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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดคือความหมายของพจนานุกรม 
 1) รายชื่อของคําเรียงตามลําดับตัวอักษร 
 2) หนังสือคูมือคนควาเรื่องคําและความหมายของคํา 
 3) หนังสือประกอบการคนควาที่มาของคํา 
 4) รายชื่อของคําที่มีความหมายแตกตางกัน  
2. ขอใดใชคําเปรียบเทียบผิด 
 1) ใจดําเหมือนอีกา   2) ขาวเหมือนสําลี 
 3) ตาโตเปนลูกมะนาว  4) ดําเหมือนเหนี่ยง  
3. คําคูใดไมใชคําสุภาพทั้งหมด 
 1) โค - กระบือ   2) ฟกเหลือง - ถั่วเพาะ 
 3) เยื่อเคย - หอยอีรม 4) ปลาหาง - ปลายาว  
4. คําราชาศัพทในขอใดใชเฉพาะพระมหากษัตริยเทานั้น 
 1) ฉลองพระบาท   2) ทรงเครื่องใหญ 
 3) เครื่องวาง   4) พระโลหิต  
5. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 1) ลาดยาง 2) มลทิน 3) รากเหงา 4) ภาระกิจ  
6. ขอใดเปนคําสัมผัสคลองจอง 
 1) ปากวา - ตาขยิบ  2) ปากหอย - ปากป ู
 3) ปากเปน - ชักยนต  4) ปากเนา - ปากหนอน 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1.   

  
 หมายเลข 1  ไดแก เทือกเขาขอใด 
 1) เทือกเขาสันกําแพง  2) เทือกเขาภูพาน 
 3) เทือกเขาพนมดงรัก  4) เทือกเขาดงพญาเย็น  
2. ถาตองการปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคควรเนนองคประกอบ

ดานใดมากที่สุด 
 1) ดานสุขภาพ แข็งแรง โภชนาการดี 
 2) ดานจิตใจ มีวินัย ซื่อสัตย อดทน คุณธรรม 
 3) ดานสติปญญา มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
 4) ดานสุขภาพ เจตคติ คานิยม เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. บุคคลขอใดเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินคดีความของศาล 
 1) นายแดงเปนผูพิพากษา 2) นายขาวเปนพนักงานอัยการ 
 3) นายเขียวเปนประธานศาลฎีกา 4) นายมวงเปนพนักงานสอบสวน  
4. ภาพถายจากดาวเทียมประเภทใดนํามาใชประโยชนแกมนุษยชาติอยางกวางขวาง 
 1) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 2) ดาวเทียมสมุทรศาสตร 
 3) ดาวเทียมสํารวจแผนดิน 4) ดาวเทียมสํารวจอวกาศ  
5. การดําเนินนโยบายตามหลักประชาธิปไตยของสมาชิกสหกรณในการประชุม

วิธีการใดถูกตองที่สุด 
 1) การประชุมแบบลับ  
 2) ผูถือหุนมากกวามีสิทธิออกเสียง 
 3) ประธานในที่ประชุมเปนผูตัดสินใจ 
 4) ทุกคนมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง  
6. แนวทางปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดลอมดวยการนําถุงผาไปใสของเมื่อจายตลาด

จัดเปนการจัดการ 1A3R ขอใด 
 1) Avoid 2) Reduce 3) Reuse 4) Recycle 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) รายชื่อของคําเรียงตามลําดับตัวอักษร 
   พจนานุกรม มาจากคําวา “พจน” หมายถึง คํา และ “อนุกรม” 

