ข้ อสอบ 01 วิชาภาษาไทย
1.ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์ของผูแ้ ต่งคําประพันธ์ตอ่ ไปนี"
“รุ ้งโปรยสี คลี'คาดดาษท้องฟ้ า เพียงปลอบว่าแววหวังยังไม่สิ"น
แม้นโลกมวลล้วนมีแต่สีนิล
เหนือแผ่นดินยังมีรุ้งสี ทอง”
1. จรรโลงใจ
2. ให้กาํ ลังใจ
3. ปลอบประโลมใจ
4. เตือนสติ
2.ข้อใดไม่มีลกั ษณะการเขียนแบบอธิบาย
1. ขาเขาใหญ่มาก ขาโต๊ะสนุ๊กยังเรี ยกพี'เลย
2. เขากินเก่งมาก ถึงได้อว้ นขนาดนี"
3. คําว่ารักเธอที'ฉนั มี แปลว่าฉันจะอยูต่ รงนี"ใกล้ๆเธอ
4. ช่างกําลังติดตั"งเครื' องปรับอากาศในห้องทํางานของผม
3.จิตและกายมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก/ผูท้ ี'จะมีสุขภาพจิต
ดีได้ตอ้ งมีร่างกายที'สมบูรณ์และแข็งแรงด้วย/ในปัจจุบนั นี"เรา
พบว่าการเล่นเทนนิส การฝึ กโยคะ การวิง' การว่ายนํ"า หรื อการ
บริ หารร่ างกายมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพกายและจิตมาก/ถ้าต้องการ
ให้มีสุขภาพกายและจิตดีตอ้ งออกกําลังกายอย่างสมํ'าเสมอ
สาระสําคัญของข้อความข้างต้นอยูท่ ี'ประโยคใด
1. ประโยคที' 1
2. ประโยคที'2
3. ประโยคที3'
4. ประโยคที'4
4.ข้อใดใช้คาํ เชื'อมถูกต้อง
1. นักพูดที'ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกใช้ถอ้ ยคําให้เหมาะสมแก่ผฟู ้ ังและโอกาส
2. นักศึกษาที'ลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด ต้องยืน' คําร้องกับเจ้าหน้าที'
ก่อนสิ"นเดือนกุมภาพันธ์
3. ประเทศที'เกี'ยวข้องระหว่างกรณี พิพาทนี"มีหลายประเทศ
4. แผนงานที'เสนอขึ"นมานี"สอดคล้องแก่เจตนาของคณะกรรมการ
5.ข้อใดไม่ใช่โวหารภาพพจน์
1. พอสองทุม่ อัคเรศเกศสมร เหมือนจันทรนวลผ่องไม่หมองหมาง
2. พร้อมพระขัตติยวงศ์อนงค์นาง แลสล้างดังคณาดาราราย
3. มงกุฎทรงองค์สุดาวิลาวัณย์ สารพันอาภรณ์บวรรัตน์
4. เสาวนียต์ รัสเสร็ จเสด็จจร
ดังจันทรเลื'อนลับกลับวิมาน
6.ข้อใดไม่ใช่การแต่งแบบบุคคลวัต
1. นํ"าเซาะหิ นริ นริ นหลากไหล ไม่หลับเลยชัว' ฟ้ าดินสลาย
2. ราตรี กลีกลพิโรธ หฤโหดกระหึ'มลม
3. เราจะอยูท่ ี'นี'ตลอดไปเพราะเราคือลูกแม่พระธรณี
4. มีทองเท่าหนวดกุง้ แค่น" ีทาํ เป็ นคุยโว
7.คําประพันธ์ในข้อใดใช้อุปลักษณ์
1. ตัวเดียวมาพลัดคู่
เหมือนพี'อยูเ่ ดียวดาย
2. นาคาหน้าดัง' เป็ น
ดูเขม้นเห็นขบขัน

3. นํ"าเงินคือเงินยวง
ขาวพรายช่วยสี สาํ อาง
4.ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสี ยงน้องร้องสัง' ชาย
8.ข้อความต่อไปนี"เป็ นประโยคลักษณะใด
“ดังนั"นข้ออ้างที'วา่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ โดย
ตรงกับเหตุการณ์หรื อการพัฒนาทางการเมืองก็เห็นจะรับฟังได้”
1. ประโยคความเดียว 1 ประโยค
2. ประโยคความเดียว 2 ประโยค
3. ประโยคความรวม 1 ประโยค
4. ประโยคความซ้อน 1 ประโยค
9.ข้อใดเป็ นประโยคความเดียว
1. โครงการบ้านสุดสัปดาห์ของโรงแรมแห่งนี"ช่วยให้คุณหลับ
สบายภายในบ้านสวยท่ามกลางธรรมชาติ
2. งานวันปลาร้าหอมของแม่บา้ นเกษตรกรชาวอยุธยาสําเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
3. เจ้าของแร่ ดีบุกเชื'อว่าทางบริ ษทั รับส่ งแร่ ในประเทศไทยโจรกรรม
สิ นค้านับพันล้านบาทหนีไป
4. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพร่ วมกับสถาบันวิจยั โภชนาการปฏิบตั ิงาน
เพื'อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชาชน
10.ข้อใดเป็ นนํ"าเสี ยงของผูก้ ล่าวข้อความต่อไปนี"
“ความผิดพลาดครั"งนี"เกิดจากความชุ่ยของกรรมการสรรหาที'เป็ น
ตัวแทนพรรคการเมืองดันทุรังสวมบทศรี ธนญชัยตีความกฎหมาย
เข้าทางตนเองโดยไม่คาํ นึ งถึงผลเสี ยหายและความยุง่ ยากที'จะเกิดขึ"น
ในอนาคต”
1. ไม่พอใจคณะกรรมการสรรหา
2. ไม่พอใจการสรรหาที'ไม่เป็ นธรรม
3. ไม่พอใจที'นกั การเมืองเข้าข้างตนเอง
4. ไม่พอใจการตีความกฎหมายของนักการเมือง
11.ข้อใดเป็ นการใช้ภาษาระดับทางการ
1. บ้านเมืองไทยเราดํารงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อม
เพรี ยงอันเข้มแข็ง
2. นายกรัฐมนตรี กาํ ลังบรรยายเรื' องปัญหาเศรษฐกิจ
3. เพราะความไม่สนั ทัดต่อการเมืองเป็ นผลให้บา้ นเมืองเราต้อง
เปลี'ยนรัฐบาลกันอยูเ่ สมอ
4. รัฐบาลแถลงว่านับแต่น" ีเป็ นต้นไปจะจริ งจังกับการแก้ปัญหา
ความยากจน
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12.ข้อใดใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย
1. สถานตากอากาศแห่งนี"เป็ นที'รู้จกั และเป็ นที'นิยมของคนเป็ น
จํานวนมาก
2. เขารู ้สึกละอายใจมากที'ทุจริ ตคดโกงในการสอบ
3. ความเครี ยดนับวันจะเป็ นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมถึงขั"น
วิกฤต
4. ปัญหาสุขภาพจิตเป็ นผลจากความเครี ยดทั"งร่ างกายและจิตใจ
13. “ที'นี'หน่วยวัณโรคเคลื'อนที'” ข้อความนี"มีความหมายกํากวม
เพราะเหตุใด
1. บางคําขาดหายไป
2. ใช้คาํ ที'มีความหมายไม่คลุมกว้างพอ
3. บางคําขาดหายไปและเรี ยงลําดับคําผิดที'
4. ใช้คาํ ที'ความหมายไม่คลุมกว้างพอและเรี ยงลําดับผิดที'
14.ข้อใดมีการใช้วจั นภาษา
1. แกดีใจจนหลัง' ถัง' นํ"าตา
ลูบหลังลูบหน้าด้วยปรานี
2. อยากจะบอกว่ารักสักเท่าฟ้ า หมดภาษาจะพิสูจน์พดู รักได้
3. พอสบพักตร์เณรพยักทันใด ด้วยนํ"าใจผูกพันกระสันหา
4. ธรรมดาว่ารักเขามักรู ้
เพราะตาหูบอกเหตุสงั เกตง่าย
15.ข้อใดไม่เป็ นการเขียนแบบพรรณนา
1. ตั"งแต่จกั รพรรดิลงมาถึงยาจกล้วนได้รับความทรมานจากม่าน
ตาซึ'งไม่ยอมปิ ดและหัวใจซึ'งไม่ยอมระงับในเวลาซึ'งธรรมชาติ
ต้องการให้เรานอน
2. ถ้าต่างคนต่างแผ่ความเมตตาให้ผิวโลกพรําด้วยละอองแห่ง
เมตตาจิตโลกก็จะประสบสันติสุขโดยแท้จริ ง
3. เมื'อปลาเสื อมองเห็นแมลงเล็กๆเกาะนิ'งตามใบหญ้า มันจะเป่ า
ฟองนํ"าเหมือนเด็กเป่ าไม้ซางไปที'นกตัวเล็กๆ
4. งานส่วนหนึ'งของสุนทรภูเ่ ป็ นกลอนบทละคร แต่สุนทรภูก่ ็
มิได้เขียนขึ"นเพื'อการแสดงเสมอไป หากมุง่ ให้อา่ นมากกว่า
16.การเลือกหัวข้อเรื' องเพื'อเขียนรายงานทางวิชาการนั"น ควรเป็ น
หัวข้อที'มีลกั ษณะอย่างไร
1. ผูเ้ ขียนรายงานสนใจมากที'สุด
2. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าเป็ นเรื' องที'ทนั สมัย
3. ผูเ้ ขียนรายงานเห็นว่าหาข้อมูลง่าย
4. ผูเ้ ขียนรายงานทราบมาว่ายังไม่ค่อยมีผใู ้ ดเขียน
17.ข้อใดเป็ นความคิดของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี"
“เอดส์ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพอย่างเดียว แต่เป็ นปัญหาสังคม
เพราะฉะนั"นถ้าชุมชนเข้มแข็ง เราจะแก้ปัญหาเอดส์ได้”
1. เอดส์เป็ นปัญหาสุขภาพที'ตอ้ งการอาศัยสมาชิกของสังคม
ช่วยกันแก้ไข

