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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี59) 
 

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

๑. สาํนวนขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะเติมลงในช่องว่างของขอ้ความต่อไปน้ี 

เด็กคนน้ีเหมือน…...เพราะเอาแต่ใจตวัเองตลอดเวลา จนเพื่อนๆรังเกียจไม่อยากจะพดูหรือเล่นดว้ย  

๑. หมาหวงกา้ง  

๒. หมาหางดว้น  

๓. หมาหวัเน่า  

๔. หมาสองราง  

๕ หมาจนตรอก  

 

๒. ขอ้ใดใชส้าํนวนไม่ถกูตอ้ง  

๑. ผมสงสารแม่คา้เลยซ้ือเหมามะม่วงสุกงอมพระรามมาหลายกิโลจนกินไม่หมด 

๒. เวลาเขา้ไปในหอ้งสมุด ฉนังงเป็นไก่ตาแตกทุกที เพราะไม่รู้ว่าจะหาหนงัสือไดอ้ยา่งไร  

๓. ทีมวอลเลยบ์อลชายของโรงเรียนตั้งใจฝึกซอ้มอยา่งเต็มท่ี แต่ก็ตอ้งควา้นํ้ าเหลวอีกคร้ัง  

๔. ลกูศิษยฉ์นัคนหน่ึงเก่งวิชาภาษาไทยมากทั้งดา้นภาษาและวรรณคดี หาตวัจบัยากจริง  ๆ

๕. เจา้ของร้านคา้ท่ีถกูปลน้สงสยัว่าเกลือเป็นหนอน เพราะคนร้ายรู้ท่ีซ่อนเงินเป็นอยา่งดี  

 

๓. ขอ้ใดใชร้ะดบัภาษาต่างกบัขอ้อ่ืน  

๑. โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมระหว่างเมืองคุนหมิงในมณฑลยนูานกบัเมืองเวียงจนัทน์  

๒. เดิมทีเราเขา้ใจกนัว่าจีนจะใชเ้สน้ทางท่ีผา่นเชียงของในจงัหวดัเชียงราย แต่ล่าสุดจีนกบัเลือกเสน้

ท่ีผา่นแขวงอุดมไชย 

๓. เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงดงักล่าวจะเร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี 2559 และใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี 

๔. ประเทศจีนจะใชป้ระโยชน์ทั้งดา้นการขนส่งสินคา้ลงมาและการนาํทรัพยากรกลบัไปยงัประเทศ

จีน  

๕. โครงการน้ีจะส่งผลใหก้ารคา้ชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี

มลูค่าเพ่ิมข้ึน  
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๔. ขอ้ความต่อไปน้ีใชภ้าษาระดบัใด   

คุณทราบไหมคะ เคลด็ลบัในการเลือกมะเขือนั้นไม่ยากเลย เพียงแค่เลือกลกูท่ีมีขั้วติดแน่น ผวิตึง

เป็นมนั ถา้ลกูไหนผวิดา้นกระดา้งแสดงว่าไม่ค่อยจะสดแก่เกินไป ไม่อร่อย ถา้คุณยงัไม่กินก็ใส่ตูเ้ยน็ไวก่้อน 

แต่อยากใหเ้ยน็จดัจะอยูไ่ดห้ลายวนัทีเดียวค่ะ  

๑. ระดบัพิธีการ  

๒. ระดบัทางการ  

๓. ระดบัก่ึงทางการ  

๔. ระดบัไม่เป็นทางการ  

๕ ระดบักนัเอง  

 

๕. ขอ้ใดผูพ้ดูมีเจตนาขออนุญาตก่อนท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

๑. ขอโทษทีเพื่อน พอดีประชุมด่วน คราวหนา้คงไปดว้ยได ้ 

๒. ขอโทษนะ ไหนบอกว่าไม่มีเวลา แต่ไปดูหนงัไดทุ้กอาทิตย ์

๓. ขอโทษนะนอ้ง ทาํไมมาไม่ตรงเวลา รถออกไปแลว้ 

๔. ขอโทษนะคะ ถา้ฉนัไม่นอนดึกคงมาทนัแลว้ 

๕. ขอโทษครับ ตรงน้ีมีคนนัง่ไหมครับ  

 

๖. คาํในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า ๑ ความหมายทั้ง ๒ คาํ  

๑. สอดไส ้ส้ินคิด  

๒. ดาํนํ้ า ฟ้าผา่  

๓. ลกูหลง ลายเสน้  

๔. หนา้ตา นํ้ าแร่  

๕. มือปืน สวนหยอ่ม  
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๗. คาํภาษาองักฤษในขอ้ใดไม่สามารถใชแ้ทนคาํไทยได ้ 

  ก. ร่างกายท่ีฟิตจะช่วยป้องกนัการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความเหน่ือยลา้  

  ข. การบริหารขอ้มืออาจใชว้ิธีบีบลกูเทนนิสในท่ากระดกขอ้มือข้ึนลง  

  ค. นกักอลฟ์ควรออกกาํลงัและบริหารร่างกายใหมี้กลา้มเน้ือท่ีแข็งแรง  

  ง. กลา้มเน้ือท่ีมีความยดืหยุน่ดีจะทนทานพอท่ีจะเล่นใหจ้บเกม  

  จ. การบริหารขอ้ไหล่เร่ิมตน้ดว้ยการวอร์มอพัโดยหมุนแขนเป็นวงกลมชา้ชา้  

๑. ขอ้ ก และ ข 

๒. ขอ้ ข และค 

๓. ขอ้ ค และ ง 

๔. ขอ้ ง และ จ 

๕. ขอ้ จ และ ก 

 

๘. ขอ้ใดไม่ใช่ราชาศพัทท่ี์ถกูตอ้งในการเขียนเรียบเรียงข่าวท่ีเก่ียวกบัสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี  

๑. ทรงส่งเสริมบูรณาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขไทย 

๒. เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงปฏิบติัพระราชภารกิจกบันานาชาติหลายคร้ัง 

