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ภาษาไทย สามัญ 2565 

!. ข้อความในข้อใดมีความหมายกาํกวม 

 ". นกัเรียนที,มีความประพฤตดีิและทําประโยชน์ตอ่สงัคมได้รับทนุการศกึษา 

 I. การทอ่งเที,ยวแหง่ประเทศไทยจดัสมัมนาเพื,อสง่เสริมการทอ่งเที,ยวที,ภเูก็ต 

 P. ผู้สงูอายคุวรได้รับวคัซีนโควิด-"T เพื,อลดอาการป่วยรุนแรงและเสยีชีวิต 

 U. ความดีที,ไมส่ิ Vนสดุคือการบริจาคร่างกายและอวยัวะเมื,อเสยีชีวิตแล้ว 

 W. การบนัทกึวิธีทําขนมไทยเป็นตําราครั Vงแรกใน "แมค่รัวหวัป่าก็" 

3. ข้อใดมีคาํสะกดผิดทกุคาํ 

 ". อทุาหรณ์    อธุรณ์ 

 I. พรามณ์    อาพาธ 

 P. สณัฐาน    ศฤงคาร 

 U. พนาสนัฑ์    เผา่พนัธ์ 

 W. สขุสวสัดิ_    วิปลาส 

:. คาํที;ขีดเส้นใต้ข้อใดใช้คาํผิดความหมาย 

 ". หากเธอยงัสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อื,นเราจะตดัตอนเลกิคบ 

 I. เขาทําผิดคนเดียวแตค่นอื,นต้องตกกระไดพลอยโจนไปด้วย 

 P. เกิดอะไรขึ Vนกบัเพลนิพิศทําไมทําหน้าถมงึทงึไมยิ่ Vมแย้มเลย 

 U. บริเวณนี Vมีตานํ Vาผดุตามธรรมชาตทํิาให้มีนํ Vาไหลจากใต้ดนิตลอดปี 

 W. รถบรรทกุชนประสานงากบัรถสบิล้อทําให้หญิงตั Vงท้องตายทั Vงกลม 
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?. ข้อใดเป็นประโยคที;สมบรูณ์ 

 ". โครงการพฒันาแหลง่เสื,อมโทรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 I. การขยายผลการดําเนินงาน โครงการตา่ง ๆ ของชมุชนในท้องถิ,น 

 P. สญัญาความร่วมมือของหนว่ยงานภาคีสมาชิกทั Vงในเอเชียและสากล 

 U. สิ,งอํานวยความสะดวกในโครงการจดัสรรที,ดนิเขตเศรษฐกิจใหม ่

 W. ประชาชนในสงัคมเมืองมีวิถีชีวิตที,ดีขึ Vนจากการพฒันาระบบราง 

H. ข้อใดไม่เป็นประโยค 

 ". คณุลกัษณะพิเศษของข้าวหอมมะลคืิอมีรสชาตดีิ กลิ,นหอม และนุม่เหนียวพอดี 

 I. ผลติภณัฑ์ยางพาราของไทย ได้แก่ ยางรถยนต์ สว่นผสมยางมะตอย และถงุมืออนามยั 

 P. การปลกูอ้อยนิยมปลกูในพื Vนที,แห้งแล้งโดยเฉพาะจงัหวดันครสวรรค์ อดุรธานี และกาญจนบรีุ 

 U. อาหาร โปรตีนจากพืชได้รับความนิยมมากขึ Vนในกลุม่คนหนุม่สาวรุ่นใหมว่ยัทํางาน 

 W. โครงการอนรัุกษ์สตัว์ป่าและสิ,งแวดล้อมตามสภาวะการเปลี,ยนแปลงของโลก 

K. ข้อความส่วนใดใช้ระดบัภาษาต่างจากส่วนอื;น 

 ") เกาะขายหวัเราะตั Vงอยูบ่ริเวณด้านหลงัของเกาะกระดาดแหง่ท้องทะเลจงัหวดัตราด / I) มีลกัษณะเป็นเกาะ 

    เลก็ ๆ กลางทะเลที,มีต้นไม้ขึ Vนอยูก่ลางเกาะหนึ,งต้น / P) ลกัษณะทางกายภาพเหมือนเกาะในหนงัสอืการ์ตนูขายหวัเราะ  

     / U) จงึเป็นสถานที,ทอ่งเที,ยวโดยใช้การ์ตนูขายหวัเราะเป็นสื,อโปรโมทเกาะดงักลา่ว / W) ทําให้เกาะขายหวัเราะเป็นที, 

    รู้จกัในหมูน่กัทอ่งเที,ยวมากขึ Vน 

 ". สว่นที, " 

 I. สว่นที, I 

 P. สว่นที, P 

 U. สว่นที, U 

 W. สว่นที, W 
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R. ข้อความต่อไปนี Sส่วนใดไม่เป็นภาษาระดบัทางการ 

 ") สถานการณ์ปัจจบุนัอณุหภมิูเฉลี,ยของโลกร้อนขึ Vน ประมาณ "." - ".I องศาเซลเซียส / I) ความร้อนที,เพิ,มขึ Vน 

     และอณุหภมิูที,แตกตา่งกนัระหวา่งแผน่ดนิกบัทะเลทําให้เกิดความแปรปรวนทางสภาพอากาศ / P) ดงันั Vนเมื,ออณุหภมิู 

     โลกสงูขึ Vน สิ,งที,ตามมาคือสภาพอากาศจะเปลี,ยนแปลง / U ยิ,งโลกร้อนมากขึ Vนเทา่ไหร่ ความแปรปรวนก็ยิ,งมากขึ Vนเทา่นั Vน /  

     W) ผลกระทบที,จะเกิดขึ Vนบนผิวโลกคือ ปริมาณนํ Vาทะเลเพิ,มขึ Vน และเกิดภยัแล้ง 

 ". สว่นที, " 

