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๘.  ขอ้ใดไม่ใช่ราชาศพัทที์2ถูกตอ้งในการเรียบเรียงข่าวที2เกี2ยวกบัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี 

 ๑.  ทรงส่งเสริมบูรณาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขไทย 

 ๒.  เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงปฏิบติัพระราชภารกิจกบันานาชาติหลายครัS ง 

 ๓.  มีพระราชดาํรัสเปิดการสมัมนาบณัฑิตศึกษาเรื2องความเปลี2ยนแปลงของภาษา  

 ๔.  ทรงประเคนพดัรองที2ระลึกงานฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบแด่พระราชาคณะ  

 ๕.  ทรงพระราชทานพระราชดาํริเกี2ยวกบัโภชนาการสาํหรับนกัเรียนประถมศึกษา 

๙.  ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปนีS  

 ประเทศไทยตอ้งสูญเสียทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตรดว้ยการที2ต่างชาติได ้

นาํไปศึกษาวจิยัและพฒันา แลว้นาํไปจดสิทธิบตัรเป็นพืชพนัธ์ุใหม่ ทาํใหไ้ทยไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
สิทธิa ในการใชท้รัพยากรนัSนๆ 

 ๑.   สนบัสนุน   สนบัสนุน  สรุป 

 ๒.  สนบัสนุน   สรุป   สรุป  

 ๓.  สนบัสนุน   สรุป   สรุป 

 ๔.  สรุป   สนบัสนุน  สรุป 

 ๕.  สรุป   สรุป   สนบัสนุน 
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๑๐.  ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 

 ๑.   บวัเผื2อนและบวัผนัผสมขา้มสายพนัธ์ุกนัไดแ้ละแตกตน้ขยายพนัธ์ุบนใบไดด้ว้ย  

        นกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชถือวา่เป็นพวกเดียวกนั      

 ๒.  บวัสกลุปทุมชาติมีกา้นใบและกา้นดอกแขง็ มีตุ่มเลก็ๆ ปลายแหลมกระจายทั2วกา้นที2 

        ชูใบและดอกขึSนเหนือนํSา 

 ๓.  บวัสกลุอุบลชาติ คนไทยเรียกวา่บวัสาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่มตามถิ2นกาํเนิดและลกัษณะ
       การเจริญเติบโต      

 ๔.  บวัหลวงชนิดที2มีถิ2นกาํเนิดจากซีกโลกตะวนัออกมีดอกสีขาว ทรงดอกเรียวยาวไม่ 

       ซอ้น เรียกวา่บุณฑริก 

 ๕.  บวันางกวกัมีกลีบเลีSยงยาวกวา่กลีบดอกมากอยา่งเห็นไดช้ดัจนบางทีคลา้ยกบันิSวมือคน 
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๑๑.  การแสดงเหตุผลในขอ้ใดต่างกบัขอ้อื2น 

 ๑.  การทาํการเกษตรอยา่งไม่ย ั2งยนืทาํใหแ้ร่ธาตุในดินนอ้ยลงไม่แปลกที2ผกัต่างๆ จะมีแร่
      ธาตุและสารอาหารนอ้ยลง 

 ๒. อาหารเสริมจากแหล่งธรรมชาติดีกวา่อาหารเสริมจากการสงัเคราะห์ ร่างกาย 
       สามารถนาํไปใชไ้ดง่้ายและไม่เป็นอนัตราย  

 ๓.  คนอดนอน คนหลบัยากควรงดกาแฟ นํSาอดัลม ชอ็กโกแลต เครื2องดื2มเหล่านีS มีกาแฟอีน 
       ที2กระตุน้ใหร่้างกายตื2นตวัหลบัไดย้าก 

 ๔.  การรับประทานปลาทะเล ๑ – ๒ ครัS งต่อสปัดาห์จะไดเ้กลือไอโอดีนเพียงพอกบัที2
       ร่างกายตอ้งการ ไอโอดีนมีความเขม้ขน้มากในปลาทะเลและสาหร่าย 

 ๕.  การลวกไอนํSามกัใชเ้ตรียมผกัผลไมที้2จะนาํไปทาํแหง้แช่เยอืกแขง็ การลวกไอนํSาช่วย
       ลดจุลินทรียจ์ากผวิอาหาร 

๑๒.  ขอ้ความต่อไปนีS ส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 

 ๑) ปัจจุบนัมียาประสะมะแวง้หลายตาํรับออกสู่ทอ้งตลาด / ๒) ถา้มี อย. รับรองกม็ั2นใจ
วา่ปลอดภยั / ๓) ยาตาํรับนีS มีสรรพคุณแกไ้อ ขบัเสมหะได ้เช่นเดียวกบัยาฝรั2ง / ๔) เราควรใชย้า
ไทยประสะมะแวง้เพราะใชว้ตัถุดิบสมุนไพรในประเทศ / ๕) ทุกวนันีS เรานาํเขา้ยาและวตัถุดิบ
ผลิตยาแกไ้อ ขบัเสมหะปีละหลายหมื2นลา้นบาททีเดียว  

 ๑.   ส่วนที2 ๑ 

 ๒.  ส่วนที2 ๒ 

 ๓.  ส่วนที2 ๓ 

 ๔.  ส่วนที2 ๔ 

 ๕.  ส่วนที2 ๕ 
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๑๓.  ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ 

 ๑.  เซรามิกทาํมาจากดินเหนียวหรือดินขาว มีความคงทนและสวยงาม 

 ๒.  สีที2ใชว้าดลวดลายบนภาชนะเซรามิกก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค 

 ๓.  ผูผ้ลิตนิยมใชสี้ที2มีส่วนผสมของออกไซดต์ะกั2วเพราะมีสีสนัสดใส 

 ๔.  ภาชนะที2มีลวดลายมากมีแนวโนม้สูงในการปนเปืS อนสารอนัตราย 

 ๕.  ภาชนะเซรามิกสีขาวลว้นน่าจะเป็นทางเลือกที2ดีเพราะจะไม่มีสารตะกั2วปนเปืS อน 

๑๔.  ขอ้ใดเป็นประเดน็โตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปนีS  

 โครงการกูย้มืเงินเพื2อการศึกษา (กยศ.) มีมติเรื2องหลกัเกณฑก์ารคดักรองผูกู้ย้มืทัSงรายเก่า 