๓. มีพระราชดาํรัสเปิดการสมัมนาบณัฑิตศึกษาเร่ืองความเปล่ียนแปลงของภาษา 

๔. ทรงประเคนพดัรองท่ีระลึกงานฉลองพระชนมาย ุ5 รอบแด่พระราชาคณะ 

๕. ทรงพระราชทานพระราชดาํริเก่ียวกบัโภชนาการสาํหรับนกัเรียนประถมศึกษา  

๙. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปน้ี  

ประเทศไทยตอ้งสูญเสียทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตรดว้ยการท่ีต่างชาติไดน้าํไปศึกษาวิจยั

และพฒันา แลว้นาํไปจดสิทธิบตัรเป็นพืชพนัธุใ์หม่ ทาํใหไ้ทยไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสิทธ์ิในการใชท้รัพยากร

นั้นๆ  

๑. สนบัสนุน สนบัสนุน สรุป  

๒. สนบัสนุน สรุป สรุป 

๓. สนบัสนุน สรุป สนบัสนุน  

๔. สรุป สนบัสนุน สรุป  

๕. สรุป สรุป สนบัสนุน   
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๑๐. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล  

๑. บวัเผือ่นและบวัผนัผสมขา้มสายพนัธุก์นัได ้และแตกตน้ขยายพนัธุบ์นใบไดด้ว้ยนกัปรับปรุง

พนัธุพ์ืชถือว่าเป็นพวกเดียวกนั  

๒. บวัสกุลปทุมชาติมีกา้นใบและกา้นดอกแข็ง มีตุ่มเลก็ๆปลายแหลมกระจายทัว่กา้นท่ีชูใบและ

ดอกข้ึนเหนือนํ้ า  

๓. บวัสกุลอุบลชาติ คนไทยเรียกว่าบวัสวย แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามถ่ินกาํเนิดและลกัษณะการ

เจริญเติบโต  

๔. บวัหลวงชนิดท่ีมีถ่ินกาํเนิดจากซีกโลกตะวนัออกมีดอกสีขาว ทรงดอกเรียวยาวไม่ซอ้น เรียกว่า

บุณฑริก 

๕. บวัณรงคกวกัมีกลีบเล้ียงยาวกว่ากลีบดอกมากอยา่งเห็นไดช้ดั จนบางทีคลา้ยกบัน้ิวมือคน  

 

๑๑. การแสดงเหตุผลในขอ้ใดต่างกบัหอ้งอ่ืน 

๑. การทาํการเกษตรอยา่งไม่ย ัง่ยนืทาํใหแ้ร่ธาตุในดินนอ้ยลง ไม่แปลกท่ีผกัต่างๆจะมีแร่ธาตุและ

สารอาหารนอ้ยลง  

๒. อาหารเสริมจากแหล่งธรรมชาติดีกว่าอาหารเสริมจากการสงัเคราะห์ ร่างกายสามารถนาํไปใชไ้ด้

ง่ายและไม่เป็นอนัตราย 

๓. คนอดนอน คนหลบัยากควรงดกาแฟ นํ้ าอดัลม  ช็อกโกแลต เคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีมีกาเฟอีนท่ีกระตุน้

ใหร่้างกายต่ืนตวัหลบัยาก 

๔. การรับประทานปลาทะเล ๑-๒ คร้ังต่อสปัดาห์จะไดเ้กลือไอโอดีนเพียงพอกบัท่ีร่างกายตอ้งการ 

ไอโอดีนมีความเขม้ขน้มากในปลาทะเลและสาหร่าย  

๕. การลวกไอนํ้ ามกัใชเ้พ่ือเตรียมผกัผลไมท่ี้จะนาํมาทาํแหง้แช่เยอืกแข็ง การลวกไอนํ้ าช่วยลด

จุลินทรียจ์ากผวิอาหาร  
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๑๒. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ  

๑) ปัจจุบนัมียาประสะมะแวง้ไหลสาํหรับออกสู่ทอ้งตลาด  / ๒) ถา้มี อย. รับรองก็มัน่ใจไดว้่า

ปลอดภยั / ๓) ยาตาํรับน้ีมีสรรพคุณแกไ้อ ขบัเสมหะไดเ้ช่นเดียวกบัยาฝร่ัง / ๔) เราควรใชย้าไทยประสะ

มะแวง้เพราะใชว้ตัถุดิบสมุนไพรในประเทศ / ๕) ทุกวนัน้ีเรานาํเขา้ยาและวตัถุดิบผลิตยาแกไ้อ ขบัเสมหะ ปี

ละหลายหมื่นลา้นบาททีเดียว  

๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 

๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 

๕. ส่วนท่ี 5 

 

 ๑๓. ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ 

๑. เซรามิกทาํมาจากดินเหนียวหรือดินขาว มีความคงทนและสวยงาม 

๒. สีท่ีใชว้าดลวดลายบนภาชนะเซรามิกก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค   

๓. ผูผ้ลิตนิยมใชสี้ท่ีมีส่วนผสมของออกไซดต์ะกัว่พร้อมมีสีสนัสดใส  

๔. ภาชนะท่ีมีลวดลายมากมีแนวโนม้สูงในการปนเป้ือนสารอนัตราย  

๕. ภาชนะเซรามิคสีขาวลว้นน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีเพราะจะไม่มีตะกัว่ปนเป้ือน  

๑๔. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี  

โครงการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมติเร่ืองหลกัเกณฑก์ารคดักรองผูกู้ย้มืทั้งรายเก่า และราย

ใหม่ว่าตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า ๒.๐๐ แลว้ตอ้งมีหลกัฐานแสดงถึงการเขา้ร่วมโครงการจิต

อาสา โดยจะเร่ิมใชปี้การศึกษา ๒๕๕๘ หลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นเร่ืองดี เพราะจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการเรียน 

แต่อาจจะไม่ยติุธรรมและตดัอนาคตผูเ้รียนได ้ควรตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ เน่ืองจากประกาศใชเ้ร็วทาํให้

เตรียมตวัไม่ทนั 

๑. ผูเ้รียนทุกคนควรไดรั้บสิทธ์ิกูย้มืเงินหรือไม่ 

๒. โครงการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาควรดาํเนินการต่อไปหรือไม ่

๓. กยศ. ควรเล่ือนการประกาศใชห้ลกัเกณฑใ์หม่น้ีออกไปหรือไม่  

๔. การกาํหนดเร่ืองผลการเรียนช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการเรียนจริงหรือไม่  

๕. การเขา้ร่วมโครงการจิตอาสาจาํเป็นสาํหรับการพิจารณาใหกู้ย้มืหรือไม ่



 
www.alist-academy.com 

 

 

๑๕. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้สนบัสนุนประเด็นการโตแ้ยง้ “ปัญหาการบุกรุกท่ีดินแกไ้ขไดจ้ริงหรือ” 

๑. นายทุนจา้งชาวบา้นใหบุ้กรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือขายต่อ 

๒. ชาวบา้นยากจนไม่มีท่ีดินทาํกิน ตอ้งบุกรุกพ้ืนท่ีป่า  

๓. นกัการเมืองส่วนหน่ึงใชช้าวบา้นเป็นฐานคะแนนเสียง  

๔. ปัจจุบนัพ้ืนท่ีป่าลดลง เหลือเพียง ๑.๖๓ แสนตารางกิโลเมตร  

๕. ชาวบา้นบุกรุกท่ีดินแปลงใหม่หลงัจากขายใหน้ายทุนเพ่ือปลดหน้ี  

 

๑๖. ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ  

๑. งานกาชาดปีน้ีมีการแสดงแสงสีเสียงอลงัการ  

๒. แผนกทนัตกรรมของเรามีเคร่ืองมือดดัฟันท่ีคุณวางใจได ้ 

๓. ทางร้านใหส่้วนลดพิเศษสาํหรับลกูคา้ ๕๐ คนแรกท่ีสัง่จองสินคา้  

๔. ในงานน้ีจาํหน่ายสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ ราคายอ่มเยา 

๕. นิทรรศการ “เท่ียวเมืองไทยไปกบัเรา” แสดงตั้งแต่วนัท่ี ๑-๑๐ ธนัวาคม ศกน้ี  

 

๑๗. ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้ง  

  ๑. การรักษาโรคน้ิวงอด๋ิดอาจใชว้ิธีกายภาพบาํบดัและแช่นํ้ าอุ่น  

  ๒. โรคน้ิวมางออดิดในระยะแรกๆ เร่ิมมีเพียงอาการปวดเลก็นอ้ย  

  ๓. ถา้อาการมากข้ึนอาจตอ้งฉีดยาสเตียรอยดเ์พ่ือลดการอกัเสบ  

  ๔. และเอน็เร่ิมมีการสะดุดนานๆคร้ังเวลางอน้ิว  

  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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ในขอ้ความต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ ๑๘ - ๑๙ 

ก. ฝายท่ีสร้างข้ึนน้ีอาจทาํกนัเองดว้ยดินหรือไมไ้ผซ่ึ่งเป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายในพ้ืนบา้น  

ข. พวกเขาใชดิ้นหรือซีเมนตม์ายาหินเพ่ือเช่ือมใหติ้ดกนัและคงทน วิธีน้ีตอ้งลงทุนเพ่ิมข้ึนอีก

เลก็นอ้ย  

ค. พวกเขาฉจึงเลือกพ้ืนท่ีท่ีเป็นร่องนํ้ าไหลลง เพ่ือสร้างฝายชะลอและเก็บกกันํ้ า  

ง. จากสภาพภูมิประเทศท่ีอาศยั ชาวดอยประสบปัญหาในการรักษานํ้ าฝนท่ีเพ่ิงตกเอาไวใ้ชส้อย  

จ. พ้ืนท่ีบางแห่งเป็นหิน ตอกเสาไมล้งไปไม่ไดก้็ตอ้งสร้างฝายดว้ยหิน 

๑๘. เมื่อเรียลาํดบัขอ้ความขา้งตน้ใหถ้กูตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นลาํดบัท่ี ๓ 

๑. ขอ้ ก 

๒. ขอ้ ข. 

๓. ขอ้ ค 

๔. ขอ้ ง 

๕. ขอ้ จ 

๑๙. ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ 

๑. วสัดุท่ีชาวดอยใชใ้นการสร้างฝาย 

๒. การแกปั้ญหาการขาดแคลนนํ้ าของชาวดอย 

๓. ชนิดของฝายท่ีใชเ้ก็บกกันํ้ าของชาวดอย 

๔. การตดัสินใจของชาวดอยในการเลือกชนิดของฝาย 

๕. ลกัษณะภูมิประเทศท่ีทาํใหช้าวดอยจาํเป็นตอ้งสร้างฝาย 

๒๐. ขอ้ใดควรเป็นช่ือของเรียงความท่ีมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

พ่อแม่ควรส่งเสริมใหล้กูปฎิบติัและทาํกิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร้างนิสยัรู้คุณคน เช่น สอนใหล้กู

ช่วยถือของใหแ้ม่เมื่อกลบัจากตลาด หรือช่วยงานบา้นง่ายๆ พ่อแม่ควรช่ืนชมและเนน้ความสาํคญัของ

พฤติกรรมเหล่าน้ีว่า ลกูไดแ้สดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แลว้ 

๑. แนวปฏิบติัของเด็กด ั

๒. พฤติกรรมในวยัเด็ก 

๓. ความสาํคญัของพ่อแม ่

๔. การปลกูฝังความกตญัํ ู

๕. ความผกูพนัในครอบครัว 
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๒๑. ขอ้ใดมีคาํท่ีสะกดผดิ 

๑. นกัเรียนท่ีงหอ้งร่วมกนัเร่ียไรเงินช่วยผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม 

๒. ตาํรวจตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอยา่งไม่ยอมใหส่ิ้งใดรอดหูรอดตาไปได ้

๓. สองครอบครัวท่ีไม่ถกูกนัต่างก็โพนทนาว่าอีกฝ่ายเร่ิมหาเร่ืองก่อน 

๔. อาการพะอืดพะอมอาจจะเกิดข้ึนไดเ้พราะกินอาหารท่ีใัันเกินไปจนเล่ียน 

๕. ถึงจะตอ้งช่วยพ่อแม่ทาํงานเขาก็ยงัขะมกัเขมน้เรียนหนงัสือจนจบปริญญา 

 

๒๒. ขอ้ใดใชค้าํผดิความหมาย 

๑. ขณะน้ีการเงินในครอบครัวของเราค่อนขา้งฝืดเคือง 

๒. ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตแผน่ดินไหวขาดแคลนอาหารและนํ้ า 

