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 ข้อสอบ 9 วชิาสามญั ปี 2560   

คาํสั7ง  แบบปรนยั ๕ ตวัเลือก เลือก ๑ คาํตอบที7ถูกที7สุด 

  จาํนวน ๕๐ ขอ้ ขอ้ละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 

 

๑.  ขอ้ใดมีคาํสะกดผดิ 

 ๑.  ผูใ้หญ่บา้นคนนีKบวชเรียนมานานมีความรู้มากจนคนยกยอ่งวา่เป็นพหูสูต 

 ๒. ผูมี้อิทธิพลในหมู่บา้นนีK ถือวา่ตวัมีอาํนาจบาทใหญ่ชอบข่มเหงชาวบา้น  

 ๓.  วดับางแห่งมีตาํรับตาํราสมุนไพรเขียนติดไวใ้หค้นไดรั้บความรู้ 

 ๔.  ในครอบครัวของเขาแม่เลีKยงไม่ไดรั้งเกียจเดียดฉนัทลู์กเลีKยงเลย 

 ๕.  ร้านนีKอาหารขึKนชื7อที7คนนิยมสั7งคือยาํแมงกะพรุนใส่ปลาหมึก 

 

๒. คาํในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกวา่ ๑ ความหมายทัKงสองคาํ 

 ๑.   มือขวา จบัเสน้     

 ๒. ซํK าซอ้น เปิดกลอ้ง   

 ๓.  ตามเรื7อง ลวงโลก    

 ๔.  ตาแมว อ่อนขอ้ 

 ๕.  หนา้ชา มดัจาํ 

 

 

 

อํานาจบาตรใหญ่ 

มือขวา หมายถึง มือทางด้านขวา, ผู้ช่วยคนสนิท 

จับเส้น หมายถึง บีบนวด, ทําให้ถูกใจ 
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๓.  ขอ้ใดใชค้าํผดิความหมาย 

 ๑.   นกัโตว้าทีฝ่ายคา้นใชค้ารมเชือดเฉือนฝ่ายเสนอเพื7อเอาชนะ  

 ๒.  พอเพื7อนคา้ขายขาดทุน เขากพ็ดูทบัถมจนเพื7อนหมดกาํลงัใจ 

 ๓.  ในฤดูฝนควรดูแลป้ายโฆษณาที7ติดตัKงบนอาคารสูงเพื7อความปลอดภยั   

 ๔.  จงัหวดัตรังมีโครงการปลดปล่อยมา้นํKาคืนสู่ทะเลเพื7อขยายพนัธ์ุในธรรมชาติ 

 ๕.  เพราะฝนทิKงช่วง เกษตรกรจึงตอ้งเลิกลม้ความคิดที7จะปลูกพืชเสริมเพื7อเพิ7มรายได ้

 

๔.  ขอ้ความส่วนใดมีการใชค้าํผดิความหมาย 

 ๑) ในปัจจุบนัมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกนัมากขึKน / ๒) ทอ้งถิ7นหลายแห่ง

มีการฟืK นตวัวฒันธรรมที7ดีงาม / ๓) ดว้ยการทะนุบาํรุงศิลปะและการแสดงพืKนบา้นที7มีมาแต่เดิม / 

๔) รวมทัKงรักษาจารีตประเพณีที7มีมาแต่โบราณ / ๕) เพื7อดาํรงไวซึ้7งมรดกอนัลํKาค่าที7บรรพบุรุษ

ไดส้ั7งสมไว ้

๑.   ส่วนที7 ๑  ๒.  ส่วนที7 ๒  ๓.  ส่วนที7 ๓    ๔.  ส่วนที7 ๔       ๕.  ส่วนที7 ๕ 

 

๕.  ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

 ๑.  กิจกรรมหารายไดใ้หส้มาคมครัK งนีK มีผูน้าํสิ7งของมาจาํหน่ายในราคาถูก 

 ๒.  วสิยัทศันข์องหน่วยงานเราคือการเป็นหน่วยงานเพื7อพฒันาชนบทที7มั7นคง 

 ๓.  บริษทัอสงัหาริมทรัพยนี์Kจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยม์านานกวา่ ๑๐ ปีแลว้ 

 ๔.  สาํนกังานศิลปวฒันธรรมจดัโครงการส่งเสริมผา้ไทยเพื7อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

 ๕.  องคก์ารคา้จดัตัKงศูนยก์ระจายสินคา้เพื7อจะไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ร้านคา้และช่วยลดค่าขนส่ง 

 

ฟืKนฟู 

ขยายส่วนไหน? 
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๖.  ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปนีK  

 “ยกัเอาเพียงบางส่วนที7มีจาํนวนเลก็นอ้ยไว,้ เอาส่วนที7เหลือไวเ้ป็นของตน” 

 ๑.  กินตามนํKา (รับเงินเขา้ข่ายฉอ้ราษฎร์บงัหลวง)   

 ๒.  กินบุญเก่า (คนที7นั7งกินนอนกินสมบติัเก่า)  

 ๓.  กินเศษกินเลย     

 ๔.  กินนอกกินใน  (เอากาํไรซืKอขายทัKงนอกและในราคาที7กาํหนด) 

 ๕.  กินบา้นกินเมือง (ตื7นสายมาก, ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง) 

 

๗.  ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถูกตอ้ง 

 ๑. ฉนัเห็นเจา้หนีKพาพวกเดินเขา้มากต็กใจกลวัมากจนแทบจะแทรกแผ่นดนิหนี  

 ๒. ที7ฟังเขาพดูมานี7เหมือนพายเรือในอ่าง ฉนัยงัจบัความไม่ไดเ้ลย ไม่รู้วา่จะสรุปลงตรงไหน 

 ๓. ผมขอรับรองวา่กรรมการของเราทุกท่านใหค้ะแนนสาวงามผูเ้ขา้ประกวดตามเนืJอผ้าจริง ๆ 

 ๔. แต่งงานหลานสาวทัKงทีตอ้งจดังานใหญ่ จา้งวงดนตรีมาแลว้เลีKยงคนทัKงอาํเภอเลย  

      ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก 

 ๕. เรากาํลงัแบ่งหนา้ที7กนัทาํรายงานส่งอาจารย ์เธออยา่ชักใบให้เรือเสียชวนเพื7อนดูสาว ๆ  

      ที7เดินผา่นสิ 

 

 

 

หนีไปใหพ้น้เพราะอบัอาย 

พดูวกวน 

ตามที7เห็น 

ทาํการใหญ่อยา่ตระหนี7เดีlยวจะเสียงาน 

พดูหรือทาํใหก้ารงานเขวออกนอกเรื7อง 
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ใชข้อ้ความต่อไปนีKตอบคาํถามขอ้ ๘ – ๙ 

 ๑) สหภาพโซเวยีตรัสเซียกา้วลํKาสหรัฐหลายช่วงตวัในเรื7องเทคโนโลยทีางอวกาศ / ๒) 

