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ข้อสอบวิชาภาษาไทยปีการศึกษาปี 2562 
 

แบบปรนัย  5  ตัวเลือก  เลือก  1  ค าตอบที่ถูกต้องที่สุด   

จ านวน  50  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  รวม  100  คะแนน 

 

1.     ข้อใดมีค ำท่ีสะกดผิดอยู่ด้วย 

       1.     ร้ำงรำ  สะบัด  กระโตกกระตำก 

       2.     กระชำย ละมุนละไม เลือนรำง 

       3.     ตะลีตะลำน บันลือ  กะแช่   

       4.     กะทัดรัด สำรพัด  พะเยิบพะยำบ 

       5.     กะเทำะ เรี่ยไร  ชะงัก 

 

2.     ข้อใดใช้ค ำผิดควำมหมำย 

       1.     เด็กคนน้ีช่ำงไปสรรหำค ำพูดมำใช้รำวกับผู้ใหญ่ 

       2.     คนร้ำยเล็ดลอดเข้ำไปขโมยของในโกดังสินค้ำของบริษัท 

       3.     แม่มักจะออกรับแทนเมื่อพ่อบ่นว่ำลูกชำยใช้เงินเปลือง 

       4.     จดหมำยลงทะเบียนที่บริษัทส่งไปถูกตีคืนเพรำะผู้รับย้ำยที่อยู่แล้ว 

       5.     ผู้อ ำนวยกำรนอนใจว่ำเลขำนุกำรของเขำเตรียมกำรประชุมได้เรียบร้อย 
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3.     ค ำในข้อใดใช้ได้ทั้งควำมหมำยตำมตัวและควำมหมำยเชิงอุปมำทุกค ำ 

       1.     เข่ำอ่อน  ถอยฉำก  แช่เย็น 

       2.     ซักฟอก  คนดัง  ควันหลง 

       3.     ต้ังต้น  ปล่อยเกำะ หักคอ 

       4.     คลื่นไส้  ข้ำมรุ่น  เป่ำปี ่

       5.     ได้กลิ่น  ตกมัน  ออกแรง 

 

4.     ข้อใดใช้ภำษำก ำกวม 

       1.     รัฐบำลมุ่งแก้ปัญหำจรำจรในกรุงเทพฯ ภำยใน 3 เดือน 

       2.     ใกล้สวนสำธำรณะมีร้ำนขำยไก่ย่ำงหมักซอสรำคำถูก 

       3.     น้ ำล้นเข่ือนแก่งกระจำนทะลักท่วมตลำดเพชรบุรีคืนน้ี 

       4.     ผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดขมิ้นชันมีสรรพคุณบรรเทำอำกำรท้องอืดท้องเฟ้อ 

       5.     มีผู้ร้องเรียนว่ำเจ้ำหน้ำท่ีไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอท ำบัตรประชำชนแบบอเนกประสงค์ 

 

5.     ส ำนวน “ลิ้นสองแฉก” มีควำมหมำยตำมข้อใด 

       1.     ใส่ร้ำยป้ำยสี 

       2.     ชอบยกตัวเอง โอ้อวด 

       3.     พูดสับปลับ เชื่อถือไม่ได้ 

       4.     ถำมอย่ำงหน่ึงตอบไปอีกอย่ำงหน่ึง 

       5.     ว่ำอย่ำงเจ็บแสบท ำให้เสียหำยอย่ำงรุนแรง 
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6.      ข้อใดใช้ส ำนวนไมถู่กต้อง 

        1.     ปริศนำข้อน้ีหำค ำตอบได้ไม่ยำกเลย แต่เธอกลับนึกไม่ถึง เหมือนเส้นผมบังภูเขำ 

        2.     พวกเรำท ำงำนไปเรียนไป กว่ำจะเรียนจนจบมีงำนท ำ ช่ำงยำกล ำบำกรำวกับพำยเรือทวนน้ ำ 

        3.     มีคนปล่อยข่ำวว่ำพนักงำนห้ำงเรำบำงคนพูดจำไม่พูดจำไม่สุภำพ เรำเป็นปลำข้องเดียวกันเลยพลอยเหม็นไปด้วย 

        4.     เพ่ือน 2 คนน่ีเกลือจิ้มเกลือจริงๆ จิ๊บยืมเสื้อไปใส่แล้วไม่คืน เจี๊ยบก็เลยหยิบรองเท้ำจิ๊บไปใส่บ้ำง 

        5.     พ่ีน้องคู่น้ีท ำงำนหนักทั้งกลำงวันกลำงคืนเกินก ำลัง หวังจะให้มีรำยได้เยอะๆ เพรำะเชื่อว่ำเรือล่มในหนองทองจะไป    

                ไหน 

 

7.     ข้อควำมต่อไปน้ีส่วนใดใช้ภำษำระดับทำงกำร 

 1) เครื่องบินรบ SUs-35 เป็นควำมภำคภูมิใจของรสัเซียว่ำใช้เทคโนโลยีชนิดไม่เป็นสอง  /  2) สำมำรถบิดผำดโผนใน

ฟำกฟ้ำได้เหนือชั้นจริงๆ  3)  SU-35 บินหมุนตัวเปลี่ยนทิศทำงกะทันหันโดยไม่ต้องตีวงเลี้ยว  /  4) บำงจังหวะก็หยุดกึกลอยอยู่กับ

ที่แบบเฮลิคอปเตอร์เลย  /  5) ในกำรรบแบบพันตูระยะประชิดสำมำรถวกเข้ำหลังข้ำศึกได้อย่ำงฉับพลัน 

 

        1.     ส่วนที่ 1     2.     ส่วนที่ 2 

        3.     ส่วนที่ 3     4.     ส่วนที่ 4 

        5.     ส่วนที่ 5 
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8.     ข้อควำมต่อไปน้ีส่วนใดใช้ระดับภำษำต่ำงกับส่วนอื่น 

 1) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ออำหำรแช่เย็นในร้ำนสะดวกซื้อคือ ด้ำนรำคำ / 2) ผู้ประกอบกำรต้องต้ังรำให้ดูแล้วคุ้ม 

เพรำะคนซื้อมักชอบเทียบรำคำสินค้ำกับร้ำนอื่นๆอยู่บ่อยๆ 3) ร้ำนใดมีโปรโมชั่นน่ำสนใจก็จะเป็นจุดขำยเพ่ือดึงดูดลูกค้ำ / 4) ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรลด แลก แจก แถมสินค้ำหรือของสมนำคุณ / 5) กำรจัดกิจกรรมเพ่ิมยอดขำยน้ีจะท ำให้ลูกค้ำหันมำซื้อผลิตภัณฑ์มำกข้ึน 

 

       1.     ส่วนที่ 1     2.     ส่วนที่ 2 

       3.     ส่วนที่ 3     4.     ส่วนที่ 4 

       5.     ส่วนที่ 5 

 

9.     ข้อใดเป็นประโยค 

       1.     GMP หรือ ข้อก ำหนดพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรเพ่ือควำมปลอดภัยได้มำตรฐำน 

       2.     กำรตรวจสอบและติดตำมผลเพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรบริโภคอำหำรที่ไม่มคีุณภำพ 

       3.     ระบบประกันคุณภำพซึ่งครอบคลุมต้ังแต่สถำนที่ผลิต โครงสร้ำงอำคำร และกระบวนกำรผลิต 