 I. สว่นที, I 

 P. สว่นที, P 

 U. สว่นที, U 

 W. สว่นที, W 

T. สาํนวนใดควรเตมิลงในช่องว่างต่อไปนี S 

 ประนอมชอบไปสนใจเรื,องของคนอื,น จนทําให้ตวัเองได้รับความเดือดร้อน เธอไมน่า่ไปยุง่เรื,องของเขาเลย 

    ......................แท้ ๆ 

 ". มือไมพ่ายเอาเท้ารานํ Vา 

 I. มือถือสากปากถือศีล 

 P. ฟังไมไ่ด้ศพัท์จบัไปกระเดียด 

 U. แกวง่เท้าหาเสี Vยน 

 W. หมจูะหามเอาคานเข้าไปสอด 

V. ข้อใดใช้สาํนวนไม่ถกูต้อง 

 ". คณุลงุเลี Vยงฉนัมาตั Vงแตย่งัเลก็ แม้ทา่นเสยีไปแล้วฉนัก็ยงันกึถงึข้าวแดงแกงร้อน ของทา่นเสมอ 

 I. เดก็ ๆ ห้องนี Vซนมาก อยูไ่มนิ่,ง กระโดดโลดเต้นอยา่งกบัปลากระดี,ได้นํ Vา 

 P. เรื,องที,เธอมีปัญหากบัเขาก็นานมากแล้ว เธออยา่ไปฟืVนฝอยหาตะเข็บอีกเลย 

 U. ผมนั,งฟังเขาพดูมาเป็นชั,วโมงแล้ว ยงัจบัสาระไมไ่ด้ มีแตนํ่ Vาทว่มทุง่ผกับุ้งโหรงเหรง 

 W. คณะกรรมการกําลงัหารือให้ได้ข้อสรุป เธอกลบัชกัใบให้เรือเสยี พดูนอกประเดน็ 
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!X. ข้อใดแสดงเจตนาของผู้ส่งสารแตกต่างจากข้ออื;น 

 ". ตอนนี Vฉนัไมส่บาย อยากให้เธอชว่ยยืมหนงัสอืห้องสมดุให้ฉนัทีนะ 

 I. ปีนี Vฉนัคงไมไ่ด้ไปนิวซีแลนด์ เพราะจะเก็บเงินไปเที,ยวฟินแลนด์ในปีหน้า 

 P. โปรดสวมหน้ากากอนามยัและล้างมืออยูเ่สมอด้วยความปรารถนาดีจาก สสส. 

 U. ขอให้ทกุทา่นเข้าแถวตามลาํดบัเพื,อรอรับบริการจากเจ้าหน้าที, 

 W. ฉนัจะไปเชียงใหม ่วานเธอซื Vอตัiวรถไฟแบบเที,ยวเดียวแล้วฉนัจะโอนเงินให้ 

!!. ข้อใดใช้คาํราชาศัพท์ไม่ถกูต้อง 

 ". พระสงฆ์ฉนัจงัหนัเข้าที,ชาวบ้านจดัถวาย 

 I. พระเจ้าอยูห่วัทรงเสดจ็ถวายผ้ากฐิน 

 P. ผกัตบชวาใช้คําสภุาพวา่ ผกัสามหาว 

 U. ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายชมพูเ่พชรสายรุ้ง 

 W. รัชกาลที, W ทรงลงพระปรมาภิไธยในราชกิจจานเุบกษา 

!3. คาํในข้อใดสื;อความหมายได้มากกว่า ! ความหมายทกุคาํ 

 ". คนกลาง    ลาํแข้ง 

 I. มือถือ    หนุม่สาว 

 P. แมพิ่มพ์    ขบัไล ่

 U. หนาแนน่    ทอดสะพาน 

 W. แกะดํา    หวัคะมํา 

!:. คาํทบัศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คาํไทยแทนได้ทกุคาํ 

 ". ฟังก์ชั,น   แอ๊กชั,น    แอลกอฮอล์ 

 I. โบว์ลงิ   แอ๊ดว้านซ์   ฮี Vตเตอร์ 

 P. ฮนันีมนู   บรอกโคล ี   แบล๊กลสิต์ 

 U. ลอ็ก    อินเดก็ซ์    แอนนิเมชนั 

 W. แคมเปญ   ช็อกโกแลต   อินทีเกรต 

พิมพ์และเฉลยโดยแม่Jax @TutorJax



5

!?. ข้อใดมีเจตนาให้ข้อเสนอแนะ 

 ". การสร้างหุน่ยนต์ประดษิฐ์เป็นนวตักรรมที,ใช้แทนแรงงานมนษุย์อยา่งได้ผล 

 I. ในทกุสงัคมยอ่มมีคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม ่ควรทํางานร่วมกนัได้จะเกิดประโยชน์สงูสดุ 

 P. คําสอนของพระพทุธเจ้าได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกวา่สามารถปฏิบตัไิด้จริงตามหลกัทางวิทยาศาสตร์ 

 U. องค์การอนามยัโลกขึ Vนทะเบียนวคัซีนเพื,อรับรองการพิสจูน์แล้ววา่ปลอดภยัและมีประสทิธิภาพ 

 W. ประเทศไทยมีหลายภมิูภาค แตล่ะภมิูภาคจะมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

!H. ข้อใดตอบคาํถามได้สมเหตุสมผล 

      "ทําไมนานาประเทศเรียกร้องให้เปิดประเทศ ทั Vงที,การระบาดของโรคไวรัสโคโรนายงัทําให้มีผู้ตดิเชื Vอจํานวนมาก" 

