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ภาษาไทย  9 วิชาสามัญ (ป’ี60) 

 
แบบปรนัย ๕ ตวัเลอืก เลอืก ๑ ค าตอบที่ถูกที่สุดจ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน 
๑. ขอ้ใดมีค  าสะกดผดิ 
            ๑. ผูใ้หญ่บา้นคนน้ีบวชเรียนมานานมีความรู้มากจนคนยกยอ่งว่าเป็นพหูสูต 
            ๒. ผูมี้อิทธิพลในหมู่บา้นน้ีถือว่าตวัมีอ  านาจบาทใหญ่ชอบข่มเหงชาวบา้น 
            ๓. วดับางแห่งมีต ารับต ารายาสมุนไพรเขียนติดไวใ้หค้นไดรั้บความรู้ 
            ๔. ในครอบครัวของเขาแม่เล้ียงไม่ไดรั้งเกียจเดียดฉนัทล์กูเล้ียงเลย 
            ๕. ร้านน้ีอาหารข้ึนช่ือท่ีคนนิยมสัง่คือย  าแมงกะพรุนใส่ปลาหมึก 
 
 
๒. ค าในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า ๑ ความหมายทั้งสองค า 
            ๑. มือขวา จบัเสน้ 
            ๒. ซ ้าซอ้น   เปิดกลอ้ง 
            ๓. ตามเร่ือง ลวงโลก 
            ๔. ตาแมว อ่อนขอ้ 
            ๕. หนา้ชา มดัจ  า 
 
 
๓. ขอ้ใดใชค้  าผดิความหมาย 
            ๑. นกัโตว้าทีฝ่ายคา้นใชค้ารมเชือดเฉือนฝ่ายเสนอเพื่อเอาชนะ 
            ๒. พอเพื่อนคา้ขายขาดทุน เขาก็พดูทบัถมจนเพื่อนหมดก าลงัใจ 
            ๓. ในฤดูฝนควรดูแลป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งบนอาคารสูงเพ่ือความปลอดภยั 
            ๔. จงัหวดัตรังมีโครงการปลดปล่อยมา้น ้ าคืนสู่ทะเลเพ่ือขยายพนัธุใ์นธรรมชาติ 
            ๕. เพราะฝนท้ิงช่วง เกษตรกรจึงตอ้งเลิกลม้ความคิดท่ีจะปลกูพืชเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ้
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๔. ขอ้ความส่วนใดมีการใชค้  าผดิความหมาย 
            ๑) ในปัจจุบนัมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกนัมากข้ึน / ๒) ทอ้งถ่ินหลายแห่งมีการฟ้ืน
ตวัวฒันธรรมท่ีดีงาม / ๓) ดว้ยการทะนุบ ารุงศิลปะและการแสดงพ้ืนบา้นท่ีมีมาแต่เดิม / ๔) รวมทั้งรักษา
จารีตประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ / ๕) เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งมรดกอนัล ้าค่าท่ีบรรพบุรุษไดส้ัง่สมไว ้
            ๑. ส่วนท่ี ๑ 
            ๒. ส่วนท่ี ๒ 
            ๓. ส่วนท่ี ๓ 
            ๔. ส่วนท่ี ๔ 
            ๕. ส่วนท่ี ๕ 
 
๕. ขอ้ใดใชภ้าษาก ากวม 
            ๑. กิจกรรมหารายไดใ้หส้มาคมคร้ังน้ีมีผูน้  าส่ิงของมาจ าหน่ายในราคาถกู 
            ๒. วิสยัทศัน์ของหน่วยงานเราคือการเป็นหน่วยงานเพ่ือพฒันาชนบทท่ีมัน่คง 
            ๓. บริษทัอสงัหาริมทรัพยน้ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยม์านานกว่า ๑๐ ปีแลว้ 
            ๔. ส านกังานศิลปวฒันธรรมจดัโครงการส่งเสริมผา้ไทยเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
            ๕. องคก์ารคา้จดัตั้งศนูยก์ระจายสินคา้เพ่ือจะไดอ้  านวยความสะดวกแก่ร้านคา้และช่วยลดค่าขนส่ง 
 
๖. ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 

ยกัเอาเพียงบางส่วนท่ีมีจ  านวนเลก็นอ้ยไว,้ เอาส่วนท่ีเหลือไวเ้ป็นของตน 
            ๑. กินตามน ้ า 
            ๒. กินบุญเก่า 
            ๓. กินเศษกินเลย 
            ๔. กินนอกกินใน 
            ๕. กินบา้นกินเมือง 
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๗. ขอ้ใดใชส้ านวนไมถ่กูตอ้ง 
            ๑. ฉนัเห็นเจา้หน้ีพาพวกเดินเขา้มาก็ตกใจกลวัมากจนแทบจะแทรกแผน่ดินหนี 
            ๒. ท่ีฟังเขาพดูมาน่ีเหมือนพายเรือในอ่าง ฉนัยงัจบัความไม่ไดเ้ลย ไม่รู้ว่าจะสรุปลงตรงไหน 
            ๓. ผมขอรับรองว่ากรรมการของเราทุกท่านใหค้ะแนนสาวงามผูเ้ขา้ประกวดตามเน้ือผา้จริง  ๆ
            ๔. แต่งงานหลานสาวทั้งทีตอ้งจดังานใหญ่ จา้งวงดนตรีมาแลว้เล้ียงคนทั้งอ  าเภอเลยฆ่าควายอยา่
เสียดายพริก 
            ๕. เราก  าลงัแบ่งหนา้ท่ีกนัท ารายงานส่งอาจารย ์เธออยา่ชกัใบใหเ้รือเสียชวนเพื่อนดูสาวๆท่ีเดินผา่น 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ ๘ - ๙ 

