
 
 

วิชาภาษาไทย 

 

แนวขอสอบภาษาไทย O-Net 

 

โดย 

อ.วรธน  อนันตวงษ 

 



แนวข้อสอบภาษาไทยโอเน็ต ม.6 ชุดที 1 

 

1.  ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 1.  ระยะการปลูกไม่ตอ้งเวน้ห่างมาก  จึงไดจ้าํนวนตน้มากกว่าปลูกดว้ยเมล็ด 

 2.  นอกจากนียงัออกช่อง่าย  ตดิลูกดก  มีขอ้เสียบา้งตรงทีตน้จะเอนลม้เมือพุ่มใหญ่ขนึ 

 3.  มะม่วงทาบกิงมีรูปทรงเป็นพุ่มกลม  ไม่สูงใหญ่เหมือนปลูกดว้ยเมล็ด 

 4.  ผูป้ลูกบางรายใชวิ้ธีเสริมโคนตน้โดยปลูกแลว้ทาบเป็น  2  โคนบา้ง  3  โคนบา้ง  เพือช่วยคาํยนั 

 5.  การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงศตัรูพืชจึงทาํไดง่้าย  ไม่ตอ้งปีนขนึสูง 

      ก. ขอ้ใดเรียงลาํดบัขอ้ความต่อไปนีไดถู้กตอ้ง 

 1.  4  3  2  1  5   2.  4  1  5  2  3   3.  3  2  4  1  5 

 4.  3  5  1  2  4   5.  5  1  3  4  2 

      ข.   เมือเรียงลาํดบัแลว้  ขอ้ใดเป็นลาํดบัที  3 

 1.  ขอ้  1   2.  ขอ้  2   3.  ขอ้  3 

 4.  ขอ้  4   5.  ขอ้  5 

 

2.   ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 ประธาน  “เราพิจารณารายงานการประชุมกนัเรียบรอ้ยแลว้  วาระต่อไปดิฉนัขอเขา้เรืองทคีา้งมาจาก 

      สัปดาห์ทแีลว้นะคะ  กรรมการทุกท่านกรุณาทบทวนตามรายงานการประชุมว่า  ทีประชุม....................... 

      ใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมระดมทุนเพือนาํมาพฒันาคุณภาพของคุณครูไปแลว้ ครังนีจะไดห้ารือรายละเอียด 

      กนัต่อ” 

      ก.  ขอ้ใดเหมาะสมทีจะเติมในช่องว่างของขอ้ความขา้งตน้ 

 1.  สนใจ   2.  อภิปราย   3.  ลงมต ิ

 4.  สนบัสนุน   5.  เชิญชวน 

      ข. ขอ้ความขา้งตน้ควรจดัอยูใ่นวาระใดของรายงานการประชุม 

 1.  วาระที  1  :  เรืองรับรองรายงานการประชุม  2.  วาระที  2  :  เรืองแจง้เพือทราบ 

 3.  วาระที  3  :  เรืองสืบเนือง    4.  วาระที  4  :  เรืองเสนอเพือพิจารณา 

 5.  วาระที  5  :  เรืองอืน  ๆ

 

  



3.   ใชข้อ้มูลบรรณานุกรมต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

  ผศ. ดร. มณีปิน  พรหมสุทธิรักษ.์  2551.  ประวติัวรรณคดีสันสกฤต, 

   พิมพค์รังที  2.  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

   นครปฐม  :  โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 

      ก. ขอ้ใดไม่ตอ้งเขียนในบรรณานุกรม 

 1.  ปีทีพิมพ ์   2.  ครังทีพิมพ ์   3.  สถานทีพิมพ ์

 4.  ผูพิ้มพเ์ผยแพร่  5.  คาํนาํหนา้ชือผูแ้ต่ง 

      ข. ในการเรียงลาํดบับรรณานุกรม ชือผูแ้ต่งในขอ้ใดควรอยู่ต่อจากบรรณานุกรมขา้งตน้ 

 1.  มณฑนา  ดวงประทีป  2.  มนตรี  อินทธนู  3.  ภกัดี  มาลยัวรรณ 

 4.  ปิยธิดา  งามยิง  5.  พรชนก  ศรีมณี 

 

4.   ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 ทีสถานีขนส่ง  กนกวรรณลืมกระเป๋าเอกสารไว ้ แต่ไมแ่น่ใจว่าลืมไวที้ใด  จึงไปติดตอ่สอบถาม 

เจา้หนา้ทีประจาํสถานีขณะรอเวลารถออก 

 กนกวรรณ  :  ขอโทษค่ะ  ดิฉนัลืมกระเป๋าเอกสารไวบ้ริเวณทีพกัผูโ้ดยสาร 

           “........................” 

 เจา้หนา้ทียกหูโทรศพัทติ์ดต่อไปยงัแผนกต่างๆ 

 เจา้หนา้ที  :  ผมติดต่อไปทีประชาสัมพนัธเ์ขาบอกว่ามีคนเก็บไดแ้ละนาํไปฝากไวที้ประชาสัมพนัธค์รับ 

        เดียวผมจะใหเ้จา้หนา้ทีไปนาํมาใหน้ะครับ 

 กนกวรรณ : ขอบคุณมากค่ะ 

      ก. คาํถามของกนกวรรณตามขอ้ใดเหมาะทีจะเติมในช่องว่างและมีเนือหาสอดคลอ้งกบัคาํตอบของ 

             เจา้หนา้ท ี

 1.  เห็นกระเป๋าเอกสารดิฉนัไหมคะ 

 2.  ทีนีมีคนมาแจง้เรืองของหายบ่อยไหมคะ 

 3.  ดิฉันจะไปแจง้ตาํรวจเรืองของหายไดที้ไหนคะ 

 4.  เขาพบกระเป๋าเอกสารของดิฉนัทีไหนคะ 

 5.  คุณกรุณาสอบถามเรืองกระเป๋าเอกสารใหดิ้ฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 

      ข. ขอ้ใดตรงกบัจุดประสงคข์องการถามของกนกวรรณตามทีท่านเลือกตอบในขอ้ ก. 

 1.  ขอคาํแนะนาํ   2.  ขอความช่วยเหลือ   3.  ขอความคิดเห็น 

 4.  แสดงความสนใจ  5.  ตอ้งการทราบขอ้เทจ็จริง 

 

  



5.   ขอ้ความใดจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง  (ก)  และ  (ข)  ของคาํประพนัธ์ต่อไปนี ตามลาํดบั 

   หิงหอ้ยยะยิบแยม้ เรืองไร 

  จุดตะเกียงจิตใจ   ......(ก)...... 

  ปลุกชีวิตกางใบ   โบยโบก 

  ลอยล่องชมโลกหลา้  ......(ข)......พาเพลิน 

      ก. 1.  โชติช่วง   2.  แจ่มจา้   3.  ผอ่งแผว้ 

 4.  รุ่งโรจน ์   5.  สุกสว่าง 

      ข. 1.  เรือยเลียว   2.  เปรมปรีดิ   3.  หลงใหล 

 4.  ตืนตา   5.  เริงร่า 

 

6.   ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 ลกัษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึนหรือลงไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัทางวิงในสนามบิน 

      และสามารถลอยตวันิงๆ อยูใ่นอากาศได ้

      ก. ขอ้ความขา้งตน้มีคาํบุพบทกีคาํ  (นบัคาํซาํ) 

 1.  1  คาํ  2.  2  คาํ  3.  3  คาํ  4.  4  คาํ  5.  5  คาํ 

      ข. ขอ้ความขา้งตน้มีคาํสนัธานกีคาํ 

 1.  1  คาํ  2.  2  คาํ  3.  3  คาํ  4.  4  คาํ  5.  5  คาํ 

 

7.   ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

 ขา้วโพดเป็นพืชไร่ทีปลูกไดใ้นสภาพอากาศของประเทศไทย การปลูกส่วนใหญ่อาศยันาํฝนเพียงอยา่งเดียว 

      ก. ขอ้ความขา้งตน้มีคาํนามกีคาํ 

 1.  4  คาํ  2.  5  คาํ  3.  6  คาํ  4.  7  คาํ  5.  8  คาํ 

      ข. ขอ้ความขา้งตน้มีคาํกริยาหลกักีคาํ 

 1.  3  คาํ  2.  4  คาํ  3.  5  คาํ  4.  6  คาํ  5.  7  คาํ 

 

8.   ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 ปลาหมึกชอบกินสัตวมี์ชีวิต ไม่กินพืช พวกทีอยู่ตามหนา้ดินจะกินกุง้ ปู และหอย 

      ก. ขอ้ความขา้งตน้มีพยางคค์าํเป็นกีพยางค ์ (นบัพยางคซ์าํ) 

 1.  13  พยางค ์   2.  14  พยางค ์   3.  15  พยางค ์

 4.  16  พยางค ์   5.  17  พยางค ์

      ข. ขอ้ความขา้งตน้มีพยางคค์าํตายกีพยางค ์

 1.  5  พยางค ์   2.  6  พยางค ์   3.  7  พยางค ์

 4.  8  พยางค ์   5.  9  พยางค ์



9.   จงเลือกคาํจากกลุ่ม  ก.  และ  จากกลุ่ม  ข.  ทีเหมาะสมเติมลงในช่องว่าง  (ก)  และ  (ข)  ตามลาํดบั 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...(ก)...ในพิธีเปิด  “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” 

      หลงัจากประธานจดังานกราบบงัคมทูลรายงานแลว้...(ข)...เปิดงาน 

      ก. 1.  เสด็จเป็นองคป์ระธาน   

 2.  เสด็จไปเป็นองคป์ระธาน  

 3.  เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธาน 

 4.  ทรงพระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธาน 

 5.  เสด็จทรงพระราชดาํเนินไปทรงเป็นองคป์ระธาน 

      ข. 1.  ทรงตรัส   2.  ทรงดาํรัส   3.  มีพระราชดาํรสั 

 4.  ทรงมีพระราชดาํรสั  5.  มีกระแสพระราชดาํรัส 

 

10. ใชข้อ้ความต่อไปนีตอบคาํถามขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข. 