 ". เพราะประชาชนต้องประกอบอาชีพและมีรายได้ 

 I. หากปิดประเทศตอ่ไปประชากร โลกขาดอาหาร 

 P. ประชาคมโลกเรียกร้องให้เปิดประเทศเพื,อตอ่สู้กบัโรค 

 U. ทกุประเทศเกิดภมิูคุ้มกนัหมู ่มีวคัซีนเพียงพอและมีงานวิจยั 

 W. เพราะมีวิธีตอ่สู้  คือ การกนัคว้าวคัซีนที,มีคณุภาพสงู 

!K. ข้อใดเป็นการอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์ 

 ". ใครๆ ที,รู้จกัลซิา่จะต้องชอบเธอเพราะเธอนา่รักและชอบความเป็นไทย 

 I. ประเทศไทยจะก้าวไกลต้องวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัโอกาสทางการตลาด 

 P. ความทนัสมยัของโลกดจิิทลัทําให้การศกึษาเปลี,ยนแปลงไปจากอดีตอยา่งสิ Vนเชิง 

 U. แม้เป็นสตัว์เดรัจฉานแตค่วามรักของแมที่,มีตอ่ลกูไมแ่ตกตา่งจากมนษุย์ 

 W. การบลูลี,เป็นการกลั,นแกล้งผู้ อื,นให้เสยีหาย อบัอาย และเป็นทกุข์จากการถกูคกุคาม 
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!R. ข้อใดเรียงลาํดบัความต่อไปนี Sได้ถกูต้อง 

      (") ป่าไม้สร้างความสมัพนัธ์ที,ซบัซ้อนตั Vงแตไ่ม้เลก็จนถงึไม้ใหญ่ได้ 

      (I) ตามธรรมชาตนํิ Vาเกิดจากความชุม่ชื Vนในป่าที,มีไม้ปกคลมุเขียวขจี 

      (P) ขนุเขาที,ให้กําเนิดต้นนํ Vาลาํธาร ยงัคงให้นํ Vาไมข่าดสาย 

      (U) พื Vนดนิที,อดุมสมบรูณ์สร้างธาตสุารอาหารให้แก่พรรณไม้ 

      (W) ทั Vงนํ Vา ป่าไม้ และดนิจงึมีความสมัพนัธ์ซึ,งกนัและกนั 

 1.  (1) - (3) - (2) - (5) - (4) 

 2.  (3) - (2) - (1) - (5) - (4) 

 3.  (2) - (3) - (1) - (4) - (5) 

 4.  (1) - (2) - (3) - (5) - (4) 

 5.  (5) - (1) - (2) - (3) - (4) 

!T. ข้อใดเรียงลาํดบัความต่อไปนี Sได้ถกูต้อง 

      (") ดงันั Vนหลกัสาํคญัในการพดูคือควรให้เหมาะสมกบักาลเทศะ 

      (I) มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมที,ดํารงชีวิตอยูร่่วมกนั 

      (P) การพดูเป็นวฒันธรรมอยา่งหนึ,งที,มนษุย์ใช้ในการสื,อสาร 

      (I) เมื,อมีการพบปะกนัหรือมาสงัสรรค์เป็นกลุม่ 

      (W) รูปแบบการพดูในโอกาสตา่ง ๆ จงึเกิดขึ Vนมากมาย 

 1. (2) - (3) - (4) - (5) - (1) 

 2. (1) - (2) - (4) - (3) - (5) 

 3. (3) - (I2) - (1) - (4) - (5) 

 4. (1) - (5) - (3) - (2) - (4) 

 5. (2) - (4) - (3) - (5) - (1) 
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!V. ข้อความนี Sการเขียนมีลักษณะเด่นอย่างไร 

 คําวา่ เข้า กบั ออก เป็นคําที,มีความหมายตรงกนัข้ามกนั เข้า หมายถงึ อาการที,เคลื,นไปข้างใน หรือทําให้เคลื,อน 

      ไปข้างไหน เชน่ เข้าบ้าน เข้าถํ Vา นอกจากนี V เข้า ยงัหมายถงึ หรือบรรจก็ุได้ เชน่ เข้าหีบ เข้า หมายถงึ ประสมหรือแทรก  

      เชน่ เข้ายาดํา และ เข้า หมายถงึ รวม เชน่ เข้าหุ้น เข้าทนุ หรือหมายถงึ รวมเป็นพวก เชน่ เข้าพรรค เข้าแถว เข้าข้าง 

 สว่น ออก หมายถงึ อาการที,เคลื,อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที,ปิดบงั เชน่ เลอืดออก แดดออก นอกจากนี V ออก ยงั 

      หมายถงึ เคลื,อนจากที, เชน่ รถออก ออก หมายถงึ ทําให้ ปรากฏ เชน่ ออกภาพทางโทรทศัน์ ออกลอตเตอรี,  

      ออก หมายถงึ ทําให้เกิดขึ Vนมีขึ Vน เชน่ ออกกฎหมาย 

 ". การใช้ถ้อยคําภาษา 

 I. การยกตวัอยา่ง 

 P. การเปรียบเทียบ 

 U. การเชื,อมโยงเนื Vอหา 

 W. การให้นิยาม 

3X. ข้อความต่อไปนี Sใช้โวหารประเภทใด 

 เกษตรแบบธรรมชาตทีิ,บรรพบรุุษปู่ ยา่ตายายเคยใช้มาปรับให้เข้ากบัความเจริญในปัจจบุนั ปรากฏวา่ผลผลติมี 

     คณุภาพ อีกทั Vงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตใิห้กลบัคืนสูค่วามสมบรูณ์ ที,สาํคญัคือผู้บริโภคปลอดภยัจากสารพิษ 

