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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/5)  
  
วิชาภาษาไทย  
1.  “ทุกคนลวนอยากบอกใหสังคมรับรูวา ทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย    

มีความรักในแผนดินถิ่นเกิด ในขณะเดียวกันทุกคนยังตองการรักษาอัตลักษณ
ชาติพันธุของตน และเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ และ
เปนสวนหนึ่งของความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม ถึงแมจะ
แตกตางกันแตถาเราเปดใจยอมรับ เคารพ และใหเกียรติกับวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมของกลุมชนนั้นๆ เราก็อยูรวมกันไดอยางสันติสุข” 

 ขอใดไมใชแนวคิดของขอความขางตน  
 1) การเปดใจยอมรับประเพณีวัฒนธรรม 
 2) ความรักชาติรักแผนดินถิ่นเกิด 
 3) การยอมรับความเจริญทางวัฒนธรรมของชาติอื่น 
 4) การรักษาชาติพันธุ  
2. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออื่น 
 1) ประสานไมอยากไปตางประเทศ เขาหวงบานและครอบครัว 
 2) ประสบเลนกีฬาเกงมาก โรงเรียนสนับสนุนใหเขาเปนนักกีฬา 
 3) ประสงคซอมรองเพลงทุกวัน เขาอยากเปนนักรองมาก 
 4) ประเสริฐตัดสินใจสอบเขาคณะแพทยศาสตร คุณพอเขาเปนศัลยแพทยที่มี

ชื่อเสียงมาก  
3.  “คนไทย นําตัว นําชาติใหรอดพนอันตรายและเจริญเปนอิสระมาโดยตลอดได 

ดวยอาศัยความเพียรพยายาม คือ พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว 
ทําลายผูอื่น พยายามลดพยายามละความชั่วของตัวเองที่มีอยู พยายามกอ
ความดีใหแกตัวเองอยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงาม
สมบูรณขึ้น” 

 ผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
 1) สั่งสอนใหเชื่อ 2) แนะใหปฏิบัติ 3) ย้ําใหคิด 4) ใหคติเตือนใจ  
4. ขอใดมีพยางคที่เปนคําตายมากที่สุด 
 1) อนึ่งจะกลาวสอน    กายนครมีมากหลาย 
 2) ประเทียบเปรียบในกาย    ทุกหญิงชายในโลกา 
 3) ดวงจิตคือกระษัตริย    ผานสมบัติอันโอฬาร 
 4) รักษาโรคดวยกําลัง    กิเลสโลภะเจตนา  
5. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร 
 1) นี่เจามิยอมรับ    รสะรักฉะนั้นฤจา 
 2) โอโอระเหี่ยอุระสดับ    วรศัพทะทานทรง 
 3) เออ! หลอนนี้มาลอเลน!    อันตัวพี่เปน คนโงฤๅบาฉันใด 
 4) ขาเปนแตเพียงขา    บมิมุงจะอวดดี 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ปจจัยพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากความมั่นคงทางการเมืองแลว 

ปจจัยใดตอไปนี้สําคัญที่สุด 
 1) ประชากรมีคุณภาพและมีจํานวนที่เหมาะสม 
 2) ทรัพยากรอุดมสมบูรณและมีปริมาณมาก 
 3) มีความมั่งคั่งเกิดจากการสะสมทุนสูง 
 4) ความกาวหนาดานวิทยาการและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. พิธีสารและอนุสัญญาใดตอไปนี้เกี่ยวกับปญหาโอโซนของโลกถูกทําลาย 
 1) อนุสัญญาไซเตส   2) อนุสัญญาวอชิงตัน 
 3) อนุสัญญาเวียนนา  4) พิธีสารเกียวโต  
3. โครงการพระราชดําริ “ปารักษน้ํา” นั้นมีวัตถุประสงคหลักในดานใด 
 1) การควบคุมการใชน้ํา 
 2) การพัฒนาแหลงน้ํา 
 3) การสรางระบบสงน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
 4) การรักษาคุณภาพของน้ํา  
4. กฎหมายไทยในปจจุบันมีที่มาจากแหลงใดมากที่สุด 
 1) พระมหากษัตริย   2) รัฐสภา 
 3) รัฐบาล   4) ตุลาการศาลปกครอง  
5. กฎหมายลายลักษณอักษรในขอใดตอไปนี้ที่มีการเรียงลําดับศักดิ์ของกฎหมาย

จากสูงสุดไปต่ําสุดถูกตองที่สุด 
 1) พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   

เทศบัญญัติ 
 2) ขอบัญญัติเมืองพัทยา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
 3) รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 4) รัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) การยอมรับความเจริญทางวัฒนธรรมของชาติอื่น 
   การยอมรับความเจริญทางวัฒนธรรมของชาติอื่น - ไมใชแนวคิด