๑)สหภาพโซเวียตรัสเซียกา้วล  ้าสหรัฐหลายช่วงตวัในเร่ืองเทคโนโลยทีางอวกาศ / ๒)ในขณะท่ีโซ
เวียตส่งดาวเทียมข้ึนไปโคจรรอบโลกและส่งนกับินอวกาศคนแรกข้ึนไปโคจรแลว้ ๒ โครงการ / ๓)
สหรัฐอเมริกาเร่ิมก่อตั้งองคก์ารนาซาข้ึนเพ่ือพฒันาเทคโนโลยดีา้นน้ี / ๔)แรงกดดนัจากโซเวียตท าให้
สหรัฐอเมริกาซ่ึงปรารถนาจะเป็นผูน้  าตอ้งเร่งส่งยานอะพอลโลข้ึนไปในอวกาศทั้งๆท่ียงัไม่พร้อม / ๕)เป็น
เหตุใหเ้กิดความสูญเสียโดยเฉพาะในโครงการแรกนกับินอวกาศถึง ๓ คนตอ้งเสียชีวิตจากไฟคลอกในยาน
อวกาศ 

 
๘. ขอ้ความส่วนใดใชภ้าษาไม่เหมาะกบับทความวิชาการ 

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
 

๙. จากขอ้ความขา้งตน้ขอ้ใดเป็นประเด็นท่ีผูเ้ขียนตั้งใจน าเสนอ 
๑. ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศของสหรัฐอเมริกา 
๒. การเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศของสหภาพโซเวียตรัสเซีย 
๓. การส่งยานอวกาศและนกับินอวกาศของชาติมหาอ านาจออกไปนอกโลก 
๔. ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการเอาชนะโซเวียตดา้นเทคโนโลยทีางอวกาศ 
๕. ความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาในระยะแรกของการทดลองส่งมนุษยอ์วกาศไปในยาน 
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๑๐. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดใชร้ะดบัภาษาต่างกบัส่วนอ่ืน 
๑)เคก้สีหวานดูนุ่มนวลน่ากิน เป็นอะไรท่ีหลายคนเห็นแลว้อดใจไม่ได ้/ ๒)ตอ้งหยบิมาล้ิมลอง

โดยเฉพาะพวกท่ีชอบขนมหวาน / ๓)ท่ีเห็นเคก้ทีไรเป็นตอ้งซ้ือมากินแบบลืมอว้น / ๔)เพราะส่วนประกอบ
ของเคก้คือ ครีม ชีส เนย แป้งและน ้ าตาลท าใหน้ ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน / ๕)สุดทา้ยเลยกลายเป็นไขมนัส่วนเกินในจุด
ต่างๆท่ีไม่พึงประสงค ์

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 

 
๑๑. ขอ้ใดใชร้าชาศพัทไ์มถ่กูตอ้ง 

๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 
๒. พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาโดยการสร้างและ

ปฏิสงัขรณ์วดัหลายแห่ง 
๓. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงค านวณการเกิดสุริยปุราคาเต็มดวงไดอ้ยา่งแม่นย  า 
๔. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดพระราชบญัญติัเลิกทาส ร.ศ. ๑๒๔ 
๕. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธว์รรณคดีทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง

เป็นจ านวนมาก 
 

๑๒. ขอ้ใดเป็นประโยค 
๑. ศกัยภาพดา้นการจดัการขยะใหเ้ท่ากนัและทดัเทียมกบัระดบัสากล 
๒. นวตักรรมการแปรรูปขยะใหเ้ป็นพลงังานทางเลือกในการแกปั้ญหาขยะ 
๓. ขยะพลาสติก 10 ตนัผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดว้นัละประมาณ ๖,๖๐๐ ลิตร 
๔. การใชถุ้งผา้หรือตะกร้าหวายในการซ้ือของเพ่ือทดแทนการใชถุ้งพลาสติก 
๕. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นพลงังานทางเลือก 
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๑๓. ขอ้ใดไมเ่ป็นประโยค 
๑. นกักีฬาไทยลงแข่งขนัยมินาสติกลีลากบันกักีฬาจาก ๖ ประเทศท่ีสิงคโปร์ 
๒. ประธานพฒันาฟุตซอลแห่งชาติเตรียมผูเ้ล่นทีมไทยเขา้แข่งขนัฟุตซอลชิงแชมป์ระดบัโลก 
๓. ประเทศไทยได ้๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงินในการแข่งขนัยกน ้ าหนกัเยาวชนแห่งโลก 
๔. การแข่งขนัวอลเลยบ์อลหญิงเวิลดก์รังดป์รีซ ์๒๐๑๖ รอบสุดทา้ยจดัข้ึนท่ีประเทศไทย 
๕. ตามแผนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยท่ีวางไวก่้อนเดินทางไปเก็บตวัท่ีบราซิล 
 

๑๔. ขอ้ใดแสดงเจตนาของผูส่้งสารต่างกบัขอ้อ่ืน 
๑.กรมประมงประสบความส าเร็จในการเพาะเล้ียงปลาสเตอร์เจียนเพ่ือท าไข่คาเวียร์ 
๒. โครงการบา้นเลก็ในป่าใหญ่ตามพระราชด าริไดท้ดลองเล้ียงปลาสเตอร์เจียนบนดอยอินทนนท ์
๓. การเล้ียงปลาสเตอร์เจียนตอ้งใชเ้วลา ๘ ถึง ๑๐ ปีกว่าจะไดไ้ข่ปลามาผลิตเป็นไข่คาเวียร์ 
๔. ไข่คาเวียร์ไดจ้ากการน าไข่ปลาสเตอร์เจียนมาหมกักบัเกลือนานถึง ๒ ปี 
๕.ไข่คาเวียร์ดอยค ากระปุกละ ๕,๐๐๐ บาทถึงจะแพงแต่คุณภาพสุดคุม้สินคา้มีจ  านวนจ ากดั 

 
 
๑๕. ขอ้ใดใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษมากท่ีสุด 

๑. แร่คือธาตุหรือสารประกอบท่ีเป็นของแข็งเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีองคป์ระกอบทางเคมีและ
โครงสร้างของอะตอมเป็นเอกลกัษณ์ 

๒. ทบัทิมเป็นแร่ในตระกลูคอรันดมั มีองคป์ระกอบเป็นอะลมูิเนียมออกไซดส์มบติัทางฟิสิกส์คือมี
ค่าความแข็งรองจากเพชร 

