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Knowledge 101 Academy 

ภาษาไทย 
  Thai Language 

 

เนื้อหา 
 

รูปแบบข้อสอบ 

O-NET ม.6 – รหัสวิชา 01   วิชาภาษาไทย    

สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 08.30 – 10.30  (เวลา 120 นาที) 
- ตอนที่ 1 เลือกคำตอบ จาก ก. และ ข. ที่ถกูต้อง/สัมพนัธ์กัน   10 ข้อ  = 10 คะแนน 

- ตอนที่ 2 ปรนยั           5 ตัวเลือก – 20 ข้อ = 40 คะแนน 
- ตอนที่ 3 ปรนัย          5 ตัวเลือก – 50 ข้อ = 50 คะแนน 

             รวม 80 ข้อ  = 100 คะแนน 
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
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ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.๖ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 

Knowledge 101 Academy 

ตะลุยข้อสอบเก่า 
 
ข้อ ๑. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 

บัวเป็นพืชปลูกใต้น้ำ หากปลูกจากต้นอ่อนและกลบฝังดินตื้นหรือฝังไม่แน่น ต้นมีโอกาสหลุดลอยได้ เพราะบัว
ยังแตกรากยึดดินไม่พอ 

 

ก. ข้อความข้างต้นมีคําบุพบที่คํา 

๑. ๑ คํา 

๒. ๒ คำ 

๓. ๓ คำ 

๔. ๔ คำ 

๕. ๕ คํา 

 

ข. ข้อความข้างต้นมีคําสันธานกี่คํา ๑. ๑ คํา 

๑. ๑ คํา 

๒. ๒ คำ 

๓. ๓ คำ 

๔. ๔ คำ 

๕. ๕ คํา 
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ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.๖ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 

Knowledge 101 Academy 

 

ข้อ ๓. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 

จงหยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบ  

 

ข้อความข้างต้นมีพยางค์คําเป็นที่พยางค์  

๑. ๒ พยางค์  

๒. ๘ พยางค์  

๓. ๙ พยางค์  

๔. ๑๐ พยางค์  

๕. ๑๑ พยางค์ 

 

ข้อความข้างต้นมีพยางค์คําตายกี่พยางค์  

๑. ๗ พยางค์  

๒. ๘ พยางค์  

๓. ๙ พยางค์  

๔. ๑๐ พยางค์  

๕. ๑๑ พยางค์ 
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ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.๖ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 

Knowledge 101 Academy 

 

ข้อ ๕. ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 

๑) ทันทีท่ีสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง หญิงสาวก็ก้าวข้ามถนน / ๒) ท่ามกลางความมืดบริเวณสี่แยกมี
เพียงแสงไฟจากริมถนนที่ดูริบหรี่ / ๓) รถเก๋งพุ่ง มาด้วยความเร็ว สีหน้าตกใจของหญิงสาวที่กําลังข้ามถนน
ปรากฏเพียงชั่วพริบตา / ๔) เช้าวันใหม่ ท่ามกลางเหตุการณ์ท่ีโศกเศร้า น้ตาของพ่อแม่หญิงสาวผู้จากไป พรั่ง
พรู / ๕) ชายหนุ่มผู้ขับรถด้วยความประมาทเดินคอตกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตํารวจ 

 

ก. ข้อความส่วนใดไม่ปรากฏอวัจนภาษา 

๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓ 

๔. ส่วนที่ ๔ 

๕. ส่วนที่ ๕ 

 

ข. ข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกของคนขับรถเก๋ง เมื่อถูกตำรวจควบคุมตัว 

๑. ใจเสีย  

๒. สิ้นหวัง  

๓. เศร้าใจ  

๔. ประหม่า  

๕. หมดกําลังใจ 
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Knowledge 101 Academy 

 

ข้อ ๖. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 

๑. พื้นที่ราบบนยอดเขาหินทรายกว้างใหญ่กว่า ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร  

๒. หินทรายส่วนนี้ถูกดันสูงขึ้นมาเช่นเดียวกับภูกระดึง  

๓. ภูหลวงในจังหวัดเลยได้รับฉายาว่ามรกตแห่งอีสาน  

๔. บนยอดตัดของภูหลวงมีแม่น้ําเลยไหลผ่านจนกลายเป็นร่องหุบ  

๕. ลักษณะภูมิประเทศของภูหลวงเกิดจากการยกตัวจากแรงดันของพ้ืนโลก 

 

