สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๘๐ ข้อ ( ๓๐ หน้า ) ๑๐๐ คะแนน
๒. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชือ่ -นามสกุล เลขทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในข้อสอบ
๓. ให้เขียนชือ่ -นามสกุล วิชาทีส่ อบ สถานทีส่ อบ ห้องสอบ เลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชาทีส่ อบ
ด้วยปากกาในกระดาษคำตอบ พร้อมทัง้ ระบายเลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำ
เบอร์ ๒B ทับตัวเลขในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน
๔. ในการตอบ ให้ใช้ดนิ สอดำเบอร์ ๒B ระบายวงกลมตัวเลือก ๑ ๒ ๓ หรือ ๔
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถ่ กู ต้องหรือ
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก ๒ เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้
๑
๓
๔
ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาด
หมดรอยดำเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
๕. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
๖. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิข์ องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบั อนุญาต
สถาบันฯ จะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทัง้ หมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว ๓ เดือน
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๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น
๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง
๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย
๓. สัตวาน่าเอ็นดู
๔. โนรีสีปานชาด
๒. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงล้วน ๆ
๑. การออกกำลังกายทำให้เราหายใจออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอด
๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง
๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส
๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น
๓. ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ตำ่ กว่า ๑๖ - ๒๕ ปี
ส่งผลงานทีส่ ร้างสรรค์ดว้ ยความคิดของตนเองได้ทต่ี ำหนักพรรณราย ชัน้ ๒
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม. ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ที่ ๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑ หรือ www. art - centre.su.ac.th
๑. กำหนดวันแสดงศิลปกรรม
๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม
๓. ข้อจำกัดเกีย่ วกับผูแ้ สดงศิลปกรรม
๔. เนือ้ หาของงานศิลปกรรม
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๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
อึกทึกอยูก่ กึ ก้อง
เสียงแซ่ซอ้ งสาธุการ
ทั่วหล้าแต่บาดาล
ถึงวิมานเมืองพรหมินทร์
๑. หนวกหู
๒. คึกคะนอง
๓. ยินดี
๔. สับสน
๕. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี
เนือ้ อ่อนอ่อนน่วมน่วม
แม่รูปท้วมท่วมนาวา
นิม่ นุม่ ชุม่ นัยนา
เนือ้ อ่อนแน่แม่งามพี
๑. เจ้าสำราญ
๒. เจ้าโวหาร
๓. มีอารมณ์ขนั
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ความสะดวกสบายในการอยูห่ อพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงิน อยูห่ อพัก
ทีส่ ถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า เสียเงินน้อยกว่า แต่มสี ง่ิ หนึง่ ทีห่ อพัก
เอกชนไม่มใี ห้ คือการรูจ้ กั อยูร่ ว่ มกัน รูจ้ กั อดทนต่อความไม่พอใจคนอืน่ เป็นการฝึก
ให้มมี นุษยสัมพันธ์ได้อย่างดี
๑. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน
๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพัก จึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้
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๗. ตามรายงานต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน
ผลสำรวจล่าสุดในจีนพบว่า หนึง่ ในสีข่ องเด็กวัยรุน่ ชายในเมืองใหญ่ได้กลาย
สภาพเป็นเด็กอ้วนไปแล้ว อันเป็นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยูด่ กี นิ ดีขน้ึ เด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มเี วลา
ได้ออกกำลังกาย
นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น
อีกปัจจัยสำคัญทีส่ ง่ ผลต่อโรคอ้วนในเด็กชาย เพราะลูกชายโทนจะได้รบั การ
ปรนเปรอเยีย่ ง “จักรพรรดินอ้ ย”
๑. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป
๒. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพียงพอ
๓. เด็กอยูด่ กี นิ ดีมากเกินไป
๔. เด็กนิยมกินอาหารทีไ่ ม่เป็นประโยชน์
๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
อาหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ด่น ๆ คือ ปลาซึง่ มีโปรตีนทีด่ กี ว่าเนือ้ สัตว์ชนิดอืน่ เพราะมีโอเมก้า 3
ซึง่ ช่วยลดอัตราเสีย่ งต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด และยังมีวติ ามิน เกลือแร่มาก
อีกทัง้ อาหารญีป่ นุ่ มักใช้สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึง่ มีทง้ั โปรตีน ไอโอดีน
และใยอาหารสูง จึงช่วยเรือ่ งการย่อยและระบบขับถ่าย
๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
๒. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
๓. อาหารญีป่ นุ่ ช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้
๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้
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๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด
แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง
ภูผา
สูงเจ็ดลำตาลสา
มารถแท้
พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา
สุรเิ ยศ ก็ดี
ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้
ทัว่ หล้าฤๅเห็น
๑. ความสามารถ
๒. ชาติตระกูล
๓. รูปลักษณ์
๔. ฐานะ
๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
๑. อันชิงนางอย่างนีไ้ ม่ผดิ ธรรม์
๒. แม้นไม่รแู้ ห่งเมืองจรกา
๓. จรกาไม่มาก็ยง่ิ ดี
๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง

