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CD O – NET Simulation : 
เพ่ิมแนวข้อสอบ 
ในโปรแกรมมากข้ึน

ฝึกทำข้อสอบ : 
จำลองสถานการณ์ 
เสมือนลงสนามสอบจริง

วิเคราะห์ผลสอบ : 
เพ่ือประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
ของตนเอง

Clip : 
แนะนำการเตรียมตัวสอบ

»ÃÐàÁÔ¹¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å

¤Ù‹Á×ÍàµÃÕÂÁÊÍº AKSORN ¾ÔªÔµ O
 - N

ET ¤³
ÔµÈÒÊµÃ� ».6

¤Ù‹Á×ÍàµÃÕÂÁÊÍº AKSORN ¾ÔªÔµ O
 - N

ET  ÀÒÉ
Òä·Â  Á.3

หัชปธัญ
นนท์  อังก์วราปิยทัช



สารบัญสารบัญ
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ O-N�� 1
หนวยที่ 1 การอ่าน 2

   Unit Test 21

หนวยที่ 2 การเขียน 28

   Unit Test 46

หนวยที่ 3 การฟัง การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ 56

   Unit Test 64

หนวยที่ 4 คําและความหมายของคํา 70

   Unit Test 81

หนวยที่ 5 คําไทยแท้ คํายืมภาษาต่างประเทศ 86

   คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
   Unit Test 96

หนวยที่ 6 การสร้างคํา 100

   Unit Test 112

หนวยที่ 7 ประโยค 116

   Unit Test 123

หนวยที่ 8 ระดับภาษาและคําราชาศัพท์ 128

   Unit Test 135

หนวยที่ 9 สํานวน สุภาษิต คําพังเพย  140

   Unit Test 146

หนวยที่ 10 ฉันทลักษณ ์ 150

   Unit Test 158

Pre O-��� 162

Key U��� T�s� 186

Key ��� O-��T 216

บรรณานกุรม  228



การอา่น

มีเน้ือหา ดังน้ี

หน่วยที่หน่วยที่

1

¨ÑºËÅÑ¡ 5W1H  ËÒ Keyword àª×èÍÁâÂ§àª×èÍÁâÂ§ ¤íÒÊ™Ò¤ÑÞอ่านจับสาระสําคัญ

อา่นตคีวาม-เชิงวเิคราะห์

¤ÇÒÁËÁÒÂ·Õèá·Ã¡ÍÂÙ‹ ã¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ
·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

µÕ¤ÇÒÁµÕ¤ÇÒÁ

º·ÃŒÍÂá¡ŒÇËÃ×Íº·ÃŒÍÂ¡ÃÍ§

àªÔ§ÇÔà¤ÃÒÐË�àªÔ§ÇÔà¤ÃÒÐË�
¨íÒá¹¡»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§ æ ¢Í§

อา่นอยา่งมีวจิารณญาณ àËµØáÅÐ¼Å ÇÔ¨ÒÃ³�àËµØáÅÐ¼Å ÇÔ¨ÒÃ³�
  ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃ   »ÃÑºãªŒ

¾Ô̈ ÒÃ³Ò

การสนับสนุน-โตแ้ยง้
¡Å‹ÒÇàªÔ§ ºÇ¡ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àªÔ§ ºÇ¡ âµŒáÂŒ§àªÔ§ Åº
¡Å‹ÒÇàªÔ§ Åº Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àªÔ§ Åº âµŒáÂŒ§àªÔ§ ºÇ¡

ข้อเทจ็จรงิ-ข้อคิดเห็น
¢ŒÍ¤Ô´àËç¹¢ŒÍ¤Ô´àËç¹  
       ¤×Í ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡Ã‹ÇÁ

                      ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§  
                      ¤×Í ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ

อา่นวรรณคดแีละวรรณกรรม ¤Ø³¤‹Ò ¤‹Ò¹ÔÂÁ ¢ŒÍ¤Ô´ ¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒ
¾Ô̈ ÒÃ³Ò



1. ขอความตอไปนี้ ผูเขียนมีจุดมุงหมายที่จะสื่อสารเรื่องใดอยางชัดเจน
  ประตรูะบายนํา้คลองลดัโพธิ ์เปนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรท่ีิสรางขึน้เพือ่ใช