ก. ข้อใดเรียงลําดับข้อความข้างต้นได้ถูกต้อง 

๑. ๓ ๔ ๕ ๒ ๑  

๒. ๓ ๕ ๒ ๑ ๔  

๓. ๔ ๓ ๑ ๕ ๒ 

๔. ๕ ๑ ๓ ๒ ๔ 

 ๕. ๕ ๒๒ ๔ ๑ ๓ 

 

ข. เมื่อเรียงลําดับถูกต้องแล้ว ข้อใดเป็นลําดับที่ ๓ 

๑. ข้อ ๑ 

๒. ข้อ ๒ 

๓. ข้อ ๓  

๔. ข้อ ๔  

๕. ข้อ ๕ 
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ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.๖ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 

Knowledge 101 Academy 

 

ข้อ ๗. ใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข. 

 (๑) นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา. ๒๕๓๘. บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ 

ประทานพระยาอนุมานราชธน. กรุงเทพ ฯ : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์ 

เอกสารเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน.  

(๒) วิชาการ, กรม. ๒๕๓๓. พนิิจภาษาเล่ม ๑. กรุงเทพ ฯ : องค์การค้าของคุรุสภา  

(๓) นววรรณ พันธุเมธา, รศ.ดร. ๒๕๕๓. ไวยากรณ์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพ ฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

(๔) เฉลิม ยงบุญเกิด. ๒๕๕๑๖. ภาษาไทยภาษาจีน, กรุงเทพ ฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครู  

(๕) ราตรี ธันวารชร, ๒๕๔๒. การศึกษาคําในศิลาจารึกหลักที่ ๑. กรุงเทพ ฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

ข้อใดเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง.  

๑.ขอ้ (๑) 

๒. ข้อ (๒)  

๓. ข้อ (๓) 

๔. ข้อ (๔)  

๕. ข้อ (๕) 

 

ข้อใดเรียงลําดับข้อมูลทางบรรณานุกรมข้างต้นได้ถูกต้อง 

๑. ๓- ๑ - ๒- ๕ - ๕ 

๒. ๔ - ๑ - ๓ - ๕ - ๒ 

๓.  ๕ - ๑ - ๒ - ๔ – ๓ 

๔. ๒ - ๓ - ๑ - ๔ - ๕  

๕. ๔ - ๒ - ๑ - ๕ – ๓  
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ข้อ ๑๐. คําใดจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลําดับของคําประพันธ์
ต่อไปนี้ 

ราตรีหมองหม่นห้วง  เวหน 

 จันทร์เจิดยังส่องยล      (ก)  

เปรียบชีวิตทุกข์ทน   ท้นเทวน  

คงสักแห่งแสงจ้า    (ข) ไฟหวัง 

 

ก. ๑. ผืนนภา 

    ๒. เยี่ยมฟ้า 

    ๓. แผ่นภพ  

    ๔. นวลเนตร  

    ๕. ลอออ่อน 

 

ข. ๑. ล้วนแลว้ 

    ๒. เพ็ญเพริศ  

    ๓. แจ่มด้วย  

    ๔. สว่างวาบ  

    ๕. ช่วงโชต ิ
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ข้อ ๑๑. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรถไฟในข้อความต่อไปนี้ 

รถไฟใต้ดินความเร็วสูงที่เพ่ิงเปิดบริการน่าจะเร็วที่สุดในโลกวิ่งเชื่อมระหว่าง สนามบินนานาชาติกับสถานีรถไฟ
ใต้ดินกลางกรุงปกักิ่ง โดยใช้เวลาเพียง ๑๕ นาที แต่ละขบวนรองรับผู้เดินทางได้ ๑,๕๐๐ คน ทุกผู้โดยสารมี
พ้ืนที่สําหรับผู้พิการที่ ใช้รถเข็น นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบยูเอสบี (USB) ทุกที่นั่งอีกด้วย 

 

๑. ประเภท   

๒. ขนาดความจุ   

๓. บริการพิเศษ   

๔. เส้นทางที่วิ่ง   

๕. อัตราความเร็ว 

 

ข้อ ๑๓. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ 

การเล่านิทานมีมานานแล้วและมีอยู่ในทุกสังคม เราจึงเห็นหนังสือนิทานของ ชาติต่าง ๆ ที่มีผู้รวบรวมข้ึนจาก
ทุกภูมิภาคของโลก การเล่านิทานมีทั้งในสังคมที่มี ตัวหนังสือและในสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้ แม้ในกลุ่มชนต่าง 
ๆ ที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทยก็ยังมีนิทานเล่าสู่กันฟัง การเล่านิทานอาจเล่าขณะทํางานหรือจับกลุ่ม เล่าในงาน
พิธีต่างๆ ผู้เล่านิทานมักเป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้ฟังนิทานมีท้ังเด็กและผู้ใหญ่  