ธรรมเนียมนัน้ มีแต่บรุ าณมา
จะช่วยชี้มรรคาบอกให้
ไม่มผี หู้ วงแหนกีดกัน
จึงเกิดการรณรงค์ในดาหา

๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม
วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ
อยูป่ ระเทศธานีบรุ ใี ด
๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน
๒. พ่อแม่สบายดีหรือ
๓. เป็นลูกเต้าเหล่าใคร
๔. มาทีน่ ท่ี ำไม

พงศ์เผ่าเหล่ากอเป็นไฉน
ทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมา
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๑๒. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ไร้ฟกู ถูกเนือ้ วันทองอ่อน
เหมือนนอนเตียงทองอันผ่องใส
เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร
พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสำหรับดง
๑. คิดถึงบ้าน
๒. อยู่กลางป่า
๓. มีความสุข
๔. อยู่อย่างลำบาก
๑๓. ตามสาระของข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวผิด
การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก
และกำกวม จะเห็นกันอยูเ่ สมอถ้าผูเ้ ขียนหรือผูพ้ สิ จู น์อกั ษรอ่านทบทวนและจัดลำดับ
เสียใหม่กอ่ นปล่อยผ่านออกไปก็จะช่วยให้การอ่านราบรืน่ ไม่สะดุด
๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง
๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง
๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้
๔. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้
๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
ครืนครืนเสียงครวญคราง
ไม่สน้ิ สร่างทีโ่ ศกหา
พื้นแผ่นพสุธา
ท่วมน้ำตาตลอดไป
๑. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ
๒. ความรุนแรงของพายุฝน
๓. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
๔. ความเสียหายร้ายแรง
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๑๕. จากคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้ ข้อใดไม่ปรากฏ

เดิม ว. แรก เช่นแต่เดิม , เก่า เช่น บ้านเดิม พระราชวังเดิม ,
ก่อน เช่น เหมือนเดิม . (ข. เฎิมว่าต้น) . เดิมที ว. แต่แรกเริม่ .
๑.
๒.
๓.
๔.

ชนิดของคำ
ตัวอย่างคำ
ที่มาของคำ
เสียงอ่าน

๑๖. ประกาศข้อใดสือ่ ความไม่ชดั เจน
๑. บริษทั เครือ่ งหนังไทยจัดมหกรรมลดราคาสินค้าประจำปีตน้ เดือนนี้
๒. รับสมัครพนักงานพิสจู น์อกั ษร ติดต่อทีโ่ รงพิมพ์เรือนทอง ตรงข้าม
โรงพยาบาลสยาม ลาดพร้าว
๓. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐ สอบถามที่
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ม.นครหลวง
๔. ขายทีด่ นิ ๓ ไร่ ๓ งาน ย่านบางขุนเทียน ตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท
ติดต่อคุณนุช ๐๘ - ๑๒๓๘ - ๕๑๒๓
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๑๗. ข้อใดไม่มีความหมายในทำนองเชิญชวน
๑. เลิกเหล้าเข้าพรรษา
๒. คนไทยต้องช่วยไทย
๓. รักแม่เชือ่ ฟังแม่
๔. มหัศจรรย์วนั กีฬา
๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย
๑. เต้าหูม้ กี ำเนิดมากว่า ๒,๐๐๐ ปีในจีนแผ่นดินใหญ่ คนจีนถือว่าเต้าหูเ้ ป็นอาหาร
ที่มีคุณค่าสูง
๒. ตวงถัว่ เหลือง นำมาแช่นำ้ ล้างให้สะอาด แล้วนำไปบด เสร็จแล้วกรองกากออก
จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ
๓. เต้าหูร้ าคาถูกแต่มคี ณ
ุ ค่าสูง คุณค่าทางโภชนาการทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของเต้าหู้
คือโปรตีน
๔. เต้าหูห้ ลอดเป็นเต้าหูเ้ นือ้ นิม่ นิยมนำมาปรุงเป็นแกงจืด
๑๙. ข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ศึกษาอย่างถูกวิธี ทีย่ ากก็จะกลายเป็นง่าย
๒. คนเรามักจะขาดความพอดีในเรือ่ งการพักผ่อน
๓. การเรียนที่แท้นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัย
๔. ครูของเราได้แก่บคุ คลและเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ เรา