ลดระยะทางการระบายนํ้าของแมนํ้าเจาพระยา จากระยะทาง 18 กิโลเมตร ใหเหลือเพียง 

600 เมตร ทําใหลดระยะเวลาการระบายนํ้าจาก 5 ชั่วโมง ใหเหลือเพียง 10 นาที การที่

ลดระยะทางและระยะเวลาการระบายนํ้าของคลองลัดโพธิ์จะชวยลดผลกระทบจากปญหา

นํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อยูติดกับแมนํ้าเจาพระยาได

 1. การสรางประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์

 2. ลักษณะของประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์

 3. ประโยชนของประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์

 4. การทํางานของประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์

1.1.          การอ่านจับสาระสําคัญ

การอ่านจับสาระสําคัญ มวีธิกีาร ดงัน้ี

1.  อา่นขอ้ความตัง้แต่ตน้จนจบเพ่ือทาํความเข้าใจภาพรวมของเน้ือหา แลว้จึงตอบคําถาม

ตามหลกั  5W1H   ดงัน้ี

2.  หาคําสําคัญ (Keywords) ของเรือ่งทีอ่า่น โดยมขีอ้สังเกต ไดแ้ก่

 - เป็นคําทีเ่ขยีนเหมือนกนั มคีวามหมายเหมอืนกนั ปรากฏซ�า ๆ ในยอ่หน้าเดียวกนั

 -  เป็นคําทีเ่ขยีนตา่งกนั แตส่ื่อความหมายเหมือนกนั

    ปรากฏซ�า ๆ ในยอ่หน้าเดยีวกัน

3.  โยงคําสําคัญทีพ่บในย่อหน้า

 กบัตวัเลอืกให้ตรงกนัว่า 

 หมายถงึส่ิงใด

1.  อา่นขอ้ความตัง้แต่ตน้จนจบเพ่ือ  อา่นขอ้ความตัง้แต่ตน้จนจบเพ่ือทาํความเข้าใจภาพรวมทาํความเข้าใจภาพรวมของเน้ือหา แลว้จึงตอบคําถามทาํความเข้าใจภาพรวม

2.  หาคําสําคัญ

3.  โยงคําสําคัญ

ตอบ ขอ้ 3.3.3.ตอบ ขอ้ 3.3.3.3.3.3.3.3.

ดว้ย
เหตผุลใด

(Why)

ทาํ
อยา่งไร
(How)

เมือ่ไหร่

(When)

ทีไ่หน

(Where)

ทาํอะไร

(What)

ใคร

(Who)

ดคิเเนว
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2. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความตอไปนี้
  องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาตหิรอืยเูนสโกไดประกาศให 

โขนไทยไดรบัการขึน้บญัชเีปนมรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรมทีจั่บตองไมไดของมนษุยชาติ 

เนือ่งจากโขนไทยเปนนาฏศลิปชัน้สงูท่ีประกอบดวยศาสตรและศิลปที่โดดเดนหลายประการ

เขาไวดวยกัน ทั้งศิลปะการแสดง การรายรํา การพากย ดนตรีประกอบ รวมถึงฉากและ

เครือ่งแตงกาย สะทอนวฒันธรรมของไทยอยางชดัเจน อกีทัง้มกีารสบืทอดและพฒันามาอยาง

ตอเนื่อง องคการยูเนสโกจึงมีมติขึ้นทะเบียนโขนไทยเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ที่จับตองไมไดของมนุษยชาติในพุทธศักราช 2562

 1. โขนไทยเปนนาฏศิลปชั้นสูงที่รวมทั้งศาสตรและศิลปที่โดดเดนไวดวยกัน

 2. โขนไทยเปนศิลปะประจําชาติที่สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมความเปนไทยอยางชัดเจน

 3. โขนไทยเปนนาฏศิลปชั้นสูงของไทยที่มีการสืบทอดและมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง

 4.  โขนไทยไดรบัการประกาศเปนมรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรมทีจั่บตองไมไดของมนษุยชาติ

การอ่านจับสาระสําคัญ อกีวิธหีน่ึง คือ

ตอบ ขอ้ 4.4.4.ตอบ ขอ้ 4.4.4.4.4.4.4.

