ชุดที่ 1 แนวขอสอบ

O-Net วิชา ภาษาไทย ม.ตน

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การใชระดับเสียงใหมีความแตกตางกันในขณะที่อาน มีประโยชนตอการอานเนื้อหาสาระในขอใดมาก
ที่สุด
1. นิทาน
2. ปาฐกถา
3. แถลงการณ
4. พระบรมราโชวาท
2. ประโยคในขอใดอานออกเสียงไมยมกแตกตางจากขออื่น
1. เธอเห็นลูกแมวตัวสีดํา ๆ วิ่งมาทางนี้บางหรือไม
2. เด็กตัวเล็ก ๆ เมื่อตะกี้ เปนหลานชายของฉันเอง
3. ในวันหนึ่ง ๆ ปาแกตองอาบเหงื่อตางน้ําหาบของไปขายทุกวัน
4. ทุก ๆ วัน แถวนี้จะเต็มไปดวยรถนานาชนิดที่ทําใหการจราจรคับคั่ง
3. ขอความใดแบงจังหวะวรรคตอนในการอานไดถกู ตอง
1. มีคน/จํานวนไมนอ ย/เชื่อวาความตายเปนสิ่งที่จัดการได//จัดการในที่นี้หมายถึง/
2. เราเชือ่ วา/ทุกอยางจัดการได/เพราะเรามีเทคโนโลยี /เรามีเงิน/เรามีความรู/เราจึงมั่นใจวา/เราสามารถ
จัดการ /สิ่งตางๆ ได
3. เราสามารถจัดการธรรมชาติ/เราสามารถจัดการสังคม/และเราเชือ่ วา/เราสามารถจัดการรางกายของเรา
ได
4. โฆษณาทุกวันนี้/บอกเราวาทุกอยางจัดการได//เราจึงเชื่อจริงๆ วา/ไมมีอะไรในโลกนี้ที่จัดการไมได/
รวมทั้งความตาย
4. ขอใดไมมีความเกี่ยวของกับการอานจับใจความสําคัญ
1. การจับใจความสําคัญเปนทักษะเบื้องตนของการรับสาร
2. ใจความสําคัญคือความคิดสําคัญหรือประเด็นสําคัญของเรื่อง
3. การจับใจความสําคัญสามารถทําไดทั้งการรับสารดวยการอานและการฟง
4. การจับใจความสําคัญดวยการฟงไมจําเปนตองเตรียมความพรอมกอนการฟง
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5. “ทองฟามีอยูแบบทองฟา กอนเมฆลอยอยูแบบกอนเมฆ พระอาทิตยสาดแสงในแบบของพระอาทิตย
นกรองแบบที่มันรอง ดอกไมสวยงามเปนธรรมชาติของดอกไม ลมพัดเพราะมันคือลม หอยทากเดินชา
อยางที่หอยทากเปน เหมือนธรรมชาติกําลังกระซิบบอกฉันวามันเพียงเปนของมันอยางนั้น มันไมรองขอ
ฉันจะมองเห็นมัน หรือไมเห็นมัน มันไมเรียกรองใหตองชื่นชม ตองแลกเปลี่ยน ตองขอบคุณ เปนของ
มันอยางนั้น ไมไดตองการอะไร มันเพียงแตเปนไป ทุกอยางเปนธรรมชาติของมัน ” ใจความสําคัญของ
ขอความนี้ตรงกับขอใด
1. ธรรมชาติไมเคยสนใจมนุษย
2. ธรรมชาติไมเคยเรียกรองอะไรจากมนุษย
3. ธรรมชาติไมตองการคําชื่นชมจากมนุษย
4. ทุกอยางที่เปนธรรมชาติ ลวนมีความสวยงาม
6. คําในขอใดมีความหมายออม
1. น้ํามาปลากินมด น้ําลดมดกินปลา
2. อันออยตาลหวานลิน้ แลวสิน้ ซาก แตลมปากหวานหูไมรหู าย
3. โบราณวาถาเหลือกําลังลาก ใหออกปากบอกแขกชวยแบกหาม
4. ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน
7. ขอใดสําคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด
1. การจับใจความสําคัญ
2. การลากเสนโยงนําความคิด
3. การกําหนดรูปแบบในการนําเสนอ
4. การใชภาพหรือสัญลักษณที่เกี่ยวของ
8. “คนสวนใหญไมคอยรูตัว ยังคงอยากไดอะไรที่มากขึ้น ๆ ไมวาจะเปนเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงหรือ
ความรัก และก็มักจะไมไดดังใจนึก ความทุกขก็ยิ่งมากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นดวย” ใจความสําคัญของ
ขอความนี้ตรงกับขอใด
1. ความอยากของมนุษยเพิ่มตามอายุ
2. คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ความตองการจะเพิ่มมากขึ้น
3. ถามนุษยอยากไดไมมีที่สิ้นสุด ก็จะยิ่งมีแตความทุกข
4. ความทุกขของมนุษยเกิดจากความตองการในทรัพยสิน เงินทอง
9. ขอใดใหความหมายของคําวา “วิเคราะห” ไดถูกตองที่สุด
1. พิจารณาความหมายแฝงเรนของเรื่อง
2. พิจารณาเจตนาหรือแนวคิดสําคัญของเรื่อง
3. พิจารณายอหนาเพื่อจับสาระสําคัญของเรื่อง
4. พิจารณาแยกแยะองคประกอบแตละสวนภายในเรื่อง
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10. “ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักดิ์ บํารุงรักกายไวใหเปนผล
สงวนงามตามระบอบไมชอบกล
จึงจะพนภัยพาลการนินทา ”
ขอคิดที่ไดรับจากบทรอยกรองขางตนตรงกับขอใด
1. เปนผูหญิงตองรูจักรักนวลสงวนตัว
2. เปนผูหญิงตองรูจักเจียมเนื้อเจียมตัว
3. เปนผูหญิงตองงดเวนการนินทาวาราย
4. เปนผูหญิงตองแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
11. ขอใดเปนวิธีการอานตีความรอยกรอง
1. ตีความจากสาระสําคัญของเรื่อง
2. ตีความถอยคําโดยพิจารณาจากบริบท
3. ตีความขอความโดยเปรียบเทียบสํานวนโวหารที่ใช
4. ตีความโดยทําความเขาใจเรื่องภาษาภาพพจนที่ใชในงานเขียน
12. ขอใดเรียงลําดับถูกตอง
1. เลาเรื่อง วิเคราะหเรื่อง กลาวถึงบริบท บอกจุดมุงหมาย ประเมินคา
2. เลาเรื่อง บอกจุดมุงหมาย วิเคราะหเรื่อง กลาวถึงบริบท ประเมินคา
3. เลาเรื่อง กลาวถึงบริบท บอกจุดมุงหมาย วิเคราะหเรื่อง ประเมินคา
4. เลาเรื่อง วิเคราะหเรื่อง กลาวถึงบริบท บอกจุดมุงหมาย ประเมินคา
13. การอานวินิจสารมีความลึกซึ้งแตกตางจากการอานจับใจความสําคัญในประเด็นใด
1. การสรุปเนื้อหา
2. การบอกประเภท
3. การประเมินคุณคา
4. การบอกองคประกอบ
14. ขอใดปรากฏคําที่มีความหมายโดยนัย
1. ปฐมพงษเดินไปที่หองครัวแลวลื่นลมเตะแกวแตก
2. กระโปรงตัวนี้ตัดเย็บสวยเตะตาฉันจริง ๆ เชียว! เธอ
3. โดงซอมเตะฟุตบอลที่สนามกีฬาของโรงเรียนทุก ๆ เย็น
4. จอยเตะสุนัขที่กําลังจะเดินตรงเขามากัดที่โคนขาของเขา
15. จุดประสงคสําคัญที่สุดของการคัดลายมือตรงกับขอใด
1. ฝกฝนสมาธิใหแกตนเอง
2. ฝกฝนความเพียรพยายามใหแกตนเอง
3. เพื่อสรางมาตรฐานเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษรไทย
4. เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นแกคนในชาติ
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16. การระบุวาขอความหนึ่ง ๆ คัดดวยอักษรรูปแบบใด ขอใดคือจุดสังเกตสําคัญ
1. การเวนชองไฟ
2. โครงสรางของตัวอักษร
3. การลงน้ําหนักมือบนตัวอักษร
4. ความเสมอตนเสมอปลายของตัวอักษร
17. ลายมือทีไ่ มชัดเจนเปนผลเสียอยางไร
1. ทําใหงานเขียนไมนาสนใจ
2. ทําใหวิเคราะหผลงานไมได
3. ทําใหเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร
4. ทําใหสื่อสารไมตรงวัตถุประสงค
18. รูปประโยคตอไปนี้ขอใดถูกตอง
1. เขาทําอะไรเกงกางไมทันกิน
2. ตํารวจกําลังซักฟอกผูตองหา
3. พจนรอ งเพลงเสียงหวานปานนกการเวก
4. ออมเปนคนเก็บเนื้อเก็บตัวเมื่ออยูกับผูใหญ
19. “ชุมคอโดนใจ” เปนงานเขียนประเภทใด
1. คําคม
2. คําขวัญ
3. โฆษณา
4. คําแนะนํา
20. ถาตองเขียนจดหมายเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอที่กําหนด ภาษาที่ใชในการเขียน ควรมี
ลักษณะอยางไร
1. ขอความสั้นกะทัดรัด ไมเยิ่นเยอ
2. ใชภาษาฟุมเฟอย แตอานเขาใจงาย
3. ภาษาแบบแผน ใชศัพทวิชาการสูงๆ
4. ภาษากึ่งแบบแผนหรือแบบแผน สรางความประทับใจใหผูรับเชิญยินดีทําตามคําขอ
21. ขอใดเปนการเขียนอวยพร
1. จงเชื่อในความดี
2. ขอใหมีความสุข
3. ซาโดนใจ
4. จงทําดี
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22. การเขียนเรียงความเรื่อง “กลวยพันธุไมสารพัดประโยชน” โครงเรื่องขอใดจําเปนนอยที่สุด
1. ลักษณะของกลวย
2. ประเภทของกลวย
3. ประโยชนของกลวย
4. ความเชื่อเกี่ยวกับกลวย
23. ขอใดที่ตองเขียนใหสอดคลองกับจุดประสงคของโครงงาน
1. ขอเสนอแนะ
2. ที่มาของโครงงาน
3. สรุปและอภิปรายผล
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
24. หากมีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพของคนในทองถิ่น ควรเลือกจัดทําโครงงานประเภทใด
1. ทฤษฎี
2. สํารวจ
3. ทดลอง
4. ประดิษฐ
25. บุคคลใดมีมารยาทในการเขียนที่ไมเหมาะสม
1. สุมิตราใชถอยคําที่สุภาพ ไพเราะในการเขียนสื่อสาร
2. แกวตาเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําสุภาพ เหมาะสมกับระดับของผูอาน
3. สมปรารถนาคนควาขอมูลอยางรอบดานและหลากหลายกอนลงมือเขียน
4. ลีลาศึกษางานเขียนของผูอื่น แลวลงมือเขียนโดยคัดลอกขอความนั้นๆ มา เพื่อแสดงหลักฐาน
การคนควา
26. ขอควรปฏิบัติในการเขียนโตแยงตรงกับขอใด
1. การจับใจความสําคัญ
2. การใชภาษาในการถายทอด
3. การกําหนดขอบเขตประเด็น
4. แสดงขอบกพรองทรรศนะของอีกฝาย
27. บุคคลใดใหขอมูลสําหรับการเขียนแนะนําตนเองไดเหมาะสมนอยที่สุด
1. วราภรณบอกชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน อายุ ของตนเองใหเพื่อนๆ ฟง
2. ไมตรีบอกอุปนิสัยสวนตัวและงานอดิเรกที่ชอบทําหากมีเวลาวาง
3. นวียาบอกสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จ จากธุรกิจสงออก
4. ปฐมพงษบอกอาชีพของบิดา มารดา และสาเหตุที่ตองยายจากโรงเรียนเดิม
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28. อานขอความตอไปนี้ แลวระบุวาเปนการเขียนที่มีวัตถุประสงคอยางไร
“มะรุมจอมพลัง คนเรารูจักใชมะรุมเปนยารักษาโรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร และโรคภัยไขเจ็บอื่นๆ มานานหลายรอยปแลว อีกทั้งปจจุบันยังไดรับการกลาวขวัญถึงวา อาจ
เปนทางออกหนึ่งในการรับมือกับความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการ พืชทนแลงที่เติบโตเร็วในอัตรา
สูงถึง 3.6 เมตรตอป ชนิดนี้มีใบอุดมไปดวยวิตามินและเกลือแร ”
1. การเขียนโนมนาวใหเชื่อ
2. การเขียนเพื่อใหความบันเทิง
3. การเขียนเพื่อใหความรู
4. การเขียนเพื่อชี้แจง
29. ขอใดมีความเกี่ยวของกับศิลปะการเขียนเรียงความนอยที่สุด
1. การเลือกใชถอยคําเพื่อสรางลีลาการเขียนของตนเอง
2. การเขียนขอความในแตละสวนใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน
3. การเลือกใชถอยคําที่มีความกระชับ ชัดเจน สื่อความตรงไปตรงมา
4. ควรวางโครงเรื่องเพื่อใหการจัดลําดับความคิดในการนําเสนอเปนไปโดยสมบูรณ
30. การอานในขอใดที่ไมควรใชหลักการยอความ
1. การอานโฆษณาจากหนังสือพิมพ
2. การอานสารคดีเชิงทองเที่ยวจากจุลสาร
3. การอานบทความเชิงอนุรักษจากนิตยสาร
4. การอานขั้นตอนการประดิษฐจากนิตยสารรายปกษ
31. บุคคลใดตอไปนี้ใชวิธีการอานเพื่อยอความไดถูกตอง
1. บุปผาใชวิธีการอานไปยอไปเพื่อความรวดเร็ว
2. มาลีอานเฉพาะยอหนาสุดทายเพื่อใหจับใจความสําคัญได
3. นารีอานเนื้อเรื่องใหเขาใจโดยตลอดจนจบกอนลงมือยอความ
4. ชอผกาอานเฉพาะหัวขอใหญแลวนํามาเรียบเรียงเปนใจความสําคัญ
32. ขอใดจัดเปนจดหมายกิจธุระ
1. จดหมายถึงไกเพื่อนรัก
2. จดหมายถึงพอและแม
3. จดหมายขอความชวยเหลือจากคุณปา
4. จดหมายสอบถามการรับสมัครนักเรียนฝกงาน
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33. ระยะของการปฏิบัติโครงงานที่มีความเหมาะสมและถูกตองตรงกับขอใด
1. ขั้นออกแบบ ขั้นลงมือ และรายงานผล ขั้นติดตามผล
2. ขั้นออกแบบและเขียนเคาโครง ขั้นลงมือ ขั้นรายงานผล
3. ขั้นออกแบบ ขั้นเขียนเคาโครง ขั้นลงมือ ขั้นแกปญหา ขั้นรายงานผล
4. ขั้นออกแบบ ขั้นเขียนเคาโครง ขั้นลงมือ และแกปญหา ขั้นรายงานผล
34. ขอใดไมใชวิธีที่เหมาะสมสําหรับการสืบคนขอมูล เพื่อนํามาทํารายงานและโครงงานเชิงวิชาการ
1. อานหนังสือ
2. การสํารวจ
3. การสรางแบบสอบถาม
4. การตัดตอจากขอมูลของผูอื่น
35. ขอใดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเขียนวิเคราะหวิจารณไดถูกตองที่สุด
1. เปนกระบวนการเขียนเพื่อแสดงความรูของผูเขียน
2. เปนกระบวนการเขียนเพื่อทําใหผูอานเกิดอารมณความรูสึกคลอยตาม
3. เปนกระบวนการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ไดจากการศึกษาในประเด็นหนึ่ง ๆ
4. เปนกระบวนการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยชี้ใหเห็นทั้งขอดี และขอดอย
36. พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่กําหนดใหตอไปนี้ ใครแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสม
ที่สุด
1. พรแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งสวนตัวของกุง
2. หนอยแสดงความคิดเห็นตอความเชื่อของนอย
3. นิดแสดงความคิดเห็นโดยยึดเหตุผลของตนเองเปนใหญ
4. แปงแสดงความคิดเห็นตอขาวอาชญากรรมที่อานจากหนังสือพิมพ
37. พาดหัวขาวในขอใดใชภาษาเพื่อการแสดงความคิดเห็น
1. รอนนี่ ชาน พอพระ นักอสังหาฯ
2. เชียงราย…ตกหนัก คราชีวิตหญิงชรา 76
3. ดวยคะแนน 2 ตอ 1 เชต วอลเลยบ อลสาวไทย
4. ถึงไทยแลว…โรคมือ เทา ปาก สธ.หาทางปองกัน
38. บุคคลใดตอไปนี้มีลักษณะของผูฟงและดูที่ดี
1. มาลีจะตั้งจุดมุงหมายกอนการฟงและดูทุกครั้ง
2. สมพิศไมชอบผูดําเนินรายการทานนี้จึงไมรับชมรายการ
3. สมปองฟงสมชายซึ่งเปนเพื่อนสนิทกลาวหาสมศรี แลวเชื่อทันที
4. สมพงศไมไดจดบันทึกการฟงบรรยายของวิทยากรเพราะคิดวาตนเองมีความจําที่ดี
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39. พิจารณาพฤติกรรมของบุคคลที่กําหนดให อนุมานวาบุคคลใดนาจะประสบผลสําเร็จในการฟงมากที่สุด
1. กุกเสียบหูฟงขางหนึ่งเพื่อฟงเพลงจากคลื่นวิทยุขณะฟงอภิปราย
2. กรณสนทนากับกันตเกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายที่พึ่งผานไปขณะฟง
3. ไกฟงการอภิปรายอยางตั้งใจแตไมสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได
4. แกวบันทึกเสียงของผูอภิปรายขณะฟงการอภิปราย แลวนําไปเปดฟงอีกครั้งหนึ่งที่บาน เพื่อสรุป
สาระสําคัญลงในแบบบันทึกการฟง
40. ขอใดกลาวถึงลักษณะของการพูดที่ดีไดถูกตองสมบูรณที่สุด
1. พูดแลวขัดแยง
2. พูดโดยใชอารมณ
3. พูดแลวผูฟงมีความสุข
4. พูดแลวบรรลุวัตถุประสงค
41. บุคคลใดตอไปนี้นาจะประสบผลสําเร็จในการพูดเพื่อโนมนาวใจมากที่สุด
1. ปรานีใชถอยคําเพื่อแสดงความรูสึกของตนเอง
2. บรรจงใชถอยคําเพื่อสงผานความปรารถนาดีไปยังผูฟง
3. เสาวลักษณใชถอยคําเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเอง
4. รุงโรจนใชถอยคําเพื่อทําใหผูฟงรูสึกวาเขาเขาใจความรูสึกของผูฟง
42. สถานการณใดแสดงวาบุคคลผูนั้นปราศจากแนวทางการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
1. นารีหาขอมูลเตรียมพรอมเพื่อฟงการสัมมนาประชาคมอาเซียน
2. สมยศจดบันทึกสาระสําคัญที่ไดจากการฟงสัมมนาเรื่องประชาคมอาเซียน
3. ขณะที่ฟงการสัมมนาประชาคมอาเซียน มนตรีหันไปสนทนากับสนธยาเกี่ยวกับประเด็นที่เพิ่งผานไป
4. ขณะที่ฟงการสัมมนาประชาคมอาเซียน อรทัยคิดตั้งคําถามกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
43. บุคคลในขอใดมีความสามารถในการควบคุมอารมณของตนในขณะที่พูด
1. โดมไมเสียดสีผูอื่น
2. ดอนยิ้มแยมแจมใสทักทายผูฟง
3. โดงไมนําเรื่องของผูอื่นมาเปดเผย
4. ดอมไมโตตอบเมื่อมีผูทักทวงในขณะที่พูด
44. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของการพูดเพื่อโนมนาวใจไดถูกตอง
1. ฟง เชื่อ เห็นคุณคา ทําตาม
2. เชื่อ ฟง เห็นคุณคา ทําตาม
3. ฟง เชื่อ ทําตาม เห็นคุณคา
4. เชื่อ ฟง ทําตาม เห็นคุณคา
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45. ลักษณะสําคัญของการพูดอภิปรายตรงกับขอใด
1. การพูดแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน
3. การพูดเพื่อเผยแพรความคิดเห็น
4. การพูดแลกเปลี่ยนความรูความคิด
46. ขอใดกลาวถึงลักษณะของการโตวาทีที่ดีไดถูกตอง
1. ใหความรู
2. ใหความเพลิดเพลิน
3. ใหความรูและความบันเทิง
4. ใหความสามารถในการคิดวิเคราะห
47. พฤติกรรมในขอใดควรกระทําเมื่อตองพูดรายงานเชิงวิชาการ
1. ประมวลใชถอยคําที่แฝงมุกตลกขบขัน
2. ประณมใชถอยคําแสดงความเปนกันเองกับผูฟง
3. ประไพใชถอยคําเพื่อเราอารมณความรูสึกของผูฟง
4. ประพิศใชถอยคําที่เปนทางการ กระชับ เขาใจงาย
48. ประโยคในขอใดปรากฏสระลดรูปมากที่สุด
1. ดําเปนคนสะอาดและทํางานเรียบรอย
2. แดงเปนคนขยันเขาทําขนมขายทุกวัน
3. สมเปนคนรวยและมักจะสวมเสื้อผาสวย ๆ
4. เขียวเปนคนนิง่ เฉยและปลอยใหเวลาผานเลย
49. ประโยคใดมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด
1. อยาเลนสนุกสนานครื้นเครงบนซากปรักหักพัง
2. ครอบครัวนี้รวมพลังสูผีพรายในนิทานปรัมปรา
3. เหลาวัวควายเดินกินน้าํ บริเวณหนองน้าํ ใกลทงุ นา
4. นกปรอดสีขาวบินปรอบนทองฟาเวลายามเย็น
50. คําในขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรงกับคําวา “น้ําแข็ง” ทั้งสองคํา
1. ปลาเค็ม น้ําใจ
2. น้ําปลา มาน้ํา
3. นาสาว ลางขา
4. ปลาทู ไหมฝน
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51. คําประสมในขอใดประกอบขึ้นจากคําชนิดเดียวกันทุกคํา
1. น้ําปลา ไกชน น้ําแข็ง
2. ตาขาว มดแดง ดอกฟา
3. บัตรเติมเงิน แปรงสีฟน ใบขับขี่
4. ปากนกกระจอก รถไฟฟา เด็กหลอดแกว
52. คําซอนในขอใดมีวิธีการประกอบรูปคําเหมือนกัน
1. อวนพี ดูแล รุงริ่ง
2. ยากงาย เสื่อสาด จิตใจ
3. จิตใจ บานเรือน เสื่อสาด
4. บานเรือน ถวยชาม ถากถาง
53. รูปประโยคใดแตกตางจากขออื่น
1. สมพลเปนคนซุมซามมักเดินชนสิ่งของตางๆ อยูเปนประจํา
2. สมภพฟงเรื่องที่สมเกียรติเลาแลวหัวเราะจนน้ําหูน้ําตาไหล
3. สมชายมักถูกหัวหนางานตําหนิติเตียนเสมอเรื่องเวลาเขางาน
4. สมสมรจัดขาวของที่กระจัดกระจายอยูเต็มพื้นหองใหเรียบรอย
54. ขอใดเปนคําสมาสสรางทุกคํา
1. สรรพาวุธ สันติภาพ ชีวเคมี
2. เทพเจา เคมีภัณฑ ทุนทรัพย
3. ภัตตาคาร โยธวาทิต ทรัพยากร
4. ทรัพยากร ประชาชน กาลเวลา
55. คําสมาสในขอใดอานออกเสียงตางจากขออื่น
1. เอกชอบเรียนวิชากายวิภาคศาสตร
2. ฟาผาเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ
3. แพทยสภาเปนหนวยงานทางราชการ
4. พสกนิกรชาวไทยเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
56. ขอใดเปนคําสมาสที่มีสนธิทุกคํา
1. สุโขทัย ปรมาณู ยุทธภูมิ
2. จิตรกรรม ปรมาณู สวัสดิภาพ
3. จิตรกรรม กรณียกิจ สวัสดิภาพ
4. สุโขทัย พฤษภาคม แสนยานุภาพ
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57. คําในขอใดเปนคําไทยแททุกคํา
1. เฆี่ยน ขจี กุศล
2. กีฬา กรีฑา ปฏิวัติ
3. เผด็จ กระจาย กวยเตี๋ยว
4. มะขาม กระถิน กระโจน
58. คําในขอใดเปนคําที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต
1. อัชฌาสัย
2. พฤกษา
3. บรรทัด
4. อิจฉา
59. คําในขอใดเปนคําที่ยืมมาจากภาษาเขมร
1. บูรณะ
2. มรกต
3. เพชร
4. เพลิง
60. การประกอบศัพทบัญญัติจะใชคําในขอใดมาประกอบ
1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาชวา-มลายู
3. ภาษาบาลี สันสกฤต
4. ภาษาจีนและอังกฤษ
61. คําทับศัพทมีลักษณะสําคัญอยางไร
1. ยืมมาใชโดยไมมีการปรับปรุงแกไข
2. ยืมมาปรับเปลี่ยนโครงสรางของคํา
3. ยืมมาปรับเปลี่ยนวิธีการออกเสียง
4. ยืมมาปรับเปลี่ยนความหมาย
62. คํานามในขอใดตอไปนี้ทําหนาที่ตางจากขออื่น
1. หนังสือเลมนี้มีแตคนสนใจ
2. เขาขอบอานหนังสือเลมนี้มากที่สุด
3. หนังสือชุดนี้พวกเขาเหลานั้นชอบมาก
4. หนังสือเลมนี้นาสนใจเพราะเปนเรื่องที่ดีมาก
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63. ประโยคในขอใดไมปรากฏคําสมุหนามหรือคํานามที่บอกความเปนหมูเปนพวก
1. คณะนักเรียนโรงเรียนบานรีวิทยาไปทัศนศึกษา
2. ฝูงโลมาวายมาเกยตื้นบริเวณปากอาวไทย
3. กองหนังสือวางอยูบนโตะในหองสมุด
4. ชาวนาตองการสวิงหาปลาหลายปาก
64. “เขาปลูกตนกามปูไวทางทิศตะวันตก เพื่อใหมันบังแดดตอนบาย” คําที่ขีดเสนใตเปนคําชนิดใด และทํา
หนาทีใ่ ดในประโยค
1. เปนคําสรรพนาม ทําหนาที่เชื่อมประโยค
2. เปนคําสรรพนาม ทําหนาที่บอกความชี้เฉพาะ
3. เปนคําลักษณนาม ทําหนาที่บอกลักษณะของคํานามที่อยูขางหนา
4. เปนคําสรรพนาม ทําหนาที่แทนกรรมของประโยคเมื่อมีการกลาวซ้ํา
65. ขอใดใชคําบุพบทถูกตอง
1. เราทุกคนมั่นใจตอมติที่ประชุม
2. นองตัง้ ใจเรียนเพราะอนาคตของตนเอง
3. เรากลาวคําสรรเสริญแกพระผูมีพระภาคเจา
4. นิสิตตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยเมื่อตองการเปลี่ยนวิชา
66. ขอความใดเปนประโยค
1. พอเหนือ่ ย
2. ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย
3. คนไทยรุน ใหมในทศวรรษนี้
4. พวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดไทรยอย
67. ประโยคในขอใดมีโครงสรางภายในแตกตางจากขออื่น
1. ปรีชากินอาหารซึ่งแมของเขาเปนคนปรุง
2. ที่เขาทํามาทั้งหมดไมมีความหมายกับใครเลย
3. เสื้อที่พีระสวมอยูตัดเย็บโดยชางประจําตัวของเขา
4. ลําดวนซื้อพวงมาลัยซึ่งขายอยูที่สี่แยกมไหสวรรย
68. ขอใดคือสวนประกอบของประโยคสามัญ
1. ประธาน คําเชื่อม
2. ประธาน กริยา
3. ประธาน
4. กริยา
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69. “คุณพอบอกลูกๆ วาทุกคนตองเขมแข็งอดทนรวมมือรวมใจกันฝาฟนกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจนยากที่
จะแกไขได” ขอความนี้เปนประโยคชนิดใด
1. ประโยคซอน
2. ประโยครวมที่ซับซอน
3. ประโยคซอนที่ซับซอน
4. ประโยคสามัญที่ซับซอน
70. ขอใดเปนคําสรรพนามบุรุษที่ ๒ ที่ตองใชเมื่อสนทนากับสมเด็จพระราชาคณะ
1. พระคุณเจา
2. ทานพระเดช
3. ทานเจาประคุณ
4. พระเดชพระคุณ
71. ขอใดเปนลักษณะเดนเฉพาะของภาษาพูด
1. มีความเครงครัดในเรื่องไวยากรณ
2. ใชประโยคที่ซับซอนในการสื่อสาร
3. ใชประโยคที่ละประธานในการสื่อสาร
4. มักขึ้นตนประโยคโดยการใชคํานามธรรม
72. บุคคลใดใชพลังของภาษาไปในเชิงสรางสรรค
1. วิชิตพูดโนมนาวใหอมรชัยทําการบานใหแกตนเอง
2. ภาณุพูดโนมนาวใจเพื่อใหผูฟงเกิดความรูสึกแบงฝกแบงฝาย
3. จันทรพูดโนมนาวใหสมใจเขาใจผิดกับกัลยา เพราะจันทรไมชอบกัลยา
4. สมภพพูดใหคนในชุมชนรวมมือกันทําแนวกระสอบทรายปองกันน้ําทวม
73. ขอใดประกอบคําราชาศัพทเพื่อใชสื่อสารไดถูกตอง
1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดการถายรูปดวยพระองคเอง
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินตางประเทศ
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498
4. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชการเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
74. คําราชาศัพทในขอใดแตกตางจากขออื่น
1. พระกราม
2. พระหัตถ
3. พระบรมราโชวาท
4. พระบรมราชชนนี
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75. ขอใดเรียงลําดับหมายเลขของคําที่ตองเติมลงในชองวางไดถูกตอง
1. รอง
2. สักวา
3. แสงดาว
4. หมอง
…….ดาวจระเขกเ็ หหก
ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว
เปนคืนแรมแจมแจงดวย…….
น้ําคางพราวปรายโปรยโรยละออง
ลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวตองผิวเนื้อ
ความหนาวเหลือทานทนกมล…….
สกุณาดุเหวาก็เรา……. ดูแสงทองจับฟาขอลาเอย
1. 2 4 1 3
2. 2 3 1 4
3. 2 3 4 1
4. 2 4 3 1
76. ขอใดมีความเกี่ยวของกับการแตงบทรอยกรองนอยที่สุด
1. ฉันทลักษณ
2. บรรยากาศ
3. การเลือกสรรคํา
4. แนวคิดและจินตนาการ
77. ตําแหนงคําเอกในการแตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ สามารถใชคําชนิดใดแทนได
1. ครุ
2. ลหุ
3. คําเปน
4. คําตาย
78. คําในตัวเลือกใดเหมาะสมที่จะนํามาเติมในชองวางทั้ง 2 คํา
เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
นกบิน…….ไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัด……. เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
1. เอียง, เฉียง
2. พลัน, ครัน
3. เฉียง, คู
4. เรียง, บาน
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79. ขอใดถูกตองเมื่อตองนําวรรคที่กําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวาง (1) และ (2) ตามลําดับ
ก. ควรหลีกหลบใหจงดี
ข. พลาดพลั้งอาจเสียที
ค. ทําใหจิตคิดหรรษา
ง. ควรคบกับบัณฑิต
คนพาลไมควรคบ
……….(1) ……….
……….(2) ……….
ไมมีสุขทุกขตามมา
1. ก. และ ง.
2. ข. และ ค.
3. ก. และ ข.
4. ค. และ ง.
80. คน “………………..” จะใชจายตองระมัดระวัง ควรเติมสํานวนในขอใดลงในชองวางจึงจะเหมาะสม
ที่สุด
1. เบีย้ หวัดนอย
2. ยากจนขนแคน
3. เบีย้ นอยหอยนอย
4. ชักหนาไมถึงหลัง
81. ขอใดไมมกี ารเสนอแนวคิด
1. กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มรรยาทสอสันดาน
ชาติเชื้อ
2. ถึงจนทนสูกัด
กินเกลือ
อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
พวกพอง
3. ออนหวานมานมิตรลน
เหลือหลาย
หยาบบมีเกลอกลาย
เกลือ่ นใกล
4. ผลเดื่อเมื่อสุกไซร
มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉนั
ชาติบาย
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82. ขอใดกลาวถึงสวนประกอบของอาหาร
1. ซาหริ่มลิ้มหวานล้ํา
แทรกใสน้ํากะทิเจือ
วิตกอกแหงเครือ
ไดเสพหริ่มพิมเสนโรย
2. ลําเจียกชื่อขนม
นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกลกลิน่ ดิน้ แดโดย
โหยไหหาบุหงางาม
3. มัศกอดกอดอยางไร
นาสงสัยใครขอถาม
กอดเคลนจะเห็นความ
ขนมนามนี้ยังแคลง
4. ขนมจีบเจาจีบหอ
งามสมสอประพิมพประพาย
นึกนองนุงจีบกราย
ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
83. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับกลวิธีการแตงในขอความตอไปนี้
“…สมิงพระรามจึงทูลวาลักษณะชางดีตอเมื่อขี่จึงรูวาดี มาดีไดตองเอามือตองหลังดูกอนจึงจะรูวาดี
ทแกลวทหารก็ดี ถาอาสาออกสงครามทําศึกจึงจะรูวาดี ทองนพคุณเลาขีดลงหนาศิลากอนจึงจะรูวาดี
สตรีรูปงามถาพรอมดวยลักษณะกิริยามารยาทตองอยางจึงควรนับวางาม ถาจะใหรูรสอรอยไดสัมผัส
ถูกตองกอนจึงนับวามีโอชาอรอย…”
1. บทสนทนา
2. บรรยายโวหาร
3. พรรณนาโวหาร
4. สํานวนเปรียบเทียบ
84. พิณพาทยระนาดฆอง
ตะโพนกลองรองเปนเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหงงหงางเหงงเกงกางดัง
ขอใดเปนลักษณะเดนของคําประพันธขางตน
1. การเลนคํา
2. การใชคําหนักเบา
3. การใชความเปรียบ
4. การเลียนเสียงธรรมชาติ
85. ขอใดที่ไมใชคําสอนเกี่ยวกับการพูด
1. อยาขุดคนดวยปาก
2. ยอมิตรเมื่อลับหลัง
3. อยาริกลาวคําคด
4. อยาเบา
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86.