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
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๒๐. ข้อความต่อไปนีใ้ ช้การอนุมานประเภทใด
การกินหมูกระทะได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ งในรอบ ๔-๕ ปีทผ่ี า่ นมาอาจเป็น
ด้วยราคาเหมาจ่ายทีไ่ ม่แพง และวิธกี ารกินเป็นกลุม่ แบบปิง้ ๆ ย่าง ๆ ทีช่ ว่ ย
สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี
๑. จากเหตุไปหาผล
๒. จากผลไปหาเหตุ
๓. จากเหตุไปหาเหตุ
๔. จากผลไปหาผล
๒๑. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
๑. สุวทิ ย์สนใจรายละเอียดทุกเรือ่ งทีเ่ รียน เขาอยากรูเ้ นือ้ หาวิชา
๒. สุพลอยากได้คะแนนดี เขาหมัน่ ทำแบบฝึกหัดส่งครูทกุ วัน
๓. สุรชั นัง่ อ่านหนังสือในห้องสมุดจนค่ำ บ้านเขาไม่มหี อ้ งส่วนตัว
๔. สุพจน์มกั คิดเรือ่ งอืน่ ๆ ทุกครัง้ ทีอ่ า่ นตำรา เขาเป็นคนไม่มสี มาธิ
๒๒. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้
เพีย้ น กลาย หรือสูญไป / เพราะภาษาท้องถิน่ เป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของถิน่ นัน้ / และยังทำให้เห็นสภาพสังคมของถิน่ อีกด้วย /
๑. ข้อสรุป
ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
๒. ข้อสนับสนุน
ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
๓. ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสนับสนุน
ข้อสรุป
ข้อสนับสนุน
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๒๓. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน
ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้
ชาวชุมชนได้มโี อกาสฝึกเล่นกอล์ฟ แต่กม็ ผี คู้ ดั ค้านหลายคน
๑. สนามฝึกกอล์ฟก็เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนดี แต่จะสิน้ เปลืองเกินไปนะ
๒. สนามฝึกกอล์ฟมีอยูห่ ลายแห่งทัว่ ไปหมด จะสร้างอีกทำไมกัน
๓. สนามฝึกกอล์ฟเป็นเรือ่ งสิน้ เปลือง สูท้ ำอย่างอืน่ จะคุม้ ค่ามากกว่า
๔. สนามฝึกกอล์ฟเป็นประโยชน์สำหรับบางคน ถ้าทำเป็นสวนสุขภาพ
พวกเราจะได้ใช้รว่ มกันมากกว่า
๒๔. ข้อความต่อไปนีแ้ สดงกลวิธกี ารโน้มน้าวใจตามข้อใด
บ้านพักตากอากาศทีท่ า่ นควรสนใจ มีหอ้ งพักสุดหรูให้เลือกมากมาย พร้อมนวด
แผนไทยท่ามกลางธรรมชาติรมิ น้ำ สามารถเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเทีย่ ว
ใกล้เคียงมากมาย เช่น ตีกอล์ฟ ล่องแก่ง ขึน้ เขา ชมวิถชี วี ติ สัตว์ปา่ เทีย่ วชม
พระราชวังและวัฒนธรรมท้องถิน่
๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ
๒. แสดงให้ประจักษ์ถงึ ความรูส้ กึ หรืออารมณ์รว่ มกัน
๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
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๒๕. การใช้ภาษาโน้มน้าวใจข้อใดไม่สมเหตุสมผล
๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
๒. สระว่ายน้ำระบบไร้ทอ่ ไร้การรัว่ ซึมช่วยชะลอวัย
๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ
๒๖. ข้อความต่อไปนีแ้ สดงทรรศนะประเภทใด
การรณรงค์เรือ่ งโรคไข้เลือดออกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน
จึงจะกำจัดยุงได้หมด ฝนทีต่ กทิง้ ช่วงเป็นระยะ ๆ ทำให้ชาวบ้านดูแลแหล่งน้ำขัง
ไม่ทว่ั ถึง เพราะฉะนัน้ จึงต้องผนึกกำลังกันทัง้ หมูบ่ า้ นกำจัดดูแลน้ำขังอย่าง
พร้อมเพรียงและต่อเนือ่ ง
๑. เชิงข้อเท็จจริง
๒. เชิงนโยบาย
๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย
๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า
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๒๗. ข้อความต่อไปนีต้ อนใดเป็นข้อสรุปตามโครงสร้างของการแสดงทรรศนะ
(๑) ปัจจุบนั คนไทยมีชอ่ื เล่นเป็นฝรัง่ กันเป็นจำนวนมากจนเรียกได้วา่ เป็นแฟชัน่
อย่างหนึง่ ในสังคมไทย / (๒) พ่อแม่นยิ มตัง้ ชือ่ ลูกให้ฟงั ดูเป็นฝรัง่ โดยเอาอย่างชือ่
คนดังในวงการบันเทิง / (๓) ชือ่ ไทย ๆ กลายเป็นชือ่ หายากในหมูเ่ ด็ก ๆ สมัยนีแ้ ละ
เป็นข้อทีค่ นรุน่ ใหม่คดิ ว่าเชย / (๔) น่าเสียดายทีช่ อ่ื เล่นภาษาไทยทีเ่ รียกกันง่าย ๆ
กำลังจะสูญหายไป เราน่าจะหันกลับมาตัง้ ชือ่ เล่นลูกหลานให้เป็นไทย ๆ
๑. ตอนที่ (๑)
๒. ตอนที่ (๒)
๓. ตอนที่ (๓)
๔. ตอนที่ (๔)
๒๘. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมสำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ
๑. การจัดการศึกษาต้องมุง่ พัฒนาคนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา
๒. กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนรูว้ ธิ แี สวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
๓. การจัดการเรียนรูค้ นสอนต้องทำสารพัดอย่างให้เข้ากับคนเรียนแต่ละคน
๔. การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ หมายถึง การให้ผเู้ รียนมีบทบาท
ร่วมในการเรียนการสอน
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๒๙. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธที ำอาหารต่อไปนีจ้ นครบถ้วน ข้อใดเป็นขัน้ ตอน
ทีต่ อ่ จากข้อ ๒ ตามโจทย์
๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้
๒. ปอกเปลือกกุง้ ผ่าหลัง แล้วล้างให้สะอาด
๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้
๔. ผสมน้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำมะนาว คลุกเคล้ากับตะไคร้และหอมแดงซอย
๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่
๑. ข้อ ๑
๒. ข้อ ๓
๓. ข้อ ๔
๔. ข้อ ๕
๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ
ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีก็จะอยู่คู่
จังหวัดชลบุรีไปอีกนานเท่านาน
๑. ส่วนนำเรื่อง
๒. ส่วนเนือ้ เรือ่ ง
๓. ส่วนขยายเนือ้ เรือ่ ง
๔. ส่วนปิดเรื่อง
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๓๑. ข้อใดเหมาะจะเป็นส่วนขึน้ ต้นของเรียงความเรือ่ ง “นักศึกษาจีนในประเทศไทย”
๑. การคัดเลือกนักศึกษาจีนนัน้ มหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสีเป็นผูป้ ระสานงาน
กับมหาวิทยาลัยไทย
๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ
คนไทยทีเ่ ป็นนักธุรกิจ
๓. ระยะนีค้ วามเคลือ่ นไหวของจีนทัง้ ในและนอกประเทศต่างส่งผลกระทบต่อคน
ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง
๔. เมือ่ จำนวนนักศึกษาจีนทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยมีมากขึน้ ก็ทำให้จบั กลุม่ กันเอง
แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น
๓๒. เมือ่ เรียงลำดับข้อความให้ถกู ต้อง ข้อใดเป็นลำดับที่ ๔
๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
๒. การให้กำลังใจ การให้ความยินดี นับเป็นทานทัง้ นัน้
๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้
๔. การให้ความร่วมมือ การให้แรงงาน การให้ความเห็น
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๓๓. สมศรีฟงั คำประพันธ์จากรายการวิทยุดงั ต่อไปนี้
แม้มไิ ด้เป็นดอกกุหลาบหอม
ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว
แม้มไิ ด้เป็นจันทร์อนั สกาว
จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
หลังจากฟังแล้วเธอรูส้ กึ ประทับใจมาก เพราะให้แง่คดิ ในการดำเนินชีวติ
ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด
๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด
๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน
๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ
๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์
๓๔. ข้อใดเป็นคำพูดทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวได้เหมาะสม
๑. ประเด็นทีเ่ รากำลังพิจารณาสำคัญมาก ผมอยากฟังความคิดเห็นจาก
หลาย ๆ ท่าน เชิญคุณพิชติ ครับ
๒. หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นกันมามากแล้ว แต่ดเู หมือนจะไม่ตรงประเด็น
ผมว่ายุติดีกว่านะครับ
๓. คุณพิชยั กรุณาแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ เห็นนัง่ ฟังมานานแล้ว
๔. ผมคิดว่าคุณพิธานควรให้สมาชิกท่านอืน่ ๆ ได้แสดงความคิดเห็นบ้างนะครับ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๑๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๕. ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวันนีม้ บี คุ คลทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าประชุม
ท่านหนึง่ ได้บอกให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งการจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคม ทีป่ ระชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
๑. องค์ประชุม
เสนอ
คัดค้าน
๒. ผูร้ ว่ มประชุม
ข้อเสนอ
สนับสนุน
๓. ผูเ้ ข้าประชุม
เสนอ
อภิปราย
๔. ทีป่ ระชุม
ข้อเสนอ
ลงมติ
๓๖. เมือ่ ต้องการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเรือ่ งอาการของไข้เลือดออก
จะใช้คำใดเป็นคำหลัก
ไข้เลือดออกเป็นโรคทีเ่ กิดจากยุงเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจาก
จะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะในประเทศ
เขตร้อนชืน้ ไข้เลือดออกทีพ่ บในประเทศไทยเกิดจากไวรัสชนิดหนึง่ มียงุ ลายเป็น
พาหะนำโรค
๑. ยุงลาย
๒. ไวรัส
๓. ปัญหาสาธารณสุข
๔. โรคในเขตร้อนชืน้