และรายใหม่วา่ตอ้งมีผลการเรียนเฉลี2ยสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๒.๐๐ และตอ้งมีหลกัฐานแสดงถึงการ 

เขา้ร่วมโครงการจิตอาสา โดยจะเริ2มใชปี้การศึกษา ๒๕๕๘ หลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นเรื2องดีเพราะ 

จะช่วยเพิ2มศกัยภาพในการเรียนแต่อาจจะไม่ยติุธรรมและตดัอนาคตผูเ้รียนได ้ควรตอ้งพิจารณา 

ใหร้อบคอบเนื2องจากประกาศใชเ้ร็วทาํใหเ้ตรียมตวัไม่ทนั 

 ๑.   ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บสิทธิa กูย้มืเงินหรือไม่ 

 ๒.  โครงการกูย้มืเงินเพื2อการศึกษาควรดาํเนินการต่อไปหรือไม่ 

 ๓.  ระบบสรรหาผูแ้ทนทอ้งถิ2นทาํลายประชาธิปไตยหรือไม่ 

 ๔.  การดาํเนินเรื2องผลการเรียนช่วยเพิ2มศกัยภาพในการเรียนจริงหรือไม่ 

 ๕.  การเขา้ร่วมโครงการจิตอาสาจาํเป็นสาํหรับการพิจารณาใหกู้ย้มืเงินหรือไม่ 
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๑๕.  ขอ้ใดไม่ได้สนบัสนุนประเดน็การโตแ้ยง้ “ปัญหาการบุกรุกที2ดินแกไ้ขไดจ้ริงหรือ” 

 ๑.  นายทุนจา้งชาวบา้นใหบุ้กรุกผนืป่าเพื2อขายต่อ 

 ๒.  ชาวบา้นยากจนไม่มีที2ดินทาํกิน ตอ้งบุกรุกพืSนที2ป่า 

 ๓.  นกัการเมืองส่วนหนึ2งใชช้าวบา้นเป็นฐานคะแนนเสียง 

 ๔.  ปัจจุบนัพืSนที2ป่าลดลง เหลือเพียง ๑.๖๓ แสนตารางกิโลเมตร 

 ๕.  ชาวบา้นบุกรุกที2ดินแปลงใหม่หลงัจากขายใหน้ายทุนเพื2อปลดหนีS  

๑๖.  ขอ้ใดไม่มกีารโนม้นา้วใจ 

 ๑.  งานกาชาดปีนีS มีการแสดงแสงสีเสียงอลงัการ 

 ๒.  แผนกทนัตกรรมของเรามีเครื2องมือดดัฟันที2คุณวางใจได ้

 ๓.  ทางร้านใหส่้วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้ ๕๐ คนแรกที2สั2งจองสินคา้ 

 ๔.  ในงานนีSจาํหน่ายสินคา้ที2เป็นผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ ราคายอ่มเยา 

 ๕.  นิทรรศการ “เที2ยวเมืองไทยไปกบัเรา” จดัแสดงตัSงแต่วนัที2 ๑ – ๑๐ ธนัวาคม ศกนีS  
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๑๗.  ขอ้ใดเรียงลาํดบัความต่อไปนีSไดถู้กตอ้ง 

๑.  การรักษาโรคนิSวงอติดอาจใชว้ธีิกายภาพบาํบดัและแช่นํSาอุ่น 

๒. โรคนิSวงอติดในระยะแรกๆ เริ2มมีอาการปวดเลก็นอ้ย 

๓.  ถา้อาการมากขึSนอาจตอ้งฉีดยาเตียรอยดเ์พื2อลดการอกัเสบ 

๔.  และเอน็เริ2มมีการสะดุดนานๆ ครัS งเวลางอนิSว 

๕.  การใชย้าลดอาการอกัเสบอาจช่วยใหทุ้เลาความปวดได ้

 ๑.  ๑ – ๓ – ๕ – ๔ – ๒ 

 ๒. ๒ – ๔ -๑ – ๕ – ๓ 

 ๓. ๑ – ๔ – ๕ – ๒ -๓  

 ๔. ๒ – ๓ - ๔ – ๑ – ๕  

 ๕. ๕ – ๔ - ๑ – ๒ – ๓ 
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ใช้ข้อความต่อไปนี1ตอบคาํถามข้อ ๑๘ – ๑๙ 

ก. ฝายที2สร้างขึSนนีSอาจทาํกนัเองดว้ยดินหรือไมไ้ผซึ่2งเป็นวสัดุที2หาไดง่้ายในพืSนบา้น 

ข. พวกเขาใชดิ้นหรือซีเมนตม์ายาหินเพื2อเชื2อมใหติ้ดกนัและคงทนวธีินีSตอ้งลงทุนเพิ2มขึSนอีกเลก็นอ้ย 

ค. พวกเขาจึงเลือกพืSนที2ที2เป็นร่องนํSาไหลลง เพื2อสร้างฝายชะลอและเกบ็กกันํSา 

ง. จากสภาพภูมิประเทศที2อาศยั ชาวดอยประสบปัญหาในการรักษานํSาฝนที2เพิ2งตกเอาไวใ้ชส้อย 

จ. พืSนที2บางแห่งเป็นหิน ตอกเสาไมล้งไปไม่ไดก้ต็อ้งสร้างฝายดว้ยหิน 

๑๘.  เมื2อเรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปนีSใหถู้กตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นลาํดบัที2 ๓ 