๓. รถบรรทุขนาดใหญ่ท่ีเกิดอุบติัเหตุกีดขวางการจราจรอยา่งมาก 

๔. เถาวลัยท่ี์เก่ียวพนัสายไฟฟ้าแรงสูงอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้

๕. หมอกควนัท่ีปกคลุมบริเวณสนามบินทาํใหเ้คร่ืองบินไม่สามารถบินข้ึนหรือลงได ้

 

๒๓. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดใชค้าํผดิความหมาย  

๑. การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนท่ีประเทศมาเลเซียคร้ังน้ี / ๒. ซ้ึงอาเซียนพยายามผลกัดนัเร่ือง

แนวทางปฎิบติัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัจีนและฟิลิปปินส์ / ๔. มีหลกัฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีสดง

ว่าเรือของจีนขุดทรายไปทบัถมแนวหินปะการัง “มิสชีฟ” ทาํใหฟิ้ลิปปินส์ไม่พอใจ / ๕) ภูมิภาคอาเซียนจึง

ตึงเครียดเพราะการกระทาํน้ี 

๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 

๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 

๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๒๔. ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

๑. กรุงเทพมหานครกาํลงัจะเขา้มาจดัระเบียบทางเทา้หลายแห่งในเขตหว้ยขวาง 

๒. รถนาํเท่ียวยา่นสุทธิสารบางคนัจอดใหน้กัท่องเท่ียวลงไปถ่ายรูปกลางถนน 

๓. สาํนกัการจราจรและขนส่งเร่งปรับเสน้ทางรถจกัรยานในแต่ละถนนสายหลกัในกรุงเทพฯ 

๔.ผูอ้าํนวยการเขตคนัยาวแจง้ว่าในวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เขตจะจดักิจกรรมแลกเปล่ียนส่ิงของ

เหลือใช ้

๕. ทุกวนัท่ี ๒๐ ของแต่ละเดือน เขตบางเขนจะทาํความสะอาดพ้ืนท่ีตั้งแต่เชิงสะพานบางบวัถึงวง

เวียนอนุสาวรียบ์างเขน 

 

๒๕. ขอ้ใดเป็นประโยค 

๑. เทคนิคท่ีทนัสมยัในการป้องกนัและกาํจดัแมลงท่ีถ่ายทอดไปยงัชุมชน 

๒. การปรับปรุงวิธีการควบคุมและป้องกนักาํจดัแมลงและสตัวอ่ื์นๆ ท่ีเป็นปัญหา 

๓. ชีววิทยาของแมลงและสตัวแ์ต่ละชนิดมีการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้ม 

๔. กลยทุธก์ารกาํจดัแมลงท่ีเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขโดนการบูรณาการความร็ู 

๕. นวตักรรมกาํจดัลกูนํ้ ายงุลายซ่ึงคิดคน้และพฒันาโดยนกัวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ทย 

 

๒๖. ส่วนใดของขอ้ความต่อไปน้ีเป็นบรรยายโวหาร 

๑) วนัน้ีฉนักาํลงัยนืชมทิวทศัน์จากะเบียงของร้านอาหารแห่งหน่ึงท่ีโป่งแยง / ๒) พลนัสายตาก็

สะดุดเขา้กบัดงดอกไมสี้ขาวท่ีบานสะพร่ังเต็มตน้ / ๓) ฉนัรู้สึกด่ืมดํ่ากบัความงดงามตระการตาตรงหนา้ / ๔) 

มีอยูต่น้หน่ึงพุ่มดอกท่ีปลายยอดซดัส่ายไปมาตามแรงลม / ๕) มองจากระยะไกลดูราวกบันกสีขาวตวัจ๋ิวนบั

ร้อยนบัพนักาํลงับินว่อนอยูใ่นอากาศ  

๑. ส่วนท่ี ๑ 

๒. ส่วนท่ี ๒ 

๓. ส่วนท่ี ๓ 

๔. ส่วนท่ี ๔ 

๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๒๗. ขอ้ความต่อไปน้ีใชโ้วหารชนิดใด  

กาแฟหอมกรุ่นควนัฉุยแกว้นั้นคงจะเยน็ชืดไปเสียแลว้ ทีแรกฉนัว่าจะละเลียดความขมของมนัเพ่ือ

เรียกพลงัสดช่ืนแห่งชีวิตในยามเชา้ แต่ทนัทีท่ีแสงสีทองของดวงตะวนัฉายพน้ความสูงชนัของเกาะนอ้ยใหญ่

ในทะเลกวา้ง จากของธรรมชาติท่ีมีช่ือว่า “ป่าเกาะ” ก็สะกดใหฉ้นัมิอาจละสายตา  

๑. บรรยาย 

๒. อธิบาย 

๓. พรรณนา 

๔. บรรยายและพรรณนา 

๕. อธิบายและบรรยาย 

 

๒๘. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงว่าแหม่มเป็นคนอยา่งไร 

แหม่มเก็บธนบตัร ๑,๐๐๐ บาทไดโ้ดยบงัเอิญบนรถเมล ์สกัครู่มีคนมาถามหาเงินจาํนวนน้ี แหม่ม

ตอบว่า “ลองถามกระเป๋าดูนะคะ” 

๑. ใจดาํ  

๒. จริงใจ  

๓. มีอธัยาศยั  

๔. ไม่รอบคอบ  

๕. ไม่เห็นแก่ตวั  

 

๒๙. คาํพดูตามขอ้ใดมีนํ้ าเสียงมุ่งมัน่  

๑. อะไรกนัอาทิตยน้ี์ฉนัขายขนมไดต้ั้งพนับาททีเดียวนะ  

๒. เธอก็อายตุั้งยีสิ่บกว่าแลว้ นอนพกัก่อนดีกว่า พรุ่งน้ีค่อยอ่านหนงัสือต่อก็แลว้กนั  

๓. ชกัง่วงแลว้ นอนพกัก่อนดีกว่า พรุ่งน้ีค่อยอ่านหนงัสือต่อก็แลว้กนั  

๔. ผมจะทาํคะแนนปลายปีน้ีใหดี้ข้ึนจนทุกคนตกตะลึงทีเดียว คอยดูก็แลว้กนั 

๕. ใครๆว่าผมเป็นหางแถวของหอ้งมาตลอด แต่ผมก็เอาตวัรอดมาไดเ้ร่ือยไม่ใช่หรือ 
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๓๐. ในร้านคา้แห่งหน่ึง พนกังานเก็บเงินท่ีเคาน์เตอร์พดูกบัลกูคา้ขณะท่ีกาํลงัจะจ่ายเงิน คาํพดูในขอ้ใดไม่ใช่

