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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 2/3)  
  
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดใชลักษณนามไมถูกตอง 
 1) เกวียนเลมนี้บรรทุกคนไดสิบคน 2) ที่นาผืนนี้กวางใหญไพศาล 
 3) จักรเย็บผาตัวนี้เกามากแลว 4) คุณตามีสวนทุเรียนหลายขนัด  
2. ขอใดมีคําซอนตางไปจากขออื่น 
 1) ขัดถู  ดูแล  คนหา  2) กักขัง  แนะนํา  ผูกผัน 
 3) ทรัพยสิน  รากเหงา  บานเรือน 4) ขัดแยง  ชื่นชม  ซักฟอก  
3. ขอใดเปนกริยาที่ตองมีกรรมมารับ 
 1) คุณพอนอนหลับ  2) นักรองกําลังรองเพลง 
 3) นองหัวเราะเสียงดัง  4) เมื่อวานนี้ฝนตกหนัก  
4. “ชายคา  ชายแครง  ชายตา  ชายธง ...”  คําเหลานี้จัดเปนคําชนิดใดใน

พจนานุกรม 
 1) คําตั้ง 2) ลูกคํา 3) ชนิดของคํา 4) คําชี้ทาง  
5. คําขอใดอานไมถูกตอง 
 1) บานเลขที่ 7/113  อานวา  บาน-เลก-ที่ เจ็ด ทับ หนึ่ง-หนึ่ง-สาม 
 2) 1.593  อานวา  หนึ่ง-จุด-หา-เกา-สาม 
 3) หมายเลขโทรศัพท 0 2227 2011  อานวา  หมาย-เลก-โทร-ระ-สับ     

สูน สอง-สอง-สอง-เจ็ด สอง-สูน-หนึ่ง-หนึ่ง 
 4) 9.50 เมตร  อานวา  เกา-จุด-หา-สูน-เมต  
6. ขอใดใชภาษาปาก 
 1) การพูดกับคุณครู  2) การพูดกับพระสงฆ  
 3) การพูดกับญาติผูใหญ 4) การพูดกับเพื่อนสนิท  
7. ขอใดใชคําไมถูกตอง 
 1) หลวงตาทําวัตรอยูในพระอุโบสถ 
 2) นางแดนแมวของแปนตกลูกแลวเมื่อวานนี้ 
 3) เมื่ออายุ 20 ป จอยก็อุปสมบทเปนพระภิกษุ 
 4) สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทแกประชาชน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 
 1) เด็กชายนักรบทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุครบ 7 ปบริบูรณ 
 2) นายธงชัยอายุครบบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ 
 3) นายกลาหาญตองไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเมื่ออายุครบ 19 ปบริบูรณ 
 4) นายธรรมนูญสมรสกับนางสาวสุดสวยเมื่ออายุครบ 17 ปบริบูรณ  
2. ดาวเทียมประเภทใดนํามาใชประโยชนแกมนุษยอยางกวางขวาง 
 1) ดาวเทียมสํารวจอวกาศ 2) ดาวเทียมสํารวจแผนดิน 
 3) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 4) ดาวเทียมสมุทรศาสตร  
3. ปญหาของทรัพยากรดินในขอใดที่รุนแรงและมีผลกระทบมากที่สุดในประเทศไทย 
 1) การใชที่ดินไมเหมาะสม 2) การพังทลายของดิน 
 3) การขาดการดูแลบํารุงรักษา 4) ปญหาการถือครองที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอใดบงชี้ลักษณะทางกายภาพของที่ราบภาคกลางตอนลางไดอยางชัดเจนที่สุด 
 1) การปลูกพืชผักและผลไมเมืองรอน 
 2) การสรางบานทรงไทย ใตถุนสูง หลังคาจั่ว 
 3) การเกิดแผนดินทรุดเมื่อสูบน้ําบาดาล 
 4) การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  
5. บุคคลใดไดรับการยกยองเปนบิดาแหงการพิมพไทย 
 1) ดร.ฟรานซิส บี.แซร  
 2) ดร.แดน บีช บรัดเลย 
 3) สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 4) สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ  
6. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6    

ทรงสงเสริมความคิดชาตินิยมของชาวไทยเปนรูปธรรมเดนชัดที่สุดตรงกับขอใด
มากที่สุด 

 1) ทรงมีพระราชดําริย้ําถึงความสามัคคี 
 2) ทรงประกาศใชธงไตรรงคเปนธงประจําชาติ 
 3) ทรงจัดตั้งกองเสือปาและลูกเสือเพื่อใหชาวไทยเกิดความรักชาติ 
 4) ทรงพระราชนิพนธบทประพันธตางๆ ที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับความรักชาติ  
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)       