 ๑. ขอ้ ก  

 ๒. ขอ้ ข 

 ๓. ขอ้ ค  

 ๔. ขอ้ ง 

 ๕. ขอ้ จ  

๑๙. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

 ๑. วสัดุที2ชาวดอยใชใ้นการสร้างฝาย 

 ๒. การแกปั้ญหาการขาดแคลนนํSาของชาวดอย 

 ๓. ชนิดของฝายที2ใชเ้กบ็กกันํSาของชาวดอย 

 ๔. การตดัสินใจของชาวดอยในการเลือกชนิดของฝาย 

 ๕. ลกัษณะภูมิประเทศที2ทาํใหช้าวดอยจาํเป็นตอ้งสร้างฝาย 
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๒๐. ขอ้ใดควรเป็นชื2อของเรียงความที2มีเนืSอหาดงัต่อไปนีS  

 พอ่แม่ควรส่งเสริมใหลู้กปฏิบติัและทาํกิจกรรมที2เป็นการส่งเสริมสร้างนิสยัรู้คุณคน เช่น  

สอนใหลู้กช่วยถือของใหแ้ม่เมื2อกลบัจากตลาด หรือช่วยงานบา้นง่ายๆ พอ่แม่ควรชื2นชมและ 

เนน้ความสาํคญัของพฤติกรรมเหล่านีSวา่ ลูกไดแ้สดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณพอ่แม่แลว้ 

 ๑.  แนวปฏิบติัของเดก็ดี      

 ๒.  พฤติกรรมในวยัเดก็ 

 ๓.  ความสาํคญัของพอ่แม่      

 ๔.  การปลูกฝังความกตญัrู 

 ๕.  ความผกูพนัในครอบครัว 

๒๑.  ขอ้ใดมีคาํที2สะกดผดิ 

 ๑.  นกัเรียนทัSงหอ้งร่วมกนัเรี2ยไรเงินช่วยผูป้ระสบภยันํSาท่วม 

 ๒.  ตาํรวจตรวจสถานที2เกิดเหตุอยา่งไม่ยอมใหสิ้2งใดรอดหูรอดตาไปได ้

 ๓.  สองครอบครัวที2ไม่ถูกกนัต่างฝ่ายต่างกโ็พนทนาวา่อีกฝ่ายเริ2มหาเรื2องก่อน  

 ๔.  อาการพะอืดพะอมอาจจะเกิดขึSนไดเ้พราะกินอาหารที2มนัเกินไปจนเลี2ยน 

 ๕.  ถึงจะตอ้งช่วยพอ่แม่ทาํงานเขากย็งัขะมกัเขมน้เรียนหนงัสือจนจบปริญญา 
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๒๒.  ขอ้ใดใชค้าํผดิความหมาย 

 ๑.  ขณะนีSการเงินในครอบครัวของเราค่อนขา้งฝืดเคือง 

 ๒.  ประชาชนที2อยูใ่นเขตแผน่ดินไหวขาดแคลนอาหารและนํSา 

 ๓.  รถบรรทุกขนาดใหญ่ที2เกิดอุบติัเหตุกีดขวางการจราจรอยา่งมาก 

 ๔.  เถาวลัยที์2เกี2ยวพนัสายไฟฟ้าแรงสูงอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้

 ๕.  หมอกควนัที2ปกคลุมบริเวณสนามบินทาํใหเ้ครื2องบินไม่สามารถบินขึSนหรือลงได ้

๒๓. ขอ้ความต่อไปนีS ส่วนใดใชผ้ดิความหมาย 

 ๑) การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนที2ประเทศมาเลเซียครัS งนีS  / ๒) มีสาระสาํคญัอยูที่2เรื2อง 

ขอ้พิพาททะเลจีนใต ้/ ๓) ซึ2 งอาเซียนพยายามผลกัดนัเรื2องแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาที2 

เกิดขึSนกบัจีนและฟิลิปปินส์ / ๔) มีหลกัฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมที2แสดงวา่เรือของจีนขดุทราย 

ไปทบัถมแนวหินปะการัง “มิสซีฟ” ทาํใหฟิ้ลิปปินส์ไม่พอใจ / ๕) ภูมิภาคอาเซียนจึงตึงเครียด 

เพราะการกระทาํนีS  

 ๑. ส่วนที2 ๑ 

 ๒. ส่วนที2 ๒ 

 ๓. ส่วนที2 ๓ 

 ๔. ส่วนที2 ๔ 

 ๕. ส่วนที2 ๕ 

 

 

x

x
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๒๔.  ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

 ๑.  กรุงเทพมหานครกาํลงัจะเขา้มาจดัระเบียบทางเทา้หลายแห่งในเขตหว้ยขวาง 

 ๒.  รถนาํเที2ยวยา่นสุทธิสารบางคนัจอดใหน้กัท่องเที2ยวลงไปถ่ายรูปกลางถนน 

 ๓.  สาํนกัการจราจรและขนส่งเร่งปรับปรุงเสน้ทางรถจกัรยานในแต่ละถนนสายหลกัในกรุงเทพฯ 

 ๔.  ผูอ้าํนวยการเขตคนันายาวแจง้วา่ในวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เขตจะจดักิจกรรมแลกเปลี2ยน 

                 สิ2งของเหลือใช ้

 ๕.  ทุกวนัที2 ๒๐ ของแต่ละเดือน เขตบางเขนจะทาํความสะอาดพืSนตัSงแต่เชิงสะพานบางบวัทอง 

      ถึงวงเวยีนอนุสาวรียบ์างเขน 

๒๕.  ขอ้ใดเป็นประโยค 

 ๑.  เทคนิคที2ทนัสมยัในการป้องกนัและกาํจดัแมลงที2ถ่ายทอดไปยงัชุมชน 

 ๒. การปรับปรุงวธีิการควบคุมและป้องกนักาํจดัแมลงและสตัวอื์2นๆ ที2เป็นปัญหา  

 ๓.  ชีววทิยาของแมลงและสตัวแ์ต่ละชนิดมีการปรับเปลี2ยนตามสภาพแวดลอ้ม 

 ๔.  กลยทุธ์การกาํจดัแมลงที2เป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขโดยการบูรณาการความรู้ 

 ๕.  นวตักรรมกาํจดัลูกนํSายงุลายซึ2งคิดคน้และพฒันาโดยนกัวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ทย 

 

 

 

 

 

~
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๒๖.  ส่วนใดของขอ้ความต่อไปนีS เป็นบรรยายโวหาร 

 ๑) วนันีSฉนักาํลงัยนืชมทิวทศันจ์ากระเบียงของร้านอาหารแห่งหนึ2งที2โป่งแยง / ๒) พลนั 

สายตากส็ะดุดกบัดงดอกไมสี้ขาวที2บานสะพรั2งเตม็ตน้ / ๓) ฉนัรู้สึกดื2มดํ2ากบัความงดงาม 

ตระการตาตรงหนา้ / ๔) มีอยูต่น้หนึ2งพุม่ดอกที2ปลายยอดชดัส่ายไปมาตามแรงลม / ๕) มองจาก 

ระยะไกลดูราวกบันกสีขาวตวัจิsวนบัร้อยนบัพนักาํลงับินวอ่นอยูใ่นอากาศ 

 ๑.   ส่วนที2 ๑     ๒.  ส่วนที2 ๒ 

 ๓.  ส่วนที2 ๓     ๔.  ส่วนที2 ๔ 

 ๕.  ส่วนที2 ๕ 

๒๗.  ขอ้ความต่อไปนีS เป็นโวหารชนิดใด 

 กาแฟหอมกรุ่นควนัฉุยแกว้นัSนคงจะเยน็ชืดไปเสียแลว้ ทีแรกฉนัวา่จะละเลียดความขม 

ของมนัเพื2อเรียกพลงัสดชื2นแห่งชีวติในยามเชา้ แต่ทนัทีที2แสงสีทองของดวงตะวนัฉายพน้ความ 

สูงชนัของเกาะนอ้ยใหญ่ในทะเลกวา้ง ฉากใหญ่ของธรรมชาติที2มีชื2อวา่ “ป่าเกาะ” กส็ะกดใหฉ้นั 

มิอาจละสายตา 

 ๑.  บรรยาย 

 ๒.  อธิบาย 

 ๓.  พรรณนา 

 ๔.  บรรยายและพรรณนา 

 ๕.  อธิบายและบรรยาย 

 

if
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๒๘. ขอ้ความต่อไปนีSแสดงวา่แหม่มเป็นคนอยา่งไร 

 แหม่มเกบ็ธนบตัร ๑,๐๐๐ บาทไดโ้ดยบงัเอิญบนรถเมล ์สกัครู่มีคนมาถามหาเงินจาํนวน 

นีSแหม่มตอบวา่ “ลองถามกระเป๋ารถดูนะคะ”  

 ๑.  ใจดาํ 

 ๒.  จริงใจ 

 ๓.  มีอธัยาศยัดี 

 ๔.  ไม่รอบคอบ 

 ๕.  ไม่เห็นแก่ตวั 

๒๙. คาํพดูตามขอ้ใดมีนํSาเสียงมุ่งมั2น 

 ๑. อะไรกนั อาทิตยนี์Sฉนัขายขนมไดต้ัSงพนับาททีเดียวนะ 

 ๒. เธอกอ็ายตุัSงยี2สิบกวา่แลว้ ยงัจะทาํงอแงแบบเดก็ๆ อีกไดไ้ง พอกนัที 

 ๓. ชกัง่วงแลว้ นอนพกัก่อนดีกวา่ พรุ่งนีS ค่อยอ่านหนงัสือต่อแลว้กนั 

 ๔. ผมจะทาํคะแนนปลายภาคใหดี้ขึSนจนทุกคนตกตะลึงทีเดียว คอยดูแลว้กนั 

 ๕. ใครๆ วา่ผมเป็นหางแถวของหอ้งมาตลอด แต่ผมกเ็อาตวัรอดมาไดเ้รื2อยไม่ใช่หรือ 
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๓๐. ในร้านคา้แห่งหนึ2ง พนกังานเกบ็เงินที2เคานเ์ตอร์พดูกบัลูกคา้ขณะที2ลูกคา้กาํลงัจะจ่ายเงิน  

         คาํพดูในขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคใ์นการจูงใจใหซื้Sอสินคา้ 

 ๑. พี2จะรับอะไรเพิ2มดีคะ ใหคิ้ดเงินเลยนะคะ 

 ๒. รับอีกชิSนไหมคะ ซืSอชิSนที2 ๒ ครึ2 งราคาค่ะ 

 ๓. วนันีS เคก้ลด ๑๐% รับกี2ชิSนดีคะ 

 ๔. เมนูนีS พี2ไม่รับเป็นชุดไปล่ะคะ มีเครื2องดื2มแถม 

 ๕. วนันีS ซืSอครบ ๓๐๐ บาทเลยไหมคะ จะไดคู้ปองส่วนลด ๑๐ บาทค่ะ 

๓๑. คาํพดูของสมศรีในขอ้ใดทาํใหอ้อ้ยคลายความโกรธ 

 ออ้ยนั2งรอสมศรีอยูห่นา้บา้นเป็นเวลาชั2วโมงครึ2 ง สมศรีสญัญาวา่จะมารับออ้ยที2บา้นตัSงแต่ชั2วโมง 

ที2แลว้ เมื2อสมศรีมาถึงออ้ยหนา้บึSงและพดูวา่ “มวัไปทาํอะไรอยู”่ 

สมศรี : “_______________________” 

 ๑. เมื2อคืนคุยกบัเพื2อนดึกไปหน่อยเลยตื2นสาย 

 ๒. แวะกินขา้วแถวนีS เอง ร้านนีSอร่อยมาก วนัหลงัจะพาไป 

 ๓. รถติดมากขนาดเผื2อเวลาไวแ้ลว้นะนี2 แถมยงัหลงทางอีก 

 ๔. ขอโทษจะ้ เราเห็นวา่เธอรออยูที่2บา้น มารับชา้หน่อยคงไม่เป็นไร 

 ๕. ลืมไป น่าจะโทรมาบอกเธอก่อนวา่แวะซืSอขนมกลบัไปกินที2บา้นแลว้ค่อยมารับเธอ 
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๓๒. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีS  

