
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา    11      วิชา    ภาษาไทย
สอบวนัพธุท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2549    เวลา  12.30 - 14.30  น.

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................  เลขท่ีนัง่สอบ......................................
สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบม ี  3  ตอน  (27 หนา้) ตอนที ่ 1  ข้อสอบปรนยั 4 ตัวเลือก จำนวน  62  ข้อ หนา้    2 - 21

ตอนที ่ 2  จบัคูแ่ละเตมิคำตอบ จำนวน  18  ข้อ หนา้  22 - 24
ตอนที่ 3  ข้อสอบอัตนัย จำนวน    5  ข้อ หนา้  25 - 27

2. ก่อนตอบคำถาม  จงเขียนชื่อ-นามสกุล  เลขที่นั่งสอบ  สถานที่สอบ  และห้องสอบ  ลงในข้อสอบ
3. จงเขียนชื่อ-นามสกุล  วิชาที่สอบ วันที่สอบ  สถานที่สอบ  ห้องสอบ  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  รหัสวิชา

และเลขที่นั่งสอบ  ในกระดาษคำตอบ  พร้อมทั้งขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้
ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน  ด้วยปากกาลูกลื่นหมึกดำ

4. ในการตอบ ใหใ้ช้ปากกาลกูล่ืนหมกึดำ ขนาด 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป
ตอนที่  1   และตอนที่  2   ให้ขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ท่านเลือกใน
กระดาษคำตอบ(ห้ามขีดนอกช่องสี่เหลี่ยม)  ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ตอนที ่  1 ถา้ตวัเลือก  2  เป็นคำตอบทีถู่กตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

ตอนที ่  2 ถา้ตวัเลือก  5  เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้
ถ้าตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ใหท้ำเครือ่งหมาย  =  ทับเครือ่งหมาย  x  เดิม  แล้วขีดเครือ่งหมายกากบาททบั
ตวัเลขใหมใ่นชอ่งสีเ่หลีย่ม  เช่น  ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือก  2  เป็นตวัเลือก  4  ใหท้ำดงันี้
สำหรับตอนที่  3  ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ในกระดาษคำตอบ

5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป  1  ชั่วโมง  30 นาที

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่  อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาต

x1    2    3    4
x1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

=x1    2    3    4x
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ตอนที ่1 ข้อสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จำนวน 62 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

1. ข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ได้ดีที่สุด
โลกทกุวันนีเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยเทคโนโลย ี  เคร่ืองยนตก์ลไกช่วยทำใหชี้วิตผูค้น

สะดวกสบายเพยีงแคก่ดปุม่นัน้ปุม่นี ้  จนหลายคนคดิวา่ตวัเองสามารถควบคมุได้
ทุกอย่างแมก้ระท่ังควบคมุโลก  บางครัง้คนเรากท็ำอะไรทีขั่ดกบัความเคยชนิเพยีงเพือ่
ประสบการณ์บางอย่าง เชน่  การตืน่มาเฝา้รอพระอาทติยข้ึ์น  บางคนบอกวา่มนัคอื
ความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
1. เทคโนโลย ี ไม่ดีเท่าธรรมชาติ
2. เทคโนโลยดีี  ชีวีมีสขุ
3. ธรรมชาตใิหค้วามสขุได้  ทำไมตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
4. เทคโนโลยใีหค้วามสบาย  ธรรมชาตเิรียบงา่ยใหค้วามสขุ

2. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
บางคาบภาณุมาศขึ้น ทางลง  ก็ดี

บางคาบเมรุบ่ตรง ออ่นแอ้
ไฟยมดับเย็นบง- กชงอก  ผานา
ยืนสัตย์สาธุชนแท้ ห่อนเพี้ยงสักปาง
1. สัจธรรมเป็นสิง่ท่ีม่ันคง
2. ธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงได้
3. คนดตีอ้งมคีวามซือ่สตัยต์ลอดเวลา
4. คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไมไ่หม้
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3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้ จงตัง้ใจพากเพยีรเรยีนหนงัสอื

หาวิชาความรู้เป็นคู่มือ เพื่อยึดถือเป็นเยี่ยงหล่อเลี้ยงกาย
1. รู้ส่ิงไรก็ไม่สู้รู้วิชา ไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ
2. มีวิชาเหมอืนมทีรัพยอ์ยู่นบัแสน จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน
3. อันความรูเ้รียนเท่าไรก็ไม่จบ ยิ่งค้นพบก็ยิ่งมีที่สงสัย
4. มีวิชาอยูกั่บตวักลวัอะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี

4. ข้อใดมท้ัีงขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็น
1. แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล

ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ท่ีไหนเลยจะไหลคนืมา
2. ครั้นถึงเนินทรายชายทุ่ง แว่นแคว้นแดนกรุงดาหา

จึงให้หยุดกองทัพตั้งพลับพลา ทีต้่องนามครฑุาเกรยีงไกร
3. พระมิได้ตอบคำว่าขาน ตรสัแต่กิจการกรุงศรี

แตดู่พระกิริยาพาที เหมือนจะเคล่ือนคลายท่ีโกรธา
4. มาตรแมน้เสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนา้หรอืหาไม่

ซ่ึงเกิดศึกสาเหตเุภทภัย ก็เพราะใครทำความไว้งามพักตร์

5. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
“วิจารณญาณ”  พจนานกุรมใหค้วามหมายวา่  ปัญญาทีส่ามารถรูห้รือใหเ้หตผุลท่ี

ถกูตอ้ง  แตไ่ม่ใชทุ่กคนมวิีจารณญาณ  และในคนทีมี่วิจารณญาณกอ็าจมไิดมี้ในทกุเร่ือง
ชีวิตคนเราผดิบา้งไมเ่ป็นไร  แตอ่ย่าผดิเรือ่งสำคญั  ก่อนตดัสนิใจเรือ่งอะไรจงึตอ้งใช้
วิจารณญาณใหดี้  เราจะไดทั้นคน  ทันเกม  และทนัชวิีต
1. เรื่องสำคัญของชีวิตต้องใช้วิจารณญาณ
2. วิจารณญาณมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต
3. การใชวิ้จารณญาณเปน็ธรรมชาตขิองมนษุย์
4. วิจารณญาณหมายถึงปัญญาที่สามารถรู้และให้เหตุผลได้
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  6 - 7
แมรั้สเซยีจะไดช่ื้อว่ากำลงัพฒันาไปสูค่วามเปน็ประชาธปิไตย  แตร่ากฐานของ