 

๑. นิทานของกลุ่มชนต่าง ๆ มักมีเนื้อเรื่องคล้าย ๆ กัน  

๒. การเล่านิทานมีมานานตั้งแต่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้  

๓. คนสมัยก่อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมฟังนิทานเป็นประจําทุกวัน 

 ๔. การฟังนิทานในระหว่างทํางานช่วยให้สนุกสนานและหายเหนื่อย  

๕. การรวบรวมนิทานไว้เป็นหนังสือทําให้นิทานแพร่กระจายไปสู่เด็ก ๆ 
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ตะลยุข้อสอบ ∙ O-NET ∙ ม.๖ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖ 
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ข้อ ๑๔. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการแสดงความคิดเห็น  

๑) โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราไปศึกษาหาความรู้ / ๒) เมื่อเราเข้าไปอยู่ใน โรงเรียน เราต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ 
เป็นจํานวนมาก / ๓) ดังนั้นเราควรปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน / ๔) เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และเกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย / ๕) เช่น การมาโรงเรียนตามเวลาที่กําหนด การปฏิบัติตาม 
ระเบียบการใช้ห้องเรียน เป็นต้น 

๑. ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒    

๒. ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓    

๓. ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ 

๔. ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ 

๕. ส่วนที่ ๕ และส่วนที่ ๑ 

 

ข้อ ๑๘. ข้อความส่วนใดเป็นใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้ 

๑) ต่อมไทรอยด์มีลักษณะเหมือนรูปผีเสื้ออยู่ตรงส่วนหน้าของลําคอ / ๒) ทําหน้าที่หลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้น
อัตราการสร้างพลังงานของเซลล์ให้สูงขึ้น / ๓) ถ้าต่อมไทรอยด์ขยันทํางานมากเกินไปร่างกายจะร้อนและคนผู้
นั้นจะรับประทาน อาหารมากแต่ก็ยังคงผอม / ๔) ส่วนต่อมไทรอยด์ที่ข้ีเกียจจะทําให้ร่างกายเย็นชื่อ และไม่
อยากรับประทานอาหารอะไร แต่ร่างกายกลับอ้วน / ๕) ต่อมไทรอยด์ที่ ทํางานผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ชาย ๑ ใน 
๑,000 คน แต่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่า 

๑. ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ 

๒. ส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓  

๓. ส่วนที่ ๓ และ ส่วนที่ ๔  

๔. ส่วนที่ ๔ และ ส่วนที่ ๕  

๕. ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๕ 
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Knowledge 101 Academy 

 

ข้อ ๒๑. ข้อใดสรุปความได้ถูกต้อง 

 น้ํานมข้าวอุดมด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็น ทางเลือกสําหรับผู้บริโภคท่ีแพ้
นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว การส่งเสริมให้มี การผลิตน้ํานมข้าวในประเทศโดยความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรได้รับเงินเพ่ิมขึ้น แต่ยังช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้ํานมข้าว 
ที่เป็นผลผลิตของคนไทยในราคาท่ีเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันน้ํานมข้าวที่วางจําหน่าย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่นําเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาสูง  

๑. น้ํานมข้าวถึงแม้มีประโยชน์แต่มีราคาสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ  

๒. น้ํานมข้าวมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่แพ้นมวัวหรือนมจากพืชตระกูลถั่วสามารถบริโภคได้  

๓. คนไทยควรบริโภคน้ํานมข้าวเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การร่วมมือกันผลิตภายในประเทศจึงเป็น
เรื่องจําเป็น  

๔. การส่งเสริมการผลิตน้ํานมข้าวในประเทศจะทําให้คนไทยได้บริโภคในราคาถูกลงและเพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกร  

๕. การผลิตน้ํานมข้าวช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
สุขภาพ 

 

ข้อ ๒๒. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 

ปัจจุบันองค์การอุทกศาสตร์สากลมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ๕๐ ประเทศ สํานักงานตั้งอยู่ที่ราชรัฐโมนาโก มี
ฐานะเป็นองค์การทางเทคนิคและท่ีปรึกษา ระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือและ
การป้องกัน สิ่งแวดล้อมทางทะเล องค์การนี้จะประสานงานด้านกิจกรรมของสํานักงาน อุทกศาสตร์ของชาติ
ต่างๆ กําหนดรูปแบบแผนที่เดินเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของประเทศสมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งกําหนดใช้วิธีการสํารวจ อุทกศาสตร์ที่พอเพียงและเชื่อถือได้ 