 ". เทศนาโวหาร 

 I. บรรยายโวหาร 

 P. อธิบายโวหาร 

 U. พรรณนาโวหาร 

 W. สาธกโวหาร 

3!. คาํประพนัธ์ต่อไปนี Sตคีวามได้ว่าผู้เขียนอยู่ในสภาพใด 

 หงอยปนเหงาเศร้าบวกซมึขรึมเคืองเครียด  ไมโ่กรธเกลยีดแตใ่จกายเหน็ดหนา่ยแสน 

      เหมือนไฟหมดระทดหมน่ท้อคนแคลน   แมกเมืองแมนแตไ่มห่มายมีใครมอง 

 ". คนขี Vเหงา 

 I. คนยากจน 

 P. คนสิ Vนหวงั 

 U. คนไร้เพื,อน 

 W. คนป่วยซมึเศร้า 
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33. ถ้าจะเขียนเรียงความเรื;อง "หยุดโควดิ-!V" ในส่วนของเนื Sอเรื;องควรมีข้อมูลสาํคัญตามประเดน็ในข้อใด 

 ". สถิตผิู้ ป่วย ข้อมลูการรักษา สถานการณ์รายวนั 

 I. นิยามความหมาย แหลง่กําเนิดโรค การแพร่ระบาด 

 P. การตรวจคดักรอง สถานที,สุม่เสี,ยง สถานรักษาพยาบาล 

 U. อาการของโรค การตดิตอ่ การปอ้งกนัและการรักษา 

 W. ขั Vนตอนการรักษา การใช้ยา การดแูลผู้ ป่วย 

3:. จากข้อความนี S ข้อใดเป็นสิ;งสาํคัญ 

 ความเข้าใจเป็นปัจจยัหนึ,งที,ทําให้เกิดการให้อภยั การให้อภยัจะนํามาซึ,งความรัก และความรักจะนํามาซึ,งความ 

     สขุภายในใจ อนัเป็นจดุเริ,มต้นของความสงบในสงัคม 

 ". ความเข้าใจ 

 I. การให้อภยั 

 P. ความรัก 

 U. ความสขุ 

 W. ความสงบ 

3?. ข้อความใดใช้ภาษากับเหตุผลต่างจากข้ออื;น 

 ". นี,ถ้าไมใ่ชเ่พราะใช้จา่ยฟุ่ มเฟือยซํ Vายงัเป็นผีการพนนัชีวิตเขาคงไมส่ิ Vนเนื Vอประดาตวัทั Vง ๆ ที,มีมรดกนบัล้าน 

 I. ยศตําแหนง่ของเขาในวนันี Vเริ,มมาจากการรักเรียนในวยัเยาว์เมื,อทํางานก็มุง่มั,นตั Vงใจด้วยความรับผิดชอบเสมอมา 

 P. นกักีฬาดงัอยา่งเขาใคร ๆ ก็วา่โชคชว่ยแตเ่บื Vองหลงัคือการฝึกซ้อมอยา่งหนกัและด้วยโค้ชฝีมือดีทุม่เทปลกุปั Vน 

 U. เหมาะแล้วกบัตําแหนง่ที,เธอได้สวยโดดเดน่ทรงเสห์ยิ,งกวา่นั Vนมีความฉลาดหลกัแหลมเสริมอีกแรง 

 W. ธรุกิจยั,งยืนเป็นที,ยอมรับมายาวนาน เรารักษามาตรฐานสนิค้าให้มีคณุภาพและการดแูลใสใ่จในบริการหลงัการขาย 
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3H. การแสดงเหตุผลข้อใดถกูต้อง 

 ". การขดุคคูลองให้กว้างขึ Vนและลกึลงทําให้นํ Vาระบายได้เร็ว และการเชื,อมคลองให้นํ Vาไหลลงสูท่ะเลจะเป็นการ 

     ปอ้งกนันํ Vาทว่มได้อีกวิธีหนึ,ง 

 I. การตดัไม้ทําลายป่าทําให้ป่าต้นนํ Vาไมมี่นํ Vา เป็นสาเหตขุองการเกิดภยัธรรมชาตสิง่ผลให้ประชาชนยากจนและ 

     อดอยาก 

 P. ทีมฟตุบอลชาตไิทยขยนัฝึกซ้อมทกุวนั แม้จะหนกัหนว่งเหนื,อยยาก แตก็่พยายามเพราะอยากให้ความฝันของ 

     คนไทยทั Vงชาตเิป็นจริง 

 U. ความกตญัxเูป็นเครื,องหมายของคนดีที,คนไทยได้รับการสั,งสอนมาตั Vงแตโ่บราณกาล จนกลายเป็นวิถีไทยที, 

     ทกุคนทําด้วยความเคยชิน โดยไมห่วงัผลตอบแทน 

 W. การมีสว่นร่วมของชาวบ้านในพื Vนที,ทําให้การระบาดของโรคตดิเชื Vอไวรัสโคโรนาเบาบางลง แตว่างใจไมไ่ด้   

     เมื,อไรที,การ์ดตก โรคนี Vมาเยือนได้เสมอ 

3K. การแสดงทรรศนะข้อใดมีความสมเหตุสมผล 

 ". ดชู้างให้ดหูาง ดนูางให้ดแูม ่เป็นจริงเสมอโดยเฉพาะสงัคมปัจจบุนั 

 I. มีคํากลา่ววา่ "ศีลเสมอกนั ยอ่มมีชีวิตร่วมกนั" ชีวิตคูจ่งึต้องมีนิสยัเดียวกนั 

 P. วฒันธรรมใหมย่อ่มกลนืกินวฒันธรรมเก่าเสมอเป็นสจัธรรม 

 U. การมีจิตใจบริการที,ดี เกิดขึ Vนได้กบัทกุคนที,มีความกระตือรือร้นและอทิุศตน 

 W. ตรรกะเป็นความจริงตามหลกัการไมส่ามารถเปลี,ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

3R. ข้อความนี Sแสดงทรรศนะลักษณะใด 

 สําหรับผมการฝึกฝนเป็นสิ,งสําคญั ผมไมเ่ชื,อเรื,องพรสวรรค์ ทกุอยา่งอยูที่,ความตั Vงใจจริงของแตล่ะคนวา่อยากจะ 

