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คำและความหมาย
1. คำที่มีความหมายตรงและความหมายเชิงอุปมา
1.1 ความหมายตรง หมายถึง ความหมายของคำ........................................................
1.2 ความหมายเชิงอุปมา หมายถึง ความหมาย..........................................................
2. ใช)คำได)ถูกต)องตามบริบท
- พิจารณาคำ / สำนวน ตามบริบท
- ระวังคำที่มีความหมายใกล;เคียงกัน

ลับสมอง
1. คำในข)อใดใช)ได)ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ (O-NET 63)
1. เสียงแตก
มือสะอาด
4. หน;าชา
คอทองแดง
2. ปากจัด
คลื่นใต;น้ำ
5. พักแรม
กัดไมCปลCอย
3. ใจชื้น
พลิกแผCนดิน
2. คำในข)อใดใช)ได)ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ (O-NET 62)
1. เกี่ยวก;อย
ทำใจ
4. กดขี่
ก;มหน;า
2. เลือดเย็น
ยื่นมือ
5. ขึ้นสมอง
ตีเสมอ
3. กัดฟMน
เจ;าของ
3. คำในข)อใช)ได)ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ (O-NET 61)
1. ตาบอด
ปลCอยไกC
4. ล;มบอล
แสบไส;
2. ทิ้งทวน
ถอดใจ
5. เลCนตัว
งัดข;อ
3. จับตา
หลับใน
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4. คำในข)อใดใช)มากกวQา 1 ความหมายทั้ง 2 คำ (O-NET 60)
1. อัดฉีด
หัวโขน
4. หางแถว
2. เนื้อคูC
กัดฟMน
5. เลCนหุ;น
3. แก;ตัว
หนังเหนียว

ยCองเบา
หน;ามืด

5. คำในข)อใดใช)ได)ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ (9 วิชาฯ 63)
1. หน;าแห;ง
ปากเปราะ
ชุบตัว
2. ตบมือ
เก็บตัว
ปMYนหัว
3. ลอกคราบ
ตกผลึก
งัดข;อ
4. ทางออก
ชักดาบ
ลCอใจ
5. ปากพลCอย
ถอยหลัง
ลูบคม
6. คำในข)อใดใช)ได)ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ (9 วิชาฯ 61)
1. ถอดหัวโขน ย;อนแสง
4. กัดไมCปลCอย ติดลม
2. กินตามน้ำ ถCายทอดถู
5. ล;วงกระเปZา ขาดตลาด
3. เสียคำพูด ไขลาน
7. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 63)
1. สองสามป[มานี้ภัยแล;งคุกคามเกษตรกรหลายภาคของประเทศ
2. งานเลี้ยงป[ใหมCของบริษัทจืดชืดสิ้นดีเพราะไมCมีวงดนตรีมาแสดง
3. ปราชญ`ชาวบ;านบางคนแม;จะไมCมีปริญญาแตCก็แจCมจ;าด;วยประสบการณ`
4. นักเรียนบางคนตัดตอนข;อความจากสารานุกรมไทยมาเขียนรายงานสCงครู
5. ป[นี้สินค;าประเภทเสื้อผ;าสCงออกได;น;อยเนื่องจากเศรษฐกิจอยูCในภาวะตึงตัว
8. คำที่ขีดเส)นใต)ข)อใดใช)ผิดความหมาย (O-NET 63)
1. บCอขยะสCงกลิ่นเหม็นอยCางร;ายกาจจนชาวบ;านทนไมCไหว
2. เด็ก ๆ สวมชุดนักเรียนเอี่ยมอCองมาโรงเรียนวันเปcดเทอม
3. ทางขึ้นถ้ำนี้ทั้งรกทัง้ ชันเอาการ เวลาเดินขึ้นไปต;องระวังให;มาก
4. ฝนทิ้งชCวงเปeนเวลานาน ทำให;ข;าวในนาเสียหายเกือบหมด
5. สมหวังเปeนหัวโจกชวนเพื่อนไปเรียนดำน้ำชCวงปcดภาคเรียน
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9. คำที่ขีดเส,นใต,ข,อใดใช,ผิดความหมาย (9 วิชาฯ 62)
1. เชือกเส(นนี้เหนียวแน0นพอที่จะใช(ผูกกล0องพัสดุได(เป@นอย0างดี
2. นักวิ่งสมัครเล0นลดฝGเท(าลงทั้ง ๆ ที่ใกล(เส(นชัยเพราะรู(สึกเจ็บข(อเท(า
3. คุณพ0อชอบออกกำลังกายเสมอ แต0ช0วงนี้ว0างเว(นไปเพราะสุขภาพไม0ดี
4. คนร(ายปล(นร(านทองแล(วหนีไปอย0างรวดเร็วโดยไม0ได(ทิ้งร0องรอยไว(เลย
5. เขาใจเร็วตัดสินใจซื้อรถใหม0โดยไม0สอบถามราคาจากหลาย ๆ บริษทั เสียก0อน
10. คำที่ขีดเส)นใต)ในข)อใดใช)ผิดความหมาย (O-NET สอบปZ 61)

1. แมCค;าได;รับธนบัตรปลอมจากลูกค;าโดยไมCทันได;ตรวจทานให;ดี
2. ผู;ต;องหาในคดีลักทรัพย`ซัดทอดวCาเพื่อนของเขาเปeนผู;ขโมยสินค;าในโกดัง
3. กระทรวงพาณิชย`ฯ รCวมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อสCงเสริมการค;าระหวCางประเทศ
4. ผู;ปiวยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการแชCเท;าไมCวCาจะเปeนแชCในน้ำอุCนหรือน้ำธรรมดา
5. กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให;ชาวนาปลูกข;าวเพื่อสุขภาพและข;าวที่มีสารต;านมะเร็ง

11. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 61)
1. ตอนปcดภาคเรียนลูก ๆ ของเขาก็ร่ำร;องจะไปเที่ยวชายทะเลกัน
2. ชาวสวนยางพาราดีใจที่มีหนCวยงานมาชCวยปลดเปลื้องภาระหนี้สิน
3. ฉันนอนอยูCกำลังเคลิบเคลิ้มก็ตกใจตื่นเพราะเสียงฟjาผCา
4. อาจารย`ให;นักเรียนสืบค;นเรื่องความเปeนมาของผ;าทอในประเทศไทย
5. พลเมืองดีวิ่งไลCกวดคนร;ายที่กระชากสร;อยคอของหญิงสาวไปติด ๆ
12. ข)อใดใช)คำผิดความหมาย (9 วิชาฯ 61)
1. พCอแมCควรรักลูกทั้งหญิงและชายให;เสมอภาคกัน
2. หญิงสาวออกกำลังกายด;วยการวCายน้ำทุกวันทำให;รูปรCางของเธอสมสCวน
3. ในวรรณคดีนิราศมีบทคร่ำครวญถึงนางผู;เปeนที่รักของกวี
4. อุทกภัยทำให;ชาวนาจำนวนไมCน;อยมีหนีส้ ินรุงรัง
5. เขานอนกระสับกระสCายทั้งคืนเพราะไข;ขึ้นสูง
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ประโยค
1. แยกชนิดประโยคตามโครงสร)าง
- โจทย`มักถามประโยค...........................................................
2. ข)อความตQอไปนี้เป\นประโยคหรือไมQ
- อCานแล;ว...................... >>> เปeนประโยค
- อCานแล;ว...................... >>> เปeนประโยค

FB: @Socithai

4

โซไซไทย เข้าใจไทย - สังคมฯ

ลับสมอง
13. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดเป\นประโยคสามัญ (O-NET 63)
1) เตCาดาวพมCาเปeนเตCาอีกชนิดหนึ่งที่หาได;ยาก / 2) ความสวยงามของมันปรากฏบนกระดองด;วยรูปดาว
อันเปeนเอกลักษณ` / 3) ความเข;มของสีกระดองจะผันแปรตามสภาพแวดล;อมอยCางนCาอัศจรรย` / 4) ผู;คน
สCวนหนึ่งตามลCาเพื่อนำกระดองมาปรุงยาสมุนไพรบางชนิด / 5) ปMจจุบันเตCาดาวพมCาลดน;อยลงจนไมC
สามารถเพิ่มจำนวนได;เองตามธรรมชาติ
1. สCวนที่ 1
2. สCวนที่ 2
3. สCวนที่ 3

4. สCวนที่ 4
5. สCวนที่ 5

14. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดไมQใชQประโยคสามัญ (O-NET 62)
1) โดยทั่วไปรCางกายคนเราต;องการแคลเซียมประมาณ 270 – 1,000 มก. ตCอวัน / 2) สCวนใหญCคนไทย
ได;รับแคลเซียมเพียงวันละ 398 มก. / 3) อาหารที่มีแคลเซียมสูงและดูดซึมได;ดีคือนมวัว / 4) ตามปกตินม
1 กลCองจะมีแคลเซียม 200 มก. / 5) อาหารจำพวกผักใบเขียวตCาง ๆ ชCวยเสริมปริมาณแคลเซียมได;
1. สCวนที่ 1
2. สCวนที่ 2
3. สCวนที่ 3

4. สCวนที่ 4
5. สCวนที่ 5

15. ข)อใดเป\นประโยค (O-NET 63)
1. การพัฒนาการปลูกข;าวและการจัดการเพื่อเพิ่มมูลคCาข;าว
2. นโยบายการพัฒนาข;าวโดยการจัดทำแผนระยะยาว 10 ป[
3. ในระยะที่ผCานมาไทยสCงออกข;าวมากเปeนอันดับหนึ่งของโลก
4. การผลิตข;าวของไทยซึ่งได;รับการพัฒนาอยCางตCอเนื่องเพื่อผู;บริโภค
5. ภาวการณ`แขCงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด;านการผลิตและการตลาด
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16. ข)อใดเป\นประโยค (O-NET 62)
1. ความยั่งยืนในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
2. การที่ประเทศไทยประสบปMญหากับการจัดการขยะจากภาคชุมชน
3. แนวทางพัฒนาองค`ความรู;เพื่อแก;ปMญหาขยะล;นเมืองของประเทศ
4. โรงงานบริหารจัดการกากของเสียยุคใหมCต;องไมCกCอมลพิษตCอชุมชน
5. เทคโนโลยีที่แพรCหลายโดยมีเปjาหมายลดผลกระทบทางสิ่งแวดล;อม
17. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดไมQเป\นประโยค (O-NET 63)
1) วัฒนธรรมเปeนสมบัติของประเทศที่แสดงความเปeนตัวเรา / 2) เปeนสิ่งที่ชาวไทยแตCโบราณสร;าง
และสืบมา / 3) การทำลายวัฒนธรรมสCวนใดสCวนหนึ่งยCอมทำให;วัฒนธรรมทั้งหมดเสือ่ มลง / 4) การอนุรักษ`
การพัฒนา และหน;าที่ในการสืบสานวัฒนธรรม / 5) การเฝjาระวังทางวัฒนธรรม คือการปjองกันการทำลาย
วัฒนธรรม
1. สCวนที่ 1
2. สCวนที่ 2
3. สCวนที่ 3