ในขณะที7โซเวยีตส่งดาวเทียมขึKนไปโคจรรอบโลกและส่งนกับินอวกาศคนแรกขึKนไปโคจรแลว้ 

๒ โครงการ / ๓) สหรัฐอเมริกาเริ7มก่อตัKงองคก์รนาซาขึKนเพื7อพฒันาเทคโนโลยดีา้นนีK  / ๔) แรง

กดดนัจากโซเวยีตทาํใหส้หรัฐอเมริกาซึ7งปรารถนาจะเป็นผูน้าํตอ้งเร่งส่งยานอะพอลโลขึKนไปใน

อวกาศทัKง ๆ ที7ยงัไม่พร้อม / ๕) เป็นเหตุใหเ้กิดความสูญเสียโดยเฉพาะในโครงการแรก นกับิน

อวกาศถึง ๓ คนตอ้งเสียชีวติจากไฟคลอกในยานอวกาศ 

๘.  ขอ้ความส่วนใดใชภ้าษาไม่เหมาะกบับทความวชิาการ 

๑.   ส่วนที7 ๑  ๒.  ส่วนที7 ๒         ๓.  ส่วนที7 ๓    ๔.  ส่วนที7 ๔          ๕.  ส่วนที7 ๕ 

๙.  จากขอ้ความขา้งตน้ขอ้ใดเป็นประเดน็ที7ผูเ้ขียนตัKงใจนาํเสนอ 

 ๑.   ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศของสหรัฐอเมริกา 

 ๒.  การเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศของสหภาพโซเวยีตรัสเซีย 

 ๓.  การส่งยานอวกาศและนกับินอวกาศของชาติมหาอาํนาจออกไปนอกโลก 

 ๔.  ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการเอาชนะโซเวยีตดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศ 

 ๕.  ความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาในระยะแรกของการทดลองส่งมนุษยอ์วกาศไปในยาน 

๑๐.  ขอ้ความต่อไปนีK ส่วนใดใชร้ะดบัภาษาต่างกบัส่วนอื7น 

 ๑) เคก้สีหวานดูนุ่มนวลน่ากิน เป็นอะไรที7หลายคนเห็นแลว้อดใจไม่ได ้/ ๒) ตอ้งหยบิมา

ลิKมลอง โดยเฉพาะพวกที7ชอบขนมหวาน /๓) ที7เห็นเคก้ทีไรเป็นตอ้งซืKอมากินแบบลืมอว้น /๔) 

เพราะส่วนประกอบของเคก้ คือ ครีม ชีส เนย แป้งและนํKาตาล ทาํใหน้ํK าหนกัเพิ7มขึKน / ๕) สุดทา้ย

เลยกลายเป็นไขมนัส่วนเกินในจุดต่าง ๆ ที7ไม่พึงประสงค ์ ข้อ ๑ ๒ ๓ ๕ ใช้ภาษาพูด 



	

	

5	

๑.   ส่วนที7 ๑  ๒.  ส่วนที7 ๒  ๓.  ส่วนที7 ๓     ๔.  ส่วนที7 ๔     ๕.  ส่วนที7 ๕ 

๑๑.  ขอ้ใดใชร้าชาศพัทไ์ม่ถูกตอ้ง 

 ๑.  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 

 ๒. พระบาทสมเดจ็พระนั7งเกลา้เจา้อยูห่วัทรงทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาโดยการสร้าง 

                  และปฏิสงัขรณ์วดัหลายแห่ง  

 ๓.  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงคาํนวณการเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

 ๔.  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดตราพระราชบญัญติัเลิกทาส ร.ศ.๑๒๔ 

 ๕.  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีทัKงร้อยแกว้และ 

      ร้อยกรองเป็นจาํนวนมาก 

 

๑๒.  ขอ้ใดเป็นประโยค   

 ๑.   ศกัยภาพดา้นการจดัการขยะใหเ้ท่าทนัและทดัเทียมกบัระดบัสากล 

 ๒.  นวตักรรมการแปรรูปขยะใหเ้ป็นพลงังานทางเลือกในการแกปั้ญหาขยะ 

 ๓.  ขยะพลาสติก ๑๐ ตนั ผลิตนํKามนัเชืKอเพลิงไดว้นัละประมาณ ๖,๖๐๐ ลิตร 

 ๔.  การใชถุ้งผา้หรือตะกร้าหวายในการซืKอของเพื7อทดแทนการใชถุ้งพลาสติก 

 ๕.  ปัญหาสิ7งแวดลอ้มและการแลกเปลี7ยนประสบการณ์ดา้นพลงังานทางเลือก 

 

 

 

 

อ่านแลว้จะเขา้ใจ ใจความครบ 
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๑๓.  ขอ้ใดไม่เป็นประโยค 

 ๑.  นกักีฬาไทยลงแข่งขนัยมินาสติกลีลากบันกักีฬาจาก ๖ ประเทศที7สิงคโปร์ 

 ๒.  ประธานพฒันาฟุตซอลแห่งชาติเตรียมผูเ้ล่นทีมไทยเขา้แข่งขนัฟุตซอลชิงแชมป์โลก 

 ๓.  ประเทศไทยได ้๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงินในการแข่งขนัยกนํKาหนกัเยาวชนแห่งโลก 

 ๔.  การแข่งขนัวอลเลยบ์อลหญิงเวลิดก์รังดป์รีซ์ ๒๐๑๖ รอบสุดทา้ยจดัขึKนที7ประเทศไทย 

 ๕.  ตามแผนของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที7วางไวก่้อนเดินทางไปเกบ็ตวัที7บราซิล 

 

๑๔.  ขอ้ใดแสดงเจตนาของผูส่้งสารต่างกบัขอ้อื7น 

 ๑.   กรมประมงประสบความสาํเร็จในการเพาะเลีKยงปลาสเตอร์เจียนเพื7อทาํไข่คาเวยีร์ 

 ๒.  โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชดาํริไดท้ดลองเลีKยงปลาสเตอร์เจียนบนดอยอินทนนท ์

 ๓.  การเลีKยงปลาสเตอร์เจียนตอ้งใชเ้วลา ๘ – ๑๐ ปี กวา่จะไดไ้ข่ปลามาผลิตเป็นไข่คาเวยีร์ 

 ๔.  ไข่คาเวยีร์ไดม้าจากการนาํไข่ปลาสเตอร์เจียนมาหมกักบัเกลือนานถึง ๒ ปี 

 ๕.  ไข่คาเวยีร์ดอยคาํกระปุกละ ๕,๐๐๐ บาท ถึงจะแพงแต่คุณภาพสุดคุม้สินคา้มีจาํนวนจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

อ่านแลว้งง เหมือนใจความไม่ครบ 

โฆษณาจา้ 
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๑๕.  ขอ้ใดใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษมากที7สุด 