       4.     กำรขนส่งที่เก็บรักษำอย่ำงเหมำะสมก่อนถึงผ็บริโภคป้องกันกำรปนเปื้อนและกำรเสื่อมสลำยได้ 

       5.     คุณภำพและควำมสะอำดของวัตถุดิบรวมทั้งกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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10.   ข้อใดไม่เป็นประโยค 

       1.    กำรสะสมโลหะหนักในหอยตลับเป็นกำรบ่งบอกประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชน 

       2.     ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำโลหะหนักในเน้ือเย่ือหอยตลับอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค 

       3.     ฤดูฝนหอยตลับมีกำรสะสมโลหะหนักมำกกว่ำฤดูร้อน เน่ืองจำกน้ ำฝนชะล้ำงของเสียลงสู่พ้ืนที่ชำยฝั่งมำกข้ึน 

       4.     กำรเก็บตัวอย่ำงหอยตลับช่วงเวลำน้ ำทะเลต่ ำสุดในเดือนกันยำยนซึ่งเป็นฤดูฝนและเดือนมีนำคมซึ่งเป็นฤดูร้อน 

       5.     กำรน ำหอยตลับมำแช่น้ ำทะเลไม่สำมำรถลดควำมเข้นข้นของโหละหนักได้แต่เรำสำมำรถลดควำมเข้มข้นได้โดยวิธีต้ม 

 

11.    ข้อใดแสดงเจตนำของผู้ส่งสำรต่ำงกันข้ออื่น 

       1.     ปัญหำกำกกำแฟที่เหลือทิ้งจ ำนวนมำกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

       2.     ของเสียจำกกำกกำแฟมีองค์ประกอบของสำรอินทรีย์อยู่เป็นจ ำนวนมำก 

       3.     ในแต่ละวันร้ำนค้ำท่ีขำยกำแฟ และภำคอุตสำหกรรมผลิตเครื่องด่ืมมีกำกกำแฟเหลือใช้ 

       4.     แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจำกกำกกำแฟไม่แตกร่วน ไม่เปื้อนมือ ติดไฟง่ำย ไม่มีควันในขณะเผำไหม้ 

       5.     กำกกำแฟไม่ควรทิ้งเพรำะสำมำรถน ำมำผลิตแท่งเชื้อเพลิงจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมแก่ครอบครัว 

 

12.    ค ำภำษำอังกฤษในข้อใดใช้ค ำไทยแทนได้ 

       1.     นวนิยำยที่เธอเขียนมีพล็อตดีมำกถูกใจผู้อ่ำนจนมีกำรสร้ำงเป็นละคร 

       2.     กรณีมีสินค้ำวำงจ ำหน่ำยไม่ครบทุกร้ำน สำมำรถสั่งซื้อได้ทำงอินเทอร์เน็ต 

       3.     ควรให้เด็กกินฟลูออไรด์เม็ดเพ่ือป้องกันฟันผุต้ังแต่เด็กอำยุ 6 เดือนถึง 16 ปี 

       4.     ออร่ำเป็นคลื่นพลังรัศมีของมนุษย์ มีลักษณะเป็นสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำรอบร่ำงกำย 

       5.     เครื่องส ำอำงชนิดใหม่สำมำรถเสริมกระบวนกำรผลัดเซลลผ์ิวหน้ำชั้นนอกอย่ำงอ่อนโยน 
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13.    รำชำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้อง 

       1.     ตำมค่ำนิยมและประเพณี พระมหำกษัตริย์ไทยมักทรงเป็นทหำร 

       2.     หม่อมเจ้ำวรชัยประทำนพระรำชำนุเครำะห์แก่รำษฏรที่ประสบอุบัติภัย 

       3.    ประชำชนที่มำรอรับเสด็จกรำบบังคมทูลขอบพระทัยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

       4.     ประชำชนนิยมไปกรำบถวำยบังคมพระรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

       5.     สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรีทรงลงพระปรมำภิไธยในสมุดเย่ียม 

 

14.    ค ำพูดตำมข้อใดมีเจตนำแนะน ำ 

       1.     ถ้ำคุณไม่รีบตัดสินใจชื้อบ้ำนหลังน้ีภำยใน 2 อำทิตย์ ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รำคำดีเท่ำน้ีอีกแล้ว 

       2.     ดูจำกภำพกรำฟิกของกรมอุตุฯ ขณะน้ีแทบทุกพ้ืนที่ได้เตรียมรับมือพำยุฝนรุนแรงกันหมดแล้ว 

       3.     ทุกวันน้ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ถูกท ำร้ำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เรำจะไม่หำทำงแก้ไขกันหรือ 

       4.     เรำมำช่วยกันเชียร์ทีมชำติรุ่นไม่เกิน 12 ปีกันเถอะ เพรำะพวกเขำจะไปประกำศศักด์ิศรีแข้งเยำวชนไทย 

      5.     ต้องเข้ำใจเสียก่อนว่ำ 2 – 3 ปีมำน้ี งบพัฒนำหมู่บ้ำนกระจัดกระจำยมำก เรำจึงไม่เห็นผลออกมำเป็นเน้ือเป็นหนัง 
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15.    ค ำพูดของน้ ำหวำนข้อใดที่ท ำให้น้ ำอ้อยได้ค ำตอบเป็นที่พอใจ 

 น้ ำอ้อย  :  เมื่อตอนเด็กๆ เธอเป็นหอบหืดมำก ตอนน้ีหำยแล้ว เธอท ำยังไงนะ 

 น้ ำหวำน  :  ..................................................................................................  

 

       1.    ใครบอกว่ำฉันเป็นหอบหืด เธอไปเอำข้อมูลน้ีมำจำกไหน 

       2.    ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่ำหยุดเรียนบ่อยมำกจนเรียนไม่ทันเพ่ือน 

       3.    ว่ำยน้ ำสิ เคยแข่งขันว่ำยน้ ำได้เหรียญรำงวัลด้วยนะ ฉันเลยแข็งแรง 

       4.    หำยเองมั้ง นำนมำกแล้วเลยจ ำไม่ได้ ลืมไปเลยว่ำฉันเคยเป็นหอบหืด 

       5.    ขอบใจเธอมำกที่เป็นห่วงเป็นใยอำกำรเจ็บป่วยของฉัน ตอนน้ีฉันหำยดีแล้ว      

 

16.     ข้อใดไมอ่ำจอนุมำนได้ว่ำเป็นบุคลิกภำพของของผู้พูดตำมข้อควำมต่อไปน้ี 

  เย็นที่อยำกไปว่ิง แต่ชวนใครไม่มีใครไปว่ิงกับเรำเลย เอำไงดี ค่อยไปว่ิงวันหลังดีกว่ำ วันน้ีท ำรำยงำนให้เสร็จ    

         ก่อน เวลำท่ีเหลือจะได้อ่ำนหนังสือเตรียมสอบ 

 

        1.    ขยัน 

        2.    มีเหตุผล 

        3.    รักสุขภำพ 

        4.    รับผิดชอบ 

        5.    เชื่อมั่นในตัวเอง 
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17.     ข้อใดเรียงล ำดับข้อควำมต่อไปน้ีได้ถูกต้อง 

  1.    แต่กลับต้องน ำเข้ำปีละหลำยแสนตัน 

  2.    ปัจจุบันควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ 

  3.    และส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

  4.    จึงแทบไม่ได้ส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

  5.    ประเทศไทยเคยผลิตข้ำวโพดไร่ได้มำกท่ีสุดใน พ.ศ. 2528 

 