 1)  มองเผนิๆ อาจนึกว่าคงมีกิจกรรมประเพณีอะไรสกัอย่างของชาวญีปุ่น / 2)  แต่เมือสังเกตดีๆ แลว้ 

      ซุม้อาหารในงานเป็นอาหารไทยทงัหมด / 3)  เมือเดินมุ่งตรงไปกลางสวนจะเห็นเวทีการแสดง 

      ศิลปวฒันธรรมของไทย / 4)  ซึงสรา้งรอยยิ มและเสียงปรบมือกึกกอ้ง / 5)  หลายคนออกปากชมความงาม 

      ของซุม้จดัแสดงผลไมจ้ากประเทศไทย 

      ก. ขอ้ความส่วนใดมีวจันภาษา 

 1.  ส่วนที  1   2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

 4.  ส่วนที  4   5.  ส่วนที  5 

      ข. อวจันภาษาประเภทใดไม่ปรากฏในขอ้ความขา้งตน้ 

 1.  ท่าทาง   2.  การเคลือนไหว  3.  การใชส้ายตา 

 4.  เครืองแต่งกาย  5.  การแสดงสีหนา้ 

 

11. สาระสําคญัของขอ้ความต่อไปนีอยูที่ส่วนใด 

 1)  โรงเรียนแห่งนีประสบความสาํเร็จในการบ่มเพาะใหน้กัเรียนมีคุณภาพและคุณธรรม / 2)  ศิษย ์

      ทุกคนจะเติบโตเป็นผูน้าํทีดีในอนาคต / 3)  ในขณะเดียวกนัก็มีจิตสาํนึกสาธารณะ / 4)  มีเครืองมือในการ 

      ประกอบอาชีพคอืความสามารถในการสือสารทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งเป็นธรรมชาติ / 5)   

      โรงเรียนกล่อมเกลาจิตใจใหศิ้ษยมี์ความรักศิลปะและดนตรีซึงจะช่วยสรา้งสุนทรียภาพ พฒันาการทีดีและ 

      ดุลยภาพ 

      1.  ส่วนที  1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 

 

  



12. ขอ้ความต่อไปนีมีประเด็นสาํคญัตามขอ้ใด 

 อากาศทีเราหายใจเขา้ไปจะผา่นเขา้ทางจมูก ผา่นลาํคอ หลอดลม แลว้เขา้สู่ปอด ขณะทีอากาศผ่านจมูก 

      ตอ้งผ่านโพรงจมูก โพรงจมูกจะทาํใหอ้ากาศอุ่นขึน และขบัสารเหลวออกมาเป็นนาํมูก ดกัสิงสกปรกจาํพวก 

      เชือโรค ฝุ่นละออง ไม่ใหเ้ขา้ไปในหลอดลมและปอด 

      1.  ทางผา่นของลมหายใจ  2.  หนา้ทีของโพรงจมูก  3.  ประโยชนข์องนาํมูก 

      4.  การทาํงานของปอด  5.  การหายใจเขา้ออก 

 

13. ขอ้ความต่อไปนีเสนอแนวคิดเรืองใด 

 ป่าชุมชนคอืป่าทีประชาชนในทอ้งถินไดรั้บมอบหมายใหดู้แลจดัการ ทุกคนในป่าชุมชนมีสิทธิใช ้

      ประโยชน์จากป่าอยา่งเป็นธรรม ป่าชุมชนทาํใหเ้กิดการพฒันาแบบยงัยนืแก่ชุมชน เพราะประชาชนชาวบา้น 

      ป่าตอ้งการความมนัคงในเรืองทีอยู่ทีทาํกิน ถึงแมท้ีดินป่าเป็นของรัฐก็ขอใหเ้ขาไดอ้ยูอ่าศยั เขาจะดูแลรกัษา 

      ป่าให้ดว้ยความเตม็ใจ 

      1.  ความพยายามรักษาป่า  2.  การแสวงประโยชน์จากป่า 3.  ความปรารถนาทีดินทาํกิน 

      4.  ความเป็นธรรมในการดูแลป่า 5.  การพฒันาป่าและสิงแวดลอ้ม 

 

14. ขอ้ใดอนุมานไดว่้าเป็นความคิดของผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนี 

 วรรณคดีมีบทบาทเหมือนงานศิลปะประเภทอืนๆ คอืสร้างความบนัเทิงใจและจรรโลงใจ ความบนัเทิง 

      ใจคอืความอิมใจ อิมอารมณ์เมือไดเ้สพรสงานศิลปะ เช่นเดียวกบัความอิมทอ้งเมือไดเ้สพรสอาหาร ส่วน 

      ความจรรโลงใจ หมายถึงความผอ่งแผว้ ชืนบานและร่าเริง หายจากความหมกมุน่กงัวล และมีอารมณ์ทีขดั 

      เกลาแลว้ วรรณคดีจึงนบัไดว่้าเป็นสิงทีกล่อมเกลามนุษยใ์หรู้้จกัความงาม ความดี และความเป็นจริงของ 

      ชีวิต 

      1.  คนทีอ่านวรรณคดีแลว้เขา้ใจยอ่มดูศิลปะอืนๆ ใหเ้ขา้ใจได ้

      2.  ถา้ไม่ไดอ่้านวรรณคดีคนเราจะมีความหมกมุ่น กงัวลใจ 

      3.  ถา้ผูใ้ดตอ้งการรู้จกัความเป็นจริงของชีวิต ผูน้นัตอ้งอ่านวรรณคดี 

      4.  การอ่านวรรณคดีอาจทาํใหค้นเกิดความพึงพอใจและมีจิตใจสูงขึนได ้

      5.  วรรณคดีควรจดัใหร้วมอยู่ในกลุ่มเดียวกบัศิลปะประเภทอืน 

 

15. ขอ้ความต่อไปนีมีใจความสาํคญัอยูที่ส่วนใด 

 1)  เห็ดเกิดชุกชุมตามธรรมชาติในฤดูฝน / 2)  ตามป่า ทุ่งนา ทุ่งหญา้ พืนดิน ตน้ไม ้ขอนไม ้/ 3)  ส่วน 

      ใหญ่มีชีวิตอยูต่ามอินทรียวตัถุ / 4)  เช่น กองปุ๋ ยหมกั มูลสัตว ์พืชทีตายแลว้ / 5)  ทาํใหเ้กิดการผเุปือยของ 

      อินทรียวตัถุเหล่านนั 

      1.  ส่วนที  1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 



16. ขอ้ใดเป็นประเด็นสําคญัของขอ้ความต่อไปนี 

 มูลววัมูลควายนนัหากปล่อยตามธรรมชาติจะกินเวลานานเป็นปีจึงจะยอ่ยสลายกลายเป็นแหล่ง 

      เพาะพนัธุ์ของแมลงวนัชนิดต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียมีดว้งปีกแขง็ชนิดหนึงกินมูลสัตวเ์ป็นอาหาร 

      และยงัมีนิสัยเก็บมูลสัตวร์วมเป็นกอ้น พร้อมทงัวางไข่ในมูลสตัวน์นั แลว้นาํไปเก็บรวบรวมไวเ้ป็นอาหาร 

      ของตวัอ่อน ดงันนัดว้งจึงช่วยขจดัมูลสัตวไ์ดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และยงัช่วยเก็บรวบรวมมูลสัตวใ์หม้นุษย ์