จุดประสงคใ์นการจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ 

๑. พ่ีจะรับอะไรเพ่ิมอีกดีคะ คิดเงินเลยนะคะ 

๒. รับอีกช้ินไหมคะ ซ้ือช้ินท่ี ๒ คร่ึงราคาค่ะ 

๓. วนัน้ีเคก้ลดพิเศษ ๑๐% สนใจรับก่ีช้ินดีคะ  

๔. เมนูน้ีพ่ีไม่รับเป็นชุดไปล่ะคะ มีเคร่ืองด่ืมแถม  

๕. วนัน้ีซ้ือครบ ๓๐๐ บาทเลยไหมคะ จะไดคู้ปองส่วนลด ๓๐ บาทค่ะ 

 

๓๑. คาํพดูของสมศรีตามขอ้ใดทาํใหอ้อ้ยคลายความโกรธ  

ออ้ยนัง่รอสมศรีอยูห่นา้บา้นเป็นเวลาชัว่โมงคร่ึง สมศรีสญัญาว่าจะมารับออ้ยท่ีบา้นตั้งแต่ชัว่โมงท่ี

แลว้ เม่ือสมศรีมาถึง ออ้ยหนา้บ้ึงและพดูว่า “มวัไปทาํอะไรอยู”่ 

สมศรี : “..........................” 

๑. เมื่อคืนคุยกบัเพื่อนดึกไปหน่อยเลยต่ืนสาย  

๒. แวะกินขา้วแถวน้ีเอง ร้านน้ีอร่อยมาก วนัหลงัจะพาไป  

๓. รถติดมาก ขนาดเผือ่เวลาไวแ้ลว้นะน่ี แถมยงัหลงทางอีก  

๔. ขอโทษจะ้ เราเห็นว่าเธอรออยูท่ี่บา้น มาชา้หน่อยคงไม่เป็นไร 

๕. ลืมไป น่าจะโทรมาบอกเธอก่อนว่าจะแวะซ้ือขนมกลบัไปกินท่ีบา้นแลว้ค่อยมารับเธอ  

 

๓๒. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี  

ขณะน้ีเขา้สู่ช่วงเวลากลางฤดูฝนแลว้ แต่ปริมาณนํ้ าในเข่ือนต่างๆ ยงัมีไม่มาก กรมชลประทานจึง

ตอ้งวางแผนดาํเนินการใหมี้นํ้ าใชอ้ยา่งพอเพียงโดยจดัรอบเวรหมุนเวียนการใชน้ํ้ าในลุ่มนํ้ าเจา้พระยาให้

สอดคลอ้งกบัปริมาณท่ีมี เนน้การใชน้ํ้ าจากแหล่งธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด พร้อมกบัขอความ

ร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปใหช่้วยกนัประหยดันํ้ า  

๑. ใหข้อ้มลูวิธีการบริหารจดัการนํ้ า  

๒. แนะนาํใหใ้ชแ้หล่งนํ้ าธรรมชาติ  

๓. ขอร้องใหช่้วยกนัประหยดันํ้ า  

๔. เตือนใหเ้ตรียมนํ้ าสาํรองไวใ้ช ้ 

๕. ช้ีใหเ้ห็นผลกระทบจากปริมาณนํ้ าในเข่ือน 
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๓๓. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปน้ี 

ทุกวนัน้ีโลกโซเชียลมีเดียมีขอ้มลูเชิงทาํลายผูอ่ื้นจาํนวนมาก ผูรั้บส่วนหน่ึงแทบไม่ไดไ้ตร่ตรอง เม่ือ

ไดข้อ้มลูมาก็ส่งต่อทนัที บางเร่ืองท่ีไม่จริงก็กระจายไปทัว่ไม่รู้ตวัเลยว่าตกเป็นเคร่ืองมือของผูไ้ม่ปรารถนาดี 

การท่ีโซเชียลมีเดียถกูนาํมาใชเ้ชิงทาํลายมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะรู้ว่าจุดอ่อนของผูรั้บคือเช่ือง่าย ส่งต่อเร็ว 

๑. เสนอแนะวิธีใชโ้ซเชียลมีเดีย  

๒. ตั้งขอ้สงัเกตเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย  

๓. อธิบายโทษของการส่ือสารในโซเซียลมีเดีย 

๔. ช้ีแจงลกัษณะการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย 

๕. เตือนใหม้ีวิจารณญาณในการรับและส่งสารในโซเซียลมีเดีย 

 

๓๔. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในขอ้ความต่อไปน้ี 

การใชด้าวเทียมในการติดต่อส่ือสารขยายตวัมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติไดพ้ยายามเขา้มากาํกบัดูแลการใชด้าวเทียมในกิจการโทรคมนาคมใหเ้ป็นไปโดย

เรียบร้อย แต่ทั้งน้ียงัไม่มีมาตรการท่ีชดัเจนในกฎหมาย การยกร่างกฎหมายใหม่อาจมีขั้นตอนยุง่ยากและใช้

เวลานานไม่ทนักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ควรใชว้ิธีแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิม  

๑. ประโยชน์ของดาวเทียม  

๒. กฎหมายเก่ียวกบักิจการโทรคมนาคม  

๓. หนา้ท่ีของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

๔. วิธีลดเวลาในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัดาวเทียม  

๕. รายละเอียดปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชด้าวเทียม  
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๓๕. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั  

การสร้างปะการังเทียมโดยนาํแท่งปูนไปท้ิงลงในทะเลนั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรม

ทรัพยากรทางทะเลและกองทพัเรือ การสร้างปะการังเทียมช่วยคืนความสมบูรณ์ใหท้อ้งทะเล ทาํใหป้ลามีท่ี

หลบภยัจากชาวประมง แนวปะการังเทียมเป็นเสมือนร้ัวคอยป้องกนัไม่ใหเ้รือใหญ่แล่นเขา้มาจบัปลาใกล้

