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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี56) 

แบบปรนัย ๕ ตวัเลอืก เลอืก ๑ ค าตอบที่ถูกที่สุด จ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 
๑. ขอ้ใดใชล้กัษณะนามไมถ่กูตอ้ง 

๑. ปืนกระบอกน้ีใส่กระสุนก่ีลกู 
๒. แว่นตากรอบทองอนันั้นดูมีราคามาก 
๓. พรุ่งน้ีจะไปซ้ือจอบขุดดินมาไวใ้ชส้กัดา้มหน่ึง 
๔. ขา้วท่ีเก็บเก่ียวเพ่ือหนีน ้ าท่วมบางเมลด็จะไม่สมบูรณ์ 
๕. เธอเตรียมกระทงส าหรับใส่ดอกไมธู้ปเทียนไวก่ี้ใบ 
 

๒. ส านวนในขอ้ใดมีความหมายเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน 
๑. แจงส่ีเบ้ีย 
๒. สิบเบ้ียใกลมื้อ 
๓. เง้ือง่าราคาแพง 
๔. นกนอ้ยท ารังแต่พอตวั 
๕. ถ่ีลอดดาชา้ง ห่างลอดตาเลน็ 
 

๓. ขอ้ใดใชส้ านวนไมถ่กูตอ้ง 
๑. กว่างานน้ีจะเสร็จฉนัตอ้งจ่ายเงินเบ้ียบา้ยรายทางไปเป็นหม่ืน  ๆ
๒. เขามกัจะท างานชุ่ยๆ จบัแพะชนแกะ พอใหม้ีงานเสร็จส่งเจา้นายทนัเวลา 
๓. เราปรึกษากนัสองสามคนก็พอ มากหมอมากความ หลายคนนกัก็สรุปยาก 
๔. สาวๆหนุ่มๆสมยัน้ีหยอกเอินกนัถึงเน้ือถึงตวั เป็นแบบเล่นกบัหมา หมาเลียปากเลย 
๕. สาวๆสมยัน้ีเป็นมา้ดีดกะโหลกกนัทั้งนั้น จะหาท่ีกิริยามารยาทเรียบร้อยไดย้ากเหลือเกิน 
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๔. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดไมเ่ป็นภาษาระดบัทางการ 
๑)บา้นไหนเล้ียงพวกไก่ หม ูววั ก็จะเก็บมลูมาท าปุ๋ยหมกัแหง้ได ้/ ๒)โดยน ามลูสตัว ์แกรบเผา  

ร าละเอียด น ้ าสกดัชีวภาพ และน ้ าตาลมาผสมกนัในน ้ า / ๓)คนจนละลายเขา้กนัไม่ไดค้วามช้ืนพอประมาณ / 
๔)หมกัไวป้ระมาณ ๔ - ๕ วนัจึงน าไปใช ้/ ๕)เมื่อแหง้แลว้ใหเ้ก็บในท่ีร่มจะใชไ้ดน้านหลายเดือน 
 ๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 

 
๕. ขอ้ใดไมม่ีเจตนาถามใหต้อบ 

๑. เธอรู้หรือยงัว่ากรมอุตุฯเตือนว่าพาย ุ “แกม”ี จะท าใหฝ้นตกหนกัท่ีกรุงเทพฯวนัน้ี 
๒. เธอคิดไหมล่ะว่าในท่ีสุดเขาก็ตอ้งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆอยูดี่ 
๓. เธอตดัสินใจเร็วมากเท่าไร ก็จะท าใหเ้รามีก  าไรมากข้ึนอีก ๓ เท่านะ 
๔. ลกูช่วยไปเป็นเพื่อนคุณยายก่อนไดไ้หม แลว้ค่อยไปดูหนงั 
๕. เธอมีวิธีดูหนงัสืออยา่งไรนะ ถึงไดค้ะแนนดีทุกวิชาเลย 
 

๖. ค าในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า ๑ความหมายทุกค า   
 ๑. กระเป๋าหนกั  ลม้ชา้ง   ชกัใย 

๒. กบดาน  ขดัขา  คาดโทษ 
๓. เขา้ฌาน  ตกเบ็ด  ปากเปราะ 
๔. ปล่อยไก่  จบัมือ  ร้องทุกข ์
๕. ข้ึนสมอง  หดหวั  รับช่วง 
 

๗.ค าภาษาองักฤษในขอ้ใดใชค้  าไทยแทนได ้
 ๑. การรับประทานอาหารท่ีมีไฟเบอร์สูงดีต่อสุขภาพ 

๒. ผลการวิจยัปรากฏว่าใบยา่นางตา้นพิษกรดยริูกในหน่อไมไ้ด ้
๓. โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือ 
๔. ก่อนซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้ควรลองทาท่ีบริเวณทอ้งแขนก่อน 
๕. เด็กผูห้ญิงชอบใชป้ลาสเตอร์ยาท่ีมีลวดลายเป็นดอกไมสี้ต่างๆ 
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๘.ขอ้ใดใชร้าชาศพัทผ์ดิ 
 ๑. สมเด็จพระวนัรัตรับนิมนตไ์ปเป็นประธานมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ ผูบ้ริหารครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจงัหวดันครนายก 

๒. ส านกัพระราชวงัออกแถลงการณ์ว่าสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระด าเนินได้
อยา่งเป็นปกติแลว้ 

๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารไดมี้พระบรมราชวินิจฉยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว ้
อยา่งชดัเจน 

