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

Knowledge 101 Academy 

ตะลุยข้อสอบเก่า 
 

ตอนที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 

ข้อ 1  ข้อความในตอนใดเป็นข้อแสดงความคิดเห็น 
1) คีโตเจนิคไดเอท คือการลดน้ำหนักที่เน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีนพร้อมกับงดแป้งและ
น้ำตาล 2) หลักการก็คือ ไม่กินแป้งทำให้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไปช่วยสร้างพลังงาน 3) ทำให้ร่างกาย
ดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้นั่นเอง 4) ส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
อย่างใกล้ชิด 
 

1. ตอนที่ 1 
2. ตอนที่ 2 
3. ตอนที่ 3 
4. ตอนที่ 4 

 
ข้อ 2. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 

1. สุกรจินหัว แพะนมเหลาซาน และเป็ดอี้เหลียง นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีสายพันธ์ุดีที่สุด
ในโลก 

2. “บ้านหอมเทียน” อำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เปิดเทศกาลงานเทียนและเทศกาลดนตรี
ในช่วงฤดูหนาว 

3. หากมีโอกาสเดินทางไป จังหวัดนครปฐม แนะนำว่าให้ลองไปเที่ยวที่ “ตลาดน้ำดอนหวาย” 
แล้วจะประทับใจ 

4. คนที่ชอบอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับร้านอาหารที่อำเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรีแห่งนี้แน่นอน 
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Knowledge 101 Academy 

 
ข้อ 3 คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายโดยนัย 

1. เส้ือเก่าตัวนี้เอาไปทำผ้าขี้ริ้วได้แล้ว 
2. เขาเคยเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้เป็นหมาขี้เรื้อน 
3. สมัยโบราณใชข้ี้เลื่อยกลบน้ำแข็งให้ละลายช้า 
4. วันนี้เวรเธอทำความสะอาด ดูเร่ืองขี้ผงตรงซอกตู้ด้วยนะ 

 
 
ข้อ 4 คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายทั้งโดยตรงและนัย 

1. รายการวันนี้ขอแนะนำดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน 
2. ที่แห่งนี้มีธรรมชาติสวยงามดั่งสวรรคข์องนักท่องเที่ยว 
3. นิทรรศการอาหารท้องถิ่นทำให้คนทั่วไปรู้จักภูมิหลังของภูเก็ต 
4. นิทรรศการแสดงการอพยพของลูกหลานพญามังกรมายังภูเก็ต 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5 และ ข้อ 6 
1) เหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับบออกตามผิวหนังเพื่อช่วยระบายความร้อนจากการทำกิจกรรมต่าง 
ๆ 2)ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเดินหรือการอยู่ในที่ที่มีอาการร้อรแม้แต่สภาวะเครียดก้ทำ
ให้เกิดเหงื่อได้เช่นกัน 3) เหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลาย ๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของ
เหงื่อประการหนึ่ง คือ ช่วยทำให้ผิวของเราสะอาด 4) เนื่องจากเหง่ือจะช่วยขับสารพิษที่สะสมอยู่
ในผิวหนัง ลดการเกิดผดผื่น สิว หรือ ปัญหาที่เกิดจากการติดเช้ือบริเวณผิวหนังได้ 
 
 
ข้อ 5 ข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง 

1. เหงื่อเป็นของเหลวที่ขับออกตามผิวหนัง 
2. แม้เหงื่อจะน่ารำคาญแต่ก็มีประโยชน์ 
3. ข้อดีประการเดียวของเหงื่อคือช่วยทำให้ผิวหนังของเราสะอาด 
4. เหงื่อช่วยขับสารพิษและลดการติดเช้ือบริเวญผิวหนัง 

 
ข้อ 6 ข้อความตอนใดไม่ตอ้งใช้ในการย่อความ 

1. ตอนที่ 1 
2. ตอนที่ 2 
3. ตอนที่ 3 
4. ตอนที่ 4 
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Knowledge 101 Academy 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7 และ ข้อ 8 
1) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นอัตราส่วนอย่าง
น้อยร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในสังคม 2) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้า
สู้สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ 3) สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากอัตราการ
เกิดและอัตราการตายของประชากรลดลง ทำให้สัดส่วนประชากรของไทยเป็นพีระมิรูปคว่ำ 4) 
เทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศที่
อยู่ในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
 
ข้อ 7. ข้อความตอนใดใช้กลวิธีการเปรียบเทียบความเสมอภาค 

1. ตอนที่ 1 
2. ตอนที่ 2 
3. ตอนที่ 3 
4. ตอนที่ 4 

 
 