      ทําอะไร แล้วเขาทุม่เทให้กบัสิ,งที,เขาจะทํา หรือต้องการจะเป็นหรือไม ่พรสวรรค์จงึเป็นคํากลา่วขึ Vนมาเทา่นั Vน แตส่ิ,งสําคญั    

      ที,มีคา่ที,สดุสําหรับชีวติมนษุย์ก็คือ ความพยายามที,จะฝึกฝนตนเองให้สามารถทําในสิ,งที,ยากและอยากทําให้ได้และ  

     พยายามสร้างผลงานที,เป็นตวัเราให้ชดัเจนมากขึ Vน โดยแสวงหาวธีิการหรือความรู้เพิ,มเตมิเพื,อให้สิ,งที,เราเทา่นั Vนสมัฤทธิ_ผล 

 ". การอธิบาย 

 I. การชี Vแจง 

 P. การโต้แย้ง 

 U. การวิเคราะห์ 

 W. การวิจารณ์ 
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3T. ข้อใดใช้ภาษาโต้แย้งได้ถกูต้องเหมาะสม 

 ". ความคดิเหน็ที,มีตอ่ธรรมชาตขิองสตัว์ป่า ยงัเป็นข้อมลูที,ผิดจากความเป็นจริง 

 I. การแสดงความคดิเหน็นั Vนยงัมีข้อสรุปที,ต้องเพิ,มเตมิข้อมลูที,สบืค้นอยา่งมีวิจารณญาณอีกมาก 

 P. จากข้อมลูที,เสนอมานั Vนนา่สนใจมาก แตข่ออนญุาตเพิ,มเตมิความคดิเหน็ที,สอดคล้องกบัข้อมลูข้างต้น 

 U. ข้อเสนอแนะที,นําเข้าที,ประชมุเพื,อพิจารณาพบวา่ละเอียดดี แตย่งัขาดการคดิวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ 

 W. ข้อเสนอควรมีความชดัเจน แตน่า่จะมีหนทางที,ดีกวา่นี Vและไมค่วรเสี,ยงในสถานการณ์ปัจจบุนั 

3V. นํ Sาเสียงโน้มน้าวข้อใดไม่ถกูต้อง 

 ". "ร่วมด้วย ชว่ยกนั" เกิดขึ Vนเสมอในยามวิกฤต ิแสดงให้เหน็ถงึนํ Vาใจคนไทยไมทิ่ Vงกนั 

 I. ประชากรโลกสามารถชว่ยกนัดแูล ปอ้งกนัและร่วมมือรักษาความสมดลุของโลกได้ 

 P. นโยบายด้านการวางแผนการศกึษาตอ่ ต้องดคูวามถนดัและความเก่งของตวัเองก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 U. แม้มียอดผู้ ฉีดวคัซีนโควิด-"T อยูใ่นระดบัที,สามารถสร้างภมิูคุ้มกนัหมไูด้แล้วแตค่นไทยยงัต้องยกการ์ดสงู 

 W. สบูยี่,ห้อนี Vไมมี่ไขมนัสตัว์เจือปนและเพิ,มยาฆา่เชื Vอโรคจนสามารถปอ้งกนัโรคผิวหนงัและเชื Vอราที,เกิดจาก   

     แบคทีเรียได้ดีที,สดุ 

:X. โศกนาฏกรรมที;ร้ายแรงที;สุดคือข้อใด 

 แม้ความโกรธจะเป็นเพียงอารมณ์ซึ,งมีลกัษณะเป็นนามธรรมจบัต้องไมไ่ด้ แตค่วามสญูเสยี ซึ,งเป็นผลงานของ 

      ความโกรธนั Vนสามารถปรากฏเป็นรูปธรรมได้ทั Vงการทะเลาะวิวาทอาชญากรรม สงครามและการก่อการร้าย ล้วนแต ่  

      เป็นโศกนาฏกรรมที,ก่อกําเนิดจากความโกรธแทบทั Vงสิ Vน ไฟโทสะไร้ตวัตนนี Vสามารถเผาชีวิต ครอบครัว ชมุชน สงัคม  

      ประเทศและเผาโลกให้แตกดบัวอดวายอยา่งนา่สลดใจ 

 ". เผาโลก 

 I. เผาชีวิต 

 P. เผาสงัคม 

 U. เผาประเทศ 

 W. เผาครอบครัว 
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:!. ข้อความนี Sมีนัยตรงกับบทกลอนในข้อใด 

 ปราชญ์ชาวจีนได้กลา่วไว้วา่ “ชมคนด้วยวาจามีคา่ยิ,งกวา่มอบไขม่กุให้เป็นของขวญั  ทําร้ายคนด้วยวาจาสาหสั 

    กวา่ทิ,มแทงด้วยหอกดาบ" 

 ". เป็นมนษุย์สดุนิยมเพียงลมปาก  จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 

     แม้นพดูดีมีคนเขาเมตตา  จะพดูจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ 

 I. อนัอ้อยตาลหวานลิ Vนแล้วสิ Vนซาก  แตล่มปากหวานหไูมรู้่หาย 

     แม้นเจ็บอื,นหมื,นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั Vนเพราะเหน็บให้เจ็บใจ 