“นางเห็นรูปสุวรรณอยูชั้นใน
รูปเงาะสวมไวใหคนหลง”
คําที่ขีดเสนใตสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
1. ภายในยอมแมลงวัน
หนอนบอน
ดุจดังคนใจราย
นอกนัน้ ดูงาม
2. ภายในยอมรสา
เอมโอช
สาธุชนนัน้ แล
เลิศดวยดวงใจ
3. คือคนหมูไปหา
คบเพื่อน พาลนา
ไดแตรายรายฟุง
เฟองใหเสียพงศ
4. คือคนเสพเสนหา
นักปราชญ
ความสุขซาบฤๅมวย
ดุจไมกลิ่นหอม
87. คําประพันธตอไปนี้มีจุดประสงคตามขอใด
ถึงจนทนสูกัด
เกลือกิน
อยาเที่ยวแลเถือเนื้อ
พวกพอง
อดอยากเยีย่ งอยางเสือ
สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใสทอง
จับเนือ้ กินเอง
1. ใหรูจักอดทน
2. ใหรูจักประมาณตน
3. ใหรูจักรักศักดิ์ศรี
4. ใหรูจักชวยเหลือตนเอง
88. คําประพันธใดแสดงความเชื่อของสังคมไทย
1. สายติ่งแซมสลับตนตับเตา เปนเหลาเหลาแลรายทั้งซายขวา
กระจับจอกดอกบัวบานผกา ดาษดาขาวดั่งดาวพราย
2. งิว้ นรกสิบหกองคุลแี หลม ดังขวากแซมเสีย้ มแซกแตกไสว
ใครทําชูคูทานครั้นบรรลัย ก็ตองไปปนตนนาขนพอง
3. อยูกลางทุงรุงโรจนสันโดษเดน
เปนที่เลนนาวาคงคาไหล
ที่พื้นลานฐานบัทมถัดบันได คงคาลัยลอมรอบเปนขอบคัน
4. แสนวิตกอกเอยมาอางวาง ในทุง กวางเห็นแตแขมแซมสลอน
จนดึกดาวพราวพรางกลางอัมพร กระเรียนรอนรองกองเมือ่ สองยาม
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89. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนกี่แหง
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร
มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉนั
ชาดบาย
ภายในยอมแมลงวัน
หนอนบอน
ดุจดั่งคนใจราย
นอกนัน้ ดูงาม
1. 1 แหง
2. 2 แหง
3. 3 แหง
4. 4 แหง
90. “ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว”
จากบทประพันธขางตนปรากฏชื่อพืชกี่ชนิด
1. 2 ชนิด
2. 3 ชนิด
3. 4 ชนิด
4. 5 ชนิด
91. คําประพันธในขอใดเปนตัวอยางที่นายกยอง
พันทายตกประหมาสิ้น
สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ
โทษรอง
พันทายนรสิงหผิด
บทฆา เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือตอง
คูเสนทําศาล
1. ความเสียสละเพื่อคนรัก
2. ความยุติธรรมของทหาร
3. ความกลาหาญเด็ดเดีย่ ว
4. ความผิดตองไดรับการใหอภัยเสมอ
92. ขอใดแสดงความประสงคของผูแตง
1. หวังสวัสดิ์ขจัดทุกขสราง สืบสรองศุภผล
2. ตามแบบบขาดหวิ้น
เสร็จแลวสมบูรณ
3. เปนมาติกาทาง
บัณฑิต แสวงเฮย
4. จบสามสิบหกเคา
คะแนนนับ หมวดแฮ
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93. ขอใดไมมีการใชคําหลาก
1. เมื่อนั้น
พระสยมภูวญาณเรืองศรี
ไดฟงนนทกพาที
ภูมีนิ่งนึกตรึกไป
2. บัดนั้น
นนทกผูมีใจสาหส
รับพรพระศุลีมียศ
บังคมลาแลวบทจรไป
3. เมื่อนั้น
หัสนัยนเจาตรัยตรึงศา
เห็นนนทกนัน้ ทําฤทธา
ชี้หมูเทวาวายปราณ
4. เมื่อนั้น
พระอิศวรบรมนาถา
ไดฟงองคอมรินทรา
จึ่งมีบัญชาตอบไป
94. ทั้งชางรูปพรรณสุวรรณกิจ ชางประดิษฐรัชดาสงาผอง
อีกชางถมลายลักษณะจําลอง อีกช่ําชองเชิงรัตนประกร
คําประพันธที่ยกมาไมเกี่ยวของกับชางใด
1. ชางปน
2. ชางถม
3. ชางแกะ
4. ชางเขียน
95. ขอใดสอดคลองกับขอคิดเรื่องการตระหนักในหนาที่ของตน
1. อนึ่งปนเปนรูปเทวฤทธิ์
ดูประหนึ่งนิรมิตวิเลขา
2. อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา
3. แมนไมถือเครงคงตรงวินัย เมื่อถึงคราวพายุใหญจะครวญคราง
4. ในพระราชสํานักพระภูธร เหมือนเรือแลนสาครสมุทรไทย
96. ขอใดมีจินตภาพของความเคลื่อนไหว
1. หัวลิงหมากลางลิง
ตนลางลิงแลหูลิง
2. ยูงทองยองเยื้องยาง
รํารางชางชางฟายหาง
3. ไกฟาอาสดแสง
หัวสุดแดงแทงเดือยแนม
4. เลียงผาอยูภูเขา
หนวดพรายเพราเขาแปลปลาย
97. “เมื่อชั่วพอกู กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู กูไดตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแกพอกู ”
ขอความในหลักศิลาจารึกที่ยกมานี้เปนตัวอยางที่ดีในขอใด
1. ความรักบิดามารดา
2. ความกตัญูรูคุณ
3. ความซื่อสัตยซื่อตรง
4. ความรักใครกลมเกลียว
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98.