ข้อ 8 ข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใดเมตตา 

1. ให้เหตุผลชัดเจน 
2. หลักฐานอ้างอิง 
3. แสดงความคิดเห็นน่าสนใจ 
4. โน้มน้าวให้ผู้อ่านคิดเห้นโต้แย้ง 
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 9 และ ข้อ 10 
ดีดีทีเป็นยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมโรคมาลาเณียที่มียุงเป็น
พาหะ ประสิทธิภาพของดีดีทีทำให้เกิดความนิยมในการกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วย อย่างไรก็ตามในปี 
ค.ศ. 1962 นักชีววิทยาชาวอเมริกัน ราเชล คาร์สัน เขียนหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบของพิษดดีีที
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดโดยเฉพาะนก 
เช่นนกอินทรีหัวขาวมีจำนวนลดลงจนเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ อิทธิพลของหนังสือดังกล่าวทำให้เกิด
การศึกษาวิจัยสืบเนื่องจนมีการรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้ดีดีที และเกิดอนุสัญญาสต็อกโฮล์มที่ห้าม
การใช้ดีดีทีทั่วโลกในปี ค.ศ. 2001 
 
ข้อ 9 บุคคลใดแสดงความคิดเห็นได้สมเหตุสมสมผลตามประเด็นสำคัญของความข้างต้น 

1. ปู่บอกว่าเรื่องนี้ดี แต่มะเร็งอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ดีดีทีก็ได้ 
2. ย่าบอกว่าเร่ืองนี้ดี เพราะทำให้เห็นความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่ย่าเคยป่วยสมัยเด็ก 
3. ตาบอกว่าเรื่องนี้ดีมาก ๆ เพราะช่วยให้นึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตาเคยเผชิญมาสมัย

เด็ก 
4. ยายบอกว่าเรื่องนี้ดี เพราะทำให้รู้ว่าพิษดีดีทีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่เฉพาะกับแมลง

เท่านั้น 
 
ข้อ 10 บุคคลใดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับความข้างต้น 

1. น้องบอกว่าดีดีทีช่วยกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้ 
2. พ่อบอกว่าดีดีทีช่วยกำจัดแมลงได้ดีผลกระทบต่อสัตว์นานาชนิดด้วย 
3. แม่บอกว่าราเชล คาร์สันไม่เห็นด้วยกับการใช้ดีดีที เพราะพบว่าสารนี้เป็นพิษต่อนกอินทรี 
4. พี่บอกว่าอนุสัญญาสต็อกโฮล์มที่ห้ามใช้ดีดีทีทกุประเทศทั่วโลก เนื่องจากพิษมีผลในวง

กว้าง 
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อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แลว้ตอบคำถามข้อ 11 และข้อ 12 
นักเรียน 1  แสดงความคิดเห็น การวาดรูปของนักเรียน 2 ดังนี้ 
นักเรียน 1  ไม่ไหว ไม่ไหว วาดแบบนี้ใช้ไม่ได้  

รถดับเพลิงคันนี้มันเหมือนรถดับเพลิงจริง ๆ มากเกินไป 
นักเรียน 2 วาดให้เหมือนของจริงไม่ได้หรือ 
นักเรียน 1  การวาดให้เหมือนของจริงใคร ๆ ก็ทำได้ ถ้าฉันจะวาดรถดับเพลิง  
  ฉันคงจะวาดให้เหมือน  ซาลาเปาสีแดงมากกว่า 
นักเรียน 2 แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะ 
นักเรียน 1  ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะการวาดแต่สิ่งที่ตามองเห็น  
  จะไม่มีค่าอะไรเลยน่ะสิ รูปที่ดีก็คือ รูปที่ที่ วาดในสิ่งที่ใจมองเห็น 
 
 
ข้อ 11 ข้อใดกล่าวโต้แย้งกับบทสนทนาข้างต้น 

1. การวาดรูปให้ดีต้องวาดให้เหมือนจริง และมองเห็นชัดเจน 
2. การวาดรูปให้เหมือนของจริงมาก ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ 
3. รูปที่วาดจะมีคุณค่าสูงขึ้น ต้องวาดรูปตามใจที่ผู้วาดมองเห็น 
4. ผู้วาดรูปที่พยายามวาดรุปให้เหมือนของจริงเป็นการวาดรูปตามที่ตามมองเห็น 

 
 
