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Knowledge 101 Academy 

ภาษาไทย 
  Thai Language 

 

เนื้อหา 
 

รูปแบบข้อสอบ 

O-NET ม.3 – รหัสวิชา 91  ภาษาไทย 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 13.00 – 14.30  (เวลา 90 นาที) 
- ตอนที่ 1 ปรนัย   4 ตัวเลือก – 1 คำตอบ – 35 ข้อ  = 87.50 คะแนน 

- ตอนที่ 2 ปรนัย   5 ตัวเลือก – 2 คำตอบ – 5 ข้อ  =  12.50 คะแนน 
             รวม 40 ข้อ  = 100 คะแนน 

ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 

 



   

3 

ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.3 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 

Knowledge 101 Academy 

 

ตะลุยข้อสอบเก่า 
 

ตอนที ่1 ปรนัย 4 ตวัเลือก 1 คำตอบ (ต่อ) 
26. ข้อใดเป็นคำกล่าวลงท้ายของผู้นำเสนอโครงงาน 

1) ขอขอบคุณทีใ่หโ้อกาสแสดงแนวความคิดในวันนี้ 
2) ขอตอบแทนน้ำใจอันดีงามทีช่่วยเหลือนักเรยีนทุกคน 
3) ขอแสดงความยินดีที่ได้ประดิษฐ์ผลงานจนสำเรจ็ 
4) ขอชื่นชมในความมุง่มัน่ทำโครงงานนี้จนได้รบัรางวัลชนะเลิศ 

 
27. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีโน้มน้าวตามข้อใด 

 
แม่บอกลูกว่า “อย. เตือนให้ระวังผักและผลไม้ที่ซ้ือจากตลาด ผักผลไม้พวกนั้นมีแต่

สารเคมี และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ทั้งนั้น ต้องล้างน้ำหลาย ๆ ครั้งให้สะอาดเพ่ือ
สุขภาพทีดี่” 

1) ใหเ้หตุผลทีน่่าเชื่อถือ 
2) ใช้กลวิธีการเปรยีบเทียบ 
3) เรา้ใจใหเ้กิดอารมณ์อย่างแรงกล้า 
4) ใหท้างเลือกทัง้ด้านดีและด้านเสีย 

 
28. การโน้มน้าวใจในข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล 

1) ครมีบำรงุนี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยสารสกัดบรสิุทธิ์จากธรรมชาติ 
2) การกดซ้ือบัตรคอนเสิรต์ของศิลปินบางคนใหไ้ด้ทีติ่ดเวทีเป็นเรื่องยาก 
3) กล้ามเนื้อทีแ่ข็งแรงจากการออกกำลังกายช่วยใหส้มรรถภาพรา่งกายดีขึน้ 
4) หา่นย่างรา้นนี้รบัประกันความอรอ่ย จากรรางวัลรา้นอาหารยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน 

 
29. คำว่า “ที”่ ในข้อใดไม่ใช่คำเชื่อมอนุประโยค 

1) ฉันมีโอกาสรู้จักอาจารย์ทีม่รความรู้ความสามารถหลายท่าน 
2) เขานำความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไปช่วยเหหลือชาวบ้าน 
3) ภาวะโลกรอ้นทำใหธ้ารน้ำแข็งทีข่ัว้โลกละลายเพ่ิมขึน้ 
4) การดำน้ำครั้งนี้ต้องเผชิญกับน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิเย็นจดั 
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30. ประโยคใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 

1) พายุไต้ฝุ่นทำใหป้ระชาชนต้องอพยพกว่า 400 ครวัเรอืน 
2) การผลิตรถไฮเปอร์คารร์ุ่นนี้จำกัดไว้เพียง 500 คันเท่านั้น 
3) ถังหมักตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย 
4) ผู้ป่วยกว่าแสนรายต่อปีจะเข้าถึงการรักษาแบบใหม่ง่ายขึน้ 

 
31. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ 

1) กระแสเกมออนไลน์กำลังมาแรงและทำเงินได้มหาศาล 
2) การนำเสนอข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ผู้ใช้จำเป็นต้องชัวรก่์อนแชร ์
3) พิธีกรรายการทีวีถูกปลดจากรายการเนื่องจากพูดจาไม่เหมาะสม 
4) เมือ่เราเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้พาสสปอรต์เพ่ือแสดงตน 

