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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. คําวา “เกลือ” ไมมีรูปสระใดประกอบอยู 
 1) ฝนทอง 2) พินทุอิ 3) ไมหนา 4) ฟนหนู  
2. คําวา “ปฏิทิน” มีมาตราตัวสะกดเหมือนคําใด 
 1) สารวัตร 2) พยายาม 3) เมษายน 4)  ธรรมรัตน  
3. ขอใดมีคําควบกล้ํามากที่สุด 
 1) เรือนอยลอยเควงควางอยูกลางทะเลกวาง 
 2) ผูคนเดินขวักไขวอยูในหางมาบุญครอง 
 3) การครอบครองของผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําทั้งปรับ 
 4) คุณไสวและคุณแสวงเปนปลื้มกับการปรับราคาน้ํามัน  
4. ขอใดใชไปยาลนอยไดถูกตอง 
 1) บานสวนมีผลไมมากมาย เชน เงาะ ลําไย มังคุด ฯ 
 2) พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วฯ  โปรดฯ  พระราชทานถุงยั งชีพแก

ผูประสบภัยน้ําทวม 
 3) กรุงเทพมหานครฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทย 
 4) วัดพระเชตุพนฯ เปนอารามหลวงแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก  
5. ขอใดมีคําวิเศษณขยายประธาน 
 1) หิ่งหอยตัวนอยถูกจิ้งจกกิน 2) งูกินกบสองตัว 
 3) นักเรียนชายถูกครูทําโทษ 4) ขาวโพดถูกครูตางชาติกิน  
6. ขอใดเทียบคําสามัญกับคําราชาศัพทไดถูกตอง 
 1) แมว → ศศะ   2) ปลิง → รากดิน 
 3) ที่นั่ง → อาสนะ   4) เครื่องใช → ปจจัย 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. บุคคลตามขอใดเปนผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ป พ.ศ. 2555 
 1) นางอลิซ มันโร นักเขียนเรื่องสั้นชาวแคนาดา 
 2) นายโม หยาง นักเขียนชาวจีน 
 3) นายฮิรายูกิ มูราคามิ นักเขียนชาวญี่ปุน 
 4) นายฟลลิป รอธ นักเขียนชาวอเมริกัน  
2. สถาปตยกรรมแบบไทย ขอใดมีความสัมพันธกันไมถูกตอง 
 1) รัชกาลที่ 4 - พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 
 2) รัชกาลที่ 5 - วัดเบญจมบพิตร 
 3) รัชกาลที่ 6 - อนุสาวรียทหารอาสา 
 4) รัชกาลที่ 7 - วัดสุทัศนเทพวราราม  
3. การรวมกลุมขอใดกลาวผิดความจริง 
 1) WTO องคการการคาโลกทําหนาที่ขจัดการกีดกันการคา 
 2) IMF กองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อการชวยเหลือประเทศที่มีปญหา

ดานการเงิน 
 3) ASEANS สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อการพัฒนาเปน

เขตการคาเสรี 
 4) EU เขตการคาเสรีทวีปยุโรป เพื่อการคาและการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. การพัฒนาอยางยั่งยืนปจจัยสําคัญประการแรกที่นํามาใชคือขอใด 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติ  2) ทรัพยากรมนุษย 
 3) ทรัพยากรวัฒนธรรม 4) ทรัพยากรสัตวปา  
5. ตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย ขอใดเปน “อสังหาริมทรัพย” 
 1) เรือกําปน   2) บานและที่ดิน 
 3) เครื่องบินจัมโบ   4) ตูขนาดใหญทําดวยไมสักทอง  
6. การอนุรักษทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอใดเปนมาตรการที่ใชไดผล

นอยที่สุด 
 1) จํากัดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกพืชผักผลไม 
 2) รักษาปริมาณน้ําในเขื่อนเก็บน้ําใหมีพอใชในฤดูแลง 
 3) รักษาความอุดมสมบูรณของปาตนน้ําลําธาร 
 4) ควบคุมการกําจัดน้ําเสียของชุมชน 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) ฝนทอง 
   ฝนทอง คือ รูปสระ   ซึ่งคําวา เกลือ ไมมีรูปสระนี้ 
  2) พินทุอิ คือ รูปสระ ิ  
  3) ไมหนา คือ รูปสระ เ  
  4) ฟนหนู คือ รูปสระ "   
2. เฉลย 3) เมษายน 
   เมษายน มีตัวสะกดมาตราแม ก กา, ตัวสะกดมาตราแม ก กา 

และตัวสะกดมาตราแมกน ตามลําดับ เหมือนคําวา ปฏิทิน 
  1) สารวัตร มีตัวสะกดมาตราแม ก กา, ตัวสะกดมาตราแม ก กา 