4. สCวนที่ 4
5. สCวนที่ 5

18. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดไมQเป\นประโยค (O-NET 62)
1) อาคารที่มีห;องใต;ดินหรือที่จอดรถติดกับตัวอาคาร / 2) ต;องระวังอยCาให;มีควันรถรั่วเข;าตัวอาคาร / 3)
ควรมีการระบายอากาศอยCางมีประสิทธิภาพ / 4) อุปกรณ` เครื่องเรือน เครื่องมือ เครื่องใช;ในอาคาร / 5) ต;อง
สำรวจดูวCาปลCอยสารพิษ เชCน ฟอร`มาลดีไฮด`บ;างหรือไมC
1. สCวนที่ 1 และ สCวนที่ 3
2. สCวนที่ 2 และ สCวนที่ 4
3. สCวนที่ 3 และ สCวนที่ 5

4. สCวนที่ 4 และ สCวนที่ 1
5. สCวนที่ 5 และ สCวนที่ 2

19. ข)อใดเป\นประโยค (9 วิชาฯ 63)
1. แนวคิดในการผลิตไขCเยี่ยวม;ามีการเลือกวัสดุสCวนผสมจากธรรมชาติ
2. การพัฒนากระบวนการผลิตไขCเยี่ยวม;าสีทองลดการใช;สารเคมีที่เปeนอันตราย
3. ลวดลายสวยงามซึ่งเกิดจากการเคลือบผิวเปลือกไขCเยี่ยวม;าด;วยแผCนทองคำเปลว
4. ผลิตภัณฑ`ไขCเยี่ยวม;าสีทองโดยนำปูนขาวจากเปลือกหอยตลับมาใช;ในการหมักดอง
5. ไขCเยี่ยวม;านวัตกรรมใหมCของอาหารหมักดองพื้นบ; านไทยเพื ่ อความปลอดภั ยของผู ; บริ โภค

FB: @Socithai

6

โซไซไทย เข้าใจไทย - สังคมฯ

20. ข)อใดไมQเป\นประโยค (9 วิชาฯ 63)
1. การใช;สายชาร`จราคาถูกแตCไมCได;มาตรฐานทำให;เกิดไฟลุกหรือระเบิดเหมือนที่เปeนขCาวดังได;
2. การพูดคุยมืดถือขณะชาร`จอาจเกิดอันตรายเพราะถ;าแบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดอายุจะระเบิดได;
3. หากใช;มือถือในที่โลCงแจ;งเวลาฝนตก มือถือจะเปeนตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟjาอาจทำให;เกิดฟjาผCา
4. อันตรายจากการใช;โทรศัพท`มือถือมีโอกาสเกิดขึ้นได;หลายรูปแบบจึงควรใช;โทรศัพท`มือถืออยCาง
ระมัดระวัง
5. ผู;ใช;โทรศัพท`มือถือใกล;เสาไฟฟjาแรงสูง ปMwมน้ำมัน ปMwมแกxส เนื่องจากมือถือเปeนการใช;งานบนคลื่น
แมCเหล็กไฟฟjา
21. ข)อใดไมQเป\นประโยค (9 วิชาฯ 62)
1. ในปMจจุบันคุณภาพของผู;เรียนนั้นสะท;อนให;เห็นถึงปMญหาในการบริหารการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน
2. แนวโน;มในการจัดการศึกษาเพื่อให;ตอบสนองคุณภาพของผู;เรียนต;องอาศัยความรCวมมือจาก
หลายฝiายอยCางตCอเนื่อง
3. ประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนได;อยCางเปeนรูปธรรมได;นำหลักการการบริหารจัดการแบบ
รCวมมือมาใช;ในการจัดการเรียนการสอน
4. แนวทางการแก;ปMญหาต;องอาศัยความรCวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
เพื่อให;เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาของประเทศไทย
5. โครงการสัมมนาผู;นำทางการศึกษาแหCงประเทศไทย ประจำป[ 2558 ภายใต;แนวคิดมุCงสูCต;นแบบ
การปฏิบัติที่ดีเลิศด;านความรCวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา
22. ข)อใดเป\นประโยค (9 วิชาฯ 60)
1. การใช;ถุงผ;าหรือตะกร;าหวายในการซื้อของเพื่อทดแทนการใช;ถุงพลาสติก
2. ศักยภาพด;านการจัดการขยะให;เทCาทันและทัดเทียมระดับสากล
3. นวัตกรรมแปรรูปขยะให;เปeนพลังงานทางเลือกในการแก;ปMญหาขยะ
4. ปMญหาสิ่งแวดล;อมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ`ด;านพลังงานทางเลือก
5. ขยะพลาสติก 10 ตัน ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได;วันละประมาณ 6,600 ลิตร
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เหตุผลกับภาษา
1. การใช)เหตุผล
เทคนิ ค
1. ท่องว่า.............................................
2. ถ้าไม่มใี ห้แอบเติม.............หรือ.............ลงไป
3. แล้วดูว่า.............................หรือไม่
2. ลำดับเหตุผล
- โจทย`มกั ถามวCา “ข;อใดใช;เหตุผลตCางจากข;ออื่น”
- ............ >> ............
- ............ >> ............
3. โครงสร)างเหตุผล
เทคนิ ค
............ + เหตุ ............ + ผล
............ เหตุ ............ผล

ลับสมอง
23. ข)อใดมีการใช)เหตุผล (O-NET 63)
1. ราเปeนจุลินทรีย`ขนาดเล็ก พบได;ทั่วไปในดิน น้ำ อาหาร เสื้อผ;า และของใช;
2. สปอร`รามีผนังเรียบหรือขรุขระเห็นได;ชัดเจนเมื่อดูจากกล;องจุลทรรศน`อิเล็กตรอน
3. ราสร;างสารพิษปนเปz{อนในอาหารและสิ่งแวดล;อม เชCน สารอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง
4. ปMจจุบันค;นพบสารพิษที่เกิดจากเชื้อรามากกวCา 400 ชนิด และเพิ่มจำนวนขึ้นอยCางรวดเร็ว
5. คนสCวนใหญCจะมองราในแงCลบ ราเปeนอันตรายตCอสุขภาพและทำความเสียหายแกCเครื่องใช;
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24. ข)อใดมีการใช)เหตุผล (9 วิชาฯ 62)
1. ภาคใต;ของประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ` เพราะมีฝนตกตลอดป[
2. ชาวตCางชาตินิยมทCองเที่ยวภาคใต;ฝMYงอันดามัน ที่นี่มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำลึก
3. แม;ภาคใต;ฝMYงอันดามันจะสวยงามแตCไมCปลอดภัยจากคลื่นสึนามิซึ่งเคยเกิดขึ้นแล;ว
4. จังหวัดตCาง ๆ ในภาคใต;มีสถานที่ทCองเที่ยวที่เปeนเอกลักษณ`ทั้งด;านศาสนาและเศรษฐกิจ
5. นักทCองเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการทCองเที่ยวภาคใต;ฝMYงอCาวไทยชCวงฤดูหนาว เพราะอากาศหนาวเย็น
25. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดมีการใช)เหตุผลตQอเนื่องกัน (O-NET 60)
1) ประกาศคือการแจ;งความหรือบอกกลCาวให;สาธารณชนได;อCาน / 2) ได;รับรู;เรื่องราวอันเปeนประโยชน` /
3) โดยใช;สื่อตCาง ๆ ในการเผยแพรC / 4) ประกาศเปeนการสื่อสารทางเดียว / 5) การเขียนประกาศต;องเขียนให;
เนื้อหาสมบูรณ`และใช;ภาษาถูกต;อง
1. สCวนที่ 1 และ 2
2. สCวนที่ 2 และ 3
3. สCวนที่ 3 และ 4

4. สCวนที่ 4 และ 5
5. สCวนที่ 5 และ 2

26. ข)อความตQอไปนี้สQวนใดมีการใช)เหตุผล (9 วิชาฯ 63)
1) ปMจจุบันมนุษย`มีความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวแตกตCางกับอดีตเมื่อหลายร;อยป[มาแล;ว / 2) มนุษย`อธิบายได;
วCาดวงอาทิตย`เปeนดาวฤกษ`ดวงหนึ่งในกาแล็กซีทางช;างเผือกซึ่งประกอบด;วยดาวฤกษ`จำนวนแสนล;านดวง / 3)
ในเวลากลางคืนเมื่อเรามองจากโลกออกไป จะเห็นทางสีขาวคล;ายเมฆพาดยาวบนท;องฟjา เราเรียกสิ่งที่เห็นนี้วCา
ทางช;างเผือก / 4) กาแล็กซีขนาดใหญCเพื่อนบ;านของเราคือกาแล็กซีอันโดรเมดา / 5) กาแล็กซีอยูCเปeนกระจุก
หลาย ๆ กระจุกรวมเปeนกระจุกขนาดใหญC ทุกกระจุกขนาดใหญCรวมกันเปeนเอกภพ
1. สCวนที่ 1
2. สCวนที่ 2
3. สCวนที่ 3
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27. ข)อใดมีการใช)เหตุผลตQางกับข)ออื่น (O-NET 63)
1. พCอแมCตั้งชื่อผมวCาลูกขนุน เมื่อเด็ก ๆ ผมอ;วนตัวกลม
2. วันนี้น;องมะนาวไมCยอมไปโรงเรียน เธอเปeนหวัดงอมแงม
3. ขนมอรCอยของคุณแมCขายดีมาก เธอมีเงินสCงหนูแตงโมเรียนตCอ
4. คุณชมพูCได;ตำแหนCงนางงามประจำอำเภอ เธอสวยเดCนกวCาใคร ๆ
5. เจ;ามังคุดสุนัขของผมถูกคุณพCอดุ มันแอบคาบถุงเท;าของทCานไปเลCน
28. วิธีแสดงเหตุผลข)อใดตQางจากข)ออื่น (9 วิชาฯ 63)
1. อากาศเสียมีผลตCอสุขภาพของทุกคน การปjองกันมะเร็งปอดมีความสำคัญมากกวCาการรักษา
2. อากาศบริสุทธิ์เปeนสิ่งที่เราใช;รCวมกัน เราจำเปeนต;องลดสิ่งปนเปz{อนที่มนุษย`ปลCอยเข;าไปในอากาศ
3. สารกCอมะเร็งอาจมาจากควันในการเผาผลาญน้ำมันดีเซล ประเทศที่เจริญได;เลิกใช;น้ำมันดีเซล
แล;ว
4. เราหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข;าไปสะสมในรCางกาย เราเชื่อวCาอากาศทีป่ นเปz{อนเปeนสาเหตุ
สำคัญของมะเร็งปอด
5. คนที่สูบบุหรี่ควรตรวจรCางกายทุกป[ ไมCควรรอจนมีอาการปiวย การตรวจพบรอยโรคในระยะ
เริ่มแรกอาจชCวยชีวิตได;
29. ข)อใดมีการใช)เหตุผลตQางกับข)ออื่น (9 วิชาฯ 61)
1. เชื้อไข;หวัดใหญCเปeนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจ เด็กเล็กควรได;รับการฉัดวัคซีน
ตั้งแตCอายุ 6 เดือนขึ้นไป
2. การจัดรายการอาหารแตCละมื้อเราต;องพยายามให;มีสารอาหารครบหมูC การลงมือทำอาหารเองดี
ตCอสุขภาพมากที่สุด
3. บุหรี่เปeนตัวการที่ทำให;อากาศเปeนพิษ แม;จะเปeนควันที่ผู;อื่นสูบก็ตามควรห;ามสูบบุหรี่ในอาคาร
อยCางเด็ดขาด
4. เด็กที่อยูCในระยะพักฟz{นจากไข;ไทฟอยด`ต;องได;รับอาหารและน้ำอยCางพอเพียงไข;สูงจะทำให;
รCางกายสูญเสียพลังงานและขาดน้ำ
5. เด็กเล็กและหญิงมีครรภ`หากปiวยเปeนไข;มาลาเรียจะมีอันตรายสูงมากต;องรีบพบแพทย`เพื่อรับการ
รักษาอยCางถูกต;อง
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30. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปนี้ (O-NET 63)
ข;าวโพดเปeนพืชที่เหมาะกับสภาพดินฟjาอากาศของไทยและปรับตัวเข;ากับสิ่งแวดล;อมได;งCาย ในระยะ
ตCอมาได;มีการขยายพันธุ`ปลูกกันอยCางแพรCหลาย

1.
2.
3.
4.
5.