๑. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ขององค์การอุทกศาสตร์สากล  

๒. อธิบายความสําคัญขององค์การระหว่างประเทศท่ัวโลก 

 ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักงานอุทกศาสตร์ชาติต่าง ๆ 

 ๔. เผยแพร่ผลงานของประเทศสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากล  

๕. บอกสถานภาพขององค์การระหว่างประเทศท่ีดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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ข้อ ๒๕. ข้อใดตีความคําว่า “สมาร์ต” ได้ตรงกับความตั้งใจของผู้เขียน 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดมี ความทันสมัย ก้าวเข้าสู่สมาร์ต 
ฮอสปิทัล (smart hospital) ในยุคใหม่นี้หน่วยงาน ต้องมีการทํางานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยระบบ
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

๑. มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๒. ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย  

๓. ให้ประโยชน์ทั่วถึงและเท่าเทียม  

๔. มีระบบบริการและบริหารจัดการที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 ๕. ใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีทันสมัยในระบบการทํางาน 

 

ข้อ ๒๖. คุณลักษณะของ “ท่าน” ในข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ 

เป็นที่รู้กันในบรรดาลูกศิษย์ว่างานอดิเรกของท่านคือ การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนซ่อมแซม
ของที่ชํารุดด้วยตนเอง เช่น นาฬิกา เทป เครื่องถ่ายเอกสาร ใครไปที่กุฏิท่านจะได้เห็นวัสดุแปลก ๆ ที่ท่าน
ประดิษฐ์ใช้เอง ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บางทีเดาไม่ออกเลยว่าทําจากอะไร กันแน่  

๑. ประหยัด 

๒. มีความรู้  

๓. เจ้าระเบียบ 

๔. คิดสร้างสรรค์  

๕. ขยันหมั่นเพียร 
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ข้อ ๒๙. ข้อใดอาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 

ค่านิยมอันทรงคุณค่าฝังลึกในสังคมเอเชียรวมทั้งสังคมไทย ถ่ายทอดมายังคน แต่ละรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นพัน ๆ ปี คือ เรื่องความกตัญญ ค่านิยมดังกล่าว อยู่ในคําสอนของหลายศาสนา ถึงขนาดมีบางชาติคิดว่า 
ผู้ใดก็ตามถ้าขาดคุณธรรม ดังกล่าว ผู้นั้นเสียชาติเกิด เราคงได้ยินคําพูดที่ว่า “บุคคลที่ไม่รู้จักคุณคน เขาไม่ใช่
คน” 

๑. ความกตัญญเป็นค่านิยมของคนทุกชาติทุกภาษา  

๒. คนในบางสังคมรังเกียจและดูถูกคนที่ไร้ความกตัญญู  

๓. คนไร้ความกตัญญไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  

๔. เด็กในปัจจุบันละเลยความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างเห็นได้ชัด  

๕. คนไทยถือว่าความกตัญญเป็นค่านิยมที่มีคุณค่าเหนือกว่าค่านิยมอ่ืน 

 

ข้อ ๓๑. ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ 

๑. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนี้ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

๒. สารสกัดจากหญ้าพิเศษบนดอยสูงช่วยบํารุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์มีน้ํามีนวล  

๓. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทําความสะอาดพื้น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และดับกลิ่นไม่พึงประสงค์  

๔. ธรรมชาติของสีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ ร่มเย็น ช่วยให้ประสาทตาคลายเครียด  

๕. ข้าวหอมของบริษัทเราคัดสรรข้าว ๑๐๐% อย่างพิถีพิถัน บรรจุถุงด้วยระบบสูญญากาศ 

 

ข้อ ๓๓. ข้อใดมีการใช้เหตุผล 

๑. ราเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในดิน น้ํา อาหาร เสื้อผ้า และของใช้  

๒. สปอร์รามีผนังเรียบหรือขรุขระเห็นได้ชัดเจนเมื่อดูจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

๓. ราสร้างสารพิษปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น สารอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง  

๔. ปัจจุบันค้นพบสารพิษที่เกิดจากเชื้อรามากกว่า ๔๐๐ ชนิด และเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  

๕. คนส่วนใหญ่จะมองราในแง่ลบ ราเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทําความเสียหายแก่เครื่องใช้ 
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ข้อ ๓๔. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 