2. เอดส์ป้องกันได้หากสมาชิกของสังคมร่ วมมือกัน
3. หากแก้ปัญหาเอดส์ได้สงั คมและชุมชนจะเข้มแข้ง
4. หากสังคมไม่มีปัญหา ก็จะไม่มีปัญหาเอดส์
18.ข้อใดแสดงทัศนะที'ประกอบด้วยเหตุผลสอดคล้องกัน
1. คนที'ไม่มีผลงานคือคนที'ทาํ แล้วล้มเหลว หรื อคนที'ไม่ได้ทาํ
เพราะล้มเหลว
2. คนสมัยก่อนเรี ยนหนังสื อที'วงั ละวัด คนสามัญจึงเป็ นคนด้อย
โอกาส
3. ถ้านวนิยายเป็ นปัจจัยสําคัญในการกําหนดนิสยั เราก็น่าจะอ่าน
นิยายอย่างไม่มีขอ้ จํากัด
4. วรรณคดีเป็ นส่วนหนึ'งของวัฒนธรรม หากขาดวรรณคดีก็
เหมือนขาดวัฒนธรรม
19.ประโยคใดใช้ภาษาระดับเดียวกันทั"งหมด
1. คุณพ่อคุณแม่ท"งั หลายต่างต้องการให้บุตรธิดาของตนประสบ
ความสําเร็ จในชีวิต
2. พ่อแม่อยากให้ฉนั เป็ นหมอแต่ฉนั อยากเป็ นครู บา้ นนอก
3. มารดาของข้าพเจ้าเสี ยชีวิตตั"งแต่ขา้ พเจ้ายังเล็กๆคุณพ่อจึงมี
ภรรยาใหม่
4. หนังสื อเล่มนี"มีหวังขายได้เกลี"ยงเพราะรวบรวมวาทะสําคัญๆ
ของผูท้ ี'มีชื'อเสี ยงหลายคน
20.คําใดประกอบด้วยพยางค์เปิ ดทุกคํา
1. แม่มด
2. อําเภอ
3. พ่อครัว
4. ทําเล
21.ข้อใดไม่มีการใช้อุปมา
1. ชนพาลปานนํ"าซึ'ง
เค็มเขียว
2. เพล็ดดอกออกแกมกัน ส่งกลิ'นเพี"ยงเพียงกลิ'นสมร
3. เรี ยบเรี ยงเคียงคูจ่ ร
ดัง' ร่ อนฟ้ ามาแดนดิน
4. สุจริ ตคือกําบัง
ศาสตร์พอ้ ง
22.ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง
1. การพูดโน้มน้าว แม้ไม่มีหลักฐานประกอบที'มีเหตุผลก็พอจะเชื'อได้
2. อาจารย์อนุญาตให้นกั เรี ยนทํารายงานทางวิชาการตามโครงร่ าง
ที'เสนอมา
3. พรานป่ าล่าช้างเพื'อเอางาอย่างอํามหิ ต
4. เขาไม่ได้ตอ่ สู ้ตามที'ประกาศไว้อย่างสมศักดิMศรี
23.ข้อใดเป็ นคําถามเชิงวาทศิลป์
1. ไฉนเจ้าจึงไม่เหมือนเก่าแกล้งนัง' เฉยให้เหิ นห่างอย่างผูอ้ ื'นฉะนี"
2. เอ็งประลมล่อด้วยลิ"นลมคารมอ้างเอาเล่ห์ไหนจนพระลูกกูน" ีมา
หลงใหลให้สองพระหลาน
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3. ขณะเมื'อพระลูกรักจักสละพระหลานเราให้เป็ นทาสแก่พฤฒาจารย์
ผูน้ " ีผอ่ งใสบริ สุทธิMเปรมปรี ดM ิหรื อมัวหมอง
4. ควรและหรื อบพิตรมาปลิดปลดพระโอรสทั"งสององค์ให้เป็ น
ทาสขาดแก่อาจารย์พน้ วิสัยจะให้ทานนี"แล้วแล
24.คําประพันธ์ตอ่ ไปนี"มีภาพพจน์ตามข้อใด
“วางรากศิลารัก
สลักดวงชีวาวัน
ขอเพียงเราอยูค่ ูก่ นั
ผูกพันตราบสิ"นดินฟ้ า”
1. อุปมา อติพจน์
2. อุปลักษณ์ อติพจน์
3. บุคคลวัต อุปลักษณ์ 4. บุคคลวัต อติพจน์
25. คําประพันธ์น" ีมีน" าํ เสี ยงตามข้อใด
“หากใจเจ้าบริ สุทธิM งามผุดผ่อง ปากเขาที'ป่าวร้องไม่เสี ยหาย
ดีหรื อชัว' ตนรู ้ตนไปจนตาย
ใช่จะคลายเสื' อมค่าราคาคน”
1. ให้กาํ ลังใจ
2. ตําหนิ
3. ตักเตือน
4. สัง' สอน
26.ข้อใดเป็ นการเขียนประกาศที'ถูกต้อง
1. อยากชมพระอาทิตย์ข" ึนที'เขาพระนาง รี บติดต่อ ทางชุมนุมรับ
เพิม' อีกหนึ'งคันรถเท่านั"น
2. บริ ษทั เครื อต่างประเทศ ต้องการผูร้ ่ วมงานทั"งชายและหญิง
เงินเดือนดี งานมัน' คง โทร.12345
3. กระเป๋ าสตางค์ของใครหายมารับคืนได้ที'ห้องอาจารย์ใหญ่
4. ให้กเู้ งินสําหรับพ่อค้าแม่คา้ ที'ขายอาหาร รายละ 5,000 บาท
ส่งคืนรายวัน ไม่ตอ้ งมีบุคคลคํ"าประกัน
จากข้ อความข้ างต้ น ตอบคําถามข้ อ27-28

29.ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทุกเสี ยง
1. จับลงตรงพักตร์ภูวเรศ
2. เสี ยงนุชพี'ฤๅใคร ใคร่ รู้
3. แล้วโบกบินไปโดยบูรพา
4. พระผวาตื'นขึ"นด้วยพลัน
30.ข้อใดเป็ นการใช้คาํ ซํ"าเพื'อยํ"าความหมาย
1. ประสานบอกน้องให้เดินช้าๆ
2. ดีๆชัว' ๆเขาก็แม่ลูกกัน
3. สมรเถียงแม่เสี ยงฉอดๆ
4. พบกันบ่ายๆแถวๆหน้าตลาด
31.“ดํา” ในคําใดมีความหมายต่างจากอื'น
1. ดําดิน
2. ดําหัว
3. ดําปื น
4. ดํานา
32.ข้อใดใช้คาํ ถูกต้อง
1. แม่ครัวเฉื อนหนังปลาออกจากเนื"อ
2. เขาหัน' มะเขือเทศเป็ นแว่นๆ
3. พ่อครัวฝานเปลือกมะม่วงอย่างชํานาญ
4. เขาเจียนใบตองให้เป็ นฝอย
33.ข้อความที'ขีดส้นใต้ในข้อใดมีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบได้อย่างเดียว
1. “ระวังดีๆนะ อย่างเพิง' เหวี'ยงแห”
2. “ฉันเชื'อว่าเขาล้วงคองูเห่าได้”
3. “เธออุตส่ าห์ทอดสะพานให้แล้ว ทําไมไม่เดินหล่ะ”
4. “ดูสิเขาเข้าณานเสี ยแล้ว แทนที'จะจดคําบรรยาย”
34.ภาษาหนังสื อพิมพ์ขอ้ ใดมีการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ขียนข่าว
1. สาวน้อยใจแม่ ตื'นเช้าแปรงฟันด้วยลูกปื น
2. ถัว' เขียวและกระเทียมไทย ถูกญี'ปนตี
ุ่ ตลาดยับ
3. จับสี' ตาํ รวจยิงทิ"งชาวบ้าน ตายสี' บาดเจ็บสาม
4. แม่สารภาพ บทเรี ยนราคาแพง มีลูกไม่เลี"ยงเอง
35.ข้อใดแฝงเจตนาเช่นเดียวกับคําขวัญนี"
“ทิง" ขยะไม่เป็ นที' หมดราศีไปทั"งเมือง”
1. นํ"ามันมีนอ้ ย ใช้สอยจงประหยัด
2. ตัดไม้ทาํ ลายป่ า นํ"าท่าจะขาดแคลน
3. หนึ'งเสี ยงของท่าน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย
4. ประหยัดไฟวันละนิด ช่วยเศรษฐกิจเป็ นล้าน”
36.ข้อใดเรี ยงลําดับคําได้เหมาะสมที'สุด
1. เมื'อถึงฤดูสารทในประเทศอินเดียมีคติถือกันว่าผูม้ ีอาชีพกสิ กรรม
จะเก็บพืชพันธ์ธญ
ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับไหว้
บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว

“แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกําลังถูกโรคอ้วนรุ มเร้าอันเป็ นผลมาจาก
การกินฟาสต์ฟดู้ จึงร่ วมกันจัดประกวดการลดนํ"าหนักเพื'อขจัดความ
เสี' ยง เป็ นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นประโยชน์ของการลดนํ"าหนัก
มากกว่าที'จะปล่อยให้ตวั เองอ้วนต่อไป
27.ข้อใดคือจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนข้อความข้างต้น
1. เตือนว่าเด็กไทยกําลังมีปัญหาจากโรคอ้วน
2. ชี"ให้เห็นความสําคัญของการลดนํ"าหนัก
3. ประชาสัมพันธ์การประกวดการลดนํ"าหนัก
4. บอกสาเหตุและทางการแก้ไขโรคอ้วนของเด็กไทย
28.“ความเสี' ยง” ในข้อความข้างต้นหมายถึงสิ' งใด
1. ความเสี' ยงในการเป็ นโรคอ้วน
2. ความเสี' ยงจากอันตรายอันเกิดจากโรคอ้วน
3. ความเสี' ยงจากอันตรายจากการลดนํ"าหนัก
4. ความเสี' ยงจากการกินอาหารฟาสต์ฟดู้
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2. มีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทในประเทศอินเดียผูท้ ี'มีอาชีพกสิ กรรม
จะเก็บพืชพันธ์ธญ
ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับ
ไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว
3. ในประเทศอินเดียมีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทผูม้ ีอาชีพกสิ กรรม
จะเก็บพืชพันธ์ธญ
ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนมสําหรับ
ไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว
4. ผูท้ ี'มีอาชีพกสิ กรรมมีคติถือกันว่าเมื'อถึงฤดูสารทในประเทศ
อินเดียจะเก็บพืชพันธ์ธญ
ั ญาหารที'ออกผลครั"งแรกไปทําขนม
สําหรับไหว้บรรพบุรุษที'ล่วงลับไปแล้ว.
37.ข้อใดใช้สาํ นวนไม่ถูกเหมาะสม
1. ผมกลัวเขาอยูเ่ หมือนกัน แต่กท็ าํ ใจดีสู้เสื อ
2.เขาเขียนบทความยาวสิ บหน้า แต่น" าํ ท่วมทุง้ ผักบุง้ โหรงเหรง
3. เขาไม่มีพวกพ้องให้พ' งึ อาศัย เป็ นคนหัวเดียวกระเทียมลีบแท้ๆ
4. เขาเป็ นคนขวานผ่าสาก ชอบพูดจาว่าคนอื'นอยูเ่ สมอ
38.คําประพันธ์ในข้อใดที'ผอู ้ า่ นได้สมั ผัสทั"งภาพและเสี ยง
1. บ้านข้าอยูบ่ นดอย
เมฆหมอกลอยเต็มฟ้ า
2. ไผ่ซออ้อเอียดเบียดออด ลมลอดไล่เลี"ยวเรี ยวไผ่
3. ลมทะเลยะเยือกเย็น
เดือนนั"นเป็ นเหมือนภาพเธอ
4. เห็นขาขาววาวแวมอยูห่ ่างกลาง ใครยลนางเห็นหน้าจะปรานี
39.ข้อใดเล่นสัมผัสสระ
1. คํานึงนุชนาฎเนื"อ นวลสมร
2. สู ้เศิกสุดเศิกสาร ส่งสร้อง
3. ยังเหล่าลดาวัลย์ สุวคันธบุปผา
4. แสงส่องผ่องลํ"ากําจาย อบอายคันธินกลิ'นฟ้ า
40.คําประพันธ์ในข้อใดใช้อุปมาเป็ นภาพพจน์ดงั ตัวอย่างนี"
“พระตรี โลกนาถแผ้ว เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร
พี'นอ้ ง”
1. ดังตรลบโลกแล้
ฤๅบ่ร้างรู ้แพ้
ชนะผูใ้ ดดาล
ฉงนนา
2. สองฝ่ ายหาญใช่ขา้
คือสี หสู ้สีหกล้า
ต่อแกล้วในกลาง
สมรนา
3. เห็นประภาพเจ้าช้าง เชี'ยวกว่าเชี'ยวเหลืออ้าง
เอิกอื"ออัศจรรย์
ยิง' นา
4. กองทัพตามกันเต้า
เสี ยงสนัน' สัน' เทา
พ่างพื"นไพรพัง
เพิกฤา
41.ข้อใดมีการใช้สญ
ั ลักษณ์
1.ผลัดแผ่นดินเปลี'ยนราชย์ เยียววิวาทชิงฉัตร
2.ดัง' ฉะลอบัณฆุกมั พลศิลาลาดเลิศแล้วมาลอยลง
3.ฟังเทศน์หาวนอน ดูละครตาสว่าง

4.นํ"าตาเปรี ยบเสมือนเพื'อน คอยตักเตือนกระตุน้ ใจ
42. “ธรรมดาว่าสตรี น" ีเป็ นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล มีมจั ฉริ ยะมืดมน
คือตัวมาร ยามเมื'อสามีจะทําทานมักทําลายด้วยแยบคาย คอยค้อน
ติงเข้าทักท้วงให้ทอดทิง" เสี ยศรัทธาผล มาตรแม้นและว่าอาตมะ
จะรุ กร้นโลภเข้าไปขอ ยิง' พระปิ ยบุตรน้อยหน่อผูแ้ นบอกที'ไหน
พระนางเธอจะยอกยกซึ'งพระปิ ยบุตร ทานบารมีน่าจะเสี ยทีท" งั
สองทา4...”
จากคําประพันธ์ขา้ งต้นมีลกั ษณะเด่นในด้านใดมากที'สุด
1. การใช้อุปลักษณ์
2. การใช้สญ
ั ลักษณ์
3. การใช้อุปมา
4. การเปรี ยบเทียบเกินจริ ง
43. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์
1. ยามคํ'ายํา' ไปกับสายฝน ตามเสี ยงอึ'งอึงอลดังหนาแน่น
2. สวบสาบยวบยาบเหยียบราบแบน โลดแล่นหลืบหลุบตะครุ บคว้า
3. สบายนิดหนึ'งที'ฝันก็พลันรุ่ ง ตื'นสะดุง้ เขาประดังระฆังก้อง
4. เห็ดเผาะกรอบขบอร่ อยดี
แกงแซ่บอีหลีกบั หน่อไม้
44 “อาจต่ออาจเข้ารุ ก อุกต่ออุกเข้าร้า กล้าต่อกล้าชิงบัน' กลัน' ต่อกลัน'
ชิงรอน ศรต่อศรยิงปื นปื นต่อปื นยิงยัน กุทณั ฑ์ตา่ งตอบโต้ โล่ตอ่
โล่ตอ่ ตั"ง…..” คําประพันธ์ขา้ งบนนี" เด่นที'สุดในแง่ใด
1. บรรยายเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ ว
2. ใช้คาํ ที'แสดงการเคลื'อนไหวอย่างรวดเร็ ว
3. ใช้คาํ ที'ทาํ ให้เกิดความฮึกเหิ ม
4. เล่นคําและเล่นสัมผัสทําให้เห็นภาพชัดเจน
อ่านข้ อความที&กาํ หนดให้ ต่อไปนี+ แล้วตอบคําถามข้ อ 45-46
ค่านิยมในการตามสังคมตะวันตกหรื อตามวัฒนธรรมตะวันตกนี"
ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนไทยจนกลายเป็ นสภาพจิตแบบผูต้ าม
และผูร้ ับ เวลามีอะไรใหม่ๆก็จะคอยมองแบบเตรี ยมตัวรับ ถ้าใครรับ
ก่อนคนนั"นก็เรี ยกว่าเก่ง นําหน้า ทันสมัย
ความคิดของเราเกี'ยวกับการเจริ ญแบบฝรั'ง จึงหมายถึงการมีกินมี
ใช้แบบฝรั'ง ไม่ใช่ทาํ ได้อย่างฝรั'ง เราจึงไม่เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ แต่เป็ นผู ้
ตามและผูร้ ับอยูเ่ รื' อยไป
ฉะนั"นเวลานี"จึงต้องปลูกจิตสํานึกของคนไทยโดยเฉพาะเด็กให้มี
ความเป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูใ้ ห้ ความเป็ นผูน้ าํ จะเกิดขึ"นได้ตอ่ เมื'อมีอะไร
ให้แก่ผอู ้ ื'น เมื'อเราจะรับจากเขาเราต้องเป็ นผูต้ าม พอเรามีจะให้เราก็
เป็ นผูน้ าํ ทันที เพราะคนที'จะรับเขาก็ตอ้ งคอยดูแลเราแล้วเขาก็ตอ้ ง
ตามเรา
45.ข้อความข้างต้นผูเ้ ขียนใช้น" าํ เสี ยงอย่างไร
1.ชี"แจงและขอร้อง
2.เสี ยดสี และสัง' สอน
3.ชี"แจงและแนะนํา
4.สัง' สอนและแนะนํา
(5)