๓. ทบัทิมสยามของไทยมีแหล่งก าเนิดจากหินภูเขาไฟชนิดแอลคาไลบะซอลตเ์พียงชนิดเดียว  พบท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีและตราด 

๔. ตามต านานทั้งของตะวนัออกกลางและยโุรป มีความสอดคลอ้งกนัว่าแซปไฟร์เป็นอญัมณีท่ีส่ง
พลงัอ  านาจมากท่ีสุด 

๕. บริเวณท่ีเป็นภูเขาทะเลทรายไปจนถึงฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าไนลใ์กลก้บัทะเลแดง พบผลึก
มรกตฝังตวัอยูใ่นควอตซ ์
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๑๖. ขอ้ใดไม่อาจอนุมานไดว้่าเป็นบุคลิกภาพของผูพ้ดูตามขอ้ความต่อไปน้ี 
ผมใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะเปิดหอ้งสมุดการ์ตูนเพื่ออนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่การ์ตูน

ไทยใหย้งัคงอยูเ่ป็นมรดกทางปัญญาท่ีส าคญัของคนในชาติสืบต่อไปหลงัจากการ์ตูนไทยไม่ไดรั้บความนิยม
เหมือนในอดีต 

๑. อดทน 
๒.มุมานะ 
๓. ประนีประนอม 
๔. ห่วงใยสงัคม 
๕. มีความคิดสร้างสรรค ์
 

๑๗. อาจารยถ์ามว่า “ใครจะเป็นคนท ารายงาน เร่ือง พลงังานชีวมวล เร่ืองน้ียากท่ีสุด” ค าตอบของนกัเรียน
ตามขอ้ใดมีน ้ าเสียงกระตือรือร้น 

๑. หนูท าเองค่ะ หนูอยากรู้เร่ืองน้ีใหม้ากข้ึน 
๒. ผมไม่ชอบแต่ก็คงตอ้งท า เร่ืองยากๆตอ้งผม 
๓. หนูท าก็ไดค่้ะ รีบท าใหเ้สร็จๆจะไดไ้ปอ่านหนงัสือ 
๔. ผมท าเองก็แลว้กนัครับ ผมมีขอ้มลูเกือบหมดแลว้ 
๕. หนูลองท าดูก่อนไดไ้หมคะ แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่า 

 
 
๑๘. ค าพดูในขอ้ใดไม่ไดม้ีจุดประสงคเ์พื่อใหก้  าลงัใจ 

๑. อยา่เบ่ือหน่ายความลม้เหลวเลยนะ เพราะมนัคือเพื่อนร่วมทาง 
๒. ไม่มีทางท่ีจะประสบความส าเร็จท่ีดีกว่าถา้เรามวัแต่ท าซ ้ารอยเดิม 
๓. ความส าเร็จไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอายนุะหนู แต่ข้ึนอยูก่บัความคิดมากกว่า 
๔. ส่ิงท่ีคุณเสียไปคือเวลา แต่ส่ิงท่ีไดก้ลบัคืนมาคือประสบการณ์ไม่ใช่หรือ 
๕. การท่ีเราไม่ไดค้รอบครองอะไรก็ดีไปอยา่ง เพราะเราจะไม่มีวนัเสียส่ิงนั้นไป 
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๑๙. หลงัการบรรยายของวิทยากร เร่ือง “ประโยชน์ของอาหารเชา้” ขอ้ใดเป็นค าถามของผูฟั้งท่ีไมส่มัพนัธ์
กบัเน้ือหาของการบรรยาย 

๑. นม 1 กล่องพอไหมคะ 
๒. ทานช่วงเวลาใดเหมาะท่ีสุดครับ 
๓. ควรรับประทานทุกวนัไหมคะ 
๔. อาหารประเภทใดจึงจะดีท่ีสุดครับ 
๕. ขนมหวานทานก่อนนอนอนัตรายไหมคะ 
 

๒๐. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปน้ี 
 นกนางแอ่นบางชนิดส ารอกน ้ าลายท ารังเป็นรูปถว้ยติดกบัฝาผนงัถ  ้าตามเกาะในทะเล รังของนก
นางแอ่นชนิดน้ีมีผูเ้ก็บมาผลิตเป็นอาหารเสริมราคาแพง ท่ีอ  าเภอปากพนงัมีการสร้างอาคารสูงส าหรับใหน้ก
นางแอ่นมาอาศยัแลว้เก็บรังขาย 

๑. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป   ขอ้สรุป  
๒. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป  
๓. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป   ขอ้สนบัสนุน 
๔. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป  
๕. ขอ้สรุป  ขอ้สรุป   ขอ้สนบัสนุน  
 

๒๑. ขอ้ใดมีการใชเ้หตุผล 
๑. ส่วนประกอบท่ีส าคญัของการเดินรถไฟในระยะแรกมี ๒ ส่วน คือ ทางรถไฟกบัขบวนรถไฟ 
๒. ต่อมาการเดินรถมีความซบัซอ้น ตอ้งมีส่วนประกอบเพ่ิมข้ึนคือระบบอาณัติสญัญาณ และระบบ

หา้มลอ้รถไฟ 
๓.ทางรถไฟท่ีคนทัว่ไปมองเห็นคือรางเหลก็ ๒ เสน้วางขนานกนับนหมอนรองรางรถไฟ ซ่ึงเรียกว่า

ไมห้มอน 
๔. หมอนรองรางรถไฟจะวางอยูบ่นหินโรยทางซ่ึงเกล่ียกระจายอยูเ่หนือดินคนัทางท่ีอยูชิ่ดกบั

พ้ืนดินเดิมของทางรถไฟ 
๕. ล าดบัขบวนรถไฟท่ีกดลงบนรางจะกระจายลงบนพ้ืนดินเดิมโดยผา่นหมอนรองรางรถไฟ หิน

โรยทาง และดินคนัทาง 
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๒๒. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นการแสดงทรรศนะ 
๑)การป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนนดว้ยการรณรงคป์ลกูจิตส านึก สร้างวินยัเคารพและปฏิบติัตาม