๑) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบทีแคส รอบ ๕ ปีนี้มี ที่นั่งเหลือ ๕๖,๕๕๕ ที่นั่ง / ๒) 
สาขาขาดแคลนและสาขาท่ีเป็นความต้องการของ ประเทศ นักเรียนเลือกเรียนน้อย / ๓) สาขาการแพทย์และ
สาขาด้านวิทยาศาสตร์ มีผู้เลือกเรียน ๓๐% ขณะที่สาขาสังคมศาสตร์มี ๗๐% / ๔) ทั้ง ๆ ที่นักเรียน สายวิทย์
มีจํานวนมากแต่เมื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยกลับเลือกสอบสายสังคม / ๕) การจะแก้ปัญหาดังกล่าวต้องปลูกฝังให้
นักเรียนมีค่านิยมเรียนในสาขาที่ ขาดแคลนโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน 

๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓  

๔. ส่วนที่ ๔  

๕. ส่วนที่ ๕ 

 

ข้อ ๓๕. ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วน ของการสูบบุหรี่ในบ้าน หากคน
ในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพซึ่งยืนยันได้ว่าเกิดจากการ ได้รับควันบุหรี่ และมีการแจ้งร้องเรียน ผู้สูบบุหรี่จะมี
ความผิดฐานก่อความรุนแรง ในครอบครัว พ.ร.บ. นี้เป็นประโยชน์เพราะป้องปรามไม่ให้คนในครอบครัว
กระทํา อันตรายต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว แต่น่าจะปฏิบัติได้ยากและอาจไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหาโดยตรง 
เนื่องจากคงไม่มีสมาชิกในบ้านแจ้งเอาผิดคนในบ้าน เพราะอาจจะกลายเป็นปัญหาในครอบครัวได้ 

๑. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา ๆ สามารถลงโทษผู้สูบบุหรี่ในบ้านได้หรือไม่  

๒. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา ฯ นําไปสู่การเกิดปัญหาในครอบครัวได้หรือไม่  

๓. หลังประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้วจะไม่มีผู้สูบบุหรี่ในบ้านอีกต่อไปจริงหรือ  

๔. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา ๆ แก้ปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวซึ่งมีผลจากการสูบบุหรีได้จริงหรือ  

๕. การที่สมาชิกในบ้านสามารถแจ้งร้องเรียนเอาผิดผู้สูบบุหรี่ในบ้านตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้เหมาะสมหรือไม่ 
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ข้อ ๓๙. ข้อใดเป็นประเด็นเนื้อเรื่องที่ไม่จําเป็นสําหรับการเขียนเรียงความเรื่อง “แมลงไทยดังไกลทั่วโลก”  

๑. วิวัฒนาการของแมลง  

๒. แมลงที่กินได้ ๒๐ ชนิด  

๓. การส่งออกผลิตภัณฑ์แมลง  

๔. คุณค่าทางโภชนาการของแมลง  

๕. การจัดทํามาตรฐานฟาร์มเลี้ยงแมลง 

 

ข้อ ๔๐. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาเหมาะสมกับรายงานเชิงวิชาการ 

- ๑) เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุ๊กแกข้ึนไปทั่วทุกหนทุกแห่งของเมืองไทย / 

๒) โดยเฉพาะหน้าฝนจะพบเจอเห็ดแครงงอกตามวัสดุหลายอย่าง / ๓) เห็ดแครงมี คุณค่าทางโภชนาการสูง มี
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง / ๔) แถวภาคใต้ มีการแปรรูปเห็ดแครงเป็นของกินพ้ืนบ้าน / ๕) 
เดี๋ยวนี้ตลาดเครื่องสําอางชอบนํา เห็ดแครงมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 

๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓  

๔. ส่วนที่ ๔  

๕. ส่วนที่ ๕ 

 

ข้อ ๔๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

๑. งาขี้ม่อนหรืองาม้อนนิยมทานกันในแถบเอเชียมานานมากแล้ว  

๒. ทางตอนเหนือของไทยก็มีการปลูกงาขี้ม่อนกันอย่างแพร่หลาย  

๓. สารสกัดจากเมล็ดงาม้อนมีกรดไขมันโอเมก้า ๓ ซึ่งจําเป็นต่อร่างกาย  

๔. สารเซซามอลในงาม้อนช่วยป้องกันมะเร็งแถมยังช่วยให้แก่ช้าอีกด้วย  

๕. งาขี้ม่อนเต็มไปด้วยฟอสฟอรัสและแคลเซียมซึ่งมากกว่าพืชผักทั่วไปอยู่หลายเท่าตัว 
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ข้อ ๔๒. “ประกาศ” ในข้อใดมีข้อมูลชัดเจนที่สุด 