๔. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดดามาตุเสด็จไปทรงเปิดงาน
นิทรรศการท่ีโรงเรียนสายปัญญา 

๕. หม่อมเจา้สุภทัรดิศดิศกุลส้ินชีพิตกัษยัมาหลายปีแลว้ 
 
๙. จงเลือกค าราชาศพัทท่ี์เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 
 ในโอกาสมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ………..ไดท้รงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯใหจ้ดัตั้ง “พิพิธภณัฑผ์า้ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” ข้ึน 
 ๑. ทรงมีพระชนมาย ุ๘๐ ปี 

๒. ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ ปี 
๓. ทรงมีพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา 
๔. ทรงเจริญพระชนมาย ุ๘๐ ชนัษา 
๕. ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
 

๑๐. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 
 ๑. ยารักษาโรค วิตามิน อาหารเสริม รวมถึงการตรวจทางรังสี ลว้นแต่มีความเส่ียงทั้งส้ิน 

๒. อากาศท่ีเราหายใจมีมลพิษเจือปนอยูแ่ต่มีปริมาณนอ้ย ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา 
๓. คนท่ีเป็นโรคหอบหืดจะทนต่อมลภาวะไม่ไดม้ากเท่ากบัคนท่ีไม่เป็นโรคน้ี 
๔. ตามปรกติถา้จะตรวจร่างกายอยา่งละเอียดก่อนท่ีจะตรวจโดยใชรั้งสี 
๕. เซลลข์องเด็กไวต่อรังสีมากกว่าผูใ้หญ่เมื่อไดรั้บรังสีในปริมาณเท่ากนั 
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๑๑. การแสดงเหตุผลในขอ้ใดต่างกบัขอ้อ่ืน 

๑. ปัจจุบนัมีการใชเ้ฟิร์นเป็นไมป้ระดบัมากข้ึนเร่ือยๆการใชเ้ฟิร์นประดบัจะท าใหรู้้สึกใกลชิ้ด
ธรรมชาติท่ีสดช่ืนและผอ่นคลาย 

๒. คุณค่าของการท่ีมีเฟิร์นในป่าธรรมชาติมีอยูอ่ยา่งมากมาย เฟิร์นผลิตก๊าซออกซิเจนร่วมกบัพืช 
สีเขียวชนิดอื่นๆ 

๓. เฟิร์นท่ีเป็นพืชอิงอาศยัเหมาะจะปลกูใส่กระเชา้แขวน พืชอิงอาศยัสามารถข้ึนอยูใ่นท่ีท่ีมี
ความช้ืนนอ้ยไดดี้ 

๔. เฟิร์นกดูหางนกกะลิงเหมาะท่ีจะปลกูในตูเ้ล้ียงปลา เฟิร์นน้ีข้ึนไดใ้นน ้ าหรือจมอยูใ่ตน้ ้ าก็ได ้
๕. เฟิร์นกา้นด าใบนวลมีล  าตน้ทอดเล้ือยไปไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั เฟิร์นชนิดน้ีสามารถแพร่พนัธุไ์ด้

มากกว่าเฟิร์นกา้นด าชนิดอื่น 
 
 
๑๒. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปน้ี 
 การทดสอบปล่อยน ้ าผา่นระบบคูคลองในกรุงเทพฯ ผา่นความเห็นชอบจากนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญ หากการระบายน ้ าเกินขีดความสามารถคูคลองก็พร้อมจะหยดุทดสอบทนัทีประชาชนก็จะไม่ได้
รับความเดือดร้อนจากน ้ าท่วมแน่นอน 
 ๑. สนบัสนุน  สรุป   สนบัสนุน 

๒. สนบัสนุน  สนบัสนุน  สรุป 
๓. สนบัสนุน  สรุป   สรุป 
๔. สรุป   สนบัสนุน  สรุป 
๕ .สรุป   สรุป   สนบัสนุน 
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๑๓. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 

๑)จีนน่าจะมีโอกาสมากท่ีสุดท่ีจะส่งมนุษยอ์วกาศข้ึนไปเหยยีบพ้ืนผวิดวงจนัทร์ / ๒)รัฐบาลจีนมี
โครงการส่งมนุษยอ์วกาศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ / ๓)นบัตั้งแต่นั้นมาโครงการอวกาศของจีนพฒันารุดหนา้
อยา่งรวดเร็ว / ๔) จากการส่งมนุษยอ์วกาศไดส้ าเร็จเมื่อปี ๒๕๔๖ มาเป็นการเดินหรือท่องเท่ียวอวกาศในปี 
๒๕๕๑ / ๕)ปี ๒๕๕๕ จีนประสบความส าเร็จในการเช่ือมต่อยานจากสถานีทดลองในอวกาศดว้ยฝีมือ
มนุษยเ์ป็นคร้ังแรก 
 ๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
 
 

๑๔.ส่วนใดเป็นขอ้สรุปของการแสดงทรรศนะต่อไปน้ี 
๑)การเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองท าใหบ้ทบาทของสถาบนัครอบครัวไทย

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม / ๒)ผูป้กครองมีเวลาดูแลเด็กในครอบครัวนอ้ยลง / ๓)เน่ืองจากใชเ้วลาไปกบัการท า
มาหากิน / ๔)ส่งผลใหส้ถานศึกษามีบทบาทส าคญัต่อการดูแลเด็กปฐมวยัทุกดา้นแทนครอบครัว / ๕)รัฐบาล
จึงตอ้งดูแลครู และผูเ้ล้ียงดูเด็กใหมี้ความรู้ท่ีทนัสมยับนพ้ืนฐานแห่งวฒันธรรมดั้งเดิมของไทย 