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สรุป
สรุป

สนับสนุน
สรุป
สรุป
สรุป
สนับสนุน

สรุป
สนับสนุน
สรุป
สนับสนุน
สรุป

31. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปนี้ (O-NET 62)
กุ;งเปeนสัตว`น้ำที่คนสCวนใหญCนิยมบริโภค กุ;งมีรสชาติดี เปeนแหลCงโปรตีนที่อุดมด;วยธาตุอาหารซึ่งเปeน
ประโยชน`แกCรCางกาย

1.
2.
3.
4.
5.

สรุป
สนับสนุน
สนับสนุน
สรุป
สรุป

สนับสนุน
สนับสนุน
สรุป
สรุป
สนับสนุน

สนับสนุน
สรุป
สรุป
สนับสนุน
สรุป

32. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปนี้ (O-NET 61)
รCางกายของเด็กยังมีภูมิคุ;มกันเชื้อโรคน;อยกวCาผู;ใหญCโดยเฉพาะในขวบป[แรก การที่มารดาได;รับวัคซีน
ระยะตั้งครรภ`ก็ชCวยลดความเสี่ยงตCอการติดเชื้อของลูกหลังคลอดได;เพียงบางโรค เด็กเล็กถ;าปiวย
เนื่องมาจากโรคติดเชื้อมักมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูง
1. สรุป
สนับสนุน
สนับสนุน
2. สนับสนุน
สรุป
สรุป
3. สนับสนุน
สนับสนุน
สรุป
4. สรุป
สรุป
สนับสนุน
5. สรุป
สนับสนุน
สรุป
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33. ข)อใดเป\นโครงสร)างของการใช)เหตุผลในข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 62)
ดอกมะลิมีกลิ่นหอมสดชื่น หอมนาน คนนิยมนำมาทำเปeนน้ำอบน้ำปรุงใช;ในชีวิตประจำวัน สCวนคนที่ไมC
ชอบกลิ่นดอกไม;ฉุน ๆ จะไมCนิยม
1. สรุป
สนับสนุน
สนับสนุน
2. สนับสนุน
สนับสนุน
สรุป
3. สนับสนุน
สรุป
สรุป
4. สรุป
สรุป
สนับสนุน
5. สรุป
สนับสนุน
สรุป
34. เหตุผลตามข)อใดทำให)ผู)เขียนรู)สึกวQากำลังไปเยือนสุสาน (9 วิชาฯ 63)
ดูจากภาพถCายดาวเทียมพบวCาปiาไม;แหลCงใหญCถูกไฟปiาแอมะซอนเผาผลาญไปอยCางรวดเร็วและตCอเนื่อง
เหลือให;เห็นเพียงตอไม;สีดำเต็มไปหมด รวมถึงซากสัตว`ปiาอีกมหาศาล แอมะซอนเปeนปiาฝนเขตร;อน ขึ้นชื่อเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สำคัญอีกประการคือทำหน;าที่ปอดของโลกมายาวนาน ไฟปiาครั้งนี้ตCางกับไฟปiา
อื่น ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในที่ตCาง ๆ คือยังไมCสามารถควบคุมได;แม;เวลาจะผCานไปแล;วหลายเดือน เปลวไฟและควัน
หนาทึบยังปกคลุมไปทั่ว คนที่ไปเยือนถึงกับพูดวCารู;สึกเหมือนกำลังไปเยือนสุสานมากกวCาไปเยือนผืนปiาอัน
ยิ่งใหญC
1.
2.
3.
4.
5.

ความยืดเยื้อยาวนานของไฟปiา
การสูญเสียของพรรณพืชและสัตว`ปiา
ความรุนแรงของมวลไฟที่ควบคุมให;สงบได;ยาก
ความอึดอึดและเรCาร;อนของเปลวไฟและกลุCมควัน
การสิ้นสลายของแหลCงฟอกอากาศที่สำคัญเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย`
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การอ่านจับใจความ อ่านตีความ
1. การอQานจับใจความสำคัญ
- สังเกตจากโจทย`คำวCา ใจความสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, สาระสำคัญ, แนวคิดสำคัญ
- ใจความ >> ปรากฏในบทความ / ไมCปรากฏ
- พลความ >> ..........................
2. การตีความเนื้อหาจากการอQาน การพูด และการฟeง
- สังเกตจากโจทย`คำวCา เจตนา, จุดประสงค9, อารมณ9, ความรู=สึก, ความคิด, น้ำเสียง
- มักจะมี…………………………ในข;อความที่สามารถนำไปสูCคำตอบได;
3. การอนุมาน
- สังเกตจากโจทย`คำวCา
o สามารถอนุมานได= หรือ อนุมานไมEได=,
o สอดคล=อง หรือ ไมEสอดคล=อง
- คิดตCออยCางมี………………………โดยการสรุปจาก…………………………
- **ห;ามคิดตCอเอง

ลับสมอง

35. ข)อใดเป\นประเด็นสำคัญของข)อความตQอไปนี้ (O-NET 63)
เด็กไทยดูดี มีพลานามัย หมายถึง เด็กที่มีรCางกายแข็งแรง ฉลาด รูปรCางดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ไมC
อ;วนหรือผอมเกินไป นอกจากนี้ยังต;องมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย;ง แจCมใส มีพัฒนาการที่ดีเปeนไปตามวัย มีคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะของเด็กไทย คือ ประหยัด มีวินัย ใฝiรู; กลCาวคือมีการเรียนรู;ด;านอาหารและโภชนาการ รู;จักกิน
ฉลาดซื้อ รู;คุณคCาของเงิน และรักการออกกำลังกาย
1. นิยามเด็กไทยดูดี มีพลานามัย
2. แนะนำให;เด็กไทยดูแลสุขภาพ
3. สร;างความตระหนักให;แกCเด็กไทย
FB: @Socithai

4. วิธีทำให;เปeนเด็กไทยที่มีพลานามัยดี
5. คุณลักษณะที่ดีของเด็กไทยในปMจจุบัน
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36. ข)อความสQวนใดเป\นใจความสำคัญของข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
1) จิตใจของคนตามปกตินั้นมันประภัสสร คือ ผCองใส ไมCมีทุกข` สงบ สันติ / 2) จึงตรงกันข;ามกับตำรา
อภิธรรมที่สอนวCาจิตของคนนั้นเต็มไปด;วยกิเลสตัณหาและอุปาทาน หรือมีวิชชาเปeนประจำตลอดกาล / 3)
กิเลสตCาง ๆ มันจรเข;ามาสูCจิตใจของเราตCอภายหลัง จิตที่เคยประภัสสรมาเดิมจึงมัวหมองลงไป / 4) คือเมื่อมีสิ่ง
ใดมายั่วยวนตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราก็ไปยึดเอาสิ่งนั้นเข;ามาไว;ในความนึกคิด จนเกิดเปeนความรักบ;าง เกลียดบ;าง
กลัวบ;าง / 5) เพราะการเข;าใจไปวCาสิ่งนั้นมันเปeนคุณหรือเปeนโทษแกCตัวเราหรือของเรา จึงเกิดความมเปeนแกCตัว
ขึ้นมา
1. ข;อความที่ 1)
2. ข;อความที่ 2)
3. ข;อความที่ 3)

4. ข;อความที่ 4)
5. ข;อความที่ 5)

37. ข)อใดเป\นสาระสำคัญของข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
รูปภาพที่สวยงามอาจไมCมีความงามหรืองามอยCางดาด ๆ เชCน รูปผู;หญิงหน;าตาสวยอาจไมCใชCรูปที่มีความ
งาม แตCรูปคนแกCหน;าตาเหี่ยวยCนเต็มไปด;วยริ้วรอยกลับเปeนรูปที่ผู;ดูรู;สึกวCางาม ศิลปcนอาจเห็นความงามได;แม;ใน
สิ่งที่ไมCสวย เชCน ดินที่แตกระแหง ดอกหญ;าในทุCงซึ่งปกติเห็นกันทั่วไปและดูไมCมีคุณคCาอะไร แตCศิลปcนอาจ
นำเสนอเปeนความงามได;
1.
2.
3.
4.
5.

ศิลปcนมักเห็นสิ่งงามและไมCงามตรงข;ามกับบุคคลอื่น
ศิลปcนคือผู;ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไมCงามทั้งหลายให;กลับงามได;
ความสวยความงามไมCมีอยูCจริง แล;วแตCมุมมองของแตCละคน
สิ่งที่ศิลปcนสร;างสรรค`จะงามหรือไมCงามอยูCที่ความพึงพอใจของผู;มอง
ผู;หญิงที่ได;รับคำชมวCาสวย ความจริงแล;วอาจไมCได;สวยในสายตาของทุกคน

38. ข)อใดเป\นสาระสำคัญของข)อความตQอไปนี้ (O-NET 63)
การที่จิตถูกปูพื้นด;วยความเศร;ากCอให;เกิดความคิดและคำพูดคลาสสิกที่เรามักได;ยินกันบCอย ๆ เชCน ชีวิตนี้
ไมCเคยมีอะไรดีเลย ฉันล;มเหลวเสมอ ฉันเปeนคนที่ถูกทิ้งตลอดกาล ซึ่งแนCนอนวCาชีวิตของคนเหลCานี้ยCอยมีเรื่องดี
ๆ และชCวงเวลาแหCงความสุขเกิดขึ้นมากมายเชCนกัน เพียงแตCพวกเขาแทบไมCได;นึกถึงมันเลย เนื่องจากจิตใน
ขณะนั้นกำลังถูกปูพื้นไว;ด;วยอารมณ`ซึมเศร;านั้นเอง

FB: @Socithai
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1.
2.
3.
4.
5.