 ๑.  แร่คือธาตุหรือสารประกอบที7เป็นของแขง็เกิดขึKนตามธรรมชาติ มีองคป์ระกอบทาง

      เคมีและโครงสร้างของอะตอมเป็นเอกลกัษณ์ 

 ๒.  ทบัทิมเป็นแร่ในตระกลูคอรันดมั มีองคป์ระกอบเป็นอะลูมิเนียมออกไซด ์สมบติั

       ทางฟิสิกส์คือมีค่าความแขง็รองจากเพชร 

 ๓.  ทบัทิมสยามของไทยมีแหล่งกาํเนิดจากหินภูเขาไฟชนิดแอลคาไลนบ์ะซอลตเ์พียง

       ชนิดเดียว พบที7จงัหวดัจนัทบุรีและตราด 

 ๔.  ตามตาํนานทัKงของตะวนัออกกลางและยโุรป มีความสอดคลอ้งกนัวา่แซปไฟร์     

                  เป็นอญัมณีที7ทรงพลงัอาํนาจมากที7สุด 

 ๕.  บริเวณที7เป็นภูเขาทะเลทรายไปจนถึงฝั7งตะวนัออกของแม่นํKาไนลใ์กลก้บัทะเลแดง  

       พบผลึกมรกตฝังตวัอยูใ่นควอตซ์ 

๑๖.  ขอ้ใดไม่อาจอนุมานไดว้า่เป็นบุคลิกภาพของผูพ้ดูตามขอ้ความต่อไปนีK  

 ผมใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที7ที7จะเปิดหอ้งสมุดการ์ตูนเพื7ออนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่

การ์ตูนไทยใหย้งัคงอยูเ่ป็นมรดกทางภูมิปัญญาที7สาํคญัของคนในชาติสืบต่อไปหลงัจากการ์ตูน

ไทยไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนในอดีต 

 ๑.  อดทน 

 ๒.  มุมานะ 

 ๓.  ประนีประนอม 
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 ๔.  ห่วงใยสงัคม 

 ๕.  มีความคิดสร้างสรรค ์

 

๑๗.  เมื7ออาจารยถ์ามวา่ “ใครจะเป็นคนทาํรายงาน เรื7อง พลงังานชีวมวล เรื7องนีKยากที7สุด”  

 คาํตอบของนกัเรียนตามขอ้ใดมีนํKาเสียงกระตือรือร้น 

 ๑.  หนูทาํเองค่ะ หนูอยากรู้เรื7องนีK ใหม้ากขึKน 

 ๒. ผมไม่ชอบแต่กค็งตอ้งทาํ เรื7องยาก ๆ ตอ้งผม 

 ๓.  หนูทาํกไ็ดค่้ะ รีบทาํใหเ้สร็จ ๆ จะไดไ้ปอ่านหนงัสือ 

 ๔.  ผมทาํเองกแ็ลว้กนัครับ ผมมีขอ้มูลเกือบหมดแลว้ 

 ๕.  หนูลองทาํดูก่อนไดไ้หมคะ แต่ไม่รู้วา่จะออกมาดีหรือเปล่า 

 

๑๘.  คาํพดูในขอ้ใดไม่ได้มีจุดประสงคเ์พื7อใหก้าํลงัใจ 

 ๑. อยา่เบื7อหน่ายความลม้เหลวเลยนะ เพราะมนัคือเพื7อนร่วมทาง 

 ๒. ไม่มีทางที7จะประสบความสาํเร็จที7ดีกวา่ถา้เรามวัแต่ทาํซํK ารอยเดิม  

 ๓. ความสาํเร็จไม่ไดขึ้Kนอยูก่บัอายนุะหนู แต่ขึKนอยูก่บัความคิดมากกวา่  

 ๔. สิ7งที7คุณเสียไปคือเวลา แต่สิ7งที7ไดก้ลบัมาคือประสบการณ์ไม่ใช่หรือ 

 ๕. การที7เราไม่ไดค้รอบครองอะไรกดี็ไปอยา่ง เพราะเราจะไม่มีวนัเสียสิ7งนัKนไป 

 

๑๙. หลงัการบรรยายของวทิยากร เรื7อง “ประโยชนข์องอาหารเชา้”  

 ขอ้ใดเป็นคาํถามของผูฟั้งที7ไม่สมัพนัธ์กบัเนืKอหาของการบรรยาย  

เหมือนซํJาเตมิ? 
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 ๑. นม ๑ กล่องพอไหมคะ   ๒. ทานช่วงเวลาใดเหมาะที7สุดครับ 

 ๓. ควรรรับประทานทุกวนัไหมคะ  ๔. อาหารประเภทใดจึงจะดีที7สุดครับ 

 ๕. ขนมหวานทานก่อนนอนอนัตรายไหมคะ 

 

๒๐. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปนีK  

 นกนางแอ่นบางชนิดสาํรอกนํKาลายทาํรังเป็นรูปถว้ยติดกบัฝาผนงัถํKาตามเกาะในทะเล รัง

ของนกนางแอ่นชนิดนีK มีผูเ้กบ็มาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพง ที7อาํเภอปากพนงัมีการสร้าง

อาคารสูงสาํหรับใหน้กนางแอ่นมาอาศยัแลว้เกบ็รังขาย 

 ๑.  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป ขอ้สรุป     

 ๒.  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป 

 ๓.  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน     

 ๔.  ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป 

 ๕.  ขอ้สรุป  ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน 

๒๑.  ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 

๑.  ส่วนประกอบที7สาํคญัของการเดินรถไฟในระยะแรกมี ๒ ส่วน คือ ทางรถไฟกบัขบวนรถไฟ 

๒.  ต่อมาการเดินรถมีความซบัซอ้น ตอ้งมีส่วนประกอบเพิ7มขึKนคือระบบอาณติัสญัญาณ และ  

       ระบบหา้มลอ้รถไฟ 

๓.  ทางรถไฟที7คนทั7วไปมองเห็นคือรางเหลก็ ๒ เสน้วางขนานกบัหมอนรองรางรถไฟ ซึ7งเรียก 

       กนัวา่ไมห้มอน  

????? 