กฎจราจร / ๒)การบงัคบัใชแ้ละแกไ้ขกฎหมายใหท้นัยคุสมยัเพื่อควบคุมพฤติกรรมผูข้บัข่ียวดยานพาหนะ / 
๓)หรือการจ ากดัความเร็วพาหนะ / ๔)วิธีการเหล่าน้ีไม่ควรกระท าเฉพาะช่วงหยดุยาวหรือเทศกาล / ๕)
ตรงกนัขา้มตอ้งกระท าตลอดเวลาเพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

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 
 

๒๓. ขอ้ใดมีการแสดงทรรศนะ 
๑. สภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเปล่ียนแปลงท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ประชากร 
๒. ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของโลกซ่ึงมีหลายประการ 
๓. ปัญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ อาทิ แผน่ดินไหว คล่ืนยกัษสึ์นามิ ปรากฏการณ์เอลนินโญ ฯลฯ 
๔. ปัญหาท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น สภาวะโลกร้อน มลภาวะอากาศ สารพิษอุตสาหกรรม ฯลฯ 
๕. เราทุกคนในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรตอ้งศึกษาลกัษณะของปัญหาและผลกระทบเพื่อร่วมกนั

แกไ้ข 
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๒๔. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความต่อไปน้ี 
การใหส้มัปทานส ารวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศควรมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มกบั

ประเทศไทย สถานการณ์ในขณะน้ียงัไม่มีความจ าเป็นรีบด่วนท่ีจะเปิดสมัปทานรอบท่ี ๒๑ เพราะปริมาณ
ไฟฟ้าส ารองในปัจจุบนัยงัมีเกินกว่า ๒๕%  และความตอ้งการใชก้๊าซในการผลิตไฟฟ้าจะไม่เพ่ิมข้ึนมากจน
อยูใ่นระดบัวิกฤตควรรอใหม้ีการแกไ้ข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมก่อนเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและสร้างอ  านาจต่อรองซ่ึง
จะท าใหป้ระเทศไดรั้บผลประโยชน์มากกว่า 

๑. ปริมาณไฟฟ้าส ารองในประเทศไทยมีเพียงพอจริงหรือ 
๒. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะไม่มีปัญหาจริงหรือ 
๓. ประเทศไทยควรส ารวจแหล่งปิโตรเลียมเองแทนการใหส้มัปทานหรือไม ่
๔. การแกไ้ข พ.ร.บ. ปิโตรเลียมท าใหป้ระเทศไดผ้ลประโยชน์มากข้ึนจริงหรือไม่ 
๕. รัฐควรชะลอการใหส้มัปทานส ารวจแหล่งปิโตรเลียมรอบท่ี ๒๑ ไปก่อนหรือไม ่

 
๒๕. ขอ้ใดเป็นขอ้สนบัสนุนประเด็นการโตแ้ยง้ “การข้ึนภาษีเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลเกินกว่ามาตรฐานช่วยลด
การบริโภคลงไดจ้ริงหรือ” 

๑. คนไทยติดรสหวานและบริโภคน ้ าตาลมากจนเป็นนิสยั 
๒. องคก์ารอนามยัโลกไดศ้ึกษาถึงอนัตรายจากความหวาน 
๓. หลายๆประเทศจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากความหวาน 
๔. ปริมาณน ้ าตาลท่ีเกิดมาตรฐานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
๕. การข้ึนภาษีเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาลสามารถเพ่ิมรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายลา้นบาท 
 

๒๖. ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ 
๑. รายการเกมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัว ผูช้นะทั้ง ๗ เกมจะไดเ้ขา้ชิงรางวลัใหญ่

หลายลา้น 
๒. ท่ีน่ีดูเคร่ืองด่ืมท่ีรู้จกักนัดีคือกาแฟสด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพประเภทน ้ าสมุนไพร จ  าหน่าย

ทุกวนั 
๓. การรักษาโรคมะเร็งดว้ยวิธีน้ี ผูป่้วยไม่ตอ้งรับการผา่ตดั ลดความเจ็บปวดและช่วยเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตอีกดว้ย 
๔. สวนสาธารณะแห่งน้ีอ  านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมีเคร่ือง

ออกก าลงักายพร้อมมลู 
๕. มะนาวเลมอนฮาวาย ผลไมใ้หญ่ ไร้เมลด็ มีน ้ ามาก รสเปร้ียวก าลงัดีเ ปลือกมีกล่ินหอมเป็นพิเศษ 
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๒๗. ขอ้ใดเรียงล  าดบัขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้ง 
๑. การเลือกกินอาหารจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ถึงแมเ้ป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากก็ตาม 
๒. เมื่อใดท่ีไตไม่สามารถขบัของเสียท่ีอยูใ่นร่างกายออกมาได ้
๓. อาหารบางชนิด เช่น อาหารโปรตีน เม่ือกินมากๆท าใหเ้กิดของเสียในร่างกายมาก 
๔. ก็เป็นเหตุท าใหก้ารท างานของไตบกพร่องและไตเส่ือมเร็วข้ึน 
๕. การกินอาหารท่ีถกูตอ้งทั้งชนิดและปริมาณสามารถชะลอความเส่ือมของไตไดม้าก 

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

 
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ ๒๘ - ๒๙ 

๑)เม่ือปอกเปลือกออกจะมีน ้ ายางสีเหลืองอยูท่ี่เน้ือมงัคุดบางกลีบ บางกลีบเป็นสีใส 
๒)เม่ือรู้เช่นน้ีแลว้ ก็หาทางแกไ้ขไดไ้ม่ยาก คือควรก าจดัเพล้ียไฟและควบคุมปริมาณน ้ าใหพ้อดีๆ  
๓)สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอาการดงักล่าวอาจมาจากเพล้ียไฟหรือตน้มงัคุดไดรั้บน ้ ามากเกินไปหรือนอ้ย

เกินไป 
๔)ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่าอาการเน้ือแกว้ยางไหล ซ่ึงท าใหม้งัคุดราคา 
๕)คนท่ีชอบกินมงัคุดของเคยสงัเกตุว่า บางผลมีน ้ ายางแข็งสีเหลืองเกาะอยูท่ี่เปลือก 
 