แปลวา ลําดับ 
   ดังนั้น พจนานุกรม จึงหมายถึง รายชื่อคําตามลําดับ  
2. เฉลย 3) ตาโตเปนลูกมะนาว 
   ที่ถูกตอง คือ ตาโตเปนไขหาน  
3. เฉลย 3) เยื่อเคย - หอยอีรม 
   คําวา “หอยอีรม” คําสุภาพใชคําวา “หอยนางรม” 
  1) โค เปนคําสุภาพ  วัว เปนคําไมสุภาพ 
   กระบือ เปนคําสุภาพ  ควาย เปนคําไมสุภาพ 
  2) ฟกเหลือง เปนคําสุภาพ  ฟกทอง เปนคําไมสุภาพ 
   ถั่วเพาะ เปนคําสุภาพ  ถั่วงอก เปนคําไมสุภาพ 
  4) ปลาหาง เปนคําสุภาพ ปลาชอน เปนคําไมสุภาพ 
   ปลายาว เปนคําสุภาพ  ปลาไหล เปนคําไมสุภาพ  
4. เฉลย 1) ฉลองพระบาท 
  2) ทรงเครื่องใหญ แปลวา ตัดผม 
  3) เครื่องวาง แปลวา อาหารวาง 
  4) พระโลหิต แปลวา เลือด  
5. เฉลย 4) ภาระกิจ 
   ภาระกิจ ที่ถูกตอง คือ ภารกิจ 

6. เฉลย 1) ปากวา - ตาขยิบ 
   ปากวา - ตาขยิบ มีสัมผัสคลองจองระหวางคําวา วา กับ ตา 

เพราะเสียงสระเดียวกัน  
  2), 3) และ 4) คําหลังของขอความแรกไมสัมผัสกับคําแรกของขอ

ความหลัง  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เทือกเขาพนมดงรัก 
   เทือกเขาพนมดงรักเปนเทือกเขาที่กั้นระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา  
2. เฉลย 2) ดานจิตใจ มีวินัย ซื่อสัตย อดทน คุณธรรม 
   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 ยึดหลักที่สอดคลองกับ

อุดมการณ ดังนี้ 
   1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใฝรูมีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียง
ตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลง
ไดอยางเทาทันและชาญฉลาดและมีความเปนประชาธิปไตย 

   2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทยใหมีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติมีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการ
ประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย 
และสังคมโลก  

3. เฉลย 1) นายแดงเปนผูพิพากษา 
   ผูพิพากษา คือบุคคลที่มีหนาที่พิจารณาคดีความของศาล จึงเปน  

ผูที่มีอํานาจสูงสุดในศาล หนาที่สําคัญของผูพิพากษา คือดําเนินการใหเกิด
ความยุติธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต  

   พนักงานอัยการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง 
ดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษา ดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 

   พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจ
และหนาที่ทําการสอบสวน  

4. เฉลย 3) ดาวเทียมสํารวจแผนดิน 
   ดาวเทียมสํารวจแผนดินเปนดาวเทียมที่สํารวจและเก็บขอมูลบน

พื้นผิวโลก เชน สํารวจพื้นที่ปา แหลงน้ํา การใชที่ ดิน การวางผังเมือง         
การสํารวจทรัพยากร เปนตน จึงนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง ไดแก 
ดาวเทียม LANDSAT, ดาวเทียม SPOT, ดาวเทียม IRS เปนตน  

5. เฉลย 4) ทุกคนมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง 
   หลักประชาธิปไตยของสมาชิกสหกรณในการประชุมทุกคนมีสิทธิ

ออกเสียงคนละ 1 เสียง ตรงกับหลัก ความเสมอภาค ในระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่วาทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได 1 เสียง (One Man 
One Vote)  

6. เฉลย 1) Avoid 
   Avoid-หลีกเลี่ยง หรืองดใชของที่ไมจําเปน ของที่ใชครั้งเดียวแลว

ทิ้งเลย ของที่ใชเปนธรรมเนียมไมตองใชก็ได เชน หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก 
ขวดน้ําอัดลมวันเวย จานชามถวยที่ใชแลวทิ้งเลย กระดาษหอของขวัญที่    
ยอยสลายไมได การดอวยพรตางๆ มีดโกนพลาสติก กลองนมยูเอชที (UHT) 
รวมถึงของกระจุกกระจิกที่ซื้อมาแลวทําประโยชนอะไรไมได แปบเดียวก็ตองทิ้ง
กลายเปนขยะ เวลาไปจายของที่ตลาดหรือหางสรรพสินคาควรใชถุงผาแทน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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สามารถใชกับพระบรมวงศานุวงศ
ขึ้นไป ถึงพระมหากษัตริย 


