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ชุดท่ี 1 แนวขอสอบ O-NETวิชาภาษาไทย ม.ปลาย 

 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1.  โออกเรามกีรรมทาํไฉน

 คําที่ขีดเสนใตอานอยางไรจึงจะไพเราะ 

 จึงจะไดแนบชดิขนิษฐา 

 1. อานทอดเสียงแลวปลอยใหหางเสียงผวนขึ้นจมูก 

 2. อานคร่ันเสียงใหนํ้าเสียงติดขัดสะเทือนอารมณ 

 3. อานเปลี่ยนเสียงจากเสียงตํ่าขึ้นไปเสียงสูง 

 4. อานหลบเสียงจากเสียงสูงลงไปเสียงตํ่า 

2. ขอใดอานจังหวะวรรคตอนไดถกูตอง  

 1. ทั้งองค/ฐานรานราวถงึ/เกาแฉก เผยอแยกยอด/ทรุดก็/หลดุหัก 

 2. โอเจดีย/ที่สรางยัง/ราง/รัก เสยีดายนัก/นึกนานํ้าตา/กระเด็น 

 3. กระน้ีหรือ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ จะมิหมด/ลวงหนา/ทนัตาเห็น 

 4. เปนผูดีมี/มากแลว/ยากเย็น คิดก็เปน/อนิจจังเสีย/ทั้งน้ัน 

3.  ยูงทองรองกะโตงโหงดัง เพยีงฆองกลองระฆัง 

 แตรสังขกังสดาลขานเสียง 

 คําประพันธขางตนตองอานตามขอใด 

 1.  ยูงทองรอง/กะโตงโหงดัง  เพยีงฆอง/กลองระฆัง// 

  แตรสังข/กังสดาลขานเสียง//  

 2.  ยูงทอง/รองกะโตง/โหงดัง เพยีงฆอง/กลอง/ระฆัง// 

  แตรสังข/กังสดาล/ขานเสียง//  

 3.  ยูงทอง/รองกะโตงโหงดัง เพยีงฆอง/กลองระฆัง// 

  แตรสังข/กังสดาลขานเสียง // 

 4.  ยูงทอง/รองกะโตงโหงดัง เพยีงฆอง/กลองระฆัง// 

  แตรสังข/กังสดาล/ขานเสียง // 
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4. คําประพันธในขอใดมิไดแสดงอารมณเกร้ียวกราดกระแทกนํ้าเสียง 

 1.  เอออุเหมอลิลาชะลาไฉน ประพาสบเกรงบกลัวกระทํา 

  อุกอาจ   อหังการ  

 2.  เราน่ีแหละจะสาปจะสรรใหสาแกใจ นะเจาแนะนางอิลลา 

  จะทําไฉน  

 3.  แสงสกาววิโรจนนภาประจักษ แฉลมเฉลาและโสภิตนัก 

  ณ ฉันใด  

 4.  กลกะกากะหวาดขมังธนู  บหอนจะเห็นธวัชริปู 

  สิลาถอย  

5.  ขุนผูคูกํากับ เปนเทพหลังพร่ังพฤนท 

 ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจําบัง 

 ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการอานราย 

 1. อานคําสงสัมผัส “พฤนท” วา พริน 

 2. อานคําสงสัมผัส “พฤนท” วาพะรึน 

 3. อานคํารับสัมผัส “คชินทร” วา คะ-ชิน-ทอน 

 4. อานคํารับสัมผัส “คชินทร” วา คะ-ชิน-ทะ-ระ 

6. พาดหัวขาวหนังสือพิมพขอใดเนนการนําเสนอเฉพาะขอเท็จจริง  

 1. โทรทัศนดาวเทียมเขาถึงงาย ผูประกอบการอํ้าอ้ึง คิดตางจาก กสทช. 

 2. แอร นิวซีแลนด ยกเลิกเที่ยวบินหลายสายหลังภูเขาไฟยังคงปะทุ 

 3. กฟผ. แจงเครียด คาดป 56 ความตองการไฟฟาเพิ่ม 3.5 % 

 4. ธุรกิจลองเรือเจาพระยาพุงกระฉูด เงินสะพัด 700 ลาน 

7.  ไขตุนเปนอาหารที่ทําจากไขตีกับนํ้าหรือนํ้าซุป ปรุงรสใหออกเค็มเล็กนอย และใสเคร่ืองตางๆ  

 ตามใจชอบ นึ่งใหสุก รับประทานกับขาว หรือจะรับประทานเปลาๆ รอนๆ ก็คลองคอดี  

 ขอใดไมปรากฏในขอความขางตน 

 1. รสชาติไขตุน 

 2. วิธีทําไขตุน 

 3. วิธีรับประทานไขตุน 

 4. ประโยชนของไขตุน 
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8. ขอใดไมใชประเด็นที่ตองพิจารณาในการอานเพื่อใหทราบเร่ืองราว  

 1. ตัวละครในเร่ืองคือใครบาง และมีลักษณะนิสัยอยางไร 

 2. บทสนทนาของตัวละครในเร่ืองมีลักษณะเดนอยางไร 

 3. การกระทําของตัวละครทําใหเกิดผลอะไรตามมา 

 4. ตัวละครแตละตัวไดกระทําสิ่งใดบาง 

9. ขอใดใชภาษาตางจากขออ่ืน 

 1. นํ้าฝนกวาดผืนพสุธาใหมจนไมเหลือฝุน 

 2. นกเปนรอยๆ เร่ิมรองเพลงเพรียกอยูตามยอดไม 

 3. การเกิดใหมของพฤกษาทําใหโลกนี้เปนอุทยานสีเขียว 

 4. กระรอกตกใจกระโดดโหยงๆ เขยากิ่งไมเหนือหัวทําลูกไมปาหลน 

10. ขอใดใชบรรยายโวหาร 

  1.  อยูๆ มีเสียงพึบพับจากทางดานขวาราวกับใครสะบัดผาผืนใหญ 

  2.  ผมก็ตาคาง ต้ังทาจะวิ่งกลับไปหาแมที่เดินใกลเขามา 

  3. ใบกลวยนั้นกําลังโยกซายยายขวา พลิกใบไปมา 

  4. รองเทาใหมสงเสียงกับๆ กองไปในราวปา 

11. ขอใดใชภาษาสอดคลองกับลักษณะการเขียนยอความมากที่สุด 

  1.  พี่กุงสบตาพี่กอลฟไมวางตา 

  2. เธอเปนคนสวยอยางรายกาจ 

  3.  ปกชงกาแฟไดอรอยเลิศล้ํา 

  4.  เขาไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ 

12.  ...จึงเรียนเชิญทานเปนวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เร่ือง “การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน”                   

 แกสมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย... 

  ขอใดกลาวถึงลักษณะเน้ือความในจดหมายไดถูกตองที่สุด 

  1. สงขาวเหตุการณ 

  2. ขอความรวมมือ 

  3.  มีเร่ืองปรึกษา 

  4.  สมานไมตรี 
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13. การเขียนจดหมายกิจธุระในขอใดใชคําขึ้นตนและคําลงทายไดถูกตองเหมาะสมกับสถานภาพของผูรับ 
   

ขอ ผูรับ คําข้ึนตน คําลงทาย 

1. พระภิกษุ นมัสการ ดวยความเคารพอยางสูง 

2. คุณครู กราบเทา ดวยความเคารพ 

3. วิทยากรพิเศษ เรียน ขอแสดงความนับถือ 

4. คุณปู กราบเทา ขอแสดงความนับถือ 

14. ขอใดกลาวถึงลักษณะการใชภาษาในการเขียนเรียงความ ยอความ และจดหมายไมถูกตองท่ีสุด 

  1.  การเขียนเรียงความควรใชภาษาที่สั้นกระชับและไดใจความ 

  2. เรียงความสามารถใชโวหารแบบพรรณนาโวหารได  

  3.  การเขียนยอความเนนการพรรณนาเชนเดียวกับการเขียนเรียงความ  

  4.  การเขียนจดหมายสวนตัวสามารถใชภาษาระดับไมเปนทางการได 

15. ถานักเรียนมีความจําเปนตองกรอกขอความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทําสิ่งใดกอนเปนอันดับแรก  

  1.  กรอกขอมูลตามความเปนจริง 

  2.  อานขอความในแบบแสดงรายการใหเขาใจ 

  3.  เลือกถอยคําที่กะทัดรัด เพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายของแบบรายการ 

  4.  ปฏิบัติตามขอบังคับหรือคําแนะนําในการกรอกแบบรายการนั้นๆ อยางเครงครัด  

16. ขอใดไมควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา 

  1.  กรอกขอความอยางละเอียด 

  2. อานแบบรายการสัญญาอยางละเอียด 

  3.  ปรึกษาผูรูกอนกรอกแบบรายการสัญญา 

  4.  ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไมไดกรอกขอความครบถวน 

17. ขอใดแสดงความสัมพันธที่ไมเหมาะสมระหวางผูฟงกับผูพูด 

  1.  จับตามองผูพูดตลอดเวลา 

  2.  ปรบมือใหกําลังใจผูพูด 

  3.  แสดงความเขาใจผานทางสีหนา 

  4.  ซักถามผูพูดเกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ ตลอดเวลา 
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18. ขอความตอไปนี้มีจุดมุงหมายในการพูดสอดคลองกับขอใดมากที่สุด 

   ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาติน้ันมิใชเปนหนาที่ของผูหน่ึงผูใด

 โดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตน  ใหดี

ที่สุด เพื่อธํารงรักษาชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น 

  1.  เปนการเราความรูสึก 

  2. บอกเร่ืองราวที่ควรรูแกผูฟง 

  3.  สรางความบันเทิงสนุกสนาน 

  4.  เปนการทําใหผูฟงเชื่อดวยเหตุผล 

19. ขอความตอไปนี้ไมสอดคลองกับการพูดในโอกาสใด 

   ขาพเจาใครจะกลาวแกทุกทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาติน้ันมิใชเปนหนาที่ของผูหน่ึงผูใด

 โดยเฉพาะ หากเปนภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะตองขวนขวายกระทําหนาที่ของตน       

 ใหดีที่สุด เพื่อธํารงรักษาชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคงและผาสุกรมเย็น 

  1.  การกลาวปาฐกถา หัวขอ “ปราบทุจริต ลมคอรัปชัน” 

  2. การกลาวเปดงานโครงการ “มุมมองและทิศทางการทองเที่ยว” 

  3.  การกลาวสุนทรพจน หัวขอ “รักชาติ รักประชาธิปไตย” 

  4.  การกลาวสดุดีบุคคลสําคัญ เนื่องในงานรําลึกทหารผานศึก 

20. ขอความตอไปน้ีมีกลวิธีการลําดับเน้ือหาอยางไร 

   วัลลีเปนตัวอยางลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีตองเดินกลับบานเพื่อไปปอนอาหาร

 เที่ยงใหคุณแมที่ปวยเปนอัมพาต การกระทําของวัลลีน้ีสมควรแลวที่จะไดรับรางวัลดีเดนดานความ

 กตัญู 

  1.  ลําดับตามเวลา 

  2.  ลําดับตามสถานที่ 

  3.  ลําดับจากเหตุไปสูผล 

  4.  ลําดับจากผลไปสูเหตุ 

21. ขอใดเปนอวัจนภาษาที่แสดงถึงความไมสุภาพ 

  1. วิทยาธรไดรับคําชมวาเปนผูชายที่มีเสนห จะน่ังจะยืนมีทาทางสุภาพ นอบนอมอยูเสมอ 

  2.  ใครๆ มักบอกเขาวาไมนาชื่อวินัย เพราะเขาไมมีวินัย เวลานายเรียกก็เดินลวงกระเปาเขาไปหา  

  3.  สถาพรรีบมาทํางานแตเชาและยิ้มทักทายผูอ่ืนดวยหนาตายิ้มแยมทุกวัน 

  4.  เวลานําเอกสารเขาไปนําเสนอเจานาย วิศรุตจะยืนคอมตัวรอรับคําสั่งจากนายเสมอ  
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22. ลักษณะคําในขอใดมีการกลายเสียง 

  1.  อยางน้ี-ยังงี้ 

  2.  สะดือ-สายดือ 

  3.  หมากพราว-มะพราว 

  4.  ตะกรุด-กะตุด 

23. ขอใดมีคําไทยแททุกคํา 

  1.  นารีตกกระไดพลอยโจนกับบุรุษหลังจากดูใจกันมานาน 

  2.  พอฝนจะตกก็รีบกลับบานทันที 

  3.  สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตกลูกคร้ังละตัว 

  4.  เพื่อนชวนเขาไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ เขาจึงตกลงใจแตงงานกัน  

24. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตตรีมากที่สุด 

  1.  ประเพณีกินเจของชาวจีนมีอาหารเจขายมากมาย 

  2.  รานคาขายโคกยังติดธงเจสีเหลืองเลย 

  3.  ผัดหมี่ ผัดซีอ๊ิว และโกซีหมี่ขายดีเปนเทนํ้าเททา 

  4.  เธอชอบกินอาหารเจใชไหม วันพรุงน้ีฉันจะซื้อมาฝาก 

25. คําวา “ขัน” ขอใดมีหนาที่ของคําแตกตางจากขออ่ืนมากที่สุด 

  1.  เขาพูดเร่ืองขําขัน 

  2.  ไหนขันที่ฉันตองการ 

  3.  เขาขันอาสาชวยเหลือเรา 

  4.  เมื่อเชาน้ี ไกขันเสียงดังมาก 

26. ขอใดมีการประสมอักษรเหมือนคําวา สัมฤทธิ์ 

  1.  พระเจา 

  2.  สามัญ 

  3.  เจาเลห 

  4.  คําศัพท 

27. ขอใดเปนคําไทยแททุกคํา 

  1.  คนงานใหมขยนัเปนพกัๆ เอาแนไมได 

  2.  นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตกเลอืดไหลซบิๆ 

  3.  ในสวนสาธารณะมีคนออกกําลังกายกันประปราย 

  4.  ที่ปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา 
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28. ขอใดมีคําประพันธที่เหมือนกับคําประพันธที่ยกตัวอยางมาน้ี 

  “กลางไพรไกขันบรรเลงฟงเสียงเพียงเพลงซอเจงจําเรียงเวียงวัง” 

  1.  เรงพลพาชีตีกระหนาบตัวนายชักดาบออกไลหลัง 

  2.  ตีนงูงูไซรหากเห็นกันนมไกไกสําคัญไกรู 

  3.  ลิงคางครางโครกครอกฝูงจ้ิงจอกออกเหาหอน 

  4.  ไวปากไววากยวาทไีววงศกวีไวเกยีรติและไวนามกร 

29. คําประพันธในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

  1.   เปบขาวทุกคราวคํา  จงสูจําเปนอาจิณ 

   เหงื่อกูที่สูกิน จึงกอเกิดมาเปนคน 

  2.   รอนรอนออนอัสดง  พระสุริยงเย็นยอแสง 

   ชวงดังนํ้าคร่ังแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร 

  3.   เขาตกทะเลบก  สิก็ตกทะเลไป 

   คลื่นสีขจีใส ปะทะซาฉะฉาฉาน 

  4.   จําปาหนาแนนเน่ือง คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม 

   คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกวาจําปาทอง 

30. “หวานใดไมหวานนักเทารสรักสมัครสมไรรักหนักอารมณหวานเหมือนขมอมโศกา”  

  บทประพันธขางตนใชโวหารประเภทใด และใชลักษณะคําประพันธประเภทใด  
    

ลําดับท่ี ประเภทของโวหาร ลักษณะคําประพันธ 

1. อุปมาโวหาร กาพย 

2. เทศนาโวหาร กาพย 

3. สาธกโวหาร กลอน 

4. พรรณนาโวหาร กลอน 

31. ขอใดผูอานควรใชเสียงเนนหนัก เพื่อใหเห็นความสําคัญของเน้ือหาทําใหเกิดความไพเราะ ชวนให

 ติดตามอยางตอเน่ือง 

  1.  เร่ืองวัดพระเชตุพนฯ น้ี นาจะไขความไวที่ตรงน้ีไดอีกหนอย ผูอานจะไดเขาใจ  

  2.  ทานพระครูไมยอมใหแกไขในบริเวณโบสถที่ทานเคยลงไปอยูเมื่อตอสูกับพวกโจร 

  3.  กรุงสุโขทัยน้ีดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย 

  ใครใครคามาคา ใครใครคาชางคา  

  4.  แมมิเคยไดเคืองแคนเหมือนคร้ังน้ี เมื่อจากบุรีทุเรศมาก็พรอมหนาทั้งลูกผัวเปนเพื่อนทุกข สําคัญ  

  วาจะเปนสุขประสายาก  
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32. ขอใดผูอานควรใชนํ้าเสียงเพื่อถายทอดอารมณตางจากขออ่ืน  

  1.   เห็นทหารไมเชื่อก็เหลือกลั้น  ชักดาบไลฟนทั้งซายขวา 

   ใครขมเหงคนไทยไมเมตตา ชวีาจะดับดวยมอืเรา 

  2.   พศิดูสาวนอยนวลหงส  รูปทรงงามเลิศเฉิดเฉลา 

   อยากจะชวยทุกขภัยใหบรรเทา จึงเขาใกลนางแลวพลางทัก 

  3.   อยามัวพูดเสียเวลาฆาฉันเถิด  ขอใหเกดิเปนชายไดสกัหน 

   จะรบสูกับพมากลาประจญ ไมยอยนขามกลัวพวกตัวราย 

  4.   ในชาติน้ีมิสมัครรักพมา เชิญทานฆาใหดับลับชีพหาย 

   ไปชาติหนาขอกําเนิดเกิดเปนชาย แลวเชิญกรายมาลองฝมือกัน 

33. ขอใดใหคําจํากัดความของคําวาการอานเพื่อวิเคราะหไดถูกตอง  

  1.  การอานเพื่อวิเคราะห คือการอานอยางมีสมาธิ จดจออยูกับเร่ืองที่อาน  

  2.  การอานเพื่อวิเคราะห คือการอานอยางมีวิจารณญาณไตรตรองรอบคอบ  

  3.  การอานเพื่อวิเคราะห คือการอานเพื่อแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งที่อาน  

  4.  การอานเพื่อวิเคราะห คือการอานเพื่อจําแนกประเภทสิ่งที่อานในชีวิตประจําวัน  

34. ชื่อเร่ืองของเรียงความในขอใดแตกตางจากขออ่ืน  

  1.  ยามเชาที่โขงเจียม 

  2.  ทะเลงามยามสายัณห 

  3.  ทุงทานตะวัน สีสันประเทศไทย 

  4.  สรางชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

35. กลวิธีการเขียนเรียงความในขอใดสงผลตอการลําดับเน้ือหาสาระภายในเร่ือง  

  1.  การใชยอหนาที่ดีในการเขียนสวนเน้ือเร่ืองของเรียงความ  

  2.  การเลือกหัวขอเร่ืองที่อยูในความสนใจของกลุมคนในสังคม 

  3.  การต้ังชื่อเร่ืองใหมีความนาสนใจ ครอบคลุมเนื้อหาของเร่ือง  

  4.  การเขียนสรุปใหผูอานประทับใจ และเนนย้ําจุดมุงหมายของเร่ือง  

36. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนการเขียนเรียงความไดถูกตอง  

  ก.  กาํหนดจุดมุงหมาย ข.  วางโครงเร่ือง ค. ลงมือเขียน 

  ง.  รวบรวมขอมูล จ. อานทบทวนและแกไข 

  1.  ก. ข. ค. ง. และ จ. 

  2.  ก. ข. ง. ค. และ จ. 

  3.  ก. ง. ข. จ. และ ค. 

  4.  ก. ง. ข. ค. และ จ. 
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37. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ 

  1.  การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถจะนําไปรวบรวมไวในสวนทายของบรรณานุกรม  

  2.  การเขียนเชิงอรรถควรเขียนใหจบภายใน 1 บรรทดั 

  3.  การเรียงลําดับหมายเลขเชิงอรรถตองเรียงลําดับต้ังแตหมายเลข 1 ไปจนจบเลม  

  4.  รายละเอียดที่ระบุ ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ จังหวัด และสถานที่พิมพ ปที่พิมพ และหนาที่คัดลอก

  ขอความมา  

38. พฤติกรรมของบุคคลใดสามารถอนุมานไดวาเนื้อหาของรายงานจะมีประสิทธิภาพ  

  1.  วัลภาเลือกศึกษาหัวขอที่มีแหลงขอมูลอยางหลากหลาย 

  2.  วัลลีเลือกศึกษาหัวขอที่นาสนใจ และประเมินวาเปนประโยชนตอผูอาน 

  3.  วัชรีเลือกศึกษาหัวขอที่ตนเองไมถนัด เพื่อทาทายความสามารถของตนเอง  

  4.  วัลลภเลือกศึกษาหัวขอที่เคยมีผูศึกษาไวแลวอยางละเอียด เพื่อใหคนหาขอมูลไดสะดวก 

39. ขอใดไมจําเปนตองระบุในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง 2 รายการ 

   รศ.ดร.ปฐมพงษ ตระกูลยั่งยืน. (2539). รูปแบบการนับถอืศาสนาในประเทศไทย. พิมพคร้ังที่ 3. 

 จํานวน 2500 เลม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 

  1.  คํานําหนาชื่อผูแตง คร้ังที่พิมพ 

  2.  คํานําหนาชื่อผูแตง ปที่พิมพ 

  3.  คํานําหนาชื่อผูแตง จํานวนเลม 

  4.  คร้ังที่พิมพ จํานวนเลม 

40. รายงานเร่ือง “ลําตัด ลมหายใจสุดทายของเพลงพื้นบาน” ควรเรียงลําดับโครงเร่ืองตามขอใด  

  ก.  ความเปนมาและลักษณะทั่วไปของลําตัด 

  ข.  แนวทางการอนุรักษเพลงลําตัด 

  ค.  สาเหตุการผันเปลี่ยนของวัฒนธรรมเพลงพื้นบาน 

  ง.  บทบาทของเพลงลําตัดตอสังคมไทย 

  1.  ค.  ง.  ก.  ข. 

  2.  ง.  ค.  ข.  ก. 

  3.  ก.  ง.  ค.  ข. 

  4.  ค.  ก.  ข.  ง. 