 ขณะนีS เขา้สู่ช่วงฤดูฝนแลว้ แต่ปริมาณนํSาในเขื2อนต่างๆยงัมีไม่มาก กรมชลประทานจึง 

ตอ้งวางแผนดาํเนินการใชมี้นํSาใชอ้ยา่งพอเพียงโดยจดัรอบเวรหมุนเวยีนการใชน้ํS าในลุ่มนํSา 

เจา้พระยาใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณที2มี เนน้การใชน้ํS าจากแหล่งนํSาธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนม์าก 

ที2สุด พร้อมกบัขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทั2วไปใหช่้วยประหยดันํSา 

 ๑. ใหข้อ้มูลวธีิการบริหารจดัการนํSา 

 ๒. แนะนาํใหใ้ชแ้หล่งนํSาธรรมชาติ 

 ๓. ขอร้องใหช่้วยกนัประหยดันํSา 

 ๔. เตือนใหเ้ตรียมนํSาสาํรองไวใ้ช ้

 ๕. ชีS ใหเ้ห็นผลกระทบจากปริมาณนํSาในเขื2อน 
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๓๓. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปนีS  

 ทุกวนันีSโลกโซเชียลมีเดียมีขอ้มูลเชิงทาํลายผูอื้2นจาํนวนมาก ผูรั้บส่วนหนึ2งแทบไม่ได ้

ไตร่ตรอง เมื2อไดข้อ้มูลมากส่็งต่อทนัที บางเรื2องที2ไม่จริงกก็ระจายไปทั2วไม่รู้ตวัเลยวา่ตกเป็น 

เครื2องมือของผูไ้ม่ปรารถนาดี การที2โซเชียลมีเดียถูกนาํมาใชเ้ชิงทาํลายมากขึSนเรื2อยๆ เพราะรู้วา่ 

จุดอ่อนของผูรั้บคือเชื2อง่าย ส่งต่อเร็ว 

 ๑. เสนอแนะวธีิใชโ้ซเชีลมีเดีย 

 ๒. ตัSงขอ้สงัเกตเกี2ยวกบัโซเชียลมีเดีย 

 ๓. อธิบายโทษของการสื2อสารในโซเชียลมีเดีย 

 ๔. ชีSแจงลกัษณะการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย 

 ๕. เตือนใหมี้วจิารณญาณในการรับและส่งสารในโซเชียลมีเดีย 
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๓๔. ขอ้ใดไม่ได้กล่าวถึงในขอ้ความนีS  

 การใชด้าวเทียมในการติดต่อสื2อสารขยายตวัมากขึSนอยา่งเห็นไดช้ดั คณะกรรมการ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดพ้ยายามเขา้มากาํกบัดูแลการใชด้าวเทียมในกิจการโทรคมนาคม 

ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย แต่ทัSงนีS ยงัไม่มาตรการที2ชดัเจนในกฎหมาย การยกร่างกฎหมายใหม่ 

อาจจะมีขัSนตอนยุง่ยากและใชเ้วลานานไม่ทนักบัปัญหาที2เกิดขึSน จึงควรใชว้ธีิแกไ้ขเพิ2มเติม 

กฎหมายที2มีอยูเ่ดิม 

 ๑. ประโยชนข์องดาวเทียม 

 ๒. กฎหมายเกี2ยวกบักิจการโทรคมนาคม 

 ๓. หนา้ที2ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 ๔. วธีิลดเวลาในการปรับปรุงกฎหมายเกี2ยวกบัดาวเทียม 

 ๕. รายละเอียดปัญหาที2เกิดขึSนเนื2องจากการใชด้าวเทียม 
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๓๕. ขอ้ความต่อไปนีSกล่าวถึงเรื2องใดเป็นสาํคญั 

 การสร้างปะการังเทียมโดยใชแ้ท่งปูนไปทิSงลงในทะเลนัSนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 

กรมทรัพยากรทางทะเลและกองทพัเรือ การสร้างปะการังเทียมช่วยคืนความสมบูรณ์ใหท้อ้ง 

ทะเล ทาํใหป้ลามีที2หลบภยัจากชาวประมง แนวปะการังเทียมเป็นเสมือนรัS วคอยป้องกนัไม่ให ้

เรือใหญ่แล่นเขา้มาจบัปลาใกลช้ายฝั2ง อวนจากเรือใหญ่ที2เขา้มาจบัปลาจะถูกแท่งปูนบาดเสียหาย 

ได ้

 ๑. วธีิสร้างแนวปะการังเทียม 

 ๒. ประโยชนข์องปะการังเทียม 

 ๓. การสร้างที2หลบภยัใหส้ตัวน์ํS า 

 ๔. การอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล 

 ๕. ความเสียหายของเรือจบัปลาขนาดใหญ่ 
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๓๖. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามขอ้ความต่อไม่นีS  

 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศใหข้อ้มูลวา่ ผูป้ระกอบการไทยยงัมีโอกาสส่งออก 

สินคา้และผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเครื2องเรือน ของตกแต่งบา้น ของที2ระลึกไปขายยงัตลาดต่างประเทศ 

ไดอี้กหลายประเภท เพราะสามารถพฒันาคุณภาพเละดีไซนไ์ดต้รงกบัความตอ้งการของ 

ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศญี2ปุ่นซึ2งใหก้ารยอมรับสินคา้จากไทยค่อนขา้งมากกวา่ 

สินคา้ของคู่แข่งอยา่งอื2นซึ2งมีราคาถูกกวา่ ๓ – ๕ เท่า 

 ๑. สินคา้จากไทยราคาสูงกวา่สินคา้จากจีน 

 ๒. ญี2ปุ่นนิยมสินคา้จากไทยมากกวา่สินคา้จากจีน 

 ๓. ตลาดต่างประเทศของสินคา้จากไทยหมายถึงญี2ปุ่น 

 ๔. สินคา้ไทยเป็นที2นิยมของตลาดเพราะมีการพฒันาคุณภาพ 

 ๕. ผูป้ระกอบการไทยผลิตสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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๓๗. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีS  

