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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี58) 

 

แบบปรนัย ๕ ตวัเลอืก เลอืก ๑ ค าตอบที่ถูกที่สุดจ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 

๑. ส านวนใดบอกเจตนาแนะใหท้ า 

 ๑. ข่ีชา้งจบัตัก๊แตน    

๒. งมเข็มในมหาสมุทร 

 ๓. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่   

๔. ชกัน ้ าเขา้ลึก ชกัศึกเขา้บา้น  

 ๕. เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม  

 

๒. ขอ้ใดใชส้ านวนไมถ่กูตอ้ง 

 ๑. หวัหน้ าเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล เม่ือเชา้เกิดผซี ้าด  ้าพลอยเดินสะดุดแผน่หินหนา้ส านกังาน  
หกลม้เข่าแตก 

 ๒. พนกังานแผนกน้ีช านาญงานทุกคน คุณไม่ตอ้งใหเ้ ขา้มาเขา้อบรมหรอก เขาจะหาว่าคุณสอน
จระเขใ้หว้่ายน ้ า 

 ๓. เม่ือไหร่งานจะเสร็จ มวัแต่พายเรือคนละทีอยูน่ัน่แหละ สามคัคีกนัหน่อยนะ  

 ๔. บา้นหลงัน้ีดูดีเพราะฉนัค่อยๆสร้างค่อยๆแต่งมาหลายปีแบบช้ าๆไดพ้ร้าสองเล่มงาม 

 ๕. ช่วงน้ีดาราสาวคนนั้นเป็นท่ีนิยมมาก ทั้งงานละคร งานถ่ายโฆษณาสินคา้ก็รับหมด เรียกว่า น ้ า
ข้ึนใหรี้บตกั 
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๓. ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดเป็นภาษาทางการ 

 ๑) สหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศท่ีใครๆก็รู้กนัดีว่ามีงูขนาดใหญ่และงูพิษมากมายท่ีสุด/ ๒) งูขนาด

ใหญ่จะจดัการกบัเหยือ่ดว้ยการรัดแน่นจนหายใจไม่ออก ส่วนงูพิษจะกดัและปล่อยพิษเขา้ไปในตวัเหยือ่/ ๓) 
พิษงูจะวิ่งตรงเขา้สู่กระแสเลือด ถา้ไปหาหมอไม่ทนัก็อาจถึงตายได/้ ๔) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ มีชาวเมียนมาร์ถกู
งูพากดั ๗,๘๐๐ คน และในจ านวนน้ีมีผูเ้สียชีวิตร้อยละ ๔/ ๕)เมียนมาร์จึงติดอนัดบั ๒ ใน ๓ ประเทศท่ีมี
สถิติคนตายจากการถกูงูกดัมากมายท่ีสุดในโลก 

 ๑. ส่วนท่ี ๑  

๒. ส่วนท่ี ๒  

๓. ส่วนท่ี ๓  

๔. ส่วนท่ี ๔  

๕. ส่วนท่ี ๕ 

 

๔. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดใชร้ะดบัภาษาต่างกบัส่วนอ่ืน 

 ๑) ปัจจุบนัมีการศึกษาวิจยัพนัธุส์ตัวน์ ้ าหลายชนิดเพ่ือการอนุรักษแ์ละเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ/ 
๒) การประมงไดด้  าเนินการเพาะพนัธุป์ลาสินสมุทรแคระไบคลัเลอร์ท่ีมีสีและลวดลายสวยงาม/ ๓) ล าตวัมี

สีน ้ าเงินเขม้และเหลืองเขม้สีละคร่ึงตวั ขนาดโตเต็มท่ีประมาณ ๑๕ เซนติเมตร/ ๔) ราคาซ้ือขายกนัใน
ทอ้งตลาดก็ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่ ตกอยูร่าวๆ ๑๕๐-๓๐๐ บาทต่อตวั/ ๕) ปลาชนิดน้ีมีผูนิ้ยมเล้ียงเป็นปลา
สวยงามและนาไปจดแสดงตามสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้ าส าธารณะ 

 ๑.ส่วนท่ี ๑  

๒. ส่วนท่ี ๒  

๓.ส่วนท่ี ๓  

๔. ส่วนท่ี ๔  

๕.ส่วนท่ี ๕ 
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๕. ขอ้ใดไม่มีเจตนาแนะน าใหท้ า 

 ๑. เด็กไทยคือหวัใจของชาติ     

๒. เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ 

 ๓. เด็กจะเจริญตอ้งรักเรียนและเพียรท าดี   

๔. รู้เรียน รู้เล่น รู้สามคัคี เป็นความดีของเด็กไทย 

 ๕. เด็กประพฤติดีและศึกษาดีท าใหม้ีอนาคตแจ่มใส  

๖. ค าในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า ๑ ความหมายทุกค า 

 ๑. หางแถว เรือพ่วง พลขบั   

๒. คลายปม แม่ยก ตดัเชือก 

 ๓. ยืน่มือ ปักหลกั หุ่นยนต ์  

๔. หนา้มืด ลกูไก่ ทอ้งร่วง 

 ๕. ท้ิงทวน ไอเสีย ขีดเสน้  

๗. ขอ้ใดมีค  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษมากท่ีสุด 

 ๑. แป้นพิมพแ์ละเมา้ส์ควรวางบนล้ินชกัโต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบมาใหใ้ชส้ะดวก ไม่ตอ้งยกมือ
ข้ึนมาบนโต๊ะ 

 ๒. การรักษาตาดว้ยวิธีฉายแสงเลเซอร์ ส่วนใหญ่เป็นการรักษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการ
เกิดโรคตอ้หิน 

 ๓. ขา้วมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะขา้วใหแ้ป้งหรือคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั กากเสน้ใย
อาหาร วิตามินบีรวม 

 ๔. ไตท าหนา้ท่ีในการรักษาสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในเลือด เช่น แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 
และสร้างฮอร์โมนท่ีส าคญัต่อร่างกาย 

 ๕. บุคคลทัว่ไปสามารถอ่านขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นทวิตเตอร์ได ้แต่ถา้จะส่งขอ้ความใดๆตอ้งสมคัร

เป็นสมาชิกโดยกรอกช่ือผูใ้ชอี้เมลและรหสัผา่น 
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๘. ขอ้ใดใชร้าชาศพัทไ์มถ่กูตอ้ง 

 ๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปล่ียนเคร่ืองทรง

ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

 ๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชด าริเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป 

 ๓. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุทอดพระเนตรนิทรรศการและ
การแสดงเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ๔. พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา เสด็จไปประทานถุงยงัชีพแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภยั

ในจงัหวดัต่างๆ 

 ๕. พุทธศาสนิกชนร่วมกนัเป็นเจา้ภาพบ าเพญ็กุศลพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาปรินายก 

 

๙. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปน้ี 

 ในแต่ละปีมีก ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมามากถึงหลายพนัตนั ก๊าซน้ีจะท าลายสภาพ
ภูมิอากาศของโลก นกัเคมีไดคิ้ดคน้หาวตัถุท่ีจะสามารถกกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์อาไวเ้พื่อช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ๑. สนบัสนุน สรุป สรุป  

๒. สนบัสนุน สนบัสนุน สรุป 

 ๓. สนบัสนุน สรุป สนบัสนุน  

๔. สรุป สรุป สนบัสนุน  

๕. สรุป สนบัสนุน สรุป 
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๑๐. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดมีการใชเ้หตุผล 

 ๑)วิธีการเก็บรักษาสมุนไพรใหค้งคุณภาพไดน้านหลงัจากเก็บเก่ียวมาแลว้ส าคญัมาก/ ๒) สมุนไพร

ท่ีเก็บมาแลว้จะตอ้งท าความสะอาดใหป้ราศจากส่ิงปนเป้ือน/ ๓) สมุนไพรบางชนิดจ าเป็นตอ้งใหแ้หง้โดยใช้
อุณหภูมิต  ่า/ ๔) การอบแหง้ช่วยระงบัและป้องกนัการเจริญเติบโตของเช่ือแบคทีเรียและรา/ ๕) แสงและ
ความช้ืนอาจท าลายสารท่ีอยูใ่นสมุนไพรได ้ควรเก็บไวใ้นท่ีแหง้ไม่ถกูแสง 

 ๑. ส่วนท่ี ๑  

๒. ส่วนท่ี ๒  

๓. ส่วนท่ี ๓  

๔. ส่วนท่ี ๔  

๕. ส่วนท่ี ๕ 

 

๑๑. การแสดงเหตุผลในขอ้ใดต่างกบัขอ้อ่ืน 

 ๑. พิกุลเป็นพนัธุไ์มว้งศเ์ดียวกบัละมุดฝร่ังและละมุดสีด า ผลมีลกัษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลม
คลา้ยกนั 

 ๒. สมยัก่อนเช่ือว่าพิกุลเป็นตน้ไมท่ี้ปลกูในวดั คนไทยส่วนหน่ึงไม่นิยมปลุกตน้พิกุลตามบา้น  

 ๓. ปัจจุบนัความเช่ือเร่ืองพิกุลเป็นตน้ไมว้ดันอ้ยลงแลว้ มีก ารปลกูพิกุลเป็นไมป้ระดบัตามบา้นดว้ย 

 ๔. คนไทยสมยัก่อนมกัเก็บดอกพิกุลมาร้อยเป็นพวงมาลยั กล่ินดอกพิกุลหอมมาก และหอมทนแม้
เมื่อดอกแหง้แลว้ 

 ๕. พิกุลมีกลีบดอกเลก็ สีขาวนวล กลีบดอกเรียงตวักนัดูละเอียดอ่อนงดงาม มีผูน้  าไปใชเ้ป็นลายผา้
และลายเคร่ืองจกัสาน 
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๑๒. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 

 ๑) การออกก าลงักายมี ๒ แบบ คือ แบบนกักีฬาและแบบคนทัว่ไป/ ๒) การออกก าลงักายตอ้ง

ค านึงถึงประเภท รวมทั้งและอายแุละปัจจยัอ่ืนๆ/ ๓) หากออกก าลงักายหนกัไปจะท าใหห้วัใจท างานหนกั/ 
๔) สูบฉีดเลือดไปเล้ียงสมองไม่ทนั อาจท าใหเ้กิดอนัตรายได/้ ๕) การออกก าลงักายเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรท า
เป็นประจ าเพ่ือใหร่้างกายแข็งแรงและเพ่ิมภูมิคุม้กนั 

 ๑. ส่วนท่ี ๑  

๒. ส่วนท่ี ๒  

๓. ส่วนท่ี ๓  

๔. ส่วนท่ี ๔  

๕. ส่วนท่ี ๕ 

 

๑๓. ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ 

 ๑. ถึงเวลาแลว้ท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัดูแลธรรมชาติเพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

 ๒. เร่ืองของดินฟ้าอากาศและสภาพแวดลอ้มเป็นปัญหาส าหรับมนุษยแ์ละโลก  

 ๓. มีขอ้มลูว่าทุกวนัน้ีมนุษยล์ะเลยการดูแลธรรมชาติรอบตวั  

 ๔. ส าเหตุบางประการท่ีท าใหโ้ลกร้อนข้ึนๆ คือ เร่ืองการเผาป่า เผาขยะ  

 ๕. มีการใชถุ้งพลาสติกท่ียอ่ยสลายยากมากเกินไป รวมถึงการท าลายป่าไมด้ว้ย  
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๑๔. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี 

 การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินนบัว่าเป็นพ้ืนฐานระบอบประช าธิปไตยของชาวบา้น การจดัระเบียบ

เพื่อใหไ้ดผู้แ้ทนท่ีมีคุณภาพเป็นเร่ืองท่ีดีในการพฒันาทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่การใหง้ดเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ท่ีหมดวาระเป็นการชัว่คราวและใชว้ิธีสรรหาแทน ยงัไม่ท าใหว้างใจไดว้่าจะไดบุ้คคลท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
การสรรหาขา้ราชการมาเป็นผูแ้ทนทอ้งถ่ิน อาจท าใหมี้ขอ้ครหาไดว้่าตอ้งการใหข้อ้ราชการเป็นใหญ่แทน
ประชาชน 

 ๑. การใหง้ดเลือกตั้งสภาทอ้งถ่ินมีผลเสียหรือไม่  

 ๒. ขา้ราชการเป็นบุคคลท่ีมีอ  านาจเหนือประชาชนจริงหรือ  

 ๓. ระบบสรรหาผูแ้ทนทอ้งถ่ินท าลายประชาธิปไตยหรือไม่  

 ๔. การสรรหาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นวิธีท่ีเหมาะสมหรือไม่  

