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วิชาภาษาไทย  
1. โก น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําดวยแปงขาวเหนียวผสมน้ําตาลทราย อัดใส

พิมพเปนรูปตางๆ. 
 โกก ๑ น. ไมรูปโคงปลายทั้ง ๒ ขางงอขึ้นเล็กนอย ใชพาดคอวัวหรือคอควาย

สําหรับลากเลื่อน เปนตน,  คอมตะโกก หรือตะโหงก ก็เรียก. 
  ว. เสียงดังอยางเคาะไมดวยกะลา. โกกเกก ก. คดโกง, เกะกะ

ระราน, เกกมะเหรก, เชน มีกิริยา  โกกเกกรายกาจ. (ม. กาพยกุมาร
บรรพ). 

 โกก ๒ (ถิ่น - ปกษใต) ว. คอก เชน แขนโกก วา แขนคอก. 
 โกกนุท [โกกะนุด] น. บัวแดง. (ป.,ส. โกกนท). 
 โกกิล -, โกกิลา [-ละ-] น. นกดุเหวา เชน โกกิลาหรือจะฝาเขาฝูงหงส. (ม. รายยาว 

ทานกัณฑ). (ป., ส.). 
 โกโก ๑ น. ชื่อเครื่องดื่มที่ทํามาจากเมล็ดผลโกโก. 
 โกโก ๒ น. ชื่อตนไมชนิด Theobroma cacao L. ในวงศ Sterculiaceae 

ดอกเล็ก สีขาวอมเหลือง หรือขาวอมชมพู ออกตามกิ่งและลําตน    
ผลคลายมะละกอ ขนาดเล็ก ผิวแข็งขรุขระ สีน้ําตาล เมล็ดแกคั่ว   
แลวบดเปนผง ใชชงเปนเครื่องดื่มและทําขนมได. 

 มีคําที่ระบุวาใชเฉพาะแหงกี่คํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา  
2.  “เยียใดไฉนดู กรครู ธ ลวงกลี 
 ขอใหญอะไรมี ทุรเหตุจะเสียจะหาย” 
 บทประพันธขางตนเปนฉันทชนิดใด 
 1) อินทรวิเชียรฉันท  2) อินทวงศฉันท 
 3) วิชชุมมาลาฉันท   4) ภุชงคประยาตฉันท  
3. “ผมรูดีวาเมียใครๆ มีไสติ่งอันเดียว แตผมไมไดมีเมียคนเดียวเหมือนหมอนะครับ” 
 ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
 1) ผูหญิงทุกคนมีไสติ่งอันเดียว 2) เมียทุกคนมีไสติ่งอันเดียว 
 3) หมอมีเมียคนเดียว  4) ผมมีเมียคนเดียว  
4.  “นับตั้งแต ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ราชบัณฑิต ริเริ่มใชคําวา “โลกานุวัตร”    

ในความหมายของคําวา Globalization เปนตนมา เมื่อไมกี่ปมานี้ก็มีคนใชคําวา 
“โลกานุวัตร” กันอยางกวางขวาง ทั้งในการพูด การเขียน เพราะยังไมมีคําใดใช
แทนความหมายนั้นได 

  แตมีผูรูจํานวนไมนอยยังไมเห็นชอบดวย ผูเขียนก็ยังไมเห็นดวยในความหมาย
ของคําวา “โลกานุวัตร” เพราะคํานี้ความหมายตรงๆ ก็คือ เปนไปตามกระแสโลก 
ความประพฤติตามโลก ไมตรงกับความหมายของ Globalization ในภาษาอังกฤษ 
ซึ่งหมายถึง การแผถึงกันทั่วโลก” 

 การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด 
 1) ความรู 2) ความเชื่อ 3) คานิยม 4) ประสบการณ  
5.  “โลกเราวันนี้เกิดความวุนวายไปทุกมิติ ทางกายภาพ ภาวะโลกรอนไดกอ   

ภัยพิบัติไปทั่ว เพื่อใหโลกกลับคืนสูธรรมชาติที่สมดุล เปนภัยพิบัติที่ทําใหวิถี
ชีวิตของมนุษยตองเปลี่ยนแปลง” ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 