      ไดใ้ชป้ระโยชนอี์กดว้ย 

      1.  วิธีการยอ่ยสลายมูลววัมูลควาย 

      2.  วงจรชีวติของดว้งปีกแข็งในออสเตรเลีย 

      3.  การเลียงดว้งปีกแขง็ทีกินมูลสตัว ์

      4.  ธรรมชาติของดว้งปีกแข็งทีกินมลูสัตว ์

      5.  แหล่งแพร่พนัธ์ุของแมลงวนัในออสเตรเลีย 

 

17. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะนิสัยของบุคคลในขอ้ความต่อไปนี 

 “ขา้เป็นทหารไม่มีวนัจะสะทา้นศึกสงคราม แต่เรากต็อ้งรู้จกัประเมินกาํลงัทงัของตนเองและขา้ศึก  

      ขณะนีเห็นอยูว่่าขา้ศกึเป็นต่อเหลือเกิน สู้ต่อไปบา้นเมืองผูค้นก็จะบอบชาํ แมน้ว่าเป็นไมตรีกนัไวก่้อน 

      จะช่วยประคองบา้นเมืองและผูค้นไวไ้ด ้แต่เราก็ตอ้งเตรียมรับมือภยัศึกสําหรับวนัหนา้ดว้ย” 

      1.  รอบคอบ     

      2.  ยติุธรรม    

      3.  กลา้หาญ   

      4.  รักพวกพอ้ง    

      5.  มองการณ์ไกล 

 

18. ขอ้ใดเป็นความคิดหลกัของขอ้ความต่อไปนีและเมือนาํมาเติมในช่องวา่งแลว้จะทาํใหไ้ดใ้จความสมบูรณ ์

 ...................... เป็นสิงสาํคญัมาก หากผูบ้ริหารอยากใหพ้นกังานของตนพร้อมใจกนัทาํงานอยา่งมี 

      ประสิทธิภาพ ตอ้งจุดไฟภายในตวัพวกเขาใหลุ้กโชน เพือใหพ้วกเขาเหล่านนัทุม่เททาํงานนาํความสาํเร็จ 

      มาสู่องคก์ร 

      1.  พลงัใจ     

      2.  สุขภาพ    

      3.  ความดี 

      4.  กาํลงักาย     

      5.  ความสามคัค ี

 

  



19. ขอ้ใดอนุมานไดจ้ากขอ้ความต่อไปนี 

 ประเด็นเรือง  “ง่วงแลว้ขบั”  เป็นปัญหาสาํคญัในการรณรงค ์เพราะปัจจุบนัเราไม่มีวิธีตรวจสอบ 

      ความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกบัเรือง  “เมาแลว้ขบั”  ทางเดียวเท่านนัทีเราสามารถทาํได ้

      ในขณะนีคอื สร้างจิตสาํนึกของผูข้บัขีใหรู้้ว่า  “งว่งไม่ขบั” 

      1.  ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกใหต้วัคนขบัรู้ได ้

      2.  ปัญหา  “ง่วงแลว้ขบั”  ไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้

      3.  ปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการเอาผดิกบัคนที  “งว่งแลว้ขบั” 

      4.  วิธีสรา้งจิตสาํนึกเรือง  “งว่งไม่ขบั”  มีเพียงวิธีเดียวเท่านนั 

      5.  บทลงโทษทางกฎหมายของ  “ง่วงแลว้ขบั”  กบั  “เมาแลว้ขบั”  เหมือนกนั 

 

20. จากขอ้ความตอ่ไปนี ความสําเร็จในชีวิตขึนอยูก่บัอะไรเป็นสาํคญั 

 มีคนกล่าวว่า  “การวิงมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิงเพือสุขภาพ แต่เป็นการวิงทีเกินกว่าศกัยภาพของมนุษย ์ 

      แต่มนุษยก์็ทาํได”้  การใชชี้วิตก็เช่นกนั บางครังเป้าหมายอยูแ่สนไกล ระหว่างทางทงัเหนือยทงัลา้แต่เราอยา่ 

      หนัหลงักลบั พกัสักนิด มีแรงแลว้ไปต่อ สุดทา้ยก็ถึง  “เส้นชยั” 

      1.  การต่อสูอุ้ปสรรค   2.  จิตใจทีมุ่งมนั   3.  สุขภาพกายและใจ 

      4.  พลงัทีเกินตวัของมนุษย ์  5.  การรู้จกัผอ่นสันผ่อนยาว 

 

21. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในขอ้ความต่อไปนี 

 โครงการ  “ตาํบลละลา้น”  เป็นโครงการทีรฐับาลจดัสรรเงนิใหแ้ก่ราษฎรในพืนทีทีประสบภยัแลง้ 

      ซาํซาก ตาํบลละไม่เกิน  1  ลา้นบาท เพือสรา้งพืนฐานทางเกษตรกรรมและเพิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

      ตงัแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนนี โดยมุ่งสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย 

      1.  ผูที้ไดรั้บประโยชน ์  2.  จุดประสงคข์องโครงการ 3.  ขนัตอนในการจดัโครงการ 

      4.  จาํนวนงบประมาณทีจดัให ้ 5.  ระยะเวลาในการจดัโครงการ 

 

22. ขอ้ใดเป็นจุดเด่นของผลฟักขา้วในขอ้ความตอ่ไปนี 

 หากนาํผลสุกของฟักขา้วมาผา่ จะพบไสใ้นซึงเป็นเยอืหุม้เมล็ดเหมือนวุน้สีแดงสด จากการศึกษาพบว่า 

      เยอืหุม้เมล็ดนีมีสารตา้นอนุมูลอิสระในปริมาณทีสูงมาก กล่าวคือมีไลโคปีนสูงกว่ามะเขอืเทศ 12 เท่า และมี 

      เบตาแคโรทีนมากกว่าแครอตถึง 10 เท่า ดว้ยปริมาณสารตา้นอนุมลูอิสระในเยอืหุม้เมลด็ จึงมีการนาํผล 

      ฟักขา้วมาใชป้ระโยชน์โดยแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท์ีมีสรรพคุณโดดเด่น มีผูต้งัสมญาผกัพืนบา้นชนิดนีวา่ 

      “ผลไมจ้ากสวรรค”์ 

      1.  ชือ    2.  สีสดใส   3.  ชนิดของพืช 

      4.  สารภายในผล   5.  ผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

 



23. ใจความสาํคญัของขอ้ความตอ่ไปนีอยูท่ส่ีวนใด 

 1)  คนพม่าส่วนใหญ่มีพลงัศรัทธาอนัแรงกลา้ต่อพระพุทธศาสนา / 2)  เราจะเห็นไดช้ดัเบืองแรกคอืการ 

      ไม่สวมรองเทา้เขา้ไปในเขตวดั / 3)  อีกตวัอย่างหนึงคอืการปิดทองคาํเปลวทอีงคพ์ระมหามยัมุนีจนผวิของ 

      องคพ์ระขรุขระ / 4)  คนพม่าตงัใจสวดมนตอ์ยา่งสมาํเสมอ / 5)  และบางเมืองยงัมีเจดียเ์รียงรายไปไกลสุดตา 

      1.  ส่วนท ี 1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 

 

24. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปนี 

 หอยทีเป็นศตัรูร้ายทีสุดของพืชทีขึนในนาํแทบทุกชนิดคือหอยเชอรี ซึงสามารถกินตน้ขา้วหรือบวั 

      ในนาเป็นแปลงๆ ได ้เกษตรกรตอ้งปราบดว้ยการป้องกนัไม่ใช่แก ้คือกนัไม่ใหห้อยฟักเป็นตวั โดยเก็บ 

      ไข่หอยทีเป็นกระจุกสีชมพูสดเป็นมนัซึงติดอยูต่ามยอดหญา้ ไม ้หรือผนงัเตียๆ แลว้โยนลงนาํ ภายใน  

      24 ชวัโมงแรกไข่จะฝ่อ ไม่ฟักเพราะขาดออกซิเจน 

      1.  อธิบายลกัษณะของหอยเชอรี 

      2.  แนะนาํทีอยูอ่าศยัของหอยเชอรี 

      3.  เตือนใหร้ะวงัการบริโภคหอยเชอรี 

      4.  บอกเล่าถึงอนัตรายจากหอยเชอรี 

      5.  ให้ความรู้เกียวกบัการกาํจดัหอยเชอรี 

 

25. ขอ้ใดเป็นเจตนาของผูเ้ขียนขอ้ความตอ่ไปนี 

 การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอและเหมาะสมช่วยลดระดบัความดนัโลหิตและเพิมการทาํงานของ 

      ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนลดความเสียงต่อการเกิดโรคหวัใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ แต่ก่อน 

      เริมตน้ออกกาํลงักายควรวดัความดนัโลหิตก่อนทุกครัง และเตรียมร่างกายใหพ้ร้อม ไม่ควรออกกาํลงักาย 

      ในขณะทีความดนัโลหิตสูงกว่าปกติ 

      1.  บอกปัญหา   2.  ตอบขอ้สงสัย   3.  แนะใหป้ฏิบตั ิ

      4.  เสนอทางเลือก   5.  อธิบายเหตุผล 

 

26. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงในขอ้ความต่อไปนี 

 มหาหงส์เป็นไมล้ม้ลุก ทางเหนือเรียกเหินแกว้ อีสานเรียกสะเลเต ภาคกลางเรียกว่านมหาหงส ์

      เหมาะสาํหรับปลูกประดบั เป็นตน้ไมที้แพร่ขยายไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีกลินหอม ใชท้าํนาํหอมและใชใ้นวงการ 

      สปา เหงา้ใชท้าํยาแกเ้จ็บคอ ฆ่าเชือโรค นาํคนัจากเหงา้นาํมาทาแกฟ้กชาํดาํเขียวได ้

      1.  วิธีขยายพนัธุ ์   2.  สรรพคุณทางยา  3.  ลกัษณะพนัธ์ุไม ้

      4.  การใชป้ระโยชน ์   5.  ชือเรียกตามทอ้งถิน 

 



27. ส่วนใดของข่าวต่อไปนีไม่มีความคดิเห็นของผูเ้ขียน 

 1)  “เทศกาลหวานเพลงรัก”  จดัโดยมูลนิธิอนุรักษพ์ระราชวงัพญาไท / 2)  นาํศิลปินคุณภาพชนันาํ 

      มาร่วมร้องเพลงคู่กนัเป็นครังแรก / 3)  งานนีครูออด จิรวุฒิ กาญจนะผลิน ไดเ้ลือกบทเพลงรกัมาใหผู้ช้ม 

      ทีศูนยว์ฒันธรรมฯ ไดฟั้งกนั / 4)  คอนเสิร์ตนีไม่ทาํใหแ้ฟนเพลงผิดหวงั เพราะมีบทเพลงลูกกรุงสุดแสน 

      อมตะทีรอ้งโดยศิลปินชนัครู / 5)  ปิดฉากคอนเสิร์ตดว้ยความประทบัใจทงัผูฟั้งและศลิปิน พรอ้มผูที้อยู่ 

      เบืองหลงัทุกท่าน 

      1.  ส่วนที  1  และส่วนที  2   

      2.  ส่วนที  2  และส่วนที  3  

      3.  ส่วนที  1  และส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  3  และส่วนที  4   

      5.  ส่วนที  4  และส่วนที  5 

 

28. จากขอ้ความตอ่ไปนี เหตุใดผูพ้ดูจึงกล่าววา่จะรับฟังพนกังานใหม้ากทสุีด 

 ผมมองวา่ตาํแหน่งผูบ้ริหารมือใหม่อยา่งผมมีความทา้ทายและสนุก คิดวา่ผมจะสามารถสร้างความ 

      เปลียนแปลงไดใ้นแง่ทีดียงิขึนทงัในบริบทของบริษทั ของผูบ้ริโภคและของตลาด โชคดีทีบริษทัมขีอ้มูลทีดี 

      มีพนกังานทีมีประสบการณ์พร้อมอยูแ่ลว้ ผมเพียงฟังพวกเขาใหม้ากทีสุด คุยกบัพนกังานให้มากทีสุด 

      1.  บริษทัมีขอ้มลูทีดีเป็นจาํนวนมาก 

      2.  พนกังานบริษทัมีประสบการณ์มานาน 

      3.  ผูพู้ดชอบความทา้ทายและความสนุก 

      4.  บริษทัมีความเปลียนแปลงตลอดเวลา 

      5.  ผูบ้ริโภคและตลาดมีอิทธิพลต่อบริษทั 

 

29. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความต่อไปนี 

 การตรวจคดักรองความผดิปกติของโครโมโซมทารกตงัแตอ่ยูใ่นครรภข์องมารดาไม่จาํเป็นตอ้งเจาะ 

      นาํครํา เพียงแต่เจาะเลือด 10 มิลลิลิตร จากหญิงทีตงัครรภก์็สามารถตรวจความผดิปกติทางพนัธุกรรมของ 

      ทารกได ้และสามารถตรวจไดต้งัแต่อายคุรรภ์ 11 สัปดาห์ขึนไป ให้ผลแม่นยาํถึง 99 % นบัเป็นนวตักรรม 

      ทางการแพทยท์ีน่าสนใจวิธีหนึง 

      1.  แนะนาํวิธีตรวจโครโมโซมของทารก 

      2.  คาดคะเนผลของการตรวจการตงัครรภ ์

      3.  ชีแจงรายละเอียดการตรวจเลือดในหญิงตงัครรภ ์

      4.  เปรียบเทียบนวตักรรมทางการแพทยที์เกิดขึนใหม่ 

      5.  นาํเสนอขอ้มูลการตรวจความผดิปกติของทารกในครรภ ์

 



30. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องขอ้ความต่อไปนี 

 บา้นทีมีเด็กเล็กๆ พ่อแม่ตอ้งดูแลสิงแวดลอ้มให้ปลอดภยั ภายในบา้นตอ้งระวงัปลกัไฟ อย่าใหอ้ยู่ใกล ้

      มือเด็ก ขา้วของในบา้นตอ้งจดัวางใหพ้น้มอืเด็ก เช่น ของแต่งบา้นทีบอบบางแตกหกังา่ย ยาและสารพิษ 

      ต่างๆ รวมทงัเครืองเรือนทีมีเหลียมคม 

      1.  ให้ขอ้มูลเรืองอุบติัเหตุภายในบา้น 

      2.  ตงัขอ้สังเกตเกียวกบัอนัตรายทีจะเกิดกบัเด็กเลก็ๆ 

      3.  บอกกล่าวถึงอนัตรายทีเกิดจากสิงแวดลอ้มในบา้น 

      4.  แนะนาํใหจ้ดัเก็บสิงของทีจะเป็นอนัตรายตอ่เด็กเล็กๆ 

      5.  เสนอแนะใหป้รับสภาพสิงแวดลอ้มทงัหมดเมือมีเดก็ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แนวข้อสอบภาษาไทยโอเน็ต ม.6 ชุดที 2 

 

1.  การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาทีมีความสําคญัต่อการเรียนรู้ ดว้ยเหตุนี พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต ิ

      พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุใหส้ถานศึกษาตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ 

      ตอ้งการของผูเ้รียนเท่านนั ครูยงัตอ้งสอนให้ผูเ้รียนรักการอ่าน เพือให้เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนืองอีกดว้ย 

      ขอ้ใดไม่ควรเป็นชือเรียงความทีมีเนือความขา้งตน้ 

      1.  การจดัการเรียนรู ้   2.  หนา้ทีของครูทีดี  3.  เยาวชนของชาติ 

      4.  บทบาทของโรงเรียน  5.  ความสําคญัของการอ่าน 

 

2. ขอ้ใดเป็นประเด็นทีเหมาะสมสาํหรับเขียนคาํนาํของเรียงความเรือง  “อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั” 

      1.  สถานทีสําคญัภายในอุทยาน 

      2.  โบราณสถานดา้นทิศตะวนัตก 

      3.  ลกัษณะของพระพุทธรูปปางลีลา 

      4.  การรับอิทธิพลรูปทรงเจดียจ์ากลา้นนา 

      5.  อุทยานประวตัิศาสตร์หลายแห่งในประเทศไทย 

 

3. ประกาศต่อไปนีไมป่รากฏขอ้มูลเรืองใด 

 

สําหรับใครทกีาํลังมองหางาน และรอคอยทจีะร่วมงานกับเรา.....บริษัทมดีจีํากัด 

วนันีเรากําลงัเปิดรับสมคัรพนกังานเพมิเตมิในกลุ่มธุรกจิอาหาร โดยมีตําแหน่งงานดังน ี

1.  รีเซปชันประจําสํานักงาน  1  ตาํแหน่ง 

2.  ฝ่ายการตลาด         1  ตาํแหน่ง 

3.  พนักงานบัญชี        1  ตาํแหน่ง 

สวัสดิการต่างๆ เบียขยนั กองทุนเลียงชีพ โบนัสประจําปี และการอบรมพฒันาศักยภาพในการทาํงาน 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพมิเตมิได้ทฝ่ีายทรัพยากรบุคคล  02 – 5555556 

ภายในสินเดือนมนีาคมน ี

      1.  ตาํแหน่งงาน   2.  สถานทีรับสมคัร  3.  หน่วยงานทีออกประกาศ 

      4.  คุณสมบติัของผูส้มคัร  5.  วนัหมดเขตรับสมคัร 

  



4. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในขอ้ความต่อไปนี 

 เรือเหาะมีสมรรถนะในการลาดตระเวนดูเรือดาํนาํทีแล่นอยูใ่นมหาสมุทร เรือเหาะสามารถบินไดน้าน 

      อยูใ่นระดบัสูงเกินกว่าทีเรือดํานาํของขา้ศึกจะใชอ้าวุธยงิไดถึ้ง ในสงครามโลกครังที 2 มีการนาํเรือเหาะมา 