ฟjาหลังฝนยCอมสดใสเสมอ
ชีวิตของแตCละคนมีทั้งความสุขและความทุกข`
ชCวงเวลาแหCงความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย`เสมอ
คนที่มีความทุกข`มักไมCนึกถึงความสุขของตนเพราะจิตใจเศร;าหมอง
ทุกคนไมCควรคิดถึงความทุกข`มากเกินไปเพราะมีความสุขอีกมากมาย

39. ข)อใดไมQได)กลQาวถึงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ)าในข)อความตQอไปนี้ (O-NET 63)
โรคพิษสุนัขบ;าเปeนโรคติดตCอจากสัตว`สูCคนจากการถูกสัตว`กัด ขCวน เลีย หรือบาดแผลไปสัมผัสกับน้ำลายที่มี
เชื้อ โดยมีระยะฟMกตัวของโรคประมาณ 2-3 เดือนจนถึงหลายป[ ในป[ 2562 พบผู;เสียชีวิตด;วยโรคพิษสุนัขบ;า
หลายราย สCวนใหญCเปeนเพราะขาดความรู;เรื่องความรุนแรงของโรคจึงไมCได;เข;ารับการฉีดวัคซีนปjองกัน ดังนั้น
หากมีการสัมผัสเชื้อต;องรีบล;างแผลด;วยสบูCและน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ทายาเบตาดีน แล;วไปพบแพทย`ทันที
เพื่อรับวัคซีนกCอนเชื้อเข;าสูCระบบประสาท และต;องไปตามนัดทุกครั้งจึงจะปjองกันโรคได;
1. การติดตCอ
2. สาเหตุของโรค
3. ความรุนแรงของโรค

4. วิธีปฏิบัติเมื่อสัมผัสเชื้อโรค
5. วิธีปjองกันโรคกCอนสัมผัสเชื้อโร

40. ข)อใดไมQสอดคล)องกับข)อความตQอไปนี้ (O-NET 63)
ธรรมชาติของไส;เดือนเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกมีแตCสร;างประโยชน`ให;แกCโลก มันชCวยพรวนดินให;ต;นไม;ต;นหญ;า
ได;งอกงาม ไส;เดือนเปeนสัตว`ที่มีอยูCในดินก็จริง แตCเมื่อมันจะตายมันจะขึ้นมาตายบนพื้นดินเปeนประโยชน`แกCไกC
แกCนก ได;จิกกินเปeนอาหาร แตCกCอนที่มันจะตายยังได;เขียนรCองรอยเอาไว;อีก รCองรอยอันนี้แหละคือจดหมายที่
มันเขียนฝากเอาไว;ให;กับมนุษย`เพื่อมนุษย`จะได;อCาน ได;ศึกษาเรื่องราวของชีวิต
1.
2.
3.
4.
5.

ไส;เดือนมักตายเพราะถูกนกจิกกินเปeนอาหาร
ไส;เดือนสามารถชCวยเกษตรกรให;มีผลผลิตดีขึ้นได;
ในวาระสุดท;ายของไส;เดือน มันจะขึ้นมาตายบนพื้นดิน
ไส;เดือนสามารถสร;างประโยชน`ให;แกCโลกได;หลายประการ
เมื่อไส;เดือนขึ้นมาบนพื้นดินจะทิ้งรCองรอยบางอยCางไว;บนพื้นดิน

FB: @Socithai
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41. ข)อใดไมQสอดคล)องกับข)อความตQอไปนี้ (O-NET 62)
กลไกการทำงานในธรรมชาติที่มีระบบผู;นำและผู;ตามในสัตว`ที่เรียกวCาแมลงนั้น ซึ่งเราจะเห็นได;จากแมลงที่
เรียกวCาผึ้ง ผึ้งจะมีโครงสร;างตำแหนCงแบCงการทำงานออกเปeน 3 ตำแหนCง ในตำแหนCงผู;นำคือนางพญา เปeนผู;ที่
ออกผสมพันธุ`และคอยควบคุมดูแลสมาชิกทุกตัวในรัง ในหนึ่งรังนั้นมักจะมีผู;นำเพียงตัวเดียว ตำแหนCงถัดมาจะ
เปeนตำแหนCงที่มีหลากหลายหน;าที่จะเรียกวCาเปeนตัวงานเลยก็วCาได; ตัวงานนี้เองคือผู;ออกหาอาหารเก็บน้ำหวาน
กลับมายังรัง ในน้ำผึ้งที่เรารับประทานก็มาจากตัวงานนี้ สCวนงานอื่น ๆ สำหรับตัวงานก็มีการทำความสะอาด
ซCอมแซม ไปจนถึงการปjอนอาหารตัวในรัง และในตำแหนCงสุดท;ายที่ขาดไมCได;ก็คือตัวผู; หน;าที่หลักก็จะเปeนการ
ผสมพันธุ`กับนางพญา ตัวนี้เมื่อผสมพันธุ`เสร็จแล;วก็จะตาย และตัวที่ยังไมCได;ผสมพันธุ`ก็จะถูกให;ขาดอาหารแล;ว
ตายเชCนกัน นี่ก็เปeนความพิเศษของสังคมแมลงชนิดนี้ ที่การใช;ชีวิตราวกับวCาเปeนหุCนยนต`ฝMงโปรแกรมมาเลย
ทีเดียว
1.
2.
3.
4.
5.

หน;าที่สCวนใหญCในรังผึ้งจัดการโดยตัวงาน
หน;าที่ของตัวผู;มีเพียงอยCางเดียวเทCานั้นคือผสมพันธุ`
ตัวผู;ที่ไมCได;ผสมพันธุ`กับนางพญามักจะถูกนางพญากินเปeนอาหาร
กิจกรรมของผึ้งแตCละตัวจะเกิดขึ้นอยCางมีรูปแบบ เปeนระบบระเบียบแนCนอน
ในรังผึ้งเกิดกิจกรรมขึ้นหลากหลาย เชCน การทำความสะอาด การปjอนอาหาร ผสมพันธุ`

42. ข)อใดอนุมานได)จากข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 61)
น้ำเสียในประเทศไทยจะเกิดขึ้นราว 15 ล;านลูกบาศก`เมตรตCอวัน แตCสามารถบำบัดได;เพียง 2 ล;าน
ลูกบาศก`เมตรเทCานั้น ที่เหลือปลCอยลงแมCน้ำลำคลอง ทะเล ซึ่งเปeนผลเสียตCอระบบนิเวศและสิ่งแวดล;อมอยCาง
มาก ชุมชนบางแหCงที่มีน้ำเสียและยังไมCได;รับการบำบัดจะมีสิ่งสกปรกมาก เปeนพาหะนำเชื้อโรคมาสูCรCางกาย
อาทิ โรคท;องเดิน ไข;เลือดออก รวมทั้งมีปMญหาเรื่องกลิ่นอีกด;วย
1.
2.
3.
4.
5.

ปMญหาน้ำเสียสCงผลกระทบตCอสุขภาพของประชาชน
คนไทยขาดจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล;อม
ชุมชนสCวนมากไมCรCวมมือในการแก;ปMญหาน้ำเสีย
ประเทศไทยไมCมีมาตรการบำบัดน้ำเสีย
ปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพราะไมCได;บำบัดตCอเนื่อง
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43. ข)อใดไมQอาจอนุมานได)วQาเป\นบุคลิกลักษณะของผู)พูดตามข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
ในการทำงานผมยึดหลักวCา อยCาปMดความผิดไปให;คนอื่นเด็ดขาด คนทำงานไมCมีใครไมCเคยทำผิดพลาด หาก
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนำมาเปeนบทเรียน ก็จะได;รับความรัก ความนับถือ และความเชื่อใจกลับคืน
มา
1. มีน้ำใจ
2. รอบคอบ
3. กล;าหาญ

4. รับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ`

44. ข)อใดเป\นจุดประสงคiของผู)เขียนข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
งานวิจัยของกระทรวงสิ่งแวดล;อมประเทศเดนมาร`กได;นำวัตถุดิบที่ใช;ผลิตถุงผ;าชนิดตCาง ๆ มาเปรียบเทียบ
วัดความเปeนอันตรายตCอธรรมชาติ พบกวCากระบวนการผลิตถุงผ;าต;องใช;ทรัพยากรธรรมชาติมากจนสCงผล
กระทบตCอสิ่งแวดล;อม กระแสการใช;ถุงผ;าเพิ่มขึ้นในปMจจุบันแทนที่คนจะใช;ถุงผ;าที่มีอยูCแล;ว กลับซื้อถุงผ;าสวย ๆ
อยูCเรื่อย ๆ หรือองค`กรตCาง ๆ หันมาผลิตถุงผ;าแจก เพราะอยากอยูCในกระแสรักษ`โลกทำให;แทนที่จะชCวยลด
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกกลับกลายเปeนยิ่งทำลายสิ่งแวดล;อม
1.
2.
3.
4.
5.

คัดค;านการใช;ถุงผ;าแทนถุงพลาสติกเพื่อรักษ`โลก
กระตุ;นให;ใช;เฉพาะถุงผ;าที่หนCวยงานตCาง ๆ แจกให;
แนะนำให;ใช;ถุงพลาสติกซ้ำควบคูCไปกับการใช;ถุงผ;า
สนับสนุนผลงานวิจัยของกระทรวงสิ่งแวดล;อมประเทศเดนมาร`ก
บอกให;ทราบวCาการใช;ถุงผ;าเกินความจำเปeนจะทำลายสิ่งแวดล;อม

45. เรื่องใดเป\นปeญหาสำหรับมนุษยiมากที่สุดในการดำริที่จะไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทรi (9 วิชาฯ 63)
นักวิทยาศาสตร`กลุCมหนึ่งคาดวCาภายใน 10 ป[มนุษย`จะไปลงหลักปMกฐานบนดวงจันทร` ในดวงจันทร`นCาจะมี
น้ำแข็งติดอยูCใต;ปลCองภูเขาไฟหรือในหลุมอุกกาบาตบ;าง มนุษย`ก็คงพอจะสูบขึ้นมาใช;เปeนน้ำบริโภคได; แตCก็ไมC
แนCใจวCาจะมีปริมาณมากน;อยเพียงใด สCวนอุณหภูมิที่หนาวเย็นถึงติดลบ 200 องศาเซลเซียส จะสามารถปMดเปiา
โดยนำแรCธาตุที่เคยพบแล;วบนพื้นผิวดวงจันทร`นั่นแหลCะมาใช;แก;ความหนาวเย็นได;อีกนาน อีกด;านหนึ่งยาน
อวกาศดอว`นของนาซากำลังเข;าไปสำรวจดาวเคราะห`น;อยเซอเรสซึ่งเคยพบน้ำแข็งในหลุมอุกกาบาตทำให;
นักวิทยาศาสตร`สันนิษฐานเอาวCาดวงจันทร`ก็คงมีสภาพเชCนเดียวกัน
FB: @Socithai
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1.
2.
3.
4.
5.