ใจความสําคัญของเรื่อง

โดยส่วนขยายใจความสําคัญมีขอ้สังเกต ดังน้ี

1.1. การอธบิายความหมาย ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเน้ือเรือ่ง 

สังเกตจากคําเชือ่ม คือ   หมายถึง  หมายความว่า

คือเป็นการนิยาม
หรอืให้ความหมาย

นิยาม

2.2. คือ การบรรยายลกัษณะ  ของส่ิงตา่ง  ๆ  จากการ ลาํดบัเหตุตกุารณ์

หรอื  การขยายความเรื่เรือ่งราวให้ชัดเจนมากข้ึข้ึน
เป็นการอธบิาย
ให้รายละเอยีด

อธบิาย

ตดัส่วนขยายใจความสําคัญท้ิง

4.4.
คือ

เป็นการยกตวัอยา่งยกตวัอยา่งยกตวัอยา่งยกตวัอยา่ง
การทาํให้เน้ือเรือ่งชัดเจนยิ่งข้ึน มกัใชร้ว่มกบัวธิอีืน่ ๆ  

สังเกตจาก คําเชือ่ม  เช่น  ไดแ้ก ่ อาท ิ  เป็นตน้  

คือ การบอกเหตแุละ ผล สังเกตจากคําเชือ่ม เพราะ

เน่ืองจาก (ผลไปหาเหต)ุ เพราะฉะน้ันจงึ (เหตไุปหาผล) 
3.3. เป็นการให้เหตผุลเหตผุล

44



ดคิเเนว

3. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความตอไปนี้
  นํ้าเตาหูหรือนมถั่วเหลือง เปนเครื่องดื่มยอดนิยมของไทย ดวยรสชาติที่อรอยถูกปาก 

ราคาไมสูง หาดื่มงาย อีกทั้งมีคุณคาทางสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย แตวาการด่ืม

นํ้าเตาหูมากเกินไปก็สงผลเสียตอรางกายอยางมากเชนกัน เนื่องจากในถ่ัวเหลืองซึ่งเปน

สวนประกอบสําคัญในนํ้าเตาหูมีสารเรงใหเซลลมะเร็งในรางกายเติบโตเร็วขึ้น โดยเฉพาะ

มะเร็งเตานมในผูหญิง สงผลกระทบตอตอมไทรอยดในรางกาย และจากการสํารวจ พบ

นํ้าเตาหูท่ีขายตามทองตลาดมีปริมาณนํ้าตาลสูงมาก หากดื่มมากเกินไปจะเสี่ยงตอการ

เกิดนํ้าตาลในเลือดสูงซึ่งเปนสาเหตุของโรคอื่น ๆ  ตามมา เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคอวน รวมถึงโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอรอีกดวย

 1.  การดื่มนํ้าเตาหูมากเกินไปสงผลเสียตอรางกาย ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา

 2.  นํ้าเตาหูเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทย เพราะมีรสชาติอรอยและหาดื่มไดงาย

 3.  นํ้าเตาหูเปนเครื่องดื่มยอดนิยม เพราะมีคุณคาทางสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย

 4. นํ้าเตาหูที่ขายตามทองตลาดมีปริมาณนํ้าตาลสูงมากจึงไมควรรับประทานมากเกินไป

ตอบ ขอ้ 1.1.1.ตอบ ขอ้ 1.1.1.1.1.

Trick

ดคิเเนว
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·Õè¨ÑºµŒÍ§äÁ‹ä´Œ¢Í§Á¹ØÉÂªÒµÔ

 ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¤íÒÇ‹Ò à¹×èÍ§¨Ò¡à¹×èÍ§¨Ò¡  â´ÂËÅÑ§¤íÒÇ‹Ò   à¹×èÍ§¨Ò¡   à»š¹àËµØ¼Åµ‹Ò§ æ

NNoteote
»ÃÐâÂ¤ã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
ÁÑ¡à»š¹»ÃÐâÂ¤·Õè