 1) ภัยพิบัติเกิดจากภาวะโลกรอน 
 2) ธรรมชาติสมดุลเกิดจากน้ํามือมนุษย 
 3) วิถีชีวิตของมนุษยไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
 4) ภาวะโลกรอนทําใหวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. วิกฤติเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 มีสาเหตุสําคัญมาจากขอใด 
 1) เงินบาทแข็งคาเกินไป ทําใหดุลการคาขาดดุลมาก 
 2) เงินบาทออนคาเกินไป ทําใหดุลงบประมาณขาดดุลมาก 
 3) เงินบาทแข็งคาเกินไป ทําใหบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมาก 
 4) เงินบาทออนคาเกินไป ทําใหดุลการชําระเงินขาดดุลมาก  
2. ความเปนรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมนั้นจะเห็นความแตกตางอยางเดนชัดในประเด็นใด

มากที่สุด 
 1) ประมุขของรัฐ 2) ผูบริหารของรัฐ 3) จํานวนรัฐบาล 4) ประชากรของรัฐ  
3. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อวิพากษวิจารณการทํางานของฝายรัฐบาล 

มีความเกี่ยวของกับหลักการประชาธิปไตยขอใดมากที่สุด 
 1) หลักนิติธรรม   2) หลักเสียงขางมาก 
 3) หลักความเสมอภาค  4) หลักการมีสวนรวมของประชาชน  
4. ที่ราบสูงทิเบตเปนเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนที่ราบสูงประเภทใด 
 1) ที่ราบสูงรูปโตะ   2) ที่ราบสูงทวีป 
 3) ที่ราบสูงระหวางภูเขา 4) ที่ราบสูงเชิงเขา  
5. ชนชั้นเจานายและขุนนางมีความแตกตางกันในประเด็นใดมากที่สุด 
 1) การเขาสูชนชั้น   2) หนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติ 
 3) สิทธิที่ไดรับ   4) ผลประโยชนจากชนชั้น 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 1) 1 คํา 
   คําที่ระบุวาใชเฉพาะแหง มี 1 คํา คือ โกก ๒ 
   คํายอในวงเล็บหนาบทนิยามบอกลักษณะคําที่ใชเฉพาะแหง โกก ๒ 

(ถิ่น-ปกษใต) คือ คําที่เปนภาษาเฉพาะถิ่น เชน (ถิ่น-ปกษใต) คือ คําที่เปนถิ่น
ภาคใต (ถิ่น-พายัพ) คือ คําที่เปนภาษาถิ่นภาคพายัพ (ถิ่น-อีสาน) คือ คําที่เปน
ภาษาถิ่นภาคอีสาน  

2. เฉลย 2) อินทวงศฉันท 
   อินทวงศฉันท ใชแผนผังบทประพันธ ดังนี้ 
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3. เฉลย 4) ผมมีเมียคนเดียว 
   ผมมีเมียคนเดียว - ไมสอดคลองกับขอความที่กําหนด 
  1) ผูหญิงทุกคนมีไสติ่งอันเดียว - เมียใครๆ มีไสติ่งอันเดียว 
  2) เมียทุกคนมีไสติ่งอันเดียว - เมียใครๆ มีไสติ่งอันเดียว 
  3) หมอมีเมียคนเดียว - ผมไมไดมีเมียคนเดียวเหมือนหมอ  
4. เฉลย 1) ความรู 
   การแสดงทรรศนะในขอความของผูเขียนนั้นเกิดจากความรู สังเกต

จากขอความ “แตมีผูรูจํานวนไมนอยยังไมเห็นชอบดวย”  
5. เฉลย 2) ธรรมชาติสมดุลเกิดจากน้ํามือมนุษย 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) เงินบาทออนคาเกินไป ทําใหดุลการชําระเงินขาดดุลมาก 
   วิกฤติเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกวา 

“วิกฤติตมยํากุง” หมายถึง วิกฤติเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ไทยในยุครัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลอยตัวคาเงินบาท ทําให
คาเงินบาทออนตัวอยางทันที จากเดิม 25.60 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ เปน 
28.75 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ เพียง 24 ชั่วโมง และคาเงินบาทออนลง
ตามลําดับ ในชวงต่ําสุดเคยตกลงถึง 55 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