การขจัดความหนาวเย็นอยCางมากในดวงจันทร`
การแสวงหาน้ำบริโภคสำหรับมนุษย`ในดวงจันทร`
การเตรียมการสร;างที่อยูCอาศัยของมนุษย`บนดวงจันทร`
การเปรียบเทียบความเหมือนของดาวเคราะห`น;อยเซอเรสกับดวงจันทร`
การสำรวจสภาพภูมิประเทศบนดวงจันทร`เพื่อนำมาปรับใช;กับการดำรงชีวิตของมนุษย`

46. ข)อใดเป\นจุดประสงคiของผู)เขียนข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 61)
ในการมีชีวิตอยูC มีสิ่งที่ควรคำนึง 2 ประการคือ เรื่องเงินกับความสุข บางคนมองวCาเงินมีคCายิ่งยวด เงิน
เปeนเสมือนลมหายใจของชีวิต บางคนมองวCาเงินเปeนเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกสบายเทCานั้นไมCใชCคำตอบ
สุดท;ายของชีวิต เงินจะมากมายเพียงใดถ;าใจไมCรู;จักพอไมCรู;จักอิ่มแล;ว ชีวิตจะเหนื่อยดิ้นรนเรCาร;อนหาเงินจนตัว
ตาย
1. สอนให;คนเรารู;จักวิธีดำเนินชีวิตอยCางถูกต;อง
2. เปรียบเทียบให;เห็นความสำคัญของเงินกับความสุข
3. บอกกลCาววCาคนบางคนคิดวCาเงินทำให;ชีวิตสุขสบาย
4. อธิบายข;อความ “เงินเปeนเสมือนลมหายใจของชีวิต”
5. เตือนวCามีชีวิตที่พอเพียงเปeนความสุขกวCาการมุCงหาเงิน
47. ข)อใดเป\นน้ำเสียงของผู)เขียนข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
คุณแมCสบายใจได;เลยวCาการร;องไห;ของทารกในชCวง 3 เดือนแรก หรือที่เรียกวCา โคลิก นั้นไมCใชCอาการถาวร
และจะหายไปเองอยCางแนCนอนในไมCช;า เพียงแตCบางครั้งก็เปeนเรื่องยากที่คุณแมCจะต;องฟMงเสียงร;องไห;เปeน
เวลานาน ๆ ทุก ๆ วัน มีเคล็ดลับหลายวิธีที่จะชCวยบรรเทาปMญหาลูกร;องแบบโคลิกได;
1. มั่นใจ
2. พอใจ
3. ทุกข`ใจ
4. ข;องใจ
5. กังวลใจ
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48. ข)อใดไมQใชQลักษณะนิสัยของผู)นำที่กลQาวถึงในข)อความตQอไปนี้ (9 วิชาฯ 63)
มีคนนำแอปเปc{ลมาให;ผู;นำคนหนึ่ง ผู;นำคนนี้ถามวCา เมล็ดหนึ่งของแอปเปc{ลจะเพาะให;เกิดแอปเปc{ลใหมCได;อีก
กี่ลูก ควรเอาไปปลูกตรงไหนจึงจะได;ผลผลิตมากทีส่ ุด
1. ชCางคิด
2. รอบคอบ
3. มีวิสัยทัศน`
4. รักความก;าวหน;า
5. ชอบวางแผนงาน
49. ข)อความตQอไปนี้ผู)พูดมีเจตนาตรงกับข)อใด (O-NET 63)
หัวหน;าแผนกพูดกับลูกน;องวCา “บนเส;นทางนี้เต็มไปด;วยอุปสรรค ความพยายามเปeนเสมือนพาหนะนำเธอ
ไปสูCประตูแหCงความสำเร็จ สิ่งนี้จะเปeนเพื่อนรCวมทางของเธอ เธอจึงควรทำความสนิทสนมกับมิตรภาพนี้ไว;”
1. สั่ง

4. ตักเตือน

2. ตำหนิ
3. แนะนำ

5. บอกกลCาว

50. ข)อใดมีน้ำเสียงแสดงความสิ้นหวังของผู)พูด (O-NET 63)
1. ไฉนจึงเปeนดั่งนี้
ตัวเจ;าควรที่จะวายชนม`
2. สุดฤทธิ์สุดคิดจะชิงชัย
จะตCองตีอยCางไรไมCชนะ
3. ควรหรือมาทอดพระวรกาย
4. วันนี้พระเชษฐาออกตCอตี

เหนือพื้นทรายอนาถทั้งสองศรี
บัดนี้สุดสิ้นชีวาลัย

5. จะรับรองปjองรั้งประทังไว;

อยCาให;เสียพลทวยหาญ
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ศาสนา
ออกแนQ ออกบQอย
1. หลักธรรมพุทธ
2. ศาสนาเปรียบเทียบ
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ลับสมอง

1. หยาดพิรุณไปชมคอนเสิรiตกับเพื่อน ๆ เธอมีความสุขมาก ข)อความนี้สอดคล)องกับข)อใด (O-NET 60)
1. จักขุวญ
ิ ญาณ
ฆานวิญญาณ
2. ฆานวิญญาณ
3. กายวิญญาณ

กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ

4. จักขุวิญญาณ
5. จักขุวิญญาณ

โสตวิญญาณ
โสตวิญญาณ

ชิวหาวิญญาณ
มโนวิญญาณ

2. “แทยงเห็นเด็กหญิงต)นหน)าตานQารักอยากเข)าไปอุ)ม” ข)อความนี้สอดคล)องกับข)อใด (O-NET 60)
1. รูป เวทนา
2. รูป เวทนา สัญญา
3. รูป สัญญา สังขาร
4. รูป เวทนา สัญญา สังขาร
5. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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3. อริยสัจ กับ ปฏิจจสมุปบาท เป\นองคiธรรมที่เหมือนหรือแตกตQางกันอยQางไร (O-NET 61)
1. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจแสดงธรรมชาติที่เปeนแกนกลางของปฏิจจสมุปบาท
2. ตCางกัน เพราะอริยสัจเน;นกระบวนการเกิดทุกข` สCวนปฏิจจสมุปบาทเน;นกระบวนการดับของ
สรรพสิ่ง
3. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจเน;นกระบวนการสัมพันธ` แตCปฏิจจสมุปบาทเน;นวิธีการ
แก;ปMญหา
4. ตCางกัน เพราะอริยสัจเน;นแสดงกระบวนการดับทุกข` แตCปฏิจจสมุปบาทเน;นแสดงกระบวนการ
เกิดทุกข`
5. เหมือนกัน แตCตCางมุมมอง เพราะอริยสัจเน;นวิธีการแก;ปMญหา สCวนปฏิจจสมุปบาทเน;น
กระบวนการแหCงปMจจัยสัมพันธ`
4. ข)อใดจัดเป\น “เหตุ” ของน้ำแข็งตามหลักปฏิจจสมุปบาท (O-NET 62)
1. น้ำ
4. ชCองแชCแข็งในตู;เย็น
2. ตู;เย็น
3. ไฟฟjา

5. อุณหภูมิต่ำกวCาจุดเยื่อกแข็ง

5. แดงกับดำเป\นเพื่อนกัน วันหนึ่งดำได)ไปเก็บมะมQวงที่ตนปลูกไว)หลังบ)านมารับประทานรQวมกันอยQาง
เอร็ดอรQอย
จอหiนนี่ : “มะมQวงลูกนี้หวาน กรอบอรQอยมากเลยนะ”
ลูคัส : “ไมQอรQอยได)ไง ฉันขอต)นพันธุiอยQางดีมาจากบ)านปqาของฉันที่จังหวัดจันทบุรีเลยนะ ถ)าไมQใชQ
พันธุiนี้คึงไมQอรQอยอยQางนี้หรือก
จอหiนนี่ : “ฉันก็เคยหามะมQวงพันธุiดี ๆ มาปลูกเหมือนกัน แตQไมQคQอยมีเวลาดูแลและใสQปุrย จึงทำให)ต)น
มันตายไปในที่สุด ฉันวQานะ นอกจากจะได)พันธุiดีแล)ว นายคงดูแลใสQปุrยพรวนดิน และเอาใจ
ใสQต)นไม)นี้อยQางดีสินะ มันจึงเติบโตสูงใหญQจนมีดอกมีผลที่เอร็ดอรQอยอยQางนี้
จากบทสนทนาข)างต)นใครเป\นคนแสดง “เหตุ” และ/หรือ “ปeจจัย” ที่ถูกต)องที่สุด (O-NET 60)
1. จอห`นนีแ่ สดงเหตุและปMจจัย
2. จอห`นนีแ่ สดงเหตุ
3. ลูคัสแสดงปMจจัย
FB: @Socithai

4. ลูคัสแสดงเหตุ
5. ลูคัสและจอห`นนีแ่ สดงทั้งเหตุและ
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6. หลักธรรมใดไมQได)เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา (O-NET 60)
1. พระรัตนตรัยครบสมบูรณ`
2. พระพุทธเจ;าแสดงโอวาทปาฏิโมกข`
3. พระโกณฑัญญะได;ดวงตาเห็นธรรม
4. พระพุทธเจ;าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
5. เปeนวันเกิดพระอริยสงฆ`ขึ้นเปeนครั้งแรกในโลก
7. ข)อใดสอดคล)องกับ “วิธีปวารณากรรม” ที่พระสงฆiกระทำในวันออกพรรษา (9 วิชาฯ 63)
1. แจมินบอกเพื่อนตามตรงเมื่อเพือ่ นเปcดโอกาสให;ตักเตือนวCากลCาวได;
2. จีซองห;ามปรามเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนโดนเรียนพิเศษไปเลCนเกมที่ร;าน
3. จองอูพยายามหาหลักฐานและตรวจสอบเพื่อนผู;เปeนประธานนักเรียนอยCางลับ ๆ
4. แจฮยอนตำหนิเพื่อนตรง ๆ เพราะไมCสามารถทนกับนิสัยแยC ๆ ของเพื่อนได;อีกตCอไป
5. เฉินเลCอถือโอกาสบอกความในใจของตนเองให;จีซองรับรู;วCา ตนรักและเปeนหCวงจีซองมากแคCไหน
8. การไปขอรับศีล 8 ในวันใดไมQเรียกวQาวันอุโบสถ (9 วิชาฯ 63)
1. วันวิสาขบูชา
2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา

4. วันอัฏฐมีบูชา
5. วันเข;าพรรษา

9. “ในรัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับจะมีบทบัญญัติให)สมาชิกรัฐสภาต)องปฏิญาณตน
กQอนเข)ารับตำแหนQง โดยมีเจตนารมณiเพื่อให)สมาชิกสภาผู)แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได)แสดง
ปณิธานและความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิหน)าที่ด)วยความซื่อสัตยiสุจริต เพื่อประโยชนiของประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรักษาไว)ซึ่งรัฐธรรมนูญและไมQกระทำการที่ขัดตQอรัฐธรรมนูญ ซึ่งการปฏิญาณตนของ
สมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญแตQละฉบับนั้นอาจมีถ)อยคำและบทบัญญัติที่แตกตQางกันไปบ)างตามยุค
สมัย” เจตนารมณiของการปฏิญาณตนนี้สอดคล)องกับคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาวันใด (O-NET 63)
1. วันออกพรรษา