41. หัวเร่ืองสารคดีในขอใดเมื่อนํามาเรียบเรียงจะมีเน้ือหาแตกตางจากขออ่ืน  

  1.  กลวยไมสายพันธุใหม 

  2.  ผานํ้าตกนกแสนสวย 

  3.  ตนกลวยมหัศจรรย 

  4.  วัฒนวรรลยางกูล กวีศรีบูรพา 
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42. ขอควรคํานึงในการผลิตงานเขียนประเภทสารคดีคืออะไร 

  1.  การแทรกเกร็ดความรู 

  2.  ควรมีรูปภาพประกอบ 

  3.  ควรต้ังขอสงัเกตและขอเสนอแนะ 

  4.  ควรแสดงทรรศนะอยางตรงไปตรงมา 

43. หลักการในขอใดควรปฏิบัติในการตัดสินประเมินคุณคางานเขียน  

  1.  อานและตีความ 

  2.  แยกแยะองคประกอบภายในเร่ือง 

  3.  วิเคราะหองคประกอบภายในเร่ืองอยางรอบดาน 

  4.  พิจารณาจากผลงานที่ผานมาของเจาของผลงาน 

44. หลักการแรกของการเขียนสารคดีตรงกับขอใด 

  1.  การเลอืกเร่ือง 

  2.  การวางโครงเร่ือง 

  3.  การสํารวจเพื่อหาขอมูล 

  4.  การต้ังจุดมุงหมายในการเขียน 

45. การรับสารในขอใด ผูฟงและดูจะตองใชวิจารณญาณมากที่สุด 

  1.  การฟงสัมมนาเร่ืองโบราณคดีใตนํ้า 

  2.  การฟงโฆษณาผานสถานีโทรทัศน 

  3.  การฟงธรรมะผานสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 

  4.  การฟงบทเพลงลูกทุงผานรายการลูกทุงยอดฮิต 

46. ขอใดแสดงกระบวนการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 

  1.  ไดยิน ไดเห็น 

  2.  ไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส 

  3.  ไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส ไดรับรู 

  4.  ไดฟง ไดเห็น ไดวิเคราะห ใครครวญ ไดประเมินคาเพื่อนําไปใช  

47. หลักการวิเคราะหภาษาในงานเขียนเชิงใหความรูตรงกับขอใด 

  1.  พิจารณาถอยคําที่มีลักษณะโนมนาวใจ 

  2.  พิจารณาความไพเราะ เหมาะสม สื่อความ สื่ออารมณ 

  3.  พิจารณาระดับหรือแบบแผนการใชภาษา ความถูกตอง 

  4.  พิจารณาความเชื่อมโยง หรือสัมพันธภาพของภาษาในเร่ือง 
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48. บุคคลใดแสดงมารยาทในการฟงและดูที่เหมาะสม 

  1.  สุพจนยกมือขึ้นถามผูบรรยายทันทีที่สงสัย 

  2. สุนียจดขอสงสัยไวในสมุด รอจนกวาผูบรรยายจะเปดโอกาสใหซักถาม 

  3.  สุนันทถามในสิ่งที่สงสัยกับเพื่อนที่น่ังอยูขางๆ เพราะไมกลาถามผูบรรยาย 

  4.  สุมาลีลุกออกจากที่ประชุมเมื่อผูพูดบรรยายเสร็จ โดยไมอยูฟงชวงการซักถาม 

49. บทโฆษณาในขอใดไมปรากฏถอยคําที่แฝงการโนมนาวใจ 

  1.  พักผอนอยางราชา ที่ฮานารีสอรต 

  2.  ปูนตรา สิงห ปูนเขม ฉาบงาย สบายมือ 

  3.  โรงเรียนอนุบาลเดนภพ มาตรฐานเดียวกับการเรียนการสอนระบบการศึกษาอเมริกา  

  4.  การออกกําลังกายอยางเปนประจําสม่ําเสมอ จะชวยใหรางกายแข็งแรง เปนที่อยูของจิตใจที่แจมใส  

50. ขอใดไมใชกลวิธีการพูดโนมนาวใจที่ถูกตอง 

  1.  ทําใหผูฟงเกิดอารมณความรูสึกรวม 

  2.  การสรางความนาเชื่อถือในตัวของผูพูด 

  3.  ทําใหผูฟงเห็นถึงผลดี ผลเสียของสถานการณ 

  4.  การสรางความเชื่อถือดวยการใหเห็นผลหักลาง วารายฝายตรงขาม 

51. ขอใดไมใชจุดประสงคของการพูด 

  1.  พูดเพื่อโนมนาวใหเชื่อ 

  2.  พดูเพือ่หันเหความสนใจ 

  3.  พูดเพื่อมารยาททางสังคม 

  4.  พูดเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

52. คุณธรรมการพูดในขอใดมีความเกี่ยวของกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 

  1.  พดูดวยเมตตาจิต 

  2.  พูดแตคําสัตยจริง 

  3.  พูดใหถูกกาลเทศะ 

  4.  พูดแตสิ่งที่เปนประโยชน 

53. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับลักษณะของภาษา 

  1.  หนวยคําที่ประกอบเปนประโยคเปนอิสระตอกัน 

  2.  ภาษาไมมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  3.  หนวยยอยในภาษาจะประกอบกนัขึน้เปนหนวยใหญ 

  4.  การยืมคําเขามาใชในภาษาไมนับเปนการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
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54. ประโยคในขอใดมีเจตนาบอกใหทํา 

  1.  ขับรถภาษาอะไร 

  2.  พื้นที่สวนบุคคล 

  3.  เห็นไหม เขาไปกนัหมดแลว 

  4.  กรุณากรอกแบบสอบถามหลังใชบริการ 

55. ขอใดไม

  1.  เว้ิงวาง เงินผอน แบงแยก 

ปรากฏเสียงสระประสม 

  2.  ว้ีดวาย เชญิชวน คลอนแคลน 

  3.  โพลเพล รองแรง จองหอง 

  4.  กรีดกราย บานเรือน ลอดชอง 

56. ขอความใดมีความสัมพันธกับ “ลักษณะของประโยคที่ดี” 

  1.  มีความยาวตอเนื่อง 

  2.  ปรากฏการใชถอยคําที่ไพเราะ คมคาย 

  3.  สื่อความไดชัดเจน มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน 

  4.  ปรากฏการใชถอยคําภาษาตางประเทศ และศัพททางวิชาการ 

57. ขอความใดไมมีความเกี่ยวของกับภาษาไทยถิ่น 

  1.  การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นทําใหสามารถศึกษาประวัติของคําได 

  2. ความแตกตางระหวางภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานคือเร่ืองของคําศัพท 

  3.  ภาษาไทยถิ่นเปนภาษายอยของภาษาไทยที่ใชสื่อสารกันในทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง 

  4.  การผสมระหวางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาษาไทยถิ่น  

58. ขอใดตอไปน้ีมีวิธีการรอยเรียงประโยคดวยการแทนคําหรือวลี  

  1.  นกไมสบาย วันน้ีเลยไปเที่ยวไมได 

  2.  นกชอบกิน แตฉันไมชอบ 

  3.  นกเคยไปเที่ยวเชียงใหม แตผมไมเคย 

  4.  ผูชายคนนั้นหนาตาดีมาก เขาเปนนักแสดงชองอะไร 

59. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับฉันทลักษณของรายสุภาพ  

  1.  รายสุภาพจะจบบทดวยโคลงสามสุภาพเสมอ 

  2. รายสุภาพบทหน่ึงๆ มีจํานวนวรรคทั้งสิ้น 5 วรรค 

  3.  การแตงรายสภุาพไมกาํหนดจํานวนคาํในแตละวรรค 

  4.  คําสุดทายของวรรคหนาตองสัมผัสกับคําที่  1, 2 และ 3 ของวรรคตอๆ ไป 
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60. คําประพันธประเภทฉันทมีลักษณะเดนเฉพาะตรงกับขอใด 

  1.  คําสรอย 

  2. คําครุ คําลหุ 

  3.  คําเอก คําโท 

  4.  คําเปน คําตาย 

61. ขอใดไมใชหลักการใชคํายืมที่ถูกตอง 

  1.  ตองรูแหลงที่มาของคํา 

  2.  ตองรูหลักการเขียนที่ถูกตอง 

  3.  ตองรูหลักการออกเสียงที่ถูกตอง 

  4.  ตองรูวามีกลุมคนที่ใชภาษาน้ีมากนอยเพียงใด 

62. ขอใดใชระดับของภาษาตางจากพวก 

  1.  กรุณารอสักครู 

  2.  พรุงน้ีพบกันบริเวณหนาสวนสาธารณะ 

  3.  งานสัปดาหหนังสือปน้ีมีคนมาบานเบอะ 

  4.  นักเรียนควรมีความอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียน 

63. ขอใดเรียงลําดับหนวยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญสุดไดถูกตอง 

  1.  คํา เสียง วลี ประโยค 

  2.  เสียง คํา วลี ประโยค 

  3.  วลี เสียง คํา ประโยค 

  4. คํา วลี เสียง ประโยค  

64. คําพูดในขอใดเหมาะที่จะใชในการประชุม 

  1.  ขอโทษนะ คุณปรานีพูดดังๆ หนอย จะไดไดยินกันทุกคน 

  2.  ดิฉันขอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนเร่ืองน้ีอีกคร้ัง 

  3.  เร่ืองมนัไปกนัใหญแลว ขอใหพดูใหตรงประเด็นหนอยเถอะ  

  4.  คุณจิรนัดดาน่ังเงียบอยูนานแลว กรุณาแสดงความคิดเห็นครับ  

65. ขอใดคือจุดมุงหมายที่สําคัญของการพูดอภิปราย 

  1.  เพื่อแสดงความรู ความเขาใจของผูพูด 

  2.  เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติของผูฟง 

  3.  เพื่อความบันเทิง ผอนคลายจากปญหา 

  4.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณเพื่อแกไขปญหา 
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66. หัวเร่ืองในขอใดเหมาะสมที่จะนํามาอภิปราย 

  1.  เกดิเปนชายดีกวาหญิง 

  2. ระบบธุรกิจขายตรง 

  3.  กาวไกลไปกับอาเซียน 

  4.  เราจะแกไขสถานการณการอานของคนไทยไดอยางไร 

67. สิ่งสําคัญประการแรกของการพูดโตแยงตรงกับขอใด 

  1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคํานิยามของการโตแยง 

  2.  มีความสามารถทางดานการใชภาษาเพื่อการหักลาง 

  3.  ต้ังใจฟงเร่ืองที่จะตองโตแยงต้ังแตตนจนจบอยางมีสมาธิ  

  4.  มีความสามารถในการพูดสรุปไดคมคายทําใหผูฟงเชื่อถือ 

68. ขอใดเปนลักษณะเฉพาะของคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 

  1.  มีลักษณะเปนคําสองพยางค 

  2.  ไมปรากฏการใชพยัญชนะเสียงควบกล้ํา 

  3.  มีเสียงควบกล้ําที่ไมมีในภาษาไทย เชน ฟร 

  4.  มีลักษณะเปนคําแผลงดวยการเติมหนวยคําเติมหนา 

69. กาพยประเภทใดนิยมที่จะนํามาแตงคูกับบทรอยกรองประเภทฉันท 

  1.  กาพยยานี และกาพยสุรางคนางค 

  2.  กาพยฉบัง และกาพยสุรางคนางค 

  3.  กาพยหอโคลง และกาพยยานี 

  4.  กาพยหอโคลง และกาพยสุรางคนางค 

70. สัททุลวิกกีฬิตฉันท เปนฉันทซึ่งมีทวงทํานองที่เหมาะแกการบรรจุเน้ือความในลักษณะใด 

  1.  บทชมโฉม 

  2.  บทยอพระเกียรติ 

  3.  บทพรรณนาความรัก 

  4.  บทต่ืนเตน ระทึกใจ 
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71. ขอใดเปนประโยคใจความสําคัญของขอความตอไปนี้ 

   (ก) คําวา “เอ็นดู” ก็เหมือนกันถาสาวๆ ไดยินพอเฒาชาวใตแหลงวา “เอ็นดูหลาว” อยาเขาใจผิดคิดไป

 วาพอเฒาหัวงูมาเอ็นดูหวังเลี้ยงตอย เพราะ “เอ็นดู” ในบริบทของคนใตแปลวาสงสาร (ข) น่ีแหละครับ 

 เสนหของการเดินทางไปยังตางถ่ินตางที่ คือไดเรียนรูภาษา เรียนรูวัฒนธรรม และวิธีคิดที่ตางจาก

 ความคุนเคยของเรา (ค) นับวาชาวชุมพรและคนปกษใตโชคดีที่มีปราชญอยางอาจารยสนั่นพากเพียร

 รวบรวมภาษาถ่ินที่มีคุณคาไวเปนลายลักษณอักษร (ง) กอนที่ภาษาอินเทอรเน็ตใน “แชทรูม” และการสง 

 “ชอรตแมสเสจ” ในโทรศัพทมือถือจะบดบังภาษาถ่ินจนหมด  

  1.  (ก) 

  2.  (ข) 

  3.  (ค) 

  4.  (ง) 

72. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้  

   การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศควรเร่ิมตนจากการคนหาจากจุดที่เปนอุปสรรคมากที่สุด  ของ

การพัฒนาประเทศ (most binding constraint) และเนนแกปญหาในจุดดังกลาว การพยายามแกปญหา

 หลายปญหาพรอมๆ กัน เปนการพัฒนาที่ไรประโยชน 

  1.  มีอุปสรรคใดบางในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 

  2.  การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจกอใหเกิดประโยชนหรือไม อยางไร  

  3.  การแกปญหาทางเศรษฐกิจหลายๆ อยางพรอมกัน ถือเปนการแกปญหาหรือไม  

  4.  การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศควรเร่ิมตนจากจุดที่สําคัญที่สุดใชหรือไม  

  คําชี้แจง

   เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตราหุนสวย เมื่อเราใชครีมแลวเรา  ไม

ตองลดอาหารหรือออกกําลังกายใหหนัก ทําใหเราไมรูสึกเหนื่อยมากเกินไปจนทําใหรางกายทรุดโทรม 

 นอกจากน้ี ยังไมมีสารพิษตกคาง สภาพรางกายของเราจึงดีขึ้นทันตาเห็น หุนสวยกระชับ ไรไขมัน รูสึก

 กลับไปเปนสาววัยแรกรุนอีกคร้ัง ตอนแรกคิดวาการลดนํ้าหนักดวยวิธีน้ีจะไมไดผล เด๋ียวน้ีเขาใจแลว 

 อยากใหคนที่อยากสวยหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตราหุนสวยแบบเรามากขึ้น 

 นักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี จากน้ันตอบคําถามขอ 73-75 

73. ขอใดเปนเจตนาในการพดู 

  1.  อวดอางวาตนเองสวย 

  2.  บอกเลาวิธีการลดนํ้าหนักใหมีรูปรางสวยงาม 

  3.  แนะนําคุณคาที่ไดจากการลดนํ้าหนักดวยครีมกระชับสัดสวนตรา หุนสวย 

  4.  ชักชวนใหเพื่อนที่ตองการลดนํ้าหนักหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตรา หุนสวย  
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74. ขอความขางตนมีวิธีการลําดับเนื้อหาอยางไร 

  1. ลําดับตามเวลา 

  2.  ลําดับตามสถานที่ 

  3.  ลําดับจากเหตุไปสูผล 

  4.  ลําดับจากผลไปสูเหตุ 

75. จากขอความขางตนการแสดงทรรศนะของผูเขียนเกิดจากขอใด  

  1.  ความรู 

  2.  ความเชื่อ 

  3.  คานิยม 

  4.  ประสบการณ 

76. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้  

   “ดวยความที่ไขตุนเปนอาหารที่รับประทานไดงาย แถมยังทํางาย ราคาถูก ที่สําคัญยังมีคุณคาทาง

 โภชนาการสูงอีกดวย ไขตุนจึงเปนอาหารที่ทั้งเด็กและผูใหญตางก็ชอบรับประทาน” 

  1.  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 

  2.  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 

  3.  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  

  4.  ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  

77. ขอความตอไปนี้ใชวิธีการเขียนสอดคลองกับขอใด 

   ถาเราออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ กินอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย ก็จะชวยใหสุขภาพของเราสมบูรณ

 แข็งแรง ผิวพรรณผองใส และสามารถสรางความมั่นใจในตนเองไดดียิ่งขึ้น  

  1.  เปรียบเทียบขอดีขอเสีย 

  2.  ใชภาษาเราใจ 

  3.  ใชเหตุผล 

  4.  อางอิงหลักฐาน 

78. การฟงในขอใดมีจุดมุงหมายแตกตางจากขออ่ืน 

  1.  โกะต๋ีฟงวิทยุรายการเร่ืองเลาเสารน้ี 

  2.  เรยาฟงถายทอดสดการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 

  3.  เดนจันทรฟงเพลงในรายการเพลงไพเราะเสนาะโสต 

  4.  ด๋ีฟงการอภิปรายเร่ืองละครไทยสูละครโลกไดจริงหรือ 
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79. การฟงในขอใดเปนการฟงเพื่อสาระและคติของชีวิตอยางเดนชัด 

  1.  อัดฟงขับเสภาเร่ือง “ขุนชาง ขุนแผน” 

  2.  แขกฟงรายการเร่ือง “ทองเที่ยวทั่วไทยใหสุขสันต” 

  3.  เฟยฟงรายการวิทยุเร่ือง “เราจะอยูกับคนที่เราไมชอบไดอยางไร” 

  4.  เบียรฟงเพื่อนเลาเร่ือง “นิทรรศการศิลปะการออกแบบเคร่ืองแตงกาย” 

80. สถานการณตอไปน้ีแสดงวาผูฟงมีสัมฤทธิผลในการฟงระดับใด 

   อาทิตยฟงรายการวิทยุ มีขอความจากบันทึกของศรีบูรพาตอนหนึ่งวา “ แมเรามิไดเปนดอกซากุระ

 ก็อยารังเกียจที่ตองเกิดเปนบุปผาพันธุอ่ืนเลย ขอแตใหเปนดอกที่งามที่สุดในพันธุของเรา ภูเขาไฟฟูจี

 มีอยูลูกเดียว แตภูเขาทั้งหลายก็หาไรคาไม แมมิไดเปนซามูไรก็จงเปนลูกสมุนของซามูไรเถิด เราจะเปน

 กัปตันกันหมดทุกคนไมได ดวยวาถาปราศจากลูกเรือแลว เราจะไปกันไดอยางไร” หลังจากไดฟงแลว

 เขาบอกกับตนเองวาผูพูดตองการใหคนเรามีทัศนคติที่ดีตอบทบาทหนาที่ของตนเหนือกวาสิ่งใด  

  1.  เขาใจจุดประสงคของผูพูด 

  2.  รับรูขอความไดครบถวน 

  3.  บอกไดวาสิ่งที่ฟงนาเชื่อถือ 

  4.  ประเมินไดวาสิ่งที่ฟงมีประโยชน 

81.  “แววเสียงสําเนียงบุหรงรอง วาเสียงสามน่ิมนองเสนหา 

  พระแยมเยี่ยมมานทัศนา  เห็นแตปาพุมไมใบบัง 

  เอนองคลงอิงพิงเขนย  กรเกยกายพักตรถวิลหวัง 

  รสรักรอนรนพนกําลัง  ชลนัยนไหลหลั่งลงพร่ังพราย” 

  ขอใด ไมสามารถอนุมานไดจากบทประพันธขางตน 

  1.  มีความเศราจากความรัก 

  2.  มีความผิดหวังในความรัก 

  3.  มีความลุมหลงในความรัก 

  4.  มีความรอนแรงในความรัก 

82. ขอใดมเีน้ือหาแสดงความคดิเห็น 

  1.  อันเหลาศัตรูหมูราย จงแพพายอยารอตอติด 

  2.  เจาจงยกพลขันธไปบรรจบ สมทบทัพอิเหนาใหจงได 

  3.  ชะรอยเปนบุพเพนิวาสา เทวาอารักษมาชักให 

  4.  กูก็ไมคร่ันครามขามใคร จะหักใหเปนภัสมธุลีผง 
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83. ขอใดใหจินตภาพแตกตางจากขออ่ืน 

  1.  ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองทองชางเหลวไหล 

  2. ผงคลีมืดคลุมชอุมควัน รีบรนพลขันธคลาไคล 

  3.  วาแลวสองกษัตริยก็จัดทัพ พรอมสรรพพหลพลขันธ 

  4.  พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง ประโคมศึกกึกกองทองสนาม 

84. บทประพันธในขอใดปรากฏนาฏการ 

  1.   อันสุริยวงศเทวัญอสัญหยา เรืองเดชเดชาชาญสนาม 

   ทั้งโยธีก็ชํานาญการสงคราม ลือนามในชวาระอาฤทธิ์ 

  2.   ตางมีฝมืออ้ืออึง                                  วางว่ิงเขาถึงอาวุธสั้น  

   ดาบสองมือโถมทะลวงฟน                      เหลากริชติดฟนประจัญรบ 

  3.   กรุงกษัตริยขอขึ้นก็นับรอย         เราเปนเมอืงนอยกระจิหริด 

  ดังห่ิงหอยจะแขงแสงอาทิตย      เห็นผิดระบอบบุราณมา 

  4.   ใชจะไรธิดาทุกธานี                   มีงามแตบุตรีทาวดาหา 

  พระองคจงควรตรึกตรา                ไพรฟาประชากรจะรอนนัก 

85. จากวรรณกรรมเร่ือง นิทานเวตาล นักเรียนพิจารณาขอความตอไปน้ี  

   “อนึ่งพระองคยอมจะทราบคาถาซึ่งมูลเทวะบัณฑิตแตงไว มีความวาชายผูไมใชคนโงไมยอมคืนสู

 เรือนซึ่งไมมีนางที่รักผูมีรูปงามคอยรับรองในขณะกลับถึงเรือนน้ัน” ขอความขางตนใชโวหารแบบใด 

  1.  สาธกโวหาร 

  2. อุปมาโวหาร 

  3.  บรรยายโวหาร 

  4.  พรรณนาโวหาร 

86.  “ จําใจจากแมเปลื้อง ปลดิอก อรเอย 

 เยยีววาแดเดียวยก  แยกได 

 สองซีกแลงทรวงตก แตกภาค ออกแม 

 ภาคพี่ไปหน่ึงไว แนบเน้ือนวลถนอม” 

  คําประพันธขางตนมีลีลาในการแตงสอดคลองกับขอใด  

  1.  จึงบัญชาตรัสดัวยขัดเคือง ดูดูเจาเมืองดาหา 

  2.  กูก็ไมคร่ันครามขามใคร จะหักใหเปนภัสมธุลีลง 

  3. แลววาอนิจจาความรัก พึ่งประจักษด่ังสายนํ้าไหล 

  4.  ไดฟงกร้ิวโกรธดังเพลิงกัลป จึงกระชั้นสีหนาทประภาษไป 

 

 



19 

 

87. ขอใดปรากฏคําถามเชิงวาทศิลป 

  1.  อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ 

  2.  โฉมแมหยาดฟาแยม อยูรอนฤๅเห็น 

  3.  สุริยจันทรขจาย จากโลก ไปฤๅ 

  4.  กฤษณนิทรเลอหลัง นาคหลับ ฤๅพอ 

88.  “(ก)...พระองคเสด็จเหาะตรงขึ้นสูนภากาศ ประดุจจะยังธุลีละอองพระบาทใหเร่ียราดลง...” และ 

 “(ข)...เมื่อตะวันฉายเงาไม มิไดบายไปตามตะวัน บังกั้นพระองคอยูดูประดุจพระกลด...” 