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๑๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๗. ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะทัว่ ไปของภาษา
๑. คำเกิดจากการนำเสียงในภาษามาประกอบกันเข้า
๒. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด
๓. ประโยคนีม้ ี ๒ ประโยครวมกันโดยใช้คำเชือ่ มช่วยเชือ่ มความ
๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย
๓๘. ข้อใดไม่มเี สียงวรรณยุกต์จตั วา
๑. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงือ้ ม
๒. น้ำกระเพือ่ มแผ่นผาศิลาเผิน
๓. กระจ่างแจ้งแสงจันทร์แจ่มเจริญ
๔. พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสำเหนียกใจ
๓๙. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคำ
๑. เวิ้งว้าง
เงินผ่อน
แบ่งแยก
๒. วี้ดว้าย
เชิญชวน คลอนแคลน
๓. โพล้เพล้
ร่องแร่ง
จองหอง
๔. กรีดกราย ร่อนเร่
ลอดช่อง
๔๐. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นมากทีส่ ดุ (ไม่นบั เสียงซ้ำ)
๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
๒. คงจะต้องบังคับขับไส
๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๑๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๑. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น
๑. ขวาน
๒. หลาม
๓. เผย
๔. ฝูง
๔๒. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีข้ อ้ ใดมีพยางค์คำตายมากทีส่ ดุ
๑. พระภูมนิ ทร์ลน้ เกล้าของชาวไทย
๒. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
๓. พระเมตตาดุจฟ้าแสนงดงาม
๔. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย
๔๓. ข้อใดมีตำแหน่งคำครุคำลหุเหมือนข้อความต่อไปนี้ “บารมี ธ มากล้น”
๑. คนจะดีเพราะน้ำใจ
๒. สารนีม้ ลิ บเลือน
๓. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้า
๔. พรุง่ นีเ้ ราจะรักกัน
๔๔. ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา
๑.
แม้มากผิกง่ิ ไม้
มัดกำกระนัน้ ปอง
๒.
นิ่งเงียบสงบงำ
ปรากฏประหนึ่งใน
๓.
ปรึกษาหารือกัน
จักเรียกชุมนุมเรา
๔.
ลูกข่างประดาทา
หมุนเล่นสนุกไฉน