     à»š¹¼Åà»š¹¼Å

 ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹   ¡Å‹ÒÇ¶Ö§

 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»ÃÐâÂ¤ËÅÑ§¤íÒÇ‹Ò  

·Õèà¡Ô´¢Öé¹µ‹ÍÃ‹Ò§¡ÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ´×èÁ¹íéÒàµŒÒËÙŒÁÒ¡à¡Ô¹ä»

¼ÅàÊÕÂËÃ×Í»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¼ÅàÊÕÂËÃ×Í»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾

áµ‹áµ‹

«Öè§à»š¹¤íÒÊíÒ¤ÑÞ·Õèº‹§ºÍ¡ã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞº‹§ºÍ¡ã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ

Ê‹Ç¹ÁÒ¡ã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ

ÁÑ¡¨ÐÍÂÙ‹ËÅÑ§ ¤íÒÇ‹Ò

áµ‹ ËÒ¡ ·Ç‹Ò áµ‹·Ç‹Ò 
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คําประพันธป์ระเภทกลอนสภุาพ

(กลอนแปด) และโคลงส่ีสภุาพ

มกัมใีจความสําคัญปรากฏอยูใ่น

บทสดุทา้ย  หรอื

  วรรคสดุทา้ย

ดคิเเนว

อา่นคําประพันธต์ัง้แตต่น้
จนจบ แลว้แปลความหมาย

ของคําประพันธ์

4. คําประพันธตอไปนี้ใหความสําคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
  หวงเอยหวงอะไร ไมยิ่งใหญเทาหวงดวงชีวิต

 แมคนลืมสิ่งใดไดสนิท ก็ยังคิดขึ้นไดเมื่อใกลตาย

 ใครจะยอมละทิ้งซึ่งสิ่งสุข เคยเปนทุกขหวงใยเสียไดงาย

 ใครจะยอมละแดนแสนสบาย โดยไมชายตาใฝอาลัยเอย

 1. ชีวิต 2. พอแม 3. ความสุข 4. ความคิด

5. คําประพันธตอไปนี้ตองการใหขอคิดในเรื่องใด
  ใครใดและอยูเหยา เคหะฐาน

 เวนสุภาษิตสาร สวัสดิ์ลํ้า

 เจรจา บ เปนการ สูญเปลา

 คือดั่งปากเวนกลํ้า แกลเหมี้ยงหมากพลู

 1. การครองเรือน 2. การกินหมาก 3. การศึกษา 4. การพูด

ตอบ ข้อ 1.1.1.ตอบ ข้อ 1.1.1.1.1.

ตอบ ขอ้ 4.4.4.ตอบ ขอ้ 4.4.4.4.4.4.4.

หาคําสําคัญ (Keywords) 
ในคําประพันธ์

การอ่านจับสาระสําคัญ
ในบทร้อยกรอง ใชว้ธิกีารคลา้ยกบับทรอ้ยแกว้ ดังน้ี

 à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕã¤Ã·ÕèÂÍÁ ÅÐ·Ôé§¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂã¹ªÕÇÔµ   
¤ÇÒÁÊºÒÂã¹ªÕÇÔµä´Œâ´ÂäÁ‹ÍÒÅÑÂÍÒÇÃ³� 

´Ñ§¹Ñé¹   ÊÔè§·Õè¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ ¤×Í
  ªÕÇÔµªÕÇÔµ

¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹ 

á»Å¤ÇÒÁä Œ́Ç‹Ò  

¤¹àÃÒäÁ‹Ë‹Ç§ÊÔè§ã´ÁÒ¡ä»¡Ç‹ÒªÕÇÔµ¢Í§µÑÇàÍ§   áÁŒ¤¹·ÕèÅ×Á
·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂ‹Ò§¡šÂÑ§¤Ô´ä´ŒÇ‹ÒªÕÇÔµÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞàÁ×èÍã¡ÅŒµÒÂ 
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1. ขอใดกลาวสนับสนุนขอความตอไปนี้
  ประชาชนทุกคนควรสวมหนากากอนามัยขณะออกจากบานตลอดเวลา โดยเลือก

หนากากอนามัยใหเหมาะสม เพือ่ชวยปองกนัการตดิตอจากโรคระบาดและปองกนัมลภาวะ

จากฝุนละอองขนาดเล็กไดดวย

 1. หนากากอนามัยแตละชนิดมีราคาสูง ไมเหมาะที่จะใสทุกวัน

 2. หนากากอนามัยไมไดปองกันการติดตอจากโรคระบาดเสมอไป

 3. การสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาอาจทําใหหายใจลําบากขึ้น

 4. การสวมหนากากอนามัยใหเหมาะสมชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บเบื้องตนได

2.2. การสนับสนุน-การโตแ้ย้ง

ตอบ ข้อ 4.4.4.ตอบ ข้อ 4.4.4.4.4.4.4.