  บทประพันธทั้งสองบทขางตนปรากฏภาพพจนแบบใดบาง เรียงตามลําดับ  

  1.  (ก) อุปมา (ข) อุปมา 

  2.  (ก) อุปมา (ข) อติพจน 

  3.  (ก) อุปมา (ข) อุปลักษณ 

  4.  (ก) ไมปรากฏภาพพจน (ข) อุปมา 

89.  “ฟานฝูงคณาเนื้อนิกรกวางดงดูน่ีแดงดาษหมูละมั่งระมาดระมัดกายชะมดฉมันหมายเมนหมีหมู  หมู

กระทิงเถ่ือนโคถึกเที่ยวทุรสถานกาสรกําเลาะลานก็ลับเขาเขาเคียงคูกระจงจามรีรูระวังขนมิใหขาด

 ระคายกระรอกตุนกระแตกระตายก็ไตเตนเหลาเห้ียเห็นก็ระเห็จหาภักษา” 

  บทประพันธขางตนปรากฏสัตวกี่ชนิด  

  1. จํานวน 20 ชนิด 

  2. จํานวน 21 ชนิด 

  3.  จํานวน 22 ชนิด 

  4.  จํานวน 23 ชนิด 

90.  “หวังเปนเกือกทองรองบาทา  พระผูวงศเทวาอันปรากฏ 

 จะขอพระบุตรีมียศ  ใหโอรสขานอยดังจินดา 

 อันกรุงไกรไอศูรยทั้งสอง  จะเปนทองแผนเดียวไปวันหนา 

 ขอพํานักพักพึ่งพระเดชา  ไปกวาชีวันจะบรรลัย” 

  ขอใด ไมปรากฏน้ําเสียงในบทประพันธขางตน 

  1.  ออนนอม 

  2. ยําเกรง 

  3.  ถอมตน 

  4.  ทะนงในศักด์ิศรีของตน 
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91.  “หน่ึงในพระทัยทาน ก็เบิกบานคือดอกบัว 

  ราคี บ พันพัว  สวุคนธกาํจร” 

  ขอใดกลาวถึงพระคุณของพระพุทธเจาสอดคลองกับบทประพันธขางตน  

  1.   สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลกึโอฬาร 

   พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 

  2.  โดยเสด็จพระผูตรัสไตร ปญญาผองใส 

   สะอาดและปราศมัวหมอง 

  3.   ชี้ทางบรรเทาทุกข  และชี้สุขเกษมสานต 

   ชี้ทางพระนฤพาน อันพนโศกวิโยคภัย 

  4.   พรอมเบญจพธิจัก- ษุจรัสวิมลใส 

   เห็นเหตุที่ใกลไกล กเ็จนจบประจักษจริง 

92. ขอใดปรากฏรสวรรณคดีตางจากขออ่ืน 

  1.   สงสารนํ้าคําที่พรํ่าสั่ง      คิดถึงความหลังแลวใจหาย 

  ครวญพลางกําสรดระทดกาย             แลวคดิอายพวกพลมนตรี 

  2.   เอนองคลงอิงพิงเขนย                        กรเกยกายพักตรถวิลหวัง 

  รสรักรอนรนพนกําลัง                          ชลนัยนไหลหลั่งลงพร่ังพราย 

  3.   เมื่อน้ัน         สองระตูวิโยคโศกศัลย 

  กอดศพเชษฐาเขาจาบัลย       พิโรธรํ่ารําพันโศกา 

  4.   เมื่อน้ัน         โฉมยงองคระเดนจินตะหรา 

  คอนใหไมแลดูสารา          กัลปยาคัง่แคนแนนใจ 

93.  พระพลนัเห็นเหตุไซร                     เสยีวดวง แดเอย 

    ถนัดด่ังภูผาหลวง                                  ตกตอง  

 กระหมากระเหมนทรวง                          สั่นซีด พักตรนา 

 หนักหฤทัยทานรอง                                  เรียกใหโหรทาย ฯ 

  ขอใด ไมใชอารมณความรูสึกที่ปรากฏในบทประพันธขางตน 

  1. หนักใจ 

  2.  พร่ันใจ 

  3.  หว่ันใจ 

  4.  รอนใจ 
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94.  หวังเร่ิมคุณเกียรติกอง            กลางรงค 

  ยืนพระยศอยูยง                                        คูหลา 

 สงครามกษัตริยทรง                                  ภพแผนสองฤๅ 

  สองราชรอนฤทธิ์รา                                   เร่ืองรูสรเสริญ 

  ขอใดคือใจความสําคัญของบทประพันธขางตน  

  1. การทําสงครามคร้ังน้ีจะเปนเกียรติยศแกกษัตริยทั้งสอง 

  2.  การทําสงครามคร้ังน้ีผูคนจะพากันสรรเสริญผูที่ชนะ 

  3.  กษัตริยทั้งสองจะเปนที่สรรเสริญของฝายตรงขาม 

  4.  กษัตริยทั้งสองจะสูกันอยางทัดเทียม 

95.  “ขาขอประนมหัตถ พระไตรรัตนนาถา ตรีโลกอมรมา อภิวาทนาการ อน่ึงขาอัญชลีพระฤๅษีผูทรงญาณ

 แปดองคเธอมีฌาน โดยรอบรูในโรคา ไหวคุณอิศวเรศทั้งพรหมเมศทุกชั้นฟา สาปสรรคซึ่งหวานยา 

 ประทานทั่วโลกธาตรีไหวครูกุมารภัจ ผูเจนจัดในคัมภีร เวชศาสตรบรรดามี ใหทานทั่วแกนรชนไหวครู

 ผูสั่งสอน แตปางกอนเจริญผล ลวงลุนิพ พานดลสําเร็จกิจประสิทธิ์พร” 

  จากบทประพันธขางตนสะทอนคุณธรรมใดในสังคมไทย  

  1. กตัญู 

  2. เมตตา 

  3.  มุทิตา 

  4.  กรุณา 

96.  “ถาเราจะสอนเขาทั้งหลายใหรูสึกเกียรติยศแหงการที่จะเปนผูเพาะความสมบูรณใหแกประเทศ เชน 

 ชาวนา ชาวสวน พอคาชางตางๆ จะไมดีกวาหรือ” 

  ขอความขางตนใชกลวิธีทางวรรณศิลปแบบใดเดนชัดที่สุด และกลวิธีดังกลาวมีจุดมุงหมายอยางไร  
 

ขอ กลวิธีทางวรรณศิลป จุดมุงหมาย 

1. ใชการเปรียบเทียบ ย้ําใหจดจํา 

2. ใชภาษาไพเราะ มีความไพเราะนาอาน 

3. ใชประโยคคําถาม กระตุนใหคิด 

4. ใชคําแสดงความรูสึก ทําใหนาเชื่อถือ 
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97.  “ทานเชื่อหรือวาพวกหนุมๆ ของเราจะทําประโยชนใหแกบานเมือง โดยทางเสมียนมากกวาทางอ่ืนๆ 

 ไดอยางไร ถาไมอุดหนุนจํานวนที่จําเพาะสิ่งของน้ันๆ ขึ้น?” 

  ขอความขางตนคําวา “เพาะ” มีความหมายในลักษณะใด และมีความหมายวาอยางไร  
   

ขอ ลักษณะความหมาย ความหมาย 

1. ความหมายตรง ทําใหงอก 

2. ความหมายตรง สงเสริม 

3. ความหมายแฝง ปลูก 

4. ความหมายแฝง ทําใหเกิด 

98. บทประพันธในขอใดปรากฏโวหารภาพพจน 

  1.  เพียนทองงามด่ังทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย 

  2.  กระแหแหหางชาย ด่ังสายสวาทคลาดจากสมร 

  3.  แกมช้ําช้ําใครตอง อันแกมนองช้ําเพราะชม 

  4.  ปลาทุกทุกขอกตรม เหมือนทุกพี่ที่จากนาง 

99.  เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร 

  ทุทาสสถุลฉะน้ีไฉน ก็มาเปน 

  ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น  

  จะนอยจะมากจะยากจะเย็น ประการใด 

  ขอใดตอไปน้ี ไมปรากฏในบทประพันธขางตน 

  1.  รุทธรส 

  2.  พโิรธวาทงั 

  3.  การใชภาพพจน 

  4.  คําถามเชิงวาทศิลป 

100.  พอทรงจบแจงพระทัยในขอหา               ก็โกรธาเคืองขุนหุนหัน 

 มันเคี่ยวเข็ญทําเปนอยางไรกัน                 อีวันทองคนเดียวไมรูแลว 

  ขอใดสอดคลองกับบทประพันธขางตน  

  1.  อุปมา 

  2. นามนัย 

  3.  อุปลักษณ 

  4.  ปฏิปุจฉา 
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ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-NET  วิชาภาษาไทย ม.ปลาย2552 

 

 

แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

จํานวน 100 ขอ  :  ขอละ 1 คะแนน 

 

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 1-5 

  ก.  โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย 

  ข. ราชสวัสด์ิตองเพียรเรียนรักษา 

  ค.  ทานกาํหนดจดไวในตํารา 

  ง.  มีมาแตโบราณชานานครัน 

1. ขอใดมีเสียงสระประสม 

 1. ขอ ก 

 2. ขอ ข 

 3. ขอ ค 

 4. ขอ ง 

2. ขอใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ 

 1. ขอ ก 

 2. ขอ ข 

 3. ขอ ค 

 4. ขอ ง 

3. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสยีง 

 1. ขอ ก 

 2. ขอ ข 

 3. ขอ ค 

 4. ขอ ง 

4. ขอใดมีอักษรตํ่านอยที่สุด (ไมนับอักษรที่ซ้ํากัน) 

 1. ขอ ก 

 2. ขอ ข 

 3. ขอ ค 

 4. ขอ ง 

ปการศึกษา 
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5. ขอใดมีอักษรนํา 

 1. ขอ  ก และ ข 

 2.  ขอ  ข และ ค 

 3. ขอ  ค และ ง 

 4. ขอ  ง และ ก 

6. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา 

 1. พดุตาน  ถอดถอน  มลพิษ 

 2. มดเท็จ  คิดสั้น  จัดการ 

 3. ผลดัเวร  บทกลอน  โทษทัณฑ 

 4. สวดมนต  จุดออน  ทรัพยสิน 

7. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 

 1. คนงานใหมขยนัเปนพกัๆ เอาแนไมได 

 2. นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตก เลอืดไหลซบิๆ 

 3. งานน้ีถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน 

 4. ถาเราวางแผนใหดีต้ังแตแรกๆ โครงการน้ีก็คงสําเร็จไปแลว  

8. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 

 1. ซ้ําซอน  ซอนรูป  ซกัฟอก 

 2. ถองแท  ถี่ถวน  ถากถาง 

 3. บีบคั้น  เบยีดเบยีน  เบาความ 

 4. แปรผนั  เปาหู  โปรยปราย 

9. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมทั้ง 2 สวน 

  1) บริเวณสวนกวางขวาง / 2) มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง / 3) มีประติมากรรมเปนรูป

 เทพธิดาแสนงาม / 4) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา 

 1. สวนที่ 1 และ 4 

 2. สวนที่ 2 และ 3 

 3. สวนที่ 1 และ 3 

 4. สวนที่ 2 และ 4 

10. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 

  1.  คําขาด  คําคม  คําราม 

  2.  เดินแตม  เดินรถ  เดินสะพดั 

  3.  นํ้าปา  นํ้าไหล  นํ้ามือ 

  4.  ติดลม  ติดใจ  ติดขัด 
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11. ขอใดไม

  1. วิสุทธโยธามาตยเจา  กรมขวา 

มีคําสมาส 

  2. หน่ึงชื่อราชโยธา  เทพซาย 

  3.  ตําแหนงศักด์ิยศถา  เสถียรที่ 

  4.  คุมพยุหยาตรายาย  ยางเขาตามสถาน 

12. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออ่ื น 

  1.  ขับคเชนทรสาวกาว  สายเสื้องเทาทาง 

  2.  สถานที่พุทธบาทสราง  สบืไวแสวงบญุ 

  3.  สธุารสรับพระเตา  เคร่ืองตนไปตาม 

  4.  โดยเสด็จดําเนินแคลว  คลาดคลอยบทจร 

13. ขอใดสะกดถูกทุกคํา  

  1.  เขากินอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธมาสามปแลว 

  2. ที่ปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา 

  3. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย  

  4.  เพื่อนเห็นเขาน่ังหลับจึงถามวาเขาฌานถึงชั้นไหนแลว  

14. ขอใดมีคําสะกดผิด  

  1.  ดาวพระศุกรที่เห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก  

  2.  ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย  

  3.  กระบะที่ลงรักแบบญ่ีปุนและจีนเรียกวาเคร่ืองกํามะลอ  

  4.  ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวตองกระเบียดกระเสียน  

  ใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 15-16  
 

จวัก  [จะหฺวกั]  น.  เคร่ืองใชตักแกงหรือตักขาว ทําดวยกะลามะพราว มีดามถือ,กระจา 

 จา หรือ ตวัก ก็วา. 

จอ 1  น.  ชื่อปที่ 11 ของรอบปนักษัตร มีหมาเปนเคร่ืองหมาย.  

จอ 2  น.  ผาขาวที่ขึงไวสําหรับเชิดหนังหรือฉายภาพยนตร เปนตน ; โดยปริยายเรียกสิ่ง 

 ที่มีลักษณะคลายคลึงเชนน้ัน เชน จอโทรทัศน. 

จอ 1  ก.  เอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเขาไปใกลหรือเกือบจดสิ่งอ่ืน เชน เอายาดมจอจมูก ; มุงอยู 

 เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง มักใชเขาคูกับคํา จด เปน จดจอ เชน เขามีใจจดจอกับงาน.  

 จอคิว (ปาก)  ว.  ใกลถึงลําดับที่จะไดหรือจะเปน เชน เขาจอคิวขึ้นเปนหัวหนา.  

จอ 2 (ถิ่น-อีสาน)  น.  ภาชนะสานชนิดหน่ึง รูปรางอยางกระดง มีไสสานเปนชองโคง           

 อยูภายใน ใชเลี้ยงตัวไหม.  
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15. มีคําที่เปนคําต้ังหรือแมคํากี่คํา  

  1.  3 คํา 

  2.  4 คํา 

  3.  5 คํา 

  4.  6 คํา 

16. มีคําที่ระบุวาใชเฉพาะแหงกี่คํา 

  1.  1 คํา 

  2.  2 คํา 

  3.  3คํา 

  4.  4คํา 

17. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทน ไม

  1. จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด  

ได 

  2. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อที่มีชื่อเสียง  

  3. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา  

  4. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลน้ี  

18. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา 

  1.  จุลทรรศน  จุลินทรีย จุลกฐิน          

  2. สังคม  สังเคราะห  สงัโยค 

  3.  สมมาตร  สมมุติฐาน  สมเพช           

  4.  วิกฤตการณ  วิจัย  วิสัยทัศน 

19. ขอใด ไม

  ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา  

มีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 

  ข.  พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา 

  ค.  รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา 

  ง.  พี่ต้ังตาแลแลตามแพราย 

 1. ขอ ก และ ข          

 2. ขอ ก และ ค 

 3.  ขอ ข และ ง           

 4. ขอ ค และ ง 
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20. ขอใดใชคําลักษณนามไม

 1. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ 

ถูกตอง 

 2.  นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ 

 3.  รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเร่ือง  

 4.  คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด 50 บท 

21.  ขอความตอไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คํา 

  คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวางเพราะสามารถแสวงหา

 ความรูไดจากแหลงตางๆทั้งหนังสือวิทยุโทรทัศนและคอมพิวเตอร  

 1 .  บุพบท 1 คําสันธาน 3 คํา 

 2 .  บุพบท 2 คําสันธาน 3 คํา 

 3 .  บุพบท 1 คําสันธาน 4 คํา 

 4 .  บุพบท 2 คําสันธาน 4 คํา 

22. ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา (ไมนับคําซ้ํา) 

  การกูยืมจะมีประโยชนตอเมื่อเงินที่กูมาน้ันใชอยางมีคุณภาพและสรางรายไดเพื่อเพิ่มตนทุนของเงิน

 จํานวนน้ัน 

 1 .  นาม 4 คํากริยา 3 คํา 

 2. นาม 5 คํากริยา 4 คํา 

 3 . นาม 6 คํากริยา 5 คํา 

 4 . นาม 7 คํากริยา 6 คํา 

23.  ขอใดเปนประโยคความเดียว 

 1 .  เคร่ืองปนดินเผากอนประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเคร่ืองปนดินเผาที่บานเชียง  

 2.  เคร่ืองปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลายลายกนหอย 

 3.  หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 4.  คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลกเมื่อพ .ศ. 2535 

24. ขอใด ไม

  1.  คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ 

ใชประโยคความซอน 

  2.  ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาวอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด 

  3 .  เย็นน้ีแมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม 

  4 .  เชือ่กนัวาการรับประทานแกงรอนๆจะชวยแกไขหวัดในระยะเปลีย่นฤดูได  
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25.  ขอใดไม

  1 .  การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง  

ใชประโยค 

  2 .  เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเทานั้น  

  3 .  เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได  

  4 .  การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน  

26.  ขอใดมีนํ้าเสียงเชิงตําหนิ 

  1 .  ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆยกน้ิวให 

  2.  ชาวบานรูต้ืนลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขารํ่ารวยเพราะอะไร  

  3 .  ไมวาแมจะถามความเห็นกี่คร้ังลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม 

  4.  เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัดคุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา 

27.  คําทุกคําในขอใดใชไดทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 

  1 .  ปนเกลียว ปดฉาก ถูกขา  

  2.  ปดตา เฝาไข เปลี่ยนมือ 

  3.  วางใจ เปาป แกเคล็ด  

  4.  ปนหัว กินตะเกียบ ลงคอ 

28.  ขอใดใชคําถูกตอง 

  1.  เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆยกมือให 

  2.  การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม 

  3 .  ผูมีรายไดตํ่าไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได 

  4.  ผูตองขังที่มีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงคร่ึงหน่ึง 

29.  ขอใดใชคําฟุมเฟอย 

  1.  ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึง่ 

  2 .  คุณยายขอใหฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแลวตอกัน 

  3 .  ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย 

  4 .  พอแมชื่นชมปติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

30.  ขอใดใชภาษากํากวม 

  1 .  เด็กขางบานวิ่งชนฉันหกลมปากแตก 

  2 .  คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาที่ 

  3 .  กวยเต๋ียวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน 

  4.  พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ 10 บาท 
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31. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปนี้  

   พวกเราทํารายงานกันแทบตายสวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูลพอเสร็จแลวจะมา 

 .......................ขอลงชื่อวาทํากลุมเดียวกับเราไดอยางไร  

  1. เก็บดอกไมรวมตน 

  2. เก็บเบี้ยใตถุนราน  

  3.  ตกกระไดพลอยโจน  

  4.  ชุบมือเปบ  

32. สาํนวนในขอใด ไม

  1 . พอกาวขาก็ลาโรง  

เกี่ยวกับการพูด  

  2. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก  

  3.  ไปไหนมาสามวาสองศอก  

  4.  นํ้ารอนปลาเปนนํ้าเย็นปลาตาย  

33. ขอความตอไปน้ีสวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอ่ืน  

   1) สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได / 2) ฝูงมดที่กรูเกรียว

 กันขึ้นมาจากพื้นดินบอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชาน้ี / 3) ถาฝูงแมลงสาบพากันไตออกมาจากที่ซอน

 วิ่งพลานไปทุกทิศทุกทาง  / 4) เปนสัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนองตามมาแนๆ 

  1.  สวนที่ 1 

  2.  สวนที่ 2 

  3.  สวนที่ 3 

  4.  สวนที่ 4 

34. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน  

  1.  โรคผื่นภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ  

  2.  ในตอนแรกน้ี คุณหมอขอกลาวถึงเร่ืองของผิวหนังแหงกอนครับ  

  3.  ลูกนอยควรจะใชครีมที่มีความเขมข น ไมใชโลชั่นซึ่งผสมนํ้ามาก  

  4.  นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบนํ้าไมเชนน้ันผิวนองหนูจะแหงยิ่งขึ้น  

35. ขอใด ไม

  1.  ในสภาวะปจจุบันพบวาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุมคนอายุ 35-45ปมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป

 2.  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงไมไดเปนโรคที่เกิดแกผูสูงอายุอีกตอไป  

ใชสํานวนภาษาตางประเทศ  

  3.  ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไมมาก เราอาจไมรูสึกอาการใดๆ เลย  

  4.  บอยคร้ังที่อาการตางๆ จะเกิดขึ้นตอเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกวา 70%ขึ้น 
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36. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับ  

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู)ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แลว  

(ทักทาย)กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ 

  1.  ทรงทอดพระเนตร  ทรงทักทาย  

  2. ทรงทอดพระเนตร  ทรงมีพระราชปฏิสันถาร  

  3.  ทอดพระเนตร  ทรงพระราชปฏิสันถาร  

  4.  ทอดพระเนตร  มีพระปฏิสันถาร 

37. ขอใดเมื่อเติม “พระ” ขางหนาแลวใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา  

  1.  บรมราชานุสาวรีย  บรมฉายาลักษณ  บรมหฤทัย  

  2.  บรมชนกนาถ  บรมโกศ  บรมวงศ  

  3.  บรมหัตถเลขา  บรมรูป  บรมบพิตร 

  4.  บรมมนเทียร  บรมอัฐิ  บรมเกศา 

38. พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขยีน  

  1.  สว.ไมผานพรก.ขึ้นภาษีนํ้ามัน  

  2. รมช.ศธ.เรงหาคนทําผิดรับนองใหม  

  3. ปด 3 วัน3ร.ร. ในเขต กทม.หวัดลาม  

  4.  หว่ันโรคไขหวัดสุนัขครา  “แพนดานอย”  

39. รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษา ไม

   1) การเขาพักอาศัยอยูกับคนในหมูบานทําใหไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคนเหลาน้ัน  / 2) นักวิจัย

 พบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงายคลุกคลีตีโมงกับชาวบานเพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย / 3) ปฏิบัติ

 ตามกฎระเบียบของหมูบาน เคารพสิทธิของเจาของพื้นที่ / 4) ไมทําสิ่งที่ขัดแยงกับขอปฏิบัติของชุมชน

 และไมลบหลูความเชื่อของคนในทองถิ่น 

เหมาะสม  

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3.  สวนที่ 3 

  4.  สวนที่ 4 

40. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน  

  1.  เวลาไมสบายกะทันหันขึ้นมา ผูปวยตองไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด  

  2.  ผูที่เจ็บไขตอนกลางคืนมักพบเจอปญหาเพราะไมมีแพทยเฉพาะทางคอยตรวจรักษา  

  3.  หากผูปวยไปโรงพยาบาลหลังสองทุมไปแล ว จะไดพบแตแพทยเวรซึ่งสวนใหญเปนแพทยทั่วๆ ไป  

  4. โรงพยาบาลเปด “ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผูปวยนอกจนถึงเวลา 24.00 น. 
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41. ขอความสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ  

   1) พรอมกันน้ีผมขออนุญาตสงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามาใหดูเผื่อจะเปนประโยชนกับสมาชิก  

  / 2) ทั้งนี้ไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตามหลักการใหมน้ีจึงจะสงสินคามาขายได   

  / 3) รายละเอียดอ่ืนๆเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามีอยูอีกมากที่ศูนยฯ ถาทานจะแวะไปก็ยินดีตอนรับ 

  / 4) หากทานมีขอของใจสามารถติดตอไดในเวลาทําการตามหมายเลขโทรศัพททายจดหมายนี้  

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3.  สวนที่ 3 

  4.  สวนที่ 4 

42. ประกาศตอไปนี้ขาดความชัดเจนในเร่ืองใด  
 

 โรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลาสําหรับสตรีที่มีอาการวัยทอง

และมีอาการประจําเดือนผิดปกติตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญ  

ณ ชั้น 7 อาคาร100 ป นัดหมายลวงหนาโทร.021111111 

  1.  กลุมเปาหมาย  

  2. สถานที่ติดตอ  

  3.  เวลาดําเนินการ  

  4.  ผูดําเนินการ  

43. เมื่อพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้แลวขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจาก

 ขอ 4 

   1. ปนทอดมันเปนแผนกลม นําไปทอดจนสุก  

   2. ใสไขไก ถั่วฝกยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดตอไป  

   3. ผสมเน้ือปลากรายกับนํ้าพริกแกงเผ็ด นวดใหเขากัน  

   4. พรมนํ้าเกลอืทลีะนอยขณะนวด แลวนวดจนเหนียวไดที ่  

   5. ตักทอดมันขึ้นพักไวใหสะเด็ดนํ้ามัน เสิรฟพรอมอาจาด  

  1.  ขอ 1 

  2.  ขอ 2 

  3.  ขอ 3 

  4. ขอ 5 
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44. ขอความตอไปนี้ ไม

   วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยดังกลาวเกิดจากการประสานภูมิปญญาดานอาหารจากหลายๆ ชาติ

 มาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย  

เหมาะที่จะเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเร่ือง“อาหารไทย”  

  1.  สวนนําเร่ือง  

  2. สวนขยายความ  

  3.  สวนสรุปเร่ือง  

  4.  การยกตัวอยาง  

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 45-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

พระอาจารยถวายพระอักษร

พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่2

และเปนกวีในราชสาํนักที่

พระองคโปรดมาก 

2 

กวีผูเปนเลิศในการแตงกลอน

แปดมีผลงานทั้งประเภท

นิราศ นิทาน บทละครบท

เสภาและสุภาษิต 

3 

เกิดในรัชกาลที่1               

บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย

ในปจจุบันถวายตัวเปนขาใน

กรมพระราชวังหลังต้ังแตยังเด็ก 

4 

ในรัชกาลตอมาไมไดรับราชการ

จึงออกบวชไดรับพระอุปการะ

จากสมเด็จฯเจาฟากรมขุนอิศเรศ

รังสรรคชวงน้ีแตงวรรณคดีไว

หลายเร่ือง 

5 

องคการยูเนสโกประกาศยก

ยองใหเปนบุคคลสําคัญที่มี

ผลงานดีเดนทางดาน

วัฒนธรรมระดับโลก 
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45. ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลที่เหมาะสมสําหรับเรียงความเร่ือง “สุนทรภูกวีเอกของโลก” 

  1. 3-5-2-1-4 

  2. 2-3-1-4-5 

  3. 2-5-3-1-4 

  4. 3-1-4-2-5 

46. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยที่สุดสําหรับเรียงความเร่ือง “สุนทรภูกวีเอกของโลก” 

  1.  สวนที่  1 

  2.  สวนที่  3 

  3.  สวนที่ 4 

  5.  สวนที่ 5 

47. ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปนี้ตามลําดับแลวไดความเหมาะสม  

   ...........................ขอใหเลขานุการอานรายชื่อ...........................และรายงานการประชุมคร้ังที่แลว

 หลังจากนั้นก็ดําเนินการประชุมไปตาม ........................ตอไป  

  1. ที่ปรึกษา  ผูมีสิทธิ์เขาประชุม ญัตติตางๆ  

  2. ประธาน  ผูเขาประชุม  ระเบียบวาระ 

  3.  ประธาน  ผูจัดประชุม  ประเด็นตางๆ  

  4.  ที่ปรึกษา  องคประชุม  เร่ืองสําหรับประชุม 

48. ขอใดใชพรรณนาโวหาร  

  1.  ฝนตกกระหนํ่าจนลืมหูลืมตาไมขึ้นเสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว  