และตัวสะกดมาตราแมกด ตามลําดับ 
  2) พยายาม มีตัวสะกดมาตราแม ก กา, ตัวสะกดมาตราแม ก กา 

และตัวสะกดมาตราแมกม ตามลําดับ 
  4) ธรรมรัตน มีตัวสะกดมาตราแม ก กา, ตัวสะกดมาตราแม ก กา 

และตัวสะกดมาตราแมกด ตามลําดับ  
3. เฉลย 1) เรือนอยลอยเควงควางอยูกลางทะเลกวาง 
   มีคําควบกล้ํา 4 คํา คือ เควง ควาง กลาง กวาง 
  2) มีคําควบกล้ํา 3 คํา คือ ขวัก ไขว ครอง 
  3) มีคําควบกล้ํา 3 คํา คือ ครอบ ครอง ปรับ 
  4) มีคําควบกล้ํา 2 คํา คือ ปลื้ม ปรับ  
4. เฉลย 4) วัดพระเชตุพนฯ เปนอารามหลวงแหงหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก 
  1) เปนการใชไปยาลใหญ 
  2) โปรดเกลาโปรดกระหมอม ควรเขียนเปน โปรดเกลาฯ 
  3) กรุงเทพมหานคร ควรเขียนเปน กรุงเทพฯ  
5. เฉลย 4) ขาวโพดถูกครูตางชาติกิน 
   “ตางชาต”ิ เปนคําวิเศษณขยายประธาน “คร”ู 

6. เฉลย 3) ที่นั่ง → อาสนะ 
   ที่นั่ง คําราชาศัพทสําหรับพระสงฆ ที่ถูกตอง ใชคําวา อาสนะ 
  1) แมว คําสุภาพหรือคําราชาศัพท ที่ถูกตอง ใชคําวา วิฬาร 
  2) ปลิง คําสุภาพหรือคําราชาศัพท ที่ถูกตอง ใชคําวา ชัลลุกา 
  4) เครื่องใช คําราชาศัพทสําหรับพระสงฆ ที่ถูกตอง ใชคําวา อัฐบริขาร 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 2) นายโม หยาง นักเขียนชาวจีน 
   คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลประกาศชื่อ นายโม หยาง 

นักเขียนวรรณกรรมชาวจีน เปนผูรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมประจําป 
พ.ศ. 2555 ทําใหนายโม หยาง เปนศิลปนสาขาวรรณกรรมคนแรกของจีนที่
ไดรับรางวัลทรงเกียรติระดับโลก 

   โดยมีผลงานเขียนเรื่อง “ขาวฟางสีชาด” หรือ “เรด ซอรกึม” เปนงาน
เขียนที่ “สรางจินตภาพใหเปนจริง” โดยรวมเอาตํานานโบราณ ประวัติศาสตร 
และความเปนไปของสังคมในปจจุบันเขาไวดวยกันอยางลงตัวที่สุด  

2. เฉลย 4) รัชกาลที่ 7 - วัดสุทัศนเทพวราราม 
   วัดสุทัศนเทพวราราม เปนวัดประจํารัชกาลที่ 8  
   วัดชนะสงคราม เปนวัดประจํารัชกาลที่ 7   
3. เฉลย 4) EU เขตการคาเสรีทวีปยุโรป เพื่อการคาและการทองเที่ยว 
   สหภาพยุโรป (European Union : EU) เปนองคกรความรวมมือ

ระหวางประเทศ ซึ่งพัฒนามาจาก “กลุมประชาคมยุโรป” (European 
Community : EC) มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม 

   วัตถุประสงคของสหภาพยุโรป คือ การสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิก ทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ  

4. เฉลย 2) ทรัพยากรมนุษย 
   มนุษย คือ สัตวที่รูจักใชเหตุผล สัตวที่มีจิตใจสูง 
   ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเปนทรัพย 
   พัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ 
   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ 

การทําใหมนุษยเจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคม
และในประเทศ 

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่
สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มความรู และทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ดังนั้นการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอน
เปนประการแรก และดานอื่นๆ จะพัฒนาตามมา  

5. เฉลย 2) บานและที่ดิน 
   มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติด

อยูกับที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และ
หมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย  

6. เฉลย 1) จํากัดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกพืชผักผลไม 
   การอนุรักษน้ํา (Water Conservation) หมายถึง การกักเก็บน้ํา      

ที่ไหลบาบนผิวดินและใหมีการสูญเสียน้ําโดยไมเกิดประโยชนนอยที่สุดหรือลด
ความตองการน้ํา การอนุรักษน้ําเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนควรดําเนินการ ดังนี้ 

   1. ควบคุมการกําจัดน้ําเสียของชุมชน 
   2. รักษาปริมาณน้ําในเขื่อนเก็บน้ําใหมีพอใชในฤดูแลง 
   3. รักษาความอุดมสมบูรณของปาตนน้ําลําธาร  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