4. วันอัฏฐมีบูชา

2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา
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10. คำกลอนที่วQา
“ยศและลาภหาบไปไมQได)แนQ
ทรัพยiสมบัติทิ้งไว)ให)ปวงชน

มีเพียงแตQต)นทุนบุญกุศล
แม)รQางตนเขาก็เอาไปเผาไฟ”

คำกลอนข)างต)นแสดงถึงคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET
63)
1. วันวิสาขบูชา
2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา

4. วันอัฏฐมีบูชา
5. วันเข;าพรรษา

หน้าที่พลเมือง
ออกแนQ ออกบQอย
1. กฎหมาย
2. การเมืองการปกครอง
3. รัฐธรรมนูญ

ลับสมอง
11. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเกี่ยวกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย (9 วิชาฯ 60)
1. ศาลยุติธรรมไมCสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2. ใช;ระบบประมวลกฎหมายมาตั้งแตCสมัยรัชกาลที่ 5
3. นำกฎหมายอิสลามทุกชนิดมาใช;บังคับสำหรับชาวมุสลิมในภาคใต;
4. การทำร;ายรCางกายผู;อื่นแม;ได;รับความยินยอมยังเปeนความผิดอาญา
5. ผู;หญิงที่สัมผัสตัวพระสงฆ`ไมCมีโทษอาญา เพราะเปeนเพียงการฝiาฝzนจารีตประเพณี
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12. ข)อใดกลQาวถูกต)องเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย (9 วิชาฯ 62)
1. กฎหมายตราสามดวงในสมัย ร.1 ทำให;ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว`
2. ประมวลกฎหมายอาญาในสมัย ร.5 ทำให;ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว`
3. กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เปeนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย
4. กรมหลวงราชบุรฯี เปeนผู;เลือกให;ใช;ระบบประมวลกฎหมายในประเทศไทย
5. ระบบกฎหมายไทยเปeนระบบซิวิลลอว` เพราะใช;พระราชบัญญัติเปeนกฎหมายหลัก
13. นิติกรรมในข)อใดไมQมีผลเป\นโมฆะกรรม (9 วิชาฯ 62)
1. นายอาคานิชิ อายุ 16 ป[ หมั้นกับนางสาวจีซู อายุ 18 ป[
2. นายทานากะ อายุ 18 ป[ จดทะเบียนสมรสซ;อนกับนางสาวเจนนี่
3. เด็กชายคาเมนาชิ อายุ 14 ป[ เขียนพินัยกรรมให;นางสาวโรเซC อายุ 15 ป[
4. นายทากุจิ อายุ 17 ป[ เปeนผู;รับมรดกในพินัยกรรมของนางสาวลิซาC คนไร;ความสามารถ
5. นายทะสึยะ อายุ 15 ป[ จ;างนายนากามารุ อายุ 17 ป[ แสดงภาพยนตร` โดยไมCได;รับความยิมยอม
จากผู;ปกครอง
14. นิติกรรมข)อใดไมQเป\นโมฆะ (9 วิชาฯ 63)
1. การสมรสซ;อน
2. การทำสัญญาซื้อขายเกาะภูเก็ต
3. การกู;ยืมเงินโดยไมCมีหลักฐานเปeนหนังสือ
4. การสมรสโดยไมCสมัครใจของชายและหญิง
5. การทำพินัยกรรมของเด็กอายุ 12 ป[ โดยความยินยอมของบิดามารดา
15. สัญญาใดไมQเป\นโมฆะ (2 คำตอบ) (O-NET 61)
1. สัญญาจำนองที่ดินที่ทำเปeนหนังสือลงลายมือชื่อระหวCางคูCสัญญา
2. สัญญาซื้อขายเรือที่มีระวาง 7 ตัน โดยคูCสัญญาทั้งสองฝiายมีหลักฐานเปeนหนังสือ
3. สัญญาเชCาซื้อรถยนต`ที่ทำเปeนหนังสือลงลายมือชื่อระหวCางคูCสัญญา
4. สัญญาซื้อขายม;าที่คูCสัญญาทั้งสองฝiายทำขึ้นเปeนหนังสือโดยมีพยานบุคคลรับรอง 2 คน
5. สัญญาซื้อขายตึกแถวที่ทำเปeนหนังสือและจดทะเบียน
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16. ข)อใดเป\นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา (9 วิชาฯ 61)
1. นายนกเผาเอกสารสัญญากู;ยืมเงินที่นายนกเปeนลูกหนี้ตCอนายเปeด
2. นายกุ;งแอบหยิบกระเปZาเงินของนายปลาไป ขณะทีน่ ายปลาเผลอ
3. นายช;างเจตนาทำให;คอมพิวเตอร`โน;ตบุxกที่นายเสือฝากไว;ไมCสามารถใช;การได;
4. นายไกCยืมรถจักรยานจากนายไขC ตCอมานายไกCนำรถจักรยานนั้นไปขายให;นายขวด
5. นายมดหลอกนายแมววCานายหมูให;มารับสินค;า แล;วนายแมวก็ยอมสCงมอบสินค;าให;
17. ข)อใดเป\นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา (9 วิชาฯ 62)
1. นายจีซองเจตนาทำให;คอมพิวเตอร`ที่นายจินยองฝากไว;ไมCสามารถใช;การได;
2. นายแจฮวานหลอกให;นายซองอูเผลอแล;วแอบหยิบโทรศัพท`ของนายซองอูไป
3. นายมินฮยอนเผาเอกสารสัญญากู;ยืมเงินที่นายมินฮยอนเปeนลูกหนี้ตCอนายสรรค`
4. นายแดเนียลยืมรถยนต`จากนายจีฮุน ตCอมานายแดเนียลนำรถยนต`นั้นไปขายให;นายแดฮวี
5. นายอูจินหลอกนายซองอุนวCานายควานลินให;มารับสินค;าแล;วนายซองอุนก็ยอมสCงมอบสินค;าให;
18. การกระทำใดถือเป\นความผิดฐานฉ)อโกง (O-NET 63)
1. รัตน`วางโทรศัพท`มือถือไว;บนโตxะระหวCางรับประทานอาหาร โรมจึงโกหกรัตน`วCา บ;านของรัตน`ไฟ
ไหม;ให;รีบไปดู เปeนเหตุให;รัตน`ลืมโทรศัพท`ไว; แล;วจากนั้นโรมก็หยิบนำไปเปeนของตน
2. เอกแกล;งทำตัวเปeนคนพิการทั้งที่มีรCางกายสมบูรณ`แล;วไปทำการขอทานซึ่งสCงผลให;ผู;คนที่ผCานมา
นำเงินให;แกCเอกด;วยความสงสาร
3. เกรียงไกรนำเงินของตนให;เกริกไปจCายคCาไฟให; ตCอมาเกริกพบวCาเกรียงไกรจCายไปเรียบร;อยแล;ว
แตCเกริกไมCอยากคืนเงินให;แกCเกรียงไกร จึงบอกเกรียงไกรวCาเขาจCายคCาไฟแล;ว และเก็บเงินนั้นไว;
ใช;เอง
4. สุดาซื้อผลไม;จากสมชาย แตCพอถึงเวลาจCายเงินหลังได;รับสินค;าพบวCา ตนมีเงินไมCพอจึงอาศัย
ชCวงเวลาที่สมชายเผลอ เดินออกจากร;านไปโดยไมCจCายเงิน
5. เรณูยืมหนังสือของเรไรมาอCาน 3 วัน พอถึงกำหนดวันคืน เรไรก็มาทวงถามเรณู แตCเรณูกลับโกหก
เรไรวCาตนสCงคืนไปทางไปรษณีย`แล;ว ทั้งที่ไมCเปeนความจริง
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19. ข)อใดตQอไปนี้เป\นข)อความที่ถูกต)อง (9 วิชาฯ 60)
1. การจำนำกระบือไมCตอ; งมีการสCงมอบแกCทรัพย`แกCผู;รับจำนำ
2. สัญญาจะซื้อจะขายบ;านต;องทำสัญญาเปeนหนังสือและจดทะเบียน
3. การซื้อขายนา…ิกามูลคCา 1,000,000 บาท ต;องทำสัญญาเปeนหนังสือ
4. การซื้อขายคอนโดมิเนียมราคา 400,000 บาท ต;องทำเปeนหนังสือและจดทะเบียน
5. การกูย; ืมเงินตั้งแตCหนึ่งพันบาทขึ้นไปนั้น ต;องมีหลักฐานแหCงการกู;ยืมเปeนหนังสืออยCางใดอยCางหนึ่ง
ลงลายมือชื่อผู;ยืมเปeนสำคัญ จึงจะฟjองร;องให;บังคับคดีได;
20. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติวQา บุคคลจักต)องรับโทษในทางอาญาตQอเมื่อได)
กระทำการอันกฎหมายที่ใช)ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป\นความผิดและกำหนดโทษไว) และโทษที่จะลง
แกQผู)กระทำความผิดนั้น ต)องเป\นโทษที่บัญญัติไว)ในกฎหมาย
จากบทกฎหมายข)างต)น ข)อใดตQอไปนี้กลQาวถูกต)องเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญา (O-NET 63)
1. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายใหมCไมCอาจมีผลบังคับย;อนหลังได;
2. รัฐอาจบัญญัติกฎหมายอาญาให;สามารถตีความอยCางกว;างขวาง เพื่อใช;ลงโทษอาชญากรได;อยCางมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู;พพิ ากษาใช;หลักจารีตประเพณีในการเอาผิดและลงโทษทางอาญาแกCบุคคลได;แม;ไมCมีกฎหมาย
บัญญัติไว;โดยตรง
4. การแอบจดจำรหัสผCานเข;าระบบคอมพิวเตอร` เปeนความผิดฐานลักทรัพย`เนื่องจากสามารถ
เทียบเคียงได;วCาเปeนการเอาทรัพย`ของผูอ; ื่นไปโดยทุจริต
5. การเปeนชู;หรือมีชู;นนั้ แม;จะเปeนการกระทำที่ขัดตCอศีลธรรมก็ตาม แตCเมื่อกฎหมายมิได;บัญญัติให;
เปeนความผิด รัฐก็ไมCอาจลงโทษบุคคลทีก่ ระทำการดังกลCาวนี้ได;เลย
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เศรษฐศาสตร์
ออกแนQ ออกบQอย
1. กลไกตลาด กลไกราคา
2. นโยบายการเงิน การคลังกับการ
แก;ปMญหาทางเศรษฐกิจ