ระบอบคอมมิวนิสต์ที่แข็งแกร่งและหยั่งลึกยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคนในรัฐบาล
และเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูใหใ้จกวา้งไดง้า่ย ๆ   สภาพของสือ่มวลชนกเ็ช่นกนั  เสรภีาพจงึ
เป็นเพียง “มายา”  หรอืเปลือกนอกเทา่นัน้  เพราะรฐับาลยงัไมใ่จกวา้งพอทีจ่ะใหส้ือ่มี
เสรภีาพ  เน่ืองจากจะกระทบความมัน่คงของผูน้ำ

6. ข้อใดสรุปข้อความข้างต้นได้ดีที่สุด
1. ประชาธิปไตยของรสัเซียล้มเหลวเพราะผูบ้ริหารประเทศ
2. ระบอบคอมมวินสิตเ์ป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาไปสูค่วามเปน็ประชาธปิไตย

ของรัสเซีย
3. สื่อมวลชนของรัสเซียถูกจำกัดบทบาทในการมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตย
4. ผู้นำรัสเซียคำนึงถึงความมั่นคงของตนเองมากกว่าความเป็นประชาธิปไตย

7. “เพราะรฐับาลยงัไม่ใจกวา้งพอทีจ่ะใหส่ื้อมีเสรภีาพ”
ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด
1. รัฐบาลไมเ่ปิดโอกาสใหส้ือ่มวลชนนำเสนอขา่วสารไดอ้ย่างอสิระ
2. รัฐบาลไมมี่นโยบายพฒันาสือ่มวลชนของประเทศ
3. รัฐบาลไมย่อมรับการเปลีย่นแปลงของสือ่มวลชน
4. รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน
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8. ถา้ตอ้งการสบืคน้ขอ้มูลตอ่ไปนีจ้ากอนิเทอรเ์นต็  จะใชค้ำหลกัในขอ้ใด
ชนชาตินอร์ดิกหรือสแกนดิเนเวียมีตำนานเทพเจ้าซึ่งเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุค

โบราณ  ตำนานนีค้รอบคลมุถงึกำเนดิของเทพเจา้  การสรา้งจกัรวาล  โลกมนษุย ์ และ
วีรกรรมของเทพเจา้ท่ีสำคญั
1. นอร์ดิก 2. สแกนดิเนเวีย
3. ตำนานเทพเจ้า 4. จักรวาล

9. ข้อความต่อไปนี้เป็นส่วนใดของเรียงความไม่ได้
ธงของไทยสมยัโบราณอยา่งหนึง่มพีืน้สแีดง  ใจกลางของแผน่ธงเปน็รปูหนมุาน

เรียกว่า  กบีธุ่ช  กับอกีอย่างหนึง่เปน็รปูครุฑแดงพืน้เหลอืงเรยีกกันวา่  “พระครฑุพา่ห”์
อันหมายถึงครุฑที่เป็นพาหนะ
1. คำนำ 2. เน้ือเร่ือง
3. ส่วนขยายเนือ้เร่ือง 4. สรุป

10. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีในการอธิบายตามข้อใด
บคุคลท่ีรู้จกัแกปั้ญหาหรอืรู้จกัป้องกนัมใิหปั้ญหาลกุลามรนุแรงตอ่ไปไดน้ัน้  ย่อมเป็น

ผู้ท่ีสามารถทำประโยชนใ์หแ้กต่นเองและสงัคมได ้  ท่านคงเคยไดยิ้นคำกลา่วอยูเ่นอืง ๆ ว่า
ประเทศชาตต้ิองการใหพ้ลเมืองเปน็คนคดิเป็นทำเปน็  และแกปั้ญหาเปน็  การเรยีนรูใ้ห้
เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทุกคน
1. ใช้ตัวอย่าง
2. ชี้แจงตามลำดับขั้น
3. ช้ีสาเหตแุละผลลัพธ์ท่ีสัมพันธ์กัน
4. เปรียบเทียบความเหมือนกันและความต่างกัน
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11. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารตามข้อใด
ไอ้เหลาผอมแหง้แกรง่กรงั  เนือ้หนงัเหีย่วย่นยงักะผวิลูกมะระแหง้  ตวัเล็กขนาดเดก็

ประถมปลาย  ตัดผมสัน้เกรยีนทรงนกัเรียนมหีงอกแซมประปราย  เค้าหนา้เหมอืนตวั
ป๊อปอายหนงัการต์นู  ตาตีเ่ล็กเท่าเมด็แตงโม  เวลายิม้หรือหวัเราะ  หนงัตาแทบจะปดิ
หากนัจนสนทิ  ปากกวา้ง  ด้ังแฟบ  และฟนัหนา้ตอนบนหายไปหมด
1. พรรณนา   และ  อุปมา
2. พรรณนา  และ  สาธก
3. บรรยาย    และ  อุปมา
4. บรรยาย    และ  สาธก

12. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด
ทุกวันนีอ้ารยธรรมตา่งประเทศหลัง่ไหลเขา้ประเทศมากทัง้วตัถนิุยม  คตนิยิม

ความเชื่อ    ถ้าคนไทยออ่นไหวรบัวัฒนธรรมตา่งประเทศ    ความเป็นชาตไิทยก็จะ
หมดไปเรือ่ย ๆ    คนรุน่หลงัจะไมมี่โอกาสไดเ้หน็ศลิปวัฒนธรรมไทย   คนรุน่เราจะ
ต้องตระหนักสืบทอดสานต่องานที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้อย่างมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นมรดกทางวฒันธรรม
1. คนรุน่หลงัจะไมไ่ด้เหน็ศลิปวัฒนธรรมไทย    ถ้าคนรุน่ปจัจบัุนยงัลุม่หลง

วัฒนธรรมต่างประเทศ
2. อายธรรมตา่งประเทศหลัง่ไหลเขา้มามากเพราะคนไทยออ่นไหวและเชือ่ง่าย
3. การรับวัฒนธรรมต่างประเทศทำลายความเป็นชาติไทย
4. คนไทยควรเห็นคุณค่าและช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
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13. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
ความฝนัเปน็เหมอืนภาพยนตรท่ี์เร่ิมฉายหลงัเราหลบัตานอน   ในคนืหนึง่เราฝนั