 จึง 
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๔.  หมอนรองรางรถไฟจะวางอยูบ่นหินโรยทางซึ7งเกลี7ยกระจายอยูเ่หนือดินกนัทางที7อยูชิ่ดกบั 

      พืKนดินเดิมของทางรถไฟ 

๕.  นํK าหนกัขบวนรถไฟที7กดลงบนรางจะกระจายลงบนพืKนดินเดิมโดยผา่นหมอนรองรางรถไฟ  

       หินโรยทาง และดินกนัทาง 

 

๒๒.  ขอ้ใดต่อไปนีK ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 

 ๑) การป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนนดว้ยการรณรงคป์ลุกจิตสาํนึก สร้างวนิยัเคารพและปฏิบติั

ตามกฎจราจร / ๒) การบงัคบัใชแ้ละแกไ้ขกฎหมายใหท้นัยคุสมยัเพื7อควบคุมพฤติกรรมผูข้บัขี7ยวดยาน

พาหนะ / ๓) หรือการกาํจดัความเร็วพาหนะ / ๔) วธีิการเหล่านีKไม่ควรกระทาํเฉพาะช่วงหยดุยาวหรือ

เทศกาล / ๕) ตรงกนัขา้มตอ้งกระทาํตลอดเวลาเพื7อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 ๑.  ส่วนที7 ๑ และส่วนที7 ๒   ๒.  ส่วนที7 ๒ และส่วนที7 ๓ 

 ๓.  ส่วนที7 ๓ และส่วนที7 ๔   ๔.  ส่วนที7 ๔ และส่วนที7 ๕ 

 ๕.  ส่วนที7 ๑ และส่วนที7 ๕ 

 

๒๓. ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ   

 ๑. สภาวะแวดลอ้มของโลกที7เปลี7ยนแปลงทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ที7ส่งผลกระทบต่อ 

     คุณภาพชีวติประชากร 

 ๒. ปัญหาที7เกี7ยวกบัการเปลี7ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มของโลกซึ7งมีหลายประการ 

 ๓. ปัญหาที7เกิดจากธรรมชาติ อาทิ แผน่ดินไหว คลื7นยกัษสึ์นามิ ปรากฏการณ์เอลนิญโญ ฯลฯ 

 ๔. ปัญหาที7เกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น สภาวะโลกร้อน มลภาวะอากาศ สารพิษอุตสาหกรรม ฯลฯ 

วธีิการเหมือนขอ้ ๒๒ 



	

	

11	

 ๕. เราทุกคนในฐานะที7มีส่วนเกี7ยวขอ้งควรตอ้งศึกษาลกัษณะของปัญหาและผลกระทบ 

      เพื7อร่วมกนัแกไ้ข 

 

 

 

 

๒๔.  ขอ้ใดเป็นประเดน็โตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปนีK  

 การใหส้มัปทานสาํรวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศมีประโยชนท์ัKงทางตรงและทางออ้ม

กบัประเทศไทย แต่สถานการณ์ในขณะนีKยงัไม่มีความจาํเป็นรีบด่วนที7จะเปิดสมัปทานรอบที7 

๒๑ เพราะปริมาณไฟฟ้าสาํรองในปัจจุบนัยงัมีเกินกวา่ ๒๕% และความตอ้งการใชก๊้าซในการ

ผลิตไฟฟ้าจะไม่เพิ7มขึKนมากจนอยูใ่นระดบัวกิฤตควรรอใหมี้การแกไ้ข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมก่อน

เพื7อเพิ7มทางเลือกและสร้างอาํนาจต่อรองซึ7งจะทาํใหป้ระเทศไดรั้บผลประโยชนม์ากกวา่ 

 ๑.  ปริมาณไฟฟ้าสาํรองในประเทศไทยมีเพียงพอจริงหรือ 

 ๒.  การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะไม่มีปัญหาจริงหรือ 

 ๓.  ประเทศไทยควรสาํรวจแหล่งปิโตรเลียมเองแทนการใหส้มัปทานหรือไม่ 

 ๔.  การแกไ้ข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมทาํใหป้ระเทศไดผ้ลประโยชนม์ากขึKนจริงหรือไม่ 

 ๕.  รัฐควรชะลอการใหส้มัปทานสาํรวจแหล่งปิโตรเลียมรอบที7 ๒๑ ไปก่อนหรือไม่ 

 

๒๕.  ขอ้ใดเป็นขอ้สนบัสนุนประเดน็การโตแ้ยง้  

 “การขึKนภาษีเครื7องดื7มที7มีนํK าตาลเกินกวา่มาตรฐานช่วยลดการบริโภคลงไดจ้ริงหรือ” 

 ๑.  คนไทยติดรสหวานและบริโภคนํKาตาลมากจนเป็นนิสยั 
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 ๒. องคก์ารอนามยัโลกไดศึ้กษาถึงอนัตรายจากความหวาน  

 ๓.  หลาย ๆ ประเทศจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากความหวาน 

 ๔.  ปริมาณนํKาตาลที7เกินมาตรฐานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ๕.  การขึKนภาษีเครื7องดื7มที7มีนํK าตาลสามารถเพิ7มรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายลา้นบาท 

 

 

๒๖.  ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ 

 ๑.   รายการเกมเพื7อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว ผูช้นะทัKง ๗ เกมจะไดเ้ขา้ชิง 

       เงินรางวลัใหญ่หลายลา้นบาท     

 ๒.  ที7นี7เมนูเครื7องดื7มที7รู้จกักนัดีคือกาแฟสด รวมทัKงเครื7องดื7มเพื7อสุขภาพประเภทนํKา 

        สมุนไพร จาํหน่ายทุกวนั 

 ๓.  การรักษาโรคมะเร็งดว้ยวธีินีK  ผูป่้วยไม่ตอ้งรับการผา่ตดั ลดความเจบ็ปวดและช่วย 

       เพิ7มคุณภาพชีวติอีกดว้ย     

 ๔.  สวนสาธารณะแห่งนีKอาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ มีที7จอดรถเพียงพอ  

        และมีเครื7องออกกาํลงักายพร้อมมูล 

 ๕.  มะนาวเลมอนฮาวาย ผลใหญ่ ไร้เมลด็ มีนํKามาก รสเปรีK ยวกาํลงัดี เปลือกมีกลิ7นหอมเป็นพิเศษ 

 

๒๗.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปนีKไดถู้กตอ้ง 

  ๑. การเลือกกินอาหารจึงเป็นสิ7งจาํเป็น ถึงแมเ้ป็นสิ7งที7ทาํไดย้ากกต็าม 

  ๒. เมื7อใดที7ไตไม่สามารถขบัของเสียที7อยูใ่นร่างกายออกมาได ้
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  ๓. อาหารบางชนิด เช่น อาหารโปรตีน เมื7อกินมาก ๆ ทาํใหเ้กิดของเสียในร่างกายมาก 

  ๔. กเ็ป็นเหตุทาํใหก้ารทาํงานของไตบกพร่องและไตเสื7อมเร็วขึKน 

  ๕. การกินอาหารที7ถูกตอ้งทัKงชนิดและปริมาณสามารถชะลอความเสื7อมของไตไดม้าก   

 ๑.  ๓ – ๕ – ๔ – ๑ – ๒    ๒.  ๒ – ๓ – ๑ – ๔ – ๕ 

 ๓.  ๕ – ๑ – ๓ – ๒ – ๔    ๔.  ๓ – ๕ – ๒ – ๑ – ๔ 

 ๕.  ๕ – ๔ – ๓ – ๑ – ๒ 

ใชข้อ้ความต่อไปนีKตอบคาํถามขอ้ ๒๘ – ๒๙ 

 ๑) เมื7อปอกเปลือกออกจะมีนํKายางสีเหลืองอยูที่7เนืKอมงัคุดบางกลีบ บางกลีบเป็นสีใส 

 ๒) เมื7อรู้เช่นนีKแลว้ กห็าทางแกไ้ขไดไ้ม่ยาก คือควรกาํจดัเพลีKยไฟและควบคุมปริมาณนํKาใหพ้อดี ๆ 