  2. ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม 10 ตน  

  3.  กิ่งไมหักเกลื่อนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง  

  4.  รถยนตจอดน่ิงอยูหลายคันแลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน  

49. ขอใดใชบรรยายโวหาร  

  1.  นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝนมาอยางดี  

  2. เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกองหอประชุมสะกดคนฟงใหเคลิบเคลิ้ม  

  3.  เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใสชวนใหนึกถึงละอองน้ําที่โปรยปรายลงมา  

  4.  ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกลั้นหายใจตามไปดวย  

 

 

 

 

 



34 

 

50. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด  

   คําวาสึนามิในภาษาญ่ีปุนหมายถึงคลื่นอาวจอดเรือ(harbor wave) เน่ืองจากประเทศญ่ีปุนมีภูมิประเทศ

 เปนเกาะมีชายฝงทะเลยาวตามชายฝงมีอาวใหญนอยอยูมาก หากเปนอาวแคบๆซึ่งเปนที่จอดเรือความ

 รุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมากขึ้นอีกหลายเทา 

  1.  นิยาม และใหตัวอยาง  

  2. นิยาม และใหเหตุผล  

  3.  ใหตัวอยาง และเปรียบเทียบ  

  4.  ใหเหตุผล และเปรียบเทียบ  

51. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้  

   เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปนเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรค

 ในระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย  

  1.  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  

  2. ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  

  3.  ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  

  4.  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน 

52. ขอใดมีการใชเหตุผล  

  1.  การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดีหรือความสมดุลของชีวิตทั้งดานการกินอาหารและการ

  ขับถาย  

  2.  ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตําราการแพทยแผนไทย  

  3. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรคแตถาไมจําเปนควรหลีกเลี่ยง ไมควรกิน

  พรํ่าเพร่ือ  

  4.  คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษคนเฒาคนแกจํานวนมาก

  มีสุขภาพดีและอายุยืน 

53. ขอใดมีวิธีแสดงเหตุผลตางกับขออ่ืน  

  1.  บุญยืนไมอยากไปโรงเรียนเขาไมสบายและไมมีการบานไปสงครู  

  2. บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมากคุณครูสงเธอเขาแขงขันกับโรงเรียนอ่ืน  

  3. บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวันเขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได  

  4. บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศคุณพอคุณแมทํากิจการรานอาหารอยูที่น่ัน  
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54. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้  

   มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ ฝางแมอาย ไชยปราการ 

 ต้ังเปน “จังหวัดฝาง”การต้ังจังหวัดใหมมีเกณฑที่ตองพิจารณาหลายอยาง อาทิควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 

 5,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา 600,000 คน อําเภอทั้ง 3 ขางตนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,135

 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวม 249,096 คน 

  1. จังหวัดใหมควรชื่อ “จังหวัดฝาง”หรือไม 

  2. เกณฑการต้ังจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม  

  3.  พื้นที่ 3 อําเภอควรแยกมาต้ังเปนจังหวัดใหมหรือไม  

  4.  รัฐสภามีอํานาจในการต้ังจังหวัดใหมหรือไม  

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 55-56 

   ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดเปนประจําทุกป ทั้งๆที่กอนปการศึกษาใหมจะเร่ิมขึ้น

 ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีคําแนะนําไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทางการรับนอง

 ที่จะไมสรางปญหาตอจากนี้ผูเกี่ยวของคงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะยาวเพราะไมวา

 จะเปนรุนพี่รุนนองตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ  

55. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะตามลําดับ  

  1. ที่มา  ขอสรุป ขอสนับสนุน  

  2.  ที่มา  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  

  3.  ขอสนับสนุน  ขอสรุป ที่มา  

  4.  ขอสนับสนุน  ที่มา  ขอสรุป 

56. การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด  

  1. ความรู  

  2. ความเชื่อ  

  3. คานิยม  

  4. ประสบการณ 

57. ขอใด ไม

 1. สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน  

มีการโนมนาวใจ  

 2. ศนูยหวัใจใหบริการตรวจวินจิฉยั รักษาโรคหัวใจและหลอดเลอืด  

 3. ตลาดน้ํากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษภาพชีวิตแบบโบราณ  

 4. กระจกสองหนาที่เพิ่มลูกเลนเอาใจสุภาพสตรีผูรักสวยรักงาม  
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58. ขอความตอไปนี้ ไม

  หมูบานทามกลางธรรมชาติรมร่ืน อากาศบริสุทธิ์เหมาะแกการสรางเสริมสุขภาพสภาพแวดลอม

 ดีเดนจนมรีางวัล 4ปซอนเปนประกัน  

ใชกลวิธีโนมนาวใจตามขอใด 

 1. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล  

 2.  ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร  

 3. นําเสนอจุดเดนของสนิคา  

 4. ใชคําเราอารมณ  

 ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 59-60 

  1) “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ” 

  2) “ครูครับบทละครเร่ืองน้ันชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ” 

  3) “ครูครับบทละครเร่ืองน้ันชื่ออภัยธิราชใชหรือครับ” 

  4) “ครูครับครูชวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ” 

59. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี้  

   ครู    :    “นักเรียนรูไหม สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเร่ืองแตที่เปนบทละครมีเพียงเร่ือง

   เดียวคือ อภัยธิราช ” 

   นักเรียน :  ............................................................  

   ครู: “เออ ใชจะ จริงของเธอ ขอบใจนะจะ” 

  1. ขอ 1) 

  2. ขอ 2) 

  3.  ขอ 3) 

  4. ขอ 4) 

60. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง  

  1.  ขอ 1) 

  2.  ขอ 2) 

  3. ขอ 3) 

  4. ขอ 4) 
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61.  นองพูดวา  “เชาน้ีขอกาแฟแกวเดียว ขนมปงแผนหน่ึงเหมือนทุกวันก็พอแลวกินมากเด๋ียวอวน ตองรีบ

 ไปทํางานดวย จะสายแลว”  

  คําพูดของพี่ตามขอใดไม

  1.  กวาจะถึงมื้อกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง จะไมมีสมาธิทํางานนะ  

สัมพันธกับคํากลาวของนองขางตน  

  2. พี่เตรียมนํ้าเตาหูใสลูกเดือยใหแลว ไมกี่แคลอรีหรอกมีประโยชนกวากาแฟ  

  3.  กินอาหารใหครบ 5 หมู แลวออกกําลังก็ทําใหสุขภาพดีได  

  4. ต่ืนใหเร็วกวาเคยหนอย ก็จะมีเวลากินขาวเชาได 

62. คุณสุชาติอธิบายแกผูที่มาขอคําปรึกษาวา  

   “ถาวันไหนคุณเกิดกลัวผีอยางจับจิตจับใจอีก ก็ใหต้ังสติดีๆระลึกถึงคําที่ผมพูดในวันน้ีวา ความกลัวน้ัน

 เกิดจากใจของเราเองเราคิดเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆที่เรนลับโดยเฉพาะเวลาอยูคนเดียวหรือ

 อยูลําพังในที่มืดทั้งหมดนั้นเกิดจากจินตนาการของเราโดยแท” 

 คําพูดของผูฟงตามขอใดตอไปน้ีแสดงวาคําพูดของคุณสุชาติบรรลุวัตถุประสงค  

 1. ดิฉันจะลองทําดูกอน เผื่อจะไดผลบาง ทั้งๆที่ก็ยังกลัวอยูนะคะ  

 2.  คุณคะ คุณมีคาถากันผีบางไหมดิฉันอยากไดคาถาที่ผีกลัว  

 3. ที่คุณพูดก็อาจจะจริงแตดิฉันก็ยังไมกลาเสี่ยงอยูดี  

 4. คุณไมเคยเจอผีคุณก็พูดไดซีคะเวลาเจอแลวจะต้ังสติไดอยางไรละคะ  

63. ขอใด ไม

  รศ.ดร.นววรรณพนัธเุมธา.2549.คลังคํา.พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนด พับ

ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 1134 หนา. 

จําเปนตองอางถึงในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง 2 รายการ  

 1. คํานําหนาชื่อผูแตง และคร้ังที่พิมพ  

 2.  คํานําหนาชื่อผูแตง และจํานวนหนา  

 3. สํานักพิมพ และ จํานวนหนา  

 4. คร้ังที่พิมพ และสํานักพิมพ  

64. ขอใด ไม
 

อาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปนี้ 

สาวนอยหุนดี ยิ้มแยมแจมใส  

คิดดี ทําดี คนน้ี 

ด่ืมน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา 

  1. มีรสชาติดี  

  2. เหมาะแกคนรุนใหม  

  3.  มีประโยชนตอสุขภาพ  

  4.  เหมาะแกสตรี  
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65. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา  

    “กินของรอนใชชอนกลาง ลางมือใหสะอาด”  

   - สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง  

   -สุภาพชอบด่ืมแตกาแฟรอนใสนม  

   -สุพิศใชสบูฟอกมือทุกคร้ังเมื่อกลับถึงบาน  

   -สุพงศกินตมยําที่เพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา  

  1.  สุภาและสุภาพ  

  2.  สุภาพและสุพิศ  

  3.  สุพิศและสุพงศ  

  4.  สุพงศและสุภา  

66. จากขอความตอไปน้ี ก.คอือะไร  

   -ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ก.จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา  

   -ก.สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน  

   -ผูวิจัยพบวา ก.สายพันธุไทยทําเปนแปงที่มีคุณภาพมากกวา  

   -ก.เปนสวนประกอบที่ใชทําขนมไทยหลายชนิด  

   -  เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก.  

  1.  เมล็ดถั่วเหลือง  

  2.  เมล็ดขาวสาลี  

  3.  เมลด็ทานตะวัน  

  4.  เมล็ดบัว  

67. ขอใด ไม

   “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา 400 คน มีผูอยูในเกณฑดีเพียง 30 คนไมมีผูที่ได

 คะแนนในเกณฑดีมากเลย อยางน้ีไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร” 

อาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปน้ี  

  1. ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ  

  2. ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง  

  3. ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 

  4. ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนที่จะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
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68. ขอใด ไม

   “นาจะดีนะเราจะไดชวยกนัรักษาสิง่แวดลอมดวย”  

นาจะเปนสาเหตุที่ทําใหมีการพูดประโยคตอไปน้ี 

  1.  การประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตปลอดมลพิษ  

  2. การรณรงคใหใชเตาเผาขยะแบบไรควันพิษในโรงงาน  

  3.  การอนุญาตใหคาขายบนทางเทาไดโดยไมมีวันหยุด  

  4.  การเปลี่ยนสถานีขนสงเปนสวนสาธารณะกลางเมือง  

69. ในขอความตอไปน้ี “หัวใจของธุรกิจน้ี” มีความหมายตามขอใด 

   หัวใจของธุรกิจน้ีแตกตางจากที่อ่ืนซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีเลิศบางขยายเครือขายอยาง

 กวางขวางบางสวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  

  1.  ความมั่นคงขององคกร  

  2. คุณภาพของสินคา  

  3. ความมีสัมพันธภาพที่ดี  

  4. การเติบโตของธุรกิจ 

70. ขอใด ไม

   การทําพูกันจีนจากขนสัตวเร่ิมดวยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาด สางแลวประกอบเขากับดาม โดย

ตองระวังใหขนของปลายพูกันเรียงเทากันอยางเปนระเบียบเพื่อใหนํ้าหมึกเดินสม่ําเสมอ  

ไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 

  1.  คุณคา  

  2. วิธีทํา  

  3.  ชนิดของวัสดุ  

  4.  ความประณีตในการทํา  

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 71-72 

   เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรียเราไมไดลงทุนมากต้ังแตตนปมาใชไป

 ไมกี่พันบาท ชาวบานไมเหม็นยาเคมีไมมีมลภาวะ สภาพรางกายเราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดวาทํายาก

 เด๋ียวนี้รูแลว อยากใหคนปลูกสมแบบใชสารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น 

71. ขอใด ไม

  1.  ผูพูดเพิ่งเร่ิมอาชีพเกษตรกรรมเปนคร้ังแรก  

สอดคลองกับขอความขางตน  

  2. ไรสมอินทรียทําไดงายและไดผลดีหลายดาน  

  3. การปลูกสมแบบใชสารเคมีมีตนทุนสูงกวาแบบอินทรียมาก  

  4. ผูพูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไมตองสูดดมสารเคมี 

 

 

 



40 

 

72. ขอใดเปนเจตนาของผูพูด  

  1. บอกกลาวใหคนรูจักผลงานเกษตรอินทรียที่ตนทําอยู  

  2.  ตักเตือนใหคนระวังในการกินสมที่ปลูกแบบใชสารเคมี  

  3.  ชักชวนเพื่อนเกษตรกรใหเปลี่ยนมาทําไรแบบเกษตรอินทรีย  

  4.  แนะนําคุณคาของสมที่ไดจากไรแบบเกษตรอินทรีย  

  อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 73-74 

   คนเราถึงจะเปนใหญปานใดก็ดียังคงมีผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ใหญกวาซึ่งถาเปนผูมีความคิดชอบก็จะตอง

 เคารพนับถือแมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนุษยทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะตอพระธรรม  

73. ขอใด ไม

  1. มีคุณธรรม  

อาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูเขียน  

  2. ออนนอมถอมตน  

  3.  มีความคิดเฉียบคม  

  4.  มีความรูทางวิชาการสูง  

74. ผูเขียนใชวิธีการนําเสนอตามขอใด  

  1.  ยกตัวอยางประกอบใหเห็นจริง  

  2.  เปรียบเทียบใหเห็นภาพ  

  3.  อธิบายโดยการนิยาม  

  4.  บรรยายใหรูกระจางชัด  

75. ขอใด ไม

   การไมกินอาหารเชาจะทําใหรางกายขาดพลังงานและจะมีผลตอการเรียนรูและความจําเพราะ

 สารอาหารหลักที่ใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหารดังนั้นการกินอาหารเชาจึงทําใหสมองทํางานไดดี

 โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน  

อาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ 

  1.  นักเรียนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยใหเรียนหนังสือไดดีขึ้น  

  2. ผูใหญอาจงดอาหารเชาไดเพราะไมไดอยูในวัยเรียน  

  3.  ทุกคนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยการทํางานของสมอง  

  4.  อาหารเชามีประโยชนเพราะทําใหรางกายไดรับพลังงาน  

 

 

 

 

 

 



41 

 

76. ขอใด ไม

   ตําราอาหารจีนยกใหสาลี่เปน  “สดุยอดแหงผลไม” เนื่องจากมีรสชาติหวานเย็นและมีคุณคาทางอาหารสูง

 เพราะมีธาตุอาหาร เชนเบตาแคโรทีนและวิตามินซีสาลี่มีหลายพันธุแตที่แพรหลายก็คือสาลี่หอมและสาลี่

 หิมะ  

ไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี  

  1. ขอมูลพันธุสาลี่  

  2. ประโยชนของสาลี่  

  3.  วิธีการเลือกซื้อสาลี่  

  4.  ความนิยมในการรับประทานสาลี่  

77. ขอใด ไม

   เน่ืองจากนักดํานํ้าตองทํางานอยูภายใตความกดดัน ตอสูกับกระแสนํ้าคลื่นลมความหนาวเย็น 

 ความโดดเด่ียว อันตรายจากสัตวทะเลและโรคที่เกิดขึ้นจากการดํานํ้าดังน้ันผูที่จะทํางานใตนํ้าจะตอง  เปน

ผูที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ มีสติมีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี  

สอดคลองกับขอความตอไปนี้ 

  1.  ผูทํางานใตนํ้าทุกคนตองมีรางกายสมบูรณ  

  2. ความโดดเด่ียวทําใหนักดํานํ้าเปนโรคที่เกิดจากการดํานํ้า  

  3.  กระแสนํ้าคลื่นลม และอุณหภูมิเปนปญหาในการทํางานใตนํ้า  

  4.  อุปสรรคในการทํางานใตนํ้าอาจผานพนไปไดเพราะความมีสติ  

78. ขอใด ไม

   ถนนพหลโยธินเปนชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯกับจังหวัดทางเหนือของไทยต้ังชื่อเปนอนุสรณ

 แกพนัเอก พระยาพหลพลหยหุเสนา  (พจน พหลโยธิน)หัวหนาคณะราษฎร ผูนําการเปลี่ยนแปลงการ

 ปกครอง พ. ศ.2475 และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยรัฐบาลใหต้ังชื่อวาถนนพหลโยธิน 

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมพ.ศ.2493 

ไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 

  1. ที่มาของชื่อถนน  

  2. ผูต้ังชื่อถนน  

  3.  ปที่สรางถนน  

  4.  ประโยชนใชสอยของถนน  

79. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปนี้ 

   ไมสําคัญหรอกวาชีวิตน้ีเคยลมหรือไมเคยลมแตอยูที่วาสามารถลุกขึ้นไดทุกคร้ังที่ลมหรือไมบางคน

 เพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาดแลวนําจุดที่เคยพลาดพลั้งน้ันมาทํากําไรใหชีวิตในอนาคตจนลุกขึ้นยืนไดอีกคร้ัง  

  1.  ทกุคนลวนแตเคยสมหวังและผดิหวังในชวีติมาแลว  

  2. การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกิดประโยชนอะไร  

  3.  การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได  

  4.  การฟนฟูกิจการที่ลมเหลวใหไดกําไรไมใชเร่ืองเหลือวิสัยที่จะกระทํา  
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80. ผูเขยีนเจตนาจะใหแนวคดิตามขอใด 

   ธรรมดาภาษาของชาติที่กําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอแตถาเดินเขาปาเขารกหนักเขาก็ถวง

 ความเจริญลงไป  

  1.  ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง  

  2. ความเจริญของชาติบานเมืองอยูท่ีภาษา  

  3.  ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต  

  4.  ชาติที่กําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย  

81. ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ 2 บทน้ี 

    ของคาวพลันเสพแลว ยามสุริยเคลื่อน     (ก)     . 

   ลับไมหมดศรี  

    ของหวาน(ข)     ลูกไม หลายสิ่งเสาะหาได  

   แตลวนอยางดี นักนอ  

  1. (ก)คลอย  (ข)น่ี  

  2. (ก)ที่  (ข)พาน  

  3.  (ก)คลาด  (ข)เปน  

  4.  (ก)แคลว  (ข)มี 

82. ขอความตอไปน้ีเมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใด  

   เสด็จพนทวาเรศขามคูเวียงหว่ันฤทัยทานเพียงจักวาพระองคก็ออนเอียงเอนอาสนอกระรัวมัวหนา

 สัน่สานเสยีวแสยง  

  1.  โคลง  

  2. กลอน  

  3.  ฉันท  

  4.  ราย  

83. คํากลาวในขอใดไม

  1.  น่ีลูกเตาของใครไดไหนมา  ดูหนาตายิ้มยองผองแผว  

ตองการคําตอบจากคูสนทนา  

  2. ยังเล็กนักไดสักกี่เดือนแลว ลกูแกวจงแถลงแจงกจิจา  

  3. ใครแกงฟกขึ้นมาเวลานี้ ไปหาตัวมานี่อยาไดชา  

  4.  ถาหนุมแนนแมนเหมอืนแตกอนไซร  จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี 
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84. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว  

  1.  พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง  

  2.  งามประหลาดเลิศล้ําเลขา  

  3.  อรชรออนแอนทั้งอินทรีย  

  4.  ดังกินรีลงสรงคงคาลัย  

85. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด 

  1. ชมพนมพนาเวศหวย เหวหิน 

  2. ทุกเซาะซอกศีขริน รองนํ้า  

  3. จักชวนแมสรงสนิธุ แสนสนุก  

  4. สนานอุทกทาถ้ํา เถือ่นทองแถวธาร 

86. ขอใดไม

  1. หน่ึงสมเทพรส หวานปรากฏรสแนบเนียน  

ใชภาพพจน  

   สมเหม็นหลนอาเกียรณ เปลอืกบางออนหนอนชอบใจ  

  2.  อยางหนึ่งสมสันดาน หมอใชการยาสําคัญ  

   เรียกชื่อสมเหมือนกัน  กินบไดใชทํายา  

  3. สมหน่ึงสีผิวเหลือง มาแตเมืองตรังกานู  

   รสชาติก็พอดู  รสสนิทหวานปานตาลชิม  

  4. พรรณหน่ึงเรียกสมจุก ผลหามสุกดูสลอน  

   เปลือกบางคิดบังอร  โฉมแบบบางรางอยางเขียน  

87. คําประพันธตอไปน้ีใชภาพพจนกี่แหง  

   พระนักสิทธิ์พิศดูเปนครูพัก  หัวรอหนักรูปรางมันชางขัน  

  เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กําลังมันมากนักเหมือนยักษมาร  

  กินคนผูปูปลาหญาใบไม มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน 

  เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลลิ้นเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน  

  1. 1 แหง  

  2. 2 แหง  

  3.  3 แหง  

  4.  4 แหง 
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  ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ 88-89 

   ไปถามปราชญบพรอง พาที  

  เปรียบด่ังเภรีตี จ่ึงคร้ืน  

  คนพาลพวกอวดดี จักกลาว  

  ถามบถามมันฟน เฟองถอยเกนิถาม 

88. ผูแตง ไม

  1.  ซ้ําคํา  

ใชกลวิธีตามขอใด 

  2.  เลนคํา  

  3.  ภาพพจน  

  4.  สัมผัสพยัญชนะ  

89. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง  

  1.  สอนไมใหเปนคนพดูโออวด  

  2.  แนะใหคบนักปราชญที่สงวนคําพูด  

  3.  สอนมใิหเอาอยางคนอวดดี  

  4.  แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด  

90. ขอความตอไปน้ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  

   หัวลานไดหวี ตาบอดไดแวน  

  1.  การไดรับของที่พนสมัย  

  2. การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ  

  3.  การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได  

  4.  การไดรับของที่ปราศจากคุณคา  

91. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปน้ี  

   อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ  ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก  

  สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย  

  1. สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา  

  2. สอนเร่ืองการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ  

  3.  แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา  

  4.  แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกริบเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ  
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  ใชคําประพันธตอไปน้ีตอบคําถาม ขอ 92-93 

  1.  อันผัวพี่ดีเหลือเปนเน้ือหนอ  เห็นตอจะบุญหนักศักด์ิใหญ 

   รูปรางนอยจอยอรอยใจ  จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง  

  2. เออคะกระน้ันและจริงอยู  รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ 

   ที่ไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ  ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม  

  3.  ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา  ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 

   ดีแตจะมาพานรานทาง ไมอดสูใจบางหรืออยางไร  

  4. จึงออกมาวากับลูกสาว ชางทําความงามฉาวอีคนชั่ว  

   เสียยศเสียศักด์ิไมรักตัว  เลอืกผวัไดเงาะเห็นเหมาะใจ 

92. ขอใด ไม

  1.  ขอ 1 

มีนํ้าเสียงประชด  

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

93. ขอใด ไม

  1.  ขอ 1 

ไดกลาวถึงบุคคลที่ 3 

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

94. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร  

  1.  คร้ันอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์  ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย  

  2. บุษบาจะงามสักเพียงไร จึงตองใจระตูทุกบุรี  

  3. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี  

  4.  แมนงามเหมอืนจินตะหราวาตี  ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก 

95. ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปนี้  

   ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู  รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสาม  

  สมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม สุดทายหามแตรางเนาเทานั้นเอง  

  1. บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได  

  2. คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความรํ่ารวยในที่สุดก็แบกไมไหว  

  3.  สมบัติทั้งหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ  

  4.  คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได  
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96. ขอใด ไม

   ชนใดมีชาติเชื้อ เลวทราม  

ไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปน้ี  

  เพียรอุตสาหพยายาม หมัน่หมัน้  

  อยูบดอยูฝนความ รูแก เกินแฮ 

  กลับยศใหญยิ่งชั้น เชนเชื้อผูดี  

  1.  คนเราควรต้ังอยูในความขยันหมั่นเพียร  

  2. การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ  

  3.  คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได  

  4.  คนที่มีกําเนิดตํ่าอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได  

97. คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย  

  1. ยาตรยาตรบาทหอนกระชั้น ชวงเทาเทาเสมอ  

  2.  แกวกองทองสลับลวน  รวงรุงเรืองแสง  

  3.  แหอยูสองขางเขา  คูคลอยเคียงไคล  

  4.  บังแทรกสองคูสลาย  สลับร้ิวฉัตรเรียง 

98. คําประพันธในขอใดไม

  1.  ชาติน้ีมึงมีแตสองหัตถ  จงไปอุบัติเอาชาติใหม  

แสดงความเชื่อของคนไทย  

  2.  ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก  ก็จะเปนภักษผลสืบไป  

  3.  กรรมเวรสิ่งใดดังน้ี ทูลพลางโศกีรําพัน  

  4.  จะไดรองเบื้องบาทา  ไปกวาจะสิ้นชีวี 

99. ขอใดมีชื่อดอกไมมากที่สุด  

  1.  ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ  

  2.  พิกุลบุนนาคนมสวรรค  

  3.  กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย  

  4.  เกดแกวจําปามหาหงส  

100. ขอใดไม

  1.  งามเรงงามโททาว  ทานสูศึกสาร  

ไดกลาวถึง “ชาง”  

  2.  สารทรงราชรามัญ  ลงลาง แลนา    

  3.  ไพเราะราชสุภา  ษิตสื่อ สารนา  

  4.  ตรึกอกพกตกขวํ้า  อยูเบื้องบนสาร 
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ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-NET  วิชาภาษาไทย ม.ปลาย2553 

 

 

สวนท่ี 1 : แบบระบาย คําตอบใหสัมพันธกัน แตละขอมี 2 คําถาม คือ ก. และ ข. 