ชายฝ่ัง อวนจากเรือใหญ่ท่ีแล่นเขา้มาจบัปลาจะถกูแท่งปูนบาทเสียหายได ้

๑. วิธีสร้างแนวปะการังเทียม  

๒. ประโยชน์ของปะการังเทียม 

๓. การสร้างท่ีหลบภยัใหส้ตัวน์ํ้ า  

๔. การอนุรักษท์รัพยากรในทะเล  

๕. ความเสียหายของเรือจบัปลาขนาดใหญ่ 

 

๓๖. ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งตามขอ้ความต่อไปน้ี 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศใหข้อ้มลูว่า ผูป้ระกอบการไทยยงัมีโอกาสส่งออกสินคา้และ

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเคร่ืองเรือน ของตกแต่งบา้น ของท่ีระลึก ไปขายยงัตลาดต่างประเทศไดอี้กหลายประเทศ 

เพราะสามารถพฒันาคุณภาพและดีไซน์ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะตลาดในประเทศ

ญ่ีปุ่นซ่ึงใหก้ารยอมรับสินคา้จากไทยค่อนขา้งมากกว่าสินคา้จากคู่แข่งอยา่งจีนซ่ึงมีราคาถกูกว่า ๓-๕ เท่า 

๑. สินคา้จากไทยราคาสูงกว่าสินคา้จากจีน 

๒. ญ่ีปุ่นนิยมสินคา้จากไทยมากกว่าสินคา้จีน 

๓. ตลาดต่างประเทศรองสินคา้จากไทยหมายถึงญ่ีปุ่น  

๔. สินคา้ไทยเป็นท่ีนิยมของตลาดเพราะมีการพฒันาคุณภาพ 

๕. ผูป้ระกอบการไทยผลิตสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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๓๗. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี  

ผลการศึกษาทางโภชนาการพบว่า พ่อครัวหรือแม่ครัวสามารถลดปริมาณสารพิษในอาหารไดโ้ดย

ใชค้วามร้อนตํ่าๆ และไม่ใชเ้วลาในการปรุงอาหารนานเกินไป อีกทั้งการหมกัเน้ือดว้ยสมุนไพร หรือตุ๋นเน้ือ

พร้อมกบัสมุนไพรต่างๆจะช่วยลดการเกิดสารพิษไดดี้ ยิง่ถา้รับประทานเน้ือสตัวก์บัผกัผลไมเ้ป็นประจาํ ว่า

จะลดความเส่ียงจากการเป็นมะเร็งไดม้ากข้ึน  

๑. เสนอวิธีลดสารพิษในอาหาร  

๒. อธิบายวิธีปรุงอาหารแบบต่างๆ  

๓. แนะนาํใหกิ้นผกัผลไมแ้ทนเน้ือสตัว ์ 

๔. กล่าวถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยในการป้องกนัโรค  

๕. ใหท้ราบถึงการลดความเส่ียงท่ีนกัโภชนาการคน้พบใหม ่

 

๓๘. จุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปน้ีคือขอ้ใด  

คนลาวนบัลา้นยงันิยมสินคา้ไทย จึงขา้มชายแดนด่านช่องเมก็มา “ละลายทรัพย”์ ท่ีฝ่ังไทย ไม่เพียง 

“คล่ืนมหาชน” ท่ีหลัง่ไหลไปมาระหว่าง ๒ ชาติ แต่ยงัรวมถึง “คล่ืนสินคา้” ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เห็นได้

จากสินคา้ขาเขา้และขาออกท่ีผา่นด่านศุลกากรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีมลูค่าถึง ๑๔,๙๐๐ ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนประมาณ ๒๐% 

๑. เปรียบเทียบวิธีการใชเ้งินระหว่างคนลาวและคนไทย  

๒. แนะใหรั้ฐแกปั้ญหาเร่ืองการคา้ท่ีไม่ถกูกฎหมายตามชายแดนไทยลาว  

๓. เสนอขอ้มลูว่าการคา้ระหว่างไทยลาวบริเวณชายแดนขยายตวัอยา่งมาก 

๔. วิเคราะห์ว่าคนเรามีฐานะดีจึงนิยมขา้มชายแดนมาจบัจ่ายใชเ้งินท่ีฝ่ังไทย  

๕. ช้ีใหเ้ห็นอนัตรายของการส่งสินคา้ออกไปยงัลาวว่าเติบโตอยา่งไม่เป็นระบบ  
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๓๙. ในความคิดของผูเ้ขียน ขอ้ใดแสดงความหมายว่าทะเลทรายเป็น “อาภรณ์ของโลก” อยา่งครบถว้น  

 ฟ้าจรดทราย ทรายจรดฟ้าท่ีเห็นสุดสายตาน้ีคือ ทะเลทราย โลกไม่ไดมี้แค่มหาสมุทร ผนืแผน่ดิน 

ภูเขาและป่าไมเ้ท่านั้น แต่ยงัมีทอ้งทะเลทรายเป็นอาภรณ์ห่อหุม้ดว้ย เมด็ทรายท่ีเวิ้งวา้งแมป้ราศจากชีวิตอยา่ง

ท่ีเราคุน้เคย แต่ก็เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลา และน่ีเองสรรสร้างความงามอยา่งน่ามหศัจรรย ์ไม่เพียง

เท่านั้นมนัยงัแฝงดว้ยความสงดัเงียบ ความโดดเด่ียว ความน่าต่ืนเตน้ ความลึกลบัและความน่าพิศวง  

๑. ความงดงามและความไร้ชีวิต  

๒. ความลึกลบัและความน่าพิศวง  

๓. ความเวิ้งวา้งและความน่าต่ืนเตน้  

๔. ความสงดัเงียบและความโดดเด่ียว  

๕. ความหลากหลายและความไม่หยดุน่ิง  

 

๔๐. ขอ้ใดไมไ่ดก้ล่าวถึงเก่ียวกบัคร่ังในขอ้ความน้ี  

คร่ังเป็นแมลงตวัเลก็ๆเท่าไรไก่ ตวัอ่อนของคร่ังเม่ือฟักออกจากไข่จะยดึเกาะและดูดนํ้ าเล้ียงจากก่ิง