กวางทรายรายกินหญา
สุกรปาพาพวกจร
สุนขั ในไลเหาหอน
ตามเปนหมูพรูเพรียกเสียง
ในคําประพันธที่ยกมานี้มีสัตวปาอยูกี่ชนิด
1. 1 ชนิด
2. 2 ชนิด
3. 3 ชนิด
4. 4 ชนิด
99. ขอใดใชคําถามเชิงวาทศิลป
1. โฉมเอยโฉมเฉลา
เสาวภาคยแนงนอยพิสมัย
เจามาแตสวรรคชั้นใด
นามกรชื่อไรนะเทวี
2. ประสงคสิ่งอันใดจะใครรู ทําไมมาอยูที่นี่
ขาเห็นเปนนาปรานี
มารศรีจงแจงกิจจา
3. ทําไมมาลวงไถถาม
ลวนลามบุกรุกเขามาใกล
ทานนี้ไมมีความเกรงใจ
เราเปนขาใชเจาโลกา
4. อันซึ่งจะฝากไมตรีขา
ขอนั้นอยาวาหารูไม
เราเปนนางรําระบําใน
จะมีมิตรที่ใจผูกพัน
100. คําประพันธในขอใดไมไดกลาวถึงเวลา
1. หยุดประทับดับดวงพระสุรยิ 
2. พอฟาคล้ําค่ําพลบลงหรุบรู
3. ยุงออกฉูชิงพลบตบไมไหว
4. ไดรับรองปองกันเพียงควันไฟ
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ตน

ปการศึกษา

2552

ตอนที่ 1
สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน
5 ขอ (ขอละ 1-5) : ขอละ 2 คะแนน
อานเรื่องที่กําหนดใหตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-5
การทอผาเปนงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานในทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ และมัก
มีเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่นที่ทําใหดูสวยงามและแปลกตาแตกตางกันไปในที่นี้จะนําศิลปหัตถกรรมการ
ทอผาบางชนิดที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ มาอธิบายเพื่อเปนตัวอยาง คือ การ
ทอผาไหม และการทอผาจก
การทอผาไหม ผาไหมเปนงานหัตถศิลปที่รูจักกันทั่วโลกดวยคุณภาพที่มีเอกลักษณในความงดงาม
และความคงทนของเนื้อผา มีลวดลายและเคล็ดลับวิธีที่แตกตางกันไปตามแตละภาค ผาไหมมัดหมี่ เปน
ภูมิปญญาชาวบานภาคอีสาน ที่สั่งสมและถายถอดตอๆ กันมาภายในครอบครัว
ผาไหมมัดหมี่เปนผาที่ทอขึ้นจากเสนใยที่ผานการมัดเพื่อสรางลวดลายกอนยอมสีและทอ เวลายอม
สวนที่ถูกมัดไวก็จะไมติดสีจึงทําใหเกิดลวดลาย ถาตองการหลายสีก็ตองมัดและยอมทับหลายครั้ง จนกวาจะ
ไดสีครบตามตองการ หลังจากยอมสีแลวก็จะแกเชือกที่มัดออก นําเสนดายกรอเขากับหลอด เพื่อทอเปนผืน
ผาตอไป การทอผามัดหมี่มีทั้งที่เรียกวา มัดหมี่ดายเสนยืน มัดหมี่ดายเสนพุง และมัดหมี่ผสม
ประเทศไทยมีการทอผามัดหมี่มาเปนเวลานานแลว โดยเฉพาะในภาคอีสานชาวบานจะทอผามัดหมี่
กันในหลายทองทีแ่ ละสอนตอๆ กันมาในครอบครัว เมื่อสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบานสูงอายุที่มารอรับเสด็จนุงผา
ไหมมัดหมี่ที่ผลิตจากชาวบาน และทรงตรวจคุณภาพผาไหมพรอมทั้งพระราชทานคําแนะนําใหชาวบาน
พัฒนา การทอใหมีคุณภาพดีขึ้น หลังจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการฝกสอนการทอผาไหม
มัดหมี่ใน ศูนยศิลปาชีพ โครงการศิลปาชีพ และกลุมศิลปาชีพที่ตั้งขึ้นในที่ตางๆ
การทอผาจก ผาจกเปนผาทอผืนแคบๆ อาจทอขึ้นจากฝายหรือไหม หรือผสมกันทั้ง 2 อยางก็ได คําวา
“จก” เปนวิธีการทอผาใหเกิดลวดลายขึ้น โดยการใชไมปลายแหลม หรือขนเมนงัดซอนดายยืนขึ้น และใช
ดายสีสอดไปตามรอยซอนนั้น การสอดดายสีตางๆไปตามรอยงัดซอนในจังหวะตางๆ กัน ทําใหเกิดลวดลาย
คลายผาปก ดังนั้นการทอผาจกจึงเปนการทอและการจกลายไปพรอมๆ กัน ทําลวดลายสอดสลับดวยไหม
หรือดายสีตางๆ ผาชนิดนี้นิยมใชเปนสวนประกอบตกแตงผาผืนใหญ โดยเฉพาะผาซิ่น ซึ่งเมื่อประกอบดวย
ผาจกแลว ก็เรียกวา ผาซิ่นตีนจก
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การทอผาจกตองใชความประณีตมาก ผาหนึ่งผืนกวาจะทอเสร็จใชเวลาหลายเดือนนักวิชาการดานผา
จึงมักจัดใหการทอผาจกเปนสุดยอดของการทอผา
ศิลปะการทอผาจกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาวพวน ซึ่งตั้งบานเรือนอยูที่ตําบล
หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น จึงถือเปนตนแบบของการทอผาชนิดนี้ เดิมมักเปนลาย
หนากระดาน หรือลายแถบคัน่ เปนชัน้ ๆ ตอมาไดมกี ารคิดดัดแปลงเปนลวดลายและสีสนั ใหหลากหลายมาก
ขึ้น และจากการสนับสนุนของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ในปจจุบันไดมีการทอผาจกเกิดขึ้นหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ เชน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และอําเภอลอง จังหวัดแพร
1. เพราะเหตุใดจึงเรียกผาไหมชนิดหนึ่งวา “ผาไหมมัดหมี่”
1. เพราะกรรมวิธีการตมเสนไหมเปนกรรมวิธีเดียวกันกับการตมเสนหมี่
2. เพราะเสนไหมที่นํามาทอเล็ก บาง และกลมคลายลักษณะของเสนหมี่
3. เพราะความสวยงามของผาไหมชนิดนี้เกิดจากเทคนิคการมัดยอมเสนไหม
4. เพราะผาไหมชนิดนี้มีตนกําเนิดจากหมูบานมัดหมี่ ทางภาคอีสานของไทย
2. คําวา “ดายเสนยืน” ในยอหนาที่ 3 หมายถึงสิ่งใด
1. เสนไหมแนวตัง้ ทีใ่ ชเปนแกนในการทอผา
2.
เสนไหมแนวนอนทีใ่ ชขดั กับเสนแนวตัง้
3.
เสนไหมทีม่ ดั ยอมใหเกิดลวดลายแลว
4.
เสนไหมที่ใชในการพุงเพื่อวัดขนาดผา
3. ขอความขางตนโดดเดนในการใชโวหารประเภทใดในการเขียน
1.
บรรยายโวหาร 2.
พรรณนาโวหาร
3.
สาธกโวหาร 4.
อุปมาโวหาร
4. จากขอความขางตนขอใด สรุปได ไมถูกตอง
1.
การทอผาเปนงานหัตถศิลปของภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
2.
มูลนิธิศิลปาชีพสงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานทอผาเปนอาชีพเสริม
3.
การสรางลายผาดวยเทคนิคการจกตองอาศัยระยะเวลาในการผลิต
4.
มูลนิธิศิลปาชีพมักสงเสริมใหชาวบานพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีขึ้น
5. จากขอความขางตนงานทอผาเปนงานหัตถศิลปที่แสดงใหเห็นคุณลักษณะประการใดของคนไทยไดดี
ที่สุด
1.
คนไทยเปนคนรักสวยรักงามจึงออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายใหสวยงาม
2.
คนไทยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงคิดวิธีการทอผาใหมีลักษณะเฉพาะถิ่น
3.
คนไทยมักไมปลอยใหเวลาวางผานไปอยางไรประโยชนจึงทําใหเกิดงานหัตถกรรม
4.
คนไทยยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงทําใหมีธรรมเนียมประเพณีแตกตางกัน
22

สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน 40 ขอ (ขอละ 6-45) : ขอละ 1.5 คะแนน
อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 6-7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การปองกันไขหวัดใหญ 2009
ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบูหรือแอลกฮอลเจล เพื่อฆาเชื้อโรค
หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกลชิดกับผูปวยไขหวัดหรือในที่ชุมชนหนาแนน หากจําเปนใหสวมหนากาก
อนามัยเพื่อปองกันการติดเชื้อ
ปดปาก ปดจมูก ดวยกระดาษทิชชู เมื่อ ไอ จาม และตองลางมือทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการใชของรวมกัน เชน แกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว รวมกับผูอื่น
ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ กินอาหารใหครบ 5 หมู และ
พักผอนใหเพียงพอ
ติดตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด

6. วิธีปฏิบัติในขอใดที่เปนพื้นฐานของการปองกันโรคโดยทั่วไป
1.
ขอ 1 2.
ขอ 4
3.
ขอ 5 4.
ขอ 6
7. บุคคลในขอใดที่ปฏิบัติตนตามแนวทางการปองกันโรคไขหวัดใหญ 2009 ไดอยางถูกตอง
1.
รุจนพกแอลกอฮอลและหนากากอนามัยติดตัวเสมอเมื่อตองไปในที่ชุมชนหนาแนน
2.
อานนทใชชอนกลางตักอาหารเสมอจนเปนนิสัย เมื่อตองรับประทานอาหารกับผูอื่น
3.
อภิชญากินอาหารใหครบ 5 หมู เพื่อใหมีแรงพอจะทํางานทั้งคืนโดยไมยอมนอน
4.
ฤทธิ์เก็บตัวอยูที่บาน ไมออกไปเรียนแตคอยติดตามขาวอยางใกลชิดเพราะกลัวจะติดโรค
8. “ถึงแมวา สภาวะแวดลอมในปจจุบัน จะกดดันหรือกอใหเกิดความเครียดมากเพียงใดก็ตาม หากเรามี
รอยยิ้ม หัวใจของเราก็จะเปดกวาง มีมุมมองใหมๆ พรอมที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เขามา ยิ้มใหกัน
และกัน ยิ้มอยางสดใส ยิ้มอยางจริงใจ ความสุขเล็กๆ นอยๆ ก็จะมารายลอมอยูรอบตัว ดังนั้น มาทําให
ใบหนาของพวกเราเลอะไปดวย รอยยิม้ กันเถอะ ”
ขอความขางตน ควรจัดอยูในสวนใดของเรียงความเรื่อง “อยากใหทกุ คนหนาเลอะ”
1.
คํานํา
2.
เนือ้ เรือ่ ง
3.
สรุป
4.
คํานําหรือสรุป
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9. ขอใดเปนการเขียนเชิงอธิบาย
1.
ดึกดื่นคืนนี้ ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปที่ขอบฟาเนิ่นนาน
2.
ปรุงรสใหแซบหนอ ใสมะละกอลงไป ออ อยาลืมใสกุงแหงปนของดี
3.
ใหแสงสุกใส ไดเปนเสมือนดวงตา คอยสองมองเธอดวยแววตาแหงความภักดี
4.
ไมตองหวงวาฉันเปลี่ยนหัวใจ ฉันจะเปนอยางนี้ จะรักเธอตลอดไป
10. ขอใดเขียนอางอิงแหลงที่มาของขอมูลในการเขียนรายงานไดถูกตอง
1.
ดวงใจ ไทยอุบญ
ุ . 2549. ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2.
ประภาศรี สีหอําไพ. 2531. การเขียนแบบสรางสรรค. สํานักพิมพวัฒนาพานิช: กรุงเทพฯ.
3.
ชาญณรงค พรรุง โรจน . ความคิดสรางสรรค. โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, 2546.
4.
บันลือ พฤกษะวัน. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค. ไทยวัฒนาพานิช: กรุงเทพฯ, 2533.
การเขารับราชการใน
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน

ประวัติความ
เปนมาในวัยเด็ก

จุดหักเหในชีวติ

ผลงานสําคัญ
นิราศพระบาท พระอภัยมณี

11. แผนผังความคิดขางตน ควรเปนองคประกอบของเรื่องใด
1.
ชีวประวัติของบุคคลสําคัญ
2.
ชีวิตกวีเอก : สุนทรภู
3.
บุคคลในประวัติศาสตรไทย
4.
วรรณคดีชิ้นเอกของสุนทรภู
12. บุคคลใดรับสารดวยการฟงไดอยางสัมฤทธิ์ผล
1.
สม เปนที่รักของเพือ่ น แมวาเพื่อนจะตอวาไมพอใจเรื่องใด สมก็ยิ้มรับทุกอารมณของเพื่อนไดเสมอ
2.
สวย เปนที่ชื่นชมของเพื่อน เพราะเพื่อนสั่งอะไรสวยก็ไมเคยขัดของ จะเชื่อฟงและปฏิบัติตามเสมอ
3.
ปลา ไมคอยมีใครสนใจ เพราะเวลาใครพูดอะไร เธอก็จะฟงอยางตั้งใจ แตไมเคยปฏิบัติสักครั้ง
4.
ปุน ไมคอยสนใจคนทีก่ ลาวตักเตือน เพราะรูสึกวาเสียเวลาและคิดเสมอวาคนเหลานี้คอยแตอิจฉา
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13. ขอใดไมใชหลักปฏิบัติการพูดที่เหมาะสม
1.
ผูพูดควรเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู ถนัดและสนใจในการพูด
2.
การวิเคราะหผูฟง เปนขั้นตอนสําคัญในการพูดที่ไมควรละเลย
3.
ผูพูดทีไ่ มเตรียมเนื้อหาแลวพูดได ถือวาเปนอัจฉริยะทางการพูด
4.
การแตงกายเปนสิ่งหนึ่งในการเสริมบุคลิกภาพใหผูพูดโดดเดน
14. หากนักเรียนไดรับมอบหมายใหพูดตอนรับบุคคลที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ขอใดไมใช ประเด็นสําคัญของ
เนื้อหาที่จะตองนําเสนอ
1.
ประวัติความเปนมาของโรงเรียน
2.
ความรูสึกยินดีตอการเขาเยี่ยมชม
3.
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
4.
จุดเดนของการพัฒนาโรงเรียนที่ผานมา
15. ขอใดใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมและแสดงมารยาทที่ดี
1. ไมวาใครก็สามารถพบเจอความผิดหวังได แตทายที่สุดอยาทอแทแลวกัน
2.
คนอยางเรา ผิดหวังซะบางก็ดี ทําอะไรมั่นใจเหลือเกิน จะไดเปนบทเรียน
3.
โตแลว ถาผิดหวังแคนี้ ทนไมได มีชีวิตอยูตอไปไมได ก็ไมตองทําอะไรแลว
4.
พยายามเขาละกัน ผิดหวังเปนเรื่องเล็กๆ ถาฟามีตา คงเห็นความตั้งใจนอยๆ บาง
16. คําในขอใด มีวิธีการสรางคําแตกตางจากขออื่น
1.
ปวดราว ปวดเมื่อย
2.
บอกบท บอกใบ
3.
เศราโศก เศราหมอง
4.
คลาดเคลื่อน คลาดแคลว
17. คําประพันธในขอใด ไมมีคําซอน
1.
นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
2.
เลื้อยบทําเดโช
แชมชา
3.
พิษนอยหยิ่งโยโส แมลงปอง
4.
ชูแตหางเองอา
อวดอางฤทธี
18. คําซ้ําในขอใด มีจํานวนพยางคที่ออกเสียงซ้ํานอยที่สุด
1.
รมชมพูๆ ที่เธอซื้อมาฝากจากญี่ปุนพังเสียแลวเมื่อวันกอน
2.
คุณครูเรียกนักเรียนใหออกมาอานหนังสือหนาชั้นทีละคนๆ
3.
แลวในวันหนึ่งๆ มีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑนี้ประมาณกี่คน
4.
เขาไมไดใสเสื้อผาสีๆ มาหลายเดือนแลวเพราะกําลังไวทุกข
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19. ขอใดไมเปนประโยคความรวม
1.
ผูใหญลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก
2.
ผูใ หญลีมาหามาลินีหลังจากสึกแลว
3.
ผูใหญลีมาหามาลินีเลยไปทํานาสาย
4.
ผูใหญลีมาหามาลินีซึ่งกําลังเลี้ยงไก
20. ขอใดใชคําราชาศัพท “ทูลเกลาฯถวาย” ไมถูกตอง
1.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติทูลเกลาฯ ถวาย สิทธิบัตรฝนหลวง แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
2.
กทม. ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือสมุดภาพแผนที่ “หนึ่งศตวรรษกรุงเทพมหานคร” แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. สมาพันธนักประดิษฐโลกทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัล “พระอัจฉริยภาพทางการประดิษฐ”
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. หอการคาไทยรวมกับคณะกรรมการรวม 3 สถาบัน (กกร.) ทูลเกลาฯ ถวายกังหันน้ําชัยพัฒนา
จํานวน 60 เครื่อง แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
21. การนําคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาใชในขอใด ที่ทําใหภาษาไทยมีวงศัพทเพิ่มขึ้น
1.
มาเรียนอยูในกรุงเทพฯ ยูนิเวอรซิตี้ที่ทันสมัย
2.
ซัมเมอรแมเรียกตัวกลับมาชวยทําไรทํานาอยูที่บานหนองใหญ
3.
ชาวบานก็ดอยการศึกษากินแตปลาราที่ไมพาสเจอรไรซ
4.
ใหมาเปนฟารเมอร ดาววามันไมใช มันไมใชตัวตนที่แทจริงของดาว
22. ขอใดเปนคําที่มีที่มาจากภาษาบาลีทุกคํา
1.
ศีรษะ ปญญา
2.
ขันติ อิจฉา
3.
วงกต พรรษา
4.
พุทธิ ศรัทธา
23. คําประพันธในขอใดมุงเสนอขอเท็จจริง ไมใชการแสดงความคิดเห็น
1.
อันชาติใดไรศานติสุขสงบ
ตองมัวรบราญรอนหาผอนไม
2.
แมผูใดไมนิยมชมสิ่งงาม
เมื่อถึงยามเศราอุรานาสงสาร
3.
ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง
ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง
4.
ควรไทยเราชวยบํารุงวิชาชาง เครื่องสําอางแบบไทยสโมสร
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24. สํานวนในขอใด เปนวิธกี ารแสดงความคิดเห็นทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
1.
ไดทีขี่แพะไล
2.
เด็ดบัวไมไวใย
3.
ไมเออออหอหมก
4.
เห็นดําเห็นแดง
25. คําขวัญรณรงคปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ขอใดที่ไมมีการยกเหตุผลสนับสนุน
1.
ใชหนากากอนามัย หางไกลหวัด 2009
2.
กินรอน ชอนกลาง ลางมือ คือวิธีปองกัน
3.
ไอ-จามปดปาก ถาไมอยากแพรเชื้อหวัด
4.
เปนหวัดใหอยูบาน อยาเปนตัวการแพรเชื้อ
26. ขอใดไมใชลักษณะของความคิดสรางสรรค
1.
คิดนอกกรอบ
2.
คิดเล็กคิดนอย
3.
คิดพลิกแพลง
4.
คิดหลากหลาย
27.
นองบอกวาลืมไมไดใจมันทุกข
เพราะนองซุกใจเศราเฝาไหหวน
อยากใหนองคิดใหม…ใครชักชวน
ขึน้ ทางดวนเดินจากซากอาวรณ
คําที่ขีดเสนใตในคําประพันธขางตนใชคําในขอใดแทนได โดยใจความสําคัญไมเปลี่ยน
1.
คร่ําครวญ
2.
รัญจวน
3.
กําสรวล
4.
หอมหวน
28. ขอใดไมใชลักษณะคําประพันธประเภทกลอนหัวเดียว
1.
ฉันจะไมทักหนอไมทาย
ฉันกลัววาแกจะอายแกหนา
ฉันรองทักชมโฉม
กันไปดวยลมวาจา
2.
รํากับใครมันไมชื่นใจ
เหมือนรํากับหลอน
คนสวยเชิญมารําฟอน
โอแมหางตางอนเชิญมารําวง
3.
พี่มีคุณความดีเปนที่กําบัง
มีธรรมะมากพลังรักษา
นองเอยตัดบัวยังเหลือเยื่อใย
นองอยาเพิ่งตัดสายเสนหา
4.
เหลืองเอยใบยอ
ซอนชอมะมวง
มีพบก็มีพราก
จําจากพอพุมพวง
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29. เพลงกลอมเด็กในขอใดแสดงถึงความรักของแมที่มีตอลูกไดชัดเจนที่สุด
1.
นอนเสียเถิด
ขวัญเจาจะเกิดในดอกบัว
แมเลี้ยงเจาไว
เพื่อจะไดเปนเพื่อนตัว
2.
เนื้อเอยเนื้ออุนเอย
เนื้อละมุนคือสําลี
แมไมใหใครตอง
แมกลัวเจาจะหมองศรี
3.
เนื้อเอยเนื้อออนเอย
ไมหลับไมนอนออนแมอยูอาลัย
พี่เลี้ยงนางนมอยูไหน
ไมมาไกวใหเจานอน
4.
นกเขา เอย
ขันตั้งแตเชาไปจวนเย็น
ขันใหดังแมจะฟงเลน
เสียงเย็นๆลูกนอยกลอยใจ
30. ผูใดไมไดใชกระบวนการระดมความคิดในการแสวงหาความรู
1.
สุวิทยคนหาขอมูลเพื่อการทํารายงานเรื่อง “ ความสุขที่แทจริง” จากหนังสือหลายเลม
2.
สุชัยสัมภาษณเพื่อนรวมงานทุกคนเพื่อสรุปความเห็นเรื่องการตกแตงหองทํางาน
3.
สุจิตตสรุปเนื้อหาจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนสงครูผูสอนวิชาภาษาไทย
4.
สุวรรณเรียกประชุมเพื่อนๆ เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาขยะในโรงเรียน
31. เพราะเหตุใดจึงตองใชเลขไทยในการเขียนภาษาไทย
1.
เพราะเลขไทยถือวาเปนสมบัติของชาติ การใชเลขไทยจึงเปนการชวยรักษาสมบัติชาติวิธีหนึ่ง
2. เพราะเลขไทยอานไดเฉพาะคนไทย การใชเลขไทยจึงจําเปนในการเขียนเอกสารลับทางราชการ
3.
เพราะเลขไทยถือเปนภาษาราชการอยางหนึ่ง การใชเลขไทยจึงจําเปนตอการเขียนอยางเปนทางการ
4.
เพราะเลขไทยอยูบนแปนพิมพ การใชเลขไทยในการพิมพจึงสะดวกกวาเพราะไมตองเปลี่ยนชุด
ตัวอักษร
32. สํานวนใดกลาวถึงการใชภาษาใหเหมาะสมกับฐานะบุคคล
1.
คนยากวาผี คนมีวาศพ
2.
ผูดีเดินตรอก ขีค้ รอกเดินถนน
3.
เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิว่ ตาตาม
4.
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
33. ขอใดมี “คําคะนอง”
1.
วัยรุนตองทําความเขาใจผูใหญบาง
2.
อยามาเวอรมากไปหนอยเลย
3.
เขาไมชอบยุงวุนวงวุนวายกับใคร
4.
อยาทํางานแบบลวกๆ มาสงครู
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34. ขอควรคํานึงเมื่อตองใชขอมูลสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตในการแสวงหาความรู คือขอใด
1.
ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
2.
ความคุมคาของการสืบคนขอมูล
3.
ความมีประโยชนของแหลงขอมูล
4.
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
35. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมกับฐานะบุคคล
1.
เชิญรวมกันตักบาตรพระสงฆ 2,500 องคเนื่องในวันเขาพรรษา
2.
หลินปงแพนดานอยรับประทานตนไผไดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้
3.
ลูกชายชางไทยที่กําเนิดที่ออสเตรเลียจะมีอายุครบ 1 ปเดือนหนา
4.
ขอบคุณครับ โอกาสหนาขอเชิญมาใชบริการของเราใหมนะครับ
36. ในคําพากยเอราวัณ หนุมานสูก ับยักษตนใด
1.
สหัสเดชะ
2.
แสงอาทิตย
3.
ไมยราพ
4.
อินทรชิต
37. “พระสมุทรสุดลึกลน
คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา
หยัง่ ได
เขาสูงอาจวัดวา
กําหนด
จิตมนุษยนี้ไซร
ยากแทหยั่งถึง
โคลงบทนี้เนนสอนเรื่องใด
1.
ความลึกของน้ํา
2.
ความไววางใจ
3.
ความพากเพียร
4.
ความมีอุเบกขา
38. “พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสาร
ประจงจารฉันทพากยพริ้งพรายฉาย
เฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลาย
ระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง”
กลอนบทนีด้ เี ดนดานใดเปนพิเศษ
1.
สัมผัส
2.
ฉันทลักษณ
3.
โครงสราง
4.
สัญลักษณ
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39.

“หญาฝากเกสรดอกหญา
ไปกับลมชวยผสานผสม
แจงขาวคราวเคลื่อนเยือนชม
ชวยทอพรมคลุมพื้นใหแผนดิน”
ประเภทของภาพพจนขางตนคลายคลึงกับขอใด
1.
ไผซอออเอียดเบียดออด
ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ
2.
เปลวแดดแผดเปลวเตน
ระริกเลนเนนทํานอง
3.
ฤๅดูดาราระยาระยับสรวง
ดุจดวงเพชรพลอยประเสริฐศรี
4. ต ระเวนไพรรอนรองตระเวนไพร
เหมือนเวรใดใหนริ าศเสนหา
40. “มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี
พัดโบกพัชนี
กบี่ระบายโบกลม”
คําประพันธขางตนกลาวถึงสิ่งใด
1.
เครื่องราชกกุธภัณฑ
2.
เครื่องสูงประกอบยศ
3.
เครื่องราชอิสริยาภรณ
4.
เครื่องประดับเรือนตน
41. คําประพันธในขอใด อานแบงวรรคไดถูกตอง
1. สมรรถชัยไกร / กาบแกว
แสงแวววับ / จับสาคร
2.
เลียงผา / งาเทาโผน
เพียงโจน / ไปในวารี
3.
สายัณห / ตะวันยาม
ขณะ / ขามฑิฆัมพร
4.
เรือนอย / ลอยน้ํา / ขําคม
บัวฉม / ชูลอม / หอมเรือ
42. “จากกําเนิดตัวเปลาเทากันหมด
มาสูยศศักดิ์ศรีที่แตกตาง
จากความรวยจนชั่วดีทั่วทาง
มาสูขางหลุมเศราเนาเหมือนกัน
มนุษยเทากันไดเมื่อตาย-เกิด
ความดีเลิศชั่วชาคือตรามั่น
ไมมีสัตวโลกอื่นนับหมื่นพัน
ครองชีวันวนเศราเทานรชน
มนุษยรูจักโลกโชคชีวิต
รูจักผิดชอบชั่วดีทั่วถล
ประหลาดเหลือเมื่อรูวาชีวาวน
ไยทุกคนไมรูทําแตกรรมดี”
กวีนิพนธขางตนมีคุณคาดานใดเดนชัดที่สุด
1.
คุณคาทางภาษา 2.
คุณคาทางสังคม
3.
คุณคาทางคติธรรม 4.
คุณคาทางการแพทย
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอที่ 43-45
ดอกไมในรานดอกไมอาจเปนเพื่อนรวมทางกันมาตั้งแตที่ไรจนถึงปลายทาง หรืออาจตางมาจากตางถิ่น
กัน แตไดมารวมทางกัน แลวแยกยายกันไป ดอกไมในแจกันเดียวกันอาจเหีย่ วไปพรอมๆ กัน หรือมีดอกใดที่
เหี่ยวไปกอน
คนจีนมีคํากลาววา พี่นองรอยคนก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายตางคนตางแกมาดูแลกันไมไหว ซึ่ง
ที่สุดแลวก็ตองมีคนไปกอนและมีคนไปหลัง บางคนจึงมีเพื่อนตาย และหลายคนก็อาจไมมี
วันหนึ่งขณะผานหัวลําโพง เห็นยาย 2 คน พากันเดินดวยไมไผลําหนึ่ง ยายคนแข็งแรงนําหนา จูงยายที่
ตาฟางแลวใหเดินตาม เทาของยายทั้งสองกาวชาๆ เหมือนลานตุกตาที่จวนหมด
อยากใหยายทั้งสองถึงที่หมายพรอมกัน ไมใชทิ้งคนหนึ่งไวใหตองตายเพียงลําพังอยางโดดเดี่ยวเดียวดาย
43. ความคิดสําคัญในขอความขางตนตรงกับขอใด
1. ความตายมาถึงมนุษยทุกคนในเวลาตางกัน
2.
ความตายเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดได
3.
ความตายกับความชราเปนทุกขของมนุษย
4.
ความตายเหมือนกับดอกไมในแจกันที่รวงโรย
44. จุดประสงคหลักของการเขียนขอความขางตนตรงกับขอใด
1.
แสดงความรูเรื่องดอกไม
2.
ตีโพยตีพายกับความชรา
3.
ชวนใหเขาใจโลกและชีวติ
4.
เลาประสบการณที่ผานมา
45. คําวา “ที่หมาย” จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับขอใด
1.
อีกฝงหนึ่งของถนน
2.
การสิ้นสุดของชีวิต
3.
ความชราที่มาเยือน
4.
บานของยายทั้งสอง
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สวนที่ 3 : แบบระบาย คําตอบใหสัมพันธกัน
จํานวน 3 ขอ (ขอละ 46-48) : ขอละ 6 คะแนน
จงพิจารณาคําตอบจากขอมูลแตละกลุมตามที่กําหนดใหถูกตองครบทุกกลุม กลุมละ 1 คําตอบจึงจะได
คะแนน
46. สมมุติวามีเพื่อนคนหนึ่งชวนนักเรียนไปเที่ยวตางจังหวัดในชวงปดภาคการศึกษาเปนเวลา 1 สัปดาห
แตนักเรียนไมสามารถไปไดเนื่องจากจะตองทํางานพิเศษหารายไดเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง
ในชวงปดภาคการศึกษา ในสถานการณที่กําหนดใหขางตน ขอใดเปนการ” (1)ใชถอยคําปฏิเสธ”
“(2)ถอยคําแสดงเหตุผล” และ “(3) การใชสีหนาประกอบการพูด” ไดอยางเหมาะสมที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.

กลุมที่ 1
(1) การใชถอยคําปฏิเสธ
เสียใจ แตเราไมไปหรอกนะ
ขอบคุณ แตเราคงไมมีวาสนา
ขอบคุณ แตอยาใหเราไปเลย
ขอบใจ แตเวลาของเรามีคานะ
ขอบใจ แตเราคงไปไมไดจริงๆ

กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
(2) ถอยคําแสดงเหตุผล
(3) การใชสีหนาประกอบการพูด
1. เรามีภาระที่หนักหนาเกินกวา
1.
จะบอกใหใครรูได
2. เงินสําคัญกับเราแคไหน
คนรวยอยางเธอคงไมเขาใจ
2.
3. เราตองทํางานพิเศษ ไมมีเวลา
ไปเทีย่ วเลนเหลวไหล
3.
4. เห็นพอแมทํางานหนักมาก
เราเลยอยากจะชวยทาน
4.
5. พอแมคงอยากเห็นเราอาบเหงื่อ
ตางน้ํามากกวาไปเที่ยว
5.

47. ประโยค”เงียบๆหนอยไดไหม” เปน” (1) ประโยคชนิดใด” “(2) ละสวนใดของประโยค” และ
“(3) แสดงเจตนาอะไรในการสือ่ สาร”
กลุมที่ 1
(1) ชนิดของประโยค
1.
2.
3.
4.
5.

ประโยคความเดียว
ประโยคความซอน
ประโยคความรวม
ประโยคความรวมซับซอน
ประโยคไมสมบูรณ

กลุมที่ 2
(2) ละสวนใดของประโยค
1.
2.
3.
4.
5.

แจงใหทราบ
ถามใหตอบเนื้อความ
ถามใหเลือก
ถามใหตอบรับ-ปฏิเสธ
บอกใหทํา
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1.
2.
3.
4.
5.

กลุมที่ 3
(3) แสดงเจตนาอะไร
ในการสือ่ สาร
ประธาน
กรรม
กริยา
ประธานและกรรม
ประธานและกริยา

48. จงเลือก”(1) การเขียนวันที่” “(2) คําขึ้นตนจดหมาย” “(3) คําขึ้นตนเนื้อความ” “(4) คําลงทายเนื้อความ”
และ “ (5) คําลงทายของจดหมาย” ตอไปนี้ เพื่อใหจดหมายที่กําหนดใหในหนาถัดไปมีรูปแบบที่ถูกตอง

1.
2.
3.
4.
5.

กลุมที่ 1
(1) การเขียนวันที่
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553
4 กุมภาพันธ 2553
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
วันอังคาร แรม 5 ค่ํา ปฉลู จ. ศ. 1371

1.
2.
3.
4.
5.

กลุมที่ 3
(3) คําขึ้นตนเนื้อความ
สวัสดี
ตามที่
อนุสนธิ
เนือ่ งจาก
ไมตองใชคําขึ้นตน

1.
2.
3.
4.
5.

กลุมที่ 2
(2) คําขึ้นตนจดหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

เรียน
สวัสดี
กราบเทา
นมัสการ
เจริญพร

กลุมที่ 4
(4) คําลงทายเนื้อความ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อขอ
จึงนมัสการมาเพื่อ
ไมตองใชคําลงทาย
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กลุมที่ 5
(5) คําลงทายของจดหมาย
1. ดวยความเคารพอยางสูง
2. ดวยรักและเคารพ
3. ขอแสดงความนับถือ
4. ขอใหเจริญในธรรม
5. สวัสดี

128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
ที่ สทศ.234/2553
กรุงเทพฯ 10400
…………………….(1)…………………….
เรื่อง
ขอใหประชาสัมพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ
….(2)…. ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมบานเอกลักษณไทย
…..(3)…..ปการศึกษา 2552 นี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สมัครเขารวมการทดสอบ O-Net
ชวงชั้นที่ 3 ประจําปการศึกษา 2552 เปนจํานวนมากนั้น จึงใครขอใหทานประชาสัมพันธใหนักเรียนที่จะ
เขาสอบทุกคนตรวจสอบสนามสอบของตนเองใหเรียบรอยกอนวันทําการสอบ เพื่อปองกันการเขาสอบผิด
สนามสอบ ซึ่งหากเกิดขอบกพรองดังกลาวสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จะไม
รับผิดชอบตอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
…..(4)…..ประชาสัมพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ อยางเครงครัด จักเปนพระคุณยิ่ง
…………………….(5)…………………….
(ลงนาม)
ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร จามรมาน
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
โทรศัพท 0-2219-2991-5
สวนที่ 4 : แบบระบาย การเรียงลําดับขอความใหถูกตองสัมพันธกัน
จํานวน
2 ขอ (ขอละ 49-50) : ขอละ 6 คะแนน
49. จงเรียงลําดับขอความตอไปนี้ เพื่อใหเปนยอหนาที่สมบูรณ
1.
ผงอณูเล็กๆ จากสาหรายอาจชวยชะลอและทําใหอาหารเสียชาลง
2.
แตสาหรายนั้นมีโซเดียมนอยกวาเกลือมาก โดยมีเพียงรอยละ 4 ขณะที่เกลือธรรมดามีถึงรอยละ 40
3.
โดยไมทําใหกลิ่นและรสของอาหารเปลี่ยนไป ซึ่งถือเปนคุณสมบัติเดียวกับเกลือ
4.
เพราะนักวิทยาศาสตรจากอังกฤษคนพบวา
5.
อาหารสําเร็จรูปปจจุบันนี้เต็มไปดวยเกลือ แตในอนาคตอาจไมเปนแบบนี้ก็ได
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50. จงเลือกคํากลอนตอไปนี้ไปใสในชองวาง เพื่อใหใจความสมบูรณ
1.
อุน เอื้อมิสิ้นใจดินฟา
2.
ฝนอาบมาเอื้อแดทุงถิ่น
3.
เหยียบยกตกตึงจึงกังวาน
4.
เชาชื่นตื่นตามาเติมไฟ
5.
เบิกยิ้มบานใจในเหงื่องาน
จดตีนเหยียบยกแลวตกตึง
แปรเปนขาวนึ่งจึงหอมหวาน
……………..(1)………………
เริม่ ไถแรกหวานสูล านดิน
ผุดภาพชีวิตอันชิดเชื้อ
…………..(2)……………..
ผักหญาปลาปูพออยูกิน
…………..(3)……………..
……………..(4)………………
แดดอุน อาบลานและอาบหลา
เสียงกองเขาไปในวิญญาณ
…………..(5)……………..
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ตน

สวนที่ 1 : แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน
13 ขอ (ขอ 1-13) : ขอละ 3 คะแนน รวม 39 คะแนน
หอมไฟไหมดินกลิ่นอิฐ
ดินดําคล้ําคลายกลายแดง
ดินดงลงบอหลอเบา
กดแทนแปนทับฉับไว
น้ําทุงน้ําทามาอาบ
เมืองลางเมืองบนชนชุม
ปนดินปาดดินประดัง
ปูทางเทาคนทนทาน

เรียงติดลงเตาเผาแตง
ละกอนลวนแกรงกรางไกร
คลุกเถาคลึงถาดปาดไถ
ลงมือลงไมไฟรุม
มานาบมานวดดินนุม
มือนี้ที่กรุมกรํางาน
เปนวังเปนวัดพัสถาน
บันดาลดวยมือแรงเรา