        1.    2 – 3 – 1 – 4 – 5  

        2.    2 – 1 – 4 – 5 – 3 

        3.    2 – 5 – 3 – 4 – 1 

        4.    5 – 3 – 2 – 4 – 1 

        5.    5 – 1 – 4 – 2 – 3 

 

ใช้ข้อควำมต่อไปน้ีตอบค ำถำมข้อ 18 – 19  

 1)    นักวิจัยเชื่อมั่นว่ำแขนเทียมน้ีจะท ำให้ผ็พิกำรสำมำรถใช้ประโยชน์ได้เหมือนจริงที่สุด 

 2)    ล่ำสุดนักวิจัยอิตำเลียนออกแบบแขนเทียมชนิดใหม่โดยต้ังเซนเซอร์ที่ต่อสัญญำณไฟฟ้ำจำกสมองไปยังกล้ำมเน้ือ 

 3)    นักวิจัยหลำยคนพยำยำมพัฒนำอุปกรณ์ เช่น แขนเทียม ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 4)    แขนเทียมน้ีจึงสำมำรถควบคุมน้ิวได้ดี หยิบจับสิ่งต่ำงๆ คล่องแคล่วเป็นธรรมชำติ 

 5)    แขนเทียมรุ่นเดิมมีน้ ำหนักมำก เปรำะบำง ไม่ทนทำนและมีรำคำสูง 
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18.     เมื่อเรียงล ำดับข้อควำมข้ำงต้นให้ถูกต้องแล้ว ข้อใดเป็นล ำดับที่ 3 

         1.    ข้อที่ 1      2.    ข้อที่ 2 

         3.    ข้อที่ 3      4.    ข้อที่ 4 

         5.    ข้อที่ 5 

 

19.     ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียน 

         1.    ชี้จุดอ่อนของแขนเทียมรุ่นเก่ำ 

         2.    เปรียบเทียบสมรรถนะของแขนเทียม 2 รุ่น 

         3.    เตือนให้เห็นอันตรำยของกำรใช้แขนเทียมรุ่นปัจจุบัน 

         4.    น ำเสนอแขนเทียมรุ่นล่ำสุดที่ใช้งำนได้เหมือนแขนจริง 

         5.    สนับสนุนให้มีกำรคิดค้นประดิษฐ์แขนเทียมรุ่นใหม่ๆ ต่อไป 

 

20.     ข้อควำมต่อไปน้ีควรเป็นส่วนใดของเรียงควำมเรื่อง “กำรมีภำวะผู้น ำ” 

  ผู้น ำในยุคปัจจุบันจะต้องมีคุณสมบัติหลำยประกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำต้องมำจำกควำมต้ังใจ   

          จริง กำรแสดงศักยภำพของตัวเอง และกำรปรับระบบควำมคิดบำงอย่ำง กล่ที่จะเปลี่ยนจำกสิง่ที่ตนเคยเป็นไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำ   

           ในที่สุดก็จะเกิดผลดีต่อตัวเองในอนำคต 

 

1.    โครงเรื่อง    2.    ควำมน ำ 

3.    ส่วนขยำยควำมน ำ   4.    ตัวเรื่อง 

5.    ควำมลงท้ำย 
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21.    ข้อควำมต่อไปน้ีใช้วิธีเขียนตำมข้อใด 

  คนน ำทำงพำพวกเรำข้ึนจำกแพเดินเข้ำไปในถ้ ำซึ่งค่อยข้ำงมืด หลำยคนจึงถือตะเกียง บำงคนถือไฟฉำยไปด้วย  

        คนที่จะเป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเด็กๆ ให้ผ่ำนพ้นช่วงที่ลื่นและที่มีแง่หินแหลมคม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรำย เป้ำหมำยของเรำอยู่ไม่   

        ไกลนัก น่ันคือถ้ ำค้ำงคำว ซึ่งเป็นที่อำศัยของค้ำงคำวจ ำนวนมำก 

 

        1.    กำรอธิบำย 

        2.    กำรบรรยำย 

        3.   กำรพรรณนำ 

        4.    กำรอธิบำยและกำรบรรยำย 

        5.    กำรบรรยำยและกำรพรรณนำ 

 

22.     ข้อควำมต่อไปน้ีส่วนใดเป็นพรรณนำโวหำร 

  1) รุ่งสำงแล้ว ชัยแหงนมองใบไม้เหนือศีรษะ เหมือนผ้ำลกูไม้โปร่งด้วยแสงแดดร ำไรที่สำดลงมำ /  2) เขำก้ำว  

         ออกไปสมทบกับโชค ท้ังสองเดินช้ำๆ ไปพร้อมกันสักพัก /  3) โชคเล่ำถึงอำกำรของวัวท้องแก่ที่บ้ำนเขำ /  4) ถ้ำได้ลูกวัวก็   

         อำจต้องขำยให้เพ่ือนบ้ำนหลังจำกหย่ำนมแล้ว /  5) เขำต้องกำรเงินไปลงทุนซ่อมโรงวัวก่อนจะถึงฤดูฝน 

 

         1.     ส่วนที่ 1      2.     ส่วนที่ 2 

         3.     ส่วนที่ 3      4.     ส่วนที่ 4 

         5.     ส่วนที่ 5 
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23.    ข้อควำมต่อไปน้ีส่วนใดมีกำรใช้เหตุผลต่อเน่ืองกัน 

  1.) ทองค ำเป็นธำตุชนิดหน่ึงที่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติ /  2) จัดอยู่ในจ ำพวกโลหะมีค่ำอย่ำงหน่ึง /  3) มนุษย์น ำ   

        ทองค ำมำท ำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่ำงกำยมำกว่ำ 5,000 ปีแล้ว /  4) ทองค ำมีสีเหลืองสุกปลัง่สวยงำมไม่หมอง     

        ไม่เป็นสนิมและคงทนถำวร /  5) ประกอบกับทองค ำท่ีพบมีปริมำณอยู่ไม่มำก 

 

        1.     ส่วนที่ 1 และ 2      2.     ส่วนที่ 1 และ 3 

        3.     ส่วนที่ 2 และ 5      4.     ส่วนที่ 3 และ 4 

        5.     ส่วนที่ 4 และ 5 

 

24.    ข้อใดไม่มีกำรใช้เหตุผล  

        1.    มันส ำปะหลังเป็นที่สะสมแป้ง เป็นอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงำนแก่มนุษย์และสัตว์ 

        2.    ใบมันส ำปะหลังมีโปรตีนร้อยละ 20 – 30 ใช้เป็นอำหำรเสริมให้โคกระบือกินในฤดูแล้ง 

        3.    ในหัวมันส ำปะหลังมีแป้งเป็นองค์ประกอบอยู่มำก เรำมักใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลได้ 

        4.    แป้งมันส ำปะหลังใช้เป็นอำหำรของมนุษย์และเป็นสำระส ำคัญที่ใช้ในอุตสำหกรรม เช่น กำรท ำกำว และกำวท ำ  

              กระดำษ 

        5.    ในอดีตกำรปลูกมันส ำปะหลังมีปัญหำโรคและแมลงศัตรูไม่มำกนักเกษตรไม่ต้องใช้สำรเคมีก ำจัดแมลง 
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25.     ข้อควำมต่อไปน้ีส่วนใดเป็นกำรแสดลงทรรศนะ 

  1) ปริมำณขยะอินเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยก ำลังเพ่ิมมำกข้ึนจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี /  2) ขยะ  

          อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศกว่ำร้อยละ 90 /  3) แม้ขยะประเภทน้ีจะมีส่วนประกอบของแร่   

          โลหะที่มีมูลค่ำสูง ท ำให้เกิดรำยได้ /  4) แต่ในแร่โลหะก็มีอันตรำยและเสี่ยงต่อมลพิษซึ่งมผีลกับชีวิตคนไทย /  5)   

          ผู้เก่ียวข้องทุกหน่วยงำนต้องร่วมมือกันเพ่ือด ำเนินกำรแก้ปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงจริงจงั 

 

         1.     ส่วนที่ 1     

         2.     ส่วนที่ 2 

         3.     ส่วนที่ 3     

         4.     ส่วนที่ 4 

         5.     ส่วนที่ 5 

 

26.     ข้อใดมีกำรแสดงทรรศนะ 

         1.    เทคนิคกำรท ำเครื่องสังคโลกกลุ่มบ้ำนเกำะน้อย จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรถ่ำยทอดมำต้ังแต่บรรพบุรุษ 

         2.    ผู้ผลิตเครื่องสังคโลกได้พยำยำมอนุรักษ์รูปแบบกำรท ำทั้งกำรหมักเน้ือดิน และกำรเขียนลวดลำย 

         3.    งำนสังคดลกสุโขทัยยังเป็นที่ต้องกำรของตลำด แต่ช่ำงที่ท ำมีน้อย ไม่สำมำรถผลิตได้ครั้งละมำกๆ 

         4.    กำรเพ่ิมมูลค่ำเครื่องสังคโลกต้องสร้ำงควำมรับรู้เก่ียวกับลวดลำย และภำครัฐควรสนับสนุนงำนด้ำนน้ีให้มำกข้ึน 

         5.    ลวดลำยของเครื่องสังคโลกเป็นลำยแบบธรรมชำติทั้งที่เป็นดอกไม้ และสัตว์ต่ำงๆ ซึ่งต่ำงกับของจีนและยุโรป 

 

 

 

 



       
13  

27.     ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อควำมต่อไปน้ี 

  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.... ปรับปรุงจำกกกหมำยเดิมโดยเพ่ิมโทษสูงข้ึนส ำหรับผู้ขับข่ีที่ไม่มี    

          หรือลืมพกพำใบอนุญำตขับข่ี เพ่ิมเสริมสร้ำงวินัยกำรขับข่ีและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน แนวควำมคิดดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ดี 

          เพรำะจะท ำให้ผู้ขับข่ีตระหนักและปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเครง่ครัด แต่กำรเพ่ิมโทษเก่ียวกับกำรใช้ใบอนุญำตขับข่ีจำก 

          เดิมค่ำปรับ 1,000 – 2,000 บำท เป็นจ ำนวนถึง 10,000 – 50,000 บำท กับโทษจ ำคุกจำกไม่เกิน 1 เดือน เป็นไม่เกิน 3    

          เดือน น้ัน อำจเกิดปัญหำได้เพรำะเป็นช่องทำงให้กับเจ้ำหน้ำท่ีบำงส่วนหำประโยชน์โดยทุจริตได้ง่ำย 

 

1.    กำรเพ่ิมโทษเก่ียวกับกำรใช้ใบอนุญำตขับข่ีสำมำรถลดอุบัติเหตุได้หรือไม่ 

2.    กำรปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับกำรใช้ใบอนุญำตขับข่ีสำมำรถลดอุบัติเหตุได้หรือไม่ 

3.    กำรเพ่ิมอัตรำโทษปรับและจ ำคุกทีสู่งมำกในร่ำง พ.ร.บ. ฉบับใหม่เหมำะสมหรือไม่ 

4.    พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบกฉบับที่ใช้ปัจจุบันไม่สำมำรถแก้ปัญหำวินัยกำรขับข่ีได้จริงหรือ 

5.    ร่ำง พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบกที่ปรับปรุงใหม่จะท ำให้ผู้ขับข่ีปฏิบัติตำมกฎจรำจรเครง่ครัดจรงิหรือ 

 

28.     ข้อใดเป็นข้อสนับสนุนประเด็ดกำรโต้แย้ง “ร่ำงพระรำชบัญญัติยำฉบับใหม่ที่ก ำหนดให้กลุ่มวิชำชีพอื่นสำมำรถจ่ำยยำได้   

          เหมำะสมหรือไม่” 

          1.    ทุกวิชำด้ำนสุขภำพจะสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้เพ่ือประโยชน์ของประชำชน 

          2.    พยำบำลวิชำชีพมีควำมรู้เรื่องยำเพียงพอที่จะปฏิบัติงำนกับผู้ป่วยและประชำชนได้ 

          3.    บำงกลุ่มวิชำชีพไม่ได้ศึกษำเรื่องยำมำโดยตรงท ำให้เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของประชำชน 

          4.    ถ้ำให้โรงพยำบำลหรือวิชำชีพอื่นจ่ำยยำได้จะท ำให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรในโรงพยำบำลได้รับควำมสะดวกมำกข้ึน 

          5.    พยำบำลซึ่งต้องท ำหน้ำท่ีจ่ำยยำแทนเภสัชกรในโรงพยำบำลเล็กๆ จะไม่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรผิดกฎหมำย 
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29.    ข้อใดมีกำรโน้มน้ำวใจ 

        1.    บ้ำงบำงหล่อได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนดีเด่นในระดับเขตตรวจรำชกำรของโครงกำรบ้ำนสวย – เมืองสุข 

        2.    ขอเชิญชวนเยำชนไทยมำร่วมกันเรียนรู้วิทยำศำสตร์และธรรมชำติวิทยำในงำน “มหกรรมวิทยำศำสตร์ 2561” 

        3.    คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชีจัดงำน “บทเพลงแห่งกำลเวลำ” รำยได้มอบให้มูลนิธิกำรกุศลหลำยแห่ง 

        4.    กระทรวงสำธำรณสุขส่งเสริมกำรปลูกและจัดหำขมิ้นชันที่มีคุณภำพป้อนให้โรงงำนผลิตยำองค์กำรเภสชักรรม 

        5.    ผู้เข้ำอบรมกำรช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐำนนอกจำกจะได้ควำมรู้ในกำรช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วยังได้รับสิทธิตรวจสุขภำพโดยไม่เสีย   

        ค่ำใช้จ่ำย 

 

30.     ข้อใดกล่ำวไมส่อดคล้องกับข้อควำมต่อไปน้ี 

  ยูเอวีหรือโดรน เป็นอำกำศยำนที่มีแรงขับเคลื่อนบินโดยอัตโนมัติ หรือควบคุมจำกระยะไกลโดยไม่มีผู้บังคับ   

           โดยสำรไปด้วย โดรนมีทั้งแบบใช้แล้วทิ้งหรือน ำกลับมำใช้ใหม่ และมีระวำงบรรทุกอำวุธหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ได้ ดังน้ัน   

           ขีปนำวุธหรือจรวดร่อนจึงไม่นับว่ำเป็นยูเอวี เพรำะอำกำศยำนดังกล่ำว ป็นอำวุธในตัวของมันเองที่ถูกส่งข้ึนไปเพ่ือใช้ใน  