ประมาณสีช่ั่วโมง  แตส่ามารถจำความฝนัไดเ้พยีงเรือ่งเดยีวในทกุสองสามวนั  ความฝนั
เป็นความลบัสว่นตวัท่ีแตล่ะคนประทบัใจ   อยากรูใ้หลึ้กซึง้ขึน้   เราอยากเขา้ไปอยูใ่น
ความฝนัซึง่ตนเองไดเ้ป็นยอดมนษุยท่ี์บนิได ้ หากเปน็ฝนัรา้ย  เช่น  ถกูฆาตกรโรคจติ
ไล่ล่า  เรามกัพยายามคน้หาความหมายแฝง  และไมอ่ยากฝนัถงึอกี
1. ความฝันเป็นเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความลับส่วนตัว
2. ทุกครั้งที่หลับตาทุกคนจะพบตัวเองอยู่ในความฝัน
3. ฝันร้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนมักประสบและจดจำได้ดี
4. คนส่วนใหญ่จดจำความฝันได้เพียงเล็กน้อย

14. บทความทัง้  4  เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะนำไปประกอบการทำรายงานเรือ่งใดมากทีสุ่ด
ก. บทความเรื่อง   “อาหารและคณุค่าทางโภชนาการ”
ข. บทความเรื่อง   “การเลีย้งลกูดว้ยนมมารดาและโรคภมิูแพ”้
ค. บทความเรื่อง   “คู่มือเล้ียงดทูารก”
ง. บทความเรื่อง   “ส่วนประกอบของนำ้นมมารดา”

1. นมและผลิตภัณฑ์นม
2. อาหารเพือ่สุขภาพ
3. คุณค่าทางอาหารที่ได้จากนมมารดา
4. นมผงเลีย้งทารก  :  ความสญูเปล่าของประเทศยากจน
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15. ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล
(1)  พายใุหญท่ี่พดักระหนำ่นาวาชวิีตครอบครวัคุณนัน้หนกัหนว่ง   คุณควรถอื

ประสบการณค์ร้ังนีเ้ป็นบทเรยีนอนัยิง่ใหญ ่/  (2)  หากคณุเปน็คนเดนิเรอืคุณจะตอ้งรูว่้า
พายนุัน้มอียู่คู่ทะเลเสมอ /  (3)  คุณจะหวงัวา่ชัว่ชีวิตคณุจะโชคด ี  ไม่ตอ้งเผชญิพายนุัน้
ไม่ได ้/  (4)  ธรรมชาตอัินยิง่ใหญใ่หบ้ทเรยีนทีม่นษุยส์ามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดไป
1. ตอนที ่1 2. ตอนที ่2
3. ตอนที ่3 4. ตอนที ่4

16. ข้อใดเป็นการอธิบายจากผลไปหาเหตุ
1. พ่ีชมแล้วใหต้รมระบมกาย ด้วยเจ้าสายสุดใจมิได้มา
2. เห็นลมอ้ือจะใคร่ส่ือสาราสัง่ ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
3. ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก ยามวโิยคออกชือ่ก็ครือหู
4. พี่จากจรดวงใจมาไกลเชย โอ้อกเอ๋ยแทบพังเหมือนฝั่งชล

17. ข้อความตอ่ไปนีข้้อใดไมอ่าจอนมุานได้
บ้านทรงไทยในสมยัก่อนนยิมยกพืน้สงู  ไม่ใชเ่พือ่ความสวยงามอยา่งเดยีว  แตเ่ป็น

การนำภูมิปัญญาไทยแบบเข้าใจและเคารพธรรมชาติมาเป็นแนวคิดสำคัญในการออกแบบ
หรอืก่อสรา้งบา้นเรอืน  ทำใหเ้กิดประโยชนท้ั์งทางตรงและทางออ้ม  คือป้องกนัอนัตราย
จากสตัว ์ คนรา้ย  และปอ้งกนัภยันำ้ทว่ม
1. ผู้เขียนน่าจะเป็นสถาปนิก
2. ชักชวนให้ปลูกบ้านใต้ถุนสูง
3. ให้เลิกสร้างบ้านแบบตะวันตก
4. บ้านทรงไทยเหมาะแก่เมืองไทย
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18. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล
1. หนึ่งเสียงของท่าน รงัสรรคบ้์านเมอืง
2. ระบบพรรคดี ผู้สมัครมีคุณธรรม
3. ไม่ป้องคนพาล ไม่อภิบาลคนชั่ว
4. บ้านเมืองใช่ของใคร อย่าแยกค่ายแยกมุ้ง

19. ข้อใดเสนอผลกอ่นเหตุ
1. การผลักดันเรื่องป่าชุมชนเป็นบทเรียนสำคัญทำให้คนในป่าชุมชนเรียนรู้ที่จะรัก

และหวงแหนทรัพยากรของตนเอง
2. ช่วงป ี2534 - 2535  ป่าถกูทำลาย  ชุมชนยำ่แย ่ จากนัน้ชาวบา้นไดจั้ดตัง้

คณะกรรมการปา่ชมุชนขึน้มาดแูลปา่
3. โดยที่คณะกรรมการจัดทำโครงการคำนึงถึงวิถีชีวิตและการทำมาหากินของ

ชาวบ้าน  ชาวบ้านยังคงเข้าไปหาปูหาปลาได้
4. รัฐควรชีแ้จงโครงการแกป่ระชาชนอยา่งชดัเจน  เร่ืองโครงการหมูบ้่านปา่ไม้

แผนใหมเ่ป็นเร่ืองละเอียดอ่อน

20. ข้อใดไมใ่ช่การแสดงทรรศนะ
1. ทุก ๆ องคก์รในสงัคมนา่จะรว่มมือจดักจิกรรมสาธารณประโยชนกั์นอยา่งทัว่ถงึ
2. ครูควรปลูกฝังคณุธรรมเพือ่ส่งเสรมิความดใีหนั้กเรียนไดรู้้คุณค่าและศกัด์ิศรี

ความเป็นคน
3. หากพ่อแม่ให้ความรักความเอาใจใส่ลูกและสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเยาวชน

ปัญหาของเดก็ก็จะไม่เกิด
4. เพือ่น ๆ ท่ีเป็นกลัยาณมติรกนัจะชว่ยชักจงูกนัไปในทางทีด่ ี เพือ่ชีวิตทีดี่งาม

ของแต่ละคน
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21. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
แนวคดิการกำหนดสดัสว่นการรบันกัเรียนชัน้ม. 1  โดยเพิม่การรบัเดก็นอกเขตพืน้ที่