 ๓) สาเหตุที7ทาํใหเ้กิดอาการดงักล่าวอาจมาจากเพลีKยไฟหรือตน้มงัคุดไดรั้บนํKามาก 

      เกินไปหรือนอ้ยเกินไป 

 ๔) ลกัษณะเช่นวา่นีK เรียกวา่อาการเนืKอแกว้ยางไหล ซึ7งทาํใหม้งัคุดเสียราคา 

 ๕) คนที7ชอบกินมงัคุดคงเคยสงัเกตวา่ บางผลมีนํKายางแขง็สีเหลืองเกาะอยูที่7เปลือก 

๒๘. เมื7อเรียงลาํดบัขอ้ความขา้งตน้ใหถู้กตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นลาํดบัที7 ๔  

๑.  ขอ้ ๑  ๒.  ขอ้ ๒  ๓.  ขอ้ ๓ ๔.  ขอ้ ๔  ๕.  ขอ้ ๕ 

๒๙. ขอ้ใดเป็นประเดน็ที7ผูเ้ขียนตัKงใจจะนาํเสนอ 

 ๑. ขอ้พึงระวงัที7ทาํใหม้งัคุดเสียราคา 

 ๒. ความแตกต่างของมงัคุดที7ดีและไม่ดี 

 ๓. วธีิเลือกซืKอมงัคุดใหเ้ป็นเพื7อใหคุ้ม้ค่าเงิน 

๕ – ๑ – ๔ - ๓ – ๒  
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 ๔. สาเหตุที7ทาํใหม้งัคุดมีผลผลิตไม่สมบูรณ์ 

 ๕. วธีิแกปั้ญหาเพื7อใหม้งัคุดที7ปลูกมีคุณภาพดี 

 

 

 

 

๓๐. ขอ้ใดควรเป็นชื7อของเรียงความที7มีสาระสาํคญัต่อไปนีK  

 ปัจจุบนัปัญหาการบุกรุกทาํลายป่าชายเลนมีอยูอ่ยา่งต่อเนื7อง เช่น การลกัลอบตดัไม ้การ

ทาํนากุง้ การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน และการเพิ7มของประชากร เหล่านีK ส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศของป่าชายเลน เป็นการทาํลายห่วงโซ่อาหาร และทาํลายแหล่งอาหารของมนุษย ์

ชุมชนจึงควรเป็นกลุ่มที7ช่วยกนัปกป้องและพฒันาป่าชายเลนใหย้ ั7งยนื  

 ๑. ประโยชนข์องป่าชายเลน    ๒. จิตสาํนึกรักษป่์าชายเลน 

 ๓. ระบบนิเวศของป่าชายเลน    ๔. การตดัไมท้าํลายป่าชายเลน 

 ๕. ยทุธศาสตร์ชาติเพื7อพฒันาป่าชายเลน 

๓๑. ขอ้ความส่วนใดไม่ใช่การพรรณนา 

 ๑) ลุงดาํเป็นคนร่างเลก็ ผอมแกร็น / ๒) ใบหนา้กร้านแดด เห็นรอยยน่ลึกที7กลางหนา้ผาก / ๓) มี

ปอยเคราสีขาวตรงปลายคางยาวลงมาถึงกลางอก / ๔) ในยามครุ่นคิดใคร่ครวญลุงจะลูบไลเ้คราขาวอยา่ง

ชา้ ๆ / ๕) วนัหนึ7งลุงโกรธเดก็เกเรที7มาลอ้ เลยเดินไปโกนเคราทิKงเสียที7ร้านหนา้ปากซอย 

๑. ส่วนที7 ๑  ๒. ส่วนที7 ๒  ๓. ส่วนที7 ๓  ๔. ส่วนที7  ๔       ๕. ส่วนที7 ๕ 

 

๓๒. ขอ้ความต่อไปนีKใชว้ธีิการเขียนตามขอ้ใด 

บรรยาย 
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 มณฑาสวรรคเ์ป็นพรรณไมด้อกในวงแมก็โนเลีย เป็นไมย้นืตน้ขนาดสูง ๕ – ๑๐ เมตร 

ออกดอกรูปกลมรี กลีบดอกหนามีสีขาวนวล ดอกมีกลิ7นหอมแรงโดยเฉพาะในช่วงพลบคํ7า เนืKอ

ใบหนาแขง็สีเขียวสด ขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติดว้ยเมลด็ 

 ๑. การอธิบาย      ๒. การบรรยาย 

 ๓. การพรรณนา     ๔. การอธิบายและการบรรยาย 

 ๕. การอธิบายและพรรณนา 

 

๓๓. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงเกี7ยวกบัมนัสาํปะหลงัในขอ้ความต่อไปนีK  

 มนัสาํปะหลงัปลูกมากที7สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยมีพืKนที7ปลูกมนั

สาํปะหลงัเป็นอนัดบั ๓ ของโลก รองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล ไทยส่งออกผลิตภณัฑม์นั

สาํปะหลงัเป็นอนัดบั ๑ ของโลกมายาวนาน และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละกวา่ ๓ หมื7นลา้น

บาท 

 ๑. ประเทศคู่แข่ง     ๒. แหล่งเพาะปลูก 

 ๓. ผูน้าํในการส่งออก     ๔. รูปแบบผลิตภณัฑ ์

 ๕. พืชเศรษฐกิจของไทย 

 

๓๔. ขอ้ใดไม่ได้สอดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปนีK  

 นกัวจิยักาํลงัพยายามพิสูจนว์า่ การฟังเพลงเศร้าเป็นการช่วยปลอบโยนโดยทดลองเกบ็

ขอ้มูลจากชาวองักฤษและฟินแลนด ์จาํนวน ๒,๔๓๖ คน ผลการวจิยัพบวา่คนส่วนใหญ่รู้สึก

ชอบเพราะเพลงเศร้าทาํใหอ้ารมณ์ดีขึKน ทัKงนีKอาจเกิดจากความนิยมในเพลงนัKนอยูแ่ลว้ 

นอกจากนัKนในการทดลองยงัพบวา่คนส่วนหนึ7งรู้สึกเจบ็ปวดหรือเกลียดเพลงเศร้าไม่อยากไดย้นิ

ไดฟั้งเพลงนัKน ๆ เลย  
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 ๑. บางคนฟังเพลงเศร้าแลว้ทาํใหเ้กิดความทุกขใ์จ 

