม 
 4) เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงเพื่อจํากัดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ

ของบุคคล 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 4) ควรเลือกคบเพื่อนที่มีฐานะทัดเทียมกับตัวเรา 
  1) เห็นทานมีอยาเคลิ้ม    ใจตาม  ตรงกับสํานวน เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง 
  2) อุตสาหพยายาม    การกิจ  ตรงกับสํานวน ความพยายามอยูที่ไหน 

ความสําเร็จอยูที่นั่น 
  3) เรายากหากใจงาม    อยาคราน  ตรงกับสํานวน ถึงยากจนแตตอง

ไมเกียจครานการงาน  
2. เฉลย 4) บอกใหรูวาโทรทัศนทําใหเด็กขาดการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและ

สังคม 
   สังเกตจากยอหนาสุดทายของขอความที่กลาวถึงพัฒนาการทั้งดาน

รางกาย จิตใจและสังคม  
3. เฉลย 2) วันนั้นแพกูเมื่อดําน้ํา    ก็กริ้วซ้ําจะฆาใหเปนผี 
   จมื่นไวยวรนาถกับขุนชางมีคดีกัน จึงถูกตัดสินใหพิสูจนดวยการ   

ดําน้ํา ถือเปนกฎระเบียบของสังคมในยุคนั้นในการตัดสินวาใครถูกใครผิด  
4. เฉลย 2) คําประสม 7 คํา และคําซอน 7 คํา 
   ในขอความขางตนนี้ มีคําประสมทั้งหมด 7 คํา คือ นักการเมือง,    

ผูเสียสละ, การปฏิบัติตน, ผลประโยชน, ผูทรยศ, พลเมือง, ผูแทนราษฎร 
   คําซอนมีทั้งหมด 7 คํา คือ บานเมือง, ยึดถือ, คํามั่นสัญญา, 

เลือกตั้ง, ใครครวญ, ถวนถี่, ซื่อตรง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) 03.00 น. 23 กุมภาพันธ 
   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2463 ประเทศไทยไดเปลี่ยนมาใชเวลา

มาตรฐานเปนเวลามาตรฐานของประเทศไทย โดยกําหนดเปนเวลากอนเวลา
มาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง เปนตนมา ซึ่งเขตเวลาของโลก ถานับไปทางตะวันออก 
จะเร็วกวาทางตะวันตก แตถานับไปทางตะวันตก จะชากวาเวลาทางตะวันออก 
เวลามาตรฐาน (Standard time) ของประเทศไทย อยูที่ราวเสนลองจิจูด 105 
องศาตะวันออก (105 ÷ 15 = เสนที่ 7) ในประเทศอังกฤษมีการปรับเปลี่ยน
เวลาในชวงฤดูรอน (Daylight saving time) ในชวงปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค. 
เวลาที่ประเทศอังกฤษจะชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง สวนชวงปลาย ต.ค.-ปลาย 
มี.ค. เวลาที่ประเทศอังกฤษชากวาประเทศไทย 7 ชั่วโมง  

2. เฉลย 4) มหากาพยมหาภารตะ 
   มหาภารตะ ตามตํานานกลาววาผูแตงมหากาพยเรื่องนี้คือ ฤๅษีกฤษณะ 

ไทวปายนะ วยาส นับเปน มหากาพยที่ยาวที่สุดในโลก มีเนื้อหาซับซอน       
เลาเรื่องอันยืดยาวที่เกี่ยวของกับเทพปกรณัม และหลักปรัชญาของอินเดีย ทั้งนี้
ยังมีเรื่องยอยๆ แทรกอยูมากมาย และยังสอดแทรกความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง ศิลปะหลายแขนง ประวัติความเปนมาของ
วงศตระกูลตางๆ ในเรื่อง และธรรมเนียมประเพณีการรบการสงครามของ
อินเดียยุคโบราณดวย 

   มหาภารตะเปนเรื่องราวความขัดแยงของพี่นองสองตระกูล ระหวาง
ตระกูลเการพและตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลตางก็สืบเชื้อสายมาจาก 
ทาวภรตแหงกรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสูมหาสงครามที่ทุงกุรุเกษตร ซึ่งมี
พันธมิตรของแตละฝายเขารวมรบดวยเปนจํานวนมาก กลาวกันวานี่คือการตอสู
ระหวางฝายธรรมะและฝายอธรรม ความดี และความชั่ว ซึ่งในที่สุดแลวฝาย
ปาณฑพก็เปนผูชนะในสงคราม  

3. เฉลย 2)  ผูใชใหกระทําความผิดถึงมิไดมีสวนรวมกระทําความผิด แตก็ตอง
รับโทษเชนเดียวกับตัวการ 

   ผูมีสวนเกี่ยวของในการกระทําผิด 
   1. ตัวการในการกระทําความผิด คือ บุคคลที่มีการกระทํารวมกัน

และเจตนารวมกับบุคคลอื่นในการกระทําความผิดอาญา ตัวการตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น แตตัวการแตละคนอาจรับโทษ  
ไมเทากันก็ได 

   2. ผูใช คือ บุคคลที่กอใหผูอื่นกระทําความผิด โดยที่ตนเองมิได
มีสวนรวมกระทําความผิดนั้นดวย ผูใชอาจเจาะจงใหบุคคลหนึ่งหรือใชวิธี
โฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปก็ได ความรับผิดของผูใชขึ้นอยูกับการกระทํา
ของผูถูกใช ถาผูถูกใชมิไดกระทําความผิด ผูใชตองระวางโทษหนึ่งในสามของ
ความผิด ผูใชตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  

4. เฉลย 1) การกําหนดราคาขั้นสูง และการกําหนดราคาขั้นต่ํา 
   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลจะเขาไปแทรกแซงตลาดโดยใช

นโยบายการควบคุมราคา ซึ่งมีผลกระทบตอดุลยภาพของตลาด การควบคุมราคา 
(price control) วัตถุประสงคก็เพื่อทําใหราคาสินคามีเสถียรภาพ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงเขามาใหความชวยเหลือผานเครื่องมือตางๆ คือ 

   1. การกําหนดราคาขั้นสูง (maximum price control) เปนการ
ควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนจากการที่
สินคาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตมีราคาสูงขึ้น โดยรัฐบาลจะกําหนด ราคาขาย
สูงสุดของสินคานั้นไว และหามผูใดขายสินคาเกินกวาราคาที่รัฐบาลกําหนด 

   2. การกําหนดราคาขั้นต่ํา (minimum price control) เปนการ
ควบคุมราคาเพื่อใหความชวยเหลือผูผลิตไมใหไดรับความเดือดรอนจากการที่
ราคาสินคาที่ผลิตไดต่ําเกินไปไมคุมทุนที่ลงไป การควบคุมราคาขั้นต่ําสวนใหญ
จะเปนสินคาเกษตร ซึ่งรัฐบาลเห็นวาหากราคาผลผลิตต่ําเกินไปจะทําให
เกษตรกรเดือดรอน โดยรัฐบาลจะกําหนดราคาซื้อขายสินคาไมใหต่ํากวาที่
รัฐบาลกําหนด 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