มีวัตถุประสงคหลักตรงกับขอใด 
 1) สงเสริมสินคาเกษตรเพื่อการสงออก 
 2) กระจายรายไดและสงเสริมสินคา OTOP 
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการศึกษา 
 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพื้นฐานคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 3) จักรเย็บผาตัวนี้เกามากแลว 
   จักรเย็บผา ใชลักษณนามวา หลัง, คัน  
2. เฉลย 3) ทรัพยสิน  รากเหงา  บานเรือน 
   ทรัพยสิน รากเหงา บานเรือน เปนคําซอนที่เปนคํานามทั้ง 3 คํา 
  1), 2) และ 4) เปนคําซอนที่เปนคํากริยา  
3. เฉลย 2) นักรองกําลังรองเพลง 
   คําวา “เพลง” เปนกรรม  
4. เฉลย 2) ลูกคํา 
   ลูกคําของคําตั้ง หรืออนุพจน คําตั้ง คือ คําวา “ชาย”  
5. เฉลย 4) 9.50 เมตร  อานวา  เกา-จุด-หา-สูน-เมต 
   ที่ถูกตอง 9.50 เมตร  อานวา  เกา-เมด-หา-สิบ-เซ็น-ติ-เมด  
6. เฉลย 4) การพูดกับเพื่อนสนิท 
  1), 2) และ 3) ตองใชภาษาทางการหรือกึ่งทางการ  
7. เฉลย 2) นางแดนแมวของแปนตกลูกแลวเมื่อวานนี้ 
   ตกลูก ใชกับสัตวใหญ เชน วัว ควาย ชาง ตองใชคําวา “ออกลูก” 

จึงจะถูกตอง 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) นายกลาหาญตองไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเมื่ออายุครบ 19 ป

บริบูรณ 
   การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินตองกระทําเมื่ออายุครบ 18 ปบริบูรณ 
  1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 

2554 กําหนดไววา ตั้งแต วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตนมา บุคคล   
ผูมีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปบริบูรณ ตองทําบัตรประจําตัวประชาชน 

  2) บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ 
  4) การสมรสระหวางชายหญิงกระทําไดเมื่ออายุครบ 17 ปบริบูรณ และ

ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาทั้งสองฝาย   
2. เฉลย 2) ดาวเทียมสํารวจแผนดิน 
   ดาวเทียมสํารวจแผนดิน เปนดาวเทียมที่สํารวจและเก็บขอมูลบน

พื้นผิวโลก เชน สํารวจพื้นที่ปาไม แหลงน้ํา การใชที่ดิน การวางผังเมือง ฯลฯ 
จึงนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ไดแก ดาวเทียม LANDSAT และ
ดาวเทียม MOS เปนตน  

3. เฉลย 1) การใชที่ดินไมเหมาะสม 
   ปญหาทรัพยากรดินที่มีปญหาและมีความรุนแรง หมายถึง ดินที่มี

สมบัติทางกายภาพและเคมีไมเหมาะสม หรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูก 
ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตคอนขางนอยกวาปกติ  

4. เฉลย 2) การสรางบานทรงไทย ใตถุนสูง หลังคาจั่ว 
   ลักษณะทางกายภาพของที่ราบภาคกลางตอนลาง เปนพื้นที่ราบลุม

แมน้ํา น้ําทวมขัง ดังนั้นการสรางบานสวนใหญเปนทรงไทย ใตถุนสูง หลังคาจั่ว 
เพื่อปองกันน้ําทวม  

5. เฉลย 2) ดร.แดน บีช บรัดเลย 
   ดร.แดน บีช บรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) คนไทยเรียกวา 

หมอบรัดเลยเปนมิชชันนารีชาวอเมริกัน เขามาเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศ
ไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ทําคุณประโยชนใหแกคนไทย ดังนี้ 

   1. เปนผูนําวิชาการแพทยแผนใหมมาเผยแพรในประเทศไทย เชน 
การผาตัด 

   2. ริเริ่มกิจการโรงพิมพในประเทศไทย เปนคนแรกที่ทําแทนพิมพ
เครื่องแรกและตัวพิมพอักษรภาษาไทยเขามาในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2377 

   3. เปนผูออกหนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรก คือ “บางกอก-      
รีคอรเดอร”  

6. เฉลย 3) ทรงจัดตั้งกองเสือปาและลูกเสือเพื่อใหชาวไทยเกิดความรักชาติ  
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรง

พระราชทานกําเนิดกิจการเสือปาสําหรับเด็กชาย พระราชทานชื่อวา “ลูกเสือ”    
มีพระราชประสงคที่ใหเด็กชายจําหลักของการรักชาติ สําคัญ 3 ประการ คือ  

   1. ความจงรักภักดีตอผูทรงดํารงตําแหนงผูนําประเทศ โดย
ถูกตองตามนิติธรรมประเพณี 

   2. ความรักชาติบานเมือง และนับถือพระศาสนา  
   3. ความสามัคคีในคณะ และไมทําลายซึ่งกันและกัน  
7. เฉลย 4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพื้นฐานคนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.      

2550-2554 มีวัตถุประสงคหลัก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก
พื้นฐานคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และคํานึงถึง 

   1. ดําเนินการในทางสายกลาง 2. ความสมดุลและยั่งยืน 
   3. รูจักประมาณอยางมีเหตุผล 4. มีภูมิคุมกัน รูทันโลก 
   5. เสริมสรางคุณภาพ 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