 P. ถงึบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัดิ_  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 

     แม้นพดูชั,วตวัตายทําลายมิตร  จะชอบผิดในมนษุย์เพราะพดูจา 

 U. จะพดูจาปราศรัยกบัใครนั Vน  อยา่ตะคั Vนตะคอกให้เคืองห ู

     ไมค่วรพดูอื Vออึ Vงขึ Vนมงึก ู   คนจะหลูล่ว่งลามไมข่ามใจ 

 W. สกัวาหวานอื,นมีหมื,นแสน  ไมเ่หมือนแม้นพจมานที,หวานหอม 

     กลิ,นประเทียบเปรียบควงพวงพะยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม 

:3. คาํว่า "เขม็นิ;ง" แปลความได้ว่าอย่างไร 

 เคยสงัเกตเข็มทิศกนัไหม จะต้องชี Vขึ Vนเหนือเสมอ หลกัการใช้เข็มทิศก็คือ เมื,อเข็มหยดุนิ,งชี Vตรงไปยงัทิศเหนือแล้ว      

       เราก็สามารถรู้ทิศอื,น ๆ ได้เชน่เดียวกบัเส้นทางชีวิต คณุต้องใช้เข็มประจําตนเป็นเครื,องชว่ยนําทางไมว่า่คณุจะไปทาง    

       ไหน ขอเพียงคณุกําหนดความมั,นใจเป็นทิศเหนือทําให้เข็มหยดุนิ,งในทิศนั Vน เมื,อเข็มนิ,งคณุก็รู้วา่ทิศรอบข้างคืออะไร  

       และควรจะไปทางไหนตอ่เป็นหลกัเบื Vองต้นในการจดัการกบัทกุสิ,งบนโลกใบนี V หากใจคณุไมนิ่,งคณุจะดทิูศตอ่ไปไมใ่ด้    

       หากฝืนเดนิตอ่คณุอาจหลงทางหรือหาทางออกไมพ่บก็เป็นได้เมื,อเข็มนิ,งคณุก็สามารถรู้ทิศรอบข้างคืออะไร 

 ". ความเที,ยงตรง 

 I. ความขดัเจน 

 P. ความมั,นใจ 

 U. ความตั Vงใจ 

 W. ความแนน่อน 
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PP. สาระสาํคญัของข้อความนี Vคือข้อใด 

 ไลโคปืน คือ สารสแีดงพบมากในมะเขือเทศ เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ปอ้งกนัการเสื,อมของเซลล์ตา่ง ๆ ใน  

      ร่างกาย มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ ออกฤทธิ_ดีกวา่เบต้าแคโรทีนและแอลฟ่าโทโคฟีรอลถงึ I และ "z เทา่ ตามลาํดบั  

      เป็นสารต้านอนมุลูอิสระที,ทรงพลงัที,สดุละลายได้ใน 

 ". ไลโคป็นเป็นสารสแีดง 

 I. มะเขือเทศมีใลโคปืนมาก 

 P. ไลโคป็นดีกวา่เบต้าแคโรทีนและอื,น ๆ 

 U. ไลโคปีนมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

 U. ไลโคปีนมีสารต้านอนมุลูอิสระที,ดีที,สดุ 

:?. ข้อความต่อไปนี Sสะท้อนความเชื;อของคนไทยที;เกี;ยวข้องกับเรื;องใดเป็นสาํคัญ 

 "ดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคลที,นิยมปลกูกนัมาก คนไทยเชื,อวา่ด้วยชื,อที, มีความหมายดีและสเีหลอืงดั,งทองจะชว่ย 

     เสริมชีวิตให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง รํ,ารวยเงินทอง อยูดี่มี 

 ". ความสขุ 

 I. ความก้าวหน้า 

 P. ความรํ,ารวย 

 U. ความเป็นสริิมงคล 

 W. ความเจริญรุ่งเรือง 

:H. ข้อความต่อไปนี Sมีนัยความหมายตรงกับข้อใด 

 "สาํเนียงสอ่ภาษา กิริยาสอ่สกลุ" เป็นภาษิตที,สอนให้เหน็ความสาํคญัตอ่การใช้วาจาวา่คําพดูร้ายที,มีราคา 

      ตั Vงบาท แตจ่ริง ๆ มีคา่เพียงสลงึเดียว และสลงึเดียวนี,เองที,นําพาชีวิตไปสูห่ายนะ หมดอนาคต โคน่มิตร เพิ,มศตัรู 

 ". ไม้ขีดไฟก้านเลก็ ๆ ก้านหนึ,งก่อให้เกิดทะเลเพลงิได้ 

 I. กระจกมวัหมองเพราะพดูร้ายโดยไมค่ดิ 

 P. กบในกะลายอ่มมองโลกภายนอกอยา่งด้อยคดิ 

 U. รอยร้าวจากตวัตกึยอ่มนําพาหายนะยิ,งใหญ่ 

 W. เรือรั,วรูเลก็ ๆ ยอ่มพายไมถ่งึฝั,ง จมสูก้่นธารา 
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:K. ข้อความต่อไปนี S ผู้เขียนสะท้อนแนวคดิสาํคัญเรื;องใด 

 ดอกบวังามแม้อยูใ่นหนองคลองละหาน เมื,อนํามาขึ Vนทิ Vงบชูา ยิ,งงดงามกวา่เดมิ 

 ". ความเคารพ 

 I. ความสดใส 

 P. ความบริสทุธิ_ 

 U. ความนอบน้อม 

 W. ความดี 

:R. ข้อความต่อไปนี Sผู้กล่าวมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

 "ข้อคดิสง่ท้ายก็คือ ก่อนที,จะคดิซื Vอบ้าน ที,ดนิ หรือห้องชดุเพื,อการอยูอ่าศยัหรือเก็งกําไรใด ๆ ก็ตาม ต้องศกึษา 

      ตลาดหาข้อมลูและไตร่ตรอง ช้า ๆ ได้พร้าเลม่งามนะครับ" 