 เป็น 40% เป็นการเพิม่โอกาสใหเ้ด็กท่ีอยู่หา่งไกลโรงเรยีนทีมี่คุณภาพไดมี้โอกาสเขา้เรยีน
ในโรงเรยีนทีมี่คุณภาพไดม้ากข้ึน  และตอ้งการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพโรงเรยีนทีเ่คย
มีคุณภาพสงู ๆ  แตถู่กลดคณุภาพลงในชว่ง 5 ปีท่ีผ่านมา ใหก้ลับมามคุีณภาพอกีคร้ังหนึง่
1. ทรรศนะเชิงนโยบาย
2. ทรรศนะเชงิข้อเท็จจริง
3. ทรรศนะเชิงนโยบายและเชิงคุณค่า
4. ทรรศนะเชงิคณุคา่และขอ้เท็จจรงิ

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  22 - 23
(1)  การเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยันัน้  ปรัชญาสำคญัคอืการสอนใหน้สิตินกัศกึษา

คิดเปน็ /  (2)  และใหเ้ขาเหลา่นัน้สามารถตดัสนิใจเลอืกเสน้ทางชวิีตของตนเองได ้/
(3)  ดงันัน้การกระทำแบบมดัมอืชกโดยใหพ้วกเขาไดเ้ข้ารว่มกิจกรรมรบันอ้งใหม ่/
(4)  รวมท้ังการใชยุ้ทธวิธีจนทำใหรุ่้นนอ้งนอกแถวกลายเปน็แกะดำนัน้ไมน่า่จะสอดคลอ้ง
กับปรชัญาการเรยีนในระดบัอดุมศกึษา

22. ข้อความข้างต้นใช้วิธีสื่อความตามข้อใด
1. โตแ้ยง้  และแนะแนวทางทีค่วรปฏบิตัิ
2. โตแ้ยง้  และชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่ง
3. ช้ีใหเ้หน็ขอ้บกพรอ่ง  และเสนอใหแ้กไ้ขปรับเปลีย่น
4. เสนอใหแ้กไ้ขปรับเปลีย่น  และแนะแนวทางทีค่วรปฏบิตัิ

23. ข้อความส่วนใดใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความ
1. ส่วนท่ี  1 2. ส่วนท่ี  2
3. ส่วนท่ี  3 4. ส่วนท่ี  4
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24. นิทานเปน็งานศลิปะประเภทวรรณศลิป์  ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดจากแรงบนัดาลใจของกวี
หรอืผู้แตง่  แรงบนัดาลใจอาจเกดิจากความทกุข์  ความสขุ  ความเกลยีดชงั  ความเคยีด
แคน้ ฯลฯ  จะเปน็ความรูส้กึฝ่ายดหีรอืไม่ดก็ีได ้ แตเ่ม่ือกล่ันกรองผา่นใจของผูแ้ตง่  แลว้
เจอืดว้ยจนิตนาการ  และปรงุดว้ยภาษาศลิป์แลว้  ภาพทีอ่อกมาควรประณตีละเมยีดละไม
ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความข้างต้นไม่ได้
1. นิทานเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องใช้ภาษาศิลป์
2. แรงบันดาลใจของผู้แต่งนิทานอาจมาจากเรื่องดีหรือไม่ดี
3. นิทานควรเป็นเรื่องราวที่งดงามเสมอไป
4. นทิานเปน็เรือ่งทีเ่กิดจากจนิตนาการเทา่นัน้

25. ข้อใดไม่มีการโตแ้ยง้
1. แมว่้าภาษาจะเปน็สมบตัขิองมนษุย ์ แตเ่ป็นสมบตัท่ีิต้องมกีารเรยีนรู ้ มีการถา่ยทอด

มนุษย์ไม่ได้รับมาเองโดยอตัโนมติั
2. ในสงัคมไทยปจัจบัุน  คนไทยสนใจการพดู  การเสนอความคดิเหน็กันมากกจ็ริง

แต่ไม่สนใจที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3. คนไทยทกุคนควรศกึษา  ทำความเขา้ใจและมหีนา้ทีดู่แลรกัษาภาษาไทย  เพือ่ความ

มั่นคงและความทันสมัยของภาษาของชาติ
4. ใช่ว่ากวีทุกคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องไพเราะจะได้รับการยกย่องเป็นบุคคล

สำคัญของชาติเสมอ
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26. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีเนื้อความโน้มน้าวใจมากที่สุด
(1)  ทุกคนควรพรอ้มจะชว่ยผ่อนคลายความทกุข์ใหกั้นและกนั /  (2)  อย่าคดิผดิวา่

เราเองกเ็ดอืดรอ้นหนกัหนาอยูแ่ลว้  จะไปมวัเหน็อกเหน็ใจคดิชว่ยผู้อ่ืนอยา่งไร /  (3)  คิด
เช่นนัน้จติใจมแีตจ่ะหมกมุน่อยูใ่นความทกุข์ของตนเอง ไม่มีทางคลายความรอ้นระอท่ีุ
กลุ้มรุมจติใจ /  (4)  สูส้ง่ใจไปเมตตาในทกุข์ของผูอ่ื้นดกีว่า  จะเยอืกเย็นเปน็สขุไดด้ว้ยกัน
ทั้งนั้น
1. ส่วนที ่ 1   และสว่นท่ี  2 2. ส่วนที ่ 2   และสว่นที ่ 3
3. ส่วนท่ี  3   และสว่นท่ี  4 4. ส่วนที ่ 4   และสว่นท่ี  1

27. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจตามข้อใด
คนเราไมค่วรพดูเพราะอดไมไ่ด้ท่ีจะตอ้งพดู  เราควรพดูเฉพาะสิง่ทีเ่ป็นประโยชนต่์อ

ผู้อ่ืน  เนือ้หาทีพ่ดูตอ้งมสีาระสำคญั  มีหลกัการทีด่ ี มีคุณคา่ควรแกก่ารฟงั  จงึจะสง่เสรมิ
บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พูด
1. แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของผู้เขียน
2. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงอารมณ์ร่วม
4. แสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีและด้านเสีย

28. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อความลำดับที่ 3
ก. เนือ่งจากพบวา่คนอเมรกัินมอัีตราการเปน็โรคมะเรง็ลำไสส้งูพอ ๆ  กับโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ข. การกินอาหารทีข่าดเสน้ใยเปน็ประจำจะเปน็สาเหตใุหเ้กิดโรคมะเรง็ลำไสไ้ด้
ค. อันเกดิจากการรบัประทานอาหารฟาสตฟ์ูด้เปน็ประจำ
ง. ปัจจุบันชาวอเมริกันต้นตำรับฟาสต์ฟู้ดยังต้องรณรงค์เพื่อให้คนลดการบริโภค