 ๒. เพลงเศร้าทาํใหเ้กิดความรู้สึกทัKงพอใจและปวดร้าว 

 ๓. ชาวองักฤษชอบฟังเพลงเศร้ามากกวา่ชาวฟินแลนด ์

 ๔. ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ ๒,๐๐๐ คนใน ๒ ประเทศ 

 ๕. เหตุผลที7คนส่วนใหญ่ชอบเพลงเศร้าเพราะชอบเพลงนัKนมาแต่เดิม 

 

 

๓๕. คาํตามขอ้ใดเมื7อนาํมาเติมในช่องวา่งต่อไปนีKแลว้จะไดใ้จความถูกตอ้งตามความคิดของ

ผูเ้ขียน 

 ทุกวนันีKสงัคมอุดมไปดว้ยข่าวสารจากโลกออนไลนท์ัKงที7เชื7อถือไดแ้ละไม่ควรเชื7อถือ 

เหตุการณ์ถูกปรุงแต่งมาจากหลายฝ่าย หลายส่วน และมกัจะหาขอ้มูลตรรกะต่าง ๆ มาสนบัสนุน

ความคิดของตนเอง ดงันัKนการเสพสื7อดิจิทลัอยา่ง ............... จึงเป็นสิ7งที7ควรปฏิบติัเพื7อใหเ้รา

รู้เท่าทนัชีวติ 

 ๑. มั7นใจ      ๒. จริงจงั 

 ๓. ชาญฉลาด      ๔. มีจินตนาการ 

 ๕. สมบูรณ์แบบ 

 

๓๖. ขอ้ความต่อไปนีK ส่วนใดเป็นใจความสาํคญั 

 ๑) นํKานมแม่มีประโยชนม์าก ทาํใหลู้กนอ้ยมีสุขภาพแขง็แรงและมีพฒันาการสมวยั / ๒) 

เดก็ที7ดื7มนมแม่อยา่งนอ้ย ๔ – ๖ เดือน มีการติดเชืKอทางระบบทางเดินหายใจนอ้ยกวา่เดก็ที7ดื7มนม

ผสม / ๓) หรือเป็นหวดันอ้ยกวา่ ๔ เท่า และเป็นผื7นภูมิแพผ้วิหนงันอ้ยกวา่ถึง ๓ เท่า / ๔) ช่วยลด
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การเกิดภูมิแพแ้ละหอบหืดในเดก็ลง / ๕) ยิ7งใหลู้กดื7มนมแม่ไดน้านเท่าใด ภูมิคุม้กนักจ็ะยิ7งเพิ7ม

มากขึKน 

๑. ส่วนที7 ๑  ๒. ส่วนที7 ๒  ๓. ส่วนที7 ๓  ๔. ส่วนที7  ๔      ๕. ส่วนที7 ๕ 

 

 

 

 

 

๓๗. ขอ้ใดเป็นประเดน็หลกัของขอ้ความต่อไปนีK  

 ออสเตรเลียประสบปัญหาการรุกรานของวชัพืชโดยเฉพาะฮอกวดี (Hawk weed) ที7มา

แยง่อาหารจากพืชเศรษฐกิจที7ปลูก รัฐตอ้งสูญเสียค่ายาพน่กาํจดัวชัพืชเป็นจาํนวนมหาศาล 

กระนัKนมนักส็ามารถอยูร่อดและงอกใหม่ไดอี้ก ในที7สุดพบวา่สุนขัมีประโยชนใ์นการปราบฮอก

วดีดีที7สุด เพราะมนัจะคน้พบและขดุรากทิKงไดห้มด สิ7งสาํคญัที7ทาํใหไ้ม่ง่ายนกั คือ ตอ้งเร่งฝึก

สุนขั เช่น คอ็กเกอร์สเปเนียลซึ7งมีจมูกไวเป็นเลิศ 

 ๑. ความยากลาํบากในการกาํจดัฮอกวดี 

 ๒. การฝึกสุนขัใหส้ามารถคน้หาฮอกวดี 

 ๓. ความสาํเร็จในการกาํจดัฮอกวดีโดยใชสุ้นขั 

 ๔. การรุกรานของฮอกวดีซึ7งทาํใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 ๕. ความสามารถพิเศษในการดมกลิ7นฮอกวดีของคอ็กเกอร์สเปเนียล 

๓๘. จากขอ้ความต่อไปนีK  ขอ้ใดไม่ใช่ผลจากการสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้น 
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 ถนนเยาวราชเจริญรุ่งเรืองมาคู่กบักรุงเทพ ฯ เป็นเวลานาน เมื7อไม่นานมานีK  คนกรุงเทพ ฯ 

ตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง ทาํใหมี้สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นผดุขึKนยา่นใจกลางชุมชนเก่า

แห่งนีK  ชุมชนบางส่วนตอ้งโยกยา้ยไปหาทาํเลคา้ขายแห่งใหม่ บา้งกต็อ้งปิดกิจการเดิมไป บา้งก็

ตอ้งยา้ยไปอยูน่อกเมือง ผูค้นในชุมชนตอ้งปรับตวักนัขนานใหญ่ 

 ๑. การขยายธุรกิจการคา้ 

 ๒. ความสะดวกในการเดินทาง 

 ๓. ความเปลี7ยนแปลงของชุมชน 

 ๔. ความเจริญกา้วหนา้ของกรุงเทพ ฯ 

 ๕. การยา้ยที7อยูแ่ละการประกอบอาชีพ 

๓๙. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความนีK   

 จิตใจที7เขม้แขง็หนกัแน่นในเหตุผล ความถูกตอ้งในความสุจริต ยติุธรรมและในความ

เที7ยงตรง รับผดิชอบ เป็นปัจจยัพืKนฐานที7จะรองรับวชิาความรู้และความคิดอ่านทัKงปวงไวใ้ห้

มั7นคง ไม่ใหห้วั7นไหวและผนัแปรไปในทางเสียหาย 

 ๑. บุคคลผูมี้เหตุผล มีความรู้ มีความคิด ยอ่มมีจิตใจมั7นคงและเขม้แขง็  

 ๒. บุคคลจะศึกษาวชิาความรู้ไดต้อ้งมีจิตใจมั7นคง สุจริต เที7ยงตรงไม่ผนัแปร 

 ๓. พืKนฐานของความรู้ความคิดของบุคคลคือความมีจิตใจมั7นคง ไม่หวั7นไหว   

 ๔. จิตใจของบุคคลอาจหวั7นไหวประพฤติชั7วไดห้ากไม่มีความรู้ความคิดเป็นพืKนฐาน 

 ๕. ผูมี้ความรู้ถา้จิตใจมั7นคง มีเหตุผล สุจริต เที7ยงธรรม ยอ่มไม่ประพฤติเสื7อมเสีย 