ลับสมอง
21. ข)อใดเป\นอุปสงคiในทางเศรษฐศาสตรi (O-NET 63)
1. ยาใจอยากไปเที่ยวตCางประเทศกับครอบครัว ตั้งใจวCาจะไปยุโรปในชCวงป[ใหมC
2. ยาหยีอยากได;ตุxกตาตัวละครมาร`เวลในวันเกิด คุณแมCสัญญาวCาจะซื้อให;ในวันเกิดป[หน;า
3. ยาคุปชอบรับประทานผลไม; หลังอาหารกลางวันเขาจะซื้อมารับประทานวันละถุงเสมอ
4. ยาซิปมีอาชีพสCงหนังสือพิมพ`ตามบ;าน เขาพยายามเก็บเงินเพื่อซื้อรถมอเตอร`ไซค`ตอนปลายป[
5. ยาคอปมีฐานะร่ำรวย เพื่อนของยาคอปมาขายบ;านพักที่เขาใหญC แตCเขาไมCซื้อเพราะเขาชอบทะเล
22. เมือ่ ราคาสินค)าชนิดหนึ่งสูงขึ้น จะทำให)เกิดเหตุการณiใดกับสินค)าชนิดนั้น (O-NET 62)
1. เส;นอุปสงค`เคลื่อนย;ายไปทางขวาทั้งเส;น
2. เส;นอุปสงค`เคลื่อนย;ายไปทางซ;ายทั้งเส;น
3. เส;นอุปทานเคลื่อนย;ายไปทางขวาทั้งเส;น
4. ปริมาณซื้อลดลงโดยเคลื่อนย;ายไปบนเส;นอุปสงค`เดิม
5. ปริมาณขายลดลงโดยเคลื่อนย;ายไปบนเส;นอุปทานเดิม
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23. ถ)าราคาอาหารเลี้ยงปลาทับทิมเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ปeจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทำให)เกิดการเปลี่ยนแปลง
อุปทานของปลาทับทิมในข)อใด (O-NET 63)
1. ปริมาณอุปทานลดลงบนเส;นอุปทานเดิม
2. เส;นอุปทานเคลื่อนย;ายไปทั้งเส;นไปทางซ;ายมือ ปริมาณอุปทานลดลง
3. เส;นอุปทานเคลื่อนย;ายไปทั้งเส;นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานลดลง
4. เส;นอุปทานเคลื่อนย;ายไปทั้งเส;นไปทางซ;ายมือ ปริมาณอุปทานเพิ่มขึ้น
5. เส;นอุปทานเคลื่อนย;ายไปทั้งเส;นไปทางขวามือ ปริมาณอุปทานเพีม่ ขึ้น

24. ในชQวงเทศกาลกินเจ ประชาชนนิยมบริโภคผักเพิ่มขึ้น จะทำให)เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของ
ตลาดผักตามข)อใด (9 วิชาฯ 63)
1. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพลดลง
2. ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มสูงขึ้น
3. ราคาดุลยภาพเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพลดลง
4. ราคาดุลยภาพเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพเพิ่มสูงขึ้น
5. ราคาดุลยภาพเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณดุลยภาพไมCเปลี่ยนแปลง

25. หากประเทศไทยต)องการลดอุปทานแรงงานสQวนเกินในตลาดแรงงานที่มีการแขQงขันอยQางสมบูรณi
รัฐบาลจะเลือกใช)มาตรการใดจึงเหมาะสม (O-NET 63)
1. ลดอัตราคCาจ;างแรงงานขั้นต่ำ
2. เพิ่มอัตราจ;างแรงงานขั้นต่ำ
3. กำหนดคCาจ;างแรงงานขั้นสูงในอัตราสูงกวCาคCาจ;างตลาด
4. เพิ่มสวัสดิการให;แกCแรงงานตCางด;าวที่ทำงานในประเทศไทย
5. สCงเสริมการนำเข;าแรงงานตCางด;าวจากประเทศกลุCมอาเซียน
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26. หากอัตราคQาจ)างแรงงานในประเทศในประเทศเพื่อนบ)านไมQเปลี่ยนแปลง ข)อใดเป\นมาตรการที่รัฐบาล
ไทยไมQควรนำมาใช)ในการลดปeญหาอุปสงคiแรงงานสQวนเกินในประเทศไทย (9 วิชาฯ 63)
1. สนับสนุนให;แรงงานไทยไปทำงานในตCางประเทศ
2. ผCอนคลายเงื่อนไขในการนำเข;าแรงงานจากตCางประเทศ
3. กำหนดอัตราจ;างแรงงานในอัตราสูงกวCาประเทศเพื่อนบ;าน
4. จัดตลาดนัดแรงงานเพื่อให;แรงงานได;รับการจ;างงานมากขึ้น
5. เพิ่มสวัสดิการให;แกCแรงงานตCางด;าวที่ทำงานในประเทศไทย

27. ถ)าถั่วลิสงเป\นสินค)าด)อย (inferior good) หากรายได)ของผู)บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจะสQงผลให)มีการ
เปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดถั่วลิสงอยQางไร (O-NET 62)
1. ราคาและปริมาณดุลยภาพลดลง
2. ราคาและปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น
3. ราคาดุลยภาพจะลดลง แตCปริมาณดุลยภาพจะเพิ่มขึ้น
4. ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แตCปริมาณดุลยภาพจะลดลง
5. ราคาดุลยภาพจะสูงขึ้น แตCปริมาณดุลยภาพจะคงเดิม

28. ข)อใดกลQาวถูกต)องเกี่ยวกับนโยบายการเงินและ/หรือนโยบายการคลังของประเทศไทย (9 วิชาฯ 63)
1. การเก็บเงินภาษีเงินได; เปeนเครื่องมือของนโยบายการเงิน
2. มาตรการ “ชิม ช;อป ใช;” เปeนเครือ่ งมือของนโยบายการเงิน
3. การซื้อขายหลักทรัพย`รัฐบาล เปeนเครื่องมือของนโยบายการคลัง
4. การเปลี่ยนแปลงอัตรารับชCวงซื้อลด เปeนเครื่องมือของนโยบายการคลัง
5. การควบคุมการให;สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูCอาศัย เปeนเครื่องมือของนโยบายการเงิน
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29. รัฐบาลไทยประกาศใช)นโยบาย “ช)อปชQวยชาติ” โดยการให)นำใบเสร็จมาหักคQาลดหยQอนภาษีเงินได)
บุคคลธรรมดา เป\นการดำเนินนโยบายประเภทใด เพื่อวัตถุประสงคiใด (O-NET 63)
1. นโยบายการเงิน เพื่อกระตุ;นรายจCายของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ`มวลรวมประชาชาติ
2. นโยบายการเงิน เพื่อกระตุ;นรายได;ของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ`มวลรวมในประเทศ
3. นโยบายการเงิน เพื่อกระตุ;นรายจCายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ`มวลรวมใน
ประเทศ
4. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุน; รายจCายของรัฐและการขยายตัวของผลิตภัณฑ`มวลรวมประชาชาติ
5. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ;นรายจCายการบริโภคและการขยายตัวของผลิตภัณฑ`มวลรวมใน
ประเทศ

30. ข)อใดเป\นมาตรการโดยตรงในการแก)ไขปeญหาภาวะเงินฝ„ดในประเทศ (9 วิชาฯ 63)
1. เพิม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู;
2. เพิ่มการใช;จCายของรัฐบาลให;มากขึ้น
3. ลดภาษีการนำเข;าวัตถุดิบจากตCางประเทศ
4. เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายให;สูงขึ้น
5. นำพันธบัตรรัฐบาลออกจำหนCายให;แกCประชาชน
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ประวัตศิ าสตร์
ออกแนQ ออกบQอย
1. ประวัติศาสตร`สากล – ยุคกลาง
2. ประวัติศาสตร`ไทย – นายกฯ

ลับสมอง
31. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเกี่ยวกับเหตุการณiในสมัยกลางของประวัติศาสตรiสากล (O-NET 62)
1. “ยุคแหCงศรัทธา” เปeนอีกชื่อหนึ่งที่ใช;เรียกสมัยกลางในประวัติศาสตร`สากล
2. ลอร`ดไมCมีสิทธิจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีความในแมเนอร`ของตน
3. สงครามครูเสดมีสCวนชCวยทำลายระบอบการปกครองแบบฟcวดัลและระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร`
4. ระบอบการปกครองแบบฟcวดัลเปeนระบอบการปกครองที่กษัตริยไ` ร;พระราชอำนาจในทางปฏิบัติ
5. “เจตนารมณ`ของพระเปeนเจ;า” เปeนหนึ่งในสาเหตุที่กระตุ;นให;ชาวคริสต`รCวมรบในสงครามครูเสด
32. ข)อใดไมQใชQผลที่เกิดจากการปกครองแบบฟ…วดัลในสมัยกลางของยุโรป (9 วิชาฯ 62)
1. คริสตจักรเข;มแข็งและมีอำนาจมาก
2. ผลผลิตทางการเกษตรอยูCในระดับสูง
3. การค;าโดยภาพรวมชะงักจนถึงคริสต`ศตวรรษที่ 11
4. เกิดยศถาบรรดาศักดิ์ เชCน อาร`ชดุxก ดุxก เคานต`
5. กษัตริย`อCอนแอ และไมCมีอำนาจในการปกครองอยCางแท;จริง
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33. ข)อใดกลQาวถูกต)องเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ในสมัยการฟ„‹นฟูศิลปวิทยาการของ
ยุโรป (O-NET 63)
1. ความสนใจศึกษาและลอกเลียนแบบองค`ความรู;และสุนทรียะทางภาษาจากอารยธรรมคลาสสิก
2. ศิลปcนแนวมนุษยนิยมมักผลิตผลงานที่สะท;อนความจริงของสังคมเปeนสำคัญมากกวCามิติทาง
ศาสนา
3. นักมนุษยนิยมคริสเตียนให;ความสำคัญตCองานเขียนที่เกี่ยวข;องกับคริสต`ศาสนาและงานเขียนของ
กวีโรมัน
4. การศึกษาปรัชญายุคคลาสสิกเพื่อเปeนแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก;ปMญหาสังคมและการเมือง
ในสมัยดังกลCาว
5. การใช;เหตุผลเพื่อแสดงทัศนะทางสังคมและการเมืองและเชื่อวCาเหตุผลสามารถเปลี่ยนชีวิตและ
สังคมให;ดีขึ้นได;
34. ข)อใดไมQใชQผลจากการสำรวจทางทะเลในคริสตiศตวรรษที่ 15 และ 16 (O-NET 62)
1. คริสต`ศาสนาเจริญรุCงเรืองในทวีปอเมริกาใต;
2. สนธิสัญญาทอร`เดซียัส (Treaty of Tordesillas)
3. พCอค;ากลายเปeนอาชีพที่มีความสำคัญมากขึ้นในสังคม
4. บางสCวนของคาบสมุทรมลายูและหมูCเกาะอินโดนีเซียตกอยูCภายใต;อิทธิพลของโปรตุเกส
5. ชาร`ล มาร`เตล (Charles Martel) ได;รับชัยชนะเหนือชาวมุสลิมที่เมืองตูร`ทางตอนใต;ของฝรั่งเศส
35. ข)อใดตQอไปนี้ไมQใชQผลของการปฏิรูปคริสตiศาสนาในสมัยคริสตiศตวรรษที่ 16 – 17 (O-NET 63)
1. เกิดความขัดแย;งทั้งการเมืองและศาสนาทั่วทั้งทวีปยุโรปในรูปแบบของสงคราม
2. เกิดกระแสแนวคิดชาตินิยมแบบคลั่งชาติทั่วไปในดินแดนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต`
3. เกิดการประชุมสภาสงฆ` ณ เมืองเทรนต` และมีการกำหนดรายชื่อหนังสือต;องห;ามสำหรับฝiาย
คาทอลิก
4. การสถาปนาคณะสงฆ`เยซูอิตของฝiายคาทอลิกเพื่อการศึกษาและการเผยแผCศาสนาในดินแดนโพ;น
ทะเล
5. การเพิ่มขึ้นอยCางมีนัยสำคัญของจำนวนประชากรผู;สามารถอCานออกเขียนได;ในดินแดน
โปรเตสแตนต`
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36. นักประวัติศาสตรiสามารถใช)มหากาพยi ชองซอง เดอ โรลองดi จากยุคกลางเป\นหลักฐานชั้นต)นใน
การศึกษาประเด็นใดได)ชัดเจนที่สุด (9 วิชาฯ 63)
1. ยุทธวิธีการรบของกองทหารคริสเตียนสมัยพระจักรพรรดิชาร`เลอมาญ
2. วิถชี ัวิตและธรรมเนียมวีรคติทเี่ หลCาอัศวินในคริสต`ศตวรรษที่ 8 – 9 ยึดปฏิบัติ
3. การรับรู;ของกวียุคกลางตCอการขับไลCพวกซาราเซ็นในสมัยคริสต`ศตวรรษที่ 8
4. ศรัทธาอันมั่นคงในคริสต`ศาสนาของเหลCาอัศวินนักรบสมัยคริสต`ศตวรรษที่ 8
5. ชีวประวัติของนายทหารเอกนามโรลองด`ในกองทัพของพระจักรพรรดิชาร`เลอมาญ
37. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพแหQงเอากiสบูรiก (Peace of Augsburg) ค.ศ.
1555 (9 วิชาฯ 63)
1. การรับรองความชอบธรรมคำสอนของลูเธอร`ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
2. การไมCได;มุCงสร;างขันติธรรมทางศาสนาให;เกิดขึ้นในดินแดนเยอรมนีอยCางแท;จริง
3. การให;เสรีภาพแกCประชาชนในการเลือกนับถือศาสนนิกายตามศรัทธาสCวนบุคคล
4. การยุติสงครามกลางเมืองระหวCางเจ;าผู;ครองแคว;นทางเหนือกับทางใต;ในเยอรมนี
5. การให;สิทธิเจ;าผู;ครองแคว;นในเยอรมนีเลือกนับถือนิกายลูเธอร`หรือนิกายคาทอลิก
38. ข)อใดตQอไปนี้ไมQใชQสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตi (พ.ศ. 2502 – 2506)
(9 วิชาฯ 63)
1. มหาวิทยาลัยในสCวนภูมิภาค
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหCงชาติ
3. การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ป[ เปeน 7 ป[
4. องค`การสCงเสริมการทCองเที่ยวแหCงประเทศไทย
5. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต; (ASEAN)
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39. นายทหารทQานใดที่ขึ้นสูQตำแหนQงนายกรัฐมนตรีด)วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาทาง
การเมือง (O-NET 63)
1. พลเอก สุรยุทธ` จุลานนท`
2. พลเอก เปรม ติณสูลานนท`
3. พลเอก สุจินดา คราประยูร
4. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
5. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน`
40. คำวQา “สวัสดี” ถูกกำหนดให)ใช)อยQางเป\นทางการ ในสมัยของนายกรัฐมนตรีทQานใด (O-NET 61)
1. พระยามโนปกรณ`นิติธาดา
2. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
4. จอมพลถนอม กิตติขจร
5. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต`
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ภูมิศาสตร์
ออกแนQ ออกบQอย
1. การอนุรักษ`ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล;อม
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. คำนวณทางภูมิศาสตร`