ฟาสต์ฟู้ด
1. ก 2. ข 3. ค 4. ง
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29. ข้อใดไม่มีวัจนภาษา
1. บา้งมว้นเสือ่มัดกระสอบหอบเสบยีง บ้างถุ้งเถียงชิงสัปคับกัน
2. บา้งกะเกณฑผู้์คนอลหมา่น นายบ้านเที่ยวเร่งเรียกหา
3. บ้างบ่าวเข้าคนละบ่าพานายวิ่ง ประเจยีดเครือ่งเปลือ้งทิง้ไวเ้กล่ือนกลน่
4. บ้างชวนชักพรรคพวกพี่น้อง ยักย้ายเงินทองไปเที่ยวฝัง

30. ข้อใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนำ
1. สงครามครานีห้นกั ใจเจ็บ ใจนา
2. เรยีมเรง่แหนงหนาวเหนบ็ อกโอ้
3. ลูกตายฤๅใครเกบ็ ผีฝาก พระเอย
4. ผีจักเท้งที่โพล้ ที่เพล้ใครเผา

31. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ทุกคำ
1. เขาทำงานจนภารโรงปิดห้อง
2. คุณยายเปน็ลมเมือ่อ่านจดหมายจบ
3. ต้นกล้วยริมร้ัวลวดหนามออกเครอืแล้ว
4. ภาคใต้ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์

32. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
1. ประดุจทรงวราภรณสุ์นทรสวสัดิ์
2. เรืองจรสัย่ิงมกุฎสุดสงา่
3. ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์
4. ท่ีสถติอานภุาพสโมสร
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33. คำคู่ใดต่างกันเฉพาะเสียงสระเท่านั้น
1. ทรัพย์  -   ทราบ 2. เนิบ     -    นับ
3. หม้ัน    -   ม่าน 4. โชค     -    ชัก

34. ข้อใดไม่มีวรรณยุกต์เปล่ียนระดบั
1. สรวงสวรรคช้ั์นกวรุีจีรัตน์
2. ผ่องประภศัรพ์ลอยหาวพราวเวหา
3. พร้ิงไพเราะเสนาะกรรณวรรณนา
4. สมสมญาแหง่สวรรคช์ัน้กวี

35. ข้อใดไม่มีคำไวพจน์
1. พูดหยาบกระทบคน ก็ต้องทนซึ่งหยาบคาย

เจรจากบัเขารา้ย ฤว่าเขาจะตอบดี
2. ไก่ฟ้ามาตัวเดียว เดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา

เหมือนพรากจากนงเยาว์ เปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานาง
3. เบื้องหน้าคือหญิงสาว พลิ้วอาภรณ์สีขาวไร้เดียงสา

มีดวงดาววาวใสในแววตา โปรยประกายปรารถนาเปน็ดอกไม้
4. เดือนจรสัโพยมแจม่ฟ้า ผิบได้เห็นหน้า

ลอราชไซร้ดูเดือน ดุจแล

36. ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงตามความหมาย
1. ต้นสนขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาด
2. วันนีแ้ดดจา้ทำใหรู้้สกึเร่ารอ้นเหลอืเกิน
3. เสื้อตัวใหญ่สวมแล้วดูรุ่ยร่ายไม่งดงาม
4. ฉันจะเป็นคนรวบรัดเนื้อหาของทุกคนเข้าด้วยกันเอง
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37. ข้อความส่วนใดใช้คำไม่ถูกต้องตามความหมาย
(1)  ชาวทะเลผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งรูวิ้ธีท่ีจะรบัมอืเม่ือเจอพายใุหญ ่/  (2)  รีบแลน่เขา้หา

เกาะเพือ่จอดหลบพกัเรือกลางสมทุรท่ีป่ันปว่น /  (3)  รอจนกวา่พายจุะผา่นพน้ไปแลว้
ท้องฟา้กจ็ะแจม่ใส /  (4)  ท้องนำ้จะสงบราบรืน่เสมอืนหนึง่ไมเ่คยเกิดพายมุากอ่นเลย
1. ส่วนท่ี 1 2. ส่วนท่ี 2
3. ส่วนท่ี 3 4. ส่วนท่ี 4

38. ประโยคใดมคีวามหมายไม่กำกวม
1. พอ่ชอบอา่นหนงัสอืพมิพใ์หม ่ๆ
2. เขาเตอืนใหเ้ธอออกกำลงักายทกุวัน
3. ก๋วยเตีย๋วราดหนา้หมสูบัรา้นนีอ้ร่อย
4. ประธานบริษัทสัมภาษณ์ผู้สมัครงานคนเดียว

39. ข้อใดใช้คำซ้อนผิดความหมาย
1. วัยรุ่นใจแตกทำตัวแหลกเหลวสิ้นดี
2. สนุขัพนัธุไ์ทยเฉลียวฉลาดเรยีนรูไ้ดทุ้กอย่าง
3. นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ
4. รัฐบาลประกาศสงครามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

40. ข้อความต่อไปนี้มีคำเชื่อมกี่คำ
กรรมการผูจั้ดการใหญเ่ปิดเผยว่าธนาคารไดอ้อกสินเช่ือเพ่ือธุรกิจขนาดยอ่มใน

รูปแบบวงเงนิกูส้ำหรบัลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดาทีป่ระกอบธรุกจิขนาดยอ่มโดย
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1. 4  คำ 2. 5  คำ
3. 6  คำ 4. 7  คำ
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41. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด
1. การอา่นตำรา  นกัเรียนควรอา่นชา้ ๆ เพ่ือทำความเขา้ใจและตัง้คำถามควบคูกั่นไป
2. ถา้เรามศีลิปะการใชภ้าษาไดด้ ี ประโยชนก็์จะเกดิขึน้แกเ่ราและผูอ่ื้น
3. บคุคลตา่งวยัย่อมมีความคดิแตกตา่งกนั  เพราะผา่นประสบการณม์าไมเ่หมอืนกนั
4. กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ได้ยื่นคำร้องกับศาลโดยคัดค้านการนำช้างเข้าประเทศ

42. ข้อใดไม่ใช้คำซ้ำ
1. มีความเหงาเยียบเย็นเป็นที่อยู่

วันวนัรบัรูก้ารไหลผา่น
2. เย่ียมเย่ียมมองมองแลว้ร้องว่า

อะไรนี่บ่นบ้าน่าหนวกหู
3. สงสารใจใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยว่าง

ทุกก้าวย่างหยุดใจไม่ได้หนอ
4. ปูน้อยนอ้ยว่ิงรอ่ยตามรมิหาด

ทั้งสองมาดหมายตะครุบปุบเปิดหาย

43. ข้อใดมคีำซอ้นมากกวา่ขอ้อ่ืน
1. โอเ้หนด็เหนือ่ยหนกัหนาแสนสาหสั
2. ต้องเรง่รัดงานเสรจ็สิน้สูเ่ป้าหมาย
3. หากชักช้าเฉื่อยชาน่าละอาย
4. งานเสยีหายรฐัเสยีงบการอบรม