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๑๕. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี 
 “รักววัใหผ้กู รักลกูใหตี้” เป็นสุภาษิตไทยโบราณท่ีมีความแยบยลในการสอนเก่ียวกบัการเล้ียงดู
ลกูหลาน และยงัสามารถใชไ้ดดี้ในหลายสถานการณ์การเสนอใหเ้ปล่ียนเป็น “รักววัใหผ้กู รักลกูใหก้อด” 
น่าจะเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน หากตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ควรบญัญติัสุภาษิตใหม่ไม่ใช่แกไ้ข
ของเดิม 
 ๑. สุภาษิตใหม่มีความหมายดีกว่าสุภาษิตเก่าหรือไม ่

๒. สงัคมไทยจ าเป็นตอ้งใชสุ้ภาษิตโบราณสัง่สอนลกูหลานหรือไม่ 
๓. สุภาษิตโบราณเหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทยปัจจุบนัหรือไม ่  
๔. คนกลุ่มหน่ึงเขา้ใจความหมายของสุภาษิตไทยถกูตอ้งหรือไม ่
๕. สุภาษิตไทยโบราณควรมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมหรือไม ่
 

๑๖. ขอ้ใดสนบัสนุนการโตแ้ยง้ในประเด็น “ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนหรือไม่” 
๑. ประเทศไทยใชก้๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ ๗๕.๘๐ 
๒. ขณะน้ีการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
๓. โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
๔. โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยการผลิตถกูท่ีสุด 
๕. กฟผ. มีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๘๐๐ เมกกะวตัตท่ี์จงัหวดัตรัง 
 

๑๗. ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ 
 ๑. เส้ือโปโลแขนสั้น สีเขียวเขม้ เรียบง่ายแต่ดูมีรสนิยม 

๒. กระเป๋าถือสีเทาท าดว้ยผา้ใบน ้ าหนกัเบา พิมพล์ายสดใส 
๓. หนงัสือนิยายผจญภยัแห่งยคุ ๒๐๑๒ วางตลาดแลว้ 
๔. อบรมท าอาหารนานาชาติเพื่อมีอาชีพโดยเฉพาะ 
๕. ไก่ยา่งพร้อมน ้ าจ้ิมรสเด็ด ขายทุกตลาดนดั 
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๑๘. ขอ้ใดเรียงล  าดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้ง 
  ๑.เช่ือกนัว่าเกิดจากชาวพ้ืนเมืองเดิมน าจากอเมริกากลางไปปลกูในส่วนอ่ืนของอเมริกา 

๒. รู้จกัการคดัเลือกพนัธุโ์ดยอาศยัลกัษณะและสีสนัของเมลด็ 
๓. การท่ีขา้วโพดแพร่กระจายจากถ่ินเดิมไปยงัส่วนต่างๆของโลก 
๔. แลว้รอจนกว่าใบตน้โอก๊จะผลิออกมามีขนาดเท่าหูกระรอกเสียก่อนจึงปลกูขา้วโพด 
๕. ชาวพ้ืนเมืองอินเดียนแดงจึงมีบทบาทส าคญัต่อวิวฒันาการการปลกูขา้วโพด 

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

๑๙. ขอ้ความต่อไปน้ีเรียงล  าดบัถกูตอ้งแลว้ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี ๔ 
 ๑. วตัถุประสงคข์องงานเนน้ท่ีการน าเสนอผลงานวิชาการดา้นการรักษาและนวตักรรมใหม่ๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์ต่างๆดงักล่าว 

๒. ผูเ้ขา้ร่วมจดังานเป็นคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ  อาทิ 
๓. แพทยส์ภาเตรียมจดังาน “ไทยแลนด ์เมดิกลั เอก็ซโ์ป” ปลายปีน้ี 
๔. รวมถึงยงัเนน้การป้องกนัโรคแก่ประชาชน ในขณะเดียวกนัยงัหวงัใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติ 
๕. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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๒๐. ขอ้ใดสะกดถกูทุกค า 
๑. คนเล่นหนงัซ่ึงเรียกว่าคนเชิดจบัไมท่ี้ทาบตวัหนงัชูใหพ้น้ศรีษะตน แลว้เตน้ไปตามเพลงหนา้

พาทย ์
๒. บทลงสรงทรงเคร่ืองน้ีในสมยัรัตนโกสินทร์กวีมกัจะพรรณนาเรียงล  าดบัตามการสรวมเคร่ือง

ทรงก่อนหลงั 
๓. การปลกูโรงส าหรับการแสดงสาธารณยงัคงเป็นตามแบบสมยัอยธุยา คือ ปลกูโรงเฉพาะกิจ 
๔. บทท่ีนกัร้องน าร้องไม่ไดคื้อบทตอนฤๅษีโคบุตรน าหนุมานไปถวายทศกณัฑท์างโขนละครเรียก

ดอนถวายลิง 
๕. สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายไวใ้นหนงัสือสาส์นสมเด็จว่า ในอดีตโรงโขน