      ใชใ้นการสงครามดว้ย 

      1.  สนบัสนุน สรุป  สนบัสนุน 

      2.  สนบัสนุน สนบัสนุน สรุป 

      3.  สนบัสนุน สรุป  สรุป 

      4.  สรุป  สนบัสนุน สรุป 

      5.  สรุป  สรุป  สนบัสนุน 

 

5. ขอ้ความต่อไปนีส่วนใดมีการใชเ้หตุผล 

 1)  เส้นไหมไดจ้ากตวัไหม / 2)  ซึงเป็นแมลงพวกเดียวกบัผเีสือ / 3)  มนุษยเ์ลียงไหมมาชา้นานนบัเป็น 

      พนัปีแลว้ / 4)  ไหมไม่สามารถดาํรงชีวิตไดด้ว้ยตนเองในธรรมชาติ / 5)  กลายเป็นสัตวที์ตอ้งเลียงดู 

      1.  ส่วนที  1 , 2 , 3   2.  ส่วนที  2 , 3 , 4  3.  ส่วนที  3 , 4 , 5 

      4.  ส่วนที  4 , 5 , 1   5.  ส่วนที  5 , 1 , 2 

 

6. ขอ้ความต่อไปนีผูพู้ดมีเจตนาตรงกบัขอ้ใด 

 “คุณสมพงษ์ยงัไม่รีบกลบับา้นใช่ไหม พอดีผมมีธุระด่วนจะใหคุ้ณช่วยหน่อย” 

      1.  ทกัทาย    2.  บอกกล่าว   3.  ไต่ถาม 

      4.  ขอรอ้ง    5.  แนะนาํ 

 

7. ขอ้ใดใชภ้าษาไม่เหมาะสม 

      1.  ครูพูดกบันกัเรียน  :  ใครอยากทาํรายงานเรืองอะไรก็ตามใจ เพียงแต่ใหเ้กียวกบัการช่วยสังคมก็พอ 

      2.  ฆราวาสพูดกบัพระภิกษุ  :  ท่านครับ บ่ายนีจาํวดัแลว้อยา่ลืมแปลบาลีใหเ้สร็จดว้ย เดียวไม่ทนัส่ง 

    โรงพิมพ ์

      3.  หวัหนา้ช่างพูดกบัช่าง  :  เตรียมน็อตตวัใหญ่สกั 20 ตวั กบัเครืองมือขนัไวด้ว้ย จะตอ้งใชพ้รุ่งนีแลว้ 

      4.  ลูกพูดกบัพ่อ  :  พ่อครับ ปีหนา้ผมตอ้งซืออุปกรณ์กีฬาใหม่หลายอยา่ง เพราะของเก่าพงัหมดแลว้ครบั 

      5.  รปภ. พูดกบัผูม้าติดตอ่กบัหน่วยงาน  :  ไม่ทราบวา่ตอ้งการพบใครครับ นดัไวล่้วงหนา้หรือเปล่า  

            เดียวผมประสานใหค้รับ 

  

  



8. ขอ้ความต่อไปนีเป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด 

 ช่วงอากาศหนาวไม่ควรอาบนาํอุ่นจดั หรืออาบนานเกินควรเพือรักษานาํมนัหล่อเลียงผวิไวใ้ห้มากทีสุด 

      นาํมนัหล่อเลียงผวิมสีารเพิมความชุ่มชืนทีสร้างขนึเฉพาะตวั สารนีมีแบคทีเรียทีเป็นมิตรกบัผิว ช่วยป้องกนั 

      เชือโรครา้ยแรงอืนไม่ให้เขา้มาในชนัผวิหนงั การชาํระลา้งมากเกินไปนอกจากทาํใหผ้วิแหง้จากการสูญเสีย 

      นาํมนัหล่อเลียงแลว้ ยงัทาํลายภูมิคุม้กนัของผวิหนังดว้ย 

      1.  เชิงขอ้เท็จจริง   2.  เชิงคุณค่า   3.  เชิงนโยบาย 

      4.  เชิงคุณค่าและเชิงนโยบาย  5.  เชิงขอ้เทจ็จริงและเชิงคุณคา่ 

 

9. ขอ้ความต่อไปนีส่วนใดเป็นบรรยายโวหาร 

 1)  เมฆอนัดาํครึมปกคลุมไปทวัทอ้งฟ้า / 2)  แสงตะวนัทีเคยเจิดจา้กาํลงัจางหาย / 3) สายฝนชโลมผนื 

      ดินแห่งทุ่งกวา้ง / 4)  พากลินหอมของดินฟุ้งขจายไปทวัทุ่ง / 5)  ชาวนาต่างดีใจทีจะไดเ้ริมฤดูกาลทาํนารอบใหม่ 

      1.  ส่วนที  1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 

 

10. ขอ้ความต่อไปนีใชว้ิธีการอธิบายตามขอ้ใด 

 ปลาชะโดมีนิสยัดุรา้ย กา้วร้าว ปลาชะโดตวัผูมี้หนา้ทีปกป้องฝูงลูกปลาตวัอ่อนซึงเรียกว่าลูกครอก 

      ไม่ให้เป็นอนัตราย จึงมกัทาํร้ายคนหรือสัตวที์ล่วงเขา้ไปในอาณาเขตของมนัจนบาดเจ็บหรือถึงตายได ้

      1.  แนะแนวทางปฏิบติั  2.  นิยามและใหต้วัอยา่ง  3.  ชีแจงตามลาํดบัขนัตอน 

      4.  ชีสาเหตแุละผลลพัธ์ทีสัมพนัธ์กนั 5.  กล่าวซาํดว้ยถอ้ยคาํทแีปลกออกไป 

 

11. ขอ้ความต่อไปนีส่วนใดใชภ้าษาไม่เหมาะสมกบัรายงานทางวิชาการ 

 1)  วิทยาศาสตร์การกีฬาคือการรวมศาสตร์สาขาต่างๆ มาใชเ้พือการกีฬา / 2)  อาทิการใชฟิ้สิกส์ 

      วิเคราะห์การเคลือนไหวของนกักรีฑา / 3)  การใชโ้ภชนวิทยาศึกษาโภชนาการทีเหมาะสมกบันกักีฬา 

      แตล่ะประเภท / 4)  ความรู้เรืองเคมี เช่น การศึกษาการเกิดและสลายของกรดแลก็ติกในกลา้มเนือ / 5) 

      ทีเราตอ้งเอาศาสตร์ต่างๆ มาใชก้็เพือเรียนรู้และเพิมขดีความสามารถของพวกนกักีฬา 

      1.  ส่วนที  1  2.  ส่วนที  2 3.  ส่วนที  3 4.  ส่วนที  4 5.  ส่วนที  5 

 

12. ขอ้ใดใชภ้าษาเหมาะสมกบัการเขียนรายงานทางวิชาการ 

      1.  การปลูกเฟิร์นนันเราตอ้งรู้เสียก่อนวา่จะปลูกเฟิร์นดินหรือเฟิร์นอิงอาศยัดี 

      2.  การปลูกเฟิร์นแต่ละประเภทตอ้งเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีเหมาะสม 

      3.  การปลูกเฟิร์นใหส้วยงามไม่ใช่เรืองยากเลย ตอ้งระวงัอยา่งใหมี้นาํขงั 

      4.  ผูป้ลูกเฟิร์นมือใหม่ควรเลือกชนิดทีเลียงง่าย ไมต่อ้งดูแลเอาใจใส่มาก 

      5.  เฟิร์นมีสีเขียวหลายเฉด มีรูปใบต่างๆ กันทาํใหมี้เสน่ห์กว่าไมอื้นๆ 



13. ขอ้ใดไม่มีการโนม้นา้วใจ 

      1.  บา้นเดียว 2 ชนั พร้อมม่าน แอร์เยน็ฉาํรับซัมเมอร์ สิงอาํนวยความสะดวกครบ สวนสาธารณะร่มรืน 

      2.  บา้นจดัสรรเฟสใหม่ มีสระว่ายนาํและหอ้งออกกาํลงักาย ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม.  