 ผลการศึกษาทางโภชนาการพบวา่ พอ่ครัวหรือแม่ครัวสามารถลดปริมาณสารพิษใน 

อาหารไดโ้ดยใชค้วามร้อนตํ2าๆ และไม่ใชเ้วลาในการปรุงอาหารนานเกินไป อีกทัSงการหมกัเนืSอ 

ดว้ยสมุนไพร หรือตุ๋นเนืSอพร้อมกบัสมุนไพรต่างๆ จะช่วยลดการเกิดสารพิษไดดี้ ยิ2งถา้รับประ 

ทานเนืSอสตัวก์บัผกัและผลไมเ้ป็นประจาํ กจ็ะลดความเสี2ยงจากการเป็นมะเร็งไดม้ากขึSน 

 ๑. เสนอวธีิลดสารพิษในอาหาร 

 ๒. อธิบายวธีิการปรุงอาหารแบบต่างๆ 

 ๓. แนะนาํใหกิ้นผกัและผลไมแ้ทนเนืSอสตัว ์

 ๔. กล่าวถึงประโยชนข์องสมุนไพรไทยในการป้องกนัโรค 

 ๕. แจง้ใหท้ราบถึงการลดความเสี2ยงที2นกัโภชนาการคน้พบใหม่ 
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๓๘. จุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปนีS คือขอ้ใด 

 คนลาวนบัลา้นยงันิยมสินคา้ไทย จึงขา้มชายแดนด่านช่องเมก็มา “ละลายทรัพย”์ ที2ฝั2ง 

ไทย ไม่เพียง “คลื2นมหาชน” ที2หลั2งไหลไปมาระหวา่ง ๒ ชาติ แต่ยงัรวมถึง “คลื2นสินคา้” ที2 

เติบโตอยา่งต่อเนื2อง เห็นไดจ้ากสินคา้ขาเขา้และขาออกที2ผา่นด่านศุลกากรในปีงบประมาณ  

๒๕๕๗ มีมูลค่าถึง ๑๔,๙๐๐ ลา้นบาทเพิ2มขึSนจากปีก่อนประมาณ ๒๐% 

 ๑. การเปรียบเทียบวธีิการใชเ้งินระหวา่งคนไทยและคนลาว 

 ๒. แนะใหรั้ฐแกปั้ญหาเรื2องการคา้ขายที2ไม่ถูกกฎหมายามชายแดนไทยลาว 

 ๓. เสนอขอ้มูลวา่การคา้ระหวา่งไทยกบัลาวบริเวณชายแดนขยายตวัอยา่งมาก 

 ๔. วเิคราะห์วา่คนลาวมีฐานะดีจึงนิยมขา้มชายแดนมาจบัจ่ายใชเ้งินฝั2งไทย 

 ๕. ชีS ใหเ้ห็นอนัตรายของการส่งสินคา้ออกไปยงัลาววา่เติบโตอยา่งไม่เป็นระบบ 

๓๙. ในความคิดของผูเ้ขียน ขอ้ใดแสดงความหมายวา่ ทะเลทราย เป็นอาภรณ์ของโลกอยา่งครบถว้น  

 ฟ้าจรดทราย ทรายจรดฟ้าที2เห็นสุดสายตานีS คือ ทะเลทราย โลกไม่มีแต่มหาสมุทร ผนื 

แผน่ดิน ภูเขาและป่าไมเ้ท่านัSน แต่ยงัมีทะเลทรายเป็นอาภรณ์ห่อหุม้ดว้ยเมด็ทรายที2เวิSงวา้ง แม ้

ปราศจากชีวติอยา่งที2เราคุน้เคย แต่กเ็ปลี2ยนแปลงเคลื2อนไหวตลอดเวลา และนี2เองสรรคส์ร้าง 

ความงามอยา่งน่ามหศัจรรย ์ไม่เพียงเท่านัSนยงัแฝงดว้ยความสงดัเงียบ ความโดดเดี2ยว ความน่า 

ตื2นเตน้ ความลึกลบั และความพิศวง 

 ๑. ความงามและความไร้ชีวติ    ๒. ความลึกลบัและความน่าพิศวง 

 ๓. ความเวิSงวา้งและความน่าตื2นเตน้   ๔. ความสงดัเงียบและความโดดเดี2ยว 

 ๕. ความหลากหลายและความไม่หยดุนิ2ง 
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๔๐. ขอ้ใดไม่ได้กล่าวถึงเกี2ยวกบัครั2งในขอ้ความต่อไปนีS  

 ครั2งเป็นแมลงตวัเลก็ๆ ขนาดเท่าไรไก่ตวัอ่อนของครั2ง เมื2อฟักออกจากไข่จะยดึเกาะและ 

ดูดนํSาเลีSยงจากกิ2งอ่อนของตน้ไมเ้ป็นอาหารไม่เคลื2อนยา้ยที2อยู ่อีกครั2งตวัเมียจะขบัสารชนิดหนึ2ง 

ที2เรียกวา่ ชนั ออกมาหุม้ตวัเอง สารชนิดนีSยิ2งมีมากเท่าใดชนัครั2งหรือรังครั2งจะยิ2งเจริญเติบโตจน 

เกาะติดเป็นพืด มีลกัษณะเป็นกอ้นสีนํSาตาลเขม้ติดอยูร่อบๆ กิ2งไม ้

 ๑. ที2อยู ่

 ๒. อาหาร 

 ๓. ลกัษณะ 

 ๔. การสร้างรัง 

 ๕. การแพร่พนัธ์ุ 

๔๑. ขอ้ความต่อไปนีSแสดงแนวคิดเกี2ยวกบัเรื2องใด 

 ความแตกต่างทางความคิดถือเป็นเรื2องธรรมดาของทุกหน่วยงาน หากทุกคนมิสื2อสาร 

โดยใชถ้อ้ยคาํอยา่งสร้างสรรคไ์ม่ทาํร้ายจิตใจผูฟั้ง ทุกคนกจ็ะทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสบายใจ 