อ่อนของตน้ไมเ้ป็นอาหารและไม่เคล่ือนยา้ยท่ีอยูอี่กมากเท่าใด ชนัคร่ังหรือรังคร่ังก็จะยิง่ยิง่เจริญเติบโตจน

เกาะติดกนัเป็นพืด มีลกัษณะเป็นกอ้นสีนํ้ าตาลเขม้ติดอยูร่อบๆก่ิงไม ้

๑. ท่ีอยู ่

๒. อาหาร 

๓. ลกัษณะ 

๔. การสร้างรัง 

๕. การแพร่พนัธุ ์
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๔๑. ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงแนวคิดเก่ียงกบัเร่ืองใด 

ความแตกต่างทางความคิดถือเป็นเร่ืองธรรมดาของทุกหน่วยงาน หากทุกคนมีวิธีส่ือสารโดยใช้

ถอ้ยคาํอยา่งสร้างสรรค ์ไม่ทาํร้ายจิตใจผูฟั้ง ทุกคนก็จะทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสบายใจ เมื่อบรรยากาศทาํงาน

ดีก็ยอ่มนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

๑. ความสามคัคี 

๒. ความสาํคญัของการพดู 

๓. ความสาํเร็จขององคก์ร 

๔. ความคิดท่ีแตกต่างกนั 

๕. ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

๔๒. ขอ้ความต่อไปน้ีสรุปความคิดไดว้่าอยา่งไร 

ใครๆก็อยากหายใจเอาความรักและความสุขเขข้าไวภ้ายใน และอยากหายใจออกเป็นความเกียดชงั

และความทุกข ์แต่กลบัไม่เป็นเช่นท่ีอยาก ทุกอยา่งท่ีว่ามานั้นเขา้ไปรวมอยูด่ว้ยกนัในใจเรา สบัสนปนกนัจน

แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร 

๑. ปุถุชนไม่จาํเป็นตอ้งไดใ้นส่ิงท่ีอยากเสมอไป 

๒. ท่ีใดมีความรัก ท่ีนัน่ยอ่มตอ้งมีความทุกขเ์ป็นธรรมดา 

๓. คนเราไม่อาขกาํจดัส่ิงท่ีไม่ชอบออกไปและรักษาไวแ้ต่ส่ิงท่ีชอบเท่านั้น 

๔. ความสุข ความทุกขแ์ละความรัก ความชงั เป็นนามธรรมท่ีหลอมรวมเป็นเน้ือเดียวกนั 

๕. ความรัก ความชงั ความสุข ความทุกข ์ลว้นเป็นความรู้สึกไม่ใช่ส่ิงท่ีจะหายใจเขา้หรือออกได ้

๔๓. ขอ้คิดใดตรงกบัขอ้ความต่อไปน้ี  

ส่ิงท่ีผูแ้สวงหาความสาํเร็จในชีวิตตอ้งมีคือความไม่กลวัความลม้เหลวและไม่ลืมความลม้เหลวของ

ตนเอง เพราะการพินิจพิเคราะห์ความลม้เหลวและหาหนทางแกไ้ขใหไ้ดจ้ะเป็นส่วนหน่ึงท่ีนาํตนเองให้

กา้วหนา้ไปสู่ความสาํเร็จท่ีปรารถนา  

๑. ละเลยความลม้เหลว 

๒. แสวงหาความลม้เหลว 

๓. หวัน่เกรงความลม้เหลว  

๔. หลีกเล่ียงความลม้เหลว  

๕. เรียนรู้จากความลม้เหลว  
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๔๔. ขอ้ความต่อไปน้ีกล่าวถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั  

ตะกัว่เป็นโลหะหนกัท่ีมกัพบปนเป้ือนไดใ้นอาหาร นํ้ า และส่ิงแวดลอ้ม เม่ือร่างกายไดรั้บสารตะกัว่

จากอาหารก็จะเขา้ไปสะสมในร่างกาย หากสะสมเป็นเวลานานจะทาํใหเ้กิดอาการพิษเร้ือรัง ไดแ้ก่ ปวดทอ้ง 

นํ้ าหนกัลด เบ่ืออาหาร มือและเทา้ชาจนอาจกลายเป็นอมัพาตได ้

๑. สาเหตุของการเป็นอมัพาต  

๒. แหล่งท่ีมีสารตะกัว่ปนเป้ือน  

๓. ทางท่ีสารตะกัว่เขา้สู่ร่างกาย  

๔. ความเส่ียงภยัจากสารตะกัว่  

๕. อนัตรายของสารตะกัว่ท่ีสะสมในร่างกาย  

 

๔๕. ขอ้ใดเป็นใจความสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ี  

ออสเตรเลียกล่าวว่าฝร่ังเศส เยอรมนีและญ่ีปุ่นอาจร่วมมือออกแบบและสร้างเรือดาํนํ้ ารุ่นใหม่ คาํ

กล่าวน้ีมีข้ึนในช่วงท่ีออสเตรเลียมองหาเรือลาํใหม่แทนท่ีกองเรือชั้นคอลลินส์ท่ีใชง้านมานานและจะปลด

ระวางการทศวรรษ ๒๐๒๐ ออสเตรเลียจึงจะทาํโครงการประมลูงานดา้นกลาโหมคร้ังใหญ่ท่ีสุดใน

ประวติัศาสตร์ คิดเป็นมลูค่า ๕๐ ลา้นดอลลาร์  

๑. โครงการซ้ือเรือดาํนํ้ าใหม่ของออสเตรเลียคร้ังน้ีมีราคาสูงกว่าท่ีเคย  

๒. การร่วมมือของ ๓ ชาติในการสร้างเรือดาํนํ้ าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  

๓. ออสเตรเลียวางแผนจะซ้ือเรือดาํนํ้ ารุ่นใหม่ทดแทนของเก่าท่ีใชง้านมานาน  

๔. เรือดาํนํ้ าท่ี ๓ ชาติกาํลงัจะสร้างเกิดข้ึนในช่วงท่ีออสเตรเลียมองหาเรือดาํนํ้ าลาํใหม่  

๕. ออสเตรเลียกาํลงัพิจารณาความคุม้ค่าของเรือดาํนํ้ าท่ีจะซ้ือใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณท่ีสูงกว่า

ทุกคร้ัง 
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๔๖. ขอ้ใดไมต่รงกบัความรู้สึกของผูเ้ขียน 

ขา้พเจา้เคยส่งเร่ืองสั้นเขา้ประกวดรางวลั “โบสีฟ้า” ในหนงัสือพิมพส์ยามสมยัรายสปัดาห์เมื่อ ๖๐ ปี

ท่ีแลว้ นึกไม่ถึงว่าไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบ เห็นข่าวขณะท่ีกาํลงักินขา้วเชา้ก็อ่ิมทนัที ไดรั้บค่าเร่ืองท่ีทาง บก. 