  ตองตอบใหถูกครบทั้ง ก. และ ข. จึงจะไดคะแนน  

  จํานวน 10 ขอ (ขอ 1-10) ขอละ 1 คะแนน 

 

ตัวอยาง  (สวนที่ 1) 

 

1. ดวงใจ          (ก)          ตาขางขวา หมอดู          (ข)          วาเธอจะโชคดี 

 ก. 1. ขยี้  ข.  1. ทักทาย 

  2.  ขยิบ   2. ทํานาย 

  3.  เขมน   3. ทักทวง 

  4.  เขมน   4. ทวงติง 

 

ตัวอยางกระดาษคําตอบ  (สวนที่ 1) 
   

    

    

 

1. เรียงลําดับขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  1)  ในสมัยโบราณผูพูดภาษาเดียวกันมีจํานวนนอยและอยูรวมกันเปนกลุมเดียว 

  2)  อาจเปนเพราะจํานวนพลเมืองมีมากขึ้นหรือหนีภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด  

  3) ตอมามีเหตุตางๆ ทําใหคนที่พูดภาษาเดียวกันน้ันตองแยกยายไปอยูตางถิ่น 

  4) เมื่อเวลาผานไปนานเขา ภาษาของคนที่อยูในแตละถิ่นจึงเปลี่ยนแปลงไป 

 ก.  เมื่อเรียงลําดับแลว ขอใดเปนลําดับที่ 2 

  1.  ขอ 1 

  2.  ขอ 2 

  3.  ขอ 3 

  4.  ขอ 4 

 

ปการศึกษา 

ก 

ข 



48 

 

 ข. เมื่อเรียงลําดับแลว ขอใดเปนลําดับสุดทาย 

  1.  ขอ 1 

  2.  ขอ 2 

  3.  ขอ 3 

  4.  ขอ 4 

2. จงเลือกคําในขอ ก. และ ขอ ข. ที่เหมาะสมจะเติมลงในชองวางตามลําดับ 

  ในตอนตนของพิธี อธิการบดี      ก.     เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตประจําป ในตอนทายของพิธี 

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ      ข.     

 ก. 1. กราบทูลรายงาน 

แกบัณฑิตในหอประชุม 

  2.  กราบทูลถวายรายงาน 

  3.  กราบบังคมทูลรายงาน 

  4.  กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

 ข. 1. พระราชทานพระราชดํารัส 

  2.  พระราชทานพระราชเสาวนีย 

  3.  พระราชทานพระราโชวาท 

  4.  พระราชทานพระบรมราโชวาท 

3. จงเลือกคําในขอ ก. และ ขอ ข. ที่เหมาะสมจะเติมลงในชองวางตามลําดับ 

  หลังจากกรรมการมาครบ      ก.     แลว ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา     ข.     

 ก. 1. ตามรายชื่อ 

คร้ังที่แลว เมื่อไมมี

 การแกไขที่ประชุมมีมติรับรอง 

  2. จํานวน 

  3. องคประชุม 

  4.  องคคณะ 

 ข. 1. เอกสารการประชุม 

  2.  รายงานการประชุม 

  3.  หัวขอการประชุม 

  4.  ระเบียบวาระการประชุม 
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4. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  วัตถุดิบที่จะผลิตเคร่ืองปนดินเผามีหลายอยาง เพื่อใหไดคุณภาพตามความตองการที่จะใชประโยชน  

 ก. ขอความขางตนมีคํานามกี่คํา 

  1.  4 คํา 

  2.  5 คํา 

  3.  6 คํา 

  4.  7 คํา 

 ข. ขอความขางตนมีคํากริยาหลักกี่คํา 

  1.  3 คํา 

  2.  4 คํา 

  3.  5 คํา 

  4.  6 คํา 

5. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  เนื่องจากวิถีดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ทั้งพอบานและแมบานตองทํางานหารายไดใหเพียงพอ

 จึงไมมีเวลามากในการปรุงอาหาร 

 ก. ขอความขางตนมีคําบุพบทกี่คํา 

  1. 2 คํา 

  2.  3 คํา 

  3.  4 คํา 

  4.  5 คํา 

 ข. ขอความขางตนมีคําสันธานกี่คํา 

  1. 2 คํา 

  2.  3 คํา 

  3.  4 คํา 

  4.  5 คํา 

6. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  ไดฟงหลานทานยาน้ําตาตก สะอ้ืนอกอาดูรวาทูนหัว 

 ก. ขอความขางตนมีพยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค 

  1.  9 พยางค 

  2.  10 พยางค 

  3.  11 พยางค 

  4.  12 พยางค 
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 ข. ขอความขางตนมีคําที่รูปวรรณยุกตไม

  1.  3 คํา 

ตรงกับเสียงวรรณยุกตกี่คํา 

  2.  4 คํา 

  3.  5 คํา 

  4.  6 คํา 

7. ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  1)  พระอุตสาหเงือดงดสะกดจิต 

  2)  มิไดคิดมุงมาดปรารถนา 

  3)  แกลงทําสํารวมหลับตา 

  4)  กมหนาน่ิงอยูไมดูไป 

 ก. ขอใดประกอบดวยคําหรือพยางคที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะตนเด่ียวทั้งหมด 

  1.  ขอ 1) 

  2.  ขอ 2) 

  3.  ขอ 3) 

  4.  ขอ 4) 

 ข. ขอใดมีเสียงสระประสม 

  1.  ขอ 1) และ ขอ 2) 

  2.  ขอ 3) และ ขอ 4) 

  3. ขอ 1) และ ขอ 3) 

  4. ขอ 2) และ ขอ 4) 

8. ใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 
 

คํานัล (กลอน)  ก.    เฝาเจานาย. (ข. คํนาล). 

คํานึง  ก.    คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็วา. 

คํานูณ  ก.    คูณ, ทบ, ทําใหมากขึ้นตามสวน. 

คําโบล (โบ)  ก.    ลูบ, ลูบคลํา, ลูบไล. (ดู กําโบล). 

คําฝอย  น.    ชื่อไมลมลุกชนิด Carthamustinctorius 

 L. ในวงศ Compositaeดอกใชทํายาได. 

คําเพลิง [-เพฺลิง]  น.    ปน. (ข. กําเภลิง).  
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 ก. คําที่ใชเฉพาะแหงมีกี่คํา 

  1. 1 คํา 

  2.  2 คํา 

  3.  3 คํา 

  4.  4 คํา 

 ข. คําที่ตอจาก “คําเพลิง” ตองเปนคําใด 

  1.  ค่ํา 

  2.  คาํแหง 

  3.  คาง 

  4.  คํารน 

9. ใชขอมูลบรรณานุกรมตอไปนี้ตอบคําถามขอ ก. และ ขอ ข. 

  รศ.ดร.สุนันท อัญชลีนุกูล. 2548. ระบบคําภาษาไทย

         ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร 

 ก. ขอใดไม

  1.  คํานําหนาชื่อผูแตง 

จําเปนตองใสไวในการเขียนบรรณานุกรมขางตน 

  2.  คร้ังที่พิมพ 

  3.  ปที่พิมพ 

  4.  หนวยงานที่พิมพเผยแพร 

 ข. ในการเรียงลําดับบรรณานุกรม ชื่อผูแตงในขอใดควรเรียงตอจากบรรณานุกรมขางตน  

  1.  รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม.. 

  2.  รุจนี วิรานันท.

  3. สุวคนธ จงตระกูล.

. 

  4. สุนารี ภวภูตานนทฯ.

. 

10. ขอใดเหมาะจะ เติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ 2 บทนี้ 

. 

   ความเจ็บกายบอบช้ํา บวมเบงบางเขียว

  ด่ังบายหมึกมอม  

     ก.     . 

   รางกาย     ข.     

  ขัดของกีดขวาง  

เหือดแหง เขาขัดเหยียดขาแขง 

  ก.  1. เขม 

   2. ขํา 

   3. คล้ํา 

   4. แก 
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  ข.  1. ซูบ 

   2. ผอม 

   3. เห่ียว 

   4. พรอม 

 สวนท่ี 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

    จํานวน 80 ขอ (ขอ 11-90) ขอละ 1 คะแนน  

11. จากขอความตอไปนี้ ก. คอือะไร 

   -  ประเทศที่ภูมิประเทศสวนใหญเปน ก. ยังสามารถปลูกสมเปนสินคาออกได 

   -  หลายประเทศพยายามปลูกปาเพื่อลดพื้นที่ของ ก. 

   -  การลดลงของ ก. หมายถึงการลดพายุฝุนและพายุทราย 

   -  พายุทรายเปนอันตรายอยางยิ่งตอการเดินทางใน ก. 

  1.  ปาแหงแลง 

  2.  ทะเลทราย 

  3.  ที่ดอน 

  4.  ที่รกราง 

12. ขอใดไม

   กระทอนเปนไมยืนตนขนาดใหญ ผลเปนรูปวงกลม เน้ือที่ติดกับเปลือกผลมีรสหวานอมเปร้ียว 

 กระทอนนํามาปรุงเปนอาหารคาวหวานหลายชนิด เชน แกงคั่วกระทอน กระทอนลอยแกว คนโบราณ

 นํารากกระทอนมาสุมไฟพอใหเปนถานแลวรับประทานแกไขตัวรอน บําบัดอาการไขรากสาดและโรคบิด  

ไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 

  1.  ประโยชนของกระทอน 

  2.  ตํารับยาจากกระทอน 

  3.  ลักษณะทั่วไปของกระทอน 

  4.  ฤดูกาลออกผลของกระทอน 

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13-14  

   เด็กชัน้ประถมปลายประกวดออกแบบหุนยนต ส.ส. แบบตางๆ บางตัวมีตารอบตัวคอยสอดสองไมให

 เกิดคอรัปชั่นในบานเมือง บางตัวมีหูใหญคอยรับฟงความเห็นของชาวบาน บางตัวมีมือใหญสามารถ

 ชวยเหลือประชาชนไดทันที สวนตัวที่เคลื่อนที่ไดวองไวก็จะเขาถึงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดรอนไดเร็ว  

13. ขอใดไม

  1.  ตอตานการทุจริตในบานเมือง 

ใชแนวคดิของเด็กในการสรางหุนยนต ส.ส. 

  2.  สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคกาวหนา 

  3.  ใหเอาใจใสความทุกขยากของประชาชน 

  4.  แกไขปญหาความลําบากของคนในสังคม 
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14. ผูเขียนมีเจตนาอยางไร 

  1.  ใหความรู 

  2.  ใหขอคิด 

  3.  วิพากษวิจารณ 

  4.  นําเสนอขอเทจ็จริง 

15. ผูกลาวขอความตอไปน้ีเนนเร่ืองใดเปนสําคัญ 

   “ขอใหพวกเรามีความเขมแข็งที่จะกระทําเร่ืองที่สมควรกระทํา มีความอดทนและเขาใจเร่ืองที่เราไม

 สามารถเปลี่ยนแปลงได และมีความฉลาดพอที่จะแยกแยะไดวาเร่ืองใดเราจะทําได หรือเร่ืองใดเหนือ

 ความสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงได” 

  1.  พลังและความสามารถ 

  2. ความมุงมั่นและสติปญญา 

  3.  เร่ืองที่ควรกระทําและไมควรกระทํา 

  4.  เร่ืองที่เปลี่ยนแปลงไดและเปลี่ยนแปลงไมได 

16. ขอใดไม

   “กินแตผักสวยๆ พวกน้ี คนกินสะสมพิษ คนปลูกสะสมหน้ี” 

สอดคลองกับขอความตอไปนี้ 

  1.  ผักสวยๆ พวกน้ีอาจใชยาฆาแมลง 

  2. ผูปลูกผักสวยๆ พวกน้ีตองใชเงินทุนมาก 

  3.  ผักสวยๆ พวกน้ีไมมีศัตรูพืชรบกวน 

  4.  ผูบริโภคผักสวยๆ พวกน้ีตองจายเงินมากขึ้น 

17. ขอใดไม

    ผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณไดกลาวถึงสาเหตุของผิวหมองคล้ําและจุดดางดําวาปญหาของผูหญิงไทย

 สวนใหญคือปญหาสีผิวไมสม่ําเสมอ เปนฝาจุดดางดําและกระ สวนปญหาร้ิวรอยเปนปญหารองลงมา 

 ปจจัยของปญหาหมองคล้ํามีทั้งปจจัยภายในไดแกพันธุกรรม และปจจัยภายนอกไดแกแสงแดดชวง            

 09.00-16.00 น. และมลภาวะ 

สอดคลองกับขอความตอไปนี้ 

  1.  ผิวหมองคล้ําเกิดจากพันธุกรรม 

  2.  ผวิหมองคล้าํเกดิจากถกูแสงแดดจัด 

  3.  ผิวหมองคล้ําเกิดจากการมีสีผิวไมสม่ําเสมอ 

  4.  ผิวหมองคล้ําเปนปญหาสําคัญของผูหญิงไทย 
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  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 18-19  

   นักวิทยาศาสตรพบวาลิงชิมแปนซีรูจักแสดงความเศราโศกกับการตายของญาติพี่นองไดเชนเดียวกับ

 มนุษย พวกมันรูจักสางขนและลูบไลปรนนิบัติใหแกลิงตัวเมียที่ตายและยังคงอยูกันเงียบๆ ไมคึกคัก

 หลังจากน้ันตอมาอีกหลายวัน เคยมีผูเห็นลิงตัวเมียบางตัวอุมซากลูกที่ตายแลวไปมาเปนเวลานานหลาย

 อาทิตย นักวิทยาศาสตรยังพบอีกวาลิงซิมแปนซีและมนุษยมีดีเอ็นเอแบบเดียวกันอยูมากถึงรอยละ 99 

18. ขอใดเปนใจความสําคัญของขอความขางตน  

  1.  ลิงซิมแปนซีและมนุษยมีพฤติกรรมเหมือนกัน 

  2.  ลิงซิมแปนซีและมนุษยมีอารมณความรูสึกเหมือนกัน 

  3.  ลิงซิมแปนซีและมนุษยมีดีเอ็นเอเหมือนกันถึง 99 เปอรเซน็ต 

  4.  ลิงซิมแปนซีและมนุษยเกือบเหมือนกันทั้งทางกายภาพและจิตใจ 

19. ขอความขางตนเปนโวหารชนิดใด 

  1. สาธกโวหาร  

  2. อธิบายโวหาร  

  3. บรรยา ยโวหาร 

  4. พรรณนาโวหาร  

20. ขอใดไม

   “พอมีประสบการณ ตกงานบอยเขา ทั้งๆ ที่เรียนจบปริญญาเอก เราก็เร่ิมเขาใจชีวิตแลววา คนเรา          

 ไมควรยึดติดกับวุฒิการศึกษา จากเดิมที่เคยลําพองก็ไมเหลือแลว คิดเพียงวาทํางานอะไรก็ไดที่ไมผิด

 กฎหมายและไดเงินมาประทังชีวิต” 

ใชความรูสึกของผูพูดขอความตอไปน้ี 

  1.  เคยีดแคน 

  2. ขมขื่น 

  3. ปลงตก 

  4.  ผดิหวัง 

21. ขอใดไม

   “ชอบใหหนังสือดีๆ แกเพื่อนๆ เหมือนเวลาเราไดกินอะไรที่มีประโยชนและอรอยๆ ก็อยากใหคนอ่ืน

 ไดชิมบาง” 

อาจอนุมานไดวาเปนลักษณะของผูกลาวขอความตอไปน้ี 

  1.  ชอบกินอาหารแปลกๆ 

  2. รูจักเผื่อแผผูอ่ืน 

  3.  ชอบอานหนังสือ 

  4.  รูจักเลือกของที่มีคุณคา 

 

 



55 

 

22. ขอความตอไปนี้สวนใดเปนใจความสําคัญ 

   1) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น การลางทําความสะอาดแผลจะทําใหแผลหายเร็วและลดการอักเสบจากการ           

 ติดเชื้อได / 2) กรณีบาดแผลเล็กแตลึก การทําความสะอาดสําคัญมาก / 3) แผลเล็กลึกเชนตะปูตําตองทํา

 ความสะอาดลึกลงไป / 4) บางคร้ังปากแผลปดแตขางในยังไมหายอาจจะอักเสบหรือเปนบาดทะยักได 

  1.  สวนที่ 1 

  2.  สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

23. ขอใดไม

   เทาที่เดินดูตามรานก็เห็นวาอาหารสะอาดพอใช แตจะสดหรือเปลาไมแนใจ เห็นปูน่ึงอยูในซึ้งและ

 หอยแครงอยูในถุงพลาสติก ที่นากลัวก็คือแมคาทั้งหลายอุนหอยแครงทั้งถุงพลาสติก เลยไมรูวาเน้ือหอย

 หนึบๆ เพราะพลาสติกหรือตัวหอยจริงๆ 

ไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ 

  1.  ความสดความสะอาดของอาหาร 

  2.  รสชาติของอาหาร 

  3.  ชนิดของอาหาร 

  4.  อันตรายจากอาหาร 

24. จากขอความตอไปนี้ ขอใดไม

   นิยามใหมของโรงเรียน ตชด. = โรงเรียนตระเวนชวยเด็กภายใตแนวคิดที่จะปนโรงเรียนดีๆ  เพื่อ

เปาหมายชุมชนที่ยั่งยืน โรงเรียนดี + สภาพแวดลอมดี = เด็กดีมีความสุข  ชุมชนยั่งยืน 

ใชเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้น 

  1.  คุณภาพของโรงเรียน 

  2.  คุณภาพของนักเรียน 

  3.  คุณภาพของชุมชน 

  4.  คุณภาพของสภาพแวดลอม 

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 25-26  

   ปจจุบันคนวัยผูใหญจํานวนมากกวา 1,000 ลานคนทั่วโลกมีนํ้าหนักเกิน และ 350 ลานคนในจํานวนน้ัน

 เปนโรคอวน ประเทศไทยมีคนอวนเพิ่มขึ้นอยางมากภายใน 5 ปที่ผานมา ขณะน้ีมีคนอายุมากกวา 35 ป 

 อวน 12 ลานคน กลุมผูบริหารจะประสบปญหาภาวะโรคอวนมากถึงรอยละ 50-60 และในชวง 8 ปที่ผานมา 

 เด็กไทยอวนกวาเดิม 3 เทา 
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25. ขอใดเปนจุดประสงคของผูเขียนขอความขางตน 

  1.  ใหขอมูลจํานวนคนที่อยูในภาวะเปนโรคอวน 

  2.  กระตุนใหหาวิธีปองกันโรคอวนของประชากรไทย 

  3.  เปรียบเทยีบจํานวนคนอวนระหวางเด็กกบัผูใหญ 

  4.  ชี้ใหเห็นปญหาสาธารณสุขที่เกิดจากโรคอวน 

26. ขอใดไม

  1.  นํ้าหนัก โรคอวน 

สัมพันธกันตามขอความขางตน 

  2.  จํานวนป จํานวนคนอวน 

  3.  เด็กไทย ภาวะโลกอวน 

  4.  อายุ ผูบริหาร 

27. จากขอความตอไปน้ีเร่ืองใดสําคัญที่สุด 

   การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ผูเรียนจะตองใชทักษะทางภาษาอยูเสมอ นักศึกษาตองฟงคําบรรยาย 

 ถามีทักษะการฟงดีก็จะกลั่นกรองความรูไดดี สามารถจดบันทึกสาระความรูที่ไดฟงพรอมแสดงความ

 คดิเห็นได 

  1.  การจดบันทึก 

  2. การฟงใหเปน 

  3.  การกลั่นกรองความรู 

  4.  การแสดงความคิดเห็น 

28. ขอใดไม

   หากรูจักรักและให ไมวากับคนใกลตัวหรือคนรวมสังคม จิตใจของเราจะอ่ิมเอิบ สดใส ภาคภูมิใจวาได

 ชวยใหผูอ่ืนยืนอยูไดโดยไมตองไปทําสิ่งเลวรายเพียงเพื่อใหชีวิตรอด 

อาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ 

  1.  บางคนอาจลักขโมยเพื่อยังชีพของตน 

  2.  คนในสังคมเดียวกันควรมีความเมตตาตอกัน 

  3.  ถาไมเคยชวยใครเลยเราจะพบแตความทุกขใจ 

  4.  ควรรักและชวยเหลือเพื่อนมนุษยเทาที่มีโอกาส 

  ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 29-30  

   ภาษาไทยมีทั้ง ร และ ล แตกอนผมเคยนึกวาเปนบุญของภาษา แตเด๋ียวน้ีกลายเปนกรรมเสียแลว            

 เพราะคนไทยทุกวันนี้ไมเห็นความแตกตาง หรือมิฉะนั้นก็เห็นวาความแตกตางถึงมีก็ไมสําคัญ  
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29. ผูเขียนมีเจตนาตามขอใด 

  1.  ใหคนไทยออกเสียง ร และ ล ใหถูกตอง 

  2.  ใหคนไทยเห็นวาเสียง ร และ ล มีความแตกตางกัน 

  3.  ใหเห็นวาลักษณะเดนของภาษาไทยคือมี ร และ ล ใช 

  4.  ใหเลิกใช ร และ ล เพราะคนไทยไมเห็นความแตกตาง 

30. ขอใดไม

  1.  ตําหนิใหสํานึก 

ใชวิธีการเขียนขอความขางตน 

  2.  แจกแจงใหเห็นความแตกตาง 

  3.  ชี้ใหเห็นปญหา 

  4.  ประชดประชนัใหตระหนัก 

31. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด 

   โอกาดะเปนวิธีการรักษาสุขภาพดวยการใชพลังธรรมชาติชําระลางทั้งรางกายและจิตใจ มีวิธีการ

 หลากหลาย เชน ใชศิลปะบําบัด บริโภคอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑเกษตรธรรมชาติ ออกกําลังกาย          

 ตามวิธีที่กําหนด ฯลฯ 

  1.  นิยามและใหตัวอยาง 

  2. นิยามและแนะแนวทางปฏบิติั 

  3.  ชี้แจงตามลําดับขั้นตอนปฏิบัติ 

  4.  ชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน 

32. ขอใดใชพรรณนาโวหาร 

  1.  คนหาปลาออกจากกระทอมแตเชาตรู คลองแหไวกับทอนแขน สะพายของตรงไปยังชายน้ํา 

  2.  คนหาปลาเดินเทาเปลาไปพรอมแหในมือ ตาจองตรงไปยังผิวน้ําเบื้องหนาอยางสงบ  

  3. ในมานแสงสุดทายของดวงตะวัน คนทอดแหยืนเปนเงาดําทะมึนอยูริมชายน้ํา  

  4. นักทองเที่ยวเฝาสังเกตการทอดแหอยางต้ังใจ กอนจะเขาไปขอดูวาปลาในแหมีกี่ตัว  

33. ขอใดใชภาษากํากวม 

  1.  ควาญชางเลาวาชางของเขาเหยียบแกวแตก 

  2.  ตํารวจสอบสวนหาคนรายลอบวางระเบิด 

  3.  ทหารเกณฑกําลังฝกเดินแถวอยางเขมแข็ง 

  4.  เด็กคนนั้นไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดรองเพลงไทย 
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34. ขอใดใชคําผิดความหมาย 