Trick
¡ÒÃÍ‹Ò¹¨ÑºÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ 

ÊÑ§à¡µ¤íÒáÊ´§¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº 

àª‹¹  àËÁ×Í¹  ´Ñè§  ´Ø¨  ÃÒÇ¡Ñº

¤ÇÒÁ·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§¤íÒàËÅ‹Ò¹Õé

äÁ‹ãª‹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ à»š¹à¾ÕÂ§¡ÒÃ 

à»ÃÕÂºà·ÕÂº   à»ÃÕÂºà»ÃÂ

ดคิเเนว

´Ñ§¹Ñé¹   ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹¨Ö§ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº  ¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ù¾Ù´́   
Ê‹Ç¹¡ÒÃ¡Ô¹ËÁÒ¡à»š¹à¾ÕÂ§µÑÇà»ÃÕÂº   äÁ‹ãª‹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ

¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹ 

á»Å¤ÇÒÁä Œ́Ç‹Ò  

¤¹·Õè¤ÃÍ§àÃ×Í¹ÍÂÙ‹ºŒÒ¹áµ‹äÁ‹ÃÙŒ̈ Ñ¡ãªŒ¤íÒ¾Ù́ ËÃ×Í¤íÒÊÍ¹·Õè́ Õ  
ãËŒà¡Ố »ÃÐâÂª¹�   à¨Ã¨ÒÊÔè§ã´¡šÊÙÞà»Å‹Ò   ¤¹àËÅ‹Ò¹ÕéàËÁ×Í¹¡Ñº

¤¹·ÕèÁÕ»Ò¡áµ‹äÁ‹ä Œ́à¤ÕéÂÇËÁÒ¡¾ÅÙ   ·íÒãËŒ́ ÙäÁ‹ÊÇÂ§ÒÁ

การสนับสนุน
คือ เชิงเห็นดว้ยกบัข้อความ

ทีเ่สนอออกมา

โดยไมไ่ดก้ลา่วเพ่ือขดัแยง้

การกลา่ว
เพ่ือให้ขอ้มลูใน

 ถา้ขอ้ความทีเ่สนอออกมามลีกัษณะใน  

การกลา่วสนับสสนับสนุนนุจะตอ้งเห็นดว้ยนจะตอ้งเห็นดว้ยกบั

ขอ้ความในเชงิบวกน้ัน

เชิงบวก

ซึง่อาจมกีาร
ยกเหตผุล

หรอืให้เห็นประโยชน์ ข้อดเีพ่ิมเตมิ ได้

 ถา้ขอ้ความทีเ่สนอออกมามีลกัษณะใน  

การกลา่วสนับสสนับสนุนนุจะตอ้งเห็นดว้ยนจะตอ้งเห็นดว้ยกบั

ขอ้ความในเชงิลบน้ัน

เชิงลบ

โดยอาจมกีาร
ยกเหตผุล

หรอืให้เห็นโทษ ข้อเสียเพ่ิมเตมิ ไดเ้ชน่กนั
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2. ขอใดมีลักษณะกลาวโตแยงกับขอความตอไปนี้
  เจลทําความสะอาดมือสูตรใหมผสมแอลกอฮอลถึง 95% แหงไว สะดวก ปลอดภัย 

ฆาเชื้อโรคไดอยางหมดจดโดยไมตองลางมือ

 1. เจลทําความสะอาดมือสูตรใหมสะดวก เพราะใชแลวไมตองลางมือ

 2. เจลทําความสะอาดมือสูตรใหมดีตอสุขภาพ เพราะสามารถฆาเชื้อโรคไดหมดจด

 3. เจลทําความสะอาดมือที่ผสมแอลกอฮอล 95% ฆาเชื้อไมได เพราะระเหยเร็วเกินไป

 4.  เจลทําความสะอาดมือสูตรใหมปลอดภัย เพราะมีคุณสมบัติแหงไวและฆาเชื้อโรค

บนฝามือได

ตอบ ขอ้ 3.3.3.ตอบ ขอ้ 3.3.3.3.3.3.3.3.

