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วิชาภาษาไทย  
1. พิจารณาขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
 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. 

 มีคําที่เปนคําตั้งหรือแมคํากี่คํา 
 1) 1 คํา 2) 2 คํา 3) 3 คํา 4) 4 คํา  
2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มิไดใชกลวิธีใดในการเขียนเรื่อง    

โคลนติดลอ ตอนนิยมความเปนเสมียน 
 1) ทรงใชยอหนาสั้นเพื่อดึงความสนใจของผูอาน 
 2) นําเสนอปญหาจากสิ่งที่ผูอานคาดไมถึง 
 3) ใชประโยคคําถามสลับการตอบ 
 4) ใชประโยคคําถามเสมอ  
3.  “การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอื่นไมสําคัญ และไมมีความ

จําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือตองรอคอยเขาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทํา
แลว ถึงแมจะไมมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีจะตองเกิดขึ้นแนนอน” 

 ผูกลาวขอความขางตน เนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
 1) พลังแหงความดี   2) การทําความดี 
 3) ผลของการทําความดี 4) เหตุแหงการทําความดี  
4.  “นับตั้งแต ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ราชบัณฑิต ริเริ่มใชคําวา “โลกานุวัตร”    

ในความหมายของคําวา Globalization เปนตนมา เมื่อไมกี่ปมานี้ก็มีคนใชคําวา 
“โลกานุวัตร” กันอยางกวางขวาง ทั้งในการพูด การเขียน เพราะยังไมมีคําใด    
ใชแทนความหมายนั้นได 

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

 ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะ ตามลําดับ 
 1) ที่มา  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 2) ที่มา  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 
 3) ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 4) ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เหตุใดชนเผาเรรอนในทะเลทรายจึงอพยพยายถิ่นไปเรื่อยๆ 
 1) เปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 
 2) เพื่อรักษาอาณาเขตของตนไว 
 3) เพื่อหาแหลงน้ําสําหรับใชในครอบครัว 
 4) เพื่อหาพื้นที่สําหรับเปนแหลงอาหารของปศุสัตว  
2. กฎหมายขอใดมีความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1) พระราชบัญญัติการพนัน 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 3) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก  
3. แกสเรือนกระจกชนิดใดทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมในชั้นบรรยากาศ  

ของโลกมากที่สุด 
 1) แกสมีเทน (CH4) 
 2) แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
 3) แกสไนตรัสออกไซด (N2O)  
 4) แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC)  
4. เคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุสําคัญขอใด 
 1) การแกไขปญหาดุลยภาพสมัยรัชกาลที่ 7 
 2) สนองนโยบายหลัก 6 ประการของคณะราษฎร 
 3) การแกปญหาการครอบงําทางเศรษฐกิจของชาวตางชาต ิ
 4) สนองนโยบายการขาดแคลนทางเศรษฐกิจในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) 2 คํา 
   คําตั้ง มี 2 คํา คือ โกก โกโก 
   คําตั้ง คือ คําหลัก ซึ่งอาจมีการนําไปใชในคําอื่น มีความหมายตาง

ออกไป  
2. เฉลย 3) ใชประโยคคําถามสลับการตอบ  
3. เฉลย 2) การทําความดี 
   สังเกตจากขอความ - การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง  
4. เฉลย 2) ที่มา  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 
   ขอความที่กําหนดมีโครงสรางการแสดงทรรศนะ ดังนี้ 
   ที่มา - นับตั้งแต ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ราชบัณฑิต 

ริเริ่มใชคําวา “โลกานุวัตร” ในความหมายของคําวา Globalization เปนตนมา 
เมื่อไมกี่ปมานี้ 

   ขอสนับสนุน - ก็มีคนใชคําวา “โลกานุวัตร” กันอยางกวางขวาง   
ทั้งในการพูด การเขียน เพราะยังไมมีคําใดใชแทนความหมายนั้นได 

   ขอสนับสนุน - แตมีผูรูจํานวนไมนอยยังไมเห็นชอบดวย ผูเขียน
ก็ยังไมเห็นดวยในความหมายของคําวา “โลกานุวัตร” เพราะคํานี้ความหมายตรงๆ 
ก็คือ เปนไปตามกระแสโลก ความประพฤติตามโลก ไมตรงกับความหมายของ 
Globalization ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง การแผถึงกันทั่วโลก 

วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) เพื่อหาพื้นที่สําหรับเปนแหลงอาหารของปศุสัตว 
   ทะเลทรายเปนเขตแหงแลง ประชากรที่อาศัยอยูในทะเลทรายตอง

ยายถิ่นที่อยูไปเรื่อยๆ เพื่อหาแหลงน้ําในการบริโภคและเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนอาชีพ
หลักของชนเผาเรรอนในทะเลทราย   

2. เฉลย 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
   หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนกฎหมายให

ความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข  

3. เฉลย 2) แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
   แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง 

ทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมในชั้นบรรยากาศโลกมากที่สุด 
  1) แกสมีเทน (CH4) เปนแกสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจาก

ของเสียจากสัตวเลี้ยง การเผาไหมของเชื้อเพลิง ถานหิน แกสธรรมชาติ 
  3) แกสไนตรัสออกไซด (N2O) เปนแกสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

เกิดจากการใชปุยไนเตรตในไรนา และเชื้อเพลิงถานหินจากอุตสาหกรรมที่ใช
กรดไนตริก 

  4) แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนแกสที่ใชในเครื่องทํา
ความเย็น แกสขับดันในกระปองสเปรย ทําใหโลกรอนขึ้นและทําลายบรรยากาศ
โลกจนเกิดรูรั่วในชั้นโอโซน  

4. เฉลย 2) สนองนโยบายหลัก 6 ประการของคณะราษฎร  
   ภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน 

2475 คณะราษฎรไดประกาศหลัก 6 ประการ ไวเปนแนวทางหรือนโยบายที่
ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการบริหารประเทศ ดังนี้ 

   1. หลักความเปนเอกราช จะรักษาความเปนเอกราช เชน เอกราช
ในทางการเมือง ในทางการศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง 

   2. หลักความปลอดภัย จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให
การประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก และสรางความสามัคคีของคนในชาติ  

   3. หลักเศรษฐกิจ จะบํารุงความสุขสมบูรณทางเศรษฐกิจ โดย
รัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการทางเศรษฐกิจแหงชาต ิ
ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 

   4. หลักความเสมอภาค จะใหราษฎรมีอิสระที่จะใชสิทธิเสมอหนากัน 
ไมใหผูใดมีสิทธิเหนือผูอื่น 

   5. หลักเสรีภาพ จะใหราษฎรมีอิสระที่จะใชสิทธิ ผูใดจะบังคับมิได 
   6. หลักการศึกษา จะใหการศึกษาแกราษฎรอยางทั่วถึง 
   เพื่อใหเปนไปตามหลัก 6 ประการดานเศรษฐกิจ คณะราษฎรได

มอบหมายใหหลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) เปนผูรางเคาโครง
เศรษฐกิจของประเทศเสนอตอรัฐบาล โดยเคาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ-
มนูธรรม หรือที่เรียกวา “สมุดปกเหลือง” ไดรับการวิพากษวิจารณวา เปน    
เคาโครงเศรษฐกิจที่เปนแบบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต ทําใหไมผานมติ
รัฐมนตรีที่มีพระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีขณะนั้น (สมัยนั้น 
เรียกวา ประธานคณะกรรมการราษฎร) จึงไมสามารถนํามาใชได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