  1.  เขาเปนคนใจเสาะ เพื่อนลอเลนนิดหนอยก็โกรธเปนฟนเปนไฟ  

  2.  ตอนที่รถเสียอยูนอกเมือง ฉันรูสึกใจชื้นเมื่อเห็นมีรถผานมา  

  3.  พอหมอบอกวาจะตองอยูโรงพยาบาลหลายวันคุณยายก็ใจแปว 

  4.  เด็กคนน้ีใจแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแคไหนก็ไมรองเลยสักนิด 

35. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 

  1.  มาตรการ อุดมการ นานัปการ 

  2.  บุคลิกภาพ อุปการคุณ กิจลักษณะ 

  3.  วิปสสนา สัตตบรรณ วัชชพืช 

  4.  สายสิญจน ปฏิสังขรณ อานิสงส 

36. ประกาศตอไปนี้ขาดความชัดเจนในเร่ืองใด 

   เชิญเที่ยวชมทุงแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ ในชวงตนฤดูฝนทุงหญาจะเขียวขจีสวยที่สุดในเมืองไทย 

 มีดอกกระเจียวขาวนับหมื่นดอกชูชอรับฝน ขี่จักรยานชมทิวทัศนโดยรอบ เวลาที่เหมาะจะชมความสวยงาม

 คอื 7.00 น. สอบถามขอมูลที่http://www.123thailand.com 

  1. เวลาดําเนินการ 

  2.  กิจกรรมในเทศกาล 

  3.  สถานทีด่าํเนินการ 

  4.  สถานที่ติดตอ 

37. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้  

   ขอเขาเปนขอที่มีการเคลื่อนไหวมาก ตองรับนํ้าหนักตัวของเราในกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมตางๆ 

 ขอเขามีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมไดมากกวาขออ่ืนๆ 

  1.  ขอสนับสนุน  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 

  2.  ขอสนับสนุน  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 

  3.  ขอสรุป  ขอสนับสนุน  ขอสรุป 

  4.  ขอสรุป  ขอสรุป  ขอสนับสนุน 
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38. ขอใดมีวิธีการใชเหตุผลตางกับขออ่ืน 

  1.  ความรูเร่ืองโภชนาการมีความจําเปนตอชีวิตคนเราในปจจุบันมาก การดํารงชีวิตสมัยใหมทําใหคนไทย

  กินอาหารไมมีประโยชน  

  2.  โปรตีนเปนสารอาหารที่จําเปนตอคนเรา เปนองคประกอบหลักของเซลลทุกเซลลในรางกาย  

  3.  ในแตละวันเด็กตองการโปรตีนมากกวาผูใหญ เด็กตองนําโปรตีนไปใชเสริมสรางรางกายให  

  เจริญเติบโต 

  4.  โดยทั่วไปเด็กตองการโปรตีนเปนอยางยิ่ง เด็กแรกเกิดควรไดรับโปรตีนวันละ 2.3 กรัมตอนํ้าหนักตัว         

  1 กโิลกรัม  

39. ขอความตอไปน้ีสวนใดมีการใชเหตุผล 

   1) อาการของโรคพารกินสันจะคอยเปนคอยไป ในระยะแรกๆ ผูปวยอาจจะไมทราบ / 2) บางคนอาจ        

 มีอาการปวดตามตัว เพลีย สั่น หรือลุกจากเกาอ้ีลําบาก / 3) สวนใหญมักจะวินิจฉัยไดจากการสังเกตของคน

 ใกลชิดวามีอาการผิดปกติ / 4) พารกินสันเปนโรคเร้ือรังและจะเปนมากขึ้นเร่ือยๆ  

  1. สวนที่ 1 

  2.  สวนที่ 2 

  3.  สวนที่ 3 

  4.  สวนที่ 4 

40. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้  

   กรมทางหลวงดําเนินการขยายถนนเปนเสนทางเชื่อมตออุทยานแหงชาติเขาใหญใชงบประมาณกวา

 69 ลานบาท เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรในวันหยุด แตการตัดถนนนอกจากจะสงผลกระทบตอ

 สิ่งแวดลอมแลวยังกระทบตอความเปนมรดกโลกของเขาใหญดวย  

  1.  โครงการขยายถนนที่เขาใหญใชงบประมาณคุมคาหรือไม 

  2.  การตัดถนนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจริงหรือไม 

  3.  เขาใหญจะไดรับการพิจารณาเปนมรดกโลกหรือไม  

  4.  การขยายถนนไปเขาใหญควรดําเนินการตอหรือไม  

41. ขอใดเปนขอความแสดงทรรศนะ 

  1.  พฤติกรรมการยืนหรือเดินคุยโทรศัพทนานๆ ในทาเดิมทุกวันทําใหกระดูกเสื่อมเร็วกวาปกติ  

  2.  การจัดทําฟารมปดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวปกสงผลใหปลอดจากโรคไขหวัดนก  

  3.  การชมฟุตบอลโลกใหสนุกและไมทําลายสุขภาพอาจเลือกดูใหเหมาะสมแกเวลาทํางานหรือเลือกดูคู

  เดนๆ เทาน้ัน  

  4.  ปกติรางกายของคนเราระบบการทํางานของกลามเนื้อและการหายใจจะทํางานรวมกันและสัมพันธกัน

  อยางสมดุล  
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42. ขอความตอไปนี้เปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 

   การจะทําใหพอแมผูปกครองยอมรับและเลิกคานิยมการนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

 เปนเร่ืองที่ดี แตรัฐบาลตองเรงขยายและพัฒนาโรงเรียนทุกแหงใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน  

  1.  เชิงคุณคา 

  2.  เชิงขอเท็จจริง 

  3.  เชิงคุณคาและเชิงนโยบาย 

  4.  เชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา 

43. ขอความตอไปนี้ไม

   ฝาครอบกระบะอเนกประสงค “พรีมา” เท...เบา...ทน ยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทย  

ใชกลวิธีการโนมนาวใจตามขอใด 

  1.  ใชคําเราอารมณ 

  2.  มเีหตุผลหนักแนน 

  3.  นําเสนอจุดเดนของสนิคา 

  4.  แสดงความนาเชื่อถือของขอมูล 

44. ขอใดไม

  1.  สํานักงาน กปร. ประสานความรวมมือไปยังองคการบริหารสวนตําบล 

ใชประโยค 

  2.  ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ สงเสริมการขยายผลงานไปสูทองถิ่นทุกภูมิภาค 

  3.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลในการเขาถึงความตองการของประชาชน  

  4.  องคการบริหารสวนทองถิ่นไดนําความรูไปตอยอดสูประชาชนทั่วประเทศ  

45. ขอใดเวนวรรคตอนถกูตอง 

  1.  บริเวณที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ มักอยูในบริเวณแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก / แนวดังกลาวน้ี

  เปนบริเวณที่ไมมั่นคง  

  2.  บริเวณที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ / มกัอยูในบริเวณแนวรอยตอระหวางแผนเปลอืกโลกแนวดังกลาวน้ี

  เปนบริเวณที่ไมมั่นคง  

  3.  บริเวณที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ มักอยูในบริเวณแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกแนวดังกลาวน้ี / 

  เปนบริเวณที่ไมมั่นคง  

  4.  บริเวณที่เกิดแผนดินไหวบอยๆ มักอยูในบริเวณแนวรอยตอ / ระหวางแผนเปลอืกโลกแนวดังกลาวน้ี

  เปนบริเวณที่ไมมั่นคง  

 ขอความตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของเรียงความเร่ือง “การบริโภคอาหารของคนรุนใหม”  

 ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 46-47 

   การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ผานการโฆษณาตามสื่อตางๆ ตลอด 2-3 ทศวรรษ

 ที่ผานมา     ก.     หลายคนไมชอบกินอาหารมื้อหลัก แตเนนการกินของกินเลน ขนม และเคร่ืองด่ืมมากขึ้น

 โดยไมเลอืกเวลา     ข.     . 
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46. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ก. ใหสอดคลองกับเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

  1.  ทําใหคนรุนใหมลดปริมาณการกินอาหารลง 

  2.  ทําใหนิสัยการบริโภคอาหารของคนรุนใหมเปลี่ยนไปมาก 

  3.  ไมไดทําใหนิสัยการบริโภคอาหารของคนรุนใหมเปลี่ยนไป 

  4.  ไมไดทําใหคนรุนใหมสนใจเร่ืองอาหารการกินเทาใดนัก  

47. ขอใดเหมาะที่จะเติมลงในชองวาง ข. ใหสอดคลองกับเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

  1.  ซึ่งทําใหคนรุนใหมบริโภคนํ้าตาลในปริมาณที่สูงขึ้นมากโดยไมรูตัว 

  2.  ซึ่งทําใหคนรุนใหมตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคนํ้าตาล  

  3.  ซึ่งทําใหคนรุนใหมหลงเชื่อโฆษณาตามสื่อมากขึ้น 

  4.  ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมอาหารเติบโตไดมากขึ้น 

48. ขอความสวนใดไม

   1) บัดน้ีถึงกําหนดที่จะตองยืนยันการเดินทางไปทองเที่ยวกับบริษัท “เทีย่วทัว่แดน” แลว / 2) ขอให 

 ทานที่จองลวงหนากับบริษัทชําระเงินคาเดินทางภายในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ / 3) ถาทานไมจายเงิน        

 ตามเวลาดังกลาวก็แปลวาทานสละสิทธิ์ที่เคยจองไวกอนหนาน้ี / 4) ทางบริษัทจะมอบสิทธิ์สวนของทาน

 แกผูจองในรายชื่อสํารองตอไป 

เหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ 

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

49. พาดหัวขาวขอใดไม

  1.  โจรแสบฉกทรัพยดาราชื่อดัง 

ไดแสดงความคิดเห็นของผูเขียน 

  2.  8 รมต. แตงหลอเขาทาํเนียบวันแรก 

  3.  นางเอกหนาใหมเจง ควาสุพรรณหงสทองคํา 

  4.  ไทยเสนอตัวจัดแขงบอลหญิง “เอเชยีนคพั” 

50. ที่พูดวา “จะไปซื้อของอยาลืมเอาถุงผาสําหรับใสของไปดวย จะไดไมตองใชถุงพลาสติก” คําพูดของนอง

 ตามขอใดไม

  1.  ถุงพลาสติกเปนขยะที่ยอยยาก นานไปก็จะเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

สัมพันธกับคําพูดของพี่ขางตน 

  2.  ถาซื้อของมากๆ ก็คงตองใชถุงพลาสติกบาง ถุงผาไมพอหรอก 

  3.  ถุงพลาสติกเด๋ียวน้ีสีสวยๆ ลายสวยๆ มีใหเลือกมากมาย 

  4.  ถาทุกคนคิดไดอยางน้ีก็จะดี จะไดชวยลดปญหาโลกรอนได 
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51. ขอใดเปนการฟงเพื่อรับความรูอยางเดนชัด 

  1. สุรพลฟงละครวิทยุเร่ือง “ลืมโกรธไดก็คลายเครียด” 

  2.  สุนัยฟงรายการสนทนาเร่ือง “ร่ืนรมยใจในเรือสําราญ” 

  3.  สุพรฟงพอแมเลาเร่ือง “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” 

  4.  สุนิดาฟงสักวากลอนสดเร่ือง “รอยกรองเพราะเสนาะโสต” 

52. ขอใดมีนํ้าเสียงเชิงตําหนิ 

  1.  เวลาเรียน ครูตองมาน่ังคอยนักเรียนอยางน้ีหรือ  

  2.  เอกสารที่ครูแจกไปน้ี นักเรียนตองอานมากอนเขาเรียน  

  3.  ถาจะกลับบานดึก ลูกควรเอากุญแจบานไปดวย 

  4.  หากลูกทํากับขาวเปนจะไดแนะนําแมครัวคนใหมไดบาง 

53. คําทุกคําในขอใดอานออกเสียงจํานวนพยางคเทากับคํา “พันธกรณี” 

  1.  เทวนาครี นิมมานรดี  สัตบริภัณฑ 

  2.  บดีวรดา  นิคหกรรม  จตุรพธิพร 

  3.  ทาสปญญา  นักษัตรบดี  ปจจัยนาค 

  4.  ฉกามาพจร  ญาณวิทยา  สุวรรณภูมิ 

54. ขอใดมีพยางคที่เปนคําตายมากที่สุด 

  1.  รูแลวอยาอวดรู พินิจดูอยาหมิ่นเมิน 

  2.  เห็นโทษเขาเปนตรี จึงออกตัวดวยตกใจ 

  3.  เราแจงคัมภีรฉัน ทศาสตรอันบุราณปาง 

  4.  อนึ่งเลามีคําโจทก กลาวยกโทษแพทยอันมี 

55. ขอใดมีคําจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่อานอยางอักษรนําในภาษาไทย 

  1.  เรงรีบร้ีพลสกลไกร มาใกลทิวทุงธานี 

  2.  เห็นละหานธารนํ้าไหลหลัง่ รมไทรใบบังสุริยศรี 

  3.  มารถคชกรรมคร่ันคร้ืน ดังเสียงคลื่นในสมุทรไมขาดสาย 

  4.  คอยเลด็ลอดสอดแนมจับกมุ ชั้นในใหประชุมจตุรงค 

56. คําพูดทุกคําในขอใดใชไดทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา 

  1.  ตกเบด็  ปลดแอก  ยกยอ 

  2.  ลอยแพ  รูดซิป  แข็งใจ 

  3.  เดินเร่ือง  ตีปก  ขึ้นใจ 

  4.  ลวงกระเปา  ออกโรง  ตาฝาด 
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57. ขอใดมีเสียงควบกล้ําที่ไม

  1.  นํ้าเลือดหรือพลาสมาเปนสวนประกอบสวนใหญมีอยูรอยละ 55 ของเลือดทั้งหมด  

ปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย 

  2.  นํ้าเลือดมีสภาวะเปนเบสประกอบดวยนํ้าและสารอ่ืนๆ เชน โปรตีน วิตามิน เกลือแร  

  3.  เกร็ดเลือดเปนชิ้นสวนของเซลลมีรูปรางไมแนนอนมีขนาดเล็ก ไมมีนิวเคลียส  

  4.  เกล็ดเลือดจะหลั่งสารเคมีไฟบรินซึ่งชวยใหเลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล  

58. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 

  1.  ลักลอบ  โลดแลน  ลูกเลน 

  2.  วางเวน  วอดวาย  วนเวียน 

  3.  แจกจาย  จับจด  จืดจาง 

  4.  มั่งมี  มุงมั่น  มอบหมาย 

59. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 

  1.  พอฝนตก นํ้าทวม รถก็จะติดมากๆ จนนาเบื่อ 

  2.  ฉันซอมบานคราวน้ีคิดคราวๆ แลวก็เปนเงินหลักแสน 

  3.  แมบอกใหรีบๆ ทํางาน วันเสารอาทิตยจะไดไปตางจังหวัด 

  4.  ถานักเรียนวางแผนการลงทะเบียนใหดีๆ การเรียนก็จะไมหนักมาก 

60. ขอความตอไปน้ีสวนใดมีคําประสมนอยที่สุด 

   1) การหอขนมเปนศิลปะอยางหนึ่งของการทําอาหารไทย / 2) คนไทยมีฝมืออันประณีต รูจักนําใบตอง

 มาหอขนม / 3) รูจักทํากระทงและเหลากานมะพราวทําไมกลัด / 4) ไมไดใชลวดเย็บกระดาษที่เปนอันตราย

 อยางในสมัยน้ี 

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

61. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสนธิ 

  1.   อันอัครปุโรหิตาจารย  พราหมณนามวัสสการ 

   ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชิน 

  2.   กลเวทโกวิทจิตจินต  สําแดงแจงศิล 

   ปศาสตรก็จบสบสรรพ 

  3.   เปนมหาอํามาตยราชวัล  ลภใครไปทัน 

   ไปเทียมไปเทียบเปรียบปาน 

  4.   สมัยหน่ึงจ่ึงผูภูมิบาล  ทรงดําริการ 

   จะแผอํานาจอาณา 
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62. คํานามทุกคําในขอใดใชคําลักษณนามคําเดียวกัน 

  1.  ตะเกียง  แตร  ตุกตา 

  2.  โนต  ไวโอลนิ  กตีาร 

  3.  เกวียน   พลั่ว   ฉมวก  

  4. ปริญญาบัตร  สนธิสัญญา  พระราชสาสน 

63. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไม

  1. จักษุแพทยผาตัดลางทอนํ้าตาแลวใสสายซิลิโคนไว 3 เดือน 

ได 

  2.  การประชุมในวันน้ีใครมีไอเดียใหมๆ ก็เสนอเขามาไดเลย 

  3.  รายการตอบปญหาภาษาไทยจะออนแอรวันเสารหนา  

  4.  เสื้อที่รานฉันดีไซนสวยๆ ทั้งน้ัน ราคาก็ไมแพง 

64. ขอความตอไปน้ีสวนใดไม

   1) กลุมคนที่รํ่ารวยยังคงความมั่งคั่งของตัวเองไวไดเปนเลิศ / 2) โดยผูคนแวดลอมซึ่งเปนที่ปรึกษา

 ทางการเงินและกฎหมาย / 3) ที่ลวนมีฝมือยอดเยี่ยมในแวดวงอาชีพน้ันๆ / 4) จะเห็นไดวาบรรดาเศรษฐี 

 เงินลานมักไมเดินหนาสรางความรํ่ารวยโดยลําพัง 

มีคํายืมจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต 

  1. สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

65. ขอใดไม

  1.  การละเลนพื้นเมืองของไทยเปนเอกลักษณโดดเดนอยางหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  

ใชประโยคความเดียว 

  2.  ในทุกภาคของประเทศมีการละเลนพื้นเมืองประจําทองถิ่นของตนเอง  

  3.  การละเลนพื้นเมืองมีประโยชนในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยสูโลกสากล 

  4.  คนไทยสรางสรรคการละเลนพื้นเมืองแลวสืบทอดตอกันมาจนปจจุบัน 

66. ขอใดเปนประโยคความซอน 

  1.  ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายประเภท 

  2.  แหลงทองเที่ยวประเภทถ้ํามักอยูในบริเวณภูเขาในภาคตางๆ ของประเทศ  

  3.  นํ้าใตดินที่ไหลซึมผานชั้นของหินปูนกอใหเกิดถ้ําขนาดตางๆ ขึ้น 

  4.  นักทองเที่ยวสามารถเดินเขาไปชมสิ่งสวยงามตางๆ ภายในถ้ําได 
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67. ประโยคในขอใดแสดงเจตนาตางจากขออ่ืน 

  1.  ทําไมเขาถึงมาที่น่ี 

  2.  อะไรทําใหคุณคิดอยางน้ัน 

  3.  ที่ไหนมีงานแสดงสินคาสงออก 

  4.  ใครจะไปรูวาเขาจะมาทํางานวันนี้ 

68. ขอใดใชราชาศัพทสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไม

  1.  เปนพระมหากษัตริยนักพัฒนาที่สําคัญของโลก 

ถูกตอง 

  2.  เคยทรงขับรถยนตดวยพระองคเองในบางโอกาส 

  3.  มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 

  4.  ทรงโปรดดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจส  

69. ขอความสวนใดใชระดับภาษาตางกับขออ่ืน 

   1) เน่ืองจากการสาธารณสุขดีขึ้น / 2) อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทั้งหญิงและชาย / 3) โรคของคนแก

 คนเฒาจึงมากขึ้นดวย / 4) สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอภาวะของโรคกระดูกและขอทั้งสิ้น  

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

70. ขอใดใชสํานวนถูกตอง 

  1.  ฉันรูสึกเหมือนเปนกิ้งกาไดทองเพราะไดเคร่ืองมือสื่อสารล้ําสมัยมาแลวกลับใชไมเปน 

  2.  สมัยที่คุณวินัยยังรุงเรืองมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลาตามลักษณะของรมโพธิ์รมไทร 

  3.  เพื่อนๆ บนวาวินัยชอบพุงหอกเขารก เลนการพนันเสียเงินมากแลวใหเพื่อนชวยใชหน้ี  

  4.  คุณสมศักด์ิน่ีกินนํ้าไมเผื่อแลงจริงๆ พอไดเงินปนผลก็เอามาเลี้ยงเพื่อนหมด ไมเก็บไวเปนคาเลาเรียนลูก

  บางเลย  

71. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปนี้ 

   เขารูสึกนอยใจที่หัวหนาเห็นเขาเปน ตอนแรกเลือกสงเพื่อนของเขาไปประชุมตางประเทศ  แตพอ

เพื่อนไมไปก็มาสั่งใหเขาไปแทน 

  1.  แพะรับบาป 

  2.  ไกรองบอน 

  3.  ตัวตายตัวแทน 

  4.  หนังหนาไฟ 
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72. รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษาไม

   1) นักวิทยาศาสตรพบวาเด็กทารกตองการโปรตีนจากนมในปริมาณมากเพื่อชวยการเจริญเติบโตของ

 เซลลสมอง / 2) แตนักวิทยาศาสตรยังพบอีกวาสมองของมนุษยหยุดการแบงเซลลแลวต้ังแตในวัยเด็ก /         

 3) ดังน้ันในวัยผูใหญและวัยสูงอายุจึงไมควรกินโปรตีนอยางลนเหลือ / 4) เพราะจะกอผลรายตอสุขภาพ

 มากกวาผลดี 

เหมาะสม 

  1.  สวนที่ 1 

  2. สวนที่ 2 

  3. สวนที่ 3 

  4. สวนที่ 4 

73. คําประพันธตอไปน้ีวรรคใดมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ 

   สองหูด่ังกลีบบุษบัน สี่เทายืนยันจับกลิ่น 

  เยื้องยองทํานองดังหงสบิน  งามสิ้นทั่วสรรพางคกาย 

  1.  วรรคที ่1 

  2. วรรคที่ 2 

  3. วรรคที่ 3 

  4. วรรคที่ 4 

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 74-75 

(1) 

ใจขลาดมักอาจองอวดสู 

(2) 

เฉาโฉดโอษฐอวดรูวารูใครเทียม  

(3) 

น้ําพรองกะละออมคงกระฉอกฉานนา 

(4) 

รูปชั่วมักแตงแกลงเกลาทรง 

74. คําประพันธขางตนขอใดเรียงไดถูกตองตามฉันทลักษณ 

  1.  2 3 1 4 

  2.  1 2 3 4 

  3.  4 1  3 2  

  4.  3 4 1 2  

75.  คานิยมใดไม

  1.  ความงาม 

ปรากฏในคําประพันธขางตน 

  2.  ความมีมารยาท 

  3.  ความมีปญญา 

  4.  ความกลาหาญ 
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  ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 76-77 

   1. อกเอยเมือ่ไรเลยจะวายแคน เหลอืแสนคอนขอดพไิรให 

    ขาทําวลบนถึงเขาเมื่อไร  เจ็บใจจริงจริงมาเยาะเยย 

   2. จะนอนแรมโรยรางอยูกลางดง ใครจะปลงศพพอใหสูญหาย 

    ตางคนตางกระจัดพลัดพราย  ตางคนตางตายไมเห็นกัน 

   3. ดูราหนุมนอยกับนางงาม เดินตามกันมาจะไปไหน 

    บานชองตําแหนงอยูแหงใด  เปนอะไรเมียฤๅพี่นองกัน 

   4. ในลักษณน้ันวาประหลาด เปนเชื้อชาตินักรบกลั่นกลา 

    เหตุไฉนยอทอรอรา  ฤๅจะกลาแตเพียงวาที 

76. คําประพันธขางตนขอใดเปนคําถามที่ตองการคําตอบ 

  1.  ขอ 1 

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

77. ขอใดมีนํ้าเสียงของผูพูดแสดงความรูสึกหดหูใจ 

  1.  ขอ 1 

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 78-79 

   1. นอยหรือรักเจาสักเทาพอม ยังไมยอมพรอมใจไปดวยพี่ 

    จะเฝาวอนงอนงอไปไยมี  คอยอยูจงดีพี่ขอลา 

   2. อันทรวดทรงองคพระกุมารนี้ เหมือนภูมีจริงจังดังเถือใส 

    ทั้งทวงทีกิริยาละมอมละไม  จะดูไหนไมผิดสักสิ่งอัน 

   3. คร้ังน้ีมิชั่วก็เหมือนชั่ว คิดแคนใจตัวไมรูหาย 

    อดสูอยูไยใหไดอาย  จะสูตายตามองคพระทรงธรรม 

   4. น่ันแนหวัหงอกเปนดอกเลา ไมเจียมตัวมัวเมาโมหันธ 

    ฮึดฮัดกัดเหงือกทํางกงัน  ยังไมขันขึ้นหนามาดาทอ 
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78. ขอใดไม