ผิวใครจะใคร่ลอง
พลหักก็เต็มทน
บมิทำประการใด
บุรว่างและร้างคน
ไฉนนัน้ ก็ทำเนา
บแลเห็นประโยชน์เลย
รกกาลขว้างไป
ดุจกันฉะนัน้ หนอ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๔๕. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
๑. เกาต์
แกรไฟต์
๒. นิออน
บาร์เรล
๓. มอร์เตอร์ ไมครอน
๔. คลอรีน
ซิลคิ อน

หน้า ๑๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

โพสการ์ด
พาราฟิน
เมตริก
แบคทีเรีย

๔๖. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
๑. ปีนอ้ี ากาศร้อนเหลือเกิน วันไหนไม่ได้เปิดแอร์กร็ อ้ นตัวมาก ๆ เลย
๒. วัยรุน่ ข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังใคร ๆ ได้ฟงั ก็รอ้ นหูไปหมด
๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้
๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว
๔๗. คำซ้ำในข้อใดไม่มคี วามหมายเป็นพหูพจน์
๑. น้อง ๆ ของเขารักใคร่กนั ดี
๒. เขาป่วยต้องนอนพักเป็นเดือน ๆ
๓. ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยไปอยูต่ า่ งจังหวัด
๔. สาว ๆ สมัยนีร้ ปู ร่างอ้อนแอ้นกันทัง้ นัน้
๔๘. ข้อความต่อไปนีม้ คี ำซ้อนกีค่ ำ
ข้าวเป็นธัญญาหารทีม่ ปี ระโยชน์อยูท่ กุ อณูของเมล็ดข้าว เนือ้ ข้าว รำข้าว
และจมูกข้าว เราจึงควรกินข้าวให้ครบทุกส่วนของเมล็ด เพือ่ ชีวติ ทีแ่ ข็งแรงสดใส
ห่างไกลจากโรคร้ายต่าง ๆ และมีสขุ ภาพดีอายุยนื ยาว
๑. ๓ คำ
๒. ๔ คำ
๓. ๕ คำ
๔. ๖ คำ
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หน้า ๒๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๙. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ใครจักผูกโลกแม้
รัดรึง
เหล็กเท่าลำตาลตรึง
ไป่หมัน้
มนตร์ยาผูกนานหึง
หายเสือ่ ม
ผูกเพือ่ ไมตรีนน้ั
แน่นเท้าวันตาย
๑. คำซ้ำ
๒. คำซ้อน
๓. คำโทโทษ
๔. คำตายแทนคำเอก
๕๐. ข้อใดมีคำสมาสทีม่ กี ารสนธิ
๑. ธาตุเจดีย์
๒. รัตนชาติ
๓. ภูมลิ กั ษณ์
๔. พรรณนาโวหาร