44. ข้อใดมท้ัีงคำซอ้นและคำประสม
1. ของของใคร  ของใครกห่็วง  ของใครใครกต้็องหวง  ห่วงใยรกัใครถ่นอม
2. ชอบไหม  ชอบไหม  รูปร่างหนา้ตาอยา่งนี ้ ถามหนอ่ยเถอะพี ่ ชอบไหม  ชอบไหม
3. นอ้งเปิล้นา่รกั  นอ้งเปิล้นา่รกั  ผมเหงาอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว  ผมอยู่คนเดยีวในความมดื
4. ไก่ไหมครบัไก ่ ซือ้ไหมครบั  จะกลบัแลว้ไก่  ไก่ขายถกูถกูแถมกระดกูกับไมเ้สียบไก่
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45. การสรา้งคำในขอ้ใดมลีกัษณะตา่งจากขอ้อืน่
1. อุทกภัย  คณิตศาสตร์ มนุษยชาติ
2. กาลเทศะ  ธุรกิจ แพทยศาสตร์
3. อุณหภูมิ  เทพบตุร ประวติัศาสตร์
4. ภัตตาคาร อรโุณทยั วชิราวุธ

46. ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อความในประโยคใดต่างจากข้ออื่น
1. มาโนชไปวา่ยนำ้ทกุเช้า  สขุภาพของเขาจงึดกีว่าทกุคนในครอบครวั
2. พอเสรจ็จากกลา่วเปดิงานเลีย้งวนันี ้  ท่านกขั็บรถออกไปทนัที
3. บา้นของวไิลดไูม่เก่าเลย  ก็เธอเพิง่ใหช่้างมาทาสใีหมเ่ม่ือเดอืนทีแ่ลว้
4. สมบตัติอ้งทำงานหารายไดพ้เิศษ  เลยสอบไดค้ะแนนนอ้ยกว่าคราวทีแ่ลว้

47. กลุ่มคำในข้อใดเป็นนามวลีทั้งหมด
1. นกบนตน้ไม้ วิ่งออกกำลังกาย ข้างหลังภาพ
2. โรงเรียนของเรา สูงเทียมฟ้า วิมานดิน
3. ผู้บริหารโรงเรยีน นายกสมาคม ทหารประจำการ
4. ฟ้าเพียงดิน สุดแดนสยาม เดก็เล้ียงแกะ

48. ข้อใดวางตำแหน่งกรรมของประโยคต่างจากข้ออื่น
1. ผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าลายสวยผืนนี้คืองานปักครอสติชแบบใหม่
2. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอย่างสุดฝีมือเพื่อส่งเข้าประกวดในงานลอยกระทง
3. แหนมเนอืง  เปาะเปีย๊ะสดและขนมเบือ้งญวนเปน็สตูรสำเรจ็ในการสัง่อาหาร

เวียดนาม
4. การสลกัผักผลไม้เป็นรปูดอกไมต้า่ง ๆ เป็นงานทีอ่าจารยรั์ชนถีนดั
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49. ข้อใดเปน็ประโยคไม่สมบรูณ์
1. ร้านสวยรับสั่งทำเพชรทุกชนิดด้วยฝีมือดีและงานประณีต
2. โรงแรมเบร์ิดพาราไดซ ์ หรแูบบมสีไตล ์ หอ้งพกัสะอาด  บรกิารดี
3. ร้านเอก  ศนูยร์วมวัสดกุ่อสรา้งครบวงจรทีใ่หญท่ี่สดุในพษิณโุลก
4. พลอยเพชรศนูยศ์ลัยกรรมความงาม  ศลัยกรรมตกแตง่  มีแพทยผู้์เช่ียวชาญ

เฉพาะทาง

50. ข้อความตอ่ไปนีมี้ก่ีประโยค
ปัจจุบันหมู่บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการตีเหล็ก

ซึง่ใชวั้ตถดุบิในทอ้งถิน่  ทางหมูบ่า้นไดมี้การรวมกลุม่กันเปดิโรงทำมดีเหลก็นำ้พีโ้บราณ
ท้ังดาบอาคม  มีดหมอ  มีดตดัลกูนมิิต  และมดีใชส้อย   ท่านจะหาชมการตมีีดไดท่ั้วไป
ในหมูบ่า้นบอ่เหลก็นำ้พี ้ จงัหวดัอตุรดติถ์
1. 1  ประโยค 2. 2  ประโยค
3. 3  ประโยค 4. 4  ประโยค

51. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
1. ทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตคือสติ
2. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจะต้องทำด้วยสติ
3. การถือศีลเป็นเรื่องไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้
4. ระบบการศกึษาในปจัจุบันไม่สอนใหมี้คุณธรรมจรยิธรรมซ่ึงจำเปน็มาก

52. ข้อใดไม่ใช่ประโยคเดี่ยว
1. ขับรถไมเ่กิน  90  กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง
2. ไม่ควรเร่งเคร่ืองก่อนออกรถ
3. ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบความเร็ว
4. ตรวจเชค็เคร่ืองยนตปี์ละ  2  คร้ัง
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53. ประโยคในข้อใดต้องการคำตอบ
1. ไหนจะเก่งเหมือนเธอล่ะ
2. อะไร  เธอจะใหฉั้นอยูค่นเดยีวจรงิ ๆ หรอื
3. ใครอยากไปก็ไปได้
4. ทำไมฉันจะตอ้งบอกเธอดว้ย

54. ข้อใดไม่มีคำทีม่าจากภาษาเขมร
1. โปรดเอือ้เฟือ้แกเ่ดก็และคนชรา
2. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ
3. นวนยิายเรือ่งนีด้ำเนนิเรือ่งไดก้ระชบัดี
4. เขาเป็นคนเจ้าสำราญมาตั้งแต่ยังหนุ่ม

55. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
1. เขาคิดจะปลูกบ้านแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง
2. นกัศกึษาปท่ีี 1  ตอ้งซอ้มร้องเพลงเชยีร์ทุกวัน
3. เขาจับฉลากได้เบอร์หนึ่งจึงต้องพูดเป็นคนแรก
4. โรงเรยีนจะจา่ยเงนิเป็นเช็คถ้าจำนวนเงนิเกิน  3,000  บาท

56. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด
ภาพสลกัท่ีถำ้กาใหญ ่ เขาชา้งลว้ง  อำเภอนครไทย  จงัหวดัพษิณโุลก  คล้ายกบัภาพ

สลกัท่ีพบในภาคอสีาน  เป็นรอ่งรอยทียื่นยนัวา่มคีนยา้ยถิน่จากดนิแดนสองฝัง่แมน่ำ้โขง
โดยเฉพาะจากภาคอสีานเขา้มาตัง้หลกัแหลง่อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ำ้นา่น
1. พิธีการ 2. ทางการ
3. กึ่งทางการ 4. กันเอง
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57. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น
1. ใคร ๆ ก็อยากไดรั้บคำชม  ถา้ชมวา่เปน็ผูดี้มีมารยาทเรยีบรอ้ยก็พอใจ
2. พอ่แมส่ว่นใหญพ่ยายามสัง่สอนลกูใหเ้ป็นคนด ี  แตมั่กกระทำตวัอย่างไมด่ใีหลู้ก

ทำตามโดยไม่ตั้งใจ
3. บ้านไหนเมอืงไหนกต็ามทีค่นขีฉ้้อข้ีโกงขึน้มาเปน็ใหญ ่ บ้านนัน้เมอืงนัน้กเ็ท่ากบั

ตกอยู่ในกลียุค
4. ในอนาคตรัฐบาลไทยมีโครงการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ทั่วประเทศ

58. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
มยุราถูกตำหนิว่าชอบทำอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง

1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
2. ตำนำ้พรกิละลายแมน่ำ้
3. เกี่ยวแฝกมุงป่า
4. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

59. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงเจตนาของผู้เขียนเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันตามข้อใด
สังคมเราวันนี้ยังแบ่งแยก สมองกับมือให้แผกให้ผิดไพล่

ปัญญาชนกลายเป็นชนปัญญาไว ยิ่งเอาเปรียบคนได้ยิ่งได้ดี
1. แสดงค่านิยมที่เปลี่ยนไป
2. ชี้ให้เห็นการแบ่งแยกชนชั้น
3. วิจารณปั์ญหาสงัคมทีมี่คนขาดคณุธรรม
4. ประชดผู้มีปัญญาที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ด้อยโอกาส
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60. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดในคำประพันธ์ต่อไปนี้
พระคณุเอย่   จะคดิดม่ัูงเปน็ไรเลา่   ว่ามทัรีนีเ้ป็นขา้เกา่แตก่่อนมา   ดัง่เงาตาม

พระบาทากเ็หมอืนกนั  นอกกวา่นัน้ทีแ่นน่อน  คือนางไหนอนัสนทิชิดใชแ้ตก่่อนกาล
ยังจะตดิตามพระราชสมภารมาบา้งละหรอื  ไดแ้ตมั่ทรีท่ีแสนดือ้ผู้เดยีวดอก  ไม่รู้จกั
ปล้ินปลอกพลกิไพลเ่อาตวัหนี
1. จงรักภักดี 2. ไม่เหน็แกต่วั
3. ขาดเหตผุล 4. เจา้โวหาร

61. คำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
ความรกัขุนแผนกแ็สนรกั ดว้ยร่วมยากมานกัไม่เดยีดฉนัท์
สู้ลำบากบุกป่ามาด้วยกัน สารพนัอดออมถนอมใจ
ขุนช้างแต่อยู่ด้วยกันมา คำหนักหาได้ว่าให้เคืองไม่
เงินทองกองไว้มิให้ใคร ข้าไทใช้สอยเหมือนของตัว
1. เหยยีบเรอืสองแคม 2. จบัปลาสองมอื
3. รักพีเ่สยีดายนอ้ง 4. ไม้หลักปักเลน

62. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้
รัก ฤ เป็นฉะนีฤ้ดไีฉน พยศมหิยดุมนษุยมิ์ไย

จะควบคุม
บทจะร้อนมิผ่อนก็ร้อนและรุม ประมาณพระเพลิงระเริงและสุม

ประกายเพลงิ
บทจะเยน็ประมาณทะยานเถลงิ สวรรคไ์สว ณ ใจกระเจงิ

กระหย่ิมใจ
1. ท่ีใดมรัีก  ท่ีนัน่มทุีกข์
2. ความรกัเหมอืนโคถกึ  กำลงัคกึผิขังไว้
3. อดขา้วดอกนะเจา้ชวิีตวาย  ไม่ตายดอกเพราะอดเสนห่า
4. เขายอ่มเปรียบเทียบความวา่ยามรกั  แตน่ำ้ผกัตม้ขมชมว่าหวาน
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ตอนที ่2 จบัคู ่และเตมิคำตอบ  จำนวน  18  ข้อ  (ข้อละ  1  คะแนน)
ในการตอบ ให้กากบาททับหมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบ
ที่ท่านเลือกของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบตอนที่ 2

อ่านคำอธบิายคำศพัทใ์นพจนานกุรมท่ียกมานี ้  ตอบคำถามขอ้  1 - 4    โดยจบัคูค่ำหรอื
ข้อความด้านซ้ายกับข้อความด้านขวาให้ถูกต้อง        แลว้กากบาททีห่มายเลขคำตอบใน
กระดาษคำตอบตอนที ่ 2

คำศัพท์ในพจนานุกรม

ไพร่   [ไพฺร่] (โบ)         น. ชาวเมอืง,  พลเมอืงสามญั;
คนเลว.  ว. สามญั. ไพร่พล      น.
กำลงัทหาร, กำลังคน

1. (โบ) 1. ชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์
2. พลเมืองสามัญ 2. ลูกคำ
3. ไพร่พล 3. ตัวอย่างการใช้คำ
4. ว. 4. ประวัติของคำ

5. ความหมาย
6. คำอ่าน
7. ลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่ง
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คำถามขอ้ 5 - 14
ให้จับคู่บทประพันธ์ด้านซ้ายท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาและกลวิธีการประพันธ์ด้านขวาท่ีกำหนดให้
แลว้กากบาททีห่มายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบตอนที ่  2

บทประพันธ์ เน้ือหาและกลวธีิการประพนัธ์
5. สายน้ำไม่เคยหยุดไหล 1. ใช้คำเลียนเสียง

ใครตอบได้ไหมไยเป็นเช่นนั้น 2. ใช้บทพรรณนา
6. หยาดน้ำค้างพร่างพรายในสายหมอก 3. ใช้บทเจรจา

ห่มกลีบดอกลัน่ทมท้าลมหนาว 4. ใช้การเล่นคำ
7. ต้องตะวันวับแววแสงแพรวพราว 5. ใช้ภาพพจน์อุปมา