  1.  ขอ 1 

ใชภาพพจน 

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

79. ขอใดไม

  1.  ขอ 1 

แสดงอารมณความรูสึกของตัวละคร 

  2. ขอ 2 

  3. ขอ 3 

  4. ขอ 4 

80. ขอใดแสดงความรูสึกคิดถึง 

  1.  ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง 

  2.  มะลิวัลยพันจิกจวง ดอกเปนพวงรวงเรณู 

  3.  แขกเตาเคลาคูเคียง เรียงจับไมไซปกหาง 

  4.  นางนวลนวลนารัก ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน 

81. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศ 

  1.  ยิ่งอาวรณรอนใจจาบัลย ครวญใครใฝฝนทุกเวลา 

  2.  ถึงมวยดินสิ้นภพปถพี อยารูมวยไมตรีพิสมัย 

  3.  รสรักรอนจิตพิศวง ใหผกูพนัพะวงหลงใหล 

  4.  หอมกลิ่นสุกรมเมื่อลมชาย คลายคลายพระเชษฐาพาชมดง 

82. ขอใดเปนบทพรรณนาความงามตางจากพวก 

  1.  แลพระปรัศวทั้งซายขวา รจนาดังวิมานโกสยี 

  2.  ทองฉนวนลวนแลวศลิาทอง ผนังรองเรืองรัตนมณีนิล 

  3.  มีมุขทุกชั้นบันแถลง ยอดแซงสลบัไมนบัได 

  4.  วาแลวลออองคทรงเคร่ือง รุงเรืองพรรณรายฉายฉาน 
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83. คําประพันธขอใดมีทั้งคําที่แสดงจินตภาพการเคลื่อนไหวและจินตภาพเสียง 

   1) คอยเขมนเห็นลิงเขามาชิด ปะเตะหวิดเหว่ียงซายปายขวา 

   2) เขนเขี้ยวเคี้ยวฟนสน่ันฟา อสรุาด้ินรนกระวนกระวาย 

   3) ขึ้นเหยียบยักษหักหอกดาบสะบั้น แข็งขันขูตะคอกหลอกหลอน 

   4) ไลกระชิดติดพันฟนฟอน ราญรอนรับรองวองไว 

  1.  ขอ 1) และ ขอ 2) 

  2.  ขอ 2) และ ขอ 3) 

  3. ขอ 3) และ ขอ 4) 

  4. ขอ 1) และ ขอ 4) 

84. คําประพันธขอใดแสดงความเชื่อของคนไทย 

   1)  ทั้งน้ีก็ชั่วอยูตัวนอง ใหพระตองตามมาจนอาสัญ 

    จะสูมวยดวยองคพระทรงธรรม  ตามไปเมืองสวรรคชั้นฟา 

   2) แมนรักตัวกลวัตายวายชวีา จงเรงสารภาพกราบไหว 

    จะงดโทษโปรดยกชวีติไว  ถาหาไมจะยับลงกับมือ 

   3)  แมมีทุกขขุกเข็ญไมเห็นใคร จะพึ่งไดด่ังองคพระทรงศักด์ิ 

    สําหรับแตจะอัปภาคยพักตร  เมียรักจักอยูไปไยมี 

   4) สารพัดอัศจรรยหว่ันจิต นาที่ชีวิตจะตักษัย 

    เหลียวดูปราสาทเพียงขาดใจ  ต้ังแตน้ีมิไดมาไสยา 

  1.  ขอ 1) และ ขอ 2) 

  2.  ขอ 2) และ ขอ 3) 

  3. ขอ 3) และ ขอ 4) 

  4. ขอ 1) และ ขอ 4) 

85. คําประพันธขอใดกลาวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย 

  1)   อยาเดินทัดมาลา  เสยเกศา บ ควรทํา 

   จีบพกพลางขานคํา สะกิดเพื่อนสํารวลพลาง 

  2)   นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย 

   สถิตทั่วแตชั่วดี ประดับไวในโลกา 

  3)   รักสตัวนานา  พึงรักษา บ เดียดฉันท 

   เลี้ยงดูทุกคืนวัน  จนอ่ิมหนําเปนอาจิณ 

  4)   ใชสอย บ หลบลี้  ฤๅหนายหนีในการงาน 

   จงรักภักดีนาน  หอนเหินหางคุงวางวาย 
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86. ขอใดเปนแนวคิดของคําประพันธตอไปนี้ 

   พระคุณเอย เห็นวาลูกน้ีเปนหญิงยอมทรงพระอาลัย คร้ันลูกจะไมไปก็ใชที่ ดวยพระราชสามีสิตกไร 

 ใครเขาจะอินัง ลูกจะนอนลอยนวลอยูในวังมิบังควร ประชาชนมันจะชวนกันสรวญแซ มัทรีไมรูที่จะแลดู

 หนาใครใหเต็มเนตร จะสูจนทนเทวษไปในราวปา  

  1.  ภรรยาที่ไมซื่อสัตยตอสามียอมไรคา 

  2. ภรรยาที่ถูกสามีทอดทิ้งยอมถูกดูแคลน 

  3.  ภรรยาตองเปนคูทุกขคูยากของสามีเสมอ 

  4.  ภรรยาไมควรใหสามีออกเดินปาตามลําพัง 

87. ขอใดไม

   ทั้งสามคนคร่ึงคําไมพอเคี้ยว ประเด๋ียวเดียวชีวังจะสังขาร 

ใชลักษณะเดนของคําประพันธตอไปน้ี 

   ไมพอมือครือฤทธิ์อสุรา เทาขี้ตาก็จะวิ่งมาชิงชัย 

  1.  เน้ือหาใหขอคิด 

  2.  จินตภาพชดัเจน 

  3.  สัมผัสใน 

  4.  การใชคําเขาใจงาย 

88. ขอความตอไปน้ีผูพูดต้ังใจจะบอกวาอยางไร 

   เสร็จศึกจะเขาไปอัญชลี จะดาตีก็ตามอัชฌาสัย 

   เมื่อไดเกินแลวก็จนใจ ตามแตภวูไนยจะปรานี 

  1.  หากเสร็จการสงครามแลวหวังวาจะไดรับการอภัยที่ทําสิ่งที่ไมสมควรไว 

  2. จะรอจนเสร็จการสงคราม แลวจะเขาไปคารวะและเจรจาโดยตรงตามนิสัย  

  3.  คิดวาหากเสร็จการสงครามแลวอาจจะถูกวากลาวทุบตีหรือชื่นชมแลวแตผลงาน  

  4.  คิดจะคารวะทานกอนแลวจึงคอยคิดแกไขปญหาทีหลัง 

89. ขอใดผูแตงไม

   เห็นเทพีมีหนามลงราน้ํา เปรียบเหมือนคําคนพูดไมออนหวาน 

ไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปน้ี 

   เห็นกิ่งกีดมีดพราเขาราราน ถึงหนามกรานก็ไมเหน็บเหมือนเจ็บใจ 

  1.  หญิงคนรักที่ตนตองจากมา 

  2.  กิ่งและหนามของตนไมริมนํ้า 

  3.  วาจาที่กาวราวแข็งกระดาง 

  4.  การตัดตนไมรกๆ ที่ขวางทาง 
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90. ขอใดไม

  1.  นองนุชสุดทายชื่อรจนา โสภาเพียงนางในสวรรค 

กลาวถึงบุคคลที่ 3 

  2.  แตนํ้าใสใจจริงของขา จะรักใครเงาะปานั้นหาไม 

  3.  แมนควรคูกับวงศเทวา จึงจะยกกัลยาใหไป 

  4.  สั่นปลุกลุกขึ้นเถิดนองยา พีม่าหาแลวอยานอนเลย 
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เฉลยขอสอบ 

ชุดท่ี 1 แนวขอสอบ O-NET  วิชาภาษาไทย 

 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 1 การอานพยางคสุดทายของวรรคดวยการทอดเสียงแลวปลอยใหหางเสียงผวนขึ้น

จมูกเปนเสียง ฮ้ือ ฮือ เบาๆ คลายเสียงคราง ไหน-ฮ้ือ หรือไหน-ฮึ ซึ่งจะทําใหบทรอย

กรองมีความไพเราะ 

2. 3 กลอนสุภาพทีม่จํีานวนวรรคละ 8 คํา จะแบงจังหวะการอานเปน 3-2-3 ซึ่งก็คือ 

กระน้ีหรือ/ชื่อเสียง/เกียรติยศ จะมิหมด/ลวงหนา/ทนัตาเห็น 

3. 4 แบงจังหวะการอานวรรคที่มี 6 คํา ปกติแบงเปน 2/2/2 แตวรรคแรกอาน 2/4 

พิจารณาเน้ือความเปนหลัก เพราะคําที่กวีใชเปนคําที่ควรอานใหเสียงตอเน่ืองกัน  

4. 3 เปนตอนที่นางมันทนารําพึงรําพันกับดวงดาวที่สองแสงสกาวบนทองฟา ไมมี

นํ้าเสียงเกร้ียวกราด ซึ่งตางจากขออ่ืนที่ใชคําตายในคําประพันธที่จะใหเสียงสั้น 

ติดขัด ทําใหเสียงรูสึกถึงอารมณโกรธ เกร้ียวกราด 

5. 1 อานคําสงสัมผัส “พฤนท” วา พริน จะรับสัมผัสกับ “คชินทร” อานไดอยางเดียววา 

คะ-ชิน ซึ่งเปนลักษณะของรายที่คําทายวรรคจะตองสงสัมผัสไปยังคําใดคําหน่ึงใน

วรรคถัดไป ดังน้ันการอานใหถูกตองตามฉันทลักษณ จึงตองพิจารณาคํารับ-สง

สัมผัสระหวางวรรค 

6. 2 แอร นิวซีแลนด ยกเลิกเที่ยวบินหลายสายหลังภูเขาไฟยังคงปะทุ เสนอแตขอเท็จจริง

วา เกิดเหตุการณอะไร ขอที่ 1. มีคําแสดงทัศนะหรือความเห็นวา “อํ้าอ้ึง” ขอ 3 มีคํา

แสดงทศันะหรือความเห็นวา “แจงเครียด” และขอที่ 4. มีคําแสดงทัศนะหรือ

ความเห็นวา “พุงกระฉูด” 

7. 4 ประโยชนของไขตุนไมปรากฏในขอความขางตน สวนตัวเลือกอ่ืนๆ มีรายละเอียด 

ดังน้ี ขอที่ 1. รสชาติไขตุน จากขอความที่วา “ปรุงรสใหออกเคม็เลก็นอย” 2. วิธีทํา

ไขตุน จากขอความที่วา “ไขตีกับนํ้าหรือนํ้าซุป ปรุงรสใหออกเค็มเล็กนอย และใส

เคร่ืองตางๆ ตามใจชอบ น่ึงใหสุก” 3. วิธีรับประทานไขตุน จากขอความที่วา 

“รับประทานกับขาว หรือจะรับประทานเปลาๆ รอนๆ”  
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ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

8. 2 บทสนทนาของตัวละครในเร่ืองมีลักษณะเดนอยางไร เปนสิ่งที่ชวยสื่อลักษณะนิสัย

ของตัวละคร เปนกลวิธีที่ทําใหเร่ืองนาติดตาม แตไมใชประเด็นคําถามในการอาน

เพื่อทําใหทราบเร่ืองราวโดยตลอด เพราะบทสนทนาเกี่ยวของกับการใชภาษาที่จะ

ชวยสรางอรรถรสทําใหเร่ืองมีความสนุกสนาน และสมจริงยิ่งขึ้น 

9. 4 กระรอกตกใจกระโดดโหยงๆ เขยากิ่งไมเหนือหัวทําลูกไมปาหลน ซึ่งตางจากขออ่ืน

ที่ใชภาษากวี ถอยคําที่ใชมีความพิเศษ ไมใชคําที่ใชทั่วไป ขอที่ 1. คําวา “พสุธา”        

ขอที่ 2. คําวา “เพรียก” และขอที่ 3. คําวา “พฤกษา” 

10. 2 ผมก็ตาคาง ต้ังทาจะว่ิงกลับไปหาแมที่เดินใกลเขามา เปนเหตุการณที่ทําใหเห็นการ

ดําเนินเร่ือง สวนขออ่ืนเปนการใหรายละเอียดของสิ่งตางๆ เพื่อใหผูอานเห็นภาพ 

ชัดขึ้นเปนการใชพรรณนาโวหาร 

11. 4 เขาไปลอยกระทงกับเพื่อนๆ เน่ืองจากใชภาษาสั้น กระชับ และสื่อความไดชัดเจน 

สวนขออ่ืนๆ ใชภาษาฟุมเฟอย สังเกตจากสํานวนตางๆ ที่นํามาขยายประโยค 

12. 2 ขอความรวมมือ เปนการเขียนจดหมายโดยมีจุดมุงหมายเพื่อขอความรวมมือและ  

ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานหรือบุคคล สอดคลองกับเนื้อความที่หยิบยกมา

ขางตนมากที่สุด 

13. 3 ผูรับ คือ “วิทยากรพิเศษ” ใชคําขึ้นตนวา “เรียน” ใชคําลงทายวา “ขอแสดงความนับ

ถือ” ขออ่ืนๆ ใชคําไมถูกตอง คือ ขอที่ 1. พระภิกษุ คําลงทายตองใชวา “ขอนมัสการ

ดวยความเคารพ” ขอที่ 2. คุณครูใชคําขึ้นตนวา “เรียน” หรือ “กราบเรียน” และขอที่ 

4. คําลงทายที่ใชกับคุณปูตองใชวา “ดวยความเคารพอยางสูง” 

14. 3 การเขียนยอความเนนการพรรณนาเชนเดียวกับการเขียนเรียงความ เปนคําตอบที่ไม

ถูกตอง เน่ืองจากการเขียนยอความตองใชภาษาที่สั้นกระชับเทาน้ัน เพราะการยอ

ความเนนการจับใจความสําคัญและตัดพลความทิ้งทั้งหมด 

15. 2 อานขอความในแบบแสดงรายการใหเขาใจ เพราะในการกรอกแบบรายการนักเรียน

ควรอานทําความเขาใจเนื้อหา รวมถึงจุดประสงคในการกรอกแบบรายการกอนเปน

อันดับแรก กอนกรอกแบบรายการทุกประเภท 

16. 4 ลงลายมือชื่อในแบบรายการที่ไมไดกรอกขอความครบถวน เนื่องจากการกรอกแบบ

รายการสัญญาเปนเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหวางบุคคล 2 ฝาย หากแบบ

รายการที่ตองลงลายมือชื่อมีการกรอกขอมูลไมครบถวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของสัญญาในภายหลัง ซึ่งจะสงผลเสียไดในอนาคต 
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17. 4 ซักถามผูพูดเกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ ตลอดเวลา เปนมารยาทที่ไมเหมาะสม เน่ืองจาก

อาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูฟงคนอ่ืนๆ รวมถึงเปนการทําลายสมาธิ            

ความมั่นใจ ตลอดจนเน้ือหาหรือสารที่ผูพูดตองการสื่อไดอีกดวย  

18. 1 เปนการเราความรูสึก มุงกระตุนใหผูฟงปฏิบัติตามแนวคิดของผูพูด ใหสํานึกรู

หนาที่ของคนไทย 

19. 2 การกลาวเปดงานโครงการ “มุมมองและทิศทางการทองเที่ยว” เน่ืองจากเน้ือหาของ

เร่ืองที่พูดไมเกี่ยวของกับโครงการ รวมถึงระดับการใชภาษาไมสอดคลองกัน 

เนื่องจากการใชภาษาในการพูดเปนการใชภาษาระดับพิธีการ 

20. 3 ลําดับจากเหตุไปสูผล กลาวถึงการกระทําของวัลลีคือ ความกตัญูที่มีตอคุณแม           

ที่ปวยเปนอัมพาต จากน้ันจึงกลาวถึงผลลัพธคือ ไดรับรางวัลดีเดนดานความกตัญู  

21. 2 ใครๆ มักบอกเขาวาไมนาชื่อวินัย เพราะเขาไมมีวินัย เวลานายเรียกก็เดินลวงกระเปา

เขาไปหาอวัจนภาษาที่แสดงถึงความไมสุภาพของวินัย คือ การเดินลวงกระเปา เปน

กิริยาทาทางที่ไมใสใจและขาดความนับถือผูอ่ืน โดยเฉพาะผูที่อาวุโสกวา 

22. 2 สะดือ-สายดือ มีการกลายเสียงจากสระอะเสียงสั้นเปนสระอาเสียงยาว ขออ่ืนมีการ

เปลี่ยนแปลงการออกเสียง ดังน้ี ขอที่ 1. อยางน้ี-ยังงี้ มีการกรอนเสียง ขอที่ 3.                   

หมากพราว-มะพราว มีการกรอนเสียงเชนกัน และขอที่ 4. ตะกรุด-กะตุด มีการ              

สับเสียง (ภาษาถิ่นเหนือ) 

23. 2 พอฝนจะตกก็รีบกลับบานทันที สวนขออ่ืนๆ มีคําจากภาษาอ่ืน ดังน้ี ขอที่ 1. คําวา 

บุรุษ เปนคําภาษาสันสกฤต ขอที่ 3. คําวา สัตว เปนคําภาษาบาลีสันสกฤต สวนขอที่ 

4. คําวา กรุงเทพฯ เปนคําภาษาบาลีสันสกฤต 

24. 2 มีรานคาขายโคกยังติดธงเจสีเหลืองเลยมีเสียงวรรณยุกตตรีจํานวน 3 คํา ไดแก คําวา 

ราน คา โคก 

25. 2 ไหนขันที่ฉันตองการ คําวา ขัน ในประโยคน้ีเปนคํานาม สวนในขออ่ืนๆ เปน

คํากริยา ทั้งกริยาหลักและกริยาชวย ฉะน้ันคําวา ขัน ในขอที่ 2. จึงทําหนาที่แตกตาง

จากขออ่ืนๆ มากที่สุด 

26. 4 คําศัพท มีเหตุผล ดังตอไปน้ี สัม และ คํา เปนการประสมอักษร 4 สวน เน่ืองจาก

สระอํามีการเพิ่มเสียงตัวสะกด ม สวน ฤทธิ์ และ ศัพท เปนการประสมอักษร 5 สวน 

27. 1 คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได เปนคําไทยแททุกคํา สวนขออ่ืนมีคํา

ภาษาตางประเทศ ดังน้ี ขอที่ 2 คําวา อนุบาล เปนคําภาษาบาลี ขอที่ 3. คําวา 

สาธารณะ เปนคําภาษาสันสกฤต และขอที่ 4. รักษา เปนคําภาษาสันสกฤต 
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28. 4 ไวปากไววากยวาทีไววงศกวีไวเกียรติและไวนามกร เปนคําประพันธประเภทกาพย

ฉบัง 16 นักเรียนสามารถพิจารณาไดจากจํานวนคํา ซึ่งมีจํานวนเทากัน คือ จํานวน 

16 คํา และพิจารณาสัมผัสในบทประพันธที่ใชในการแบงวรรคตอน สามารถแบง

บทประพันธตามลักษณะฉันทลักษณได ดังน้ี 

 กลางไพรไกขันบรรเลง ฟงเสยีงเพยีงเพลง 

ซอเจงจําเรียงเวียงวัง 

 ไวปากไววากยวาที ไววงศกวี 

ไวเกยีรติและไวนามกร 

29. 3  เขาตกทะเลบก สิก็ตกทะเลไป 

คลื่นสีขจีใส ปะทะซาฉะฉาฉาน 

บทประพันธขางตนเปนอินทรวิเชียรฉันท สวนในขออ่ืนเปนกาพยยานี 11 สังเกต  

ไดจากการใชคําครุ คําลหุ เน่ืองจากบทประพันธมีจํานวนคําเทากันและมีสัมผัส

เหมอืนกนั 

30. 1 อุปมาโวหาร โดยกลาวเปรียบเทียบรสชาติกับความรัก สวนลักษณะคําประพันธ

ประเภทกาพยยานี 11 ขอความที่ยกมาเมื่อจัดวรรคใหถูกตองตามลักษณะฉันทลักษณ 

จะเปนคําประพันธประเภทกาพย ดังตอไปน้ี 

 หวานใดไมหวานนัก เทารสรักสมัครสม 

ไรรักหนักอารมณ หวานเหมือนขมอมโศกา  

31. 3 จากตัวเลือกในขอที่ 1. และ 2. ควรใชนํ้าเสียงปกติ สวนขอที่ 4. ควรอานดวยลลีาเนิบ

ชา เพื่อแสดงอารมณเศราตัดพอ นอยใจ สวนขอที่ 3. ผูอานควรเนนเสียงในคําที่เปน

คําสําคัญของบทอาน สรางจินตภาพใหแกผูฟง 

32. 2 จากตัวเลือกในขอที่ 1., 3. และ 4. ผูอานควรใชนํ้าเสียงเพื่อแสดงอารมณความโกรธ 

เคียดแคน เยอหยิ่งในศักด์ิศรี สวนขอที่ 2. ตองใชนํ้าเสียงเนิบชา ออนหวาน                     

เพื่อถายทอดกริยาอาการของตัวละคร 

33. 3 การอานเพื่อการวิเคราะห คือการอานที่มีวัตถุประสงค เพื่อพิจารณาแยกแยะวาเร่ือง  

ที่อานจากสื่อตางๆ ในชีวิตประจําวัน มีองคประกอบใดบาง แตละองคประกอบมี

ลักษณะและความสัมพันธกันอยางไร การอานเพื่อวิเคราะห จึงเปนการอานเพื่อให

มองเห็นความสัมพันธภายใน หรือโครงสรางของงานเขียนแตละเร่ือง  
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34. 4 จากตัวเลือกที่กําหนด เปนชื่อเร่ืองของเรียงความจํานวน 4 เร่ือง หากพิจารณาจากชื่อ

เร่ืองสามารถอนุมานเบื้องตนไดวา ชื่อเร่ืองในขอที่ 1., 2. และ 3. เปนชือ่เร่ืองของ

เรียงความที่มีเนื้อหาสาระเชิงพรรณนา แสดงบรรยากาศ ความสวยงามของสถานที่ 

ในขณะที่ชื่อเร่ืองในขอที่ 4. มีความเกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึง

นาจะเปนชื่อของเรียงความที่มีเนื้อหาสาระในเชิงใหความรูและแสดงขอเท็จจริง  

35. 1 กลวิธีการเขียนเรียงความเปนสิ่งที่ผูเขียนจะตองใหความสําคัญเทากับขั้นตอนการ

เขียน ซึ่งกลวิธีการเขียนเรียงความที่สงผลตอการลําดับเน้ือสาระของเรียงความเร่ือง

หน่ึงๆ คือ การใชยอหนาที่ดี มีประเด็นชัดเจน จะทําใหเรียงความที่มีขนาดยาว

สามารถลําดับเน้ือหาไดครบถวน ไมวกวน ทําใหผูอานติดตามอานเร่ืองไดสะดวก  

36. 4 การเขียนเรียงความเร่ืองหน่ึงๆ ผูเขียนที่ดีควรคํานึงถึงขั้นตอนการปฏิบัติ และควร

ปฏิบัติตาม โดยเร่ิมจากการเลือกหัวขอหรือจุดมุงหมายในการเขียน หาขอมูล นํามาจัด

หมวดหมู เขียนขยายแนวคิด เพื่อนํามาวางโครงเร่ืองอยางรัดกุม แตละองคประกอบมี

สัดสวนเหมาะสม จากนั้นจึงลงมือเขียนตามโครงเร่ืองที่วางไว อานทบทวนเพื่อหา

จุดบกพรองแกไข 

37. 4 เชิงอรรถเปนขอความซึ่งบอกแหลงที่มาของขอความที่นํามาอางประกอบในรายงาน 

แทรกไวสวนเนื้อหา อยูใตขอความบรรทัดสุดทายของหนานั้นๆ หากมีความยาวเกิน

กวา 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม โดยเยื้องมาดานหนาของบรรทัดแรก การลําดับ