ธัญพืช
ราชสาส์น
ภูษามาลา
พยุหเสนา

ธรรมจารี
รมณียสถาน
ภิญโญภาพ
พรหมาสตร์

๕๑. ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ
๑. ฝรัง่ เป็นต้นตำรับอาหารกินเร็ว ยืนกินเดินกินก็ได้
๒. เมือ่ เรารับมาก็ตอ้ งกินตามอย่างเขาและรูส้ กึ ว่าง่ายดี
๓. เราไม่ได้กนิ เพือ่ ประหยัดเวลาเอาไว้ทำการงานอย่างอืน่
๔. เป็นการกินเล่น ๆ กันในหมูค่ นวัยทีย่ งั ทำมาหากินไม่ได้มากกว่า

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๒. ข้อใดไม่มคี ำทีม่ าจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต
๑. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา
๓. ชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบรุ่น
๔. ภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่นี่
๕๓. ข้อความต่อไปนีส้ ว่ นใดไม่มคี ำทีม่ าจากภาษาอังกฤษ
๑) เรตติง้ ของรายการโทรทัศน์สมั พันธ์กบั เวลาในการออกอากาศ / ๒) รายการ
ทีอ่ อกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ หรือช่วงเวลาทีม่ ผี ชู้ มโทรทัศน์มาก / ๓) จะมีโอกาส
ได้รบั ความนิยมมากกว่ารายการทีอ่ อกอากาศในช่วงเวลาทีค่ นชมรายการน้อย /
๔) ช่วงเวลาทีม่ ผี ชู้ มทีวมี ากก็คอื ช่วงหัวค่ำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังรายการข่าว /
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
๕๔. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน
๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน
๒. อยากโทรศัพท์บอกเพือ่ นว่าอาจารย์ตอ้ งการพบ แต่ผมไม่มโี ฟนการ์ด
๓. ไดรไอซ์มปี ระโยชน์มาก ช่วยทำให้อาหารแช่แข็งไม่ละลายง่าย
๔. ตึกใหญ่หลังนัน้ มีคนมาเช่าทำออฟฟิศกันมากมาย คุณสนใจไหม
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หน้า ๒๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๕. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
๑. น้องสาวฉันเป็นผูห้ ญิงสวย ทีบ่ า้ นจึงมีกระจกเงาหลายบานไว้ให้สอ่ ง
๒. เขาเป็นคนความจำดี อาขยานกีบ่ ท ๆ ก็สามารถท่องจำได้หมดในเวลาไม่นาน
๓. คุณไปเทีย่ วงานแสดงสินค้าเห็นไม้เท้าสวย ๆ ช่วยซือ้ อันใหม่มาฝากคุณปูด่ ว้ ย
๔. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคำขวัญเนือ่ งในวันสถาปนา ใครจะส่งกีช่ น้ิ ก็ได้
๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ
ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี
โลกาภิวตั น์ วิทยาการต่าง ๆ น่าจะสัมพันธ์กนั ได้มากขึน้ โลกของนักวิชาการ
มิใช่มเี พียงซีกตะวันออกกับซีกตะวันตกเท่านัน้
๑. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๓ คำ
๒. สันธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ
๓. สันธาน ๓ คำ บุพบท ๓ คำ
๔. สันธาน ๓ คำ บุพบท ๒ คำ
๕๗. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
๑. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน
๒. คุณสุเนตรได้ทขี แ่ี พะไล่ซอ้ื หุน้ ธนาคารไว้เก็งกำไรหลายพันหุน้
๓. คุณสุภาเป็นห่วงสุขภาพสามีจงึ มักติดตามไปไหนมาไหนด้วยเสมอเป็น
เงาตามตัว
๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป
โพนทะนา
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เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๘. สำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
๑. โปรดสัตว์ได้บาป
๒. เงียบเป็นเป่าสาก
๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
๔. กระดังงาลนไฟ
๕๙. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถิ่นที่คนจำนวนมากต้องการบริโภคหอยทาก
๒. หญิงชาวแอฟริกาลองกินหอยทาก แล้วเธอก็ได้พบกับความประหลาดใจว่า
เธอชอบมันมาก
๓. บริษทั ค้าหอยทากจ่ายค่าแรงให้แก่คนงานประมาณ ๔๕ บาทต่อหอยทาก
น้ำหนัก ๑๐ ปอนด์
๔. นักกินหอยทากจะใช้คมี คีบเปลือกหอยไว้ในมือข้างหนึง่ ส่วนมืออีกข้างก็
ถือส้อมเล็ก ๆ ดึงเนือ้ หอยออกจากเปลือก
๖๐. ข้อใดไม่เป็นประโยค
๑. นมแม่ชว่ ยเพิม่ ภูมติ า้ นทานให้แก่ลกู
๒. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก
๓. ปัจจุบนั มีการโฆษณาให้แม่ดม่ื นมวัวมาก ๆ โดยสือ่ ว่าลูกในท้องจะแข็งแรง
๔. แม้จะมีการรณรงค์ให้มกี ารเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ซง่ึ เป็นนมทีด่ ที ส่ี ดุ สำหรับทารก