 
32. ข้อใดมีศัพท์บัญญัติ 

1) นักเรยีนแถบเอเชียมีความเครียดจากการสอบแข่งขันมาก 
2) ข้อมูลสารสนเทศในยุคปัจจบุันช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบาย 
3) ผู้ทีต้่องการจะเรยีนต่อต่างประเทศต้องใช้ผลการสอบโทเฟล 
4) การเมืองมีแฟนคลับตอยให้กำลังใจไม่ต่างกับนักรอ้งนักแสดง 

 
33. ตัวเลือกข้อใดต่อไปนี้ใช้เติมในตำแหน่ง (ก) และ (ข) ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

 
ไม้ดัดงาม___(ก)___   ตรตูา 

    ใบพุ่มชอุ่มหนา    ช่อชี้ 
    เขียวครื้นพฤกษ์นานา   งานเด่น 
    ชื่นจติชูใจนี้    ___(ข)___  เพลินใจ 
 

1) (ก) ชูช่อ  (ข) จติฟุ้ง 
2) (ก) แต่งแต้ม  (ข) ฟุ้งฟ้า 
3) (ก) แช่มช้อย  (ข) รม่หรื้น 
4) (ก) ตัดแต่ง  (ข) รื่นรมย์ 
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34. คำประพันธ์ต่อไปนี้ มีจดุมุ่งหมายสอนเรื่องใดเป็นสำคัญ 

 
น้ำพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่าปลาพ่ึงหนอง  พ่ีพ่ึงน้องชายพ่ึงหญิงยิ่งมิตรใกล้ 

  เมือ่ยามยากมีคนรู้คนเข้าใจ   ได้อาศัยได้เอ้ือเฟ้ือได้เกื้อกูล 
 

1) การรักษาวิถีชีวิตด้ังเดิม 
2) การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
3) การคิดไตรต่รองด้วยความคิดรอบคอบ 
4) การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
35. คุณธรรมข้อใดสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ 

 
การฆ่าประดาสัตว์  ฤ ประโยชน์บ่พึงมี 

   อันว่าดวงชีวี    ย่อมเป็นสิ่งที่ควรถนอม 
 

1) กตัญญูรู้คุณ 
2) มีสติรอบคอบ 
3) ซ่ือสัตย์สุจรติ 
4) เมตตากรุณา 

 
อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 36 – 37 
 
  ยามเช้าฉันไหว้พ่อแม่ก่อนไปเรยีน  ก่อนขีดเขียนฉันไหว้ครดู้วยรู้รัก 
 ตอนเทีย่งเทีย่งฉันทักทายคนรู้จัก   ยามค่ำคืนก่อนนอนพักกราบพระเอย 
 
36. คำประพันธ์ข้างต้นแสดงวิถีไทยในเรื่องใด 

1) การเห็นคุณค่าของเวลา 
2) การรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติ 
3) การให้ความสำคัญกับพิธีกรรม 
4) การรู้จกแสดงความสนิทกับคนรุ่นต่าง ๆ 
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37. คำประพันธ์ข้างต้นไม่กล่าวถึงเรื่องใด 

1) กาลเทศะ 
2) จงรกัภักดี 
3) สัมมาคารวะ 
4) อัธยาศัยไม่ตรี 

 
38. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ คำประพันธ์วรรคใดสะท้อนความเชื่อในสังคมไทย 
 

จะแข่งเรือแข่งพายพอได้แข่ง ใช้ฝีมือกายแข็งแกร่งอันแรงกล้า 
บางคนรวยแต่เกิเลิศปัญญา  รแิข่งบุญแข่งวาสนาอย่าแข่งเลย 

 
1) วรรคที่ 1 
2) วรรคที่ 2 
3) วรรคที่ 3 
4) วรรคที่ 4 

 
39. บุคคลในข้อใดไม่ได้นำข้อคิดที่ได้จากคำขวัญต่อไปนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
“ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิต 