๔๐. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีK  

 การแพทยแ์ผนจีนที7มีมานบัพนัปีเนน้การสร้างสมดุลสุขภาพดว้ยเครื7องยาจีนบางชนิดที7มี

ราคาแพง เช่น รังนก หูฉลาม ฯลฯ เชื7อกนัวา่เครื7องยาจีนเหล่านีK มีสรรพคุณเป็นยาอายวุฒันะ ซึ7ง
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ไม่มีใครรู้ขอ้เทจ็จริงวา่มีคุณค่าสมกบัราคาหรือไม่ อนัที7จริงน่าจะถึงเวลาที7เราควรงดบริโภคสิ7ง

เหล่านีK เพื7อความห่วงใยธรรมชาติไดแ้ลว้ แต่กระนัKนเครื7องยาจีนเหล่านีKกย็งัมีวางจาํหน่ายอยู่

เช่นเดิม 

 ๑. อธิบายวธีิใชเ้ครื7องยาจีน 

 ๒. บอกประโยชนข์องเครื7องยาจีน 

 ๓. วจิารณ์คุณภาพของเครื7องยาจีนราคาแพง 

 ๔. เสนอแนะใหเ้ลิกใชเ้ครื7องยาจีนที7ไม่อนุรักษธ์รรมชาติ 

 ๕. คดัคา้นการใชเ้ครื7องยาจีนซึ7งมีราคาแพงในการรักษาโรค 

 

ใชข้อ้ความต่อไปนีKตอบคาํถามขอ้ ๔๑ – ๔๒ 

 คนที7อายเุกิน ๖๐ ปี คุน้เคยกบัวชิาหนา้ที7พลเมืองและศีลธรรมกนัดีเพราะเคยเรียน มีคน

คิดวา่น่าจะนาํวชิานีKกลบัมาสอนในโรงเรียนใหม่อีกครัK ง ลองคิดดูจะเกิดอะไรขึKน ถา้พบวา่เนืKอหา

ในหนงัสือเรียนกบัชีวติในสงัคมขดัแยง้กนัอยูห่ลายเรื7อง เช่น ในตาํราบอกวา่การฉอ้ราษฎร์บงั

หลวงเป็นสิ7งชั7วร้าย ทุกคนตอ้งต่อตา้น แต่ในชีวติจริงผลวจิยักลบับอกวา่คนเป็นจาํนวนมากเห็น

วา่การคอร์รัปชนัเป็นเรื7องธรรมดา ใคร ๆ กท็าํกนั หรือเมื7อกลบับา้นไดย้นิพอ่แม่ยกยอ่งคนมีเงิน

แต่ไร้ศีลธรรมอยา่งหนา้ชื7นตาบานแทน 

๔๑. จากขอ้ความขา้งตน้ขอ้ใดเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียนเกี7ยวกบัวชิาหนา้ที7พลเมืองและศีลธรรม 

 ๑. เนืKอหาในหนงัสือเรียนสาํหรับวชิานีKลา้สมยัเกินไป ควรปรับปรุง 

 ๒. การนาํวชิานีKกลบัมาสอนอีกครัK งในโรงเรียนเป็นเรื7องควรสนบัสนุน 

 ๓. เนืKอหาบางตอนในหนงัสือเรียนสาํหรับวชิานีKขดัแยง้กนัเองหลายประเดน็ 

 ๔. วชิานีKไม่เหมาะสมที7จะนาํกลบัมาสอนอีกเพราะไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนในสงัคม 
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 ๕. คนส่วนหนึ7งในสงัคมปัจจุบนัมีทรรศนะเปลี7ยนไปและไม่สนใจปฏิบติัตามแนวทางของวชิานีK  

๔๒. นํKาเสียงตามขอ้ใดปรากฏในขอ้ความขา้งตน้ 

 ๑. ดุดนั 

 ๒. ขมขื7น 

 ๓. เหยยีดหยาม 

 ๔. ประหลาดใจ 

 ๕. ประชดประชนั 

 

 

๔๓. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีK  

 ผูที้7ไม่มีความเชื7อมั7นในความสามารถของตนนัKนมกัจะชอบเปรียบเทียบตนเองกบัผูอื้7น

จนลืมความสามารถของตน ส่วนผูที้7มีความเชื7อมั7นในตนเองนัKน ดาํเนินชีวติอยา่งเป็นเจา้นาย

ของตนเอง ไม่วา่จะพบสถานการณ์ใด กจ็ะสามารถจดัการไดอ้ยา่งอิสระ ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 

รวดเร็ว 

 ๑. ตาํหนิผูที้7ขาดความเชื7อมั7นในตนเอง 

 ๒. แนะนาํวธีิการตดัสินใจดว้ยความเชื7อมั7น 

 ๓. สนบัสนุนใหค้นมีความเชื7อมั7นในตนเอง 

 ๔. อธิบายความคิดของผูที้7ขาดความเชื7อมั7น 

 ๕. เปรียบเทียบลกัษณะของผูที้7ขาดความเชื7อมั7นกบัผูที้7มีความเชื7อมั7น 
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๔๔. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีK  

 ภยัออนไลน ์– ภยัไร้สายในยคุนีK มีหลายรูปแบบที7เกิดจากนํKามือของมิจฉาชีพยคุดิจิทลั 

สมยัก่อนมิจฉาชีพตอ้งออกหาเหยื7อ แต่สมยันีK เพียงรอใหเ้หยื7อเขา้มาติดกบั เพราะมีช่องทาง

ออนไลนห์ลากหลาย กรณีซืKอขายออนไลนป์ระชาชนจึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ ถา้เป็นร้านที7

ถูกตอ้งจะมีการขึKนทะเบียนไว ้ควรตรวจสอบใหดี้ก่อนตดัสินใจ 

 ๑. ใหข้อ้มูลเกี7ยวกบัรูปแบบภยัออนไลน ์

 ๒. เตือนใหร้ะมดัระวงัการซืKอสินคา้ออนไลน ์

 ๓. ชีK ใหเ้ห็นกลโกงของมิจฉาชีพยคุดิจิทลั 

 ๔. เสนอแนะวธีิการใชบ้ริการออนไลนใ์นปัจจุบนั 

 ๕. ตอ้งการใหผู้เ้กี7ยวขอ้งแกปั้ญหามิจฉาชีพออนไลน ์

๔๕. ขอ้ใดเป็นแนวคิดที7ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอในขอ้ความต่อไปนีK  

 คนเรามกัอา้แขนตอ้นรับความสุข ปฏิเสธความทุกข ์พยายามหนีความทุกขใ์หไ้กลที7สุด 

แต่มกัมีความทุกขห์ลายอยา่งที7ไม่วา่เราจะพยายามหนีอยา่งไรกห็นีไม่พน้ ในที7สุดกต็อ้งพบ ถา้