 ๕. การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินไดส้มาชิกท่ีไม่มีคุณภาพจริงหรือ  

 

๑๕. ขอ้ใดไม่ไดส้นบัสนุนประเด็นการโตแ้ยง้ “ปัญหาการตดัไมท้ าลายป่าแกไ้ขไดจ้ริงหรือ” 

 ๑. เพ่ิมหน่วยงานปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  

 ๒. มีแผนแม่บทบริหารจดัการทรัพยากรธรรมช าติอยา่งย ัง่ยนื 

 ๓. ช้ีใหเ้ห็นว่าป่าไมถ้กูท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษยท่ี์เห็นแก่ตวัเห็นแก่ได้  

 ๔. ปฏิรูประบบการพิทกัษป่์าไมแ้ละฟ้ืนฟดููแลรักษาป่าอยา่งย ัง่ยนื  

 ๕. หยดุย ั้งการท าลายป่าและทวงคืนผนืป่าจากผูบุ้กรุกภายใน ๑ ปี  
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๑๖. ขอ้ใดมีการโนม้นา้วใจ 

 ๑. มหาวิทยาลยัมีโครงการพฒันางานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสงัคม  

 ๒. พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจดัแสดงผา้ไหมทอมือลายโบราณท่ีหาดูไดย้ากในปัจจุบนั  

 ๓. นิทานปรั มปราท่ีกล่าวถึงคนฉลาดแกมโกงปรากฏในวรรณกรรมทอ้งถ่ินทุกภาคของไทย 

 ๔. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติด าเนินการฉีดวดัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ประจ าปี 
๒๕๕๗ 

 ๕. ขอเชิญท่านผูม้ีจิตศรัทธาสนบัสนุนการศึกษานอกหอ้งเรียนของเยาวชนโดยบอกรับเป็นสมาชิก
วารสารใหแ้ก่หอ้งสมุดในชนบท 

 

๑๗. ขอ้ใดเรียงล  าดบัความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้ง 

  ๑. ต่อมาใชพ้ลายเขา้ขนาบ ๒ ขา้ง บงัคบัใหช้า้งป่าเขา้ซองไปในเพนียดเลก็ 

  ๒. เพนียดใหญ่อยูช่ั้นนอกท าดว้ยซุงตน้ใหญ่ๆ เรียกว่า เสาตะลุง 

  ๓. การคลอ้งชา้งจะมีชา้งพงัเป็นชา้งต่อล่อใหช้า้งป่าติดตามเขา้ไปในเพนียดใหญ่ 

  ๔. เพนียดหมายถึง วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับชา้ง มี ๒ ชั้น คือ เพนียดใหญ่และเพนียดเลก็ 

  ๕. ปักห่างกนัประมาณ ๑ คืบ เรียงรายไปโดยรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 ๑. ๒ – ๓ – ๕ – ๔ – ๑   

๒. ๔ – ๒ – ๕ – ๓ – ๑ 

 ๓. ๓ – ๑ – ๒ – ๕ – ๔    

๔. ๒ – ๑ – ๓ – ๔ – ๕ 

 ๕. ๔ – ๓ – ๕ – ๑ – ๒  
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๑๘. เม่ือเรียงล  าดบัขอ้ความต่อไปน้ีใหถ้กูตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี ๓ 

  ๑. แผน่ยางน้ีเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะคลา้ยโฟม มีคุณสมบติัในการดูดซบัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ทุกคร้ังท่ีมีข่าวว่ามีน ้ ามนัร่ัวไหลออกมาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนตระหนกัดีว่า
เป็นปัญหาร้ายแรงต่อชีวิตในโลก 

  ๓. นอกจากน้ีน ้ ามนัท่ีดูดซบัไวไ้ด ้ยงัสามารถน ากลบัไปใชใ้หม่ไดอี้ก 

  ๔. เม่ือน ามาดูดซบัน ้ ามนั แผน่ยางน้ีจะอุม้น ้ ามนัไวจ้นอ่ิมตวั และไม่ปล่อยใหไ้หลกลบั
ออกมา 

  ๕. นกัวิจยัจึงพยายามแกปั้ญหาโดยใชแ้ผน่ยางธรรมชาติมาทดลอง 

 ๑. ขอ้ ๑   

๒. ขอ้ ๒   

๓. ขอ้ ๓   

๔. ขอ้ ๔   

๕. ขอ้ ๕ 
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๑๙. ขอ้ความต่อไปน้ีควรเป็นส่วนใดของเรียงความเร่ือง “พ่อของแผน่ดิน” 

 พระราชกรณียกิจท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงบ าเพญ็ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ท่ีผา่นมา 

เป็นท่ีประจกัษว์่าพระองคเ์ป็นพระมหากษตัริยผ์ูท้รงปกครองแผน่ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของ
มหาชนชาวไทยสยามอยา่งแทจ้ริง และทรงเป็นพ่อผูป้ระเสริฐอยา่งหาท่ีเปรียบมิไดข้องอาณาประชาราษฎร์
ทั้งปวง 

 ๑. ความน า  

๒. โครงเร่ือง  

 ๓. เน้ือเร่ือง    

๔. ส่วนขยายเน้ือเร่ือง   

๕. ความลงทา้ย 

๒๐. ขอ้ใดมีค  าท่ีสะกดผดิ 

 ๑. ผลงานวิจยัของเขามีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์อยา่งอเนกอนนัต์  

 ๒. คุณปู่ของเขากบัคุณตาของเราเป็นมิตรผูมี้อุปการคุณต่อกนัมาตั้งแต่วยัเยาว์  

 ๓. ศาลอุทธรณ์มีค  าสัง่ใหจ้  าเลยชดใชค่้าเสียหายแก่โจทกแ์ละคดีเป็นท่ีส้ินสุด  

 ๔. ดาราภาพยนตร์ร่วมมือกนัท ากิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสงัคม  

 ๕. บทความน้ีเขียนข้ึนเพ่ือสดุดีและเป็นอุทาหรณ์แห่งการรักษาเกียรติศกัด์ิของบรรพบุรุษ  

๒๑. ขอ้ใดใชค้  าถกูความหมาย 

 ๑. โรงพยาบาลน้ีมีบริการตรวจสอบภาวะขอ้เข่าเส่ือม  

 ๒. หน่วยกูภ้ยัตอ้งงดัแงะประตูหอ้งเขา้ไปช่วยผูท่ี้ติดอยูภ่ายใน  

 ๓. ภาพเคร่ืองบินสูญหายไปจ ากจอเรดาร์เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. 

 ๔. แนวปะการังฟอกขาวสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็วเพราะไม่มีสาหร่ายปกคลุม  

 ๕. สหกรณ์การเกษตรมีมติใหป้รับปรุงราคาปุ๋ยเพื่อช่วยลดตน้ทุนการผลิตใหช้าวนา  
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๒๒. ค าท่ีขีดเสน้ใตใ้นขอ้ใดใชผ้ดิ 

 ๑. ไสก้รอกชนิดน้ีท า จากเน้ือหมท่ีูมีมนันอ้ย 

 ๒. วนัน้ีทอ้งทะเล ราบเรียบ ปราศจากคล่ืนลม 

 ๓. เด็กคนน้ี ปากพล่อย เร่ืองท่ีเขาพดูจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ 

 ๔. แมเ้ขาจะล าบากเพียงไร เขาก็ไม่เคยปริปากขอความช่วยเหลือจากพี่นอ้ง 

 ๕. เพื่อนของฉนัโมโห สุดขีดเพราะรถเมลถ์อยมาชนทั้งๆท่ีรถของเธอจอดอยู ่

 

๒๓. ขอ้ใดใชภ้าษาก ากวม 

 ๑. โรงไฟฟ้าน้ีใชเ้ช้ือเพลิงจ านวนมากแต่มีประสิทธิภาพในการผลิตต ่า  

 ๒. ประเทศอินเดียถือเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางภาษาอยา่งยิง่  

 ๓. นกัวิชาการเรียกร้องใหห้ยดุบริโภคปลานกแกว้ซ่ึงมีจ  านวนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  

 ๔. ผูส่ื้อข่าวต่างประเทศรายงานจ านวนผูเ้สียชีวิตเพราะอุบติัเหตุเคร่ืองบินตกเพ่ิมข้ึน  

 ๕. คณะศึกษาศาสตร์พิจารณารับนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมเขา้เรียนโดยไม่ตอ้งสอบแข่งขนั  

 

๒๔. ขอ้ใดเป็นประโยค 

 ๑. ประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นหน่ึงในยกัษใ์หญ่ในโลกของจกัรยาน  

 ๒. เมืองใหญ่ๆทัว่ญ่ีปุ่นมีเสน้ทางใหน้กัป่ันจกัรยานไดใ้ชส้ญัจรอยา่งสะดวกสบาย  

 ๓. กฎหมายใหม่ของรัฐบาลญ่ีปุ่นซ่ึงบงัคบัใหทุ้กเมืองตอ้งมีทางจกัรยานโดยเฉพาะ  

 ๔. ในเวลานั้นโรงงานอุตสาหกรรมจกัรยานในญ่ีปุ่นซ่ึงมีอยูม่ากกว่ า๑,๗๐๐ แห่ง 

 ๕. การจดังบประมาณของรัฐบาลส่วนกลางและทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น เพ่ือปรับปรุงทางจกัรยาน  
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๒๕. ส่วนใดของขอ้ความต่อไปน้ีเป็นบรรยายโวหาร 

 ๑) แสงแดดอนัอบอุ่นยามเชา้สาดส่องไปทัว่ป่าละเมาะ/ ๒) สรรพสตัวข์นาดเลก็แข่งกนัประสาน

เสียงอึงอลขณะออกหาอาหาร/ ๓) หนทางจากบา้นไปโรงเรียนเล้ียวลดคดเค้ียวไปตามแนวเขา/ ๔) ล าคลอง
ท่ีทอดไปกบัถนนน ้ าแหง้ขอดต้ืนเขินขุ่นขน้ตลอดสาย/ ๕)ปลายถนนน้ีเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนซ่ึงเป็นจุดหมาย
ของการเดินทาง 

 ๑. ส่วนท่ี ๑  

๒. ส่วนท่ี ๒  

๓. ส่วนท่ี ๓  

๔. ส่วนท่ี ๔  

๕. ส่วนท่ี ๕ 

 

๒๖. ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารชนิดใด 

 ก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติหว้ยน ้ าดงั รถของเราเล้ียวเขา้จอดท่ีจุดชมวิวดอยก่ิวลม หลายคนกระชาก
อุปกรณ์ถ่ายภาพออกมาใหท้นัถ่ายภาพของแสงวนัใหม่ เบ้ืองหนา้เห็นทะเลหมอกขาวนวลก าลงัออ้ยอ่ิงใน
ออ้มกอดของขุนเขา ไกลออกไปเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวยนืเคียงตะวนัราวกบัสถปูของกาลเวลา 

 ๑. บรรยายโวหาร   

๒. อธิบาย  

๓. พรรณนา 

 ๔. บรรยายและพรรณนา   

๕. อธิบายและบรรยาย 
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๒๗. จากค าพดูต่อไปน้ีอนุมานไดว้่าผูพ้ดูเป็นคนอยา่งไร 

 “เร่ืองท่ีเพ่ิงผา่นมา ผมมองทะลุแลว้ ชีวิตคนเราตอ้งเดินหนา้ต่อ ผมเก็บส่ิงดีๆไวใ้นใจก็พอ ไม่น่าเช่ือ
ว่าในหวัใจดวงนิดของเราน้ีจะเป็นท่ีเก็บอะไรต่างๆไวม้ากมาย” 

 ๑. เก็บกด  

๒. คิดมาก  

๓. ท าใจได ้  

๔. ไม่สนใจอดีต  

๕. มองโลกในแง่ลบ 

 

 

๒๘. ขอ้ใดมีน ้ าเสียงต าหนิ 

 ๑. พ่ียงัท ารายงานไม่เสร็จเลย วนัน้ีไปออกก าลงักายดว้ยไม่ไดน้ะ  

 ๒. ผมมีนดักบัเพื่อนว่าจะไปหอ้งสมุด พี่จะฝากยื มหนงัสืออะไรไหม 

 ๓. วนัน้ีผมเอาชุดพละของพ่ีไปใส่นะ ของผมคบัมากจนใส่ไม่ไดแ้ลว้  

 ๔. ผมซกัรองเทา้ใหพ่ี้แลว้ แต่วนัน้ีฝนตกทั้งวนั เลยยงัไม่แหง้  

 ๕. หยบิของอะไรไปใชแ้ลว้เอามาคืนท่ีดว้ย อยา่ใหพ่ี้ตอ้งตามเก็บทุกคร้ัง  
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๒๙. ขอ้ใดตรงตามจุดประสงคใ์นการพดูของครู 