หุ่นท ารูปรามสูรกบัเมขลาติดประดบั 
 
๒๑. ขอ้ใดใชค้  าไดถ้กูความหมาย 
 ๑. ใครท าน ้ าปลาหก กล่ินฟุ้งตลบไปทั้งหอ้ง 

๒. เธอเป็นคนพดูไปหวัเราะไปท าใหเ้สียภาพพจน ์
๓. ฉนัมีหนา้ท่ีตกัหวักะทิขน้ๆ เหยาะหนา้ขนมถว้ย 
๔. การบิดเบือนตวัเลขส่งออกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
๕. คนไทยท่ีอยูใ่นประเทศไทยช่วยใหเ้ศรษฐกิจไทยครึกคร้ืนมากข้ึน 
 

๒๒. ขอ้ใดใชค้  าไดถ้กูความหมาย 
 ๑. เธอรูปร่างผอมบางมากจนแทบจะเดินตา้นทานลมไม่ไหว 

๒. ผูท่ี้ไม่ด่ืมนมอาจจะขาดแคลนสารอาหารจ าพวกแคลเซียม 
๓. เด็กส่งของใชเ้ชือกท่ีเหนียวแน่นมากผกูกล่องสินคา้ขนาดใหญ่ 
๔. เจา้หนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยโต๊ะเกา้อ้ีออกจากหอ้งประชุมเพ่ือของความสะอาดพ้ืน 
๕. พนกังานผสมเคร่ืองด่ืมใชเ้หลา้ท่ีไม่รุนแรงนกัผสมในเคร่ืองด่ืมส าหรับแขก 
 

๒๓. ขอ้ใดใชภ้าษาไมก่  ากวม 
๑. เจา้หนา้ท่ีการเงินออกไปนานแลว้ละ 
๒. ชาวนาเห็นนกกินปลาตายหลายตวั 
๓. แม่ของฉนัชอบกินอาหารท่ีลกูๆท ากนัเอง 
๔. เขาบอกฉนัว่ามีคนส่งของมาท่ีบา้นเม่ือเชา้น้ี 
๕. ต ารวจไล่ล่าจบักุมผูค้า้ยาเสพติดท่ีจงัหวดัตาก 
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๒๔. ขอ้ใดไมเ่ป็นประโยค 
 ๑. เรือสญัชาติไซบีเรียถกูพายซุดัขาดสองท่อนท าใหน้ ้ ามนัร่ัวไหลลงสู่ทอ้งทะเลกว่า ๓๕๐ ตนั 

๒. เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เรือบรรทุกสินคา้ MV Rena ประสบอุบติัเหตุจมลงกลางมหาสมุทร
แปซิฟิก 

๓. นาซ่าระบุว่ามีดาวเทียมหมดอาย ุช้ินส่วนจรวด และเศษวสัดุอ่ืนๆ ลอยเป็นขยะอวกาศถึงหา้แสน
ช้ิน 

๔. เน่ืองจากปะการังหนวดดอกไมท้ะเลมีลกัษณะโดดเด่น รูปร่างสวยงาม และมีเสน่ห์ดึงดูดผูไ้ดพ้บ
เห็น 

๕. การแตกตวัของธารน ้ าแข็งไม่เพียงเป็นสญัญาณเตือนถึงภาวะโลกร้อนแต่ยงัมีผลต่อการเดินเรือ
อีกดว้ย 
 
๒๕. ขอ้ความต่อไปน้ีใชโ้วหารชนิดใด 
 ขณะพวกเราเดินกลบัมาตามเสน้ทางสายเดิม มีเสียงฟ้าขู่ค  ารามแทรกเสียงน ้ าตก อีกไม่นานสายฝน
จะประพรมลงมา ร่องล าธารจากเต็มเป่ียมไปดว้ยน ้ า สายน ้ าขนาดเลก็หลายร้อยสายหลอมรวมกนัลงสู่แม่น ้ า
แควใหญ่ จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ีราบ 

๑. บรรยาย     ๒. อธิบาย 
๓. พรรณนา     ๔. บรรยายและพรรณนา 
๕. อธิบายและบรรยาย 
 

๒๖. ส่วนใดของขอ้ความต่อไปน้ีเป็นบรรยายโวหาร 
 ๑)เชา้แลว้แว่วเสียงไก่ขนัเจ้ือยแจว้มาจากภูเขาไกลๆ / ๒)ความมืดเลือนจางไปดว้ยแสงแดดท่ีเขา้มา
แทนท่ี / ๓)แม่ปายไหลออ้ยอ่ิงมีมนตเ์สน่ห์ / ๔)น ้าคา้งกลัน่ตวัหยดลงพ้ืนหญา้เขียวขจีจนเปียกช้ืนช่ืนฉ ่า / ๕)
ความหิวท าใหต้อ้งรีบไปหาอาหารใส่ทอ้งก่อนจะออกเดินทาง 
 ๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๒๗. จากค าพดูต่อไปน้ีขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดว้่าเป็นบุคลิกภาพของผูพ้ดู 
“คุณอยา่หม่ินเงินนอ้ย อยา่คอยวาสนา” 

 ๑. ขยนั 
๒. ประหยดั 
๓. หนกัเอาเบาสู ้
๔. ไม่เช่ือเร่ืองกรรม 
๕. ไม่ดูถกูค่าของเงิน 
 

๒๘. ค าพดูของหวัหนา้พนกังานเสิร์ฟอาหารท่ีพดูกบัพนกังานในความดูแล ขอ้ใดมีน ้ าเสียงเชิงต าหนิ 
 ๑. การตกัขา้วใหแ้ขกผูห้ญิง ขอใหต้กัแต่นอ้ยก่อน 