1. บุคคลใดตอไปนี้นําสาระสําคัญของบทประพันธนี้ไปใชตรงตามจุดประสงคของผูประพันธ
1.
คมกริช คิดวาการทําอิฐไมยากอยางที่คิดจึงลงมือทําอิฐเพื่อสรางบานเอง
2.
คงฤทธิ์ ตั้งใจวา ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะทํางานที่ยากลําบากดวยตัวเอง
3.
คงธนา เปลี่ยนวัสดุในการสรางโรงรถจากเดิมที่จะใชไมมาใชอิฐทดแทน
4.
คมกฤษ ใชกวีนิพนธนี้เปนสวนนําในการเขียนความเรียงเรื่อง”ขั้นตอนการทําอิฐ”
2. คําประพันธนี้มีน้ําเสียงอยางไร
1.
ชื่นชม
2.
ตื่นเตน
3.
ตื้นตัน
4.
ประทับใจ
3. ใจความสําคัญของบทประพันธนี้อยูที่บทใด
1.
บทที่ 1
2.
บทที่ 2
3.
บทที่ 3
4.
บทที่ 4
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4. ขอใดมีคําซอน
1.
ดินดงลงบอหลอเบา
2.
คลุกเถาคลึงถาดปาดไถ
3.
กดแทนแปนทับฉับไว
4.
ลงมือลงไมไฟรุม
5. ขอใดไมมีโครงสรางเปนประโยค
1.
หอมไฟไหมดินกลิน่ อิฐ
2.
เรียงติดลงเตาเผาแตง
3.
ดินดําคล้ําคลายกลายแดง
4.
ละกอนลวนแกรงกรางไกร
6. ขอใดมีการใชภาพพจนลักษณะเดียวกับ “มานาบมานวดดินนุม ”
1.
เรือนรายชายฝงทั้งสองฝาก
2.
ปาจากแซมรากลําพูรอง
3.
เรียงหินเปนเขื่อนที่ชายคลอง
4.
รับฟองคลื่นฟูอยูเย็นเย็น
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7-13
สิ่งที่มีคาสูงสุดในชีวิตมนุษยก็คือ “ตัวชีวิตเอง” คํากลาวนี้เปนความจริงโดยที่ใครไมอาจปฏิเสธ แตทั้งๆ
ที่รู มนุษยก็ปฏิบัติกับชีวิตเหมือนไมรูจักรักชีวิต หากจะเปรียบก็คงเปนเชนเสนาอมาตย ขาราชบริพารของ
พระมหาชนกที่ชอบรับประทานมะมวง แตขณะเดียวกันกลับโคนตนมะมวงทิ้ง มนุษยรักชีวิต แตปฏิบัติตอ
ชีวิตไมถูกตอง ชีวิตอันเปนสิ่งสูงคายิ่งกวาสมบัติบรรดามีใดทั้งหมดของตน ก็เลยพลอยมีอันแตกหัก บิ่นราว
แหลกสลายลงไปกอนวัยอันสมควร
นาเสียดายชีวิตที่ถูกเหวี่ยงไปอยางไรจุดหมายวันแลววันเลา ลองลอยไปในกระแสกิน กาม เกียรติเหมือน
ขอนไมแหงหรือกอสวะที่ไรอนาคต แทนที่เราจะเปนฝายกําหนดชีวิตกลับปลอยใหชีวิตถูกกิเลส สังคม
การงาน วัฒนธรรม ความหลงผิดมาเปนฝายกําหนดแทนที่จะเปนนายของชีวิต กลับกลายเปนทาสของชีวิต
แทนที่จะเปนฝายเลือกใชชีวิต กลับถูกชีวิตผลักไสไปตามยถากรรม
ทําไมไมอนุญาตใหตัวเองไดอยูเงียบๆ คนเดียวสักระยะหนึ่งแลวลองไตรตรองมองตนดูวา หลายขวบป
ที่ผานมาเราไดใชชีวิตไปใหคุมคามากหรือนอยเพียงไร มีสิ่งใดที่ควรแกความภูมิใจ และมีสิ่งใดควรแกความ
สลดสังเวชกับการกระทําของตัวเอง พินิจตนดวยตนสอนตนดวยตน ดีกวาใหใครตอใครมากมายมาเสี้ย มสอน
ซึ่งแนนอนวาเรารับฟง แตคงไมมีผลตอความเปลี่ยนแปลงใดๆ เหมือนกับการสอนตนดวยตนเอง
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มนุษยเกิดมาในโลกอยางมีความหมาย ไมมีใครเกิดมาไรคาหรือเกิดมาเพื่อจะถูกลืมยกเวนแตคนที่
พยายามจะทําใหคนอื่นลืมตนเอง ไมทุกตน หญาทุกชนิด ก็เชนเดียวกับนอตทุกตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให
เหมาะสมกับภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ มนุษยก็เชนกัน ตางมาสูโลกนี้เพื่อจะบําเพ็ญ
กรณีบางอยางบางประการ ซึ่งลวนแตมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน มนุษยทุกคนลวนมีศักยภาพแฝง
เรนที่จะบรรลุภารกิจของตนไดอยางงดงามทั้งสิ้น แตมนุษยตระหนักรูถึงศักยภาพพิเศษของตนตรงนี้หรือไม
น้ําเนาอาจระเหยกลายเปนเมฆฝนหลอเลี้ยงผืนโลก กรวดทรายต่ําตอยอาจถูกหลอหลอมเปนศิลป
สถาปตยที่ทรงคุณคาระดับสากล ขาวเปลือกในนาอาจกลายเปนสุธารสของพระมหาจักรพรรดิ ลูกกุลีอาจ
กลายเปนเศรษฐีพันลาน ฯลฯ ขอเพียงมนุษยไมดูถูกตัวเองตระหนักรูถึงศักยภาพพิเศษที่ซอนอยูในตน แลว
เพียรเจียระไนชีวิตใหแวววาวพราวพรายดวยการศึกษาเรียนรู ซึมซับเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใช
ชีวิตอยางสุขุม ก็ยอมจะมีชีวิตที่คุมคา สงบ รมเย็น และเปนสุขไมยากเย็น
7.
1.
2.
3.
4.
8.
1.
2.
3.
4.
9.
1.
2.
3.
4.
10.
1.
2.
3.
4.

ใจความสําคัญของขอความที่คัดมาใหอานคือขอใด
มนุษยควรจัดสรรเวลาสวนหนึ่งของชีวิตสําหรับตัวเองเพื่อทําความเขาใจชีวิต
ชีวิตของมนุษยทุกคนมีคุณคาขึ้นอยูกับวามนุษยมองเห็นคุณคานั้นหรือไม
คนที่ปลอยชีวิตใหเปนไปตามกิเลสคือคนที่ใชชีวิตอยางไรจุดหมาย
ไมมีคําสอนของผูใดที่จะดีเทาคําสอนที่ตนเองสอนตนเองดวยตนเอง
จากขอความที่คัดมาใหอาน ขอใดสรุปไดถูกตอง
ไมมีใครมีความรูที่จะสอนเราไดนอกจากตัวของเราเอง
มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกนี้มีหนาที่ของตัวเอง
คนที่ดูถูกตัวเองแสดงใหเห็นวาเปนคนที่ไมมีการศึกษา
ชีวิตเปนเหมือนพลอยที่ถาแตกหัก บิ่น ราว ก็ไรคา
ขอใดใชภาษาไมเปนทางการในการเขียน
ขอเพียงมนุษยไมดูถูกตัวเอง ตระหนักรูถึงศักยภาพพิเศษที่ซอนอยูในตน
แลวเพียรเจียระไนชีวติ ใหแวววาวพราวพรายดวยการศึกษาเรียนรู
ซึมซับเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใชชีวิตอยางสุขุม
ก็ยอมจะมีชีวิตที่คุมคา สงบ รมเย็น และเปนสุขไมยากเย็น
คําวา “ขาวเปลือกในนา” ในยอหนาที่ 5 หมายความถึงสิ่งใด
ความภาคภูมิใจของมนุษย
การใชชีวิตอยางสุขุมของมนุษย
ความสามารถพิเศษของมนุษย
การมีชีวิตอยางคุมคาของมนุษย
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11. ขอความขางตนมีเนื้อหาใกลเคียงกับสุภาษิตในขอใดมากที่สุด
1.
รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา
2.
ขางนอกสุกใสขางในเปนโพรง
3.
ไมออนดัดงายไมแกดัดยาก
4. ชาๆ ไดพราสองเลมงาม
12. ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความนี้
1.
เพื่อย้ําใหเห็นความสําคัญของมนุษยในฐานะที่เปนสัตวสังคม
2.
เพื่อเชิญชวนใหผูอานทุกคนหันมาใหความสําคัญกับการทํางาน
3.
เพื่อแนะนําใหหันกลับมาพิจารณาและพัฒนาชีวิตของตนเอง
4.
เพื่อสั่งสอนใหไมลุมหลงอยูในกิเลสและความยั่วยุทั้งปวง
13. ประโยค “มนุษยทุกคนลวนมีศักยภาพแฝงเรนเกินที่จะบรรลุภารกิจของตนเองไดอยางงดงามทั้งสิ้น ”
เปนประโยคชนิดใด
1.
ประโยคความเดียว
2.
ประโยคความเดียว 2 ประโยค
3.
ประโยคความซอน
4.
ประโยคความรวม
สวนที่ 2 : แบบ ปรนัยหลายตัวเลือก (ขอ 14-15) แตละขอใหเลือกจํานวนคําตอบตามที่โจทยกําหนด
ขอ 14 = 4 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 2 คะแนน ตอบถูก 3 คําตอบได 3 คะแนน ตอบถูกครบได 4 คะแนน
ขอ 15 = 7 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 2 คะแนน ตอบถูก 3 คําตอบได 4 คะแนน ตอบถูก 4 คําตอบได
5 คะแนน ตอบถูกครบได 7 คะแนน
14. ใหนักเรียนเลือกขอความตอไปนี้เติมลงในชองวางเพื่อที่จะทําใหแผนผังความคิดนี้มีความถูกตอง
สมบูรณ โดยเลือกคําตอบที่ดีที่สุด 4 คําตอบ จาก 8 ขอความที่กําหนดให

มหัศจรรย ประเทศไทย
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1.
ความคิดของผูคนที่แตกตาง ก็อยูรวมกันไดอยางสันติ
2.
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกล้ําคาของแผนดิน
3.
พระพุทธศาสนา สอนใหคนตระหนักรูก ฎแหงกรรม
4.
นักเรียนไทย เขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
5.
ภูเขาใหญ ดอกไมสวย ทะเลใส ธรรมชาติงดงาม
6.
รอยยิ้ม มิตรภาพ น้ําใจไมตรี ใครๆก็เปนพี่นองกัน
7.
ขวานทองของไทย แหลงแรทองคํามากที่สุดในเอเชีย
8.
พระมหากษัตริยไทย แหลงรวมจิตใจของผองชน
15. จงเลือก”(1)การเขียนวันที่” “(2)คําขึ้นตนจดหมาย” “(3) คําขึ้นตนเนื้อความ” “(4)คําลงทายเนื้อความ”
และ “(5)คําลงทายของจดหมาย” ตอไปนี้เพื่อใหจดหมายตอไปนี้สมบูรณ
1.
2.
3.
4.
5.

(1) การเขียนวันที่
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
14 กุมภาพันธ 2554
วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
วันจันทร ขึ้น 11 ค่ํา ปขาล จ.ศ. 1372

1.
2.
3.
4.
5.

(3) คําขึ้นตนเนื้อความ
สวัสดี
ตามที่
อนุสนธิ
เนือ่ งจาก
ไมตองใชคําขึ้นตน

1.
2.
3.
4.
5.

(2) คําขึ้นตนจดหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

เรียน
สวัสดี
กราบเทา
นมัสการ
เจริญพร

(4) คําลงทายเนื้อความ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อขอ
จึงนมัสการมาเพื่อ
ไมตองใชคําลงทาย
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1.
2.
3.
4.
5.

(5) คําลงทายของจดหมาย
ดวยความเคารพอยางสูง
ดวยรักและเคารพ
ขอแสดงความนับถือ
ขอใหเจริญในธรรม
สวัสดี

100/41 หมูบานประชาสุข
ต. รอบเวียง อ. เมือง
จ. เชียงราย 57000
(1)
เรื่อง

ขอลากิจ
(2)
อาจารยประจําวิชาภาษาไทย

(3) ขาพเจา นายรักดี มีความสุข ไดผานการคัดเลือกเปนนักกีฬาประจําจังหวัดเพื่อ
เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติประจําป 2554 ทั้งนี้ขาพเจาจะตองเขาคายนักกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 จึงทําใหไมสามารถเขาเรียนรายวิชาภาษาไทย
ในชวงเวลาดังกลาวได
(4) ลากิจในชวงเวลาขางตน
(5)
นายรักดี มีความสุข
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ตน

ปการศึกษา

2553

สวนที่ 1 : แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน
13 ขอ (ขอ 1-13) : ขอละ 3 คะแนน รวม 39 คะแนน
กรอดอกกรอดาย
เปนลายแดงเหลือง
สีหมนสีเมือง
ศรีเวียงเชียงคํา
ประดับเกล็ดดาว
บนผืนผาดํา
สีเลื่อมสีล้ํา
เปนริ้วเปนลาย
เหยียบกี่ยกกาว
คอยสาวเรียงเสน
กระดกยกเตน
ยกเสนยกสาย
เปนมุกมิ่งแกว
เปนเกาะกระจาย
เปนเชิงเปนชาย
ใหชื่นใหชม
พันผาโพกงาม
หอยยามลายแดง
ทอเรี่ยวทอแรง
ทอโลกรืน่ รมย
ทอชีพชาวลื้อ
ทอสือ่ ทอสม
ทอดินอุดม
ชั่วนาตาป
หอมมะลิซอน
หอมออนชืน่ ชอย
หยาดน้ําตนนอย
ตกแผนธรณี
ชื่นน้ําใจหลาย
ชื่นลายผาสี
งามชื่นทวี
พองามแมงาม
หมายเหตุ เชียงคําในบาทที่ 4 บทที่ 1 หมายความถึงอําเภอเชียงคําในจังหวัดพะเยา
1. บุคคลใดตอไปนี้นําสารสําคัญของบทประพันธนี้ไปใชไดตรงตามจุดประสงคของผูประพันธ
1.
รักพงษ ใชบทประพันธนี้เปนสวนสรุปของการเขียนรายงานเรื่อง “กระบวนการทอผา”
2.
รักชาติ เดินทางไปทองเที่ยวที่จังหวัดพะเยาเลยแวะไปซื้อผาทอที่กลาวถึงในบทประพันธ
3.
รักดี ตระหนักถึงคุณคาของผาทอของไทยที่ไมเพียงแตสวยงามแตมีคุณคาในมิติวัฒนธรรม
4.
รักเกียรติ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสงเสริมผาทอหัตถกรรมของชาวไทยลื้อ
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2. คําประพันธนี้มีน้ําเสียงอยางไร
1.
ชื่นชม
2.
ตื่นเตน
3.
ตื้นตัน
4.
ประทับใจ
3. ใจความสําคัญของกลอนบทนี้อยูที่บทใด
1.
บทที่ 1
2. บทที่ 2
3. บทที่ 3
4. บทที่ 4
4. ขอใดไมมีคําซอน
1. กรอดอกกรอดาย เปนลายแดงเหลือง สีหมนสีเมือง ศรีเวียงเชียงคํา
2. ประดับเกล็ดดาว บนผืนผาดํา สีเลื่อมสีล้ํา เปนริ่วเปนลาย
3. เหยียบกี่ยกกาว คอยสาวเรียงเสน กระดกยกเตน ยกเสนยกสาย
4. เปนมุกมิ่งแกว เปนเกาะกระจาย เปนเชิงเปนชาย ใหชื่นใหชม
5. ขอใดไมมโครงสร
ี
างเปนประโยค
1. หอมมะลิซอน หอมออนชื่นชอย
2. หยาดน้ําตนนอย ตกแผนธรณี
3. ชื่นน้ําใจหลาย ชื่นลายผาสี
4. งามชื่นทวี พองามแมงาม
6. ขอใดมีการใชภาพพจนลักษณะเดียวกับวรรค “ทอเรีย่ วทอแรง ทอโลกรืน่ รมย ”
1. สนชอยลอยเรี่ยเจียระไน
2. รางไรราวจะเอื้อมเอาดาวรุง
3. รองดวงตะวันในเวิ้งวุง
4. โคงคุงครามรายชายชมพู
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 7-13
ครั้งพุทธกาลมีหมอใหญเลื่องชื่ออยูคนหนึ่ง นามวา“ชีวกโกมารภัจจ” ตามตํานานกลาววา ทานเปนลูก
ของหญิงงามเมืองหรือนางนครโสเภณีซึ่งสมัยนั้นถือวาเปนเกียรติยศของบานเมืองอยางหนึ่งนามว“สาลวดี
า
”
คาที่มารดามีอาชีพที่ตองรักษาตัวใหเลอโฉมอยูเปนนิตย พอพลาดพลั้งเกิดตั้งครรภขึ้นมา นางจึงหลบลี้หนีจาก
วงสังคมไปพักใหญ ภายหลังคลอดลูกชายออกมาก็สั่งใหคนสนิทเอาไปทิ้งกองขยะ เพราะวาลูกชายไมสามารถ
สืบเชื้อสายอันทรงเกียรติของมารดาไดหากเลี้ยงไปก็จะเกิดความอัปยศแกตน
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ดังนรกชังหรือสวรรคแกลงก็ไมรู เผอิญเชาวันนั้นเจาชายอภัยพระโอรสองคหนึ่งของพระเจาพิมพิสารทรง
ดําเนินผานมาทางนัน้ พอดี ทอดพระเนตรเห็นอีกาจํานวนมากบินวอนอยูเ หนือกองขยะ จึงทรงใชมหาดเล็กไปดู
มหาดเล็กกราบทูลวาเปนเด็ก ทรงถามกลับไปวา“ตายหรือเปน” มหาดเล็กตอบวา”ยังเปนๆอยูเลยพระเจาขา”
จึงทรงรับเด็กไวในพระราชูปถัมภแลวเรียกชื่อวา “ชีวก” แปลวา “ยังมีชีวิตอยู” หรือแปลเปนไทยอีกชื่อหนึ่ง
วา “บุญรอด”
จําเนียรกาลผานไป ชีวกกุมารเจริญวัย รูวาตนเปนลูกกําพราเกิดความนอยใจในวาสนาจึงคิดหาวิชา
ใสตัว ออกเดินทางไปศึกษาวิชาแพทยศาสตรจากอาจารยผูมีชื่อเสียงอยูในเมืองตักสิลาเสี7ย ป ศึกษาอยูนานจน
เบื่อหนาย มองไมเห็นวาจะจบหลักสูตรเมื่อไร จึงเขาไปถามอาจารยวาตองศึกษากันอีกนานไหมกวาจะได
หอมกลิ่นปริญญา อาจารยไมตอบแตสั่งใหนักศึกษาหนุมออกเดินทางไปในรัศมี16 กิโลเมตร (หนึง่ โยชน)
เพื่อหาตนไมใบหญาที่ไมใชตัวยามาใหดูหนอย
นักศึกษาหนุมถือยาม จอบ เสียม มุงหนาเขาปาหายไปหลายวัน คนจนทั่วปา กินเวลาเกือบสองอาทิตยก็
กลับมาหาอาจารยดวยสองมือเปลา อาจารยถามวา“ไหนละ สิ่งที่ไมใชตัวยา” นักศึกษาแพทยหนุมรายงาน
อาจารยวา “กระผมพินิจดูแลว ตลอดรัศมี16 กิโลเมตรในปานี้ ไมมีตนไมใบหญาชนิดไหนที่ใชเปนตัวยาไมได
เลย ไมทุกตน หญาทุกชนิด มีสรรพคุณเปนตัวยาไดทั้งนั้นขอรับ”
รอยยิ้มปรากฎบนใบหนาของอาจารยพรอมกับแววตาเปยมไมตรีจิต ดูอบอุน และภาคภูมิใจ อาจารยใหญ
ตบไหลศิษยรักเบาๆ พลางสรุปขอคนพบของเขาใหหนักแนนขึ้น
“ใชแลว ชีวก! หญาทุกชนิด ไมทุกตน ถาเธอฉลาดพอก็จะรูวาลวนแลวแตใชเปนตัวยาไดทั้งนั้น ไมมีหญา
หรือไมตนใดที่เกิดมาโดยไมมีคุณคาดานหนึ่งดานใดอยูในตัวเองเปนอันวาเธอจบการศึกษาและไดรับปริญญา
จากสถาบันของเราแลว”
7. ใจความสําคัญของขอความที่คัดมาใหอานคือขอใด
1.
ชีวกโกมารภัจจเปนแพทยหนุมสมัยพุทธกาลที่มีชีวิตที่ยากแคนในวัยเด็ก
2.
ในรัศมีหนึ่งโยชนโดยรอบของสํานักตักสิลานั้นไมมีตนไมใดที่ไมเปนยา
3.
จุดประสงคของการใหไปหาสมุนไพรเพื่อจะตรวจสอบความรูในการใชยา
4.
สรรพสิ่งในโลกมีคุณคาอยูในตัวเองขึ้นอยูกับวาเราจะมองเห็นหรือไม
8. จากขอความขางตนขอใดสรุปไดถูกตอง
1.
การตองเปนลูกกําพราไมมีพอแมทําใหชีวกเลือกเรียนแพทยเพื่อชวยเหลือผูคน
2.
พระโอรสของพระเจาพิมพิสารเปนคนที่ชอบชวยเหลือลูกที่กําพราพอแม
3.
ชีวกไมสามารถหาพืชมามอบใหอาจารยไดแสดงวาชีวกเห็นคุณคาของตนไมทุกตน
4.
สํานักตักศิลาสอนวิชาการใชยาสมุนไพรและริเริ่มการใหปริญญาเปนแหงแรก
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9.
1.
2.
3.
4.
10.
1.
2.
3.
4.
11.
1.
2.
3.
4.
12.
1.
2.
3.
4.
13.
1.
2.
3.
4.