51.การที'เด็กไทยที'พอ่ แม่ส่งไปเรี ยนต่างประเทศตั"งแต่ยงั เด็ก เมื'อเติบโต
ในประเทศไทยจึงพูดภาษาไทยไม่ชดั เจน แสดงให้เห็นลักษณะของ
ภาษาตามข้อใด
1. ภาษาเปลี'ยนได้ตามสภาพแวดล้อม
2. ภาษาย่อมแตกต่างกันตามเชื"อชาติ
3. ภาษามักจะสะท้อนภาพสังคมนั"นๆ
4. ภาษาเป็ นวัฒนธรรมทางสังคม
52.ภาษามีการเปลี'ยนแปลงมีลกั ษณะเช่นใด
1. ภาษาไทยในปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า “มัน” “มีความ” ขึ"นต้นคําหรื อ
ประโยต
2. “พอ”เมื'อเปลี'ยนเสี ยงวรรณยุกต์เป็ น “พ่อ” จะมีความหมายต่างไป
3. เมื'อเด็กไทยเติบโตในต่างประเทศ จะทําให้พดู ภาษาไทยไม่ได้
เลยหรื อพูดได้นอ้ ย
4. ภาษาไทยประกอบเป็ นหน่อยที'ใหญ่ข" ึนไม่รู้จบ เป็ นพยางค์
คํา ประโยค และข้อความ
53.ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคําว่า นํ"า
1.ไฟ
2.ผัว
3.คือ
4.เบี"ย
54.ข้อใดมีคาํ ที'เป็ นพยางค์
1. แป้ ง ใคร ไป ไหม
2. ใจ หนา กระ ม้าม
3. ไส นะ ทํา มา
4. สาก ปา ละ ทาง
55.ข้อใดมีคาํ ไม่ออกเสี ยงควบกลํ"า
1. ขลุกขลัก ขวักไขว่ ขวนขวาย
2. นิทรา จันทรา อินทรา
3. ปรุ โปร่ ง ประปราย ปราบปราม
4. กนกแก้ว กราบกราน กลับกลอก
56.ประโยคต่อไปนี"มีพยางค์เปิ ดกี'คาํ ไก่ของเขาขันไพเพราะ
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
57.ข้อใดใช้คาํ ไม่ตรงความหมาย
1. อาจารย์สมชายท่านเป็ นพหูสูต คุณอ่านเรื' องอะไรไม่เข้าใจก็
ถามท่านได้ทุกเรื' อง
2. คนสมถะอย่างอาจารย์ชยั นาท ใครอย่าไปขอร้องอะไรท่านเลย
ท่านไม่ช่วยหรอก
3. บ้านเล็กๆหลังนั"นอาจารย์มงคลอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวอย่าง
สันโดษ ไม่คอ่ ยติดต่อกับใคร
4. บ้านของอาจารย์ปรมะค่อนข้างเล็ก ไม่มีของใช้อะไรในบ้านเลย
ท่านค่อนข้างอัตคัด
58.คําประสมทุกคําในข้อใดมีส่วนประกอบเหมือนคําว่า “ถือดี”
1. คิดร้าย คิดคด
2. พิมพ์ดีด กันสาด
3. ห่อหมก ต้มยํา
4. เรี ยงเบอร์ ย่อความ

46.ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์หลักของผูเ้ ขียน
1. เรี ยกร้องให้คนไทยใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ความเจริ ญในสังคม
ไทย
2. อธิบายสภาพของสังคมไทยที'รับเอาความเจริ ญแบบตะวันตก
มาโดยไม่ย"งั คิด
3. ชี"โทษของค่านิยมในการตามค่านิยมตะวันตก ซึ'งก่อให้เกิดการ
แข่งขันโอ้อวดกัน
4. แสดงข้อเท็จจริ งเกี'ยวกับสภาพจิตใจของคนไทยที'มีลกั ษณะ
เป็ นผูต้ ามและผูร้ ับ
47.ข้อใดเป็ นประเด็นโต้แย้งในข้อความต่อไปนี"
“ในการดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมปัจจุบนั เราควรรับรู ้วา่ สภาพ
ความเป็ นจริ งนั"นเป็ นอย่างไร สังคมมีแต่ความรุ นแรงผูค้ นพูดจา
หยาบคายและมีเรื' องผิดศีลธรรมอยูเ่ ต็มบ้านเต็มเมืองแล้วทําไม
ต้องปกปิ ดไม่ให้เรื' องราวเหล่านี"ไปปรากฏอยูใ่ นสื' อ”
1.สื' อควรสะท้อนแต่ส'ิ งที'ดีหรื อไม่
2.สังคมไทยมีแต่ความรุ นแรงจริ งหรื อไม่
3.สื' อเป็ นสิ' งจําเป็ นต่อสังคมไทยจริ งหรื อไม่
4.สื' อควรเสนอทุกสิ' งตามที'เป็ นจริ งในสังคมหรื อไม่
48.ข้อใดกล่าวถึงสังคมไทยต่างยุคกับข้ออื'น
1. อยุธยาโสภิตพ้น
มาแปลง เป็ นฤๅ
ฤๅว่าบุญเพรงแสดง
พระสร้าง
2. อยุธยายศยิง' ฟ้ า
ลงดิน แลฤๅ
อํานาจบุญเพรงพระ
ก่อเกื"อ
3. โกสิ นทร์บุรินทร์รัตนอ้าง ไอศวรรย์ สวรรค์ฤๅ
ยศยิง' อยุธยาอัน
ล่วงแล้ว
4. อยุธยายศล่มแล้ว
ลอยสวรรค์ ลงฤๅ
สิ งหาสน์ปรางค์รัตนาบรร- เจิดล้า
49.ข้อใดอนุมานได้จากคําประพันธ์ตอ่ ไปนี"
“เรไรระหริ' งร้อง จักจัน' สนัน' กลาง
วนเวศประหนึ'งนาง ดุริยขับจําเรี ยงถวาย”
1. กวีเดินทางไปทําสงคราม
2. นางร้องเพลงไพเราะมาก
3. นางอันเป็ นที'รักได้จากไป
4. นางเป็ นสตรี ที'งดงาม
50.ข้อใดตรงกับหลักคําสอนในวรรณนากาลามสูตรมากที'สุด
1. แก้สงั คมปมใดใช้วิชา
และความกล้าเริ' มทําจงจําไว้
2. พวกจํานองไร่ นามาเล่นหวย ไม่มีรวยหลอกนะเจ้าอย่าเฝ้ าหลง
3. โทษการดื'มนํ"าเมาเราก็รู้
พ่อ แม่ ครู กล่าวไว้ในคําสอน
4. ยินด้วยหูดูดว้ ยตาอย่าเยื"องยัก แจ้งประจักษ์ท"งั หลายด้วยใจตน
(6)

59.ข้อใดไม่ใช่คาํ สมาสสนธิ ทั"งหมด
1. พลเมือง คุณค่า ผลไม้ ทุนทรัพย์
2. วิชา วิทยากร วัฒนธรรม มกราคม
3. ประชากร ภรรยา กีฬา อนามัย
4. ภูมิลาํ เนา นิพพาน ขจรขจาย ราชดําเนิน

65.ข้อใดเป็ นประโยคความรวม
1. นายแพทย์จะมาตรวจร่ างกายให้นกั เรี ยนบ่ายวันนี"
2. เราจะทําอย่างไรให้เรี ยนหนังสื อเก่ง
3. เขาพูดเร็ วจนฉันฟังไม่รู้เรื' อง
4. เขากินข้าวแล้วเขาก็ไปโรงเรี ยน
66.ข้อใดเป็ นประโยคที'ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
1. ผลงานเหล่านี"มีการรวบรวมโดยคณะศิลปรรมศาสตร์
2. บทบาทของตํารวจผูด้ าํ รงสันติภาพได้แก่การให้ความยุติธรรม
ต่อประชาชน
3. อาจารย์ร่วมมือกันประชุมรักษาไว้ซ' ึงมาตรฐานของการศึกษา
4. มันเป็ นการสมควรอย่างยิง' ที'อาจารย์จะดํารงไว้ซ' ึงจรรยาบรรณ
67.ข้อใดเป็ นประโยคความซ้อน
1. เขากินข้าวก่อนฉันไปโรงเรี ยน
2. เขาเดินไปโรงเรี ยนทุกวันเป็ นการออกกําลังกาย
3. ฉันชอบไปโรงเรี ยนแต่เช้าทุกวัน
4. เขาเดินไปโรงเรี ยนกับฉันทุกวันเวลา 07.00 น.
68.ประโยคข้อใดไม่มีสาํ นวนต่างประเทศ
1. เราควรเลือกซื"อผักที'มีรูพรุ นจากการถูกแมลงกัดกิน
2. ในอดีตแหล่งนํ"าของไทยมีพอเพียงต่อการใช้ประโยชน์
3. ดิฉนั เต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที'
4. คนเราจะเห็นข้อบกพร่ องของตัวเองยาก
69.ข้อใดใช้สาํ นวนต่างประเทศ
1. ผูบ้ ริ โภคอเมริ กาเห็นว่าโยเกิร์ตที'ทาํ จากนมวัวมีรสชาติดีที'สุด
2. การสื' อสารเป็ นกิจกรรมที'เราต้องเกี'ยวข้องอยูเ่ ป็ นนิ จ
3. เยาวราชเป็ นย่านที'ปนเปื" อนไปด้วยมลพิษทางอากาศมากที'สุด
4. ใจของมนุษย์มีความซับซ้อนเกินกว่าจะสัมผัสได้
70.ข้อใดเป็ นสระเสี ยงยาวทั"งหมด
1. ทําบุญทํากรรม
2. จับได้ไล่ทนั
3. นํ"าตาลเคี'ยวเหนียวหนืด 4. ผักสดผลไม้
71.คําว่า อีก ในข้อใดออกเสี ยงยาว
1. ลองอีกทีดีไม๊
2. จงทําต่อไปอีก
3. ไม่มีอีกแล้ว
4. ขออีกสองสามอันได้ไหม
72.ข้อใดไม่มีสระประสม
1. เขาถือของไปท่องเที'ยว 2. เขามองมือเธอสัน'
3. เขาวางยาเบื'อหนู
4. เขาไม่ชอบเดินคนเดียว
73.ข้อใดออกเสี ยงสระเหมือน คําว่า ร่ องรอย
1. ร้องเรี ยก
2. ร้างลา
3. โป้ งป้ าง
4. เก้งก้าง