ครู: นกัเรียนรู้ไหมว่าสม้ต า อาหารยอดนิยมของเรามีมาตั้งแต่สมยัไหน 

นกัเรียน: ไม่ทราบค่ะ คุณครูเล่าใหฟั้งหน่อยสิคะ 

ครู: คนไทยกินสม้ต ากนัมานานแลว้ ตั้งแต่สมยัอยธุยาก็มีขา้วมนัสม้ต า เขาจะหุงขา้วดว้ย

กะทิแต่ไม่เช็ดน ้ า กินกบัสม้ต าแบบไทยแท ้ทุกวนัน้ีมีสม้ต าหลากหลายชนิด ท่ีนิยมกนัก็เป็นสม้ต าปู 
สม้ต าไทย สม้ต าปล าร้า ฯลฯ สม้ต าคล ้ายกบัสลดัของยโุรปซ่ึงเนน้รสเปร้ียวเพ่ือเรียกน ้ ายอ่ย สม้ต า
เป็นอาหารท่ีกินง่าย มีวิตามินและเกลือแร่ 

 ๑. ใหค้วามรู้เร่ืองสม้ต า   

๒. บอกวิธีท าขา้วมนัสม้ต า 

 ๓. แนะน าใหกิ้นสม้ต าเรียกน ้ ายอ่ย  

๔. เปรียบเทียบรสชาติสม้ต ากบัสลดั 

 ๕. ช้ีใหเ้ห็นคุณค ่าทางโภชนาการของสม้ต า  

 

๓๐. ค าพดูตามขอ้ใดเหมาะท่ีจะเติมในช่องว่างท่ีก  าหนดให ้

เตือนตา: ……………………………………………… 

ขวญัใจ: เธอตอ้งไปเรียนว่ายน ้ าสิ การว่ายน ้ าท าใหล้ดน ้ าหนกัไดเ้ร็วข้ึน เพราะว่าไดอ้อกก าลงักายทุกส่วน
ของร่างกาย ฉนัมีครูฝึกท่ีเก่งมาก จะแนะน าใหน้ะ 

 ๑. ไดข่้าวว่าเธอไปว่ายน ้ าเพ่ือลดน ้ าหนกัหรือ รูปร่างดีข้ึนมากจนฉนัแทบจ าไม่ได้  

 ๒. เธอว่ายน ้ าเพ่ือลดน ้ าหนกั ใชท่้าอะไรล่ะ เรียนยากไหม ฉนัยากไปเรียนบา้ง  

 ๓. ฉนัอยากหุ่นดีอยา่งเธอบา้ง เธอท าอย่ างไรนะ ฉนัชกัสนใจบา้งแลว้ 

 ๔. ฉนัอยากเรียนว่ายน ้ าบา้ง ค  ่าเรียนแพงไหม ซ้ือชุดว่ายน ้ าคุณภาพดีๆไดท่ี้ไหน  

 ๕. เทอมน้ีเราจะลงวิชาเลือกเสรีวิชาไหนดี เราไม่ชอบว่ายน ้ าเลย เรียนลีลาศดีไหม  
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๓๑. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 

 ในร่างกายของคนเรามีทั้งเซลลส์ร้างเมด็สีและเซลลเ์มด็เลือดขาว โดยปกติเซลลเ์มด็เลือดขาวมี

หนา้ท่ีก  าจดัส่ิงแปลกปลอม เช่น เช้ือโรค สารพิษ แต่ดว้ยเหตุผลบางประการท่ียงัไม่ทราบชดั เซลลเ์มด็เลือด
ขาวมองเห็นเซลลส์ร้างเมด็สีเป็นของแปลกปลอมจึงก าจดัเซลลส์ร้างเมด็สีซ่ึงอยูท่ี่ผวิหนงั ท าใหผ้วิหนงั
กลายเป็นสีขาวในบริเวณกวา้ง หรือเป็นรอยด่างกระจายอยูท่ัว่ผวิหนงั 

 ๑. ส าเหตุของโรคด่างขาว    

๒. กระบวนการเปล่ียนสีผวิ 

 ๓. ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย   

๔. หนา้ท่ีของเซลลเ์มด็เลือดขาว 

 ๕. ความผดิปกติของเซลลส์ร้างเมด็สี  

 

๓๒. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั 

 ดั้งเดิมทีมชาติแคเมอรูนมีฉายาว่า “สิงโตแห่งยา่นอนูเด”้ จนกระทัง่พวกเขาไดส้ร้างประวติัศาสตร์
ต านานฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ท่ีอิตาลีในนดัเปิดสนามท่ีพบกบัอาร์เจนตินาแชมป์เก่า ก่อนเกมเร่ิมตน้มี
คน้พบกองเชียร์แคเมอรูนท าพิธีกรรมอยูน่อกสนาม จบเกมผลปรากฏแคเมอรูนพลิกลอ็กชนะ ๑-๐ จึงท าให้

ไดรั้บฉายาใหม่จากส่ือไทยว่า “หมอผ”ี จนถึงปัจจุบนั 

 ๑. ความสามารถของทีมฟุตบอลแคเมอรูน  

 ๒. ประวติัการร่วมแข่งขนัฟุตบอลโลกของแคเมอรูน  

 ๓. การท าพิธีของแคเมอรูนก่อนการแข่งขนัฟุตบอล  

 ๔. ผลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างแคเมอรูนกบัอาร์เจนติน า  

 ๕. ท่ีมาของฉายาทีมชาติในการแข่งขนัฟุตบอลโลก  
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๓๓. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในขอ้ความต่อไปน้ี 

 การเพ่ิมคลอรีนในน ้ าประปาในช่วงฤดูร้อนเพ่ือฆ่าเช้ือโรคระบบทางเดินอาหาร ท าใหน้ ้ าประปา  