   ธนาคารแหงประเทศไทยในการพยุงคาเงินบาท ทําใหเงินสํารอง
เงินตราตางประเทศหมดคลังจนตองขอกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เพื่อพยุงฐานะทางการเงินของประเทศ และรัฐบาลไทยจําตองยอมรับเงื่อนไข
ตางๆ ที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดขึ้น และทําใหดุลการชําระเงิน
ขาดดุลมาก  

2. เฉลย 3) จํานวนรัฐบาล 
   รูปแบบของรัฐแบงใหญๆ ได 2 ประเภท คือ 
   1. รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่กําหนดอํานาจทางการเมืองใหกับรัฐบาลกลาง

เพียงแหงเดียว โดยรัฐบาลกลางมีอํานาจในการบริหารประเทศและออกกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รัฐเดี่ยวมักจะมีพื้นที่ขนาดเล็ก 
ประชาชนภายในประเทศจะมีวัฒนธรรมแบบอยางเดียวกัน และจะมีคํานําหนา
ชื่อรัฐเปนราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐ เชน ไทย ญี่ปุน ฟลิปปนส อังกฤษ 
เปนตน 

   2. รัฐรวม คือ รัฐที่กําหนดใหมีรัฐบาล 2 ระดับในรัฐ คือ รัฐบาลกลาง 
ซึ่งตั้งอยูในเมืองหลวงของรัฐนั้นๆ โดยจะมีอํานาจในการบริหารในเรื่องที่สําคัญๆ 
ที่เกี่ยวของกับประโยชนสวนรวมของประชาชน รัฐบาลทองถิ่น หรือรัฐบาลมลรัฐ 
หรือรัฐบาลของแควน ซึ่งจะมีอํานาจในการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวของกับทองถิ่น
หรือมลรัฐหรือแควนโดยเฉพาะ รัฐรวมมักจะมีพื้นที่กวางขวางใหญโต ประชาชน
จะมีความหลายหลากในเชื้อชาติ ศาสนา ขนบประเพณี และสวนใหญจะมีคํา
นําหนาชื่อรัฐเปนสหรัฐ สหพันธรัฐ สหภาพ เชน สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐ
เยอรมนี สหภาพเมียนมาร สหพันธรัฐมาเลเซีย เปนตน   

3. เฉลย 4) หลักการมีสวนรวมของประชาชน 
   ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 

และเพื่อประชาชน ดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีหลักการที่
สําคัญ ไดแก ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย, การมีสวนรวมของประชาชน, 
การยึดหลักนิติธรรม, การมีสิทธิ และการยึดหลักการใชเสียงขางมาก  

4. เฉลย 3) ที่ราบสูงระหวางภูเขา 
   ที่ราบสูงทิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนที่ราบสูงระหวางภูเขา 
  1) และ 2) ที่ราบสูงรูปโตะ และที่ราบสูงทวีป จัดเปนที่ราบสูงประเภท

เดียวกัน เชน ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย หรือที่ราบสูงโคราชในประเทศไทย  
  4) ที่ราบสูงเชิงเขาจะมีภูเขาอยูบริเวณดานใดดานหนึ่ง เชน ที่ราบสูง  

ปาตาโกเนียในอาเจนตินา  
5. เฉลย 1) การเขาสูชนชั้น 
   ชนชั้นเจานาย หรือพระบรมวงศานุวงศ หมายถึง กลุมพระราชวงศ

ที่มีเชื้อสายรวมกับพระมหากษัตริย คือ เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา    
ซึ่งจะเห็นไดวาเจานายในพระราชวงศนั้นมีศักดินามาตั้งแตแรกประสูติ 

   ชนชั้นขุนนาง หมายถึง สามัญชนหรือไพรที่มีโอกาสเขาถวายตัวเขา
รับราชการกับพระมหากษัตริย จนไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริยใหมียศ 
และศักดินาสูงขึ้นตามลําดับ โดยบุคคลที่เขารับราชการนั้นตองมีศักดินาตั้งแต 
400 ขึ้นไป จึงจะไดรับการยกยองเปน “ขุนนาง” ไดรับฐานันดรศักดิ์ประกอบดวย ยศ 
ตําแหนง และราชทินนาม และศักดินาของชนชั้นขุนนางอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามความชอบ หรือความผิดที่มีตอแผนดินเชนเดียวกับชนชั้นเจานาย 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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