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง
๒. อะไรทีด่ ี ๆ ก็นา่ จะทำเสียก่อน
๓. ร้านนีอ้ าหารอะไรก็อร่อยทัง้ นัน้
๔. อะไรมาก่อนเราก็กนิ ไปพลาง ๆ
๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
(๑) การบริโภคอาหารทะเลมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อร่างกายคนเรา (๒) ในเนือ้
ปลามีกรดไขมันไม่อม่ิ ตัวซึง่ มีสว่ นช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด (๓) คนทีช่ อบ
รับประทานกุง้ ส่วนมากไม่รบั ประทานหางและเปลือก (๔) ทัง้ หางและเปลือกกุง้
เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน
๑. ส่วนที่ ๑
๒. ส่วนที่ ๒
๓. ส่วนที่ ๓
๔. ส่วนที่ ๔
๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ศัตรูสำคัญของเห็ดขอนและเห็ดหูหนูคอื ไรไข่ปลาและราเขียว
๒. เห็ดขอนถึงจะเป็นเห็ดในสกุลของเห็ดหอมแต่รปู ร่างหน้าตาเหมือนเห็ดนางรม
๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด
นางฟ้า
๔. เห็ดขอนมีดอกมากในสภาพอากาศร้อน ส่วนเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าออกดอก
ได้ดีในที่อากาศเย็น

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถทรงมีพระราชดำรัสถึงความประทับ
พระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสหพันธรัฐรัสเซียกับคนไทย
และนักเรียนไทยทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาททีโ่ รงแรมบอลต์ชกุ เคมพินสกี้ กรุงมอสโก เมือ่ วันที่ ๔
กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
๑. ๑ คำ
๒. ๒ คำ
๓. ๓ คำ
๔. ๔ คำ
๖๕. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้
๑. มีอะไรก็กนิ กินไปเถอะ
๒. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้
๓. ขนมนีอ่ อกเค็มเค็มฉันไม่ชอบ
๔. แม่ทำอาหารอร่อยอร่อยไว้ให้กนิ เสียก่อนสิ
๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
แสนสาวสุรางค์วรสนมก็ประดับดังดาราแวดลป้อมพระจันทร ณ อากาศเรืองรรังษี
๑. โคลง
๒. ฉันท์
๓. กาพย์
๔. กลอน

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๗. ข้อใดมีสมั ผัสสระและสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค
๑. ไส้ตันความป่วยเจ็บ
๒. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา
๓. เร็วเรียกปลาหมอมา
๔. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน
๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส
๑. เหมือนหนึง่ น้ำพลอยพร้อยอยูพ่ รายพราย
๒. พระพายรำเพยพัดมารีเ่ รือ่ ยอยูเ่ ฉือ่ ยฉิว
๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง
๔. ยะเหยาะเหย่าทุกฝียา่ งไม่หย่อนหยุด
๖๙. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด
๑. ความรักยักเปลี่ยนท่า
๒. เห็นหรุม่ รุมทรวงเศร้า
๓. คิดความยามถนอม
๔. รสทิพย์หยิบมาโปรย