จากข้ อความต่ อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 60 - 62
“มีโฆษณาในวารสารฉบับหนึ'งเขียนว่า กล่องกระดาษชนิดเติม
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับใส่ของเหลวที'ใช้อย่างแพร่ หลายในประเทศที'
พัฒนาแล้ว เพราะกล่องชนิดนี"จะช่วยให้มีขยะน้อยมากกว่ากล่องแบบ
เดิม ปัญหาสิ' งแวดล้อมก็จะลดน้อยลงด้วย กล่องเหล่านี"ขนส่งไปได้
คราวละมากๆ จึงช่วยประหยัดพลังงานที'จะสู ญเสียไปในแต่ละเที'ยว”
60.ข้อความต่อไปนี"มีคาํ ซ้อน และคําประสมอย่างละกี'คาํ ตามลําดับ
1. 4 คํา 2 คํา
2. 1 คํา 2 คํา
3. 2 คํา 1 คํา
4. 2 คํา 2 คํา
61.ข้อความดังกล่าวมีการอธิบายในลักษณะใด
1. การเปรี ยบเทียบ
2. การสรุ ปผล
3. การชี"เหตุผลสัมพันธ์กนั 4. การให้คาํ นิยาม
62.จากข้อความดังกล่าวอนุมานได้วา่ อย่างไร
1. ควรเปลี'ยนมาใช้กล่องกระดาษชนิดใหม่มากขึ"น
2. กล่องกระดาษชนิดใหม่ช่วยให้ส'ิ งแวดล้อมดีข" ึน
3. ประเทศที'พฒั นาแล้วเปลี'ยนมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดใหม่ที'ช่วย
รักษาสิ' งแวดล้อม
4. กล่องกระดาษชนิดใหม่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษา
สิ' งแวดล้อมในประเทศที'พฒั นาแล้ว
63.ข้อความต่อไปนี"ใช้กลวิธีในดารโน้มน้าวใจตามข้อใด
“คนเราไม่ควรพูดเพราะอดไม่ได้ที'จะพูด เราควรพูดเฉพาะสิ' ง
ที'เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ื'น เนื"อหาที'พดู ต้องมีสาระสําคัญมีหลักการ
ที'ดี มีคุณค่าแก่การฟัง จึงจะส่ งเสริ มบุคลิกภาพและความน่าเชื'อถือ
ให้แก่ผพู ้ ดู ”
1. แสดงให้เห็นความน่าเชื'อถือของผูเ้ ขียน
2. แสดงให้เห็นความหนักแน่ของเหตุผล
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงอารมณ์ร่วม
4. แสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีดา้ นเสี ย
64.ข้อใดเป็ นได้ท"งั วลีและประโยค
1. คณะกรรมการพิจารณาร่ างหลักสูตรพื"นฐาน
2. คณะกรรมการหลายท่านอยูพ่ ร้อมกัน
3. คณะกรรมการต่างก็แสดงความคิดเห็นต่างๆ
4. คณะกรรมการตรวจดูผลงาน
(7)

80.ข้อใดมีการใช้ภาษาแสดงเหตุผลแบบเหตุไปสู่ผล
1. ต้นร้าย ปลายดี
2. หน้าเนื"อ ใจเสื อ
3. รักดีหามจัว' รักชัว' หามเสา
4. หัวล้านได้หวี

74.ข้อใดไม่มีตวั สะกด
1. เธอเบื'อหน้าฉันแล้ว 2. เขาว่าผัวเขาไม่กล้า
3. ที'นานี"เธอซื"อต่อมา
4. แก่ไปก็ไม่มีใครสนใจ
75.ข้อใดมีความหมายนัยตรงทุกคํา
1. ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ 2. ไม้นวม ไม้แข็ง ไม้ออ่ น
3. ไม้เลื"อย ไม้ลม้ ลุก ไม้ยนื ต้น 4. ไม้อดั ไม้หมอน ไม้เรี ยว
76.ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีเครื' องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ในห้องทรงงาน
3. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงขอบพระทัย
ประชาชนที'มารับเสด็จ
4. ปี นี"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
77.ข้อใดใช้ราชาศัพท์ผิด
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะของ
ประธานนาธิบดีประเทศสหรับอเมริ กา
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯให้รับ
นายสมชาย ชายชาติ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยให้
เป็ นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
3. ในพุทธศักราช 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระดําเนินบนลาดพระบาท
ไปสู่ที'ประทับรับรอง
78.ข้อความต่อไปนี"ตรงกับสํานวนใด
“มีขา่ วลือว่า นักร้องวงเอช ไปร้องเพลงให้เด็กด้อยโอกาสฟัง
และมอบเงินส่วนตัวเป็ นเงิน ๑ล้านบาท น่าจะเป็ นการปล่อยข่าว
เพื'อสร้างกระแสกระตุน้ ให้ยอดเปิ ดตัวอัลบัมใหม่ที'กาํ ลังจะวาง
แผงเดือนหน้าพุง่ สูงขึ"น”
1. กวนนํ"าขุน
2. โยนหิ นถามทาง
3. หว่านพืชหวังผล
4. ปากคนยามกว่าปากกา
79.ข้อใดมีการแสดงเหตุผล
1. นกน้อยทํารังแต่พอตัว
2. มือไม่พายเอาเท้ารานํ"า
3. คบคนให้ดูหน้า ซื"อเสื" อผ้าให้ดูเนื"อ
4. มือถือสาก ปากถือศีล

จากข้ อความต่ อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 81 - 82
“(1)หลักการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรมีความสําคัญเกี'ยวข้อง
โดยตรงกับการแบ่งสรรทรัพยากร (2)องค์กรจําเป็ นที'จะต้องเข้าใจ
หลักในการแบ่งสรรทรัพยากรให้ถูกต้อง (3)เพื'อให้วิสยั ทัศน์ของ
องค์กรบรรลุตามเป้ าหมาย(4) และพนักงานปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตรง
เป้ าหมาย”
81.ข้อใดเป็ นสนับสนุนและข้อสรุ ปตามลําดับ
1. ข้อ (1)และ(2)
2. ข้อ (1)และ(4)
3. ข้อ (2)และ(3)
4. ข้อ (3)และ(4)
82.ข้อความดังกล่าวใช้การอธิบายแบบใด
1. การนิยาม
2. การสรุ ปผล
3. การชี"เหตุผล
4. การอธิบายตามลําดับขั"นตอน
83.ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล
1. ขอให้นกั เรี ยนทุกท่านเขียนชื'อ และรหัสในกระดาษคําตอบทุก
แผ่นด้วย
2. ถ้าบุรุษไปรษณี ยเ์ อาจดหมายมาส่ง ลุงแดงช่วยลงชื'อรับให้ดว้ ย
นะจ๊ะ
3. ดิฉนั ขอเรี ยนที'ประชุมว่า ดิฉนั หนักใจมาก เพราะเขาโกหกทั"ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานหลายครั"งแล้ว
4. ขอให้พี'นอ้ งเกษตรกรทั"งหลายตระหนักถึงมลภาวะที'เกิดจาก
การใช้สารเคมี และพยายามใช้แต่ปยอิ
ุ๋ นทรี ยเ์ ท่านั"น
84.ข้อความต่อไปนี"แสดงทัศนะประเภทใด
“ประกันสังคมขยายสิ ทธิ ให้ครอบครัวลูกเมียเบิกเงินเพิม' เติมได้
มากขึ"นจากที'กาํ หนด”
1. ทรรศนะเชิงคุณค่า
2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ ง
3. ทรรศนะเชิงความเชื'อ 4. ทรรศนะเชิงนโยบาย
85.ข้อความต่อไปนี"มีการบรรยายแบบใด
“ใบตองเปิ ดประตูดงั ผลัวะ ทั"งเกสร และบุปผา หน้าซีดเผือด
ใบตองมองบุปผาอย่างแค้นใจ เดินก้าวยาวๆสามก้าวเข้าไปหาทั"ง
คู่ ก่อนตะโกนด่าเสี ยงดัง เงื"อมือขึ"นบนอากาศก่อนจะตวัดลงบน
แก้มใสของบุปผาเสี ยงดังก้องไปทั"งห้อง”
1. บรรยาย
2. พรรณนา
3. อธิบาย
4. พรรณนาและอธิบาย
(8)

86.ข้อใดเป็ นแนวคิดของผูเ้ ขียนข้อความต่อไปนี"
“ถ้าหากคําพยากรณ์เกี'ยวกับการขยายตัวของประชากรโลกเป็ น
ความจริ ง และแบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ไม่เปลี'ยนแปลง ทั"ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกไ็ ม่อาจช่วยให้สภาพความเสื' อมโทรม
ของสิ' งแวดล้อมฟื" นตัวกลับคืนมาได้ หรื อแม้แต่ความยากจนที'เกิด
ขึ"นกับคนส่วนใหญ่ในโลก คงจะไม่เปลี'ยนแปลงไปในทางที'ดีข" ึน”
1. อนาคตของโลกกําลังจะถดถอยเพราะประชากรเพิม' มากขึ"น
2. สิ' งแวดล้อมและความยากจนเป็ นปัญหาที'แก้ไม่ได้
3. อนาคตเปลี'ยนแปลงได้ถา้ คนเราเปลี'ยนแปลงการกระทํา
4. เราไม่สามารถหลีกเลี'ยงปัญหาสิ' งแวดล้อมได้ในอนาคต