มีกล่ินคลอรีนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะบริเวณบา้นพกัอาศยัท่ีอยูใ่กลโ้รงงานผลิตน ้ า กล่ินคลอรีนจะระเหยไปเอง
ถา้รองน ้ าประปาใส่ภาชนะสะอาดท้ิงไวป้ระมาณ ๒๐ นาที อยา่งไรก็ตาม การประปานครหลวงไดค้วบคุม
ปริมาณคลอรีนใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าด่ืมขององคก์ารอน ามยัโลก จึงมัน่ใจไดว้่าปริมาณคลอรีนท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัแต่อยา่งใด 

 ๑. โทษของคลอรีนในน ้ าประป า  

 ๒. วิธีก  าจดักล่ินคลอรีนในน ้ าประปา  

 ๓. สาเหตุของการเพ่ิมคลอรีนในน ้ าประป า  

 ๔. การควบคุมปริมาณคลอรีนในน ้ าประปา  

 ๕. ความแรงของกล่ินคลอรีนหลงัการเพ่ิมปริมาณคลอรีน  

 

๓๔. ใจความส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ีอยูท่ี่ส่วนใด 

 ๑) ปัจจุบนัตลาดโลกมีความตอ้งการสมุนไพรไทยสูงและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน/ ๒) โดยเฉพาะกลุ่ม
เคร่ืองส าอาง กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มสปา/ ๓) และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย/ ๔) 

นอกจากนั้นยงัมีสมุนไพรกลุ่มสารสกดั กลุ่มท่ีใชใ้นอาหารสตัว ์และกลุ่มท่ีใชป้้องกนัก  าจดัศตัรูพืชดว้ย/ ๕) 
สมุนไพรจึงเป็นสินคา้คุณภาพท่ีมีมลูค่าสูงท่ีสุดในตลาดโลก 

 ๑. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒   

๒. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 

 ๓. ส่วนท่ี ๓ และส่วนท่ี ๔   

 ๔. ส่วนท่ี ๔ และส่วนท่ี ๕ 

 ๕. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๕  
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๓๕. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 

 การไปเยีย่มผูป่้วยถือเป็นมารยาททางสงัคมอยา่งหน่ึง เพราะเป็นการท่ีคนเราจะไดแ้สดงความเห็น
อกเห็นใจกนัในยามมีทุกข ์แต่บางคร้ังผูเ้ยีย่มก็แห่กนัมาราวกบังานนดัพบปะสงัสรรค ์จนลืมไปว่าผูป่้วย
ตอ้งการพกัผอ่น บางคนท าท่าหดหู่ ไม่พดูไม่มองหนา้ผูป่้วย ราวกบัผูป่้วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง บางคนท า
เศร้าโศกเหมือนผูป่้วยก าลงัจะตายจาก การกระท าน้ีจะท าใหผู้ป่้วยรู้สึกใจเสียยิง่ข้ึน 

 ๑. เราทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งไปเยีย่มผูป่้วยท่ีเรารู้จกั  

 ๒. จ านวนผูม้าเยีย่มท่ีมากเกินไปอาจท าใหผู้ป่้วยรู้สึกใจเสียและเป็นทุกข์  

 ๓. เมื่อคนท่ีเรารู้จกัเจ็บป่วย เราควรไปเยีย่มเพื่อใหก้  าลงัใจคลายทุกข์  

 ๔. ผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่ควรท าท่าสลดหดหู่ต่อหนา้ผูม้าเยีย่ม  

 ๕. เมื่อไปเยีย่มผูป่้วยท่ีอาการหนกัมาก ควรแสดงท่าทีโศกเศร้าใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  

 

๓๖. ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 

 คนไทยรู้จกัน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีผกูพนักบัวิถีทอ้งถ่ินยาวนานมาท าใหเ้กิดคุณค่าและงานช้ิน
ใหม่ เช่น การน าไมไ้ผม่าท าพ้ืนและฝาบา้นท่ีสวยงาม สะทอ้นวิถีชีวิตแบบตะวนัออกไดอ้ยา่งนุ่มนวล ขณะท่ี
เหลก็ หิน คอนกรีต ยิง่ใชย้ิง่หมดไป ไมไ้ผซ่ึ่งเป็นไมท่ี้ปลกูทดแทนไดเ้ร็วน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า 

 ๑. ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุท่ีผลิตไดท้นักบัความตอ้งการใช ้  

๒. เราควรหาวสัดุทดแทนเพื่อน ามาใชใ้นการก่อสร้าง 

 ๓. วสัดุท่ีใชก้ารก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยับ่งบอกถึงวฒันธรรมได ้  

๔. ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุก่อสร้างท่ีคนไทยคุน้เคยมานานแลว้ 

 ๕. ขอ้ดีของการใชไ้มไ้ผใ่นการก่อสร้างคือประหยดัค่าใชจ่้าย  
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๓๗. ขอ้ใดไมส่มัพนัธก์นัตามขอ้ความต่อไปน้ี 

 ช็อกโกแลตมีสารสีด าฟลาโวนอยดซ่ึ์งเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระท่ีมีอยูม่ากในเมลด็โกโก ้สารน้ีช่วย
ส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิต เสริมสร้างเซลลเ์มด็เลือดใหแ้ข็งแรง ลดความเส่ียงเสน้เลือดในสมองอุดตนั 
ความดนัโลหิตสูง และหวัใจวาย นอกจากน้ียงัมีกรดอะมิโนทริปโตแฟนท่ีช่วยกระตุน้ใหส้มองหลัง่สารแห่ง
ความสุขเซโรโทนินออกมาช่วยลดความเครียด ท าใหรู้้สึกสุขสดช่ืน ลดภาวะโรคสมองเส่ือม 

 ๑. ช็อกโกแลต   การลดความเครียด  

 ๒. เมลด็โกโก ้  สารตา้นอนุมลูอิสระ  

 ๓. เซลลเ์มด็เลือด  กรดอะมิโนทริปโตแฟน  

 ๔. ฟลาโวนอยด ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  

 ๕. เซโรโทนิน  ภาวะโรคสมองเส่ือม  

 

๓๘. ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 

 ผูสู้งอายสุามารถออกก าลงักายไดเ้ช่นเดียวกบัวยัอ่ืน ส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงคือตอ้งออกก าลงัให้
เหมาะสมกบัความสามารถของร่างกาย การออกก าลงักายแบบแอโรบิกเพ่ือเพ่ิมความทนทานของหวัใจและ
หลอดเลือดจึงเป็นการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุในการออกก าลงักายแบบแอโรบิกนั้น
ผูสู้งอายคุวรค่อยๆเพ่ิมเวลาในการออกก าลงักายก่อน แลว้จึงเพ่ิมความแรงในล าดบัต่อมา 