๒๘. เมื่อเรียงล าดบัขอ้ความขา้งตน้ใหถ้กูตอ้งแลว้ ขอ้ใดเป็นล าดบัท่ี ๔ 
๑. ขอ้ ๑        
๒. ขอ้ ๒ 
๓. ขอ้ ๓       
๔. ขอ้ ๔ 
๕. ขอ้ ๕ 
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๒๙. ขอ้ใดเป็นประเด็นท่ีผูเ้ขียนตั้งใจจะน าเสนอ 
๑. ขอ้พึงระวงัท่ีท าใหม้งัคุดเสียราคา 
๒. ความแตกต่างของมงัคุดท่ีดีและไม่ดี 
๓. วิธีเลือกซ้ือมงัคุดใหเ้ป็นเพ่ือใหคุ้ม้ค่าเงิน 
๔. สาเหตุท่ีท าใหม้งัคุดมีผลผลิตไม่สมบูรณ์ 
๕. วิธีแกปั้ญหาเพื่อใหม้งัคุดท่ีปลกูมีคุณภาพดี 

 
๓๐. ขอ้ใดควรเป็นช่ือของเรียงความท่ีมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 
 ปัจจุบนัปัญหาการบุกรุกท าลายป่าชายเลนมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เช่น การลกัลอบตดัไม ้การท านากุง้ 
การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน และการเพ่ิมของประชากร เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า
ชายเลน เป็นการท าลายห่วงโซ่อาหาร และท าลายแหล่งอาหารของมนุษย ์ชุมชนจึงควรเป็นกลุ่มท่ีช่วย
ปกป้องและพฒันาป่าชายเลนใหย้ ัง่ยนื 

๑. ประโยชน์ของป่าชายเลน 
๒. จิตส านึกรักษป่์าชายเลน 
๓. ระบบนิเวศของป่าชายเลน 
๔. การตดัไมท้ าลายป่าชายเลน 
๕. ยทุธศาสตร์ชาติเพื่อพฒันาป่าชายเลน 

 
๓๑. ขอ้ความส่วนใดไม่ใช่การพรรณนา 

๑)ลุงด าเป็นคนร่างเลก็ ผอมแกร็น / ๒)ใบหนา้กร้านแดด เห็นรอยยน่ลึกท่ีกลางหนา้ผาก / ๓)มีปอย
เคราสีขาวตรงปลายคางยาวลงมาถึงกลางอก  / ๔)ในยามครุ่นคิดใคร่ครวญลุงจะลบูไลเ้คราอยา่งชา้ๆ / ๕)วนั
หน่ึงลุงโกรธเด็กเกเรท่ีมาลอ้ เลยเดินไปโกนเคราท้ิงเสียท่ีร้านหนา้ปากซอย 

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
 



www.alist-academy.com 
 

 
 

 
 

๓๒. ขอ้ความต่อไปน้ีใชว้ิธีการเขียนตามขอ้ใด 
 มณฑาสวรรคเ์ป็นพนัธุไ์มด้อกในวงศแ์มก็โนเลีย เป็นไมย้นืตน้ขนาดสูง ๕-๑๐ เมตร ออกดอกรูป
กลมรี กลีบดอกหนามีสีขาวนวล ดอกมีกล่ินหอมแรง โดยเฉพาะในช่วงพลบค ่า เน้ือใบหนาแข็งสีเขียวสด 
ขยายพนัธุต์ามธรรมชาติดว้ยเมลด็ 

๑. การอธิบาย 
๒. การบรรยาย 
๓. การพรรณนา 
๔. การอธิบายและการบรรยาย 
๕. การอธิบายและการพรรณนา 
 

๓๓. ขอ้ใดไมไ่ดก้ล่าวถึงเก่ียวกบัมนัส าปะหลงัในขอ้ความต่อไปน้ี 
 มนัส าปะหลงัปลกูมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลกูมนัส าปะหลงัเป็น
อนัดบั ๓ ของโลก รองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล ไทยส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัเป็นอนัดบั ๑ 
ของโลกมายาวนาน และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละกว่า ๓ หมื่นลา้นบาท 

๑. ประเทศคู่แข่ง 
๒. แหล่งเพาะปลกู 
๓. ผูน้  าในการส่งออก 
๔. รูปแบบผลิตภณัฑ ์
๕. พืชเศรษฐกิจของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.alist-academy.com 
 

 
 

๓๔. ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
 นกัวิจยัก  าลงัพยายามพิสูจน์ว่า การฟังเพลงเศร้าเป็นการช่วยปลอบโยนโดยทดลองเก็บขอ้มลูจาก
ชาวองักฤษและฟินแลนด ์จ  านวน ๒,๔๓๖ คน ผลการวิจยัพบว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกชอบเพราะเพลงเศร้าท าให้
อารมณ์ดีข้ึน ทั้งน้ีอาจเกิดจากความนิยมในเพลงนั้นอยูแ่ลว้ นอกจากนั้นในการทดลองยงัพบว่าคนส่วนหน่ึง
รู้สึกเจ็บปวดหรือเกลียดเพลงเศร้าไม่อยากไดย้นิไดฟั้งเพลงนั้น เๆลย 

๑. บางคนฟังเพลงเศร้าแลว้ท าใหเ้กิดความทุกขใ์จ 
๒. เพลงเศร้าท าใหเ้กิดความรู้สึกทั้งพอใจแลว้ปวดร้าว 
๓. ชาวองักฤษชอบฟังเพลงเศร้ามากกว่าชาวฟินแลนด ์
๔. วิจยัเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า ๒,๐๐๐ คนใน ๒ ประเทศ 
๕. เหตุผลท่ีคนส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงเศร้าเพราะชอบเพลงนั้นมาแต่เดิม 
 

๓๕. ค าตามขอ้ใดเม่ือน ามาเติมในช่องว่างต่อไปน้ีแลว้จะไดใ้จความถกูตอ้งตามความคิดของผูเ้ขียน 
ทุกวนัน้ีสงัคมอุดมไปดว้ยข่าวสารจากโลกออนไลน์ทั้งท่ีเช่ือถือไดแ้ละไม่ควรเช่ือถือ เหตุการณ์ถกู