           กิจกำรสงครำม 

 

          1.    เรำสำมำรถขนย้ำยสิ่งต่ำงๆ ไปกับโดรนได้ 

          2.    โดรนใช้กำรบังคับจำกระยะไกลโดยไม่ต้องมีผู้ขับ 

          3.    ขีปนำวุธเป็นอำกำศยำนที่ส่งข้ึนไปเพ่ือกำรท ำลำยล้ำง 

          4.    ขีปนำวุธและโดรนต่ำงก็เป็นอำกำศยำนไร้ผู้ขับแต่มีวิธีใช้ต่ำงกัน 

          5.    ทั้งโดรนและขีปนำวุธเมื่อปล่อยออกไปแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 
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31.     ข้อใดไมส่อดคล้องกับข้อควำมต่อไปน้ี 

  หลำยคนรู้จักอินเดียในฐำนะต้นก ำเนิดศำสนำส ำคัญของโลก จำกสถำนที่ท่องเท่ียว ได้แก่ ทัชมำฮำล และจำก  

          บุคคลส ำคัญ คือ มหำตมะ คำนธี ผู้น ำกำรเรียกร้องเอกรำชจำกอังกฤษ แต่พวกเขำยังเข้ำใจอินเดียผิดว่ำ ชำวอินเดียส่วน  

           ใหญ่เป็น “มังสวิรัติ” เพรำะรับประทำนมังสวิรัติมำกถึง 480 ล้ำนคน คอลัมนิสต์ชำวอินเดียจึงเขียนบทควำมอธิบำยว่ำ   

           ควำมจริงแล้วชำวอินเดียส่วนใหญ่หรือรำวร้อยละ 60 รับประทำนเน้ือสัตว์ มีคนรับประทำนมังสวิรัติร้อยละ 40 จำก  

           ประชำกรทั้งสิ้น 1,200 ล้ำนคน ด้วยเหตุเช่นน้ีจึงอำจกล่ำวให้ถูกต้องว่ำ “อินเดียเป็นประเทศที่มีประชำชนรับประทำน 

           มังสวิรัติมำกท่ีสุดในโลก” 

 

           1.    อินเดียเป็นชำติที่เคร่งครัดศำสนำจึงมีประชำกรรับประทำนมังสวิรัติมำกท่ีสุด 

           2.    จำกสถิติพบว่ำ ประชำกรอินเดียรับประทำนเน้ือสัตว์มำกกว่ำรับประมำนมังสวิรัติ 

           3.    อินเดียมีชื่อเสียงด้ำนศำสนำส ำคัญ สถำนที่ทองเท่ียว และบุคคลส ำคัญทำงกำรเมือง 

           4.    คอลัมนิสต์ชำวอินเดียต้องกำรอธิบำยให้คนทั่วไปเข้ำใจเรื่องเก่ียวกับอินเดียอย่ำงถูกต้อง 

           5.    จ ำนวนประชำกรที่มีมำกมำยของอินเดียท ำให้สรุปได้ว่ำชำวอินเดียรับประทำนมังสวิรัติมำกท่ีสุดในโลก 
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32.     จำกข้อควำมต่อไปน้ี “ปุ๋ยสั่งตัด” มีควำมหมำยตำมข้อใด 

  โครงกำรจัดหำปุ๋ยสัง่ตัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณม์ุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้  

          เหมำะสม เน้นให้ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและตรงตำมควำมต้องกำรธำตุอำหำรของพืช ซึ่งจะช่วยแต่งเติมกำรใช้ปุ๋ยได้  

          ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ท้ังยังได้ปุ๋ยท่ีมีอำหำรพืชเหมำะสมตำมค่ำวิเครำะห์ธำตุอำหำรพืชที่เป็นปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม 

          เกษตรกรต้องวิเครำะห์ดินรำยแปลงเพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในกำรจัดหำปุ๋ยสั่งตัดได้ 

 

        1.    ปุ๋ยธรรมชำติที่มีคุณสมบัติพิเศษเพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมี 

        2.    ปุ๋ยท่ีผสมให้มีสัดส่วนของสำรอำหำรสูงกว่ำปกติ 

        3.    ปุ๋ยท่ีมีรำคำต่ ำเพ่ือช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกร 

        4.    ปุ๋ยท่ีใช้ได้เฉพำะกับดินที่มีกำรวิเครำะห์สำรอำหำรพืชแล้ว 

        5.    ปุ๋ยท่ีผลิตให้มีสำรอำหำรเหมำะกับชนิดของพืชและผลกำรตรวจสภำพดิน 

 

33.     จำกข้อควำมต่อไปน้ี “กำรสร้ำงสรรค์” มคีวำมหมำยตรงตำมข้อใด 

  “กำรสร้ำงสรรค์” เป็นกำรสร้ำงให้มีข้ึนเพ่ิมข้ึน มักจะตรงข้ำมกับกำรท ำลำยกำรผลิตในทำงเศรษฐกิจโดยปกติ  

         จะเกิดกำรท ำลำยพร้อมไปด้วย เช่นท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ กระบวนกำรผลิตบำงครัง้ปล่อยของเสียไปในอำกำศ หรือลง  

          ไปในดินในน้ ำ เป็นต้น กำรผลิตต้องท ำด้วยควำมรอบคอบเพ่ือก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงำมท ำให้เกิดประโยชน์สุข และท ำให้ชีวิต 

          มนุษย์ดีข้ึน สังคมดีข้ึน จึงจะนับเป็นกำรสร้ำงสรรค์ 

 

         1.    กำรท ำสิ่งใหม่ให้เกิดผลดี 

         2.    กำรท ำให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงปรำกฏข้ึน 

         3.    กำรผลิตที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

         4.    กำรใช้ทรัพยำกรโดยไม่ให้เกิดผลเสีย 

         5.    กำรใช้ควำมรู้ในกำรผลิตทำงเศรษฐกจิ 
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34.     ข้อใดไมใ่ช่สิ่งที่ผู้เขียนหวำดหว่ัน 

  สภำวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสำยพำนแห่งมหำสมุทร ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนน้ ำในมหำสมุทรให้หมุนเวียนไป    

          ทั่วโลกอย่ำงเป็นระบบ กำรเปลี่ยนแปลงของน้ ำแน่นอนว่ำย่อมสะเทือนไปถึงเผ่ำพันธ์ุบนโลก สภำวะโลกรอ้นที่ก ำลังแผ่   

          กว้ำงจะชะลอกำรไหลเวียนของสำยพำนแห่งมหำสมุทร เป็นเหตุให้เดือดร้อนกันไปทั่ว เช่นเกิดสภำพอำกำศรุนแรงข้ึน  

          ระดับน้ ำทะเลสูงข้ึน และสิ่งที่ส ำคัญเพ่ิมโอกำสให้เกิดกำรปิดสำยพำนแห่งมหำสมุทรอย่ำงถำวร นับเป็นสิ่งที่น่ำหวำดหว่ัน 

          เหลือเกิน 

 

1.    ภูมิอำกำศแปรปรวนมำกข้ึน 

2.    บริเวณชำยฝั่งมหำสมุทรมีน้ ำท่วมสูง 

3.    สิ่งมีชีวิตทั้งหลำยสูญพันธ์ุไปจำกโลก 

4.    ชีวิตคนสัตว์พืชประสบปัญหำอย่ำงหนัก 

5.     ระบบกำรเคลื่อนที่ของน้ ำในมหำสมุทรยุติลง 
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35.     ข้อใดเป็นประเด็นส ำคัญของข้อควำมต่อไปน้ี 