 ๑. ความส าคญัของการออกก าลงั  

 ๒. การออกก าลงักายแบบแอโรบิกส าหรับผูสู้งอายุ  

 ๓. ประโยชน์ของการเตน้แอโรบิกส าหรับผูสู้งอายุ  

 ๔. ความแรงและความเร็วในการเตน้แอโรบิก 

 ๕. ความตอ้งการในการออกก าลงักายของผูสู้งอายุ  
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๓๙. ขอ้ใดเป็นส าระส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 

 สงัคมไทยไม่ขาดแคลนความคิดเห็น แต่ขาดแคลนคนหาความรู้ คนบางคนไม่ใส่ใจท่ีจะหาความรู้ 
ไม่คิดเห็นบนฐานของความรู้จริง ว่าไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจ มีแต่การเนน้ย  ้าใหค้นโดยเฉพาะเด็ก
แสดงความคิดเห็น 

 ๑. คนในสงัคมไทยชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้จริง  

 ๒. คนในสงัคมไทยยงัไม่ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยา่งจริงจงั  

 ๓. การสนบัสนุนใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นเป็นส่ิงท่ีสมควร  

 ๔. ก ารแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้ท าใหเ้กิดผลเสีย 

 ๕. คนท่ีแสดงความคิดเห็นนั้นท่ีจริงเป็นเพียงก ารแสดงความรู้สึก 

 

๔๐. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 

 หญิงตั้งครรภห์รือหญิงใหน้มบุตรมีขอ้ควรระวงัพิเศษเก่ียวกบัการเลือกด่ืมนมเพ่ือใหไ้ดแ้คลเซียม 

อยา่ลืมว่าในนมมีสารอ่ืนๆรวมอยูด่ว้ย ขอ้ส าคญัท่ีจะบอกก็คือ โปรตีนในนมววันั้นหากคุณแม่รับเขา้ไปมาก
เกินไปก็อาจมีส่วนท าใหท้ารกในครรภเ์กิดอาการภูมิแพแ้ต่ก  าเนิดได ้การระมดัระวงัน้ีรวมถึงช่วงใหน้มบุตร
ดว้ย 

 ๑. ใหข้อ้มลูเร่ืองสารต่างๆท่ีอยูใ่นนมววั  

 ๒. เสนอแนะใหห้ญิงตั้งครรภเ์ลิกด่ืมนมววั  

 ๓. กระตุน้ใหห้ญิงใหน้มบุตรเลือกด่ืมนมท่ีไม่มีสารอ่ืนเจือปน  

 ๔. เตือนใหห้ญิงตั้งครรภร์ะวงัไม่ด่ืมนมววัมากเกินไป  

 ๕. อธิบายถึงส าเหตุหน่ึงของการเกิดโรคภูมิแพใ้นเด็กแรกเกิด  
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๔๑. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 

 เสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยูข่องเรามิใช่นอ้ย เสียงเพลง เสียงนกร้อง 
ท าใหเ้รารู้สึกผอ่นคลาย จิตใจสงบ  

 เสียงตอกเสาเข็ม เสียงมอเตอร์ไซคผ์า่นหนา้บา้นกลบัท าใหรู้้สึกหงุดหงิด บางทีถึงขนาดใจสัน่และ
นอนไม่หลบั 

 เสียงพดูคุย เสียงหวัเราะของคนท่ีเรารักท าใหเ้รามีความสุข พลอยสนุกสนานไปกบัเสียงนั้น  

 ๑. พิสูจน์ว่าเสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคน  

 ๒. อธิบายรายละเอียดของเสียงท่ีท าใหค้นเราเกิดความรู้สึก  

 ๓. เสนอแนะการฟังเพลงและเสียงนกร้องเพื่อท าใหจิ้ตใจเป็นสุข  

 ๔. ยกตวัอยา่งลกัษณะของเสียงแบบต่างๆเพื่อประกอบการอธิบายใหช้ดัเจน  

 ๕. บอกกล่าวว่าอารมณ์และความรู้สึกของคนอาจเปล่ียนไปตามลกัษณะของเสียงท่ีไดย้นิ  

 

๔๒. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 

 การใหล้กูไดฟั้งเร่ืองดีๆของพ่อจากปากแม่ หรือไดย้นิไดฟั้งเร่ืองดีๆของแม่จากปากพ่อ จะท าใหล้กู

เกิดความประทบัใจในตวัพ่อแม่ เพราะเด็กๆนั้นเหมือนผา้ขาวท่ีพร้อมซึมซบัเอาทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผา่นมา
สมัผสัเขา้ไวแ้ละพร้อมท่ีจะท าตาม ไม่ชา้ลกูก็จะมีความประพฤติดี รักและกตญัํูกตเวทีต่อพ่อแม ่

 ๑. แนะใหป้ฏิบติั   

 ๒. เตือนใหร้ะวงั  

 ๓. แสดงขอ้เท็จจริง    

๔. ช้ีใหเ้ห็นตวัอยา่ง 

 ๕. อธิบายใหเ้ขา้ใจ  
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๔๓. ส่วนใดของข่าวต่อไปน้ีไม่มีความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

 ๑) การกลบัมาอีกคร้ังของละครเวทีเร่ืองน้ีไม่ไดท้ าใหผู้ช้มผดิหวงัเลย/ ๒) ละครดงักล่าวเปิดแสดง
รอบปฐมทศัน์ไปแลว้เมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา / ๓) มีคนหลากหลายวงการมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก/ ๔) เหล่า
คนดงัในวงการบนัเทิงต่างก็ซ้ึงจนน ้ าตาริน/ ๕) นอกจากความช่ืนชมในบทบาทของนกัแสดงแลว้ ยงั
ประทบัใจในเน้ือหาของละครท่ีเขม้ขน้อีกดว้ย 

 ๑. ส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒   

๒. ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 

 ๓. ส่วนท่ี ๓ และส่วนท่ี ๔   

๔. ส่วนท่ี ๔ และส่วนท่ี ๕ 

 ๕. ส่วนท่ี ๕ และส่วนท่ี ๑  

 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ ๔๔-๔๕ 

 เช่ือหรือไม่ว่าส าหรับคนบางคนบา้นขนาดเท่าแมวด้ินตายมีคุณค่าไม่ต่างกบัโลกกวา้ง เป็นท่ีส่งผา่น
ชีวิตของคนในบา้นนั้นใหเ้ติบโต มีทิศทาง และไม่ว่าจะอยา่งไรก็ยงัอบอุ่นเสมอ บา้นหลงันั้นมีกล่ินอาย
ลา้นนา โอบลอ้มดว้ยตน้ยางโบราณยนืตน้คงทนคู่วนัเวลา 