ทำน้ำยาอย่างแกงขม
รุม่ รุม่ เร้าคือไฟฟอน
สนิทเนือ้ เจือเสาวคนธ์
ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
โลกนีม้ ไิ ด้อยู่
ด้วยมณี เดียวนา
ทรายและสิง่ อืน่ มี
ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต่ำกลางดี
ดุลยภาพ
ภาคจักรพาลมิรา้ ง
เพราะน้ำแรงไหน
๑. โวหารโลดโผน
๒. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด
๓. การสรรคำสือ่ ภาพได้ชดั เจน
๔. เสียงสัมผัสสระและพยัญชนะทีไ่ พเราะ
๗๑. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น
๑. อิม่ ทุกข์อม่ิ ชลนา
อิม่ โศกาหน้านองชล
๒. กระถินกลิน่ หอมกลบ
เช่นน้ำอบสุดามาลย์
๓. ตัวเดียวมาพลัดคู่
เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย
๔. กระแหแหห่างชาย
ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
๗๒. ข้อใดไม่แสดงจินตภาพการเคลือ่ นไหว
๑. อุกคลุกพลุกเงยงัด
คอคช เศิกแฮ
๒. บัดราชฟาดแสงพล
พ่ายฟ้อน
๓. สารทรงราชรามัญ
ลงล่าง แลนา
๔. หน่อนเรนทรทิศ
ตกด้าว

หน้า ๒๗
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๗๓. ข้อใดไม่แสดงจินตภาพการเคลือ่ นไหว
๑.
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
๒.
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป
๓.
ไกรกร่างยางยูงสูงระหง
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
๔.
ลิงค่างครางโครกครอก
ชะนีวิเวกวอน

หน้า ๒๘
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

เพลินฟังวังเวง
อึงคะนึงผึงโผง
ตลิงปลิงปริงประยงค์
ฝูงจิง้ จอกออกเห่าหอน
นกหกร่อนนอนรังเรียง

๗๔. คำประพันธ์ตอ่ ไปนีส้ อ่ื อารมณ์ความรูส้ กึ ใดของกวี
ฤดูใดก็ได้เล่นเกษมสุข
แสนสนุกทัว่ เมืองหรรษา
ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา
อยุธยาจะสาบสูญไป
จะหาไหนได้เหมือนกรุงแล้ว
ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส
นับวันแต่จะยับลับไป
ที่ไหนจะคืนคงมา
๑. ว้าวุ่น
๒. คับแค้น
๓. ร้อนรน
๔. หดหู่
๗๕. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์
๑. นีจ่ นใจไม่มเี ท่าขีเ้ ล็บ
๒. ถึงห้วยโป่งเห็นธารละหานไหล
๓. เสียงสินธุดดุ น้ั ลัน่ พิลกึ
๔. เหมือนนกฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู

ขีเ้ กียจเก็บเลยทางมากลางหน
คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น
สะท้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน
คนมาสูซ่ อ่ งพักมันรักษา

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๒๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อ่านคำประพันธ์ตอ่ ไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ ๗๖ - ๗๗
(๑) เป็นกลุม่ กลุม่ กลุม้ กายเหมือนทรายซัด
ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน
(๒) ครัน้ ยามเย็นเห็นเหมือนหนึง่ เมฆพลุง่
เป็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา
(๓) ดูเหย้าเรือนหาเหมือนอย่างไทยไม่
หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี
(๔) เราเป็นมนุษย์สดุ รักต้องลักพา
เหมือนอินทราตรึงส์ตรัยเป็นไรมี
๗๖. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์
๑. ข้อ ๑
๓. ข้อ ๓

๒. ข้อ ๒
๔. ข้อ ๔

๗๗. ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์ชนิดอุปมา
๑. ข้อ ๑
๓. ข้อ ๓

๒. ข้อ ๒
๔. ข้อ ๔

๗๘. ข้อใดไม่สะท้อนความเชือ่
๑. เวรกรรมนำไปไม่รง้ั รอ
๒. ใส่ดาลบ้านช่องกองไฟรอบ
๓. เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา
๔. จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย

มิพอทีจ่ ะต้องพรากก็จากมา
พ่อช่างลอบเข้ามากระไรได้
มารดาก็ฟื้นตื่นโดยง่าย
ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนผาง

รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย
วันเสาร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑

หน้า ๓๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๙. ข้อใดสะท้อนค่านิยม
๑. ทุกวันนี้มีทรัพย์เขานับถือ
๒. หนึ่งบิดรมารดาคณาญาติ
๓. เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง
๔. แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา

เหมือนเราหรือเขาจะรักมิผลักไส
ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจศีล
ให้คนทั้งปวงหลงลงอบาย
พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ

๘๐. ข้อใดเป็นคำกล่าวทีไ่ ม่ต้องการคำตอบ
๑. เหตุใดวานรน้อยนี้
๒. จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน
๓. มาถามไถ่ไล่เอากิจจา
๔. เป็นไฉนมาอยูร่ กั ษาด่าน

จึ่งล้างชีวีไม่บรรลัย
อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้
คือจะปรารถนาสิ่งใด
ไมยราพขุนมารโมหันธ์