ปรุงแต่งมาจากหลายฝ่าย หลายส่วน และมกัจะหาขอ้มลูตรรกะต่างๆมาสนบัสนุนความคิดของตนเอง ดงันั้น
การเสพส่ือดิจิทลัอยา่ง……..จึงเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัเพ่ือใหเ้รารู้เท่าทนัชีวิต 

๑. มัน่ใจ 
๒. จริงจงั 
๓. ชาญฉลาด 
๔. มีจินตนาการ 
๕. สมบูรณ์แบบ 

๓๖. ขอ้ความต่อไปน้ีส่วนใดเป็นใจความส าคญั 
๑)น ้านมแม่มีประโยชน์มาก ท าใหล้กูนอ้ยมีสุขภาพแข็งแรงและมีพฒันาการสมวยั / ๒)เด็กท่ีด่ืมนม

แม่อยา่งนอ้ย ๔ - ๖ เดือนมีการติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจนอ้ยกว่าเด็กท่ีด่ืมนมผสม / ๓)หรือเป็นหวดั
นอ้ยกว่า ๔ เท่าและเป็นผืน่ภูมิแพผ้วิหนงันอ้ยกว่าถึง ๓ เท่า / ๔)ช่วยลดการเกิดภูมิแพแ้ละหอบหืดในเด็กลง 
/ ๕)หญิงลีลกูด่ืมนมแม่ไดน้านเท่าใด ภูมิคุม้กนัก็จะยิง่เพ่ิมมากข้ึน 

๑. ส่วนท่ี ๑ 
๒. ส่วนท่ี ๒ 
๓. ส่วนท่ี ๓ 
๔. ส่วนท่ี ๔ 
๕. ส่วนท่ี ๕ 
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๓๗. ขอ้ใดเป็นประเด็นหลกัของขอ้ความต่อไปน้ี 
 ออสเตรเลียประสบปัญหาการรุกรานของวชัพืชโดยเฉพาะฮอกวีด (Hawk weed) ท่ีมาแยง่อาหาร
จากพืชเศรษฐกิจท่ีปลกู รัฐตอ้งสูญเสียค่ายาพ่นก าจดัวชัพืชเป็นจ านวนมหาศาล กระนั้นมนัก็สามารถอยูร่อด
และงอกใหม่ไดอี้ก ไปท่ีสุดพบว่าสุนขัมีประโยชน์ในการปราบฮอกวีดดีท่ีสุด เพราะมนัจะคน้หาและขุดราก
ท้ิงทั้งหมด ส่ิงส าคญัท่ีท าไม่ง่ายนกั คือ ตอ้งเร่งฝึกสุนขัเช่น ค็อกเกอร์สเปเนียลซ่ึงมีจมกูไวเ้ป็นเลิศ 

๑. ความยากล าบากในการก าจดัฮอกวีด 
๒. การฝึกสุนขัใหส้ามารถคน้หาฮอกวีด 
๓. ความส าเร็จในการก าจดัฮอกวีดโดยใชสุ้นขั 
๔. การรุกรานของฮอกวีดซ่ึงท าใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
๕. ความสามารถพิเศษในการดมกล่ินฮอกวีดของค็อกเกอร์สเปเนียล 
 

๓๘. จากขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ใช่ผลจากการสร้างรถไฟใตดิ้น 
 ถนนเยาวราชเจริญรุ่งเรืองมาคู่กบักรุงเทพฯเป็นเวลานาน เม่ือไม่นานมาน้ีคนกรุงเทพฯตอ้งการ
ความรวดเร็วในการเดินทาง ท าใหม้ีสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นผดุข้ึนยา่นใจกลางชุมชนเก่าแก่แห่งน้ี ชุมชน
บางส่วนตอ้งโยกยา้ยไปหาท าเลคา้ขายแห่งใหม่ บา้งก็ตอ้งปิดกิจการเดิมไป บา้งก็ตอ้งยา้ยไปอยูน่อกเมือง 
ผูค้นในชุมชนตอ้งปรับตวักนัขนานใหญ่ 

๑. การขยายธุรกิจการคา้ 
๒. ความสะดวกในการเดินทาง 
๓. ความเปล่ียนแปลงของชุมชน 
๔. ความเจริญกา้วหนา้ของกรุงเทพฯ 
๕. การยา้ยท่ีอยูแ่ละการประกอบอาชีพ 

๓๙. ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความต่อไปน้ี 
จิตใจท่ีเขม้แข็งหนกัแน่นในเหตุผล ความถกูตอ้งในความสุจริต ยติุธรรมและในความเท่ียงตรง 

รับผดิชอบ เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวงไวใ้หม้ ัน่คง ไม่ใหห้วัน่ไหว
และผนัแปรไปในทางเสียหาย 

๑. บุคคลผูมี้เหตุผล มีความรู้ มีความคิด ยอ่มมีจิตใจมัน่คงและเขม้แข็ง 
๒. บุคคลจะศึกษาวิชาความรู้ไดต้อ้งมีจิตใจมัน่คง สุจริต เท่ียงตรงไม่ผนัแปร 
๓. พ้ืนฐานของความรู้ความคิดของบุคคลคือความมีจิตใจมัน่คง ไม่หวัน่ไหว 
๔. จิตใจของบุคคลอาจหวัน่ไหวประพฤติชัว่ไดห้ากไม่มีความรู้ความคิดเป็นพ้ืนฐาน 
๕. ผูมี้ความรู้ถา้จิตใจมัน่คง มีเหตุผล สุจริต เท่ียงธรรม ยอ่มไม่ประพฤติเส่ือมเสีย 
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๔๐. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
การแพทยแ์ผนจีนท่ีมีมานบัพนัปีเนน้การสร้างสมดุลสุขภาพดว้ยเคร่ืองยาจีนบางชนิดท่ีมีราคาแพง 