  กำรเท่ียวชมธรรมชำติในถ้ ำเป็นกิจกรรมที่น่ำต่ืนเต้น ผู้เข้ำชมได้เรียนรู้เก่ียวกับธรณีวิทยำ หินงอก หินย้อย และ   

          ประวัติศำสตร์จำกภำพเขียนสี ถ้ ำส่วนใหญ่สำมำรถเท่ียวชมได้ตลอดปี ถ้ ำบำงประเภทที่มีน้ ำไหลหรือล ำธำรลอดควรเท่ียว  

          เฉพำะฤดูร้อนเท่ำน้ัน ถ้ ำท่ีติดทะเลบำงแห่งจะเท่ียวได้เฉพำะช่วงน้ ำลง หำกต้องไปเที่ยวควรศึกษำข้อมูลเพ่ือควำมปลอดภัย   

          เช่น ประวัติดินถล่ม น้ ำท่วม ไม่ควรเท่ียวถ้ ำท่ียังไม่มีกำรส ำรวจ 

 

1.    ประเภทต่ำงๆของถ้ ำ 

2.    ประโยชน์ของกำรเท่ียวชมถ้ ำ 

3.    ค ำแนะน ำในกำรเท่ียวชมถ้ ำ 

4.    ลักษณะของถ้ ำท่ีเป็นอันตรำย 

5.    ควำมงำมของถ้ ำตำมธรรมชำติ 

. 
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36.     ข้อใดเป็นสำระส ำคัญของข้อควำมต่อไปน้ี  

  เครื่องแต่งกำยในสมัยโขนมีขนบมำแต่โบรำณ ประดิษฐ์ให้วิจิตรตระกำรตำโดยเลียนแบบมำจำกเครื่องทรงของ  

          พระมหำกษัตริย์ หัวโขนเป็นเครื่องประดับศรีษะแสดงถึงยศถำบรรดำศักด์ิและต ำแหน่งของตัวละครแต่ละกลุ่ม คือ เทวดำ  

          พระยักษ์ และลิง สีของเสื้อผ้ำจะบ่งบอกถึงสีผิวกำยของตัวละคร เช่น พระรำมและทศกัณฐ์มีกำยสีเขียวเครื่องนุ่งห่มจงึเป็น  

          สีเขียว หนุมำนมีกำยสีขำวเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นสีขำว 

 

          1.    สีกำยของตัวละครในโขนเป็นไปตำมเครื่องสีเครื่องนุ่งห่ม 

          2.    เครื่องแต่งกำยของตัวละครในโขนมีศิลปะที่งดงำม 

          3.    กำรแต่งกำยในกำรแสดงโขนมีลักษณะเฉพำะตำมแบบแผนที่ก ำหนด 

          4.    ฐำนะและต ำแหน่งของตัวละครโขนในแต่ละกลุ่มดูได้จำกเครื่องแต่งกำย 

          5.     โขนเป็นกำรแสดงข้ันสูงจึงใช้เครื่องแต่งกำยที่เลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ 

 

37.     ข้อใดเป็นสำระส ำคัญของข้อควำมต่อไปน้ี  

  รถว่ิงย้อนศรสวนทำงกับรถที่มำอย่ำงปกติ คนขับข่ีด้วยควำมเร็วสูง ฝ่ำไฟแดงอย่ำงท้ำทำย ขับข่ีหรือจอดบน  

          ทำงเท้ำอย่ำงสบำยใจ เยำวชนที่ยังไม่มีใบขับข่ีก็ออกถนนชนิดที่พ่อแม่ออกจะภูมิใจด้วยซ้ ำ ในขณะที่คนที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

          ด้วยเลยบำงครั้งกับเป็นเหย่ืออุบัติเหตุจนบำดเจ็บหรือถึงกับเสียชีวิต 

 

1.     กำรขับข่ียำนยนต์อย่ำงผิดกฎหมำยมีหลำยลักษณะ 

2.     กำรบังคับใช้กฎหมำยควบคุมกำรขับข่ีควรกระท ำอย่ำงจริงจัง 

3.     กำรแก้ปัญหำกำรขับข่ีที่ไม่ปลอดภัยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิง 

4.     กำรขับข่ีอย่ำงผิดกฎหมำยก่อให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงถึงชีวิต 

5.     กำรสร้ำงจิตส ำนึกของพ่อแม่เก่ียวกับกำรขับข่ีของลูกเป็นเรื่องส ำคัญ 
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38.     ส่วนใดเป็นกำรสรุปควำมคิดของผู้เขียนข้อควำมต่อไปน้ี 

  1) สังคมไทยได้กลำยเป็นสังคมที่นิยมตะวันตก ของนอก นักเรียนนอก วัฒนธรรมฝรั่ง /  2) หลำยคนยกย่อง  

          ควำมเป็นอยู่และบริโภคเทคโนโลยีและผลผลิตของชำติตะวันตก /  3) ควำมรู้ที่ไปเรียนจำกต่ำงประเทศ แม้เป็นวิชำท่ี  

          เฉพำะเจำะจงไม่มีใครรู้จัก ไม่สัมพันธ์กับชีวิตไทย ก็ได้รับกำรยกย่อง /  4) ใครที่พูดเรื่องเหล่ำน้ีกลำยเป็นนักวิชำกำรชั้น 

          ยอดระดับนำนำชำติ /  5) แต่ควำมรู้น้ันไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย ไม่ใช่เพ่ือกำรพัฒนำไทย เพรำะผู้พูดไม่รู้อะไร  

          เก่ียวกับใครเลย 

 

          1.    ส่วนที่ 1  และ  3 

          2.    ส่วนที่ 1  และ  4 

          3.    ส่วนที่ 2  และ  4 

          4.    ส่วนที่ 2  และ  5 

          5.    ส่วนที่ 3  และ  5 
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39.     จำกข้อควำมต่อไปน้ี “ปีกนก” หมำยถึงอะไร 

  นักเขียนต่ำงมำร่วมกันเพ่ือประกวดผลงำนที่เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศสมำชิกกลุ่มล ำโขง   

         ทุกคนพยำยำมถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชีวิตของผู้คน 2 ฝั่งน้ ำ นักเขียนเปรียบเหมือนนกซึ่งบินได้เพรำะวัฒนธรรมของชำติตน  

         พวกเขำยังต้องเก็บเกี่ยววิถีชีวิตของเพ่ือนสมำชิกที่มีควำมหลำกหลำย แล้วยังเลือกสิ่งเหล่ำน้ันมำเสริม “ปีกนก” ให้ 

         แข็งแกร่งมำกข้ึน บินได้ไกลได้สูงย่ิงๆข้ึนไป 

 

1.     ผลงำนของผู้เขียน 

2.    คุณภำพของผู้เขียน 

3.    ประสบกำรณ์ของผู้เขียน 

4.    ฝีมือในกำรสร้ำงงำนเขียน 

5.    ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศสมำชิก 
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40.    ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อควำมต่อไปน้ี 

  พลังงำนเป็นจ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ และทวีควำมส ำคัญย่ิงๆ ข้ึนเมื่อกระแสโลกำภิวัตน์ ปัจจุบันกำร  