๒. ระวงัใหดี้ เวลาเสิร์ฟอาหารท่ีมีน ้ า อยา่ใหห้กรดแขกเป็นอนัขาด 
๓. ถา้แขกสัง่อาหารท่ีมีน ้ าจ้ิม ตอ้งจดัใหค้รบทุกชนิดและครบทุกคน 
๔. เวลาเสิร์ฟน ้ า ถา้จบัปากแกว้อยา่งนั้นแขกท่ีไหนจะกินลง 
๕. หลงัจากแขกทานอาหารแลว้ ตอ้งคอยดูว่าแขกจะสัง่อะไรเพ่ิมอีกหรือเปล่า 

 
๒๙. ขอ้ใดไมต่รงตามจุดประสงคใ์นการพดูของคุณยาย 

คุณยาย : หลานรู้ไหมว่าคนโบราณเขามีคาถาท่องเวลาปลกูตน้ไม ้
หลาน   : เหรอคะคุณยาย คาถาเขามีว่าอยา่งไรคะ 
คุณยาย : เวลากลบดินเขาจะท่องคาถาว่า 

   “พุทธงั ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน 
     ธมัมงั ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน 
     สงัฆงั ผลาผล นกเกาะเป็นบุญ คนกินเป็นทาน” 

 ๑. อธิบายว่าการท่องคาถาซ ้าๆจะท าใหต้น้ไมอ้อกลกูดก 
๒. บอกใหรู้้ถึงการปลกูตน้ไมข้องคนโบราณ 
๓. เราใหห้ลานรู้ว่าคนสมยัก่อนคิดถึงผูอ่ื้น 
๔. ใหต้ระหนกัว่าการปลกูตน้ไมเ้ป็นบุญ 
๕. สอนใหเ้ป็นคนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ 
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๓๐. ขอ้ใดเป็นค าถามท่ีใชไ้ดก้บัค าตอบ ขอ้ ก. - ขอ้ จ. 

ก. ขออนุญาตคุณแม ่
ข. ถามวินมอเตอร์ไซค ์
ค. นอ้งชวนมาเป็นเพื่อน 
ง. ติดรถเพื่อนมาตอนเชา้ 
จ. เคยมากบัพ่ีเมื่อปีท่ีแลว้ 

๑. เธอมาท่ีน่ีเมื่อไร 
๒. เธอมาท่ีน่ีท าไม 
๓. เธอมาท่ีน่ีกบัใคร 
๔. เธอมาท่ีน่ีบ่อยไหม 
๕. เธอมาท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร 

 
 
๓๑. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ทบัทิมจดัเป็นอาหารบ ารุงผวิจากธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารช่วยปกป้องผวิไม่ใหไ้หมเ้กรียมเพราะ
แสงแดด เช่นเดียวกบัแตงโมและผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ีสีเขม้หลายชนิด นอกจากนั้นยงัช่วยฟ้ืนฟผูวิพรรณให้
สวยเต่งตึงอีกดว้ย เน่ืองจากสารตา้นอนุมลูอิสระในทบัทิมมีส่วนช่วยเสริมสร้างใหร่้างกายทนแดดไดดี้ข้ึน 
ท าใหร่้างกายไดรั้บวิตามินดีท่ีจ  าเป็นในปริมาณเพียงพอ 
 ๑. แนะน าใหบ้ริโภคทบัทิมเป็นประจ า 

๒. อธิบายคุณสมบติัและประโยชน์ของทบัทิม 
๓. ส่งเสริมการผลิตทบัทิมเป็นอาหารบ ารุงผวิ 
๔. สนบัสนุนใหป้ลกูทบัทิมเป็นพืชเศรษฐกิจ 
๕. ชกัจูงใหเ้ห็นความส าคญัของการมีผวิพรรณท่ีดี 
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๓๒. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ลาเวนเดอร์เป็นดอกไมท่ี้ไม่ไดมี้เพียงความสวยงามเท่านั้น เพราะทุกส่วนของลาเวนเดอร์น าไป
ใชไ้ด ้ในสมยัโบราณช่วงท่ีมีการเกิดโรคระบาด ชาวเปอร์เซีย กรีก โรมนั จะน าก่ิงลาเวนเดอร์มาเผาเพ่ือ
ป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อ ในประเทศฝร่ังเศสหญิงรับจา้งซกัผา้ใชด้อกลาเวนเดอร์วางไวใ้นตะกร้าผา้
และตูเ้ส้ือผา้ เพ่ือใหผ้า้มีกล่ินหอม ป้องกนัแมลง 

๑. ใหข้อ้มลูเร่ืองดอกลาเวนเดอร์ 
๒. อธิบายประโยชน์ของลาเวนเดอร์ 
๓. ช้ีแจงวิธีการป้องกนัโรคของคนโบราณ 
๔. แนะใหค้นน าลาเวนเดอร์มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
๕. แสดงความช่ืนชมภูมิปัญญาของชาวตะวนัตก 
 
 
 

๓๓. ขอ้ใดแสดงเจตนาในการส่งสารของผูเ้ขียนต่างกบัขอ้อ่ืน 
๑. องคก์ารอวกาศสหรัฐอเมริกาเชิญชวนนกัเรียนอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ทัว่โลกตั้งช่ือดาวเคราะห์นอ้ย