เช่น รังนก หูฉลาม ฯลฯ เช่ือกนัว่าเคร่ืองยาจีนเหล่าน้ีมีสรรพคุณเป็นยาอายวุฒันะ ซ่ึงไม่มีใครรู้ขอ้เท็จจริงว่า
คุณสมบติัสมกบัราคาหรือไม่อนัท่ีจริงน่าจะถึงเวลาท่ีเราควรงดบริโภคส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือความห่วงใยธรรมชาติ
ไดแ้ลว้แต่กระนั้นเคร่ืองยาจีนเหล่าน้ีก็ยงัมีวางจ าหน่ายอยูเ่ช่นเดิม 

๑. อธิบายวิธีใชเ้คร่ืองยาจีน 
๒. บอกประโยชน์ของเคร่ืองยาจีน 
๓. วิจารณ์คุณภาพของเคร่ืองยาจีนราคาแพง 
๔. เสนอแนะใหเ้ลือกใชเ้คร่ืองยาจีนท่ีมาอนุรักษธ์รรมชาติ 
๕. คดัคา้นการใชเ้คร่ืองยาจีนซ่ึงมีราคาแพงในการรักษาโรค 
 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ ๔๑ - ๔๒ 
 คนท่ีอายเุกิน ๖๐ ปี คุน้เคยกบัวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรมกนัดีเพราะเคยเรียน มีคนคิดว่าน่าจะ
น าวิชาน้ีกลบัมาสอนในโรงเรียนใหม่อีกคร้ัง ลองคิดดูจะเกิดอะไรข้ึน ถา้พบว่าเน้ือหาในหนงัสือเรียนกบั
ชีวิตในสงัคมขดัแยง้กนัอยูห่ลายเร่ือง เช่น ในต าราบอกว่าการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงเป็นส่ิงชัว่ร้าย ทุกคนตอ้ง
ต่อตา้น แต่ในชีวิตจริงผลวิจยักลบับอกว่าคนเป็นจ านวนมากเห็นว่าการคอรัปชัน่เป็นเร่ืองธรรมดา ใครๆก็ท า
กนั หรือเมื่อกลบับา้นไดย้นิพ่อแม่ยกยอ่งคนมีเงินแต่ไร้ศีลธรรมอยา่งหนา้ช่ืนตาบาน 
 
๔๑. จากขอ้ความขา้งตน้ขอ้ใดเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียนเก่ียวกบัวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
 ๑. เน้ือหาในหนงัสือเรียนส าหรับวิชาน้ีลา้สมยัเกินไป ควรปรับปรุง 

๒. การน าวิชาน้ีกลบัมาสอนอีกคร้ังในโรงเรียนเป็นเร่ืองควรสนบัสนุน 
๓. เน้ือหาบางตอนในหนงัสือเรียนส าหรับวิชาน้ีขดัแยง้กนัเองหลายประการ 
๔. วิชาน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ากลบัมาสอนอีกเพราะไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนในสงัคม 
๕. คนส่วนหน่ึงในสงัคมปัจจุบนัมีทศันะเปล่ียนไปและไม่สนใจปฏิบติัตามแนวทางของวิชาน้ี 

๔๒. น ้าเสียงตามขอ้ใดปรากฏในขอ้ความขา้งตน้ 
๑. ดุดนั 
๒. ขมข่ืน 
๓. เหยยีดหยาม 
๔. ประหลาดใจ 
๕. ประชดประชนั 
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๔๓. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ผูท่ี้ไม่มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนนั้นมกัจะชอบเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้นจนลืม
ความสามารถของตน ส่วนผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในตนเองนั้น ด  าเนินชีวิตอยา่งเป็นเจา้นายของตนเอง ไม่ว่าจะ
พบในสถานการณ์ใด ก็จะสามารถจดัการไดอ้ยา่งอิสระ ตดัสินใจไดถ้กูตอ้ง รวดเร็ว 

๑. ต าหนิผูท่ี้ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
๒. แนะน าวิธีตดัสินใจดว้ยความเช่ือมัน่ 
๓. สนบัสนุนใหค้นมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
๔. อธิบายความคิดของผูท่ี้ขาดความเช่ือมัน่ 
๕. เปรียบเทียบลกัษณะของผูท่ี้ขาดความเช่ือมัน่กบัผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ 

 
๔๔. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปน้ี 
 ภยัออนไลน์ - ภยัไร้สายในยคุน้ีมีหลายรูปแบบท่ีเกิดจากน ้ ามือของมิจฉาชีพยคุดิจิทลั สมยัก่อน
มิจฉาชีพตอ้งออกหาเหยือ่ แต่สมยัน้ีเพียงรอใหเ้หยือ่เขา้มาติดกบั เพราะมีช่องทางออนไลน์หลากหลาย กรณี
ซ้ือขายออนไลน์ประชาชนจึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ ถา้เป็นร้านท่ีถกูตอ้งจะมีการข้ึนทะเบียนไว ้ควร
ตรวจสอบใหดี้ก่อนตดัสินใจ 

๑. ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบภยัออนไลน ์
๒. เตือนใหร้ะมดัระวงัการซ้ือสินคา้ออนไลน ์
๓. ช้ีใหเ้ห็นกลโกงของมิจฉาชีพยคุดิจิทลั 
๔. เสนอแนะวิธีการใชบ้ริการออนไลน์ในปัจจุบนั 
๕. ตอ้งการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแกปั้ญหามิจฉาชีพออนไลน ์
 

๔๕. ขอ้ใดเป็นแนวคิดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอในขอ้ความต่อไปน้ี 
 คนเรามกัอา้แขนตอ้นรับความสุข ปฏิเสธความทุกข ์พยายามหนีความทุกขใ์หไ้กลท่ีสุด แต่มกัมี
ความทุกขห์ลายอยา่งท่ีไม่ว่าเราจะพยายามหนีอยา่งไรก็หนีไม่พน้ในท่ีสุดก็ตอ้งพบ ถา้พบความทุกขแ์ลว้เรา
ยงัปฏิเสธไม่ยอมรับ ความทุกขน์ั้นก็จะบีบคั้นเราใหทุ้กขห์นกัข้ึน 
 ๑. ในชีวิตของแต่ละคนยอ่มมีความทุกขม์ากกว่าความสุข 