           จองก่อนฟรีดาวน ์

      3.  รองพืนเนือครีม ใหม่ดว้ยเทคโนโลยรีะดบัสูง บางเบาเรียบเนียน พร้อมการบาํรุงผวิดว้ยวิตามินอี 

           และคอลลาเจนจากทอ้งทะเล 

      4.  ทีลานอเนกประสงคช์นั 1 เปิดขายสินคา้ต่างๆ เช่น เครืองหนัง เครืองครัว อุปกรณ์ประดบัยนต ์ 

           เครืองแต่งกายบุรุษสตรี 

      5.  กระเป๋าเดินทางหรู โครงสรา้งแข็งแรงทนทานทงัภายนอกและภายใน ผลิตจากวสัดุชนัเยียม ใหค้วาม 

           ยดืหยุน่และนาํหนกัเบา 

 

14. ขอ้ใดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของขอ้ความตอ่ไปนี 

 โครงการเงินอุดหนุนเพือการเลียงดูเด็กอายุ 0 – 1 ปี เดือนละ 400 บาทต่อคน จะทดลองใช ้1 ปี 

      เริมตงัแต่ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559  โดยกาํหนดเกณฑ์ใหเ้งินอุดหนุนเลียงดูเด็กเล็กเฉพาะครอบครัว 

      ทียากจน โครงการนีเป็นเสมือนสวสัดิการขนัพืนฐาน ถือเป็นเรืองทีดี แต่การกาํหนดใหเ้ฉพาะครอบครัว 

      ทียากจน อาจเกิดปัญหาว่าจะใชอ้ะไรเป็นเกณฑว์ดัว่ายากจนหรือไม่ยากจน 

      1.  โครงการเงินอุดหนุนเพือการเลียงดูเด็กดาํเนินการไดจ้ริงหรือ 

      2.  การใหเ้งินอุดหนุนแก่เด็กช่วยแกปั้ญหาความยากจนไดจ้ริงหรือ 

      3.  ครอบครัวทียากจนควรไดร้ับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่ 

      4.  เกณฑก์ารพิจารณาใหเ้งินอุดหนุนเพือการเลียงดูเด็กเหมาะสมหรือไม่ 

      5.  ระยะเวลาทดลองดาํเนินการใหเ้งินอุดหนุนแก่เด็กควรมากกว่า 1 ปีหรือไม่ 

 

15. ขอ้ใดนาํมาเติมทา้ยขอ้ความต่อไปนีแลว้ยงัคงเป็นประโยคสามญั 

 “เจา้หนา้ทีอุทยานให้เขา้ชมถาํไดเ้พียงบางส่วน........................” 

      1.  ทีสาํรวจแลว้ไม่มีอนัตราย 

      2.  เพราะยงัไม่มีไฟฟ้าเพือส่องสว่าง 

      3.  เพือความปลอดภยัของนกัทอ่งเทียว 

      4.  จึงทาํใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้กบัผูเ้ขา้ชม 

      5.  จนกระทงัหวัหนา้อุทยานคนใหม่มารับตาํแหน่ง 

 

  



16. คาํทีมีรูปวรรณยกุตใ์นขอ้ใดใชรู้ปวรรณยุกตก์บัเสียงวรรณยกุตต์รงกนัทุกคาํ 

      1.  เรือตอร์ปิโดลว้นเหลก็กลา้  อีกสิบลาํประจาํท่าทาํแลว้ใหม่ 

      2.  ขา้จดัสรรทุกสิงเสร็จไว ้  หวงัให้เป็นทีทรงสาํราญ 

      3.  มีตึกรา้นเรือกสวนผลไม ้  แลไปไม่สินสุดตา 

      4.  จึงใหเ้ร่งรัดเรือนอ้ยใหญ่  ขุนนางกาํกบัไปออกแน่นเนือง 

      5.  เห็นเรือเจา้เมืองมาแต่ไกล  ก็สั งให้พวกทหารคอยรับ 

 

17. ขอ้ใดใชพ้ยญัชนะสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดทุกคาํ 

      1.  พฤกษาโศกยูงยางทีกลางชฏั 

      2.  วายพุดักิงแกว่งดงักงัหนั 

      3.  ทีไมพุ้่มรุ่มรกเถาวลัยพ์นั 

      4.  เป็นฉตัรชนัช่อดอกออกระคน 

      5.  มะเดือดกนกจบัจิกผลสุก 

 

18. คาํประพนัธ์ต่อไปนีมีคาํทีมีอกัษรนาํกีคาํ 

  เลียงผาอยูภู่เขา  หนวดพรายเพราเขาแปลป้ลาย 

 รูปร่างอย่างแพะหมาย  ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกนั 

      1.  4  คาํ   2.  5  คาํ 3.  6  คาํ  4.  7  คาํ  5.  8  คาํ 

 

19. ขอ้ความต่อไปนีส่วนใดมีการใชค้าํผดิความหมาย 

 1)  กลว้ยนาํวา้ใหพ้ลงังานสูงกว่ากลว้ยไข่และกลว้ยหอม / 2)  แต่กลว้ยหอมมีฟอสฟอรสัมากกวา่ 

      กลว้ยไขแ่ละกลว้ยนาํวา้ / 3)  สารนีจะทาํใหเ้หงือกและฟันแขง็แรง รวมทงัปรับปรุงร่างกายส่วนทีสึกหรอ 

      ใหดี้ขนึ / 4)  กลว้ยหลายชนิดมีคุณคา่ทางอาหารสูงแต่มีปริมาณโคเลสเตอรอลตาํ / 5)  กลว้ยจึงเป็นผลไม ้

      ทีเหมาะกบัผูที้ตอ้งการคุมนาํหนกั 

      1.  ส่วนที  1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 

 

20. คาํในขอ้ใดใชไ้ดม้ากกว่า 1 ความหมายทงั 2 คาํ 

      1.  ลอยแพ  จบัฉ่าย 

      2.  เดินเครือง  ลูกทุ่ง 

      3.  ออกลาย  งดัขอ้ 

      4.  ส้มหล่น  ทอดทิ ง 

      5.  ซือใจ  เก็บตวั 



21. ขอ้ใดมีคาํสะกดผิด 

      1.  เป้าหมายการจดัสรรสินทรัพยปั์จจุบนัของบริษทัคอื  ลงทุนร้อยละ 85 ในตราสารหนี 

      2.  วิสัญญีแพทยม์ีหนา้ทีหลกัคอืช่วยระงบัความเจ็บปวดของผูป่้วยในระหว่างการผา่ตดั 

      3.  กรมธรรมป์ระกนัชีวิตรูปแบบนีรวมการออมทรัพยแ์ละการคุม้ครองชีวิตไวด้ว้ยกนั 

      4.  สวนลุมพินีเป็นสถานทีพกัผอ่นของประชาชนชาวไทย จึงถือเป็นสาธารณสมบติั 

      5.  นานาชาติแสดงความชืนชมและประทบัใจการแสดงของวงดุริยางศก์องทพัไทย 

 

22. พาดหวัข่าวขอ้ใดไมมี่การแสดงความคิดเห็น 

      1.  ระทึกเรือระเบิด  ไฟลุกท่วม   2.  ทุ่ม  10  ล.  จดัอาเซียนเอ็กซ์โป 

      3.  แบ็งกคุ์มเขม้สินเชือบุคคล รถ   4.  ลดเก็บเงินกองทุน ตรึงราคานาํมนั 

      5.  ตืนขายทีเขาใหญ่ ผวาสอบรุกป่า 

 

23. ขอ้ใดไม่เป็นประโยค 

      1.  บา้นเป็นหนึงในปัจจยัสีทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต 

      2.  ทุกคนอยากมีบา้นทีสวย น่าอยู่ น่าอาศยั และร่มรืน 

      3.  ไมป้ระดบัทีมีทรงตน้ ใบ และดอกสีสวยงาม 

      4.  ไมป้ระดบับางชนิดสามารถนาํไปตกแต่งบา้นหรือสํานกังาน 

      5.  ใครจะคดิว่าไมป้ระดบัทีสวยงามนนัอาจมีพิษ 

 

24. ขอ้ความต่อไปนีส่วนใดเป็นประโยคบกพร่อง 

 1)  หลงัจากสงครามโลกครังที 2 สงบลง นกัล่าโอปอล อญัมณีมีคา่พากนัหลงัไหลไปทีออสเตรเลีย /  

      2)  ความหวงัว่าโอปอลจะนาํความมงัคงัมาสู่พวกเขาอย่างรวดเร็ว / 3)  นกัล่าโอปอลรอนแรมไปกลาง 

      ทะเลทรายนานนบัเดือน / 4)  พวกเขายงัชีพดว้ยพืชและสัตวท์ีหาไดใ้นทอ้งถิน / 5) ทีอาศยัก็เป็นอุโมงค ์

      ทีขุดลงไปใตผ้นืทราย 

      1.  ส่วนที  1    2.  ส่วนที  2   3.  ส่วนที  3 

      4.  ส่วนที  4    5.  ส่วนที  5 

 

25. ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

      1.  คนรักหนงัสือมกัจะไม่พอใจเมือเห็นหนงัสือทีเพือนยมืไปเป็นรอยยบั 

      2.  โรงพยาบาลแห่งนีมีเครืองมือตรวจโรคมะเร็งรุ่นใหม่นาํเขา้จากต่างประเทศ 

      3.  ชาวสวนมีวิธีขยายพนัธุ์กุหลาบพนัธุ์ดีโดยการติดตาบนตอกุหลาบป่า 

      4.  ทีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานกัท่องเทียวชอบลอดทอ้งชา้งเพราะเชือว่าทาํใหต้นอายุยนื 