ขอใดใชภาษาไมเปนทางการในการเขียน
ดังนรกชังหรือสวรรคแกลงก็ไมรู
นักศึกษาหนุมถือยาม จอบ เสียม มุงหนาเขาปา
มหาดเล็กตอบวา “ยังเปนๆ อยูเลยพระเจาขา”
ชีวกออกเดินทางไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร
คําวา “ปริญญา” ในยอหนาที่ 3 มีความหมายถึงสิ่งใด
ดอกไมชนิดหนึ่งสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมแรง
สมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบไดบริเวณสํานักตักศิลา
ความรอบรูและรูแจงในสรรพวิชาที่ร่ําเรียนมา
ความดีงามที่มีอยูภายในของสรรพสิ่งบนโลก
ขอใดคือจุดมุงหมายของขอความที่คัดมาใหอานขางตน
เพื่อสงเสริมใหคนเห็นคุณคาและความสําคัญของการศึกษา
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับประวัติบุคคลสําคัญในอดีต
เพื่อเชิญชวนใหทุกคนมองเห็นคุณคาของสิ่งรอบตัว
เพื่อแนะนําใหดําเนินชีวิตตามรอยชีวกโกมารภัจจ
ชีวิตของชีวกโกมารภัจจมีเนื้อหาใกลเคียงกับสุภาษิตใดมากที่สุด
ตนรายปลายดี
รูมากยากนาน
บุญมาวาสนาสง
ฝนทั่งใหเปนเข็ม
ประโยค “ครั้งพุทธกาลมีหมอใหญเลื่องชื่ออยูคนหนึ่ง นามวา “ชีวกโกมารภัจจ” เปนประโยคชนิดใด
ประโยคความเดียว
ประโยคความเดียว 2 ประโยค
ประโยคความรวม
ประโยคความซอน
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สวนที่ 2 : แบบ ปรนัยหลายตัวเลือก (ขอ 14-15) แตละขอใหเลือกจํานวนคําตอบตามที่โจทยกําหนด
ขอ 14 = 4 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 2 คะแนน ตอบถูก 3 คําตอบได 3 คะแนน ตอบถูกครบได 4 คะแนน
ขอ 15 = 7 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 2 คะแนน ตอบถูก 3 คําตอบได 4 คะแนน ตอบถูก 4 คําตอบได
5 คะแนน ตอบถูกครบได 7 คะแนน

นักเรียน นักเลง

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

หลงรักสถาบันในทางที่ผิด นําชีวิตใหเศราหมอง
การเรียนรูทักษะชีวิตผานกระบวนการตอสูในชีวิตจริง
ใชกําลังแกปญหา คิดวาคือทางออก แตแทจริงคือทางผิด
ไมใชปญหา ปลอยใหเวลาแกไข โตขึ้นเมื่อไร ก็คิดไดเอง
บทบาทหนาที่ของนักเรียนนักศึกษาในสังคมไทยยุคปจจุบัน
พิพากษาโทษคนอื่นดวยความคิดของตนเอง ทั้งๆ ที่ไมมีสิทธิ์
ลืมหนาที่ความรับผิดชอบในการเรียน จนมีเวลาไปทําสิ่งที่ผิดพลาด
ความแปลกใหมของรูปแบบการแสดงออกทางความคิดที่สรางสรรค

15. จงเลือก” (1) การเขียนวันที่” “(2) คําขึ้นตนจดหมาย” “(3) คําขึ้นตนเนื้อความ” “(4) คําลงทายเนือ้ ความ”
และ “(5) คําลงทายของจดหมาย” ตอไปนี้เพื่อใหจดหมายตอไปนี้สมบูรณ
(1) การเขียนวันที่
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
2. 14 กุมภาพันธ 2554
3. วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
5. วันจันทร ขึ้น 11 ค่ํา ปขาล จ.ศ. 1372

(2) คําขึ้นตนจดหมาย
1. เรียน
2. สวัสดี
3. กราบเทา
4. นมัสการ
5. เจริญพร
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(3) คําขึ้นตนเนื้อความ
1. สวัสดี
2. ตามที่
3. อนุสนธิ
4. เนื่องจาก
5. ไมตองใชคําขึ้นตน

(4) คําลงทายเนื้อความ
1. จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
3. จึงเรียนมาเพื่อขอ
4. จึงนมัสการมาเพื่อ
5. ไมตองใชคําลงทาย

(5) คําลงทายของจดหมาย
1. ดวยความเคารพอยางสูง
2. ดวยรักและเคารพ
3. ขอแสดงความนับถือ
4. ขอใหเจริญในธรรม
5. สวัสดี
44/4 หมูบานสุขภาพดีถวนหนา
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

(1)
เรื่อง

ขอลาปวย
(2)
อาจารยประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 20

(3) ดิฉัน นางสาวนิดา ประจักษพงศ รูสึกไมสบายตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ มารดา
ของดิฉันจึงพาไปพบแพทย ผลการตรวจเบื้องตนแพทยวินิจฉัยวาดิฉันเปนไขหวัดสายพันธุใหม จึงแนะนํา
ใหรักษาตัวภายในบาน 7 วัน เพื่อเปนการปองกันการแพรเชื้อสูผูอื่น
(4) ลาปวยระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2554 ตาม
คําแนะนําของแพทย
(5)
นางสาววนิดา ประจักษพงศ
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เฉลยขอสอบ
ชุดที่ 1 แนวขอสอบ
ขอที่
1.

เฉลย
1

2.

3

3.

4

4.

4

5.

4

6.