จากบทประพันธ์ ต่อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 90-91
“กระเต็นกระตั"วตื'น
แตกคน
กระจิบกระจาบปน
แปลกเปล้า
กระสากระสังสน
เสี ยดสักสู่แฮ
กระรอกกระเรี ยนเข้า
ย่องหย้องอาหาร”
90.คําประพันธ์น" ีแต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด
1. โคลง
2. ฉันท์
3. กาพย์
4. กลอน
91.คําประพันธ์ขา้ งต้นมีลกั ษณะเด่นตามข้อใด
1. ภาพพจน์
2. สัมผัสพยัญชนะ
3. สัมผัสสระ
4. คําตายแทนคําเอก
92.คําในประพันธ์น" ีคือคําใดเป็ นการใช้คาํ ตายแทนคําเอก
1. คน
2. แปลก
3. สู่
4. หย้อง
93.ข้อความต่อไปนี"แสดงลิลาคําประพันธ์แบบใด
“อันนางโฉมยงค์องค์น" ี ลํ"าเลิศนารี ในแหล่งหล้า
นวลละอองผ่องพักตร์ โสภา ดังจันทราทรงกลดหมดราคี”
1. เสาวรจนี
2. นารี ปราโมทย์
3. พิโรธวาทัง
4. สัลปังคพิสยั

อ่านข้ อความต่ อไปนีแ+ ล้วตอบคําถามข้ อ 87 - 88
“ลักษณะหนึ'งของวรรณคดีไทยโบราณ คืองานสร้างสรรค์ข" ึน
จากจินตนาการ คนอ่านในสมัยก่อนต่างก็นิยมเรื' องที'แสดงจินการ
ลึกซึ"งกว้างไกลห่างไกลจากชีวิตจริ ง วรรณคดีส่วนใหญ่จึงมีเนื"อหา
เกี'ยวกับเรื' องดังกล่าว หากผูอ้ า่ นในปั จจุบนั เข้าใจลักษณะนี"ของ
วรรณคดีไทย ก็จะไม่อา่ นอย่างคาดหวังข้อเท็จจริ งทั"งหมด”
87.ผูเ้ ขียนมีจุดประสงค์ตามข้อใด
1. แนะวิธีอา่ นวรรณคดีไทย
2. บอกลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย
3. อธิบายลักษณะเนื"อหาของวรรณคดีไทย
4. บอกความแตกต่างของวรรณคดีไทยโบราณและวรรณคดี
ปัจจุบนั
88.ข้อใดเป็ นการแสดงข้อเท็จจริ ง
1. การอยูร่ วมกันมากคนในครอบครัวใหญ่มีท"งั ผลดีและผลเสี ย
โดยเฉพาะกับเด็ก
2. เด็กเล็กไม่คลาดสายตาผูใ้ หญ่น่าจะช่วยให้ผใู ้ หญ่รู้สึกว่าตนมี
งานทํา มีหน้าที'
3. ผูใ้ หญ่มกั เป็ นตัวการทําให้บา้ นอบอุน่ จนร้อน เด็กไม่ใช้สาเหตุ
หลักเป็ นสาเหตุทางอ้อม
4. เด็กอาจเป็ นสามเหตุให้ผใู ้ หญ่ผิดใจกันและในทางกลับกันก็
อาจเป็ นกาวใจให้ผใู ้ หญ่คืนดีกนั
89.ข้อความต่อไปนี" อนุมานได้วา่ อย่างไร
“จงรู ้ไว้เถิด เมื'อทําความผิดมาเมื'อใด จะได้รับโทษโดยทันที
การมีพอ่ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน นั"นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เกื"อหนุนอันใดเลย”
1. ไม่ให้สาํ คัญตัวเองผิด
2. ไม่ให้ถืออํานาจประพฤติมิชอบ
3. ไม่ให้หลงยศศักดิMของตน
4. ไม่ให้กระทําความผิดใดใด

คําประพันธ์ ต่อไปนีต+ อบคําถามข้ อ 94-96
“หางนกยูงระย้าเรี' ยคลอเคลียนํ"า แพนดอกฉํ'าช้อยช่อวิจิตร
งามดัง' เปลวเพลิงป่ ามานิ รมิต
สร้อยโสภิตอภิรุมพุม่ หัวใจ
เพชรนํ"าค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า
เย็นหยาดฟ้ ามาฝันหลงวันใหม่
เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย เมื'อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน”
94.บทร้อยกรองนี"ใช้ภาพพจน์ใดมากที'สุด
1. อุปมา
2. อุปลักษณ์
3. บุคลาธิษฐาน
4. อวพจน์
95.ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะเด่นของคําประพันธ์ขา้ งต้น
1. มีการเล่นคํา
2. มีสมั ผัสแพรวพราว
3. อุดมไปด้วยกวีโวหาร
4. ใช้ภาพพจน์ที'ให้ภาพชัดเจน
96.จากคําประพันธ์ ข้อใดไม่จดั ว่าเป็ นบุคลิกภาพของกวี
1. เป็ นคนช่างสังเกต
2. เป็ นนักคิดนักฝัน
3. เป็ นคนฝักใฝ่ คุณธรรม 4. เป็ นคนรักธรรมชาติ
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97.ข้อใดใช้วิธีการเล่นคําลักษณะเดียวกันกับคําประพันธ์ตอ่ ไปนี"
“ทั"งจากที'จากคลองเป็ นสองข้อ ยังจากกอก็มาขึ"นที'คลองขวาง”
1. นกขมิน" จับเถาขมิน" เครื อ
คาบเหยือ' เผื'อลูกแล้วโผบิน
2. สาลิกาพาหมูเ่ ที'ยวจูบ่ ิน
เขาคูคูถ่ ิ'นอยูร่ ิ มรก
3. กระทาปักษาตัวเมียจ้อ
ชูคอปี กกางหางหก
4. ค้อนทองร้องรับกันป๊ กป๊ ก
นกคุม่ เปรี ยวปรื\ อกระพือบิน
98.ข้อความต่อไปนี"มีการแสดงทัศนะอย่างไร
1. ทรรศนะเกี'ยวกับนโยบาย
2. ทรรศนะเกี'ยวกับประสบการณ์
3. ทรรศนะเกี'ยวกับคุณค่า
4. ทรรศนะจากข้อเท็จจริ ง
99.ข้อความดังกล่าวมีระเบียบวิธีคิดอย่างไร
1. วิเคราะห์
2. สังเคราะห์
3. ประเมินค่า
4. วิเคราะห์และประเมินค่า
100. “นักการตลาดจําเป็ นต้องพิจารณาถึง ๒ ประเภทของกลยุทธ์
เป็ นหลัก นอกจากจะพิจารณาขั"นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
และตําแหน่งทางการแข่งขันแล้ว กลยุทธ์ที'ใช้ในการดําเนินการ
แข่งขันและ กลยุทธ์ในการเติบโต จัดเป็ นกลยุทธ์ที'ขาดไม่ได้”
จากข้อความดังกล่าวมีระเบียบวิธีคิดอย่างไร
1. วิเคราะห์
2. สังเคราะห์
3. ประเมินค่า
4. วิเคราะห์และประเมินค่า
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เฉลยข้ อสอบ 01 วิชาภาษาไทย
1.ตอบข้ อ 2. โดยสังเกตจากบทกลอนที'วา่ “...เพียงปลอบว่าแววหวัง
ยังไม่สิ"น.........เหนือแผ่นดินยังมีสีรุ้งทอง”
2.ตอบข้ อ 4. เนื'องจากเป็ นประโยคที'บอกเล่าเรื' องราวโดยใช้การ
บรรยาย
ข้อ 1. เป็ นการเขียนอธิบายแบบเปรี ยบเทียบ
2. เป็ นการเขียนอธิบายแบบใช้เหตุผล
3. เป็ นการเขียนอธิบายแบบนิยาม
3.ตอบข้ อ 4. ประโยคที'4 เป็ นสาระสําคัญของข้อความเนื'องจากเป็ น
ประโยคที'ผเู ้ ขียนต้องการเขียนถึงมากที'สุด
4.ตอบข้ อ 1. มีคาํ เชื'อมว่า “แก่” โดยหลักการใช้คือ แก่+ผูร้ ับ
ส่วนข้อ 2.ควรใช้ตอ่ ข้อ 3.และ4.ควรใช้กบั
5.ตอบข้ อ 3.ไม่ใช่โวหารภาพพจน์เนื'องจากไม่มีการเปรี ยบเทียบ
6.ตอบข้ อ 4. เป็ นการแต่งแบบอวพจน์ คือ เป็ นการกล่าวน้อยเกิน
ความจริ ง
7.ตอบข้ อ 3. โดยสังเกตคําว่าคือซึ'งใช้ในความหมายเปรี ยบเทียบ
8.ตอบข้ อ 4. เป็ นประโยคความซ้อนโดยเห็นจากคําเชื'อม “ที'วา่ ”
9.ตอบข้ อ 2. โดยข้อ3. และ4. เป็ นประโยคความซ้อน
ส่วนข้อ 1. มีหน่วยกริ ยา 2 หน่วย คือ “ช่วย” กับ
“หลับสบาย”
ข้อนี" จึงตอบข้อ ข้อ 2.
10.ตอบข้ อ 1. โดยจะเห็นว่ามีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหา
ในส่วนต้นของข้อความ
11.ตอบข้ อ 2. เป็ นการใช้ภาษาระดับทางการ
ส่วนข้อ 1.เป็ นภาษาระดับพิธีการ และข้อ3. และ
ข้อ 4.ในภาษาระดับกึ'งทางการ
12.ตอบข้ อ 2. มีการใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย คําว่าทุจริ ตกับคดโกงมี
ความหมายที'คล้ายกันเราสามารถตัดคําหนึ'งคําใด
ออกไปได้โดยประโยคยังคงความหมายเช่นเดิม
13.ตอบข้ อ 3. บางคําขาดหายไปและมีการเรี ยงลําดับคําผิด
14.ตอบข้ อ 2. ข้อ 1.3.4. เป็ นเป็ นการใช้อวัจนภาษาในการแสดงออก
คือใช้ทา่ ทางในการสื' อสารมิได้ใช้คาํ พูด
15.ตอบข้ อ 4. เพราะการข้อความที'จดั เป็ นการพรรณนาจะมีการเปรี ยบ
เทียบ แต่ในข้อนี"มิได้มีการเปรี ยบเทียบแต่อย่างใด
16.ตอบข้ อ 1. การเลือกหัวข้อผูเ้ ขียนควรเลือกที'ตนสนใจและถนัดที'สุด
เป็ นเรื' องที'คน้ คว้าได้สะดวกคือต้องมีเอกสารให้คน้ คว้า
ได้ยา่ งเพียงพอ