 ". ตกัเตือน 

 I. แนะนํา 

 P. ให้ข้อคดิ 

 U. โน้มน้าวใจ 

 W. ให้ความรู้ 

:T. ข้อความต่อไปนี Sมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

 "มารยาทในสงัคมที, คนไทยทกุคนพงึมีทั Vงในการแตง่กาย การพดูจา การรับประทานอาหารและการเข้าสงัคม ซึ,ง

เป็นมารยาทพื Vนฐานนําไปปรับใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ควรต้องใสใ่จปฏิบตัก่ิอนจะมีใครตําหนิวา่เราไมมี่มารยาท" 

 ". ตกัเตือน 

 I. ตําหนิ 

 P. ให้ข้อคดิ 

 U. สั,งสอน 

 W. บอกกลา่ว 
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:V. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้เขียน 

 คนที,เปรียบเหมือนดาวฤกษ์ ที,มีแสงสวา่งในตวัเองและเพื,อให้แสงสวา่งสกุใสเพิ,มขึ Vนจงึต้องเร่งเรียนรู้และค้นคว้า 

     หาข้อมลูที,ผา่นการคดิวิเคราะห์ของตนเองอยา่งรู้เทา่ทนั ไมใ่ชเ่พียงเพื,อ "หิวแสง" 

 ". สั,งสอน 

 I. ชี Vแนะ 

 P. อบรม 

 U. นําเสนอ 

 W. ให้ความรู้ 

?X. ข้อใดคือเจตนาของผู้เขียน 

 ผู้ ที,เตบิโตมาด้วยข้าวกนับาตรหรือรู้จกักนัดีวา่เป็นเดก็วดั จะเข้าใจประเดน็สาํคญัของการจดังานวดัวา่ เป็นการ 

    จดักิจกรรมเพื,อลดชอ่งวา่งทางสงัคม เพราะกิจกรรมประกอบด้วยการทําบญุไหว้พระ ฟังเทศน์ และแสวงหาความ 

    สมดลุทางจิตใจ 

 ". อธิบายให้เข้าใจ 

 I. ชี Vแจงความเป็นจริง 

 P. บรรยายให้เหน็ภาพ 

 U. แสดงความคดิเหน็ 

 W. วิเคราะห์สถานการณ์ 

?!. ข้อความนี Sภาษามีความสาํคัญอย่างไร 

 ผู้ มีความฉลาดด้านภาษาเป็นผู้ มีความสามารถด้านการอา่นการเขียน รวมถงึการสื,อสารด้านการฟังและการพดู  

      มกัจะมีความสขุ สามารถใช้ภาษาได้อยา่งสละสลวย พดูนา่ฟังทําให้คนอื,นคล้อยตามได้ บางคนชอบการเขียน 

      สามารถเขียนเลา่เรื,องราวเป็นตวัอกัษรได้นา่ตดิตาม แตง่กลอนได้ดีและชอบอา่นหนงัสอื กลุม่คนที,มีความฉลาดทาง 

      ด้านภาษา ได้แก่ นกัเขียน นกักวี  นกัหนงัสอืพิมพ์ นกัการทตู นกัการเมือง นกัพดู เป็นต้น 

 ". ภาษาพาฉลาด 

 I. ภาษาพารอบรู้ 

 P. ภาษาพาสขุ 

 U. ภาษาพาก้าวหน้า 

 W. ภาษาพาสูอ่าชีพ 
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?3. ข้อใดเกี;ยวข้องกับคาํกล่าวนี S 

 "วฒันธรรมไทยเป็นมรดกของสงัคมไทย" 

 ". วฒันธรรมไทยมีคณุคา่ควรรักษาไว้ 

 I. วฒันธรรมไทยมีความเป็นมายาวนาน 

 P. วฒันธรรมไทยมีเอกลกัษณ์ชดัเจน 

 U. วฒันธรรมไทยพฒันาจิตใจให้ดีงาม 

 W. วฒันธรรมไทยถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ 

?:. ข้อใดอนุมานไม่ได้จากข้อความนี S 

 นกัวิทยาศาสตร์คนหนึ,งกลา่ววา่ "อารมณ์ทําให้เกิดความสนใจ และความสนใจทําให้เกิดการเรียนรู้" สั,งเร้าที,มี 

      ลกัษณะนี Vได้แก่ อะไรใหม ่ๆ อะไรที,มีการเคลื,อนไหว อะไรที,มีแสงวบูวาบฉดูฉาด รวมทั Vงอะไรที,แรง ๆ เชน่ กลิ,นแรง ๆ  

      เสยีงดงั ๆ คลื,นความถี, เป็นต้น ลกัษณะนี Vจะดงึดดูความสนใจของคนได้ดี 

 ". ดอกราตรีสง่กลิ,นยามคํ,าคืน 

 I. ชดุกีฬามียี,ห้อแขวนโชว์ไว้ในตู้  

 P. มือถือรุ่นนี Vเพิ,งวางขายในระบบ WG 

 U. ดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ 

 W. เดก็วยัรุ่นขี,มอเตอร์ไซค์กลางดกึ 

??. ข้อใดอนุมานได้ถกูต้อง 

 ชว่งเดือนสงิหาคมและกนัยายนเป็นชว่งฤดฝูนมีพายเุข้าประเทศไทยหลายลกูบางครั Vงตอ่เนื,องถงึเดือนตลุาคม มี 

      นํ Vาหลากมาทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง อาจทําให้นํ Vาทว่มกรุงเทพฯ ได้ 

 ". ทกุปีหน้าฝนนํ Vาทว่มกรุงเทพฯ 

 I. นํ Vาอาจทว่มกรุงเทพฯ หากมีพายเุข้า 

 P. หน้าฝนมีชว่งฝนตกหนกัระยะยาวถงึ P เดือน 

 U. กรุงเทพฯ เกิดนํ Vาทว่มได้ในฤดฝูน 

 W. ประเทศไทยฝนตกเพราะมีพายเุข้าหลายถกู 
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?H. ข้อใดอนุมานได้ด้วยหลักการเหตุผล 