๒. คนเราไม่อยากมีความทุกข ์ตอ้งการมีแต่ความสุขเท่านั้น 
๓. ความทุกขท่ี์ทุกคนตอ้งพบเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราทุกขห์นกัท่ีสุด 
๔. เม่ือพยายามหนีความทุกขก์็ยิง่ประสบความทุกขต่์อไปเร่ือย  ๆ
๕. หากประสบความทุกขท่ี์หลีกเล่ียงไม่ได ้เราควรท าใจยอมรับความทุกขน์ั้น 



www.alist-academy.com 
 

 
 

ใชข้อ้ความต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ ๔๖ - ๔๗ 
 ปัจจุบนัน้ีคงตอ้งยอมรับกนัว่าคอมพิวเตอร์จ  าเป็นต่อชีวิตและสงัคมอยา่งมหาศาล มีเด็กไทยเป็น
จ านวนมากท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์มากจนละเลยกิจกรรมอ่ืนๆท่ีควรท า เช่น ท าการบา้น เล่นกีฬา สงัสรรคก์บั
คนอ่ืน นอนเป็นเวลา ฯลฯ บ่อยคร้ังท่ีนิสยัดงักล่าวติดตวัเด็กไปจนถึงวยัท างาน “เด็กติดเกม” จึงเป็นภยัร้ายท่ี
แฝงตวัเงียบอยูใ่นสงัคมและนบัวนัยิง่ทวีความรุนแรงข้ึน นบัไดว้่าเป็นปัญหาขั้นวิกฤตระดบัประเทศ และมี
ผลต่อการสร้างความเจริญกา้วหนา้ของประเทศในระยะยาว 
๔๖. ผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอแนวคิดอยา่งไรในขอ้ความขา้งตน้ 

๑. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อนนัตแ์ละมีโทษมหนัต ์
๒. เกมคอมพิวเตอร์เป็นภยัคุกคามต่อการพฒันาเด็กไปจนโต 
๓. การแกปั้ญหาเด็กติดเกมท าไดย้ากเพราะฝังรากลึกโดยไม่มีใครสงัเกตมานาน 
๔. ปัญหาเด็กติดเกมมีอนัตรายต่อตวัเด็กอยา่งต่อเน่ืองและมีผลต่อการพฒันาประเทศ 
๕. รัฐควรเร่งรัดแกปั้ญหาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 
 

๔๗. ผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้มีเจตนาอยา่งไร 
๑. กระตุน้ใหคิ้ด 
๒. บอกกล่าวใหรู้้ 
๓. ต าหนิใหส้ านึก 
๔. ตกัเตือนใหเ้ลิก 
๕. โนม้นา้วใหท้ าตาม 
 

๔๘. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 
 การใหอ้ภยันั้นเป็นเร่ืองไม่ง่ายนกั ตอ้งตั้งใจท าและตอ้งรู้ประโยชน์ของการใหอ้ภยั รู้จกัโทษของ
การไม่ใหอ้ภยัดว้ย จงสร้างภูมิคุม้กนัตวัเองใหม้ากข้ึน โดยใหมี้ความพร้อมจะใหอ้ภยัคนไดม้ากข้ึน และ
โกรธคนใหน้อ้ยลง เพราะรู้แลว้ว่าถา้โกรธแคน้แลว้ไม่ดีอยา่งไร ใหนึ้กถึงผลของความแคน้ของเราท่ีเกิด
ความไม่เป็นสุขเพราะใจเราคิดถึงแต่ความทุกขเ์สมอ  ๆ

๑. ผูท่ี้ไม่ยอมใหอ้ภยัมกัมีแต่ความทุกข ์
๒. การใหอ้ภยัผูอ่ื้นสามารถท าไดส้ าเร็จถา้ตั้งใจ 
๓. เราจะไม่โกรธใครอีกเลยถา้สร้างภูมิคุม้กนัตวัเอง 
๔. ถา้ตอ้งการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุขตอ้งรู้จกัใหอ้ภยั 
๕. ผูท่ี้สะสมความโกรธแคน้ไวใ้นใจยอ่มหาความสุขไม่ได ้
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๔๙. ขอ้ความต่อไปน้ีอนุมานไดว้่าผูเ้ขียนมีทศันคติหลายประการต่อวยัเยาวข์องตนเองยกเวน้ขอ้ใด 
 วยัเยาวข์องฉนัคือส่ิงใดกนัแน่ คือผวิอ่อนนุ่ม หวัใจบอบบาง หรือทั้งหมดรวมกนั ฉนัไม่แน่ใจ ฉนัรู้
แต่เพียงว่า ทุกอยา่งจะผา่นไปง่ายกว่า เจ็บปวดนอ้ยกว่า ลืมเร็วกว่า แมเ้ร่ืองนั้นจะเคยส าคญัสกัเพียงไหน 

๑. สบายๆ 
๒. อ่อนแอ 
๓. น่าช่ืนชม 
๔. น่าเบ่ือหน่าย 
๕. น่าทะนุถนอม 

 
๕๐. ขอ้ใดไมอ่าจอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 

ในสมยัโบราณครอบครัวไทยรับประทานอาหารพร้อมกนัทั้งครอบครัวโดยจดักบัขา้วลงส ารับแลว้
สมาชิกในครอบครัวลอ้มวงรับประทานร่วมกนั พ่อแม่จะสอนมารยาทในการรับประทานหรือเร่ืองอ่ืนๆไป
พร้อมกนัเด็กไดดู้ตวัอยา่งท่ีดีในการรับประทานรู้เร่ืองการปรุงอาหารหรือภูมิปัญญาอ่ืนๆจากผูใ้หญ่ดว้ย 

๑. ครอบครัวไทยสมยัโบราณมีความอบอุ่น 
๒. พ่อแม่สมยัปัจจุบนัไม่อบรมสัง่สอนลกู 
๓. วิถีชีวิตคนไทยสมยัก่อนแตกต่างกบัสมยัน้ี 
๔. เด็กไทยสมยัก่อนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆจากผูใ้หญ่ในวงอาหาร 
๕. การรับประทานอาหารแบบโบราณช่วยสร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัว 

 