เรียกว่า “ค่าตอบแทน” ๘๐ บาท ขา้พเจา้จึงรีบนาํธนาณัติไปรับเงินสดจากท่ีทาํการไปรษณีย ์ 

๑. ภูมิใจในความสาํเร็จของตน  

๒. อึดอดัใจท่ีไดค่้าตอบแทนนอ้ย  

๓. ดีใจท่ีเร่ืองสั้นผา่นเขา้รอบไดรั้บรางวลั  

๔. แปลกใจท่ีมีผูส้นใจงานประพนัธข์องตน  

๕. พอใจท่ีจะไดไ้ปรับเงินธนาณัติท่ีไปรษณีย ์ 

 

๔๗. ขอ้ใดเป็นนํ้ าเสียงของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี  

ทุกวนัน้ีมีคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือไอทีท่ีทนัสมยั นกัเรียนสามารถคน้หาขอ้มลูดว้ยกเูกิล บางคน

คดัลอกขอ้มลูนั้นส่งครูทนัที บางคนยอ่ความแลว้ส่ง ไม่แน่ใจว่าจะมีนกัเรียนสกัคนไหมท่ีใชว้ิธีอ่าน ทาํความ

เขา้ใจ วิเคราะห์ว่าขอ้มลูไหนเช่ือถือได ้ขอ้มลูไหนเช่ือถือไม่ได ้ขอ้มลูไหนเป็นเพียงขอ้ความท่ีคดัลอกต่อๆ

กนัมา แลว้นาํขอ้มลูท่ีถกูตอ้งมาเรียบเรียงใหม่เพื่อส่งครู  

๑. ขอ้งใจ  

๒. แคน้ใจ  

๓. สลดใจ  

๔. กงัวลใจ  

๕. ประหลาดใจ  
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๔๘. ขอ้ใดอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี  

เห็ดท่ีกินไดส่้วนมากมีเน้ืออ่อนนุ่มหรือกรอบกรุบน่ากิน ดอกเห็ดมีนํ้ าเป็นองคป์ระกอบถึงร้อยละ 

๙๐ นอกนั้นเป็นโปรตีน ไขมนั เกลือแร่ และวิตามิน เห็ดมีวิตามินบี ๑ และวิตามินบี ๒ มากกว่าวิตามินชนิด

อ่ืนๆ ยกเวน้เหตุท่ีมีสีเหลืองซ่ึงมีวิตามินเอมาก เห็ดเป็นอาหารท่ียอ่ยยากไม่เหมาะกบัผูเ้ป็นโรคกระเพาะ

อาหาร  

๑. เห็ดมีทั้งประเภทท่ีกินไดแ้ละท่ีกินไม่ได ้ 

๒. เห็ดเป็นอาหารท่ีมีคุณประโยชน์มากต่อร่างกาย  

๓. ดอกเห็ดมีนํ้ ามากจึงทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกสดช่ืน  

๔. ดอกเห็ดโดยทัว่ไปมีวิตามินบี ๑ และวิตามินบี ๒ 

๕. เหตุอาจเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เป็นโรคกระเพาะอาหาร  

๔๙. จากขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดว้่าเป็นลกัษณะของผูเ้ขียน  

สาํหรับฉนั ปัญหามีไวแ้ก ้เมื่อพบปัญหาแทนท่ีเราจะตีโพยตีพาย ซ่ึงทาํใหเ้ราเป็นทุกข ์เราควรจะ

หยดุมอง คิด แลว้หาวิธีแก ้บางคร้ังอาจทอ้บา้ง ร้องไหบ้า้ง แต่แลว้มนัก็จบ ฉนัก็ลุกข้ึนจดัการกบัชีวิตต่อไป  

๑. มองโลกในแง่บวก  

๒. หวงัความกา้วหนา้  

๓. เป็นนกัต่อสู ้ 

๔. เขม้แข็ง  

๕. ฉลาดคิด  

๕๐. ขอ้ใดสามารถอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี  

รัฐวิสหกิจต่างๆของจีนลว้นแต่ตกอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของรัฐบาลท่ีใหส่้งมอบกาํไร ๓๐% ของ

องคก์รใหก้บัทางการภายในปี ๒๕๖๓ จากปัจจุบนัท่ีกาํหนดไวเ้พียง ๑๕% แผนการน้ีเจา้หนา้ท่ีระบุว่าเป็น

การกาํหนดเป้าเพื่อกระตุน้บรรดารัฐวิสหกิจขนาดใหญ่ของประเทศทาํกาํไรใหม้ากพอท่ีจะเขา้สู่ตลาดหุน้

ภายในปี ๒๕๖๘ 

๑. ทุกคนในจีนเขา้ใจกนัดีว่ารัฐทั้งสหกิจเป็นแหล่งทาํรายไดแ้หล่งใหญ่ของรัฐ  

๒. ในอนาคตและรัฐวิสหกิจคงจะขยายตวัลาํบากเพราะจะทาํกาํไรลดลงจากเดิมอีก ๑๕%  

๓. รัฐวิสาหกิจรู้สึกว่ารัฐบาลเอาเปรียบมากเกินไป โดยการเพ่ิมเงินเรียกเก็บอีกเท่าตวั  

๔. รัฐบาลคาดการณ์ว่าอีก ๑๐ ปีขา้งหนา้และขา้งวิสาหกิจจะสามารถเติบโตจนเขา้ตลาดหุน้ได ้ 

๕. รัฐวิสาหกิจรู้สึกลาํบากใจอยา่งมากท่ีตอ้งตกอยูใ่ตก้ารควบคุมการดาํเนินงานอยา่งเขม้งวดของรัฐ  