        พยำยำมแสวงหำพลังงำนเพ่ือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ท ำให้พลังงำนนิวเคลียร์ได้รับกำรพิจำรณำเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือ     

        ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดโครงกำรโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ซึ่งใช้พลงังำนควำมร้อนจำกเครื่องปฏิกรณนิ์วเคลียร์ ย่ิงไป   

        กว่ำน้ันโรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ยังปรำศจำกมลพิษ ช่วยชะลอกำรเกิดภำวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

 

        1.    แนะน ำให้รู้จักพลังงำนนิวเคลียร์ 

        2.    สนับสนุนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 

        3.    ชี้แจ้งกำรท ำงำนของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 

        4.    อธิบำยประโยชน์ของพลังงำนนิวเคลียร์ในยุคโลกำภิวัฒน์ 

        5.    เตือนให้พิจำรณำข้อดีข้อเสียของกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 
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41.     ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อควำมต่อไปน้ี 

  ในแต่ละวันเฉลี่ยแล้วคนไทยหยิบมือถือข้ึนมำดูถึง 150 ครั้ง และใช้เวลำจ้องมองมือถือมำกถึง 5 ชั่วโมง กำร  

          เล่นมือถือก่อนนอนท ำให้หลับยำก เพรำะร่ำงกำยตอบสนองต่อแสงสีน้ ำเงินท ำให้รู้สึกต่ืนตัว และยับยั้งกำรหลั่งฮอร์โมนเม 

          ลำโทนินจึงไม่รู้สึกง่วง บำงคนเข้ำนอนไปพร้อมๆ กับมือถือ จำกสถิติพบว่ำคนอเมริกันร้อยละ 60 วำงมือถือไว้บนเตียงนอน     

          ร้อยละ 40 นอนน้อยกว่ำท่ีแนะน ำคือควรนอนวันละ 7 ชั่วโมง กำรนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อภูมิคุม้กันของร่ำงกำย 

 

          1.    วิเครำะห์สำเหตุต่ำงๆ ที่ท ำให้คนนอนไม่หลับ 

          2.    ให้ข้อมูลกำรเสพติดมือถือในชีวิตประจ ำวันของคนไทย 

          3.    แนะน ำให้นอนหลับอย่ำงเพียงพอซึ่งจะส่งผลดีต่อร่ำงกำย 

          4.    อธิบำยผลกระทบต่อสุขภำพที่มำจำกกำรเล่นมือถือก่อนนอน 

          5.    เล่ำถึงพฤติกรรมกำรใช้มือถือของคนไทยและคนอเมริกำในปัจจุบัน 

 

42.     ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อควำมต่อไปน้ี 

  พำรำเบนคือสำรเคมีที่อยู่ในกลุ่มของสำรกันเสีย มีคุณสมบัติยับยั้งกำรท ำงำนของเชื้อโรคต่ำงๆ จงึท ำให้  

          ผลิตภัณฑ์ไม่เน่ำเสีย คงสภำพกำรใช้งำนต่อได้ อย่ำงไรก็ตำมอันตรำยจำกพำรำเบนคือเป็นตัวก่อมะเร็ง ทำงเลือกที่  

          ปลอดภัยคือกำรใช้สำรกันเสียท่ีเป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ เช่น สำรสกัดจำกเปลือกสน เปลือกต้นพะยอม  

 

          1.    ชี้ให้เห็นอันตรำยของสำรเคมีพำรำเบน 

          2.    ชี้แจงคุณสมบัติของสำรสกัดธรรมชำติ 

          3.    แนะน ำให้ผู้ผลิตใช้สำรกันเสียจำกธรรมชำติ 

          4.    อธิบำยสำเหตุที่ต้องใช้สำรกันเสียในผลิตภัณฑ์ 

          5.    เตือนให้ผู้บริโภคเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ที่ปรำศจำกสำรเคมี 
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43.     ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อควำมต่อไปน้ี 

  “อะไรนะ คุณชมว่ำก ำแพงน้ีงดงำมได้อย่ำงไร ไม่เห็นหรอว่ำมีอีก 2 ก้อน ก่อไม่เรียบร้อยย่ืนออกมำจำกพ้ืน   

 ก ำแพง” 

  “เห็นครับ ผมก็เห็นอิฐที่ก่ออีกเป็นร้อยก้อนที่เรียงเป็นระเบียบ งดงำมไม่มีท่ีติ” 

 

         1.    ควรละเลยข้อบกพร่องของสิ่งต่ำงๆ 

         2.    ควรสนใจเฉพำะส่วนที่มีปริมำณมำกของสิ่งต่ำงๆ เท่ำน้ัน 

         3.    ควรให้ควำมส ำคัญแก่สิ่งที่ถูกต้องดีงำมมำกกว่ำส่วนบกพร่อง 

         4.    ควรยอมรับว่ำสิ่งต่ำงๆ จะต้องมีข้อบกพร่องแทรกอยู่ด้วยเสมอ 

         5.    ควรตระหนักว่ำสิ่งที่แตกต่ำงกับส่วนอื่นท ำให้สิ่งน้ันมีอัตลักษณ์ของตัวเอง 

 

44.     ข้อใดเป็นแนวคิดส ำคัญของข้อควำมต่อไปน้ี 

  ไวโอลินเก่ำตัวหน่ึง เมื่อมันอยู่ในมือของนักดนตรีมีชื่อ มันกลำยเป็นไวโอลินที่มีเสียงไพเรำะ มีรำคำ กลับกัน   

          หำกมันอยู่ในร้ำนขำยของเก่ำ ก็ไม่ต่ำงอะไรกับไวโอลินธรรมดำๆ ท่ีไม่มีรำคำ ม้ำตัวหน่ึงมันอยู่กับชำวไร่ มันเป็นเพียงสัตว์  

          เพ่ือเป็นพำหนะขนย้ำยพืชผล แต่หำกมันอยู่กับแม่ทัพ มันอำจกลำยเป็นม้ำศึกที่น ำชัยชนะมำสู่กองทัพ 

 

          1.    สิ่งทั้งหลำยในโลกน้ีมักอยู่เป็นคู่ 

          2.    ของเก่ำมักมีค่ำไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึง 

          3.    คนเรำควรท ำภำรกิจให้ตรงตำมควำมถนัดของตน 

          4.    สิ่งต่ำงๆ อำจมีคุณค่ำมหำศำลเมื่ออยู่กับผู้มฝีีมือในกำรใช้ 

          5.     ผู้มีปัญญำมักปรับใช้ทุกสิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
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45.     ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อควำมต่อไปน้ี 

  คุณต้องกำรเป็นเจ้ำของบริษัทไหม ต้องกำรเป็นเศรษฐีไหม แน่นอนว่ำทุกคน “อยำก” แต่จะไม่มีทำงเป็นจริงได้  

         ถ้ำมัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือท ำ เรำต้องวำงเป้ำหมำยสูงเข้ำไว้ เพรำะไม่เสียหำยอะไร บำงครั้งควำมล้มเหลวอำจเป็นส่วนหน่ึง  

         ของควำมส ำเร็จได้ ขอให้แน่ใจว่ำได้ลงมือท ำและท ำทีละน้อย มันท ำบ่อยๆ ให้คิดว่ำสิ่งเดียวที่เรำต้องกำรก็คือ ควำมส ำเร็จ  

         อันย่ิงใหญ่ท่ีรอเรำอยู่ 

 