เขา้ร่วมประกวดในโครงการใหม่ขององคก์ารฯ 
๒. ปัจจุบนัน้ีชาวอเมริกนัเป็นโรคสมองเส่ือมเกือบ ๖ ลา้นคน และคาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึนถึง ๑๑ - ๑๒ 

ลา้นคนในพ.ศ. ๒๕๙๓ หากยงัไม่พบวิธีรักษาหรือป้องกนัท่ีไดผ้ล 
๓. กเูกิลผลิตแท็บเลต็ “กเูกิล เนกวสัใหม”่ ออกจ าหน่ายท่ีกรุงโตเกียวเม่ือไม่ก่ีวนัมาน้ี และยนืยนัจะ

ผลิตออกขายแข่งขนักบัไอแพดของแอปเปิลซ่ึงก าลงัขายดีท่ีสุดในโลก 
๔. หากรู้สึกเครียดเพราะการงานควรจะหาโอกาสฝึกโยคะช่วงพกักลางวนัดูบา้งเพราะมีการศึกษาท่ี

องักฤษพบว่าการเล่นโยคะในท่ีท างานช่วยคลายเครียดและทุเลาอาการปวดหลงัได ้
๕. สถาบนัศิลปะสุขภาพออสเตรเรียคิดท าโครงการปลุกใจ “การหรรษาบ าบดั” ตามสถานท่ีดูแล

ผูสู้งอายเุพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีสมองเส่ือม ผลปรากฏว่าช่วยใหร้ะดบัความกระวนกระวายลดต ่าลง 
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๓๔. จากขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้ง 
 การคน้พบฟอสซิลของไพรเมตหรือสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมซ่ึงมีสภาพท่ีสมบูรณ์ในคร้ังล่าสุด ท าให้
นกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่าการจดักลุ่มของฟอสซิลไพรเมตท่ีคน้พบก่อนหนา้น้ีไม่ถกูตอ้ง และไพรเมตพวกแอน
โทรโพอิดซ่ึงถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย ์ น่าจะมีถ่ินก าเนิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอยูใ่นทวีปเอเชียมากกว่าท่ีจะ
เป็นทวีปแอฟริกา 

๑. มนุษยจ์ดัเป็นไพรเมตประเภทหน่ึง 
๒. เดิมเช่ือว่าบรรพบุรุษของมนุษยอ์าศยัอยูใ่นแอฟริกา 
๓. มีความเช่ือใหม่ว่าเคยจดักลุ่มฟอสซิลไพรเมตผดิไป 
๔. นกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่าบรรพบุรุษของมนุษยเ์ป็นชาวทวีปเอเชีย 
๕. นกัวิทยาศาสตร์ใชส้ตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมเป็นหลกัฐานพิสูจน์ฟอสซิล 
 
 
 

๓๕. ขอ้ใดเป็นประเด็นส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 ในสมยัก่อนเวลาผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มีอาการเครียดจนเป็นสาเหตุใหเ้กิดความดนัโลหิตสูงแต่ไม่รุนแรงนกั จะ
เอาใบบวับกสดๆประมาณ ๑ ก  ามือใหญ่ลา้งน ้ าใหส้ะอาด ป่ันหรือต าใหล้ะเอียด ใส่น ้ า ๑ ถว้ยเต็มๆกรองดว้ย
ผา้ขาวบางเอาเฉพาะน ้ า ด่ืมคร้ังละคร่ึงแกว้ เชา้เยน็ จะท าใหค้วามดนัโลหิตและความเครียดลดลงได ้ท ากิน
ไปเร่ือยๆจนหายดี 

๑. คุณสมบติัของใบบวับก 
๒. วิธีท าน ้ าใบบวับกป่ันเพ่ือรักษาโรค 
๓. การรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 
๔. ภูมิปัญญาในการใชพ้ืชผกัรอบตวั 
๕. วิธีใชใ้บบวับกเพื่อลดความดนัโลหิตสูง 
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๓๖. ขอ้ใดเป็นประเด็นส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเร่ิมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ธุรกิจแรกๆ ท่ี พยายามผลกัดนัการขยาย
งานโดยใชรู้ปแบบเป็นแฟรนไชส์เป็นธุรกิจดา้นอาหารและร้านคา้แบบมินิมาร์ตส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ือง
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งของสิทธิท่ีมกัใหแ้ฟรนไชส์เป็นผูล้งทุน เนน้การท าธุรกิจแบบซ้ือ ไม่ไดม้องถึงการสร้าง
ธุรกิจของตนเอง 

๑. ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ 
๒. สิทธิของผูล้งทุนสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ 
๓. วิธีการขยายงานโดยใชรู้ปแบบแฟรนไชส์ 
๔. ความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 
๕. ความส าเร็จของการขยายงานธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

 
๓๗. ขอ้ใดเป็นประเด็นส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
              สุนขัในโครงการสุนขักูภ้ยัแห่งชาติ แมจ้ะมีนอ้ยแต่ก็ผา่นการฝึกอยา่งดี ผูผ้ ูฝึ้กจะคดัเลือกสุนขัคร้ัง
ละ ๓-๔ ตวั เฉพาะบางสายพนัธุเ์ท่านั้นท่ีมีประสาทดมกล่ินเหนือกว่ามนุษยห์ลายเท่าแลว้เร่ืองฝึกใหด้มกล่ิน
หาผูป้ระสบภยัเป็นหลกัโดยใชเ้วลาฝึกถึง ๒ ปีในท่ีสุนขัเหล่าน้ีจะรู้ว่าเป้าหมายในการคน้หาคือผูป้ระสบภยั
เมื่อมนัพบผูป่้วยหรือผูเ้สียชีวิตมนัจะรีบกลบัมาแสดงอาการใหค้รูฝึกทราบและเขา้ไปจดัการต่อไป 

