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วิชาภาษาไทย  
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-3 
 ชีวิตของเด็กแตละคน ในวัยเริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดออกมานั้น 
สวนใหญขึ้นอยูกับความเปนอยูและความสุขสบายของมารดา เพราะมารดาเปนทั้ง
แหลงกําเนิด เปนที่อาศัยพักพิงใหเติบโต ใหความอบอุน และเปนแหลงอาหารเพียง
แหลงเดียวเทานั้นในชีวิตของเด็กระยะนั้น หากแหลงที่พักพิงแหลงนี้ไมสมบูรณ 
หรือไมสมประกอบแลวทารกจะมีชีวิตอยูไมไดอยางแนนอน มีสาเหตุหลายประเภท
ที่ทําใหแหลงพักพิงของทารกไมสมบูรณ จนกระทั่งไมอาจอาศัยอยูตอไปได ตองมี
อันเปนไปตางๆ นานาเสียกอน สาเหตุสําคัญที่พบเสมอ ไดแก โรคภัยไขเจ็บของ
มารดา เชน โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโรหิตสูง โรคเหลานี้จะมี
ผลรายตอชีวิตในครรภ อาจจะแทงออกมาหรือทําใหเสียชีวิตไปกอนที่จะครบ
กําหนดคลอดก็ได สาเหตุตางๆ ที่ทําใหมารดาไมสมบูรณตามที่ไดยกตัวอยางให
ทราบแลวนี้ หากมารดาไดรับการตรวจรักษาเยียวยาเสียแตตนมือ ก็อาจแกไข
ประคับประคองใหทารกมีชีวิตอยูไดจนครบกําหนดคลอดออกมาอยางปกติ ดวย
เหตุนี้เอง วงการแพทยทั่วไปจึงไดสนับสนุนงานดาน “การฝากครรภ” อยูจนถึง   
ทุกวันนี้  
1. จากขอความจะเห็นไดวาชีวิตของเด็กวัยเริ่มตน ขึ้นอยูกับสิ่งใดเปนสําคัญ 
 1) ความอบอุนของครอบครัว 2) ความอุดมสมบูรณของครอบครัว 
 3) สุขภาพและสุขนิสัยที่ดีของมารดา 4) สุขภาพและอนามัยของเด็ก  
2. สาเหตุสําคัญใดที่มีผลใหทารกในครรภเสียชีวิต 
 1) เกิดโรคภัยไขเจ็บ  2) โรคขาดสารอาหาร 
 3) มารดาไมสมบูรณ  4) ไมไดรับการเยียวยาที่ถูกวิธี  
3. ขอความนี้เขียนทํานองใด 
 1) แนะนํา   2) ชี้แจง 
 3) แสดงความคิดเห็น  4) วิชาการ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. 

 
 สัญลักษณ เสนความชันสูง (Contour Line) จะปรากฏในแผนที่ชนิดใด 
 1) แผนที่กายภาพ (Physical Maps) 2) แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) 
 3) แผนที่รัฐกิจ (Political Maps) 4) แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Maps)  
2. ระบบประมวลกฎหมายแตกตางจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีอยางไร 
 1) ใชคําพิพากษาที่ศาลเคยวางหลักไวแลวเปนหลักในการพิจารณา  
 2) ผูพิพากษาตีความกฎหมายเทาที่ลายลักษณอักษรบัญญัติไวเทานั้น 
 3) รัฐสภาบัญญัติกฎหมาย แตผูพิพากษามีอํานาจในการตีความกฎหมาย 
 4) ผูพิพากษาตองคนหากฎหมายที่จะนํามาตัดสินคดีความจากกฎหมาย     

ลายลักษณอักษรกอน 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. หากรถยนตนําเขามีราคาลดลงจนเทากับราคารถยนตที่ประกอบในประเทศ 

พฤติกรรมการบริโภคใดจะไมเกิดขึ้นตามกฎของอุปสงค 
 1) รถยนตนําเขาจะปรับราคาและคุณภาพใหอยูในระดับเดียวกับรถยนต

ประกอบในประเทศ 
 2) โรงงานประกอบรถยนตจะปรับปรุงการผลิตรถยนตใหมีคุณภาพเทียบเทา

รถยนตนําเขา 
 3) ราคาน้ํามันจะปรับตัวสูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการใชของผูขับขี่รถยนตที่

เพิ่มขึ้นตาม 
 4) รัฐบาลจะมีนโยบายและแนวทางสนับสนุนใหเกิดการซื้อรถยนตมากขึ้น 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) สุขภาพและสุขนิสัยที่ดีของมารดา 
   สังเกตจากขอความ “ชีวิตของเด็กแตละคน ในวัยเริ่มตนตั้งแต

ปฏิสนธิ จนกระทั่งคลอดออกมานั้น สวนใหญขึ้นอยูกับความเปนอยูและ
ความสุขสบายของมารดา...”  