พบความทุกขแ์ลว้เรายงัปฏิเสธไม่ยอมรับ ความทุกขน์ัKนกจ็ะบีบคัKนเราใหทุ้กขห์นกัขึKน 

 ๑. ในชีวติของแต่ละคนยอ่มมีความทุกขม์ากกวา่ความสุข 

 ๒. คนเราไม่อยากมีความทุกข ์ตอ้งการมีแต่ความสุขเท่านัKน 

 ๓. ความทุกขที์7ทุกคนตอ้งพบเป็นสิ7งที7ทาํใหเ้ราทุกขห์นกัที7สุด 

 ๔. เมื7อพยายามหนีความทุกข ์กย็ิ7งประสบความทุกขต่์อไปเรื7อย ๆ 

 ๕. หากประสบความทุกขที์7หลีกเลี7ยงไม่ได ้เราควรทาํใจยอมรับความทุกขน์ัKน 
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ใชข้อ้ความต่อไปนีKตอบคาํถามขอ้ ๔๖ – ๔๗ 

 ปัจจุบนันีKคงตอ้งยอมรับกนัวา่คอมพิวเตอร์จาํเป็นต่อชีวติและสงัคมอยา่งมหาศาล มีเดก็ไทยเป็น

จาํนวนมากที7ติดเกมคอมพิวเตอร์มากจนละเลยกิจกรรมอื7น ๆ ที7ควรทาํ เช่น ทาํการบา้น เล่นกีฬา สงัสรรค์

กบัคนอื7น นอนเป็นเวลา ฯลฯ บ่อยครัK งที7นิสยัดงักล่าวติดตวัเดก็ไปจนถึงวยัทาํงาน “เดก็ติดเกม” จึงเป็นภยั

ร้ายที7แฝงตวัเงียบอยูใ่นสงัคมและนบัวนัยิ7งทวคีวามรุนแรงขึKน นบัไดว้า่เป็นปัญหาขัKนวกิฤตระดบัประเทศ 

และมีผลต่อการสร้างความเจริญกา้วหนา้ของประเทศในระยะยาว 

๔๖. ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอแนวคิดอยา่งไรในขอ้ความขา้งตน้ 

 ๑. คอมพิวเตอร์มีประโยชนอ์นนัตแ์ละมีโทษมหนัต ์         

 ๒. เกมคอมพิวเตอร์เป็นภยัคุกคามต่อการพฒันาเดก็ไปจนโต 

 ๓. การแกปั้ญหาเดก็ติดเกมทาํไดย้ากเพราะฝังรากลึกโดยไม่มีใครสงัเกตมานาน               

 ๔. ปัญหาเดก็ติดเกมมีอนัตรายต่อตวัเดก็อยา่งต่อเนื7องและมีผลต่อการพฒันาประเทศ 



	

	

23	

 ๕. รัฐควรเร่งรัดแกปั้ญหาเกมคอมพิวเตอร์เพื7อประโยชนใ์นการพฒันาประเทศ 

 

๔๗. ผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้มีเจตนาอยา่งไร 

 ๑. กระตุน้ใหคิ้ด 

 ๒. บอกกล่าวใหรู้้ 

 ๓. ตาํหนิใหส้าํนึก 

 ๔. ตกัเตือนใหเ้ลิก 

 ๕. โนม้นา้วใหท้าํตาม 

 

 

๔๘. ขอ้ใดไม่อาจอนุมานจากขอ้ความต่อไปนีK  

 การใหอ้ภยันัKนเป็นเรื7องไม่ง่ายนกั ตอ้งตัKงใจทาํและตอ้งรู้ประโยชนข์องการใหอ้ภยั รู้จกั

โทษของการไม่ใหอ้ภยัดว้ย จงสร้างภูมิคุม้กนัตวัเองใหม้ากขึKน โดยใหมี้ความพร้อมจะใหอ้ภยั

คนไดม้ากขึKน และโกรธคนใหน้อ้ยลง เพราะรู้แลว้วา่ถา้โกรธแคน้แลว้ไม่ดีอยา่งไร ใหนึ้กถึงผล

ของความแคน้ของเราที7เกิดความไม่เป็นสุข เพราะใจเราคิดถึงแต่ความทุกขเ์สมอ ๆ 

 ๑. ผูที้7ไม่ยอมใหอ้ภยัมกัมีแต่ความทุกข ์

 ๒. การใหอ้ภยัผูอื้7นสามารถทาํไดส้าํเร็จถา้ตัKงใจ 

 ๓. เราจะไม่โกรธใครอีกเลยถา้สร้างภูมิคุม้กนัตวัเอง 

 ๔. ถา้ตอ้งการดาํเนินชีวติอยา่งเป็นสุขตอ้งรู้จกัใหอ้ภยั 

 ๕. ผูที้7สะสมความโกรธแคน้ไวใ้นใจยอ่มหาความสุขไม่ได ้



	

	

24	

๔๙. ขอ้ความต่อไปนีKอาจอนุมานไดว้า่ผูเ้ขียนมีทศันคติหลายประการต่อวยัเยาวข์องตนเองยกเวน้ขอ้ใด 

 วยัเยาวข์องฉนัคือสิ7งใดกนัแน่ คือผวิอ่อนนุ่ม หวัใจบอบบาง หรือทัKงหมดรวมกนั ฉนัไม่

แน่ใจ ฉนัรู้แต่เพียงวา่ ทุกอยา่งจะดูผา่นไปง่ายกวา่ เจบ็ปวดนอ้ยกวา่ ลืมเร็วกวา่ แมเ้รื7องนัKนจะ

เคยสาํคญัสกัเพียงไหน 

 ๑. สบาย ๆ 

 ๒. อ่อนแอ 

 ๓. น่าชื7นชม 

 ๔. น่าเบื7อหน่าย 

 ๕. น่าทะนุถนอม 

 

 

๕๐. ขอ้ใดไม่อาจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปนีK  

 ในสมยัโบราณครอบครัวไทยรับประทานอาหารพร้อมกนัทัKงครอบครัวโดยจดักบัขา้วลง

สาํรับแลว้สมาชิกในครอบครัวลอ้งวงรับประทานร่วมกนั พอ่แม่จะสอนมารยาทในการ

รับประทาน หรือเรื7องอื7น ๆ ไปพร้อมกนั เดก็ไดดู้ตวัอยา่งที7ดีในการรับประทาน รู้เรื7องการปรุง

อาหารหรือภูมิปัญญาอื7น ๆ จากผูใ้หญ่ดว้ย 

 ๑. ครอบครัวไทยสมยัโบราณมีความอบอุ่น 

 ๒. พอ่แม่สมยัปัจจุบนัไม่อบรมสั7งสอนลูก 

 ๓. วถีิชีวติคนไทยสมยัก่อนแตกต่างกบัสมยันีK  

 ๔. เดก็ไทยสมยัก่อนไดเ้รียนรู้สิ7งต่าง ๆ จากผูใ้หญ่ในวงอาหาร 
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 ๕. การรับประทานอาหารแบบโบราณช่วยสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

	