๑. การฝึกสุนขักูภ้ยั 
๒.ปริมาณของสุนขักูภ้ยัท่ีฝึกได ้
๓.ถา้ส่ือสารระหว่างสุนขักบัครูฝึก 
๔.สมาธิในการดมกล่ินของสุนขักูภ้ยั 
๕.ความสบัสนในการปฏิบติังานของสุนขักูภ้ยั 
 

๓๘. ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
              น่านวนัน้ีมิใช่จงัหวดัท่ีใครจะผา่นเลยไดอี้กต่อไปแมห้นทางจะไกลแต่ส่ิงท่ีรออยู ่ณ จุดหมาย
ปลายทางคือความประทบัใจอนัแสนหลากหลายท่ีพร้อมมอบใหทุ้กคนภายใตนิ้ยาม “น่าน...ความงามแห่ง
ขุนเขา เมืองเก่าท่ีมีชีวิต” เมืองแสนน่ารักท่ีผมจะตอ้งยอ้นกลบัไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

๑. น่านเป็นเมืองท่ีหลายคนเคยผา่นเลยไป 
๒. น่านเป็นเมืองไกลในขุนเขาท่ีงดงาม 
๓. น่านเป็นเมืองท่ีมีคุณค่าน่าไปเยอืน 
๔. น่านเป็นเมืองเก่าท่ียงัมีชีวิตชีวา 
๕. ผูเ้ขียนไปเท่ียวเมืองน่านนบัคร้ังไม่ถว้น 
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๓๙. ขอ้ใดเป็นแนวคิดของขอ้ความต่อไปน้ี 
              ลกูสมยัก่อนบอกว่าพ่อแม่ใหก้  าเนิดเรา เล้ียงเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย ท าอะไรใหท่้านไดต้อ้งรีบท า 
ลกูสมยัน้ีอาจจะบอกว่าพ่อแม่มีหนา้มีตาเพราะลกูจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกต่างหาก 

๑. พ่อแม่มีพระคุณต่อลกูมาก 
๒. ลกูสมยัก่อนมีความกตญัํูต่อพ่อแม ่
๓.ความกตญัํูกตเวทีของลกูสมยัน้ีลดลง 
๔.ความคิดเห็นของลกูท่ีมีต่อพ่อแม่เปล่ียนไปจากเดิม 
๕.ความกา้วหนา้ของลกูท าใหพ้่อแม่พลอยมีช่ือเสียงดว้ย 

 
๔๐.  สารในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัสารในขอ้ความต่อไปน้ี 
           “เม่ือวานคือเช็คท่ียกเลิก พรุ่งน้ีเป็นเพียงสญัญาบนแผน่กระดาษ  แต่วนัน้ีคือเงินสด” 

๑. เราไม่อาจมีวนัพรุ่งน้ีท่ีดีกว่าไดถ้า้มวัแต่คิดถึงวนัวาน 
๒. ถา้คนรวยคือคนมีเงิน  คนมัง่คัง่ท่ีแทจ้ริงคือคนท่ีมีเวลา 
๓.เวลาของเรามีนอ้ยเกินกว่าท่ีจะเสียเวลาเดินตามฝันของคนอ่ืน 
๔.สูตรความส าเร็จในอนาคตของเราซ่อนอยูใ่นส่ิงท่ีเราท าเป็นกิจวตัรประจ าวนั 
๕. เราไม่อาจเปล่ียนแปลงอดีต  ไดส่้วนอนาคตก็ยงัมาไม่ถึงเราจึงควรท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 
 

๔๑.  ขอ้ใดเป็นแนวคิดของค าประพนัธต่์อไปน้ี 
            แมต้นโตเติบเพ้ียง     เขาเขิน  

สูงเจ็ดล  าตาลเกิน          ก่ิงฟ้า 
           ไร้ทรัพยอ์บัเผอิญ          แลเลก็ ลงแฮ  
            ดัง่ปลวกเต้ียต ่าชา้         ชวดผูเ้ลง็เห็น  

๑. การท าตนใหต้  ่าตอ้ยจะถกูหม่ินแคลน 
๒. คนทัว่ไปมกัตดัสินคุณค่าของคนจากภายนอก 
๓.ร่างกายใหญ่โตใช่ว่าจะไดเ้ปรียบเสมอไป 
๔.คนเราถา้ไม่มีเงินก็ไม่มีใครเห็นความส าคญั 
๕.ผูท่ี้มีรูปร่างบุคลิกดี อาจมีนิสยัต ่าชา้ก็ได ้
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๔๒. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงเจตนาตามขอ้ใด 
              ทุกคนท่ีมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นคนของเขาอยู ่ เป็นคนไม่ควรดูหม่ินคนไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆก็
แลว้แต่  เพราะคนท่ีเราว่าแยท่ี่สุดอยา่งนอ้ยเขาก็ยงัคงเป็นคนเช่นเดียวกนักบัเรานัน่เอง  ศกัด์ิศรีของเรา 
ศกัด์ิศรีของเขาเสมอกนัตรงท่ีต่างกนัเป็น “คน” เหมือนๆกนั 
๑.ต าหนิ                                           ๒.เตือน 
๓.อธิบาย                                        ๔.บอกกล่าว 
๕.ปลกูจิตส านึก 
 