ข้อ 12. บทสนทนาข้างต้นสนับสนุนเรื่องใด 

1. พัฒนาการ 
2. นันทนาการ 
3. จินตนาการ 
4. ศิลปวิทยาการ 
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ข้อ 13 คำในข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างได้อย่างถูกต้อง 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโบราณสถานที่มี____การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่
สมัยก่อนประวัตืศาสตร์ 
 

1. หลักฐาน 
2. หลักแหล่ง 
3. หลักเกณฑ์ 
4. หลักประกัน 

 
 
ข้อ 14 ข้อใดเป็นการเขียนพรรณา 

1. จามจุรีเป็นไม้ยืนต้นที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างประดุจร่มขนาดใหญ่ให้ร่มเงาและความร่มเย็น
และความสดชื่น 

2. กะเพรามีสรรพคุณช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
ขาดเลือดได ้

3. แคคตัสเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มของไม้อวบน้ำ สามรถเก็บน้ำหรือความชื้นไว้ในส่วนต่าง ๆ ของ
ลำต้นได้ด ี

4. การตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มออกไปบ้างจะทำให้สัดส่วนของอาหารที่สะสมในต้นไม้เหมาะกับการ
ออกดอกออกผล 

 
 
ข้อ 15 ข้อใดเป็นการบรรยาย 

1. แสงรุ้งเลื่อมลายพรั่งพรายนภา 
2. ยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่น 
3. พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง 
4. น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพริ้วทิวงาม 
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ข้อ 16 ข้อใดเป็นส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความ เร่ือง “เพลินชมตลาดมิงกาลา” 
ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้หนี้ระงับ 

1. ย่างกุ้งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ำ เป็นท่าเรือหน้าด่านของการค้า 
2. หากมีโอกาสเดินทางไปประเทศเมียนมา ขอเชิญชวนให้แวะชมตลาดมิงกาลา 
3. ในสมัยที่อยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ เมียนมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ 
4. สินค้าในตลาดนัดมีตั้งแต่ของมีค่าชิ้นเล็กอย่างพลอย ไปจนถึงผ้าหลากชนิดและของแข็ง

อย่างกะละมัง 
 
 
ข้อ 17 ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมกับการเขียนจุดประสงค์ในจดหมายเชิญวิทยากร 

1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง 
2. จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเป็นวิทยากรจะขอขอบคุณย่ิง 
3. จึงแจ้งมาเพื่อโปรดมาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง 
4. จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรจะเป็นพระคุณย่ิง 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แลว้ตอบคำถามข้อ 18 
ปัจจุบันกระดาษเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมในชีวิตประจำวันเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราพบ
กระดาษในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ถุง ถ้วย หลอด จาน และกล่องบรรจุอาหาร
รูปแบบต่าง ๆ ตามร้านค้าต่าง ๆ มากขึ้น แม้กระดาษจะย่อยสลายได้ง่าย แต่ตัวัสดุนั้นไม่ทนน้ำ
เท่าที่ควร ทำให้ระยะเวลาการใช้งานสั้นและไม่สามารถใช้ซ้ำได้ อีกทั้งกระดาษชนิดก็มีสารฟอก
ขาวที่อาจปนเป้ิอนอาหารได ้
 
ข้อ 18 จากข้อความข้างต้นข้อใดไม่ต้องใช้ในการย่อความ 

1. บรรจุภัณฑ์กระดาษมีทั้งถุง ถ้วย หลอด จาน และกล่อง 
2. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ 
3. กระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายง่าย 
4. กระดาษไม่ทนน้ำจึงไม่สารถใช้ซ้ำได้หลายคร้ัง 
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ข้อ 19 ข้อใดเขียนลำดับความคิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

1. ไผ่เป็นไม้มีลำต้นสูงและเป็นปล้อง ๆ  เพราะมีผิวสวย แต่เรียบเป็นมัน 
2. ไม่มีมากมายหลายชนิด ทั้งไผ่สีสุก ไผ่ซาง ไผ่ตง แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ไดต้่างกัน 
3. ไผ่นำมาทำเครื่องจักสานได้หลายชนิด แต่หน่อไผ่สามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิด 
4. ไผ่แต่ละชนดิตั้งราคาจำหน่ายต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของไผ่ เร่ิมจากการนำมาทำเป็นร้ัว

บ้าน 
 
 
ข้อ 20 ข้อความตอนใดมีทั้งเหตุและผลอยู่ในข้อความแต่ละตอน 
1) เมื่อ พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งราชวงศ์จักรี 2) ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขป เพราะยังไม่พร้อมมูลเต็มตำรา 3) 
ครั้น พ.ศ. 2326 โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการผู้รู้ร่วมกันตรวจสอบตำราว่าด้วยเร่ืองราชาภิเษก 4) 
เมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์แล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีให้สมบูรณ์ตามตำรา 
 