      5.  มะเขือเทศและแตงโมมสีารไลโคปีนทีช่วยป้องกนัการเสือมสภาพของเซลลใ์นร่างกาย 



26. ขอ้ใดใชภ้าษากาํกวม 

      1.  มณีดวงรับประทานอาหารทีแม่ทาํไวใ้หก่้อนจะไปโรงเรียน 

      2.  ธิดารีบอ่านหนังสือทีเพิงไดรั้บแจกมาใหม่อย่างสนใจ 

      3.  เจา้ของรา้นเป็นคนมีอธัยาศยัมกัทกัทายลูกคา้โดยทวัถึง 

      4.  สายตาของแม่แสดงความห่วงใยในสุขภาพของลูกชายคนเลก็ 

      5.  นกัเรียนทงัชนัร่วมกนัวาดภาพขนาดใหญ่ตามโครงการคนืชา้งสู่ป่า 

 

27. ขอ้ใดใชล้กัษณนามไมถู่กตอ้ง 

      1.  ผมเห็นคุณใชป้ากกาอนันีเขยีนหนงัสือหลายปีแลว้นะ 

      2.  ตอนเชา้ๆ จะมสีามเณร 2 รูป เดินออกจากวดัมาบิณฑบาต 

      3.  โทรทศัน์เครืองเก่ายงัวางอยูที่บา้น ไม่มีใครช่วยนาํไปซ่อมสกัที 

      4.  เรามารับประทานอาหารร้านนีบ่อยๆ ตอนนีไดแ้ตม้สะสมหลายแตม้แลว้ 

      5.  ในวนัสงกรานต ์เราใชจ้อกเงินใบเลก็ตกันาํจากขนัเงินใบใหญ่รดมือญาติผูใ้หญ่ 

 

28. ขอ้ใดไม่มีคาํประสม 

      1.  แมงมุมกินปลาเป็นสตัวที์กินปลาเป็นอาหาร 

      2.  มนัสามารถว่ายนาํ  ดาํนาํ  และเดินบนผวินาํได ้

      3.  สารพิษทีอยูใ่นร่างกายของมนัจะทาํลายระบบประสาทจนปลาเป็นอมัพาต 

      4.  มนัจะลากเหยอืทีมีนาํหนกัมากกว่ามนัหลายเท่าขึนจากนาํ 

      5.  มนัใชเ้วลานานมากกว่าจะกินเหยอืจนเหลือแต่กระดูก 

 

29. คาํทีขดีเส้นใตใ้นขอ้ใดตอ้งใชเ้ป็นคาํซาํเสมอ 

      1.  รถคนันนัแล่นๆ ไปไดไ้มน่านเครืองก็ดบั 

      2.  เรานงัคุยๆ กนัไปในรถ เดียวก็ถึงโคราชแลว้ 

      3.  ครอบครัวเขาจะเดินทางไปต่างประเทศเร็วๆ นี 

      4.  ฉนัเห็นเขาไดแ้ต่พูดๆ แลว้ก็ไม่เคยลงมือทาํสกัที 

      5.  คนสมยันีส่วนมากชอบซือคอนโดใกล้ๆ  รถไฟฟ้า 

 

  



30. ขอ้ใดเป็นคาํซอ้นทุกคาํ 

      1.  จบักุม  ครบถว้น สุดซึง   

2.  สินสุด  กดดนั  ตกัตวง 

      3.  สาปแช่ง  หกัมุม  ยากจน   

4.  นุ่งห่ม  หาบเร่  สดใส 

      5.  ป่าเถือน  คุม้ครอง ตบตา 

 

31. ขอ้ใดมีคาํทบัศพัทภ์าษาองักฤษมากทีสุด 

      1.  การบริหารร่างกายอยา่งสมาํเสมอช่วยยืดกลา้มเนือและสลายไขมนั ทาํให้กลา้มเนือฟิตและเฟิร์มยงิขึน 

      2.  ภาชนะเมลามีนสามารถทนความร้อนทีอุณหภูมิตาํกวา่ 100 องศาเซลเซียสไดโ้ดยไม่เกิดอนัตราย 

      3.  การรับประทานผลไมท้าํใหร่้างกายไดรั้บไฟเบอร์และวิตามินซีในปริมาณพอเหมาะกบัความตอ้งการ 

      4.  เมือเกิดนาํท่วมควรนาํรถยนตไ์ปจอดไวใ้นทีสูงและถอดขวัแบตเตอรีออกเพือป้องกนักระแสไฟลดัวงจร 

      5.  หน่วยงานนีใชบุ้คลากรทีมีอยูเ่ขียนเว็บไซตใ์หม่ เพือรองรับเทคโนโลยแีละโปรแกรมใหม่ๆ 

 

32. ขอ้ใดไม่มีคาํยมืจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต 

      1.  ทรงประดิษฐ์คิดใส่ให้เป็นกลอน  ไวรํ้าเตน้ละครงอนจริต 

      2.  แต่ก่อนเก่าไดดู้อยูเ่ป็นนิจ   บาํรุงจิตตช์าวประชาขา้ราชการ 

      3.  ตงัโรงตน้สนคนแออดั   ซอ้มหดัแกไ้ขในราชฐาน 

      4.  เมือชา้งเผอืกมาใหม่ไดอ้อกงาน  ทงัเครืองอานโอ่อ่าน่ารัก 

      5.  ตวัละครเล็กเล็กเด็กหมด   สมเกียรติสมยศสมศกัดิ 

 

33.ขอ้ความตอ่ไปนีส่วนใดมีคาํสมาส 

 1)  เรือนกระจกเป็นโรงเรือนทสีร้างขนึเพือเป็นสถานทีจดัแสดงพืช / 2)  ภายในปลูกและตกแต่ง 

      ดว้ยพืชประเภทเดียวกนัชนิดต่างๆ / 3)  ให้อยูใ่นสภาพใกลเ้คียงธรรมชาติมากทีสุด / 4)  สามารถควบคุม 

      ความชืน แสงหรืออุณหภูมิไดใ้นระดบัหนึง / 5)  วสัดุทีใชเ้ป็นโครงสร้างของอาคารตา่งๆ เป็นโลหะผสมที 

      มีความแขง็แกร่งเป็นพิเศษ 

      1.  ส่วนที  1  และส่วนที  2    2.  ส่วนที  2  และส่วนที  3 

      3.  ส่วนที  3  และส่วนที  4    4.  ส่วนที  4  และส่วนที  5 

      5.  ส่วนที  5  และส่วนที  1 

  



34. สาํนวนในขอ้ใดถูกตอ้ง 

      1.  กงกาํกงเกวียน     2.  กวนนาํขุ่นๆ 

      3.  ก่อกรรมทาํเวร     4.  กาคาบพริกแดง 

      5.  เกลียดตวักินไข่ 

 

35. ขอ้ใดมีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ความต่อไปนี 

 “รวบรวมทีละเล็กละนอ้ย ทาํอะไรทีประกอบดว้ยส่วนเลก็ส่วนนอ้ยจนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึนมา” 

      1.  ก่อร่างสร้างตวั     2.  เกียวแฝกมุงป่า 

      3.  ผวัหาบเมียคอน     4.  เก็บเบียใตถุ้นร้าน 

      5.  งมเข็มในมหาสมุทร 

 

36. ศิลปะการประพนัธ์ตามขอ้ใดปรากฏในคาํประพนัธ์ต่อไปนี 

  กลินแกว้แกว้กลินชดั  พระพายพดัรําเพยกระพอื 

 นามแกว้ดอกแกว้คอื   แกว้เนตรพีนีใช่ใคร 

      1.  การเล่นคาํ     2.  การหลากคาํ 

      3.  การใชค้าํอพัภาส     4.  การเลียนเสียงธรรมชาติ 

      5.  การเล่นเสียงหนกัเสียงเบา 

 

37. ขอ้ใดไม่มีความเชือ 

      1.  ยงิคิดยิงแคน้แน่นฤทยั  โอ้ว่าเวรใดมาตามทนั 

      2.  ไดส้าํเร็จเสร็จสมปรารถนา  ดว้ยบุพเพนิวาสาส่งให ้

      3.  สั งบ่าวใหล้งจากอาชา  ขา้วสารเสกมากซ็ัดไป 

      4.  จึงเป่าคาถามหาสะเดาะ  กลอนหลุดผลุดเผลาะดงัคนถอน 

      5.  อนัเดินทางกลางนาํจะลาํบาก ตอ้งพลดัพรากยากแคน้ถึงแสนสา 

 