2. เฉลย 3) มารดาไมสมบูรณ 
   สังเกตจากขอความเนนใหมารดาฝากครรภเพื่อดูแลมารดาและเด็ก

ตั้งแตแรก  
3. เฉลย 1) แนะนํา 
   ขอความมีน้ําเสียงแนะนําใหฝากครรภเมื่อตั้งครรภเพื่อจะไดเปน

การดูแลชีวิตเด็ก 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 1) แผนที่กายภาพ (Physical Maps) 
   เสนชั้นความสูง (Contour Line) คือ เสนสมมติของระดับที่คงที่

บนพื้นดิน ซึ่งไดจากการลากเสนคงที่ผานจุดตางๆ บนพื้นดิน ที่มีคาระดับ
เทากัน แสดงลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่  

   - เสนชั้นความสูงที่มีคาเปนบวก (+) จะแสดงคาความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  

   - เสนชั้นความสูงที่มีคาเปนลบ (-) จะแสดงคาความสูงใต
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

   แผนที่กายภาพ (Physical Maps) แสดงลักษณะภูมิประเทศ โดย
ใชสัญลักษณแทนสวนตางๆ ของภูมิประเทศ และสีเปนเครื่องหมายแสดงความ
สูงต่ําของภูมิประเทศ (สีน้ําตาลแสดงถึงภูเขา สีฟาแสดงถึงพื้นน้ํา สีเขียวแสดง
ถึงที่ราบ) เชน 

   - แผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศ 
   - แผนที่แสดงภูเขาและแมน้ําในภาคเหนือ 

   แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) 
   - แสดงการกระจายตัวและลักษณะการวางตัวของ หินแข็งที่โผล

บริเวณผิวโลก (Outcrop) หรือของหนวยหิน (Rock Unit) ซึ่งอาจโผลหรือ
วินิจฉัยไดวาอยูใตดินในบริเวณนั้น 

   - แสดงชั้นตะกอนและวัสดุปกคลุมตางๆ ที่ยังไมแข็งตัว สวนมาก
จัดทําโดยกรมทรัพยากรธรณี 

   แผนที่รัฐกิจ (Political Maps) แสดงอาณาเขต แบงเขตการ
ปกครอง แสดงที่ตั้งของเมือง เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดและภาค 
โดยจะตองแสดงชื่อเมืองสําคัญ และอาจมีการใชสีตางๆ มาแบงอาณาเขตได 

   แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Maps) แสดงการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของมนุษย 

   - แผนที่แสดงแหลงทรัพยากรแรธาตุในประเทศ 
   - แผนที่แสดงแหลงเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ 
   - แผนที่แสดงเขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. เฉลย 4)  ผูพิพากษาตองคนหากฎหมายที่จะนํามาตัดสินคดีความจาก

กฎหมายลายลักษณอักษรกอน 
   ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 
   ใชกันในเครือจักรภพอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยจะใชคําพิพากษา

ที่ศาลเคยวางหลักไวแลวเปนหลักในการพิจารณา มีกฎหมายที่บัญญัติโดย
รัฐสภา แตจะใหอํานาจผูพิพากษาในการตีความกฎหมายอยางมาก จึงลดทอน
ความสําคัญของกฎหมายของรัฐสภาลง และจะตีความในลักษณะจํากัดเทาที่
ลายลักษณอักษรไวบัญญัติเทานั้น เชน ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ, 
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด, อินเดีย 

   ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) 
   ใชกันในภาคพื้นทวีปยุโรป มีหลักกฎหมายสืบทอดมาจากหลัก

กฎหมายโรมัน ในการเรียนการสอนกฎหมายของบางประเทศ เชน เยอรมนี 
จะตองเรียนรูภาษาลาตินกอนจึงจะสามารถเรียนกฎหมายได ระบบกฎหมายนี้ 
ผูพิพากษาสามารถตีความกฎหมายลายลักษณอักษรในลักษณะขยายความได 
โดยมีหลักวา ผูพิพากษาจะตองคนหากฎหมายที่จะนํามาตัดสินคดีความจาก
กฎหมายลายลักษณอักษรกอน หากไมไดจึงจะใชหลักกฎหมายทั่วไป และ
กฎหมายจารีตประเพณี ประเทศที่ใชระบบนี้ ไดแก ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, 
ญี่ปุน, ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย, ไทย เปนตน  

3. เฉลย 1) รถยนตนําเขาจะปรับราคาและคุณภาพใหอยูในระดับเดียวกับ
รถยนตประกอบในประเทศ 

   สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ 
   - ภาคการผลิตในโรงงานประกอบรถยนตก็จะปรับปรุงการผลิต

รถยนตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหใกลเคียงกับรถยนตนําเขาในตนทุนที่
ไมเปลี่ยนแปลง 

   - แนนอนวาอุปสงคตอน้ํามันก็จะสูงขึ้นตาม ทําใหราคาน้ํามันก็
จะปรับสูงขึ้นตาม 

   - รัฐบาลอาจออกนโยบายลดภาษีสําหรับผูบริโภคที่ซื้อรถยนตที่
ประกอบในประเทศ เพื่อกระตุนใหเกิดการใชจายที่ไมขาดดุล 

   สิ่งที่จะไมเกิดขึ้นเลย คือ รถยนตนําเขาจะปรับราคาและคุณภาพให
อยูในระดับเดียวกับรถยนตประกอบในประเทศ เพราะตนทุนการผลิตนั้น
เกิดขึ้นกอนจากตางประเทศ และเปนที่ทราบกันดีวามีคุณภาพมาตรฐานที่สูง
กวาอยูแลว  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