1. ตอนที่ 1) และ 2) 
2. ตอนที่ 2) และ 4) 
3. ตอนที่ 1) และ 3) 
4. ตอนที่ 3) และ 4) 
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ใช้ข่าวต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 21 
 ในอดีตมีมนุษย์หลายสายพันธุ์ แต่ปัจจุบันโฮโมซาเปียนส์เป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่
เหลืออยู่ เมื่อ 40,000 ปีที่แล้วโฮโมซาเปียนส์อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์สายพันธ์ุอื่น ๆ และมีการผสม
ข้ามสายพันธ์ุกัน นักวิจัยด้านพันธุกรรมพบว่า มนุษย์ปัจจุบันไม่ใช่สายพันธุ์โฮโมซาเปียนส์แท้ แต่
เป็นผลผลิตของมนุษย์หลายสายพันธ์ุที่ผสมอยู่อย่างกลมกลืนในยีนโฮโมซาเปียนส์ 
 
ข้อ 21 จากรายงานข่าวข้างต้น บุคคลใดไม่ได้แสดงความคิดเห็น 

1. พ่อบอกว่าแปลกมากที่โฮโมซาเปียนส์เช่นพวกเราอยู่มาถึงปัจจุบัน 
2. แม่บอกว่าปัจจุบันน่าจะมีมนุษย์สายพันธ์ุโฮโมซาเปียนส์แท้หลงเลหืออยู่บ้าง 
3. พี่บอกว่าระยะเวลากว่า 40,000 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการวิวัฒนาการข้ามสายพันธุ์ 
4. น้องบอกว่ายังสามารถจะหามนุษย์สายพันธุ์อื่น ๆ มาพัฒนาโฮโมซาเปียนส์ได้อีกมาก 
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พิจารณาข้อความประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 22 และข้อ 23 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 22 จากข้อความประชาสัมพันธ์ข้างต้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

1. คนที่ง่วงนอนไม่ควรขับรถ 
2. คนที่ชอบขับรถช้าไม่ควรขับรถ 
3. คนที่จะไปซื้อเครื่องแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ 
4. คนที่ต้องการกลับบ้านปลอดภัยต้องเดินทางด้วยรถ 

 
 
ข้อ 23 จากข้อความประชาสัมพันธ์ข้างต้น บุคคลในข้อใดนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
อย่างสมเหตุสมผล 

1. ป้าเลิกขับรถตลอดชีวิต 
2. ลุงขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 
3. น้าง่วงนอนจึงรีบขับรถกลับไปนอนที่บ้าน 
4. อาดื่มเหล้าหลังเลิกงานแล้วจังขับรถไปเที่ยวต่อ 
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ข้อ 24 ข้อใดคือข้อคิดสำคัญจากเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
ชายคนหนึ่งขับรถผสมปูน กำลังจะนำปูนไปเท ผ่านบ้านตัวเองเห็นรถเก๋งสปอร์ตจอดอยู่หน้าบ้าน 
มองเข้าไปห็นภรรยาโผกอดชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ จึงเกิดอารมณ์หึงหวงและด้วยความโกรธสุดขีดจึง
เทปูนใส่รถกสปอร์ตราคาหลายล้านด้วยความสะใจ แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ภรรยาถูกรางวัลจาก
การชิงโชคได้รถสปอร์ตดันนี้มาจึงโผกอดคนที่นำรถมาให้ คร้ันเห็นสามีเดินเข้ามาในบ้าน ก็รีบส่ง
กุญแจรถให้ด้วยความดีใจ 

1. อย่าหวังรวยจากการพนันหรือชิงโชค 
2. ตั้งสติคิดให้ดีก่อนทำก็จะไม่เกิดผลเสีย 
3. ควรทำงานของตนให้เสร็จก่อนกลับบ้าน 
4. ไม่ควรส่งรางวัลไปที่บ้านของผู้ถูกรางวัล 

 
 
ข้อ 25  เมื่อครูได้เล่ือนตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ประธานนักเรียนควรกล่าวอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

1. พวกเรารู้สึกยินดีที่ครูได้รับตำแหน่งใหม ่
2. พวกเรารู้สึกซาบซึ้งที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ 
3. พวกเรารู้สึกประทับใจที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ 
4. พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ครูได้รับตำแหน่งใหม่ 
 