1

O-Net วิชา ภาษาไทย

เหตุผลประกอบ
การอานออกเสียงพระบรมราโชวาท ปาฐกถาและแถลงการณ ผูอานออกเสียง
จะตองมุงเนนไปที่การแบงวรรคตอนใหถูกตอง เพื่อปองกันการสื่อความ
คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ ยังตองออกเสียงคําใหชัดเจน เชน คําควบกล้ํา อักษรนํา
เปนตน แตการอานนิทานซึ่งมีเนื้อหาในการเสริมสรางจินตนาการใหแกผูฟง การใช
ระดับเสียงใหแตกตางในขณะที่อาน มีความหนัก เบา สูง ต่ํา จะชวยทําใหผูฟงเกิด
อารมณความรูสึกคลอยตามและสามารถทําความเขาใจเนื้อหาสาระของเรื่องไดงาย
ขึ้น
การอานเครื่องหมาย ๆ ไมยมก ที่ใชวางหลังคําหรือขอความที่ตองการใหอานออก
เสียงซ้ํา ซึ่งอาจซ้ําคําเดียวหรือมากกวาหนึ่งคําก็ได แลวแตความหมาย การอานไม
ยมกจึงสามารถอานไดหลายแบบ เชน อานซ้ําคํา ของดีๆ อานวา ของ-ดี-ดี อานซ้ํา
กลุมคํา เชน วันละคนๆ อานวา วัน-ละ-คน-วัน-ละ-คน อานซ้ําประโยค เชน โอเลี้ยง
มาแลวครับๆ อานวา โอ-เลี้ยง-มา-แลว-ครับ โอ-เลี้ยง-มา-แลว-ครับ จากตัวเลือกที่
กําหนด ขอ 1. อานวา สี-ดํา-ดํา ขอ 2. อานวา ตัว-เล็ก-เล็ก ขอ 4. อานวา ทุก-ทุก-วัน
สวนขอ 3. อานวา ใน-วัน-หนึง่ -วัน-หนึง่
การแบงวรรคตอน หรือการแบงจังหวะเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการอานออกเสียง
เพราะการแบงวรรคตอนที่ผิดพลาด อาจทําใหผูฟงเขาใจเนื้อหาสาระของสาร
คลาดเคลื่อนไป
การจับใจความสําคัญเปนทักษะเบื้องตนของการรับสารไมวาดวยวิธีการอานหรือฟง
ผูรับสารจะตองคนหาความคิดสําคัญหรือประเด็นของเรื่องใหได ซึ่งการจับใจความ
สําคัญดวยการฟง หากผูฟงพอจะทราบหัวขอของการฟงก็ควรที่จะเตรียมความ
พรอม โดยหาความรูเบื้องตน เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ รวมถึงเตรียมความ
พรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ
จากขอความไดกลาวถึง ความเปนไปของธรรมชาติ ธรรมชาติทุกสิ่งลวนเปนไปตาม
แบบฉบับของมัน และดวยความที่เปนธรรมชาติมันจึงสวยงาม
เพราะเปนสํานวนที่มีความหมายวา จังหวะหรือโอกาสของฝายใด ฝายนั้นก็
ไดเปรียบ เปนฝายมีชัย
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เหตุผลประกอบ
การเขียนกรอบแนวคิดที่ดี ผูเขียนจะตองสามารถจับใจความ หรือเก็บรายละเอียด
ของสิ่งที่ไดฟงและดู เพื่อนํามาถายทอดเปนกรอบความคิดไดครบถวน ตรงประเด็น
สาระสําคัญของขอความที่กําหนด คือ มนุษยทุกคนมีความอยาก ความตองการไมมี
ที่สิ้นสุด เมื่ออยากไดก็ยอมมีแตความทุกขที่ไมมีสิ้นสุดเชนกัน
ในการรับสาร นอกจากการทําความเขาใจสารแลว ผูรับสารจําเปนตองวิเคราะหสาร
ที่ไดรับมานั้น วามีความถูกตอง นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด มีความเปนเหตุเปนผล
หรือไม สวนใดเปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมองเห็นไดก็ตอเมื่อผูรับ
สารสามารถวิเคราะหหรือแยกแยะองคประกอบแตละสวนภายในเรื่องไดอยาง
ละเอียดถี่ถวน
พิจารณาจากขอความที่ปรากฏในบทประพันธ ในวรรคที่สามหรือวรรครอง ปรากฏ
คําวา สงวนงาม โดยมีความหมายวา ใหระวังรักษาตนทั้งกาย วาจา ใจ ใหมีความ
เหมาะสม งดงาม ซึ่งการประพฤติผิดหรือไมถูกตองตามคานิยม และมักไดรับการ
นินทาวารายมากที่สุดคือ การไมรักนวลสงวนตัว ซึ่งนักเรียนตองวิเคราะหตอไปวา
ตัวเลือกในขอใดมีความสอดคลองกับคําขางตนมากที่สุด ซึ่งคําตอบในขอ 2., 3.
และ 4. ไมมีความสัมพันธกับคําวา สงวนงาม
บทรอยกรอง เปนบทอานที่ผูอานจะตองถอดความสาระสําคัญออกมาเปนรอยแกว
กอน แลวจึงตีความ จากสาระสําคัญของเรื่อง
การอานเพื่อประเมินคุณคาสาร เริ่มจากผูอานจะตองอานเรื่องใหจบตลอดทั้งเรื่อง
เพื่อใหเลาเรื่องได บอกจุดมุงหมายของเรื่อง วิเคราะหสวนประกอบภายในเรื่อง
กลาวถึงบริบทแวดลอมเรื่องที่อาน แลวจึงประเมินคา
การอานวินิจสารมีความแตกตางจากการอานจับใจความสําคัญในประเด็นของการ
ประเมินคุณคา เพราะการอานจับใจความสําคัญ เปนเพียงการอานเพื่อใหทราบวา
เรื่องที่อานเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ในขณะที่การอานวินิจสาร ผูอานจะตองบอกไดวา
เรื่องที่อานมีคุณคาอยางไร
เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง 4 ขอ คําที่จะตองพิจารณาคือคําวา “เตะ” ซึ่งขอ 1., 3.
และ 4. คําวา “เตะ” เปนคํากริยาที่มีความหมายปรากฏตามรูปคําหรือมีความหมาย
นัยตรง โดยหมายถึง “วัดหรือเหวีย่ งไปดวยเทา” สวนคําวา “เตะ” ในขอ 2. มี
ความหมายโดยนัยซึ่งหมายถึง “สะดุดตา”
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เหตุผลประกอบ
ผูที่ฝกฝนคัดลายมืออยางเปนประจํา สม่ําเสมอจะไดรับประโยชนทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน เปนผูที่มีลายมือถูกตอง เรียบรอย สวยงาม ฝกสมาธิ และความเพียร
พยายาม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในมรดกของ
ชาติ แตจุดประสงคที่สําคัญที่สุดของการกําหนดใหเยาวชนไทยตองฝกฝนการคัด
ลายมือก็เพื่อสรางความเปนมาตรฐาน รักษาแบบแผนอักษรไทยไวไมให
เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งสูญเสียความเปนเอกลักษณไปในที่สุด
การจะระบุวาขอความหนึ่งๆ คัดดวยอักษรรูปแบบใด คือ การสังเกตโครงสรางของ
ตัวอักษรวามีลักษณะอยางไร เชน การเขียนสวนหัว การโคง การหยัก แนวเสน
เปนตน สวนการเวนชองไฟ การลงน้ําหนักมือ และความเสมอตนเสมอปลายของ
ตัวอักษรที่คัด เปนเกณฑที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของลายมือ เพื่อการตัดสินประกวด
คัดลายมือ หรือใชเปนแนวทางเพื่อฝกฝนคัดลายมือ
การเขียนสื่อสารครั้งหนึ่งๆ เมื่อเขียนพยัญชนะ ตัวเลข หรือเครื่องหมายตางๆ ดวย
ลายมือที่ไมชัดเจน จะทําใหผูรับสาร อาจรับสารผิดพลาดไปจากความเปนจริง
เนื่องจากไมสามารถอานลายมือได
จากตัวเลือกขอ 4. ประโยคที่ถูกตองคือ ออมเปนคนสงบเสงี่ยมเมื่ออยูกับผูใหญ ขอ
3. ประโยคที่ถูกตองคือ พจนรองเพลงเสียงปานนกการเวก ขอ 1. ประโยคที่ถูกตอง
คือ เขาทําอะไรงุมงามไมทันกิน
ชุมคอโดนใจ เปนงานเขียนประเภทโฆษณา เพราะเนื้อหาสาระมีความมุงหมายให
ผูฟงเกิดความสนใจ
การเขียนจดหมายกิจธุระ เพื่อขอความอนุเคราะหวิทยากร ผูเขียนควรใชภาษากึ่ง
แบบแผน หรือภาษาแบบแผน เพื่อใหผูรับเกิดความประทับใจ ยินดีใหความ
อนุเคราะห
การเขียนอวยพร คือ การเขียนที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูรับเกิดความรูสึกประทับใจ
ดังนั้นถอยคําที่ใชจึงมีลักษณะของการกลาวใหผูรับคําอวยพร พบแตสิ่งที่ดีๆ
โครงเรื่อง หมายถึง เคาโครงของงานเขียนทําใหงานเขียนมีการจัดลําดับเนื้อหา
เหมาะสม เนื้อความสัมพันธกัน มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ จาก
ตัวเลือกที่กําหนดให คําตอบในขอ 1., 2. และ 3. มีความสัมพันธกัน และเชื่อมโยง
สัมพันธกับชื่อเรื่อง สวนประเด็น “ความเชื่อเกี่ยวกับกลวย” มีความสอดคลองกับชื่อ
เรื่องนอยที่สุด และไมมีความสัมพันธใกลเคียงกับประเด็นทั้ง 3 ประเด็นดังกลาว
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เหตุผลประกอบ
การเขียนโครงงานในของการสรุป และอภิปรายผล ผูเขียนจะตองเขียนใหมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคที่วางไว กอนที่จะลงมือปฏิบัติโครงงาน เพื่อแสดงใหเห็น
วาผูเขียน ไดศึกษาโครงงานเปนไปตามจุดประสงคที่วางไว
โครงงานมีหลายประเภท ขึ้นอยูกับวาผูจัดทําจะเลือกจัดทําประเภทใด โดยพิจารณา
จากขอมูลที่มีอยูเปนสําคัญ
จากตัวเลือกขอ 1., 2. และ 3. เปนมารยาทที่ควรปฏิบัติในการสรางงานเขียนดวย
ตนเอง สวนขอ 4. การคัดลอกงานเขียนของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองเปนสิ่งที่
ไมควรปฏิบัติ เพราะนอกจากจะเปนการไมใหเกียรติเจาของผลงานนั้นแลว ยังผิด
กฎหมายในขอหาละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา สงผลใหผูเขียนไดรับความเดือดรอน
เสียหาย และงานเขียนชิ้นนั้นๆ ไมไดรับการเชื่อถือ
สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเขียนโตแยง คือผูฟงจะตองจับใจความสําคัญของเรื่องให
ได เพื่อกําหนดขอบเขตประเด็นที่จะโตแยง
ขอมูลสวนตัวที่จะเลือกมาเขียนแนะนําตนเอง ควรเปนขอมูลที่ทําใหผูอื่นรูจักเรา
เชน ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน อายุ ภูมิลําเนา อาชีพของบิดา มารดา อุปนิสัยสวนตัว งาน
อดิเรก แตขอมูลที่คอนขางไปในทางยกตนขมทานไมเหมาะสมที่จะนํามาบรรยาย
ใหผูอื่นฟง และในการแนะนําตนเองกับเพื่อนรวมชั้นก็ไมจําเปนตองใหขอมูล
ดังกลาว
ขอความขางตนปรากฏลักษณะสําคัญ คือ ใชถอยคําเรียบเรียงเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ คือ มะรุม
การสรางสรรคงานเขียนประเภทเรียงความ หลังจากกําหนดจุดมุงหมายในการเขียน
ไดแลว ผูเขียนจะตองรวบรวม คัดเลือก จัดหมวดหมูขอมูลเปนสวนๆ วางโครงเรื่อง
เพื่อจัดลําดับความคิด เรียบเรียงสวนตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน โดยใช
สํานวนภาษาที่มีความไพเราะ เหมาะสม และมีลีลาเปนของตนเอง
การอานโฆษณาสามารถใชหลักการยอความได โดยพิจารณาวา เปนโฆษณา
เกี่ยวกับสินคาอะไร สรรพคุณ สถานที่วางจําหนาย การอานสารคดีเชิงทองเที่ยว
สามารถใชหลักการยอความได โดยพิจารณาวา สถานที่นั้นตั้งอยูที่ใด เดินทางไป
อยางไร ที่พัก อาหาร การอานบทความเชิงอนุรักษสามารถใชหลักการยอความได
โดยพิจารณาวา สถานที่ที่ไดรับการอนุรักษคือที่ใด ทําไมตองอนุรักษ แลวอนุรักษ
อยางไร สวนการอานขั้นตอนการประดิษฐ ผูอานไมสามารถใชหลักการยอความได
เพราะผูอานจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนทุกๆขอ เพื่อใหประกอบชิ้นงานไดสําเร็จ
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เหตุผลประกอบ
การยอความ คือ การจับสาระสําคัญของเรื่องที่อานวา เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใคร
ทําอะไร กับใคร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร และทําไม โดยใชสํานวนภาษาของผูยอเอง
ซึ่งวิธีการอานที่เหมาะสมสําหรับการยอความ คือ ผูยอจะตองอานเนื้อหาสาระใหจบ
ตลอดทั้งเรื่อง กอนลงมือยอความ
จดหมายสวนตัว คือ จดหมายที่เขียนติดตอกันอยางไมเปนทางการ ระหวางคนที่
สนิทสนม เพื่อสงขาวคราว ไตถามทุกขสุข ดังนั้นจดหมายถึงไกเพื่อนรัก จดหมายถึง
พอแม และจดหมายขอความชวยเหลือจากคุณปาจึงจัดเปนจดหมายสวนตัว สวน
จดหมายกิจธุระ คือ จดหมายระหวางบุคคลที่ติดตอสื่อสารกันดวยกิจธุระ เชน การ
ติดตอสอบถาม แตถาบริษัทติดตอกับบริษัทเรียกวา จดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม
การรับสมัครนักเรียนฝกงานจึงจัดเปนจดหมายกิจธุระ
ขั้นตอนการปฏิบัติโครงงานมีทั้งสิ้น 3 ระยะ ไดแก ขั้นออกแบบและเขียนเคาโครง
สมาชิกภายในกลุมจะตองชวยกันออกแบบโครงงาน แลวเขียนเคาโครงของ
โครงงานเพื่อนําเสนอ ขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ระยะที่ 2 ขั้นลง
มือปฏิบัติ เมื่อเคาโครงที่นําเสนอไดรับความเห็นชอบ ผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไวตามระยะเวลาที่กําหนด และระยะที่ 3 คือ รายงานผลการปฏิบัติ
โครงงาน
การทํารายงานและโครงงาน หากจะใชขอมูลปฐมภูมิสามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
จัดทีมสํารวจสอบถามขอมูล หรือหากจะใชขอมูลทุติยภูมิหรือขอมูลที่มีผูศึกษาไว
แลวจะสังเคราะหขอมูลดวยวิธีการอาน เมื่อไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ผูทํารายงาน
จะตองรวบรวมเรียบเรียงขอมูลเหลานั้นดวยสํานวนภาษาของตนเอง ไมนําขอมูล
ของผูอื่นมาตัดตอเปนรายงานของตนเอง
การเขียนวิเคราะห วิจารณ คือการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเขียนที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแจกแจงใหเห็นสวนประกอบแตละสวนวามีขอดี
ขอดอยอยางไร เปนกระบวนการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยการวิเคราะห
แยกแยะขอมูล ทําใหมองเห็นแตละสวนประกอบวามีความสัมพันธกันอยางไร
นําไปสูการตัดสินประเมินคา
การแสดงความคิดเห็นเปนพฤติกรรมประการหนึ่งของมนุษยที่จะทําใหเกิดการมอง
หลายๆ แงมุม ซึ่งเราสามารถแสดงความคิดเห็นไดทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน แตบาง
เรื่องก็ไมควรแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษวิจารณ เพราะอาจทําใหเกิดความขัดแยง
ได เชน เรื่องสวนตัวของผูอื่น เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา คานิยม และที่สําคัญใน
การแสดงความคิดเห็นไมควรยึดถือแตเฉพาะความคิดของตน
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เหตุผลประกอบ
พาดหัวขาว คือ การนําประเด็นสําคัญของขาวมาเขียน เพื่อบอกใหผูอานทราบวา
วันนี้มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง พาดหัวขาว จึงมีจุดประสงคเพื่อเรียกรองความ
สนใจของผูอาน การพาดหัวขาวแสดงความคิดเห็น คือ การที่ผูเขียนใชถอยคําเพื่อ
แสดงอารมณ ความรูสึกที่มีตอเนื้อขาว หรือผูที่เกี่ยวของกับขาว คําตอบในขอ 2., 3.
และ 4. เปนประโยคที่ผูเขียนมุงแสดงขอเท็จจริง ประโยคในขอ 1. ปรากฏการใช
ถอยคําในเชิงแสดงความคิดเห็นคือคําวา “พอพระ” ซึ่งคํานี้มักจะกลาวชมเชยแก
บุคคลที่มีจิตใจดีหรือใจบุญมากเปนพิเศษ
การฟงและดูสื่อในชีวิตประจําวันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปจจัยหนึ่งขึ้นอยูกับ
ผูฟงและดู ซึ่งการฟงและดูที่ดี ผูฟงและดูควรตั้งจุดมุงหมายทุกครั้ง เพราะเมื่อมี
จุดมุงหมายยอมสามารถจับใจความสําคัญได การมีอคติตอผูสงสาร การเชื่อโดย
ปราศจากการใชวิจารณญาณไตรตรอง และการฟงโดยไมมีการจดบันทึกสาระสําคัญ
ของสิ่งที่ไดฟงไดดูเหลานี้ลวนไมใชลักษณะของผูฟงและดูที่ดี
การฟงและดูสื่อเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูฟงและดูควรมีสมาธิ ใจจดจออยูกับ
เรื่องที่ฟง เพื่อใหสามารถจับใจความสําคัญไดไมสนทนากับผูอื่น เพราะอาจทําให
พลาดสาระสําคัญในสวนตอๆไป เมื่อฟงเรื่องที่มีความยาว และผูฟงขาดพื้น
ฐานความรู ควรมีอุปกรณชวยจํา แลวนํากลับมาทบทวนภายหลังจะทําใหการฟงครั้ง
นั้นๆ เกิดประสิทธิภาพ
การพูด คือ การถายทอดความรู ความคิดหรือความตองการของผูพูดสื่อความหมาย
ไปยังผูฟงเพื่อใหเกิดการรับรูและอาการตอบสนอง โดยใชถอยคํา น้ําเสียง รวมทั้ง
อากัปกิริยาตางๆ ประกอบกัน ดังนั้นลักษณะของการพูดที่ดีคือ พูดแลวบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว แตการพูดที่ไมควรใหเกิดขึ้น ไดแก การพูดโดยใชอารมณ พูด
แลวกอใหเกิดความขัดแยง ซึ่งการพูดที่พูดแลวผูฟงมีความสุข แตถาไมบรรลุ
วัตถุประสงค ก็ยังถือเปนการพูดที่ดีหรือสมบูรณไมได
การพูดโนมนาวใจ เปนการพูดที่ผูพูดมีวัตถุประสงคเฉพาะตองการใหผูฟงเชื่อ
ศรัทธา และสนองตอบเจตนา เชน นักการเมืองพูดหาเสียง เพื่อใหผูฟงเชื่อถือ
ในนโยบายหรือตัวตน และนําไปสูการลงคะแนนเสียงให เปนตน ดังนั้นลักษณะการ
พูดโนมนาวใจที่มีแนวโนมวาจะประสบผลสําเร็จมากที่สุดจากตัวเลือกที่กําหนด คือ
ผูพูดตองใชถอยคําเพื่อกระตุนอารมณความรูสึกของผูฟง ทําใหผูฟงรูสึกวาผูพูดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับผูฟงหรือรับรูและเขาใจความรูสึก หากผูพูดโนมนาวใจ
สามารถทําใหผูฟงยอมรับในตัวผูพูด หรือรับผูพูดเขามาในความรูสึกของตน ยอมทํา
ใหผูฟงเกิดความคลอยตามไดโดยงาย
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เหตุผลประกอบ
แนวทางสําหรับการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ ผูฟงตองเตรียมความพรอมกอนเขาฟง
ดวยการหาขอมูลเบื้องตนเพื่อจะไดเขาใจเนื้อหาสาระของเรื่องไดงายขึ้น พยายามตั้ง
คําถามในขณะที่ฟง เพื่อขยายความคิดของตนเอง บันทึกสาระสําคัญที่ไดจากการฟง
ไมควรหันไปสนทนากับเพื่อนเพราะอาจทําใหพลาดสาระสําคัญของเรื่องได
การควบคุมอารมณขณะที่พูด นับเปนมารยาทที่ผูพูดควรปฏิบัติ เพราะในบาง
สถานการณอาจมีผูทักทวง หรือแสดงความไมเห็นดวยกับสิ่งที่ผูพูดนําเสนอ การไม
ตอบโตดวยอารมณ จะชวยทําใหสถานการณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได
การพูดโนมนาวใจ เปนการพูดที่ผูพูดมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนั้นการพูดของผูพูด
จะตองเริ่มจากการทําใหผูฟง ฟงแลวเชื่อ เห็นคุณคาของสิ่งที่เชื่อ ซึ่งจะนําไปสูการ
ปฏิบัติตาม
การอภิปราย คือการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน โดยมีเปาหมายเพื่อ
หาทางออก หรือวิธีการแกไขปญหาในประเด็นหนึ่งๆ รวมกัน
การโตวาทีที่ดี จะตองทําใหผูฟงไดรับทั้งความรู และความบันเทิงในขณะเดียวกัน
การพูดรายงานเชิงวิชาการเปนการพูดเพื่อแสดงขอมูลความรูที่ผานการวิเคราะหตาม
หลักวิชา ภาษาที่ใชจึงควรเปนภาษาในระดับทางการ สั้น กระชับ ชัดเจน ถูกหลัก
ไวยากรณและเขาใจงาย
สระลดรูป คือ สระที่เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะเปนคําแลวจะไมปรากฏรูปสระ
ใหเห็นหรือลดรูปบางสวนไป เชน สระโอะ เมื่อนํามาใชประสมเปนคําและมี
ตัวสะกดจะไมปรากฏรูปสระโอะ ขอ 1. คําที่ประสมดวยสระลดรูปไดแก คําวา คน
ขอ 2. คําที่ประสมดวยสระลดรูปไดแก คําวา คน ขอ 3. คําที่ประสมดวยสระลดรูป
ไดแก คําวา สม คน รวย สวม สวย ขอ 4. คําที่ประสมดวยสระลดรูปไดแก คําวา คน
เฉย เลย
ขอสอบลักษณะนี้ถาหากโจทยใหหาเสียงพยัญชนะควบ ตองหาทั้งคําควบแทและคํา
ควบไมแท แตถาโจทยใหหาพยัญชนะควบกล้ํา ตองหาเฉพาะคําควบแท จากคํานิยาม
นี้ ขอ 1. ไดแกคําวา ครื้น เครง ขอ 2. ไดแกคําวา ครอบ ครัว พราย ขอ 3. ไดแกคําวา
ควาย ใกล และขอ 4. ไดแกคําวา ปรอ
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จากตัวเลือกขอ 1. ปลาเค็ม มีเสียงสามัญ, สามัญ น้ําใจ มีเสียงตรี, สามัญ ขอ 2.
น้ําปลา มีเสียงตรี, สามัญ มาน้ํา มีเสียงตรี, ตรี ขอ 4. ปลาทู มีเสียงสามัญ, สามัญ
ไหมฝน มีเสียงจัตวา, จัตวา จากโจทยคําวา “น้ําแข็ง” มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงตรี
กับเสียงจัตวา ขอ 3. คําวา “นาสาว” มีเสียงตรีและเสียงจัตวา คําวา “ลางขา” มีเสียงตรี
และเสียงจัตวา
จากตัวเลือกขอ 1. “น้ําปลา” นาม+นาม “ไกชน” นาม+กริยา “น้ําแข็ง” นาม+วิเศษณ
ขอ 2. “ตาขาว” นาม+วิเศษณ “มดแดง” นาม+วิเศษณ “ดอกฟา” นาม+นาม ขอ 3.
“บัตรเติมเงิน” นาม+กริยา+นาม “แปรงสีฟน” นาม+กริยา+นาม “ใบขับขี่” นาม+
กริยา+กริยา สวนขอ 4. “ปากนกกระจอก” นาม+นาม+นาม “รถไฟฟา” นาม+นาม+
นาม “เด็กหลอดแกว” นาม+นาม+นาม
จากตัวเลือกขอ 1. อวนพี นําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซอนกัน ดูแล นําคําที่มี
ความหมายเหมือนกันมาซอนกัน รุงริ่ง เปนคําซอนเพื่อเสียง ขอ 2. ยากงาย นําคําที่มี
ความหมายตรงขามกันมาซอนกัน เสื่อสาด นําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซอน
กัน จิตใจ นําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาซอนกัน ขอ 4. บานเรือน นําคําที่มี
ความหมายเหมือนกันมาซอนกัน ถวยชาม นําคําที่มีความหมายคลายกันมาซอนกัน
ถากถาง เปนคําซอนเพื่อเสียง
จากตัวเลือกขอ 2. “น้ําหูน้ําตา” เปนคําซอน 4 คํา โดยมีคําที่ 1 และ 3 ซ้ํากัน ขอ 3.
“ตําหนิติเตียน” เปนคําซอน 4 คํา แยกเปน 2 คู โดยมีเสียงคลองจองระหวางพยางคที่
2 กับ 3 ขอ 4. “กระจัดกระจาย” เปนคําซอน 4 คํา ซึ่งเกิดจากการนําคํายืมจากภาษา
เขมรมาซอนกัน สวนขอ 1. ไมปรากฏคําที่สรางดวยวิธีการซอนคํา คําวา “ซุมซาม”
เปนคําที่สรางโดยทําใหมีเสียงบางเสียงเหมือนกัน เขากัน หรือคูกัน
จากตัวเลือกขอ 1. “สรรพาวุธ” เปนคําสมาสสราง “สันติภาพ” เปนคําสมาสสราง
“ชีวเคมี” เปนคําสมาสเทียม ขอ 2. “เทพเจา” “เคมีภัณฑ” “ทุนทรัพย” เปนคําสมาส
เทียมทั้ง 3 คํา ขอ 4. “ทรัพยากร” เปนคําสมาสสราง “ประชาชน” เปนคําสมาสซอน
“กาลเวลา” เปนคําสมาสซอน สวนขอ 3. “ภัตตาคาร” “โยธวาทิต” “ทรัพยากร” เปน
คําสมาสสรางทั้ง 3 คํา
คําสมาสในขอ 1. อานวา กาย-วิ-พาก-สาด ขอ 2. อานวา ปรา-กด-กาน ขอ 3. อานวา
แพด-สะ-พา หรือ แพด-ทะ-ยะ-สะ-พา สวนขอ 4. อานวา พะ-สก-นิ-กอน ซึ่ง
คําสมาสในขอ 1., 2. และ 4. เปนคําสมาสที่ไมตองอานออกเสียงพยางคเชื่อมระหวาง
คํา คําสมาสในขอ 3. จึงอานออกเสียงตางจากขออื่น
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จากตัวเลือกขอ 1. “สุโขทัย” และ “ปรมาณู” เปนคําสมาสแบบมีสนธิ สวน “ยุทธภูมิ”
เปนคําสมาสแบบไมมีสนธิ ขอ 2. “จิตรกรรม” และ “สวัสดิภาพ” เปนคําสมาสแบบ
ไมมีสนธิ สวน “ปรมาณู” เปนคําสมาสแบบมีสนธิ ขอ 3. “จิตรกรรม” “กรณียกิจ”
และ “สวัสดิภาพ” เปนคําสมาสแบบไมมีสนธิ ทั้ง 3 คํา ขอ 4. “สุโขทัย”
“พฤษภาคม” และ “แสนยานุภาพ” เปนคําสมาสแบบมีสนธิทุกคํา
จากตัวเลือกขอ 1. “เฆีย่ น” เปนคําไทยแท “ขจี” เปนคํายืมจากภาษาเขมร “กุศล” เปน
คํายืมจากภาษาสันสกฤต ขอ 2. “กีฬา” และ “ปฏิวัติ” เปนคํายืมจากภาษาบาลี
“กรีฑา” เปนคํายืมจากภาษาสันสกฤต ขอ 3. “เผด็จ” “กระจาย” เปนคํายืมจากภาษา
เขมร “กวยเตี๋ยว” เปนคํายืมจากภาษาจีน
คําที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต ใชขอสังเกตที่ทําใหระบุแหลงที่มาได ซึ่งการใช ฤ ก็
เปนหนึ่งในของสังเกตนั้น
คําที่ยืมมาจากภาษาเขมรสวนใหญ จะเปนคําควบกล้ํา แตเปนคําควบกล้ําพื้นๆ ไม
เหมือนคําที่ยืมจากภาษาสันสกฤต
ศัพทบัญญัติ คือ คําที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแทนคําภาษาอังกฤษที่ยืมเขามาใชดวยเหตุผล
ตางๆ ซึ่งคําที่นํามาบัญญัตินอกจากเปนคําในภาษาไทยแลวยังใชคําภาษาบาลีและ
สันสกฤตดวย
คําทับศัพท คือ คําที่มีลักษณะเฉพาะ โดยนําเขามาใช โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแกไข
ตัวเลือกทั้ง 4 ขอ มีคํานามเปนคําเดียวกัน คือคําวา “หนังสือ” แตหนังสือคําเดียวกันนี้
ทําหนาที่ในประโยคแตกตางกัน ขอ 1. “หนังสือ” ทําหนาที่เปนกรรมในประโยค ขอ
2. “หนังสือ” ทําหนาที่เปนกรรมในประโยค ขอ 3. “หนังสือ” ทําหนาที่เปนกรรมใน
ประโยค สวนขอ 4. “หนังสือ” ทําหนาที่เปนประธานในประโยค
คําสมุหนาม คือ คํานามที่บอกความเปนหมู เปนพวกกลุมหรือคณะ ไดแก ชื่อบุคคล
ชื่อสัตว ชื่อสิ่งของ และชื่อสถานที่ จากคํานิยามนี้ทําใหพิจารณาไดวา คําสมุหนามใน
ขอ 1. คือคําวา “คณะ” คําสมุหนามในขอ 2. คือคําวา “ฝูง” คําสมุหนามในขอ 3. คือ
คําวา “กอง” สวนคําวา “ปาก” ในขอ 4. ไมใชคําสมุหนาม แตเปนคําลักษณนาม
จากประโยค “เขาปลูกตนกามปูไวทางทิศตะวันตก เพื่อใหมันบังแดดตอนบาย”
ประโยคนี้มีการกลาวซ้ําถึงคําที่เปนกรรมตรงของประโยค ซึ่งประโยคเต็มคือ “เขา
ปลูกตนกามปูไวทางทิศตะวันตก เพื่อใหตนกามปูบังแดดตอนบาย” มัน” จึงเปนคํา
สรรพนามที่ถูกใชแทนตนกามปูเมื่อถูกกลาวซ้ําอีกครั้งในประโยค
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เหตุผลประกอบ
คําบุพบทมักมีความหมายเพื่อบอกตําแหนง หนาที่ ความเกี่ยวของ ความมุงหมาย
ความเปนเจาของของนามวลีที่มีความสัมพันธกับคํากริยา หรือบอกความสัมพันธ
ระหวางนามวลีกับนามวลีในประโยคเดียวกัน จากคํานิยามขางตนจะทําใหวิเคราะห
ไดวา ขอ 1. ที่ถูกตองควรใชคําวา “ในมติ” ขอ 2. ที่ถูกตองควรใชคําวา “เพือ่ อนาคต
ของตนเอง” ขอ 3. ที่ถูกตองควรใชคําวา “แดพระผูมีพระภาคเจา”
ประโยคที่ใชสื่อสารใหเขาใจกันในชีวิตประจําวัน ประกอบดวยองคประกอบหรือ
โครงสรางสําคัญ 2 สวน ไดแก นามวลี และกริยาวลี ขอความที่จัดวาเปนประโยค
จะตองประกอบดวยสองสวนดังกลาวขางตน เพื่อสื่อความวามีอะไรเกิดขึ้น หรือ
อะไรมีสภาพเปนอยางไร จากตัวเลือกในขอ 2., 3. และ 4 เปนขอความที่ประกอบ
เพียงนามวลี ไมมีกริยาวลีเพื่อบอกสภาพ สวนคําตอบในขอ 1. มีลักษณะเปน
ประโยค เพราะประกอบดวยนามวลี “พอ” และกริยาวลี “เหนือ่ ย” ประกอบกันสื่อ
ความหมายไดเขาใจ
จากตัวเลือกในแตละขอเปนประโยคซอนทั้งหมด แตมีอยูหนึ่งประโยคที่มี
โครงสรางภายในตางไปจากขออื่น โดยตัวเลือกในขอ 1., 3. และ 4. เปนประโยค
ซอนที่มีอนุประโยคชนิด คุณานุประโยคซอนอยู โดยทําหนาที่ขยายคํานามซึ่งอยู
ขางหนา สวนขอ 2. เปนประโยคซอนที่มีอนุประโยคชนิด นามานุประโยคซอนอยู
โดยทําหนาที่เปนประธานของกริยาวลี
สวนประกอบของประโยคสามัญ ไดแก ประธาน และกริยา เพราะขอความหนึ่งๆ จะ
เปนประโยคไดก็ตอเมื่อสามารถสื่อความเบื้องตนได เชน ใหรูวาใครทําอะไร
ประโยคที่กําหนดใหขางตน เปนประโยคซอนที่มีความซับซอน โดยมีประโยคยอย 2
ประโยค ซอนอยูในประโยคหลัก
เมื่อตองสนทนากับบุคคลที่มีสถานภาพในดานตางๆ สูงกวา ผูพูดจะตองศึกษาการใช
ถอยคําใหถูกระดับ
ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณที่ไมเปน
ทางการกับบุคคลที่มีความสนิทสนมคุนเคย ไมมีความเครงครัดทางไวยากรณ ไมมี
การใชรูปประโยคที่ซับซอนในการสื่อสาร จุดประสงคเพียงเพื่อใหเขาใจความหมาย
และปรากฏการใชรูปประโยคที่ละสวนประกอบของประโยค เชน ละประธาน
ละกรรม
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เหตุผลประกอบ
พลังของภาษา คือ อํานาจของภาษาที่กอใหเกิดผลตอพฤติกรรมของมนุษยในแตละ
สังคม ดังนั้นพลังของภาษาในเชิงสรางสรรค จึงกอใหเกิดพฤติกรรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีงาม ไมใชการใชพลังของภาษาเพื่อสรางผลประโยชน
ใหแกตนเอง โนมนาวใหผูอื่นขัดแยงหรือแบงฝกแบงฝาย ขาดความสามัคคีกัน
ขอควรคํานึงในการใช “ทรง” เปนกริยานุเคราะห จะไมใชนําหนาคํา ซึ่งกําหนดให
เปนคําราชาศัพทอยูแลว เชน “โปรด” ไมใชวา “ทรงโปรด” และจะไมใชนาํ หนา
คํากริยาสามัญซึ่งมีคํานามราชาศัพทตอทาย เชน “ทรงพระกรุณา” ไมใชวา “ทรงมี
พระกรุณา” การใชคําวา “เสด็จพระราชดําเนิน” จะตองเติมคํากริยาสําคัญลงใน
ประโยค เพื่อใหสื่อความไดสมบูรณ เชน เสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ
เสด็จพระราชดําเนินไปเปดนิทรรศการ
วิธีการพิจารณาขอสอบขอนี้ ใหพิจารณาจากที่มาของคําที่นํามาประกอบเปนคําราชา
ศัพท ซึ่งคําที่นํามาประกอบเปนคําราชาศัพทในภาษาไทย สวนใหญเปนคํายืมภาษา
เขมร บาลี สันสกฤต แตถึงอยางไรก็ตามไดปรากฏคําราชาศัพทที่ประกอบขึ้นจากคํา
ไทย คือ พระกราม พระเตา พระรากขวัญ และพระยอด คําวาพระหัตถ พระบรม
ราโชวาท และพระบรมราชชนนี ประกอบขึ้นจากคํายืมภาษาบาลี และบัญญัติใช
สําหรับพระมหากษัตริย
กลอนสักวา มีลักษณะฉันทลักษณสัมผัสระหวางวรรคระหวางบท เชนเดียวกับ
กลอนแปด แตมีลักษณะสําคัญที่แตกตางคือ จะขึ้นตนบทดวยคําวา “สักวา” จาก
ตัวเลือกในขอ 1. ตัดทิ้งไมพิจารณาเพราะคําสุดทายของวรรครับไมสัมผัสกับคํา
สุดทายของวรรครอง ขอ 2. ตัดทิ้งไมพิจารณา เพราะถึงแมคําจะสงสัมผัสกันถูกตอง
แตอานแลวไมสื่อความ ขอ 4. ตัดทิ้งไมพิจารณา เพราะไมมีสัมผัสระหวางบท
การแตงบทรอยกรอง ผูแตงจะตองมีคุณสมบัติหรือมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ฉันทลักษณของบทรอยกรองแตละประเภท เพื่อใหสามารถแตงไดถูกตองทั้งจํานวน
คํา วรรค และตําแหนงสัมผัสที่กําหนดไวตามรูปแบบ มีจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคในการถายทอดเนื้อหาที่เปนประโยชนตอผูรับสาร และมีความสามารถ
ในการสรรถอยคําที่มีความไพเราะทั้งดานเสียงและความหมาย เพื่อถายทอดแนวคิด
จากตัวเลือกที่กําหนดสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับการแตงบทรอยกรองนอยที่สุด คือ
บรรยากาศ
การแตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ หากผูแตงไมสามารถบรรจุคําเอกลงใน
ตําแหนงที่กําหนดไวในฉันทลักษณได ผูแตงสามารถบรรจุคําเอกลงไปแทนได
เนื่องจากเปนคําที่มีเสียงสั้นเชนกัน
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บทรอยกรองขางตนอยูในวรรณคดีเรื่อง กาพยเหเรือ พระนิพนธในเจาฟาธรรม
ธิเบศรหรือเจาฟากุง ซึ่งประพันธดวยกาพยยานี 11 จากตัวเลือกถายึดจากสัมผัส
บังคับของกาพยยานี 11 จะพบวาคําทายของวรรคหนาจะสงสัมผัสมายังคําที่ 1,2 หรือ
3 ของวรรคหลังในบาทเอก คําทายของวรรคหลังในบาทเอกจะสงสัมผัสมายังคําทาย
ของวรรคหนาในบาทโท
กาพยยานี 11 ไดกําหนดสัมผัสระหวางวรรคไว ดังนี้ คําทายของวรรคหนาสัมผัสกับ
ที่ 1,2 หรือ 3 ของวรรคที่ 2 คําทายของวรรคสองสงสัมผัสยังคําทายของวรรคสาม
คําตอบในขอ 1. เบี้ยหวัด เปนคํานาม หมายถึง เงินไดจากราชการ คําตอบในขอ 2.
ไมใชสํานวนแตเปนลักษณะของคําซอนในภาษาไทย คําตอบในขอ 4. ชักหนาไมถึง
หลัง เปนคํากลาวที่มีความหมายถึงคนที่มีรายไดไมพอกับรายจายในแตละเดือน สวน
คําตอบในขอ 3. เปนสํานวนที่กลาวถึงคนที่มีเงินนอยจะใชจายตองระมัดระวัง
ไมสุรุยสุราย
ขอ 1. เสนอแนวคิดวา กิริยามรรยาทสอสกุล ขอ 2. เสนอแนวคิดวา ใหรักศักดิ์ศรี ขอ
3. เสนอแนวคิดวา การพูดจาออนหวานจะทําใหมีเพื่อนมาก ตางกับคนที่ชอบพูดจา
หยาบคายยอมไมมีเพื่อนเขาใกล ขอ 4. บอกเพียงลักษณะของผลมะเดื่อวามีสีแดงชาด
ไมมกี ารเสนอแนวคิด
ขอที่กลาวถึงสวนประกอบอาหาร คือ ขอ 1. กลาวถึงขนมซาหลิ่ม ซึ่งมีสวนผสมของ
กะทิ และพิมเสน สวนในขออื่น กลาวถึงชื่อขนมและความรูสึกของกวีที่มีตอนางอัน
เปนที่รัก
กลวิธีในการแตงของเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา มีลักษณะการดําเนิน
เรื่องดวยบทสนทนา และการบรรยายวิธีการเลือกมา โดยใชสํานวนเปรียบเทียบกับ
การเลือกสิ่งอื่นเพื่อใหเห็นความสําคัญของการเลือกมาเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอที่กลาวไม
ถูกตองเกี่ยวกับกลวิธีการแตงในขอความขางตน คือ การใชพรรณนาโวหาร
ลักษณะเดนของคําประพันธขางตน คือ มีการเลียนเสียงธรรมชาติวา “โหงงหงาง
เหงงเกงกาง” ซึ่งเปนเสียงที่เกิดจากการตีระฆัง
ขอ 1. อยาขุดคนดวยปาก หมายความวา อยาพูดจาทิ่มแทงใหคนอื่นเสียหาย ขอ 2. ยอ
มิตรเมื่อลับหลังเปนการพูดถึงมิตรในทางที่ดี แมผูเปนมิตรจะไมไดยินก็ตาม ขอ 3.
อยาริกลาวคําคด หมายถึง อยาเริ่มโกหก สวนขอ 4. อยาเบา หมายถึง อยาหลงเชื่อคน
งาย เรามักจะคุนกับสํานวนวา “อยาหูเบา” ซึ่งไมเกี่ยวกับการพูดแตเกี่ยวกับการฟง
“รูปเงาะ” หมายความวา รูปกายภายนอกดูไมงามแตภายในนั้นเปนอยางทองคํา ตรง
กับขอ 2. หมายความวา ภายในนั้นดี รสเปนเลิศ
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ขอที่
87.