การศึกษาสรา้งคน สรา้งงาน สรา้งชีวิต 
หนังสือคือประทีปส่องให้แสงสว่างสรา้งปัญญา” 

 
1) พ่ีสาวไม่เรยียนต่อระดับมัธยมศึกษาแต่ไปอบรมการเป็นช่างเสรมิสวยแทน 
2) พ่ีชายเลือกเรยีนต่อระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพราะต้องการทำงานโดยเรว็ 
3) น้องชายคิดว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ทางวิชาการใหม้ากเพราะมีมรดก 
4) น้องสาวพยายามเรยีนจนสำเรจ็ระดับอุดมศึกษาแม้จะต้องกูย้ืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายก็ตาม 
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40. ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดสำคัญเกีย่วกับเรื่องใด 

 
“การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปีนี้ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ออกกฎหา้ม 

  หา้มผู้ชมสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด และยังรณรงค์ใหแ้ยกชนิดของขยะเพ่ือนำไปสู่กระบวนการ 
  ผลิตใหม่ นอกจากนี้ยังมีบริการผุ้ชมทีพิ่การโดยใหย้ืมรถเข็น รวมทัง้จัดที่นั่งพิเศษและ 

บรกิารหฟัูงใหผู้้พิการทางสายตาด้วย” 
 
1) รกัษ์คน รกัษ์โลก 
2) มีวินัยใฝ่ธรรมะ 
3) ฐานะดี ชีวีมีสุข 
4) รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา 
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ตอนที ่2 ปรนัย 5 ตวัเลอืก 2 คำตอบ 
 

41. ข้อความ 2 ข้อใดใช้สำนวนผิดความหมาย 
1) แม่ค้าปลาคนนั้นปลากปลารา้ชอบว่าลูกค้าหยาบ ๆ คาย ๆ 
2) พรุ่งนี้ต้องสอบท่องอาขยาน น้องถึงต้องซ้อมท่องจนปากเปียกปากแฉะ 
3) นักเขียนคอลัมน์นี้ปากหนักมาก ใช้คารมคมคายเหน็บแนมผู้คนเก่งจรงิ ๆ 
4) เขาเป็นคนปากเปราะเราะรายจงึไม่แปลกทีมี่รื่องทพเลาะกันกับชาวบ้านไปทัว่ 
5) ลูกเต่ามากมายเหล่านี้เมื่อปล่อยลงทะเลไป ก็เหลือรอดปากเหยี่ยวปากกาเพียงเล็กน้อย 

 
42. ข้อความ 2 ข้อความมีความหมายเกีย่วข้องกกับคำพูกหรกืารพูด 

1) หวายเย็น 
2) หวานคอแรง้ 
3) หวานอมขมกลืน 
4) หวานนอกขมใน 
5) หวานเป็นลมขมเป็นยา 

 
43. ข้อความ 2 ข้อใดมีคำสมาสประเภทเดียวกับคำกว่า “ธนาคาร” 

1) กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านการศึกษา 
2) ตัวแทนนักเรยีนรุ่นใหม่มีภารกิจมากขึน้ 
3) คณบดีคณะต่าง ๆ กล่าวต้อนรบันักศึกษาใหม่ 
4) ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองวทีถื่อมิตปวงชนเป็นใหญ่ 
5) จดุทศนิยมคือจดุทีใ่ส่หลังจำนวนเต็มและหน้าเศษตามวิธีทำเลข 

 
44. คำประพันธ์ 2 ข้อใดมีคำสมาส 

1) ตัวพ่ีมิได้ลวนลาม   จะถือความสิ่งนี้นี่ไม่ได้ 
2) ไปเจดีย์ทีช่ื่อภูเขาทอง  ดูสูงส่องลอยฟ้านภาลัย 
3) อยู่ทีก่ลางทุง่รุ่งโรจน์ดูโดเด่น  เป็นทีเ่ล่นนาวาคงคาใส 
4) กระนี้หรอืชื่อเสียงเกียรติยศ  จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเหน็ 
5) โอ้เจดีย์ทีส่รา้งยังรา้งกัน  เสียดายนักนึกนา่น้ำตากระเด็น 
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45. ข้อความ 2 ข้อใดเป็นประโยคสามัญ 
1) อาหารลาวมีรสชาติทีใ่กล้เคียงกับอาหารไทย 
2) สำเนีบงภาษาลาวคล้ายกับภาษาอีสานของไทย 
3) วิถีชีวิตของคนลาวมีลักษณะที่ไม่ต่างกับคนไทยมากนัก 
4) ช่อทางการของเมืองลาวคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
5) การเดินทางทางบกจากประเทศลาวโดยสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 