         1.    เรำควรคิดใหญ่ แล้วเริ่มท ำจำกจุดเล็กๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

         2.    แรงบันดำลใจท ำให้คนเรำเกิดกำรต้ังเป้ำหมำยในชีวิต 

         3.    คนที่ไม่รู้จักผิดพลำด คือคนที่ไม่เคยลงมือท ำอะไรเลย 

         4.     สิ่งที่น่ำกลัวในชีวิตมนุษย์คือกำรต้ังเป้ำหมำยไว้สูงเกินไป 

         5.    เป้ำหมำยไม่มีค ำว่ำเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เรำต้องต้ังใจจรงิ 
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46.     ข้อใดไมอ่ำจอนุมำนได้จำกข้อควำมต่อไปน้ี 

  น้ ำเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำจึงเป็นสิง่จ ำเป็น ตัวอย่ำง  

          หน่ึงของกำรใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำคือกำรพัฒนำแหล่งน้ ำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำพลังงำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน้ ำ  

          ขนำดเล็กเน่ืองจำกกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็กก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมำก นอกจำกน้ีไฟฟ้ำพลังน้ ำ  

          ขนำดเล็กยังใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและสำมำรถผลิตข้ึนได้เองในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

 

        1.    กำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังงน้ ำขนำดเล็กสำมำรถท ำได้ง่ำยและใช้ทุนน้อย 

        2.    ประเทศไทยควรมีกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็กทุกแหล่งน้ ำ 

        3.    กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและแหล่งพลังงำนควรนึกถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 

        4.    กำรใช้พลังงำนน้ ำกำรใช้แหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์ในกำรผลิตไฟฟ้ำถือว่ำใช้น้ ำอย่ำงคุ้มค่ำ 

        5.    กำรรสร้ำงไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็กนับเป็นกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภค 
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47.     ข้อใดอำจอนุมำนได้จำกข้อควำมต่อไปน้ี 

  ปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือท ำให้หุ่นยนต์ปัญญำประดิษฐ์หรือ AI ข้ึนแท่นแรงงำนคุณภำพ ซึ่ง  

         สำมำรถทดแทนกำรท ำงำนของมนุษย์ในด้ำนต่ำงๆ ใช้แทนสมอง เช่น คิดหรือตัดสินใจบำงเรื่องแทนค ำพูด เช่น ตอบรับใน   

         ระบบอัตโนมัติแทนกำรปฏิบัติงำน เช่น ตรวจวัตถุระเบิด เป็นแขนกลในโรงงำน อย่ำงไรก็ตำมในขณะน้ีหุ่นยนต์ก็ยังไม่  

         สำมำรถทดแทนมนุษย์ในเรื่องจิตใจ เช่น แสดงควำมจริงใจในงำนบริกำร แต่ในอนำคตก็น่ำจะพัฒนำเรื่องจิตใจในระดับ 

         เบื้องต้นได้บ้ำง 

 

         1.    มนุษย์ต้ังใจใช้หุ่นยนต์ในโรงงำนเฉพำะงำนที่เสี่ยงอันตรำยเท่ำน้ัน 

         2.    มนุษย์มุ่งมั่นที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้ก้ำวสู่กำรท ำงำนที่หลำกหลำยซับซ้อนย่ิงข้ึน 

         3.    มนุษย์มั่นใจว่ำในอนำคตหุ่นยนต์เข้ำมำทดแทนกำรท ำงำนของมนุษย์ได้ทุกมิติ 

         4.    หุ่นยนต์ยังขำดควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมคิดของตนเองและกำรเลือกสรรสิง่ต่ำงๆ 

         5.    ในอนำคตกำรพัฒนำหุ่นยนต์ให้มีอำรมณ์ควำมรู้สึกเป็นเป้ำหมำยส ำคัญที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
28  

48.     ข้อใดอำจอนุมำนได้จำกข้อควำมต่อไปน้ี 

  สิ่งมีชีวิตเช่น ตัวห้ ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ ท่ีน ำมำใช้ควบคุมศัตรูพืชได้เชื้อจลุินทรีย์ที่เป็นเชื้อรำบำงชนิดมี  

          คุณสมบัติเหมือนสำรเคมี สำมำรถก ำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้โดยไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และไม่มีฤทธ์ิ  

           ตกค้ำงในสิ่งแวดล้อม ที่ส ำคัญเกษตรกรสำมำรถผลิตใช้เองได้ 

 

           1.    จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อรำก ำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่ำสำรเคมี 

           2.    กำรใช้จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อรำก ำจัดศัตรูพืชชว่ยลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรได้ 

           3.    เกษตรกรที่ใช้สิ่งมชีีวิตตำมธรรมชำติเพ่ือควบคุมศัตรูพืชจะปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ 

           4.    เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ต้องกำรใช้สำรเคมีแต่ขำดควำมรู้เก่ียวกับจุลินทรีย์จ ำกัดศัตรูพืช 

           5.    เกษตรกรนิยมใช้ตัวห้ ำ ตัวเบียน มำกกว่ำกำรใช้จุลินทรีย์เพ่ือก ำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช 

 

49.     จำกข้อควำมต่อไปน้ี ข้อใดไม่ใช่บุคลิกลักษณะของผู้เขียน 

  เกือบสิบปีแล้วที่ข้ำพเจ้ำต้องมำท ำงำนอยู่ต่ำงแดน จ ำได้ว่ำเมื่อมำใหม่ๆ พูดภำษำไม่ค่อยคล่องแต่ก็ดีข้ึนแล้ว   

          กำรใช้ชีวิตโดยทั่วไปในบำงครั้งก็เหมือนไร้ญำติขำดมิตร รู้ว่ำถูกเจ้ำของประเทศกดข่ีอยู่บ้ำงแต่ก็เหมือนน้ ำท่วมปำกอะไร 

          ปรับตัวได้ก็ปรับไปเรำต้องอยู่ให้รอดเท่ำน้ัน 

 

         1.    อดทน 

         2.    มุมำนะ 

         3.    กล้ำหำญ 

         4.    มั่นใจในตัวเอง 

         5.    มีมนุษย์สัมพันธ์ 
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50.     จำกข้อควำมต่อไปน้ีข้อใดไม่ใช่ควำมผิดของเจ้ำของร้ำนวีดีโอ 

  ไม่ว่ำในตลำด นอกกระแส สัญชำติไหน เรำมีหมดเรำเป็นร้ำนแรกๆ ในกรุงเทพฯ ท่ีมีหนังบรรยำยไทย เรำเคย    

          จ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิของหนังมำกถึงเดือนละเจ็ดหมื่นบำท ควำมท่ีร้ำนเรำอยู่ใกล้มหำวิทยำลัยและแหล่งท่องเท่ียว ผู้ที่เดินเข้ำ  

          ออกร้ำนจึงมีทั้งอำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ก ำกับหนัง และนักท่องเท่ียว ยำมหลังเลิกงำนก็มีคนท ำงำนแวะเวียนเข้ำมำเช่ำวีดีโอไป  

          ดูกันในครอบครัว 

 

          1.    ควำมรุ่งเรืองของกิจกำร 

          2.    ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

          3.    ควำมหลำกหลำยของลูกค้ำ 

          4.    ควำมทันสมัยของภำพยนตร์ในร้ำน 

          5.    ควำมคิดริเริ่มในกำรเข้ำถึงผู้ชมวีดีโอ 

 