๑. ขายรีสอร์ต ๕ ไร่ ทําเลดี จ.เชียงใหม่ เจ้าของขายเอง โทร. ๐๘-๕๔๓๓-๐๘๐๘  

๒. ขายด่วน บ้าน ๒ ชั้น ๓๐ ตร.ว. แขวงประเวศ กทม. สนใจติดต่อ ๐๒-๒๖๒-๒๔๐๕  

๓. ขายที่ดินแปลงใหญ่ ใกล้วัดมณีเทพ อ.บางใหญ่ ราคา ๔.๕ ล้านบาทโทร. ๐๒-๕๓๕-๕๐๐๐  

๔, ขายกิจการคลินิกทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ อาคาร ๒ คูหา ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ ราคาดี ติดต่อ ๐๕-๕๓๖๑-
๓๒๒๘  

๕. เซ้งอาคารพักอาศัย จํานวน ๖๐ ห้อง พร้อมห้องจัดเลี้ยง เขตมีนบุรี สัญญา ๑๕ ปี ราคากันเอง  
    ติดต่อ ๐๕-๘๑๒๓-๔๕๖๗ 

 

ข้อ ๔๓. ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด 

หัวหน้าแผนกพูดกับลูกน้องว่า “บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ความพยายาม เป็นเสมือนพาหนะนําเธอไปสู่
ประตูแห่งความสําเร็จ สิ่งนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเธอ เธอจึงควรทําความสนิทสนมกับมิตรภาพนี้ไว้” 

๑. สัง  

๒. ตําหนิ  

๓. แนะนํา  

๔. ตักเตือน  

๕. บอกกล่าว 
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ข้อ ๔๔. ข้อใดไม่เหมาะที่จะเป็นคําพูดของสมศรีในสถานการณ์ต่อไปนี้  

สมชาย : เรื่องทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เราแบ่งงานกันโดยละเอียดแล้ว 

เหลือแต่เรื่องทําอาหาร เอายังไงดี 

สมศรี  : ……………………………………………….. 

๑. ฉันจะเป็นคนทําอาหารเอง จะได้อร่อยหน่อย พวกคุณทําความสะอาดแล้วรอกินกันเถอะ 

๒. เรื่องอาหารฉันจะดูแลให้ ฉันพอทําได้ พวกคุณไปจัดการทําความสะอาดบริเวณก็แล้วกัน  

๓. ฉันทํากับข้าวเองก็ได้นะ ฉันยังไม่มีอะไรทํา พวกคุณทําความสะอาดบริเวณกันหลายคนแล้ว  

๔. ฉันทํากับข้าวไม่เก่ง อย่าให้ฉันทําตามลําพังเลย พวกคุณน่าจะแบ่งคนมาช่วยทางนี้บ้าง  

๕. อย่าบอกนะว่าจะเกณฑ์ให้ฉันทําอาหารคนเดียว พวกคุณสบายนี้ แค่ทําความสะอาดบริเวณ เดี๋ยวเดียวก็
เสร็จ 

 

ข้อ ๔๕. คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคํา 

๑. ถึงตัวพี่นี้จะพรากจากเจ้าไป  

๒. สะอ้ืนไห้ไม่วายฟายน้ําตา  

๓. ข้าคนชั่วช่างข้าอย่าว่าเลย 

 ๔. ฉันพ้นทุกข์แล้วเมื่อไรจะไปหา  

๕. พระกอดเข่าเศร้าสร้อยละห้อยหวน 

 

ข้อ ๔๖. คําในข้อใดใช้พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคํา 

๑. คนยุคใหม่สมัยนี้รักสุขภาพกันมากข้ึน  

๒. โดยการหันมาออกกําลังกายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง  

๓. แต่ไม่ควรหักโหมเกินไปเพราะอาจทําให้บาดเจ็บได้ง่าย  

๔. เราต้องเรียนรู้ว่ากีฬาแต่ละประเภททําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใด  

๕. เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้บาดเจ็บเพราะเล่นกีฬาอย่างหักโหมเกินไป 
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ข้อ ๔๗. ข้อความต่อไปนี้มีคําที่ใช้อักษรนํากี่แห่ง 

รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกที่ลอดแม่น้ําเจ้าพระยาระหว่างสถานีสนามไชยกับ อิสรภาพเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการในเดือนกันยายน ขณะที่รถลอดใต้แม่น้ํา ผู้โดยสารจะรู้สึกเหมือนนั่งในรถไฟฟ้าใต้ดินปกติ 

๑. ๒ แห่ง  

๒, ๓ แห่ง 

๓. ๔ แห่ง  

๔. ๕ แห่ง 

๕. ๖ แห่ง 

 

ข้อ ๕๓. ข้อใดใช้สํานวน “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล” ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย 

๑. ไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอก ใกล้จะถึงชายหาดแล้ว คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล  

๒. ไปเที่ยวบางแสนคราวนี้ คงได้กินกุ้งปูเต็มที่ เพราะคืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล  

๓. นายคร้ามเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว ขี้โมโห อย่าเข้าใกล้เขานะ อันตรายคืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล  

๔. นั่งเรือไปเกาะ อย่าลืมสวมชูชีพไว้ตลอดเวลา แม้จะอยู่ไม่ไกล แต่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล  

๕. คนที่อยู่ที่เกาะนี้สบายเลย เพราะเกาะเล็กนิดเดียว ได้เล่นน้ําทะเลทุกวันคืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล 

 

ข้อ ๕๔. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่ใช่ประโยคสามัญ 

๑) โดยทั่วไปร่างกายคนเราต้องการแคลเซียมประมาณ ๒๗๐ - ๑,๐๐๐ มก. ต่อวัน /๒) ส่วนใหญ่คนไทยได้รับ
แคลเซียมเพียงวันละ ๓๕๘ มก. / ๓) อาหารที่มีแคลเซียมสูง และดูดซึมได้ดีคือนมวัว / ๔) ตามปกตินม กล่อง
จะมีแคลเซียม ๒๐๐ มก. / ๕) อาหารจําพวกผักใบเขียวต่าง ๆ ช่วยเสริมปริมาณแคลเซียมได้ 

๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓  

๔. ส่วนที่ ๔  

๕. ส่วนที่ ๕ 
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ข้อ ๕๕. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นประโยค 

๑) อาคารที่มีห้องใต้ดินหรือที่จอดรถติดกับตัวอาคาร / ๒) ต้องระวังอย่าให้มี ควันรถรั่วเข้าตัวอาคาร / ๓) 
ควรมีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ / ๔) อุปกรณ์ เครื่องเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ในอาคาร / ๕) ต้อง
สํารวจดูว่า ปล่อยสารพิษ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์บ้างหรือไม่ 

๑. ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๓  

๒. ส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๔  

๓. ส่วนที่ ๓ และ ส่วนที่ ๕  

๔. ส่วนที่ ๔ และ ส่วนที่ ๑  

๕. ส่วนที่ ๕ และ ส่วนที่ ๒ 

 

ข้อ ๕๗. ข้อใดใช้ภาษากํากวม 

๑. อุทยานแห่งชาติดอยหลวงมีน้ําตกที่สวยงามหลายแห่ง  

๒. จังหวัดพัทลุงเปิดงาน “มหกรรมเมืองลุง” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  

๓. สํานักงานสถิติพบว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีอัตราการดื่มสุรา ๑๕.๒%  

๔. โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  

๕. ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 

 

ข้อ ๖๐. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีการใช้คํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤต 

๑) โรคภูมิแพ้ถือเป็นโรคฮิตอันดับต้น ๆ ของคนเมือง / ๒) เพราะมีอาการที่ เป็น ๆ หาย ๆ อย่างต่อเนื่อง / ๓) 
เกิดข้ึนได้ทั้งกับเด็กและผู้สูงวัย / ๔) ส่วนใหญ่ มักเป็นมาตั้งแต่เด็กและมีคนในครอบครัวเป็นหลายคน / ๕) 
อาจเรียกได้ว่าโรค กรรมพันธุ์ 

 ๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓  

๔. ส่วนที่ ๔  

๕. ส่วนที่ ๕ 
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ข้อ ๖๑. ข้อความต่อไปนี้มีคําสมาสกี่คํา 

ประเทศที่ตั้งอยู่ในทําเลที่เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสําคัญ มีโอกาสที่จะพัฒนา เศรษฐกิจให้รุ่งเรืองและ
เข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบ สถาปัตยกรรมให้ทันสมัยได้อย่างมีคุณภาพ 

๑. ๒ คํา  

๒. ๓ คํา  

๓. ๔ คํา  

๔, ๕ คํา  

๕. ๖ คํา 

 