 
46. ข้อความ 2 ข้อใดเป็นประโยคซ้อน 

1) คนทีป่ระสบความสำเรจ็ส่วนใหญ่เป็นคนขยันหมัน่เพียร 
2) ความสุขของคนเราอยู่ที่คนรอบข้างไม่ใช่ทรพัย์สินเงินทอง 
3) นักเรยีนของโรงเรยีนเราสอบได้คะแนนอันดับทีห่นึ่งของจังหวัด 
4) บรรยากาศทีโ่รงแรมนี้เหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห ์
5) งานวิจัยเพ่ือหาความสุขของมนษุย์เป็นงานวิจยัทีใ่ช้เวลานานทีสุ่ดในโลก 

 
47. ข้อความ 2 ข้อใดมีคำสมาส 

1) เพ่ือนของฉันมีภูมิลำเนาเดิมมาจากต่างจังหวัด 
2) นักธุรกิจชาวจนีหนัไปลงทุนในภูมิภาคแอฟรกิา 
3) คนเป็นโรคภูมิแพ้ควรหมัน่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
4) พ่อแม่ภูมิใจทีลู่กทุกคนสอบเข้าโรงเรียนทีมี่ชื่อเสียงได้ 
5) สวนสาธารณะแหง่นี้มีภูมิทัศน์ทีดู่โล่งโปรง่และสบายตา 

 
48. คำยืมภาษาต่างประเทศ 2 ข้อใดไม่ใช่คำยืมจากภาษาจีน 

1) จบัเลี้ยงรา้นนี้ดขายดีทุกวัน 
2) กระเทียมไทยมีกลิ่นหอมมาก 
3) เขาชอบด่ืมน้ำเก็กฮวยอุ่น ๆ 
4) จนัอับกล่องไหนเป็นของฉัน 
5) ชะเอมใช้ยามีรสหวานชุ่มคอ 
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49. ข้อความ 2 ข้อใดเป็นภาษาระดับทางการ 
1) เขาเป็นนักปลูกบัวทีมี่ฝีมือและความรู้ชนิดหาตัวจบัยากคนหนึ่ง 
2) บัวเป็นต้นไม้ทีดู่แลไม่ยาก เติบโตเรว็ ภายในเวลาแค่ไม่กีเ่ดือนเท่านั้นเอง 
3) นอกจากเขาจะขายกาแฟแล้ว ในเรว็ ๆ นี้ เขามีแพลนว่าจะต่อยออดธุรกิจการเลี้ยงผึ้งอีก

ด้วย 

4) เรอืนเพาะชำกล้วยไม้ ควรมีหลังคาทีใ่ช้วัสดุชนิดโปรง่แสงป้องกันฝนและให้อากาศถ่ายเท
ได้ดี 

5) ครสิโตเฟอร ์ โคลัมบัส เดินทางไปยังหมูเ่กาะเวสต์อินดีสและได้พบแคคตัสขนาดใหญ่              
สายพันธุ์ต่าง ๆ 
 

50. ข้อความ 2 ข้อใดใช้ระดับภาษาทางการในการเขียนรายงาน 
1) การเดินทางเป็นการแสวงหาประสบการณ์ชีวิต 
2) หน้ากากอนามัยกันฝุ่นจิ๋ว ๆ 2.5 พี เอ็ม หาซ้ือยาก 
3) สังคมในยุคปัจจบุันมีเครื่องอำนวยความสะดวกนานาชนิด 
4) หน้าร้อนนี้หลายครอบครวัเดินทางไปเทีย่วช่ยทะเลจงัหวัดต่าง ๆ 
5) ดารานักแสดงต่างต้ังตาคอยการประกาศผลนักแสดงยอดเยี่ยมประจำปีนี้ 