เมื2อบรรยากาศกาทาํงานดีกย็อ่มนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 ๑. ความสามคัคี 

 ๒. ความสาํคญัของการพดู 

 ๓. ความสาํเร็จขององคก์ร 

 ๔. ความคิดที2แตกต่าง 

 ๕. ความมุ่งมั2นในการทาํงาน 
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๔๒. ขอ้ความต่อไปนีSสรุปความคิดวา่อยา่งไร 

 ใครๆ กอ็ยากหายใจเอาความรักและความสุขเขา้ไวข้า้งในและอยากหายใจออกเป็นความ 

เกลียดชงัและความทุกข ์แต่กลบัไม่เป็นเช่นที2อยาก ทุกอยา่งที2วา่มานัSนเขา้ไปร่วมอยูด่ว้ยกนัใน
ใจเรา สบัสนปนกนัจนแยกไม่ออกวา่อะไรเป็นอะไร 

 ๑. ปุถุชนไม่จาํเป็นตอ้งไดใ้นสิ2งที2อยากไดเ้สมอไป 

 ๒. ที2ใดมีความรัก ที2นั2นยอ่มมีความทุกขเ์ป็นธรรมดา 

 ๓. คนไม่อาจกาํจดัสิ2งที2ไม่ชอบออกไปและรักษาไวแ้ต่สิ2งที2ชอบเท่านัSน 

 ๔. ความสุข ความทุกขแ์ละความรัก ความชงั เป็นนามธรรมที2หลอมรวมเป็นเนืSอเดียวกนั 

 ๕. ความรัก ความชงั ความสุข ลว้นเป็นความรู้สึก ไม่ใช่สิ2งที2จะหายใจเขา้หรืออกได ้

๔๓. ขอ้ใดตรงกบัขอ้ความต่อไปนีS  

 สิ2งที2ผูแ้สวงหาความสาํเร็จในชีวติตอ้งมีคือความไม่กลวัความลม้เหลวและไม่ลืมความ 

ลม้เหลวของตนเพราะการพินิจพิเคราะห์ความลม้เหลวและหาหนทางแกไ้ขใหไ้ดจ้ะเป็นส่วน 

หนึ2งที2นาํตนเองใหก้า้วหนา้ไปสู่ความสาํเร็จที2ปรารถนา 

 ๑. ละเลยความลม้เหลว 

 ๒. แสวงหาความลม้เหลว 

 ๓. หวั2นเกรงความลม้เหลว 

 ๔. หลีกเลี2ยงความลม้เหลว 

 ๕. เรียนรู้จากความลม้เหลว 
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๔๔. ขอ้ความต่อไปนีSกล่าวถึงเรื2องใดเป็นสาํคญั 

 ตะกั2วเป็นโลหะหนกัที2มกัพบปนเปืS อนไดใ้นอาหาร นํSา และสิ2งแวดลอ้ม เมื2อร่างกาย 

ไดรั้บสารตะกั2วจากอาหารกจ็ะเขา้ไปสะสมในร่างกาย หากสะสมในเวลานานจะทาํใหเ้กิด 

อาการพิษเรืSอรัง ไดแ้ก่ ปวดทอ้ง นํSาหนกัลด เบื2ออาหาร มือและเทา้ชาจนอาจกลายเป็นอมัพาตได ้

 ๑. สาเหตุของการเป็นอมัพาต 

 ๒. แหล่งที2มีสารตะกั2วปนเปืS อน 

 ๓. ทางที2สารตะกั2วเขา้สู่ร่างกาย 

 ๔.ความเสี2ยงภยัจากสารตะกั2ว 

 ๕. อนัตรายของสารตะกั2วที2สะสมในร่างกาย 
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๔๕. ขอ้ความใดเป็นใจความสาํคญัของขอ้ความต่อไปนีS  

 ออสเตรเลียกล่าววา่ฝรั2งเศส เยอรมนัและญี2ปุ่นอาจร่วมมือออกแบบและสร้างเรือดาํนํSา 

รุ่นใหม่ คาํกล่าวนีS ขึSนในช่วงที2ออสเตรเลียมองหาเรือดาํนํSาใหม่แทนที2กองเรือชัSนคอลลินส์ที2ใช ้

งานมานานและจะปลดระวางกลางทศวรรษ ๒๐๒๐ ออสเตรเลียจึงจะทาํโครงการประมูลงาน 

ดา้นกลาโหมครัS งใหญ่ที2สุดในประวติัศาสตร์ คิดเป็นมูลค่า ๕๐ ลา้นดอลลาร์ 

 ๑. โครงการซืSอเรือดาํนํSาใหม่ของออสเตรเลียครัS งนีS มีราคาสูงกวา่ที2เคย 

 ๒. การร่วมมือของ ๓ ชาติในการสร้างเรือดาํนํSาเป็นสิ2งที2น่าประทบัใจ 

 ๓. ออสเตรเลียวางแผนจะซืSอเรือดาํนํSาใหม่ทดแทนของเก่าที2ใชง้านมานา 

 ๔. เรือดาํนํSาของ ๓ ชาติกาํลงัจะสร้างขึSนในช่วงที2ออสเตรเลียมองหาเรือดาํนํSารุ่นใหม่ 

 ๕. ออสเตรเลียกาํลงัพิจราณาความคุม้ค่าของเรือดาํนํSาที2จะซืSอใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณ 

                ที2สูงกวา่ทุกครัS ง 

๔๖.ขอ้ใดไม่ตรงกบัความรู้สึกของผูเ้ขียน 

 ขา้พเจา้เคยส่งเรื2องสัSนเขา้ประกวดรางวลั โบวสี์ฟ้า ในหนงัสือพิมพส์ยามสมยัราย 

สปัดาห์เมื2อ ๖๐ ปีที2แลว้ นึกไม่ถึงวา่ไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบ เห็นข่าวขณะที2กาํลงักินขา้วเชา้กอิ็2ม 