หมายเลขในเชิงอรรถ ทําได 2 วิธี คือ เร่ิมตนที่หมายเลข 1 แลวนับตอไปเร่ือยๆ หรือ

เมื่อขึ้นตนบทใหมจะลําดับโดยนับ 1 ใหมกไ็ด 

38. 2 การเลือกหัวขอเร่ืองนํามาศึกษาคนควาตามหลักวิชา แลวนําเสนอผลการศึกษาใน

ลักษณะรูปเลมรายงาน สิ่งสําคัญประการแรกที่ผูจัดทําตองใหความสําคัญ ไตรตรอง 

คือ การเลือกหัวขอเร่ือง ซึ่งสามารถประเมินความสําเร็จเบื้องตนของรายงานได ซึ่ง

การเลือกหัวขอเร่ืองที่ดี ควรเลือกหัวขอเร่ืองที่มีความนาสนใจ และเปนประโยชนตอ

ผูอาน 

39. 3 การเขียนบรรณานุกรมมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงหลักฐานวาเนื้อหาของรายงานหัวขอ

หน่ึง ผูเรียบเรียงไดใชขอมูลใดบางประกอบการศึกษาคนควาโดยระบุขอมูลที่จําเปน

เพื่อใหผูอ่ืนไปสืบคนตอได ซึ่งขอมูลที่ไมมีความจําเปนตอการเขียนบรรณานุกรม 

คือ คํานําหนาชื่อผูแตง และจํานวนเลม 

40. 3 การเรียงลําดับโครงเร่ืองเพื่อทํารายงานเร่ือง “ลําตัด ลมหายใจสุดทายของเพลง

พื้นบาน” ตามขอที่ 3. เปนการเรียงที่เหมาะสมกวาขออ่ืนๆ เพราะทําใหเกิด

สัมพันธภาพของเนื้อหาสาระ 
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41. 4 เพราะเปนหัวเร่ืองที่เหมาะสมกับการนํามาเขียนชีวประวัติ สวนสารคดีในขออ่ืนๆ             

มีเน้ือหาเกี่ยวกับสาระความรูและการทองเที่ยว 

42. 2 การเขียนสารคดีที่ดี นอกจากเร่ืองที่นํามาเขียนนาสนใจ โดยถายทอดมุมมองของ

ผูเขียนแลว ยังควรคํานึงถึงการหาภาพมาประกอบเร่ืองราว เพื่อทําใหผูอานเกิด

ความรูสึกผอนคลายและประทับใจ 

43. 4 การตัดสินประเมินคางานเขียนเร่ืองหน่ึงๆ ผูประเมินจะตองอานเร่ืองน้ันๆ จนจบ 

แยกแยะองคประกอบเปนสวนๆ จากน้ันจึงพิจารณา วิเคราะหวามีลักษณะเปน

อยางไร สิ่งที่ไมควรปฏิบัติคือการอนุมานหรือพิจารณาจากผลงานที่ผานๆ มา ซึ่งเปน

การประเมินโดยปราศจากหลักการ 

44. 4 การเขียนสารคดีที่ดี และมีแนวโนมวาจะประสบผลสําเร็จจะตองเร่ิมจากการที่ผูเขียน 

มีจุดประสงคในการเขียนที่ชัดเจน 

45. 2 การฟงและดูโฆษณา ซึ่งเปนสารที่มีเน้ือหาสาระมุงโนมนาวใจใหผูรับสารเกิด

ความรูสึกที่ดีตอสินคา หรือบริการจนกระทั่งตัดสินใจ ดังน้ันผูรับสารจึงควรใช

วิจารณญาณในการไตรตรองกอนตัดสินใจเชื่อสารประเภทน้ี  

46. 4 การฟงและดูที่แสดงวาผูรับสารไดใชวิจารณญาณขณะรับสาร สามารถแสดงเปน

กระบวนการได โดยเร่ิมจากการไดฟง ไดเห็น ไดคิด วิเคราะห ใครครวญ เพื่อ

ประเมินคา แลวนําไปใชประโยชน 

47. 3 งานเขียนเชิงวิชาการ คือ งานที่มีความมุงหมายเพื่อใหความรูแกผูรับสารเปนสําคัญ 

ดังนั้นการวิเคราะหภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ จะตองพิจารณาวาใชภาษาในระดับ

ใด ถูกตองตามแบบแผน หลักไวยากรณหรือไม อยางไร 

48. 2 มารยาทที่มีความเหมาะสม เมื่อตองฟงและดูในหัวขอบรรยายเร่ืองตางๆ เมื่อผูฟง

และดูเกดิความสงสยัในประเด็นใดประเด็นหน่ึง ควรจดขอสงสยัไว แลวรอใหผูพดู

บรรยายจบและเปดโอกาสใหซักถามจึงจะแสดงเจตจํานงในการถาม 

49. 4 เพราะตัวเลือกในขออ่ืนๆ มีถอยคําที่แสดงเจตนาโนมนาวใหเชื่อในคุณสมบัติของ

สินคาและบริการ ในขณะที่ขอความในขอที่ 4. เปนการนําเสนอขอเท็จจริงที่จะไดรับ

หากออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

50. 4 กลวิธีในการพูดโนมนาวใจมีอยูดวยกันหลายวิธีขึ้นอยูกับวาผูพูดจะเลือกใชวิธีใดให

มีความเหมาะสมกับเร่ืองที่จะพูด แตสิ่งที่ไมควรกระทํา คือ การโนมนาวใหผูฟงเชื่อ

ดวยการใหรายฝายตรงขาม 
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51. 3 จุดประสงคของการพูดในแตละคร้ังมีความแตกตางกันไป เปนตนวา พูดเพื่อให

ความรู พูดเพื่อหันเหความสนใจ พูดเพื่อโนมนาวใจ แตการพูดเพียงเพื่อแสดง

มารยาททางสังคมไมใชจุดประสงคของการพูด 

52. 2 เพราะมีความสอดคลองกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ศีล 5 คือ หามพูดปด 

53. 3 ภาษาทุกภาษาลวนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบันในลักษณะคอยเปนคอยไป

โดยผูใชภาษาอาจไมรูสึก การยืมคําก็นับเปนการเปลี่ยนแปลงของภาษาเชนกัน ซึ่ง

หนวยคําในประโยคจะไมเปนอิสระตอกัน แตจะมีความสัมพันธกันและจะประกอบ

หรือรวมกันเขาเปนหนวยทางภาษาที่ใหญขึ้น เชน เสียงรวมกันเปนคํา คํารวมกันเปน

วล ีวลรีวมกนัเปนประโยค 

54. 4 ประโยคที่มีเจตนาบอกใหทํา จะมีถอยคําเฉพาะที่วางไวตนประโยค ในขณะที่

ประโยคในตัวเลือกอ่ืนๆ เปนประโยคคําถาม และแจงใหทราบตามลําดับ 

55. 3 โพลเพล รองแรง จองหอง ไมปรากฏเสียงสระประสม สวนในขออ่ืนๆ ปรากฏเสียง

สระประสม ดังตอไปน้ี ขอที่ 1. สระ เออ ไดแก เว้ิง เงิน ขอที่ 2. สระ เออ ไดแก เชิญ 

และขอที่ 4. สระ เออ ไดแก เรือน 

56. 3 ลักษณะของประโยคที่ดีจะตองเปนประโยคที่สื่อความไดครบถวนชัดเจน หากรูป

ประโยคมีความยาวก็ควรปรากฏการใชคําเชื่อม เพื่อทําใหถอยคําภายในประโยคมี

ความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน 

57. 4 ความแตกตางระหวางภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานมี 2 ประเด็น คือ เร่ือง

คําศัพทและสําเนียงการพูด 

58. 4 ผูชายคนน้ันหนาตาดีมาก เขาเปนนักแสดงชองอะไร เปนกลวิธีการแทนดวยคําหรือ

วลี โดยประโยคหนาและประโยคหลังกลาวถึงบุคคลคนเดียวกันคือ ผูชายคนน้ัน  แต

ในประโยคหลังใชคําสรรพนาม เขา แทนผูชายคนน้ัน สวนในขออ่ืนๆ ใชกลวิธีการ

ละคํา 

59. 4 รายสุภาพบทหน่ึงๆ มีต้ังแต 5 วรรคขึ้นไป จํานวนคํา 5 คําตอวรรค อาจเกิดไดบางแต

ไมควรเกนิ 5 จังหวะในการอาน คําสุดทายของวรรคหนาตองสัมผัสคําที่ 1, 2 หรือ 3 

ของวรรคตอๆ ไป และจบดวยโคลงสองสุภาพเสมอ 

60. 2 บทรอยกรองประเภทฉันท เปนบทรอยกรองที่มีลักษณะเดนเฉพาะในเร่ืองของคําครุ 

คําลหุ 

61. 4 เพราะหลักการใชคํายืมที่ถูกตองคือ จะตองรูวาคําที่ใชอยูน้ันมีแหลงที่มาจากภาษาใด 

มีวิธีการสังเกต หรือระบุอยางไร รวมถึงการเขียนใหถูกตอง และการออกเสียง  
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62. 3 เพราะเปนรูปประโยคที่ใชภาษาในระดับไมเปนทางการ 

63. 2 เพราะหนวยยอยที่สุดของภาษา คือ หนวยเสียง โดยหนวยเสียงจะประกอบกันเปน

คํา คําประกอบกันเปนวลี แลววลีจึงประกอบกันเปนประโยค 

64. 2 คําพูดซึ่งเหมาะสมที่ใชในที่ประชุม ควรเปนคําพูดที่สุภาพ แสดงมารยาทที่เหมาะสม 

ไมควรใชคําพูดที่แสดงอาการกาวราว ไมใหเกียรติผูเขาประชุม 

65. 4 การพูดอภิปราย เปนการพูดที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู ความคิด และประสบการณของผูอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปหรือแนวทาง

สาํหรับแกปญหาใดปญหาหน่ึง 

66. 4 หัวขอเร่ืองที่เหมาะสมจะนํามาเปนประเด็นหรือหัวขอของการอภิปรายควรเปน

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีความนาสนใจ และยังหาทางแกไขที่ดีที่สุด

ไมได 

67. 3 สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในการพูดโตแยง คือ สมาธิของผูพูด หากไมต้ังใจฟงเร่ือง           

ที่จะโตแยงต้ังแตตนจนจบอยางมีสมาธิ จะไมสามารถจับประเด็นที่โตแยงได  

68. 3 ในภาษาไทยไดปรากฏวามีการยืมคําจากภาษาอังกฤษเขามาใชเปนจํานวนมาก              

ซึ่งลักษณะเฉพาะของคํายืมภาษาอังกฤษ คือ มีหลายพยางค ไมมีการเปลี่ยนรูป

ไวยากรณ ปรากฏการใชเสียงพยัญชนะควบกล้ําที่ไมมีในภาษาไทย 

69. 2 คําประพันธประเภทฉันทที่มีความเหมาะสมจะนํามาแตงคูกับบทรอยกรองประเภท

ฉันท คือ กาพยสุรางคนางคและกาพยฉบัง จะเรียกบทรอยกรองที่แตงในลักษณะน้ี

วา “คําฉันท” 

70. 2 สัททุลวิกกีฬิตฉันท เปนฉันทที่มีทวงทํานองสงางามดุจเสือ จึงเหมาะสมที่จะใช

สําหรับการบรรจุเนื้อหาความประเภทบทประณามพจน บทไหวครู บทยอพระเกียรติ 

บทอาเศียรวาท 

71. 2 (ข) น่ีแหละครับ เสนหของการเดินทางไปยังตางถิ่นตางที่ คือไดเรียนรูภาษา เรียนรู

วัฒนธรรม และวิธีคิดที่ตางจากความคุนเคยของเรา เปนประโยคใจความสําคัญที่อยู

ตรงกลางยอหนา โดยยอหนานี้ เร่ิมตนดวยการขยายความแลวตามดวยประโยค

ใจความสําคัญ แลวจึงขยายตอดวยรายละเอียดขอความ 

72. 3 การแกปญหาทางเศรษฐกิจหลายๆ อยางพรอมกัน ถือเปนการแกปญหาหรือไม คือ 

จุดมุงหมายของขอความขางตน สวนขออ่ืนๆ ถือเปนขอสนับสนุน และเปนขอเสนอ

ของผูกลาวขอความ 
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73. 4 ชักชวนใหเพื่อนที่ตองการลดนํ้าหนักหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตรา หุนสวย 

เพราะพิจารณาจากขอความที่วา “เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราหันมาใชครีม

กระชบัสดัสวนตราหุนสวย” เปนการพูดดวยวิธีการเปรียบเทียบความแตกตาง  

74. 4 ลําดับจากผลไปสูเหตุ กลาวถึงรูปรางที่สวยงามจากขอความที่วา “เรารูสึกไดถึงความ

แตกตาง” จากนั้นจึงกลาวถึงสาเหตุจากขอความที่วา “เมื่อเราหันมาใชครีมกระชับ

สดัสวนตราหุนสวย” จากนั้นจึงใหรายละเอียดของการใชครีมกระชับรูปรางวามีขอดี

อยางไร 

75. 4 ประสบการณ เพราะประโยคที่สนับสนุนคําตอบขอที่ 4. คอื “เรารูสึกไดถึงความ

แตกตางเมื่อเราหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตราหุนสวย” สามารถพิจารณาจากคําวา 

“เมื่อเราหันมาใชครีมกระชับสัดสวนตราหุนสวย” 

76. 2 ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป สามารถพิจารณาไดดังน้ี เหตุเพราะ “ไขตุนเปน

อาหารที่รับประทานไดงาย แถมยังทํางาย ราคาถูก ที่สําคัญยังมีคุณคาทางโภชนาการ

สูง” เปนขอสนับสนุน สวนขอสรุปความวา “จึงเปนอาหารที่ทั้งเด็กและผูใหญตางก็

ชอบรับประทาน” 

77. 3 ใชเหตุผล เนื่องจากขอความที่ยกมาขางตนมีการใชสันธานเชื่อมแสดงความเปนเหตุ

เปนผลที่คลอยตามกัน คือ ใชคําวา ถา...ก็ 

78. 3 เดนจันทรฟงเพลงในรายการเพลงไพเราะเสนาะโสต เนื่องจากการฟงในขอที่ 1.           

ขอที่ 2. ขอที่ 4. เปนการฟงเพื่อรับขอมูลความรู แตการฟงในขอที่ 3. เปนการฟงที่มี

จุดมุงหมายเพื่อความจรรโลงใจ 

79. 3 เฟยฟงรายการวิทยุเร่ือง “เราจะอยูกับคนที่เราไมชอบไดอยางไร” สอดคลองกับการ

ฟงเพื่อสาระและคติชีวิตมากที่สุด เน่ืองจากการฟงเน้ือหาในลักษณะน้ีเปนการฟง

เพื่อใหเกิดการตีความ และนําความคิดที่ไดไปปรับใชในการดําเนินชีวิตมากที่สุด 

สวนการฟงในขอที่ 1. และขอที่ 2. เปนการฟงเพื่อความเพลิดเพลิน และการฟงในขอ

ที่ 4.  เปนการฟงเพื่อการรับรูขอมูลเปนหลัก 

80. 1 เขาใจจุดประสงคของผูพูด หลังจากที่อาทิตยฟงแลว อาทิตยทราบวา ผูพูดตองการให

คนเรามีทัศนคติที่ดีตอบทบาทหนาที่ของตนเหนือกวาสิ่งใด จึงสอดคลองความสําเร็จ

ในการฟง สวนขออ่ืนๆ แสดงผลสัมฤทธิ์ในการฟงในระดับการใชดุลยพินิจ 

81. 2 มีความผิดหวังในความรัก ไมสามารถอนุมานไดจากบทประพันธขางตน เนื่องจาก

ความรักของอิเหนายังคงมั่นคงเชนเดิม แตจําตองพลัดพรากจากกันดวยความจําเปน

บางอยาง 
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82. 3 ชะรอยเปนบุพเพนิวาสา เทวาอารักษมาชักให 

เปนการแสดงความคิดเห็น สังเกตจากการใชคําวา ชะรอย หมายถึง เห็นจะ,               

เห็นทจีะ, ทาจะ, บางที  

83. 4 พอไดศุภฤกษก็ลั่นฆอง ประโคมศึกกึกกองทองสนาม 

บทประพันธในขอที่ 4 ปรากฏจินตภาพทางเสียง สวนในขออ่ืนเปนจินตภาพทาง

ภาพ 

84. 2  ตางมีฝมืออ้ืออึง                              วางว่ิงเขาถึงอาวุธสั้น  

ดาบสองมือโถมทะลวงฟน             เหลากริชติดฟนประจัญรบ 

บทประพันธในขอน้ีแสดงภาพทหารใชอาวุธเขาตอสูกัน 

85. 1 สาธกโวหาร โดยสาธกโวหาร คือ โวหารที่มีการยกตัวอยางประกอบเพื่อใหเห็นภาพ

ชัดเจนมากขึ้น โดยยกคาถาซึ่งมูลเทวะบัณฑิตแตงไวมากลาวอางสนับสนุนความ

คดิเห็นของตนเอง 

86. 3 แลววาอนิจจาความรัก พึ่งประจักษด่ังสายนํ้าไหล 

ใชรสวรรณคดีแบบสัลลาปงคพิสัย คือ บทแสดงความโศกเศรา ครํ่าครวญ รําพัน 

สวนขออ่ืนๆ ใชรสวรรณคดีแบบพิโรธวาทัง ซึ่งเปนการแสดงอารมณโกรธ  

87. 4 กฤษณนิทรเลอหลัง นาคหลับฤๅพอ 

คําถามเชิงวาทศิลป หมายถึง การต้ังคําถามที่ไมตองการคําตอบ ในบทประพันธน้ี

เปนการใชโวหารตัดพอเทพเจา ถอดความไดวา พระนารายณทรงบรรทมหลับอยู

หลังพญานาคหรืออยางไร 

88. 4 (ก) ไมปรากฏภาพพจน (ข) อุปมา บทประพันธ (ข) ปรากฏภาพพจนอุปมา จากคํา

วา “ประดุจ” สวนบทประพนัธ (ก) ไมปรากฏภาพพจน เนื่องจากคําวา “ประดุจ”   

ทําหนาที่เชื่อมประโยคเทานั้น แตมักเขาใจวาเปนคําแสดงภาพพจน  

89. 2 จํานวน 21 ชนิด ประกอบดวย ฟาน เน้ือ กวางดง ละมั่ง ระมาด ชะมด ฉมัน เมน หมู 

หมี กระทิง โคถึก กาสร กระจง จามรี กระรอก ตุน กระแต กระตาย เห้ีย และเห็น  

90. 4 ทะนงในศักด์ิศรีของตน ไมปรากฏในบทประพันธขางตน เนื่องจากบทประพันธ

ขางตนกลาวดวยความออนนอมถอมตน และยําเกรงตอพระบารมี  

91. 2 กลาวถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจา ซึ่งหมายถึง ความปราศจากกิเลสและไม

เกี่ยวของกับความมัวหมองหรือราคีใดๆ มีเนื้อหาสอดคลองกับบทประพันธขางตน

มากที่สุด 
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92. 4  เมื่อน้ัน          โฉมยงองคระเดนจินตะหรา 

คอนใหไมแลดูสารา         กัลยาคัง่แคนแนนใจ 

ปรากฏรสวรรณคดีแบบพิโรธวาทัง คือ รสของความโกรธ สวนในขอที่ 1., ขอที่ 2. 

และขอที่ 3. เปนรสสัลปงคพิสัย คือ รสแหงความโศกเศรา ครํ่าครวญ รําพัน  

93. 4 รอนใจ ไมใชอารมณความรูสึกที่ปรากฏในบทประพันธ สวนขออ่ืนๆ ปรากฏ

อารมณความรูสึกดังตอไปน้ี ขอที่ 1. หนักใจ จากบทประพันธที่วา “เสยีวดวง แดเอย 

ถนัดด่ังภูผาหลวง ตกตอง” และ “หนักหฤทยั” สวนขอที่ 2. พร่ันใจ และขอที่ 3. 

หว่ันใจ จากบทประพันธที่วา “กระหมา กระเหมนทรวง สั่นซีด พักตรนา” 

94. 1 ใจความสําคัญของบทประพันธขางตน คือ การทําสงครามคร้ังนี้จะเปนเกียรติยศแก

กษัตริยทั้งสอง จึงไดเชื้อเชิญอีกฝายใหมาสูกัน 

95. 1 กตัญู สอดคลองกับเนื้อหาในบทประพันธขางตนมากที่สุด สังเกตจากการแสดง

ความเคารพ นอบนอมตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายตามคติความเชื่อ ซึ่งเปนผูสรางองค

ความรูและถายทอดองคความรูตางๆ รวมถึงแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ

ของครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาอีกดวย  

96. 3 กลวิธีทางวรรณศิลป คือ ใชประโยคคําถาม มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหคิด                  

โดยคําถามที่ใชน้ัน เปนคําถามเชิงวาทศิลปหรือคําถามที่ไมตองการคําตอบ                         

มีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิด 

97. 2 ลักษณะความหมายเปนความหมายตรง หมายถึง สงเสริม 

98. 1 เพียนทองงามด่ังทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย 

ปรากฏภาพพจนอุปมา สวนในขออ่ืนๆ ไมปรากฏภาพพจน  

99. 3 การใชภาพพจนไมปรากฏในบทประพันธ สวนขออ่ืนๆ ปรากฏในบทประพันธ ดังน้ี 

ขอที่ 1. รุทธรส และขอที่ 2. พิโรธวาทัง เนื้อหากลาวถึงรสของวรรณคดีแสดงความ

โกรธ โดยรุทธรสเปนรสวรรณคดีสนัสกฤต สวนพโิรธวาทงัเปนรสวรรณคดีไทย 

และขอที่ 4. คําถามเชิงวาทศิลปเปนกลวิธีการใชคําถามโดยไมตองการคําตอบ 

100. 4 ปฏิปุจฉา เปนกลวิธีการใชคําถามเชิงวาทศิลป โดยกวีใชคําถามโดยไมตองการ

คําตอบ เนื่องจากบริบทของเนื้อหาไมมีใครสามารถใหคําตอบได สวนในขออ่ืนๆ 

กลาวถึงกลวิธีการใชโวหารภาพพจนเปรียบเทียบ 
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ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-NETวิชาภาษาไทย2552 

 
 

 

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

 6. 3  7. 1 8. 2 9. 4 10. 2 

11.  3 12. 1 13. 3 14. 4 15. 3 

16.  1 17. 3 18. 4 19. 3 20. 4 

21.  2 22. 4 23. 2 24. 3 25. 4 

26.  2 27. 1 28. 3 29. 4 30. 1 

31.  4 32. 1 33. 1 34. 1 35. 2 

36.  3 37. 2 38. 4 39. 2 40. 4 

41.  4 42. 3 43. 1 44. 1 45. 2 

46.  2 47. 2 48. 1 49. 1 50. 2 

51.  4 52. 4 53. 2 54. 3 55. 1 

56.  4 57. 2 58. 4 59. 2 60. 2 

61.  3 62. 1 63. 2 64. 2 65. 3 

66.  4 67. 4 68. 3 69. 1 70. 1 

71.  1 72. 3 73. 4 74. 1 75. 2 

76.  3 77. 2 78. 3 79. 3 80. 3 

81.  4 82. 1 83. 4 84. 2 85. 3 

86.  2 87. 1 88. 2 89. 1 90. 3 

91.  2 92. 3 93. 3 94. 1 95. 4 

96.  3 97. 4 98. 4 99. 4 100. 3 
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เฉลยขอสอบ 

ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-O-NET  วิชาภาษาไทย2553 

 
 

 

 1. ก 3 ข  4 2. ก 3  ข 3 3. ก 3 ข 2 4. ก 2  ข 1 5. ก 1 ข 1 

 6. ก 1 ข 2 7. ก 4  ข 3 8. ก 2 ข 4 9. ก 1  ข  4 10. ก 3 ข 2 

11.  2 12. 4 13. 2 14. 2 15. 3 

16.  3 17. 4 18. 4 19. 2 20. 1 

21.  1 22. 1 23. 2 24. 4 25. 1 

26.  4 27. 2 28. 3 29. 1 30. 1 

31.  1 32. 3 33. 1 34. 1 35. 4 

36.  1 37. 2 38. 1 39. 1 40. 4 

41.  3 42. 3 43. 2 44. 3 45. 1 

46.  2 47. 1 48. 3 49. 4 50. 3 

51.  3 52. 1 53. 1 54. 4 55. 3 

56.  1 57. 4 58. 2 59. 2 60. 1 

61.  1 62. 3 63. 1 64. 1 65. 4 

66.  3 67. 4 68. 4 69. 3 70. 4 

71.  2 72. 3 73. 3 74. 3 75. 2 

76.  4 77. 2 78. 3 79. 2 80. 4 

81.  4 82. 4 83. 2 84. 1 85. 1 

86.  3 87. 1 88. 1 89. 1 90. 4 
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