ลับสมอง
41. ข)อใดเป\นการดำรงชีวิตอยQางเป\นมิตรกับสิ่งแวดล)อม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล)อมอยQาง
ยัง่ ยืน (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET 63)
1. สCงเสริมการเที่ยวปiา และถางปiาเปeนทางเดินธรรมชาติสำหรับนักทCองเที่ยว
2. ลดจำนวนประชากรโลก ด;วยการไมCแตCงงาน หรือแตCงงานแตCไมCต;องการมีบุตร
3. ปลูกต;นไม;ที่บ;าน รCวมกิจกรรมปลูกปiาชุมชน รCวมรณรงค`การใช;พลังงานอยCางประหยัด
4. สร;างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟjา และใช;ในชCวงเวลาที่พื้นที่ของตนขาดแคลนน้ำ
5. แสวงหาความสุข ความพอใจในการดำเนินชีวิตตามสมควรแกCสถานะของตน ไมCใช;สิ่งของเกิน
ความจำเปeน
42. พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทาง
บรรเทาและลดภาวะโลกร)อนโดยตรงที่สำคัญคือเรื่องใด (เลือก 2 คำตอบ) (O-NET 62)
1. การทำฝนเทียม
2. การพัฒนาพลังงานทดแทน
3. การฟz{นฟูสภาพปiาและปลูกปiาทดแทน
4. การพัฒนาแหลCงน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
5. การทำการเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาธรรมชาติ
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43. ข)อใดเป\นการปฏิบัติตามแนวทางอนุรักษiทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม (9 วิชาฯ 63)
1. ลดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให;สมดุลกับปริมาณทรัพยากรที่มีอยูC
2. นำไม;สักไปอาบน้ำยา แล;วนำมาทำเปeนรั้วบ;านเพื่อปjองกันปลวกและมดให;ใช;ได;ยาวนาน
3. สำรวจพื้นที่ธรรมชาติแหCงใหมCในชนบทเพื่อพัฒนาเปeนแหลCงทCองเที่ยวให;เกิดรายได;แกCชุมชน
4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช;ในกระบวนการผลิตเพื่อให;การใช;ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
5. ลดการใช;พลังงานในการทำลายขยะโดยนำขยะไปทิ้งทะเลเพื่อให;ออกสูCมหาสมุทรซึ่งมีพนื้ ที่กว;าง
ใหญCรองรับขยะได;
44. แนวทางใดเป\นแนวทางการอนุรักษiทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมเพื่อหยุดโลกร)อนในเชิง
ภูมิศาสตรi (O-NET 62)
1. รณรงค`ไมCใช;ผลิตภัณฑ`ตCาง ๆ ที่ทำมาจากพลาสติก
2. ซ;อผลิตภัณฑ`อาหารจากผู;ผลิตที่ได;รับฉลากลดโลกร;อน
3. นำหลักการ การลดทอน การใช;ซ้ำ การแปรใช;ใหมC มาใช;ในชีวิตประจำวัน
4. รวมกลุCมกันสร;าง “ผลิตภัณฑ`สีเขียว” โดยซื้อขายกันภายในตลาดท;องถิ่น
5. ริเริ่มใช;พลังงานทางเลือก เชCน ติดตั้งแผงโซลาร`เซลล` เพื่อผลิตไฟฟjาเฉพาะจุด
45. การละลายอยQางเร็วของชั้นดินเยือกแข็ง (Permafrost) ในเขตอารiกติกสQงผลโดยตรงตQอการเพิ่มขึ้น
ของก”าซเรือนกระจกชนิดใด (9 วิชาฯ 63)
1. ไอน้ำ และ กxาซคาร`บอนไดออกไซด`
2. กxาซมีเทน และ กxาซไนตรัสออกไซด`
3. กxาซมีเทน และ กxาซคาร`บอนไดออกไซด`
4. กxาซโอโซน และ กxาซคาร`บอนไดออกไซด`
5. กxาซไนตรัสออกไซด` และ กxาซคาร`บอนไดออกไซด`
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46. ข)อใดเป\นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (9 วิชาฯ 63)
1. กxาซคาร`บอนไดออกไซด`เพิ่มสูงขึ้นในอัตราทีเ่ ร็วกวCาอดีต
2. วิกฤตการณ`กxาซเรือนกระจกทำลายความสมดุลของบรรยากาศ
3. ทะเลทรายขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทำลายพื้นที่เกษตรกรรมและผืนปiา
4. ปiาไม;เสื่อมโทรมและลดลงอยCางรวดเร็วทำลายสมดุลของธรรมชาติ
5. หมอกควันพิษเพิ่มขึ้นในเมืองใหญCทำให;ผู;คนเจ็บปiวยด;วยโรคทางเดินหายใจ
47. ข)อใดกลQาวไมQถูกต)องเกี่ยวกับปรากฏการณiเอลนีโญในพื้นที่ตQาง ๆ ของโลก (เลือก 2 คำตอบ) (ONET 63)
1. ปริมาณปลาบริเวณชายฝMYงของประเทศเปรูมีจำนวนลดลงมาก
2. บริเวณชายฝMYงของประเทศเอกวาดอร`มีอุณหภูมิผิวน้ำเฉลี่ยสูงขึ้นกวCาปกติ
3. ประเทศอินโดนีเซียเกิดความแห;งแล;งมาก จนเกิดไฟปiาและภาวะมลพิษทางอากาศ
4. ประเทศไทยประสบกับปMญหาสภาพอากากาศแปรปรวน มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในชCวงฤดูร;อน
5. ลมค;าตะวันออกบริเวณศูนย`สูตรมีกำลังแรงขึ้นทำให;อุณหภูมิพื้นผิวน้ำบริเวณชายฝMYงออสเตรเลียมี
อุณหภูมิลดลง
48. กำหนดให)ระยะทางจริงระหวQางยอดเขา A ถึง ยอดเขา B วัดได) 22.5 กิโลเมตร ถ)าระยะทางในแผนที่
วัดได) 9 เซนติเมตร แผนที่นี้ใช)มาตราสQวนเทQาใด
1. 1 : 50,000
2. 1 : 22,500

4. 1 : 225,000
5. 1 : 250,000

3. 1 : 125,000
49. ภาพถQายดิ่งทางอากาศถQายเหนือภูมิประเทศพื้นที่ราบ ปรากฏหลักกิโลเมตรอยูQหQางกัน 1 กิโลเมตร วัด
ระยะบนภาพถQายระหวQางหลักกิโลเมตรได) 25 เซนติเมตร มาตราสQวนภาพถQายเหนือพื้นภูมิประเทศ
เป\นเทQาใด (9 วิชาฯ 63)
1. 1 : 40
2. 1 : 400

4. 1 : 40,000
5. 1 : 400,000

3. 1 : 4,000
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50. สารวัตรอยูทQ ี่มหาวิทยาลัยซึ่งอยูQหQางจากไทนiที่อยูQหอพัก วัดเป\นมุมแอซิมัทได) 215 องศา สารวัตรอยูQ
หQางจากไทนiเป\นมุมแบริงเทQาใด (9 วิชาฯ 63)
1. มุมแบริงใต; 35 องศา ตะวันออก
2. มุมแบริงใต; 35 องศา ตะวันตก

4. มุมแบริงใต; 55 องศา ตะวันตก
5. มุมแบริงใต; 45 องศา ตะวันออก

3. มุมแบริงใต; 55 องศา ตะวันออก
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