๔๔. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดเ้ก่ียวกบั “บา้นหลงันั้น” 

 ๑. มีขนาดเลก็   

๒. มีอายยุนืนาน  

๓. อยูใ่นภาคเหนือ   

 ๔. เป็นจุดเร่ิมท่ีดีของคนในบ้ าน  

๕. ตกแต่งดว้ยวฒันธรรมภาคเหนือ 
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๔๕. ขอ้ใดไม่ใช่ความรู้สึกของผูเ้ล่าในปัจจุบนัท่ีมีต่อ “บา้นหลงันั้น” 

 ๑. ผกูพนั   

๒. ห่วงใย   

๓. รู้คุณ   

๔. พอใจ   

๕. ภูมิใจ 

 

๔๖. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 

 เรือนไทยโบราณมกัสร้างเป็นแบบมีช่องใหล้มผา่นทุกทิศ ทุกหอ้งมีช่องเปิดเขา้และช่องเปิด
ออกแบบตรงขา้มกนั ใชว้สัดุก่อสร้างท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติรอบตวั เช่น ใชจ้ากมุงหลงัคา ใชไ้มไ้ผห่รือไมอ่ื้นท่ี
หาไดง่้ายในทอ้งถ่ินท าฝาหอ้ง เรือนไทยมกัสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงัจึงอาจร้อนเร็วแต่ก็เยน็เร็ว ทนัเวลาเขา้นอน
ในช่วงกลางคืนผดิกบัอาคารสมยัใหม่ท่ีสร้างดว้ยอิฐ หิน ปูน ทราย ซ่ึงพอถึงช่วงกลางคืนก็ยงัคงร้อนอยู ่

 ๑. อาคารเรือนไทยระบายอากาศไดดี้  

 ๒. ไมดู้ดซบัความร้อนไวน้อ้ยกว่าคอนกรีต  

 ๓. การสร้างเรือนไทยเป็นตน้เหตุของการท าลายป่าไม้  

 ๔. คนไทยโบราณรู้จกัใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอยา่งดี  

 ๕. องคป์ระกอบของเรือนไทยแสดงภูมิปัญญาของคนโบราณ  
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๔๗. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 

 บุคคลท่ีมีความใฝ่ฝัน มีปณิธานแน่วแน่ จะยอมเหน่ือยยาก อดทนท าทุกอยา่งโดยอาศยัสติปัญญา 

ความสามารถ การวางแผนและกลา้ตดัสินใจท าตามแผนงานเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนไดรั้บความส าเร็จ
สมหวงัในชีวิต ส่วนคนท่ีมีความฝันมีปณิธานแต่ไม่สานฝัน ไม่อดทนอดกลั้น ทั้งขาดสติปัญญา ขาดความ
กลา้ในการตดัสินใจ จะเอาดีและประสบความส าเร็จในชีวิตไดอ้ยา่งไร 

 ๑. ถามใหต้อบ   

๒. แนะใหป้ฏิบติั   

๓. อธิบายใหเ้ขา้ใจ   

 ๔. ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นจริง   

๕. เปรียบเทียบความแตกต่าง 

 

๔๘. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงอารมณ์ใดของผูเ้ขียน 

 หลงัจากเพ่ือนในหอ้งเก็บเกา้อ้ีวางซอ้นบนโต๊ะเรียนแลว้ต่างก็แยกยา้ยกนักลบับา้น ทัว่โรงเรียน
ค่อยๆเงียบลง ในขณะท่ีจกัจัน่เรไรสัง่เสียงกนัระงม พระอาทิตยก์  าลงัจะลาลบัขอบฟ้า แลว้ผมล่ะ ยงัไม่ได้
เคล่ือนท่ีไปไหน ไม่มีท่ีจะไป 

 ๑. หดหู่    

๒. กงัวล   

๓. สบัสน   

๔. โศกสลด  

๕. หวาดหวัน่ 
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๔๙. ขอ้ความต่อไปน้ีเสนอแนวคิดเร่ืองใด 

 การคบหาสมาคมกบัเพื่อน การร่วมงานกนัในหมู่คณะหรือแมแ้ต่การอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ยอ่มมี
การกระทบกระทัง่กนับา้ง ท าส่ิงท่ีสร้างความไม่สบายใจแก่กนัและกนับา้ง ถ  ้าต่างฝ่ายต่างแข็งไม่ยอมลง
ใหแ้ก่กนั โตต้อบกนัแบบไม่ลดราวาศอกก็มีแต่จะแตกหกักนัไป ถา้รอใหใ้จเยน็ลงแลว้ค่อยๆปรึกษาหารือ
กนัก็ยอ่มผา่นปัญหาต่างๆไดด้ว้ยดี 

 ๑. การยอมรับ   

๒. การใหอ้ภยั 

 ๓. การประนีประนอม  

๔. การถนอมน ้ าใจกนั  

๕. การป้องกนัความขดัแยง้ 

 

๕๐. ขอ้ความต่อไปน้ีเสนอแนวคิดเร่ืองใด 

 อะไรท่ีเกิดข้ึนแลว้ แมเ้ป็นความสุข ความช่ืนชอบยนิดี ก็อยา่ไปผกูใจอาลยัถึง อยากใหก้ลบัมาด ารง
อยูต่่อไปซ่ึงเป็นไปไม่ได ้ท าใหเ้ป็นทุกขเ์พราะไม่สมหวงั ถา้เป็นความทุกข ์ความไม่ช่ืนชมยนิดี ก็อยา่ไป 
นึกถึง การน าใจไปผกูไวก้บัเร่ืองราวท่ีเป็นทุกขเ์ป็นความเศร้าหมอง ท าใหต้อ้งเป็นทุกขไ์ม่ส้ินสุด 

 ๑. วิถีสร้างสุข   

๒. ความหลงผดิ   

๓. ความมีสติรู้คิด  

 ๔. การยดึติดกบัอดีต  

๕. วิธีหลีกเล่ียงความทุกข ์