ข้อ ๖๓. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้คําซ้อนมากท่ีสุด ไมเกรน 

๑) เมื่อมีการก่อสร้างอาคาร / ๒) จําเป็นต้องมีแบบแปลน / ๓) ทางสถาปัตยกรรม จะเน้นรูปร่างภายนอกให้
สวยงาม / ๔) ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างต้องคํานึงถึง ความม่ันคงของอาคาร / ๕) เพื่อมิให้อาคารทรุดหรือ
แตกร้าว 

๑. ส่วนที่ ๑  

๒. ส่วนที่ ๒  

๓. ส่วนที่ ๓ 

๔. ส่วนที่ ๔  

๕. ส่วนที่ ๕ 

 

ข้อ ๖๗. ข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรี 

๑. อันตัวตําแล้วอย่าทําให้กายสูง  ดูเยี่ยงสูงยังมีแววที่วงหาง 

 ๒. จะหาคู่สู่สมภิรมย์หวัง  จงระวังชั่วช้าอัชฌาสัย 

๓. จงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมอง  ถือทํานองแบบโบราณท่านขานไข 

๔. เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด  ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า 

๕. เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น     อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากท่ี 
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ข้อ ๖๙. ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้ 

พาที่ผู้เฒ่าสั่ง   จําความแม่นเทอญ 

จะทราบสิ่งดีงาม  ทั่วถ้วน  

๑. ผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอ  

๒. เราควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ 

 ๓. คําสอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งดีงาม  

๔. สิ่งดีชั่วอาจพิจารณาได้จากคําสอนของผู้ใหญ่ 

 ๕. ผู้ใหญ่มักจดจําถ้อยคําท่ีดีงามไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึง 

 

ข้อ ๗๑. ข้อใดไม่มีความเชื่อ 

๑. เป็นกรรมแล้วแก้วตาอย่าร้องไห้  จงหักใจเสียเถิดน้องอย่าหมองศรี 

๒. อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมี   ไม่เท่าที่เจ็บช้ําระกํารัก 

๓. ข้าจะกําบังกายหายตน   ไปกลางพลข้าศึกไม่นึกขาม 

๔. น้ํามันพรายน้ํามันจันทน์เสกสรรบ่น  เคยคุ้มขังบังตนแต่ไรมา 

๕. ว่าพลางทางร่ายพระคาถา  บันดาลเป็นภูษาผ้าผ่อน 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ ๗๕ - ๗๖ 

๑) เข้ากลุ้มรุมรอบทั้งกาย  

๒) ฉุดลากวุ่นวายตีต้อน  

๓) อดใจมิได้ต่อกร  

๔) ราญรอนสัประยุทธ์ชิงชัย  

๕) แต่ประหารผลาญชีพจนอ่อนอก 

 

ข้อ ๗๕. ข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะ 

๑. ข้อ ๑) 

๒. ข้อ ๒) 

๓. ข้อ ๓) 

๔. ข้อ ๔)  

๕. ข้อ ๕) 

 

ข้อ ๗๖. ข้อใดไม่มีจินตภาพด้านความเคลื่อนไหว 

๑. ข้อ ๑) 

๒. ข้อ ๒) 

๓. ข้อ ๓) 

๔. ข้อ ๔)  

๕. ข้อ ๕) 
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ข้อ ๗๗. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ 

๑. ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน   เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 

๒. มาจอดหน้าท่าวัดพระเมรุข้าม   ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 

๓. แสยงเส้นโลมาให้อาวรณ์   ถึงคงดอนแดนบ้านกาญจนบุรี 

๔. มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน   บิดามารดารักมักเป็นผล 

๕. เกศาหอมฟังดังปรุงจันทน์  จะทรงโฉมโนมพรรณอันใด 

 

ข้อ ๗๘. ข้อใดเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์ 

๑. ขุนยักษ์จักประสงค์สิ่งใด   จึงเลี้ยวไล่มหิงส์วิ่งวางมา 

๒. เห็นฝูงนกกกบุตรยิ่งสุดเศร้า  โอ้ลูกเราไม่รู้ว่าอยู่ไหน 

๓. ง่วงเหงาเจ้าจุกทุกข์ถึงใคร  ทําไมมาอยู่ในศาลา 

๔. บิตุราชมาตุรงค์ของนงลักษณ์  เป็นปิ่นปักนักเรศหรือเศรษฐี 

๕. เออนี่มีธุระอะไรนั่น  จึงพากันมาในไพรสณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 