38. ขอ้ใดไม่กล่าวถึงค่านิยม 

      1.  อนึงไม่ทรยศเจา้ขา้วแดงตน ก็เป็นคนเลิศโลกยอ่มลือชา 

      2.  จะตายตามความสัตยป์ฏิญญา มิใหผ้ดิมาถึงเทา้เจา้คุณ 

      3.  ลูกหมายวา่จะตายกบัฝ่าเทา้  แทนคุณแม่เจา้จนเป็นผ ี

      4.  จึงปราศรัยไต่ถามความบุราณ ขอเชิญทา่นชีแจงใหแ้จง้ใจ 

      5.  สามิภกัดิรกักษตัริยส์วสัดี  จะไดมี้เกียรติยศปรากฏไป 

 

 



39. คาํประพนัธ์ต่อไปนีขอ้ใดมีจินตภาพดา้นความเคลือนไหวทงั 2 วรรค 

 1)  โลดลาํพองลองเชิงละเลิงมา 

 2)  เห็นแผ่นผาพิงผนิดปิดหนทาง 

 3)  หนกัหรือเบาเยาวอ์ยูไ่ม่รูจ้กั 

 4)  เขา้ลองผลกัดว้ยกาํลงัก็พงัผาง 

 5)  เห็นหาดทรายพรายงามเป็นเงินราง 

 6)  ทะเลกวา้งขา้งขวาลว้นป่าดง 

      1.  วรรคที  1  และ  วรรคที  3  2.  วรรคที  2  และ  วรรคที  5       3.  วรรคที  1  และ  วรรคที  4 

      4.  วรรคที  2  และ  วรรคที  6  5.  วรรคที  3  และ  วรรคที  4 

 

40. ขอ้ใดมีจินตภาพดา้นเสียง 

 1)  โมโหหุนผลุนออกนอกประตู 

 2)  เทียวตามดูรอยลงในคงคา 

 3)  กระโดดโครมโถมว่ายสายสมุทร 

 4)  อุตลุดดาํดน้เทียวคน้หา 

 5)  ไม่เห็นหวัควา้ไปไดแ้ต่ปลา 

      1.  วรรคที  1    2.  วรรคที  2       3.  วรรคที  3         4.  วรรคที  4 5.  วรรคที  5 

 

41. คาํประพนัธ์ต่อไปนีกล่าวถึงเรืองใดเป็นสําคญั 

  จกัเจียนจอมปลวกเตีย  เติมภู  เขาแฮ 

 ดีแตแ่ล่เนือหนู    เพิมชา้ง 

 เบียนเบียดเจียดพิษงู   เพิมพิษ  นาคนา 

 อุตริรองนาํคา้ง    ใส่ซาํสาคร 

      1.  สิงทีหาไดย้าก   2.  สิงทีสรา้งปัญหา   3.  สิงทีมองไม่เห็น 

      4.  สิงทีมีผลน่ารังเกียจ  5.  สิงทีทาํแลว้ไม่เกิดประโยชน์ 

 

42. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถึงความงามของผูห้ญิง 

      1.  พกัตราจิมลิมยมิแยม้    2.  น้องนางดูแฉลม้แช่มชอ้ย 

      3.  ทรงโฉมประโลมเลิศลกัขณา   4.  จะพิศไหนไม่เสียแต่สักอย่าง 

      5.  เห็นนางหนึงประทบัแท่นสุวรรณ 

  



43. ขอ้ใดเป็นคาํถามเชิงวาทศิลป์ 

      1.  ใครปองร้ายหมายมาดจงคลาดแคลว้ ให้ผอ่งแผว้ภิญโญเดโชชยั 

      2.  พระมุนีนีนามกรใด   ธุระไรหรือจึงมาถึงธานี 

      3.  เป็นเหตุใหญ่ไพรีจะมีมา   เสวกาจะคดิอ่านประการใด 

      4.  แต่ก่อนเล่าขา้วปลาหาอยา่งไร  จึงไดไ้วเ้ป็นเสบียงพอเลียงพล 

      5.  พระบิดาพาพระแม่ไปไวไ้หน  จริงหรือไม่โปรดเกลา้เล่าแถลง 

 

44. ขอ้ใดไม่มีคาํศพัทที์มีความหมายเหมือนกบัคาํทีขีดเส้นใตใ้นขอ้ความต่อไปนี 

  บุษบกเคลือนคลอ้ยลอยฟ้า 

      1.  ผนัผยองล่องลิวนภาลยั    2.  ดว้ยขา้กาํเนิดมาในธาตรี 

      3.  ลอยไปควา้งควา้งกลางอมัพร   4.  จนดาวเดือนเลือนลบัโพยมหน 

      5.  บนัดาลกายใหญ่เยยีมเทียมเวหา 

 

45. ขอ้ใดใชภ้าพพจน์ชนิดเดียวกบัคาํประพนัธ์ตอ่ไปนี 

  สรมุขมุขสีดา้น  เพียงพิมานผา่นเมฆา 

      1.  เรือมา้หนา้มุ่งนาํ   แล่นเฉือยฉาํลาํระหง 

      2.  เพียนทองงามดงัทอง  ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย 

      3.  เรือสิงห์วิงเผน่โผน  โจนตามคลืนฝืนฝ่าฟอง 

      4.  สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดชอ้ยลอยหลงัสินธุ ์

      5.  เรือครุฑยุดนาคหิว   ลิวลอยมาพาผนัผยอง 

 

46. ขอ้ใดไม่แสดงอารมณ์เศร้าโศกอาลยั 

      1.   พระองคผ์ูท้รงศกัดาเดช   ไม่โปรดเกศแก่ขา้บทศรี 

 กรรมเวรสิงใดดงันี   ทูลพลางโศกีรําพนั 

      2. ลาํดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแลว้  ทงัเกตแกว้พิกลุยสุ่ีนศรี 

 จะโรยร้างห่างสินกลินมาลี  จาํปีเอ๋ยกีปีจะมาพบ 

      3.  จะตงัหนา้อาสาออกชิงชัย   มิไดย้อ่ทอ้ถอยหลงั 

 สู้ตายไม่เสียดายชีวงั   กว่าจะสินกาํลงัของขา้นี 

      4. ว่าพลางทางชมคณานก   โผนผกจบัไมอึ้งมี 

 เบญจวรรณจบัวลัยช์าลี   เหมือนวนัพีไกลสามสุดามา 

      5. เคยหมอบใกลไ้ดก้ลินสุคนธ์ตลบ  ละอองอบรสรืนชืนนาสา 

 สินแผน่ดินสินรสสุคนธา   วาสนาเราก็สินเหมือนกลินสุคนธ ์
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 1.  กระแสชลวนเชียวเรือเลียวลด 

 2.  ดูคอ้มคดขอบคุง้คงคาไหล 

 3.  แต่สาชลเจียวยงัวนเป็นวงไป 

 4.  นีหรือใจทีจะตรงอย่าสงกา 

 5.  ถึงด่านทางกลางคลองขา้งฝั งซา้ย 

 

47. คาํประพนัธ์ขา้งตน้เปรียบจิตใจคนกบัสิงใด 

      1.  กระแสนาํทีไหลวกวน    2.  กระแสนาํทีไหลเชียว 

      3.  เรือทีเลียวไปเลียวมา    4.  แม่นาํทีคดไปคดมา 

      5.  ตลิงทีดูโคง้เป็นคุง้นาํ 

 

48. วรรคใดมสัีมผสัพยญัชนะมากทีสุด 

      1.  วรรคที  1    2.  วรรคที  2    3.  วรรคที  3 

      4.  วรรคที  4    5.  วรรคที  5 

 

49. ขอ้ใดมีนาํเสียงชืนชม 

      1.  เล็บนางอยา่งเล็บนอ้ง  เหลืองดุจทองหาไหนเทียม 

      2.  รสสุคนธ์ส่งกลินกลบ  เหมือนนาํอบชโลมองค ์

      3.  เรือชายใกลก้าหลง   คิดโฉมยงเจา้ตามมา 

      4.  ชอ้งนางนางคลีไว ้  คิดทรามวยัเคยสรงสยาย 

      5.  กระถินส่งกลินเกลียง  คิดพา่งเพียงจากจาํจาง 

 

50. ขอ้ใดเป็นแนวคดิของคาํประพนัธ์ตอ่ไปนี 

  สิงหล่อเลียงหวัใจครูหนูรู้ไหม  คือศษิยไ์ดสิ้งงดงามตามใฝ่ฝัน 

 ชีวิตครูจะอยูไ่ดอ้ยา่งไรกนั   หากศิษยน์นัอ่อนแอแพภ้ยัพาล 

      1.  ครูทุกคนยอ่มปรารถนาดีต่อศิษย ์   2.  ศษิยย์อ่มตอ้งการกาํลงัใจจากครู 

      3.  ความสําเร็จของศิษยคื์อความสุขของครู  4.  หนา้ทีของครูคือสังสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี 

      5.  ไม่มีครูคนใดปรารถนาใหศ้ิษยล์ม้เหลว 

 

    

 
 

 