17.ตอบข้ อ
18.ตอบข้ อ
19.ตอบข้ อ
20.ตอบข้ อ

21.ตอบข้ อ
22.ตอบข้ อ

23.ตอบข้ อ
24.ตอบข้ อ

25.ตอบข้ อ
26.ตอบข้ อ
27.ตอบข้ อ
28.ตอบข้ อ
29.ตอบข้ อ

30.ตอบข้ อ

31.ตอบข้ อ

32.ตอบข้ อ
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2. เป็ นสิ' งที'ผเู ้ ขียนต้องการจะสื' อสารไปยังผูร้ ับสาร
1. เพราะมีเหตุผลที'คล้อยตามกัน
2. เป็ นข้อความที'มีการใช้ภาษาในระดับเดียวกัน
3. พยางค์เปิ ดเป็ นพยางค์ที'ไม่มีตวั สะกด ซึ'งคําว่าพ่อครัว
ก็ไม่มีตวั สะกด ส่วนในข้ออื'นๆจะสังเกตได้วา่ จะมี
ตัวสะกดในทุกข้อ
4. โดยสังเกตจากคําว่าคือ
2. วางส่วนขยายได้ถูกต้อง เนื'องจากส่วนขยายควรวางไว้
หลังคําที'เราจะขยายซึ'งใน
ข้อ 1. ควรใช้วา่ การโน้มน้าวที'มีเหตุผล แม้ไม่มีหลักฐาน
มาประกอบก็พอจะเชื'อถือได้
ข้อ 3. ควรใช้วา่ พรานป่ าล่าช้างอย่างอํามหิ ตเพื'อเอางา
ข้อ 4. ควรใช้วา่ เขาไม่ได้ต่อสู ้อย่างสมศักดิMศรี ตามที'
ประกาศไว้
4. เป็ นคําถามทางวาทศิลป์ เนื'องจากมีการเรี ยงถ้อยคําใน
คําถามที'ไพเราะ
2. “วางรากศิลารัก” เป็ นอุปลักษณ์คือผูเ้ ขียนเปรี ยบความ
รักเป็ นศิลา และ “ผูกพันตราบสิ"นดินฟ้ า” เป็ นอติพจน์
เนื'องจากเป็ นกากล่าวเกินจริ ง เพื'อเน้นความรู ้สึกเพิม' ขึ"น
1. เป็ นการให้กาํ ลังใจเพื'อให้ทาํ ความดีตอ่ ไป
3. เป็ นประกาศที'ถูกต้องที'สุด เพราะสื' อสารได้ครบเถื'อน
ว่าสามารถติดต่อรับคืนสิ' งของได้ที'ใด
3. ประชาสัมพันธ์การประกวดการลดนํ"าหนัก
1. ความเสี' ยงในการเป็ นโรคอ้วน
4. มีเสี ยงวรรณยุกต์ครบทุกเสี ยง
ส่วน ข้อ 1. ขาดเสี ยงจัตวา
ข้อ 2. ขาดเสี ยงเอกและจัตวา
ข้อ 3. ขาดเสี ยงโทและจัตวา
1. เป็ นคําสัง' เพื'อเป็ นการยํ"าความ ในขณะที'ดีๆชัว' ๆมี
ความหมายเชิงอุปมา บ่ายๆแถวๆมีความหมายบอก
ประมานและฉอดๆเป็ นการขยายกริ ยา
3. เพราะดําปื นแปลว่าดําสนิท ส่วนดําดิน ดําหัว ดํานา
มีความหมายร่ วมกันคือมุดหรื อกดลงไปในพื"นที'ใด
พื"นที'หนึ'งแล้วโผล่ข" ึนมา
2. เวลาหัน' ของเป็ นแว่นๆควรใช้คาํ ว่าหัน'
ส่วนข้อ 1.ควรใช้คาํ ว่า “แล่”

ข้อ 3. ควรใช้คาํ ว่า “ปอก”
ข้อ 4. ควรใช้คาํ ว่า “ฉี ก”
33.ตอบข้ อ 4. พิจารณาจากบริ บทของคํา จะเห็นว่า “เขา” กําลัง
เคลิ"มหลับ มิได้หมายความตามตัวอักษรว่า ทําใจให้
สงบนิ'ง ส่วนคําอื'นเราสามารถตีความได้ท"งั ความหมายโดยนัยและความหมายโดยตรง
34.ตอบข้ อ 2. โดยสังเกตจากคําว่า “ยับ” นอกจากจะให้ความหมาย
ของคําว่าพังแล้ว ยังแฝงนัยการประเมินค่าของผูพ้ ดู
ไว้ดว้ ย
35.ตอบข้ อ 2. คําขวัญในข้างต้นเป็ นการเตือน จัดอยูใ่ นการแจ้งให้
ทราบซึ'งตรงกับข้อ 2. ส่วนประโยคในข้ออื'นเป็ น
ประโยคบอกให้ทาํ
36.ตอบข้ อ 3. เพราะ “ในประเทศอินเดีย” เป็ นกรอบความคิดที'กว้าง
ที'สุดในข้อความเหล่านี" จึงควรกล่าวเน้นครั"งแรก
37.ตอบข้ อ 4. สํานวนขวานผ่าสากมีความหมายว่าพูดโพร่ งๆโดยไม่
เลือกเวลาและสถานที'คือพูดไม่ดูกาลเทศะ มิได้หมายถึง
การพูดจาว่าร้ายผูอ้ ื'นเช่นที'ขอ้ นี"นาํ มาใช้
38.ตอบข้ อ 2. เพราะเราได้สมั ผัสเสี ยง “เอียดบียดออด” ของไผ่และ
อ้อ และได้เห็นภาพไผ่พลิ"วลู่ลมสวยงาม
39.ตอบข้ อ 4. กวีเล่นสัมผัสสระคือ “ส่อง-ผ่อง” “ลํ"า-กํา” “ธิน-กลิ'น”
ขณะที'ขอ้ 1.และ2. เล่นสัมผัสเสี ยงพยัญชนะ
40.ตอบข้ อ 4. “พ่างพ้นไพรพัง เพิกฤา” เป็ นอุปมา
41.ตอบข้ อ 1. “ฉัตรเป็ นสัญลักษณ์แทนความเป็ นกษัตริ ย ์ ไม่ได้
เปรี ยบเทียบฉัตรเป็ นกษัตริ ยแ์ ต่อย่างใด
ส่วนข้อ 2. และ ข้อ 4. เป็ นอุปมา
42.ตอบข้ อ 1. มีการใช้อุปลักษณ์อยูส่ องแห่งคือ “เป็ นแก่งเกาะ” และ
“คือตัวมาร”
43.ตอบข้ อ 2. มีการใช้ภาพพจน์แบบสัทพจน์คือการเลียนเสี ยง และ
มีการใช้คาํ เพื'อแสดงภาพความเคลื'อนไหวอีกด้วย
44.ตอบข้ อ 4. มีการเล่นคําและสัมผัสคํา
45.ตอบข้ อ 2. เป็ นการเสี ยดสี และสัง' สอน โดยสัง' เกตจาก “...จึงต้อง
ปลูกจิตสํานึกของคนไทย...”และ “...มีการใช้การกิน
แบบฝรั'งไม่ใช้ทาํ ได้อย่างฝรั'4...”
46.ตอบข้ อ 1. เรี ยกร้องให้คนไทยสร้างสรรค์ความเจริ ญในสังคมโดย
ไม่ควรเป็ นฝ่ ายรับเพียงอย่างเดียว
47.ตอบข้ อ 4. จากข้อความที'ยกตัวอย่างผูเ้ ขียนเสนอให้สื'อเสนอสิ' ง
ต่างๆที'มีอยูจ่ ริ งในสังคมมากกว่าที'จะปิ ดบัง เพื'อให้เรา
รับรู ้สภาพความเป็ นจริ งในสังคมว่าเป็ นอย่างไร