Trick
¢ŒÍ¤ÇÒÁàªÔ§ºÇ¡

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àªÔ§ºÇ¡

¢ŒÍ¤ÇÒÁàªÔ§Åº

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹àªÔ§Åº

ดคิเเนว

 ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹   ¡Å‹ÒÇ¶Ö§  ¡ÒÃÃ³Ã§¤�ãËŒ»ÃÐªÒª¹

¡‹Í¹ÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹¡‹Í¹ÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹µÅÍ´àÇÅÒ

ÊÇÁË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂÊÇÁË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ

à¾×èÍ»ŒÍ§¡Ñ¹à¾×èÍ»ŒÍ§¡Ñ¹      áÅÐ ·ÕèÍÒ¨à»š¹ÀÑÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾âÃ¤ÃÐºÒ´âÃ¤ÃÐºÒ´ ½Ø†¹ÅÐÍÍ§½Ø†¹ÅÐÍÍ§

´Ñ§¹Ñé¹   ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ö§µŒÍ§à»š¹ä»ã¹·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹

คือ
เชิงตรงข้ามกบัข้อความ

โดยการโตแ้ยง้จะเกดิขึน้เมือ่มกีารแสดง ความคิดเห็นขดัแยง้ กัน เชน่

การกลา่ว
เพ่ือให้ขอ้มลูใน

การกล่าวโตแ้ย้ง

ขอ้ความกลา่วถงึ   ข้อดี การโตแ้ยง้จะกลา่วถงึ ข้อเสีย

ดคิเเนว

¨Ö§à»š¹¡ÒÃºÍ¡ ¢ŒÍàÊÕÂ¢ŒÍàÊÕÂ   ¢Í§  à¨ÅÅŒÒ§Á×Íà¨ÅÅŒÒ§Á×ÍÊÙÊÙµÃãËÁ‹µÃãËÁ‹´Ñ§¹Ñé¹   ¡ÒÃâµŒáÂŒ§ 

¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹   ¡Å‹ÒÇ¶Ö§  ¢ŒÍ´Õ¢ŒÍ´Õ ¢Í§   à¨Å·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´Á×Íà¨Å·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´Á×ÍÊÙÊÙµÃãËÁ‹µÃãËÁ‹
Trick

¢ŒÍ¤ÇÒÁàªÔ§ºÇ¡ âµŒáÂŒ§àªÔ§Åº

¢ŒÍ¤ÇÒÁàªÔ§Åº âµŒáÂŒ§àªÔ§ºÇ¡
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3. ขอใดไมไดกลาวสนับสนุนขอความตอไปนี้
  การรบัประทานอาหารโดยใชกลองโฟมบรรจอุาหารเปนอันตรายตอสขุภาพที่ไมควรมอง

ขาม เนื่องจากเมื่อโฟมโดนความรอนหรือนํ้ามันที่ใชปรุงอาหารแลว นํ้ามันจะทําปฏิกิริยา

กบัโฟม ทําใหเกดิสารอนัตรายออกมาปนเปอนกบัอาหาร ทาํลายระบบฮอรโมนในรางกาย 

ทําลายระบบประสาทและภูมิคุมกันในรางกาย ทําลายอวัยวะภายในตาง  ๆ  จนทําใหหัวใจ

ลมเหลวและเสียชีวิตได

 1. การใชกลองโฟมเปนอันตรายตอรางกายอยางมากจนทําใหเสียชีวิตได

 2.  การใชกลองโฟมไมเปนอนัตรายตอสขุภาพหากใชกลองโฟมทีม่คีณุภาพและไดมาตรฐาน

 3.  ผูบริโภคควรตระหนักถึงอันตรายที่เกิดกับสุขภาพจากการรับประทานอาหารโดยใช

กลองโฟม

 4.  การใชกลองโฟมบรรจุอาหารทําใหเกิดสารอันตรายตาง  ๆ  ออกมาปะปนกับอาหาร

ที่รับประทานได

ตอบ ข้อ 2.2.ตอบ ข้อ 2.2.2.2.2.2.2.2.
ดคิเเนว

 ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹   ¡Å‹ÒÇ¶Ö§  

´Ñ§¹Ñé¹   ¡ÒÃ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò¡Å‹Í§â¿Á äÁ‹à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾äÁ‹à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾

¨Ö§à»š¹ ¡ÒÃâµŒáÂŒ§   äÁ‹ä´ŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹

¢ŒÍàÊÕÂËÃ×ÍÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¢ŒÍàÊÕÂËÃ×ÍÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾

·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃãªŒ ¡Å‹Í§â¿ÁºÃÃ¡Å‹Í§â¿ÁºÃÃ¨Ø¨ØÍÒËÒÃÍÒËÒÃ

NNoteote

âµŒáÂŒ§¡Ñº¢ŒÍ¤ÇÒÁâµŒáÂŒ§¡Ñº¢ŒÍ¤ÇÒÁ
¡ÒÃâµŒáÂŒ§ ̈ÐµŒÍ§à»š¹¡ÒÃ

·Õè¡íÒË¹´ÁÒãËŒà·‹Ò¹Ñé¹

     ¨ÐäÁ‹¶×ÍÇ‹Òà»š¹¢ŒÍâµŒáÂŒ§
ËÒ¡âµŒáÂŒ§ÊÔè§·Õè ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÊÔè§·Õè¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÊÔè§·Õè¢ŒÍ¤ÇÒÁ¡Å‹ÒÇ¶Ö§
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4. ขอใดควรเปนหัวขอโตแยงของขอความตอไปนี้
  ภาษาไทยมีหลักการเขียนคําทับศัพทภาษาตางประเทศตามหลักภาษาศาสตรอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่มีการกําหนดวา ตัวอักษรใดจะถอดเสียงเปน

พยัญชนะใด เพื่อรักษาที่มาของคําศัพทเดิมใหมากที่สุดจนกวาจะมีคําแปลหรือคําบัญญัติ

เปนภาษาไทย ซึ่งเปนหลักการเขียนคําทับศัพทที่ใชกันทุกภาษา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

เขียนคําทับศัพทใหใสรูปวรรณยุกตตามการออกเสียงทุกคํา อยางเชน คอมพิวเตอร เปน 

คอมพิ้วเตอ เชนนี้ จึงนาจะเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เพราะนอกจากจะผิดหลักการ

เขียนคําทับศัพทแลว ยังทําใหรากหรือที่มาของคําจากภาษาเดิมหายไปดวย

 1. การเขียนคําทับศัพทควรมีขอยกเวนในการเขียนหรือไม

 2. การเขียนคําทับศัพทควรรักษาที่มาจากภาษาเดิมหรือไม

 3. การเขียนคําทับศัพทในภาษาไทยมีหลักเกณฑที่ถูกตองหรือไม

 4. การเขียนคําทับศัพทในภาษาไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม

ตอบ ขอ้ 4.4.4.ตอบ ขอ้ 4.4.4.4.4.4.4.

ดคิเเนว

à¾ÃÒÐ¨Ð·íÒãËŒ·ÕèÁÒ¢Í§¤íÒËÒÂä»   «Öè§ËÑÇ¢ŒÍ

ÁÕËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹·ÕèªÑ´à¨¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ   äÁ‹¤ÇÃÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ãËŒ

¡ÅÒÂà»š¹ãÊ‹  ÃÙ»ÇÃÃ³ÂØ¡µ� ÃÙ»ÇÃÃ³ÂØ¡µ�  µÒÁ¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§·Ø¡¤íÒ 

“¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒ·ÑºÈÑ¾·�ã¹ÀÒÉÒä·Â¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍäÁ‹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒ·ÑºÈÑ¾·�ã¹ÀÒÉÒä·Â¤ÇÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍäÁ‹” 

 ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¢ŒÒ§µŒ¹   ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒ·ÑºÈÑ¾·�ã¹ÀÒÉÒä·Â¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒ·ÑºÈÑ¾·�ã¹ÀÒÉÒä·Â