ของขอความ 
  1) การเปดใจยอมรับประเพณีวัฒนธรรม - ถาเราเปดใจยอมรับ 
  2) ความรักชาติรักแผนดินถิ่นเกิด - มีความรักในแผนดินถิ่นเกิด 
  4) การรักษาชาติพันธุ - ทุกคนยังตองการรกัษาอัตลักษณชาติพันธุของตน  
2. เฉลย 2) ประสบเลนกีฬาเกงมาก โรงเรียนสนับสนุนใหเขาเปนนักกีฬา 
   แสดงเหตุกอนผล 
  1), 3) และ 4) แสดงผลกอนเหตุ  
3. เฉลย 4) ใหคติเตือนใจ  
4. เฉลย 4) รักษาโรคดวยกําลัง    กิเลสโลภะเจตนา 
   มีคําตาย 7 พยางค - รัก  โรค  กิ  เลส  ภะ  เจต  ต  
  1) มีคําตาย 4 พยางค - อ  จะ  น  มาก 
  2) มีคําตาย 4 พยางค - ประ  เทียบ  เปรียบ  ทุก 
  3) มีคําตาย 4 พยางค - จิต  กระ  ษัตริย  บัติ  
5. เฉลย 3) เออ! หอนนี้มาลอเลน!    อันตัวพี่เปน คนโงฤๅบาฉันใด 
   แสดงอารมณลของตัวละครวาเริ่มโกรธและไมพอใจ 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) ประชากรมีคุณภาพและมีจํานวนที่เหมาะสม 
   ในการพัฒนาประเทศนั้นจะตองมีปจจัยทั้งดานการเมืองและดาน

เศรษฐกิจ สําหรับดานการเมืองนั้น จะตองมีความเปนประชาธิปไตยและ
ประชาชนไมถูกละเมิดสิทธิ (มีสิทธิมนุษยชน) และดานเศรษฐกิจนั้นประชาชน
เปนปจจัยสําคัญที่จํานวนจะตองพอดี (ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป) และ
จะตองมีคุณภาพ (มีระเบียบวินัย มีการศึกษา มีความขยันและสุขภาพดี)  

2. เฉลย 3) อนุสัญญาเวียนนา  
   อนุสัญญาเวียนนา เปนอนุสัญญาที่เกี่ยวกับปญหาโอโซนของโลก 
  1)  และ 2) อนุสัญญาไซเตส และอนุสัญญาวอชิงตัน เปนอนุสัญญาที่

เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุพืชและพันธุสัตวปาที่ใกลสูญพันธุ โดยการหามคา  
หามขายและหามเคลื่อนยาย 

  4) พิธีสารเกียวโต เปนอนุสัญญาที่เกี่ยวกับปรากฏการณเรือนกระจก  
3. เฉลย 2) การพัฒนาแหลงน้ํา 
   โครงการปารักษน้ํา เปนโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เปนการพัฒนาแหลงน้ําใหมีมากขึ้น   
4. เฉลย 2) รัฐสภา 
   ในอดีตที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริย

จะเปนผูตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อํานาจในการตรากฎหมายตองเปนของประชาชนโดยผานองคกร
ที่เรียกวา “รัฐสภา” ในกฎหมายที่เรียกวา “พระราชบัญญัติ” ซึ่งเปนกฎหมายที่
บังคับใชทั่วราชอาณาจักร พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรง
ตราขึ้นตามคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา (ที่ประชุมตัวแทนของประชาชน) 
ซึ่งกระบวนการจัดทํากฎหมายพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 

   1. ผูมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ มี 3 ฝาย คือ 
    1.1 คณะรัฐมนตรี 
    1.2 สส. จํานวนไมนอยกวา 20 คน  
    1.3 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10000 คน 
   2. ผูมีอํานาจในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ มี 2 ขั้นตอน คือ 
    2.1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    2.2 สมาชิกวุฒิสภา 
   3. ผูมีอํานาจตราพระราชบัญญัติ คือ พระมหากษัตริย 
   4. การบังคับใชกฎหมาย เกิดขึ้นเมื่อถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา  
5. เฉลย 3) รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร 
   เกณฑที่ใชในการกําหนดศักดิ์ของกฎหมายลายลักษณอักษรไทยนั้น

ใชองคกรผูตรากฎหมาย คือ ถาระบบการเมืองการปกครองถือวาองคกรใด
สูงสุด กฎหมายที่ออกโดยองคกรนั้นก็จะสูงสุดตามไปดวย องคกรใดสําคัญ
รองลงมากฎหมายที่ออกโดยองคกรนั้นก็มีศักดิ์ลดหลั่นลงมาตามลําดับ ดังนั้น
ลําดับศักดิ์กฎหมายลายลักษณอักษรของไทย อาจเรียงลําดับจากศักดิ์สูงสุดไป
หาต่ําสุดไดดังนี้ รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราช-
กําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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