 ". มนษุย์มีกรรม คือสจัธรรมของชีวิต 

 I. ทิ Vงขยะไมถ่กูที, หมดราศรีไปทั Vงเมือง 

 P. ครูเปรียบเสมือนพอ่แมค่นที,สองของลกู 

 U. งานคือเงิน เงินคืองาน บนัดาลสขุ 

 W. โควิด-"T โรคร้าย ทําลายมนษุย์หมดโลก 

?K. ข้อความต่อไปนี Sผู้พดูมีนํ Sาเสียงอย่างไร 

 "โดยสว่นตวัของผมกินได้หมดไมว่า่จะเป็นเนื Vอสตัว์แปรรูปหรืออาหารสกุ ๆ ดบิ ๆ เพราะถ้าจะเอาจริง มนัก็มีเชื Vอ.   

      โรคอยูแ่ล้วนั,นแหละ แตถ้่าไมค่ดิอะไรก็ไมมี่อะไร" 

 ". ไมวิ่ตก 

 I. ไมเ่ชื,อถือ 

 P. ไมใ่สใ่จ 

 U. ไมร้่อนใจ 

 W. ไมก่ลวั 

?R. ข้อความต่อไปนี Sผู้เขียนมีนํ Sาเสียงเช่นไร 

 การศกึษาที,มุง่เพียงสง่เสริมนกัเรียนให้เรียนรู้เรื,องหลกัการและทฤษฎี โดยละเลยความสาํคญัของการนําไปใช้ใน 

     ชีวิตจริงและขาดวิจารณญาณทําให้นกัเรียนหวัโต ตวัลบี แขนขาออ่นแรง ไร้สมอง ไมรู้่จกัคดิ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  

     นี,หรือคือการศกึษาที,ทําให้เกิดความงอกงาม 

 ". เหยียดหยาม 

 I. ดถูกู 

 P. เสยีดส ี

 U. ประชดประชนั 

 W. กระแนะกระแหน 
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?T. ข้อความต่อไปนี Sข้อใดคือแนวคดิสาํคัญ 

 การให้และการแบง่ปันจะสาํเร็จลงได้ต้องอาศยั "การให้โอกาส" เป็นจดุเริ,มต้นสาํคญัจดุหนึ,ง เชน่ ถ้าผู้ให้ต้องการ 

      จะให้แตถ่กูผู้ รับปฏิเสธการรับ การให้ก็เกิดขึ Vนไมไ่ด้ ดงันั Vน ผู้ รับจงึถือเป็นผู้ให้เชน่กนั เพราะเป็นผู้  "ให้โอกาส" การให้จงึ 

      เกิดขึ Vนอยา่งสมบรูณ์ 

 ". การให้กบัการรับเป็นสิ,งคูก่นั 

 I. การให้มีความสาํคญักวา่การรับ 

 P. การรับมีคณุคา่มากกวา่การให้ 

 U. การให้กบัการรับสาํคญัเทา่กนั 

 W. การรับเป็นการให้อยา่งหนึ,ง 

?V. จากข้อความนี Sสาระสาํคัญคือข้อใด 

 ชีวิตจะดีได้ ก็เพราะความฝักใฝ่ในการศกึษา ชีวิตที,ไมรู้่จกัการศกึษา จะเป็นชีวิตที,เจริญไมไ่ด้ แตก่ารศกึษาในที,นี V 

     ไมส่าํคญัวา่จะต้องศกึษาในโรงเรียน การศกึษาในโรงเรียนอาจจะมีความสาํคญัอยูบ้่าง ถ้าหากวา่ทําให้เราดีขึ Vนเจริญ 

     ขึ Vนอยา่งแท้จริง แตถ้่าศกึษาแล้วยิ,งทําให้เราเลวลงเรื,อย ๆ มีความเหน็แก่ตวัมากขึ Vน ยอ่มมิใชก่ารศกึษาที,ถกูทาง 

 ". การศกึษาจะมีอยูที่,ใดก็ได้ 

 I. ชีวิตจะดีได้ต้องใฝ่การศกึษา 

 P. การศกึษาในโรงเรียนไมส่าํคญั 

 U. การศกึษาที,ดีทําให้เราเจริญขึ Vนอยา่งแท้จริง 

 W. ชีวิตจะไมง่อกงามถ้าไมมี่การศกึษา 

HX. ข้อความต่อไปนี S ข้อใดคือแนวคดิที;ถกูต้อง 

 "ไข้ฤดใูบไม้ผล"ิ เป็นโรคชนิดหนึ,งที,เกิดในเมืองหนาว สว่นใหญ่เกิดกบัคนในสงัคมเมือง นบัเป็นโรคทางใจที,ขาด 

     ความรักความอบอุน่ จะมีอาการไข้ คลื,นไส้ วิธีการรักษา ต้องใช้สมนุไพรตามแพทย์แผนโบราณ คือ เดด็ยอดผกัที,เพิ,ง 

    งอกจากดนิ นํามายําและทานสด ๆ แตท่างการแพทย์ปัจจบุนัพบวา่ เป็นภาวะทางจิต ควรบําบดัรักษาตามอาการ 

 ". สมนุไพรรักษาโรคนี Vได้ 

 I. โรคนี Vเป็นโรคของคนเมืองหนาว 

 P. ความรักมีอิทธิพลตอ่สขุภาพ 

 U. คนสงัคมเมืองมีสภาพจิตใจออ่นแอ 

 W. การแพทย์ปัจจบุนัดีกวา่แผนโบราณ
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