เฉลย
3

88.

2

89.

2

90.

3

91.

3

92.

1

93.

3

94.

1

เหตุผลประกอบ
จากคําประพันธขางตนถอดคําประพันธไดวา แมจะยากจนอยางไรก็ใหทนกัดกอน
เกลือกิน อยาไดไปเบียดเบียนเพื่อนฝูง ใหเปนอยางเสือที่เมื่อหิวก็สูพยายามจับเนื้อ
กินเองอยางมีศักดิ์ศรี จากความวา “อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์” คือ สอนใหรู
รักศักดิ์อยางเสือ
บทประพันธแตละขอพรรณนาดอกไม พันธุไม ขอที่แสดงใหเห็นความเชื่อของ
สังคม คือ ขอที่กลาวถึงตนงิ้ววาเปนสัญลักษณของการเปนชูผิดคูผิดเมียผูอื่น จะถูก
ลงโทษใหปนตนงิ้ว ถูกหนามงิ้วทิ่มแทงโดยเชื่อวาเปนการลงโทษ
คําประพันธในขางตนมีการใชภาพพจนอุปมา 2 แหง คือ “ภายนอกแดงดูฉัน
ชาดบาย” และ “ดุจดั่งคนใจราย นอกนั้นดูงาม”
พิจารณาจากวรรคในคําประพันธที่กลาววา “ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว” คําที่เปน
ชื่อพืช ไดแก แฝก คา แขม และ กก ซึ่งเปนพืชที่มักเกิดในที่ชุมชื้น รวมทั้งหมด 4
ชนิด
เมื่อพันทายนรสิงหทําผิดกฎมณเฑียรบาลที่วา ถาใครทําโขนเรือพระที่นั่งหักจะตอง
โทษถึงประหารชีวิต จึงขอรับโทษซึ่งเปนการแสดงความกลาหาญเด็ดเดี่ยว ทั้งนี้
เพราะพันทายนรสิงหรูดีวาหากไมรับโทษ จะทําใหกฎมณเฑียรบาลไมศักดิ์สิทธิ์
และเปนตัวอยางที่ไมดีตอผูอื่นในภายหนา
ในโคลงบทนําของโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางคกลาวไววา ผูที่ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ผลของความดีนั้นยอมมีแตความสุข ความเจริญรุงเรือง และมีผูคนกลาวคําสรรเสริญ
ซึ่งตรงกับขอ 1. “หวังสวัสดิ์ขจัดทุกขสราง สืบสรองศุภผล” ทั้งนี้พิจารณาไดจากคํา
วา “หวัง” ซึ่งเปนคําที่แสดงความประสงค
ขอ 1. มีคําวา พระสยมภูวญาณ หมายถึง พระอิศวร มีคําขยายวา “เรืองศรี” ขอ 2. มีคํา
วา “พระศุลี” ที่หมายถึง พระอิศวร ขอ 3. มีคําวา “หัสนัยน” กับคําวา “เจาตรัย
ตรึงศา” ที่หมายถึง พระอิศวร และขอ 4. มีกลาวถึง “พระอิศวร” และ “องคอมริน
ทรา” คือ พระอินทร การหลากคํา คือ ใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน
จากบทประพันธกลาวถึงชางทําเครื่องถมที่ดี ซึ่งมีชางสาขาตางๆ รวมอยู 3 สาขา ซึ่ง
ประกอบไปดวย ชางขึ้นรูปหรือชางเขียนแบบชางแขนงนี้มาจากชางเงิน ชางทอง ที่
จะทํารูปทรงภาชนะหรือเครื่องประดับตางๆ ใหไดสัดสวน ชางแกะสลัก คือผูบรรจง
สลักเสลา ลวดลายใหมีความออนชอยงดงามตามแบบนิยม และชางถม ซึ่งเปนชางที่
ตองใชความชํานาญในการผสมและลงยาถมบนพื้นที่ซึ่งแกะสลักลวดลายไวแลว
ชางที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อความในบทประพันธ คือ ชางปน
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ขอที่
95.

เฉลย
3

96.

2

97.

2

98.

4

99.

3

100.

4

เหตุผลประกอบ
ขอ 1. และขอ 2. กลาวถึงความสําคัญของศิลปะของชาติ ขอ 3. ใหขอคิดเรื่องการ
ตระหนักในหนาทีข่ องตน คือ “แมนไมถือเครงคงตรงวินัย เมื่อถึงคราวพายุใหญจะ
ครวญคราง” การไมรักษาวินัยในตนเอง จะสงผลเสียตอหนาที่ที่รับผิดชอบ เมื่อเกิด
ปญหาก็จะสงผลกระทบกับงานที่ตองทํารวมกับคนอื่น ขอ 4. กลาวเปรียบ
พระราชสํานักเหมือนเรือที่แลนในมหาสมุทร
ขอ 1. กวีพรรณนาถึงพันธุไมชนิดตางๆ ดวยการเลนคําวา “ลิง” ไดแก ตนหัวลิง ตน
ลางลิง และตนหูลิง ซึ่งไมเห็นภาพการเคลื่อนไหว ขอ 2. กวีพรรณนาการเดินของยูง
ทอง “ยองเยื้องยาง” คือ กาวอยางชาๆ และก็รําแพนหางอยางงดงาม ขอ 3. กวี
พรรณนาลักษณะไกฟาวามีหัวสีแดง มีเดือย และขอ 4. กวีพรรณนานาเลียงผาที่อยู
บนภูเขาวามีหนวดแบนราบ
ขอความขางตนกลาววา “เมื่อครั้งสมัยพอกู กูดูแลรับใชพอกับแม เมื่อกูไดอาหารมา
กูก็เอามาใหพอกู” ซึ่งเปนขอความที่แสดงใหเห็นความกตัญู รูจักตอบแทนพระคุณ
ของบิดามารดา ดวยการคอยดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
จากบทประพันธขางตนกลาวถึงสัตวปา ดังนี้ กวางเนื้อทราย หมูปา หมาในซึ่งเปน
หมาชนิดหนึ่ง ขนสีน้ําตาลแดง หรือน้ําตาลเทา หางสีคล้ํายาวเปนพวง อาศัยอยูตาม
ปาทึบ ออกหากินเปนฝูงเวลาเชามืดและพลบค่ํา ลาสัตวอื่นกิน เชน เกง กวาง หมูปา
สัตวเล็กๆ สัตวปาในบทประพันธขางตนจึงมีทั้งหมด 4 ชนิด
ขอ 1. และขอ 2. เปนบทเจรจาของนนทกที่ถามนางอัปสรดวยชื่นชอบรักใครอยากรู
วาเปนใคร ชื่ออะไร จึงคาดหวังคําตอบจากนาง สวนขอ 3. ที่นางอัปสรกลาววา
“ทําไมมาลวงไถถาม” ไมไดตองการคําตอบ แตเปนการตอวานนทกที่กลาเขามาทัก
ถาม ขอ 4. เปนแตเพียงการบอกเลาไมไดถาม
คําประพันธที่กลาวถึงเวลา มีดังนี้ ขอ 1. มีคําวา “ดับดวงพระสุรยิ ” ซึ่งหมายถึง ชวง
ค่ํามืดที่ดวงอาทิตยหมดแสง ขอ 2. มีคําวา “ค่ําพลบ” หมายถึง เวลาย่ําค่ํา เวลา
โพลเพล ขอ 3. มีคําวา “ชิงพลบ” มีความหมายเหมือนกับ “ค่ําพลบ” สวนขอ 4. ไมมี
คําที่กลาวถึงเวลา
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชา ภาษาไทย (ม.ตน)

1. 3 2.
1 3. 1 4. 1 5. 2
6. 3 7. 1 8. 3 9. 2 10. 1
11. 2 12. 2 13. 3 14. 3 15. 1
16. 2 17. 1 18. 4 19. 4 20. 4
21. 3 22. 2 23. 1 24. 3 25. 2
26. 2 27. 3 28. 2 29. 2 30. 3
31. 1 32. ไมมีขอถูก
33. 2
36. 4
37. 2
38. 1
41. 4
42. 3
43. 1
46. 5 , 4 , 3
47. 5 , 5 , 1
48. 2 , 1 , 4 , 2 , 3
49. 5 , 4 , 1 , 3 , 2
50. 5 , 2 , 1 , 3 , 4

ชุดที่ 2 ขอสอบ
1. 2 2. 1 3. 4 4. 4 5. 4
6. 3 7. 2 8. 2 9. 2 10. 3
11. 1 12. 3 13. 1
14. 2 , 5 , 6 , 7

ปการศึกษา

34. 4
39. 2
44. 3

O-NET วิชา ภาษาไทย (ม.ตน)

15. 2 , 1 , 4 , 3 , 3
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2552

35. 4
40. 2
45. 2

ปการศึกษา

2553