ทนัที ไดรั้บค่าเรื2องที2ทาง บก. เรียกวา่ค่าตอบแทน ๘๐ บาท ขา้พเจา้จึงไดรี้บนาํธนาณติัไปรับเงิน 

สดที2ไปรษณียท์นัที 

 ๑. ภูมิใจในความสาํเร็จของตน         ๒. อึดอดัใจที2ไดค่้าตอบแทนนอ้ย 

 ๓. ดีใจที2เรื2องสัSนผา่นเขา้รอบไดรั้บรางวลั              ๔. แปลกใจที2มีผูส้นใจในงานประพนัธ์ของตน 

 ๕. พอใจที2จะไดรั้บเงินธนาณติัที2ไปรษณีย ์
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๔๗. ขอ้ใดเป็นนํSาเสียงของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีS  

 ทุกวนันีS มีเครื2องมือคอมพิวเตอร์และเครื2องมือไอทีที2ทนัสมยั นกัเรียนสามารถคน้หา 

ขอ้มูลดว้ยกเูกิล บางคนคดัลอกขอ้มูลนัSนส่งครูทนัที บางคนยอ่แลว้ส่งไม่แน่ใจวา่มีนกัเรียนสกั 

คนไหมที2ใชว้ธีิอ่าน ทาํความเขา้ใจ วเิคราะห์วา่ขอ้มูลไหนเชื2อถือได ้ขอ้มูลไหนเชื2อถือไม่ได ้

ขอ้มูลไหนเป็นเพียงขอ้ความที2คดัลอกต่อๆ กนัมาแลว้นาํขอ้มูลที2ถูกตอ้งมาเรียบเรียงใหม่เพื2อส่งครู 

 ๑. ขอ้งใจ 

 ๒. แคน้ใจ 

 ๓. สลดใจ 

 ๔. กงัวลใจ 

 ๕. ประหลาดใจ 
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๔๘. ขอ้ใดไม่อาจอนุมานจากขอ้ความต่อไปนีS  

 เห็ดที2กินไดส่้วนมากมีเนืSออ่อนนุ่มหรือกรุบกรอบน่ากิน ดอกเห็ดมีนํSาเป็นองคป์ระกอบ 

ถึงร้อยละ ๙๐ นอกนัSนเป็นโปรตีน ไขมนั เกลือแร่ และวติามิน เห็ดมีวติามินบี ๑ และวติามินบี ๒  

มากกวา่วติามินชนิดอื2นๆ ยกเวน้เห็ดที2มีสีเหลืองซึ2งมีวติามินเอมาก เห็ดเป็นอาหารที2ยอ่ยยาก 

ไม่เหมาะกบัผูเ้ป็นโรคกระเพาะอาหาร 

 ๑. เห็ดมีทัSงประเภทที2กินไดแ้ละกินไม่ได ้

 ๒. เห็ดเป็นอาหารที2มีคุณประโยชนต่์อร่างกายมาก 

 ๓. ดอกเห็ดมีนํSามากจึงทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกสดชื2น 

 ๔. ดอกเห็ดโดยทั2วไปมีวติามินบี ๑ และวติามินบี ๒ 

 ๕. เห็ดอาจเป็นอนัตรายต่อผูเ้ป็นโรคกระเพราะอาหาร 

๔๙. ขอ้ใดต่อไปนีSไม่อาจอนุมานไดว้า่เป็นลกัษณะของผูเ้ขียน 

 สาํหรับฉนัปัญหามีไวแ้ก ้เมื2อพบปัญหาแทนที2เราจะตีโพยตีพายซึ2งทาํใหเ้ราเป็นทุกขเ์รา 

ควรจะหยดุมอง คิด แลว้หาวธีิแก ้บางครัS งอาจทอ้บา้ง ร้องไหบ้า้ง แต่แลว้มนักจ็บ ฉนัจะลุกขึSน 

จดัการชีวติต่อไป 

 ๑. มองโลกในแง่บวก 

 ๒. หวงัความกา้วหนา้ 

 ๓. เป็นนกัสู ้

 ๔. เขม้แขง็ 

 ๕. ฉลาดคิด 
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๕๐. ขอ้ใดสามารถอนุมานจากขอ้ความต่อไปนีSได ้

 รัฐวสิาหกิจต่างๆของจีนลว้นแต่ตกอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของรัฐบาลที2ใหส่้งมอบกาํไร  

๓๐% ขององคก์รใหก้บัทางการภายในปี ๒๕๖๓ จากปัจจุบนัที2กาํหนดไวเ้พียง ๑๕% 

แผนการนีS เจา้หนา้ที2ระบุวา่เป็นการกาํหนดเป้าเพื2อกระตุน้บรรดารัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ของ 

ประเทศทาํกาํไรใหม้ากพอที2จะเขา้สู่ตลาดหุน้ในปี ๒๕๖๘ 

 ๑. ทุกคนในจีนเขา้ใจกนัดีวา่รัฐวสิาหกิจเป็นแหล่างทาํรายไดแ้หล่งใหญ่ของรัฐบาล 

 ๒. ในอนาคตรัฐวสิาหกิจคงจะขยายตวัลาํบากเพราะทาํกาํไรลดลงจากเดิมอีก ๑๕% 

 ๓. รัฐวสิาหกิจรู้สึกวา่รัฐบาลเอาเปรียบมากเกินไป โดยการเพิ2มเงินเรียกเกบ็อีกเท่าตวั 

 ๔. รัฐบาลคาดการณ์วา่อีก ๑๐ ปีขา้งหนา้รัฐวสิาหกิจจะสามารถเติบโตจนเขา้ตลาดหุน้ได ้

 ๕. รัฐวสิาหกิจลาํบากใจอยา่งมากที2ตอ้งตกอยูใ่ตก้ารควบคุมการดาํเนินงานอยา่งเขม้งวดของรัฐบาล 