๔๓. ขอ้ใดอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
              การด่ืมน ้ าเปล่า ๒ แกว้ก่อนอาหารเชา้คร่ึงชัว่โมงทุกวนัจะช่วยใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ยลง
ประมาณ ๑๓  เปอร์เซ็น หรือเท่ากบั ๗๕ กิโลแคลอร่ี ถา้จะใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึนควรด่ืมน ้ าก่อนอาหารทั้ง ๓ ม้ือ 
เพราะการด่ืมน ้ ามากๆจะช่วยใหร่้างกายอยากอาหารลดลง และช่วยเร่งระบบเผาผลาญพลงังาน ซ่ึงช่วยลด
ปริมาณไขมนัท่ีสะสมไปในตวั 

๑. การด่ืมน ้ ามากๆเป็นผลดีต่อร่างกายท าใหสุ้ขภาพดี 
๒. การด่ืมน ้ าเปล่าก่อนรับประทานอาหารอาจช่วยลดน ้ าหนกัได ้
๓.การรับประทานอาหารนอ้ยท าใหร่้างกายเผาผลาญพลงังานไดดี้ 
๔.น ้ามีคุณประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณแคลอร่ีในร่างกาย 
๕.ร่างกายจะสะสมไขมนัมากข้ึนถา้ไม่ด่ืมน ้ าก่อนรับประทานอาหาร 
 

๔๗. ขอ้ใดมีเจตนาต่างจากขอ้อ่ืน 
๑.ตวัเลขผูป่้วยเบาหวานทั้งประเทศคือ ๔.๕ ลา้นคน 
๒.ผูป่้วยเบาหวานน่าจะไดรั้บการตรวจตาอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
๓.สาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีท าใหค้นตาบอดคือเบาหวานเขา้จอประสาทตา 
๔. กรมการแพทยจ์ดัตั้งหน่วยคดักรองเบาหวานเขา้จอประสาทตาใหป้ระชาชนในอ าเภอต่าง  ๆ
๕.ประเทศไทยสามารถตรวจคดักรองภาวะเบาหวานเขา้จอประสาทตาใหค้นไขแ้ลว้ ๕ หมื่น 
กว่าราย 
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๔๘. เจตนาส าคญัของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัขอ้ใด 
               อยา่ปล่อยใหชี้วิตตกหลุมด าแห่งความทะเยอทะยาน จงยนือยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นจริง ยบัย ั้ง
ใจไม่ใหห้ลงไปในกระแสของตลาดและค าอา้งถึงความสบายแต่ตอ้งแลกดว้ยพนัธนาการแห่งหน้ีสินท่ีไม่จบ
ส้ินจนตอ้งขายอิสรภาพของชีวิตใหแ้ก่การแสวงหาเงินดราจนไม่มีเวลาใหแ้ก่ความสุขท่ีแทจ้ริงของชีวิตและ
ความอบอุ่นในครอบครัว 

๑. หา้มใชจ่้ายเกินตวั 
๒. เตือนไม่ใหเ้ช่ือค าโฆษณา 
๓.แนะใหชี้วิตอยา่งอิสระ 
๔.ต าหนิผูท่ี้รักษาความสะดวกสบาย 
๕. เตือนใหดู้แลครอบครัวอยา่งใกลชิ้ด 

 
๔๙. ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
                     ธรรมดาปุถุชนคนของโลก          มีสุขโศกเกิดดบักบัสงัขาร 
                จะหาคนผดุผอ่งก่องตระการ            เฉกบวับานใสพิสุทธ์ิหยดุเสียที 

๑.ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 
๒. ทุกคนตอ้งเวียนว่ายตายเกิด 
๓. คนทัว่ไปยอ่มมีกิเลสทั้งนั้น 
๔.คนเราไม่ควรลุ่มหลงอยูใ่นกิเลส 
๕.ในโลกน้ีไม่มีคนบริสุทธ์ิไร้มลทิน 
 

๕๐. ขอ้ใดไม่ใช่น ้ าเสียงของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
               รางวลัจอดรถท่ีทบัสะแก กินขา้วร้านครัวป้ามา้ซ่ึงเป็นท่ีเล่ืองลือ ทอ้งอ่ิมแลว้เดินซ้ือของคบเค้ียว
หนา้ตาน่ารับประทานท่ีมีอยูม่ากมายแต่ราคาค่อนขา้งแพงส่วนท่ีอยากใหร้้านปรับปรุงคือติดป้ายแจง้วนั
หมดอายใุครจะไปรู้ว่าถึงคราวของแพทยก์ารอยากจะท ามาตั้งแต่เปิดร้านก็ได ้

๑. ช่ืนชมร้านอาหารอร่อยท่ีทบัสะแก 
๒. ต าหนิราคาสินคา้ราคาถกู 
๓. คุณเคร่ืองใจท่ีมีสินคา้ไม่ติดป้ายวนัหมดอาย ุ
๔.กงัวลว่าของแหง้ท่ีวางขายส่วนใหญ่เป็นของเก่าเก็บ 
๕.ขอบใจท่ีระหว่างทางสามารถหาซ้ือของขบเค้ียวมากมาย 

 

 