¤ÃÍº¤ÅØÁà¹×éÍËÒ¢Í§¢ŒÍ¤ÇÒÁ   áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¡ÅÒ§

คือ ญัตตทิีท่าํให้เกดิ
การถกเถียง

โตแ้ยง้ซ่ึงกนัและกนัหรอื
หัวข้อหรือ

ประเด็นโตแ้ย้ง

ไมเ่อยีงไปทางฝ่ังใดฝ่ังหน่ึง

เพ่ือให้การโตแ้ยง้สามารถทําไดเ้ตม็ที่

เป็นกลาง

NNoteote
¢ŒÍÊÍº·Õè¶ÒÁàÃ×èÍ§ËÑÇ¢ŒÍËÃ×Í»ÃÐà´š¹
âµŒáÂŒ§àËÁ×Í¹¡Ñº¡ÒÃ¶ÒÁª×èÍàÃ×èÍ§ËÃ×Í
¶ÒÁÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÃ×èÍ§Ç‹Ò   àÃ×èÍ§·Õè
¡íÒË¹´ãËŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÍÐäÃ   
»ÃÐà´š¹ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃâµŒáÂŒ§¤×ÍÍÐäÃ

มลีกัษณะ
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1. คําประพันธตอไปนี้ตรงกับสํานวนไทยขอใด
  เอานํ้าขูจระเข ขันเหลือ

 เอาปาไปขมเสือ ขูคู

 เอาหมากแลนลงเรือ ไปจาย สวนแฮ

 เอากาพยโคลงกระทู เที่ยวอางอวดกวี

 1. เขียนเสือใหวัวกลัว 2. สอนจระเขใหวายนํ้า

 3. นํ้าเชี่ยวอยาขวางเรือ 4. เอามะพราวหาวไปขายสวน

3.3. การอ่านตคีวามและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ตอบ ข้อ 4.4.4.ตอบ ข้อ 4.4.4.4.4.4.4.

ดคิเเนว

¡ÒÃàÍÒ¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�µ‹Ò§ æ   ä»à·ÕèÂÇÍÇ´ÃÙŒ¡ÑººÃÃ´Ò¹Ñ¡¡ÇÕ 
à»š¹àÃ×èÍ§ ·Õè¹‹ÒµÅ¡¢º¢Ñ¹     

áÊ´§¶Ö§  ¡ÒÃÍÇ´ÃÙŒµ‹Í¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞÁÒ¡¡Ç‹Òµ¹   
«Öè§µÃ§¡ÑºÊíÒ¹Ç¹   àÍÒÁÐ¾ÃŒÒÇËŒÒÇä»¢ÒÂÊÇ¹ àÍÒÁÐ¾ÃŒÒÇËŒÒÇä»¢ÒÂÊÇ¹

¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¢ŒÒ§µŒ¹ 

á»Å¤ÇÒÁä Œ́Ç‹Ò  

¡ÒÃàÍÒ¹íéÒÁÒ¡ÒÃàÍÒ¹íéÒÁÒ¢Ù‹¢Ù‹̈ ÃÐà¢Œ¨ÃÐà¢Œ   ¡ÒÃàÍÒÍÑ¹µÃÒÂ·ÕèÍ¡ÒÃàÍÒÍÑ¹µÃÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ÂÙ‹ã¹»›ÒÁÒ¢‹ÁàÊ×Íã¹»›ÒÁÒ¢‹ÁàÊ×Í  
¡ÒÃàÍÒËÁÒ¡Å§àÃ×Í¡ÒÃàÍÒËÁÒ¡Å§àÃ×Í à¾×èÍä»¢ÒÂãËŒÊÇ¹ËÁÒ¡  

แตต่อ้งตคีวามถึงความหมาย

ทีแ่ทรกอยูใ่นขอ้ความดว้ย

จะแปลความตรง  ๆ  

ตามท่ีข้อความกาํหนดมาให้ไมไ่ด้

การอา่นเพ่ือพยายาม

ทาํความเข้าใจความหมาย

ทีแ่ทรกอยูใ่นข้อความทีก่าํหนดให้

การอ่านตคีวาม

O-NETO-NET ä·Â Á.3
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