น้ำค้างขาวเกิดสีหลายลีลา 6. ใช้ภาพพจน์บุคคลวัต
8. ไดถ้อืนำ้พระพพิฒันส์จัจา 7. ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

จะหลบลีห้นีหน้าย่อมไม่ควร 8. แสดงความเชื่อตามคติพุทธ
9. ผลจากเจา้ลอยแกว้ 9. แสดงความเชื่อเรื่องอาถรรพณ์

บอกความแล้วจากจำเป็น 10. แสดงการถือประเพณี
10. วันนี้พี่มีอะไรให้กินบ้าง

ท้องมันว่างโหยหิวจนนิ่วหน้า
11. สีขี้ผึ้งสีปากกินหมากเวทย์

ซึ่งวิเศษสารพัดแก้ขัดสน
12. กระโดดเผาะเกาะผับขยับคืบ

ถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยง
13. เห็นสิ้นบุญแล้วในเบื้องปัจจุบัน

ขอหมายมั่นบุญเบื้องบุรพา
14. ยามเดินบ่เขินขัด กละนัจจะน่าชม

กรายกรก็เร้ารม- ยะประหนึง่ระบำสวย
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ใชค้ำประพนัธต์อ่ไปนีต้อบคำถามขอ้  15 - 18

ผีดงผ ี15 เข้า ประจำ เจ้าฤๅ
ผีส่อผีแสร้งนำ 16 ให้
นิมิต 17 ตามสำ คัญผิด ไปนา
เพือ่จกัผลาญชพี 18 โทษด้วยเหลือเกิน

คำทีก่ำหนดใหต้อ่ไปนี ้   คำใดเตมิในชอ่งวา่งของขอ้  15 - 18   ไดถ้กูตอ้งตามฉนัทลกัษณ์
และมคีวามหมายเหมาะสม    ใหก้ากบาททีห่มายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบตอนที ่ 2

1. กิจ 2. ติด 3. จิต 4. คิด 5. ป่า
6. ไล่ 7. ใจ 8. ได้ 9. เจ้า
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ตอนที ่3 ข้อสอบอตันยั  จำนวน  5  ข้อ  (20  คะแนน)
ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ของแต่ละข้อ
ในกระดาษคำตอบตอนที ่ 3

1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
นกัท่องเทีย่วชาวอเมรกัินลองยืน่หนา้ลงไปในปลอ่งภเูขาไฟทีม่อดแลว้  แตยั่งคงทิง้

ความรอ้นไว้ไม่น้อย
“โอโ้ห ร้อนอะไรอยา่งนี ้ร้อนเหมอืนนรกเลย”  ฝร่ังรอ้งลัน่   คนนำทางชาวพืน้เมอืง

ถึงกับมองหน้ากันด้วยความทึ่ง
“นีถ่า้ไมไ่ด้ยินกะห ู ข้าไมเ่ช่ือจรงิ ๆ นะ ท่ีเค้าวา่พวกฝรัง่เนีย่เป็นนกัท่องเทีย่วตวัยง

ข้าเพิง่เชือ่นีล่ะ”
จงอนมุานวา่  คนนำทางชาวพืน้เมอืงประหลาดใจเพราะเหตใุด (ตอบสัน้ ๆ)

2. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
ผู้นำทีใ่จกวา้งคนหนึง่ตอ้งการจะผกูใจลกูนอ้งฝมืีอดท่ีีเพิง่ชวนมาอยูด่ว้ย     จงึให้

สิง่ของเงนิทองแกลู่กนอ้งผูน้ัน้อยา่งมากมาย วันหนึง่เขาใหม้้าฝเีท้าดตีวัหนึง่แกล่กูนอ้ง
เม่ือเหน็สหีนา้ยนิดขีองลกูนอ้ง เขากถ็ามวา่

“เราใหเ้งนิทองสิง่ของแกท่่านเปน็อนัมาก   ท่านกไ็ม่ยินดเีหมอืนเราใหม้้าตวันี้
เหตไุฉนทา่นจงึรกัม้าอนัเปน็สตัวเ์ดียรัจฉานมากกวา่ทรพัยส์นิเลา่”
ลูกนอ้งตอบวา่  “ข้าพเจา้รูม้าวา่มา้ตวันีมี้ฝีเท้าดมีาก    และมกีำลงัเดนิทางไดไ้กล
เม่ือใดทีข้่าพเจา้รูว่้านายเกา่ของขา้พเจา้อยูท่ี่ใด  ถงึไกลเพยีงใด  ข้าพเจา้กจ็ะขีม้่า
ตัวนี้ไปหาทันที”
จงอนมุานวา่ผูน้ำคนนัน้จะมคีวามรูส้กึอย่างไร (ตอบสัน้ ๆ)
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3. อ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้ทำตามคำสัง่ขา้งทา้ย (2 ข้อ)
ก.   หมอกควนัคะคลุม้คล้าย
ข.   มลพษิสะพดัพราย
ค.   มองฟา้กฟ้็าหมน่
ง.   มลภาวะครอบครอง

1. จงจดัลำดบัขอ้ความขา้งตน้ใหถ้กูตอ้งตามฉนัทลกัษณ ์   แลว้เขียนลงใน
กระดาษคำตอบ

2. จงบอกชื่อคำประพันธ์ที่จัดวรรคแล้ว

4. อ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้ทำตามคำสัง่ขา้งทา้ย (2 ข้อ)

ยามใดที่ท้อแท้ยึดพ่อแม่ไว้เป็นหลักท่านมีแต่ความรักควรตระหนักและเข้า
ใจยามใดที่ผิดหวังยึดความหลังที่สดใสผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งไม่จีรังนาน
1. จงจดัวรรคคำประพนัธข้์างตน้ใหถ้กูตอ้งตามฉนัทลกัษณ ์  แลว้เขียนลงใน

กระดาษคำตอบ
2. จงบอกชือ่คำประพนัธท่ี์จัดวรรคแลว้
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5. อ่านขอ้ความตอ่ไปนี ้  แลว้ตอบคำถามขา้งทา้ย
หัวใจติดดิน
สวมกางเกงยนีสเ์ก่า ๆ
ใสเ่ส้ือตัวร้อยเก้าเก้า
หอบกระเป๋าใบเดียวติดกาย
กราบลาแมพ่่อหลังจากเรยีนม.ปลาย
ลาทุ่งคูนไสวมาอาศัยชายคาป่าปูน
“ทุ่งคนู” หมายถงึอะไร และ “ป่าปนู” หมายถงึอะไร