48.ตอบข้ อ 1. เป็ นการกล่าวถึงสังคมไทยในสมัยอยุธยา
ส่วนข้ออื'นๆกล่าวถึงในสมัยรัตนโกสิ นทร์
49.ตอบข้ อ 2. นางร้องเพลงไพเราะมาก โดยสังเกตจาก “...วนเวศ
ประหนึ'งนาง ดุริยขับจําเรี ยงถวาย”
50.ตอบข้ อ 4. ตรงกับหลักคําสอนในกาลามสูตรมากที'สุด กาลาม
สูตรสอนให้เชื'อสิ' งต่างๆโดยพิจารณาจากวิวิจารณญาณ
ของตน
51.ตอบข้ อ 4. มนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ภาษาเหมือนพฤติกรรมอื'นๆ เมื'ออยู่
ในสภาพแวดล้อมใดก็จะเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ภาษา และ
สิ' งแวดล้อมของสังคมนั"นๆ
52.ตอบข้ อ 1. ภาษาไทยมีการเปลี'ยนแปลงจากการได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาอื'น
53.ตอบข้ อ 1. ไฟ
พยัญชนะต้น น ฟ
สระ อะ อะ
วรรณยุกต์ ตรี สามัญ
ตัวสะกด ม ย
คําอื'นๆเป็ นรู ปสระไม่ใช่ตวั สะกด
54.ตอบข้ อ 3. นะ เป็ น พยางค์เพียงอย่างเดียว คือเสี ยงที'เปล่งออกมา
ไม่มีความหมาย
55.ตอบข้ อ 4. กนกแก้ว เป็ นพยัญชนะต้นเดี'ยว ไม่ออกเสี ยงควบกลํ"า
56.ตอบข้ อ 1. เพราะ ไม่มีตวั สะกด มีพยัญชนะต้น พร และ สระ เอาะ
57.ตอบข้ อ 2. คําว่า “สมถะ” หมายถึงอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายไม่มี
พิธีรีตอง จากความหมายข้างต้นหมายถึง เป็ นผูไ้ ม่มี
นํ"าใจซึ'งไม่ใช่ความหมายของ “สมถะ”
58.ตอบข้ อ 1. ประกอบด้วย คํากริ ยา+คําวิเศษณ์
59.ตอบข้ อ 1. เมือง ค่า ไม้ ทุน เป็ น คําไทย
2.และ3. เป็ นคําสมาสและสนธิท"งั หมด
4. นิพพาน เป็ นคําสมาสเพียงคําเดียว ส่วนคําอื'นเป็ น
คําสามาสสนธิท"งั หมด
60.ตอบข้ อ 4. กล่องกระดาษ (คําประสม) ของเหลว (คําประสม)
แพร่ หลาย(คําซ้อน) สูญเสี ย(คําซ้อน)
61.ตอบข้ อ 3. มีการให้เหตุผลสัมพันธ์กนั
62.ตอบข้ อ 4. ข้ออื'นๆมิได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในข้อความ
63.ตอบข้ อ 1. แสดงความหนักแน่นของเหตุผล มีขอ้ สนับสนุน
ในประเด็นที'ยกมา
64.ตอบข้ อ 1. ประธาน คือ คณะกรรมการ กริ ยา คือ พิจารณา
65.ตอบข้ อ 2. เราจะทําอย่างไร เป็ นประโยคหลัก ให้เรี ยนหนังสื อ
เก่งเป็ นประโยคย่อย
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83.ตอบข้ อ 2. ใช้ภาษาเหมาะแก่บุคคลและฐานะ
1. ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้วา่ นักเรี ยนทุกท่าน
3. ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้วา่ เขาโกหก
4. ไม่เหมาะสม ใช้คาํ ว่ามลภาวะ และปุ๋ ยอินทรี ย ์
คําเป็ นทางการเกินไป
84.ตอบข้ อ 4. ทรรศนะเชิงนโยบาย
85.ตอบข้ อ 2. พรรณนา เห็นภาพชัดเจน บอกความรู ้สึก
86.ตอบข้ อ 3. จาก “...แบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ไม่เปลี'ยนแปลง
ทั"งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกไ็ ม่อาจช่วยให้ สภาพ
ความเสื' อมโทรมของสิ' งแวดล้อมฟื" นตัวกลับคืนมาได้”
หมายความว่า มนุษย์ควรเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมต่าง
เพื'อให้สถานการณ์ตา่ งๆของโลกดีข" ึน ไม่เป็ นไปตาม
คําทํานาย ซึ'งเราสามารถเปลี'ยนแปลงไดเพราะอนาคต
คือ การกระทําของคนปัจจุบนั นัน' เอง
87.ตอบข้ อ 2. ผูเ้ ขียนได้บอกลักษณะของวรรณคดีไทย ถ้าผูอ้ า่ นเข้าใจ
ลักษณะวรรณคดีไทยก็จะทําให้อา่ นวรรณคดีไทยเป็ น
88.ตอบข้ อ 1. เป็ นการแสดงข้อเท็จจริ ง ส่วนข้ออื'นๆเป็ นการแสดง
ทรรศนะ
89.ตอบข้ อ 1. ไม่ให้ถืออํานาจกระทํามิชอบ เพราะจะได้รับโทษทันที
90.ตอบข้ อ 1. โคลงสี' สุภาพ
91.ตอบข้ อ 2. สัมผัสพยัญชนะ เช่น กระจิบกระจาบ แปลกเปล้า
กระสากระสังสน
92.ตอบข้ อ 2. แปลก เป็ นคําตายที'แทนคําเอกตามลักษณะบังคับของ
บทประพันธ์
93.ตอบข้ อ 1. ชมความงาม กล่าวถึงนางอันเป็ นที'รักที'มีรูปโฉมงดงาม
เปรี ยบกับดวงจันทร์แล้วงามกว่ายิง' นัก
94.ตอบข้ อ 3. บุคลาธิษฐาน ปรากฏ 4 แห่งในบทประพันธ์ คือ
หางนกยูงระย้าเรี' ยคลอเคลียนํ"า
งามดัง' เปลวเพลิงป่ ามานิรมิต
เย็นหยาดฟ้ ามาฝันหลงวัน
คล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัยใหม่
95.ตอบข้ อ 1. มีการเล่นคําบ้าง เช่น เพชรนํ"าค้างค้างหล่น..ไม่โดด
เด่นเท่ากับการใช้ภาพพจน์ การเล่นสัมผัสแพรวพราว
มีการใช้กวีโวหารหลากหลาย
96.ตอบข้ อ 3. บทประพันธ์ไม่ได้นาํ เสนอ ความเป็ นคนฝักใฝ่
คุณธรรม
97.ตอบข้ อ 1. การเล่นเหมือนกัน คือ คําว่า “จาก” และ “ขมิน" ”
ที'เขียนเหมือนกันตาความหมายแตกต่างกัน

66.ตอบข้ อ 3. ข้ออื'นเป็ นสํานวนต่างประเทศ
67.ตอบข้ อ 2. ประโยคหลัก คือ เขาเดินไปโรงเรี ยนทุกวัน และ
เป็ นการออกกําลัง เป็ นประโยคย่อย
68.ตอบข้ อ 4. เป็ นสํานวนภาษาไทย คําว่า “ยาก” เป็ นคําวิเศษณ์ขยาย
คํากริ ยา ภาษาไทยส่ วนขยายต้องวางด้านหลัง
69.ตอบข้ อ 4. “มีความซับซ้อน” ในภาษาไทยไม่จาํ เป็ นต้องมีการใช้
ในลักษณะนี" ควรใช้คาํ ว่า “ใจของมนุษย์ซบั ซ้อน”
เพราะในภาษาไทยมีโครงสร้าง ประธาน+กริ ยา
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เป็ นอาการนาม
70.ตอบข้ อ 3. เสี ยงยาวทั"งหมด
71.ตอบข้ อ 2. อีกที'ออกเสี ยงยาวจะอยูท่ า้ ยคํา หรื อ ประโยค
72.ตอบข้ อ 2. มือ ไม่ใช่สระเกิน สระเกินคือ เอีย เอือ อัว
73.ตอบข้ อ 3. โป้ ง ออกเสี ยงสั"น
ป้ าง ออกเสี ยงยาว
ร่ อง ออกเสี ยงสั"น
รอย ออกเสี ยงยาว
74.ตอบข้ อ 3. อํา ไอ ใอ เอา มีเสี ยงตัวสะกดด้วย
75.ตอบข้ อ 1. มีความหมายในตรงทุกคํา
76.ตอบข้ อ 2. ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ทรงมี+คําสามัญ
1. ควรใช้คาํ ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3. ควรใช้วา่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงขอบใจประชาชนที'มารับเสด็จ
4. ปี นี" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ ญมายุครบ 5 รอบ
77.ตอบข้ อ 2. แขกผูม้ าเยือนให้สงั เกต เจ้าบ้านเป็ นหลัก ถ้าเจ้าบ้านเป็ น
พระมหากษัตริ ยใ์ ห้ใช้ ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะ
แต่ถา้ เจ้าบ้านไม่ใช่พระมหากษัตริ ยใ์ ห้ใช้ ทรงเป็ น
อาคันตุกะ
78.ตอบข้ อ 3. การทําประโยชน์เพื'อหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้า
79.ตอบข้ อ 3. คบคนให้ดูหน้า (เหตุ) ซื"อเสื อผ้าให้ดูเนื"อ (ผล)
80.ตอบข้ อ 3. มีการแสดงเหตุ ไปสู่ผล
81.ตอบข้ อ 3. ข้อ(3) และ (4) เป็ นข้อสนับสนุนของข้อ (2) ดังนั"น
องค์กรจําเป็ นที'จะต้องเข้าใจหลักในการแบ่งสรร
ทรัพยากรให้ถูกต้อง
82.ตอบข้ อ 3. มีเหตุผลสนับสนุน
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98.ตอบข้ อ 4. ทรรศนะจากข้อเท็จจริ ง เป็ นการสันนิษฐาน จะน่าเชื'อถือ
เพียงใดขึ"นอยูก่ บั ข้อสนับสนุน
99.ตอบข้ อ 1. ระเบียบวิธีเชิงคิดวิเคราะห์ การแสดงทัศนะจากข้อเท็จจริ ง
อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ หรื อการคาดคะเน
ว่าข้อเท็จจริ งอาจเกิดขึ"นจริ งก็ได้
100. ตอบข้ อ 2. การสังเคราะหเป็ นการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรง
จุดหมาย
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