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ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบมี 3 ตอน (27 หน้า) ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 62 ข้อ
หน้า 2 - 21
ตอนที่ 2 จับคูแ่ ละเติมคำตอบ
จำนวน 18 ข้อ
หน้า 22 - 24
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย
จำนวน 5 ข้อ
หน้า 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 ให้ใช้ปากกาลูกลืน่ หมึกดำ ขนาด 0.5 มิลลิเมตรขึน้ ไป
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ให้ขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ท่านเลือกใน
กระดาษคำตอบ(ห้ามขีดนอกช่องสี่เหลี่ยม) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ถ้าตัวเลือก 2 เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้ 1 2 3 4
ตอนที่ 2 ถ้าตัวเลือก 5 เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ให้ทำเครือ่ งหมาย = ทับเครือ่ งหมาย x เดิม แล้วขีดเครือ่ งหมายกากบาททับ
ตัวเลขใหม่ในช่องสีเ่ หลีย่ ม เช่น ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือก 2 เป็นตัวเลือก 4 ให้ทำดังนี้ 1 =
2 3 4
สำหรับตอนที่ 3 ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ในกระดาษคำตอบ
5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ

x

x

x x

6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาต
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ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 62 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ได้ดีที่สุด
โลกทุกวันนีเ้ พียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี เครือ่ งยนต์กลไกช่วยทำให้ชวี ติ ผูค้ น
สะดวกสบายเพียงแค่กดปุม่ นัน้ ปุม่ นี้ จนหลายคนคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมได้
ทุกอย่างแม้กระทัง่ ควบคุมโลก บางครัง้ คนเราก็ทำอะไรทีข่ ดั กับความเคยชินเพียงเพือ่
ประสบการณ์บางอย่าง เช่น การตืน่ มาเฝ้ารอพระอาทิตย์ขน้ึ บางคนบอกว่ามันคือ
ความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
1. เทคโนโลยี ไม่ดเี ท่าธรรมชาติ
2. เทคโนโลยีดี ชีวมี สี ขุ
3. ธรรมชาติให้ความสุขได้ ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี
4. เทคโนโลยีให้ความสบาย ธรรมชาติเรียบง่ายให้ความสุข
2. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
บางคาบภาณุมาศขึ้น
ทางลง ก็ดี
บางคาบเมรุบ่ตรง
อ่อนแอ้
ไฟยมดับเย็นบงกชงอก ผานา
ยืนสัตย์สาธุชนแท้
ห่อนเพี้ยงสักปาง
1. สัจธรรมเป็นสิง่ ทีม่ น่ั คง
2. ธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงได้
3. คนดีตอ้ งมีความซือ่ สัตย์ตลอดเวลา
4. คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
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3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
พ่อแม่ไม่มเี งินทองจะกองให้
หาวิชาความรู้เป็นคู่มือ
1. รูส้ ง่ิ ไรก็ไม่สรู้ วู้ ชิ า
2. มีวชิ าเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน
3. อันความรูเ้ รียนเท่าไรก็ไม่จบ
4. มีวชิ าอยูก่ บั ตัวกลัวอะไร

จงตัง้ ใจพากเพียรเรียนหนังสือ
เพื่อยึดถือเป็นเยี่ยงหล่อเลี้ยงกาย
ไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณ
จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน
ยิ่งค้นพบก็ยิ่งมีที่สงสัย
ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี

4. ข้อใดมีทง้ั ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
1. แล้วว่าอนิจจาความรัก
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป
2. ครั้นถึงเนินทรายชายทุ่ง
จึงให้หยุดกองทัพตั้งพลับพลา
3. พระมิได้ตอบคำว่าขาน
แต่ดูพระกิริยาพาที
4. มาตรแม้นเสียเมืองดาหา
ซึง่ เกิดศึกสาเหตุเภทภัย

พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล
ทีไ่ หนเลยจะไหลคืนมา
แว่นแคว้นแดนกรุงดาหา
ทีต่ อ้ งนามครุฑาเกรียงไกร
ตรัสแต่กจิ การกรุงศรี
เหมือนจะเคลือ่ นคลายทีโ่ กรธา
จะพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่
ก็เพราะใครทำความไว้งามพักตร์

5. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
“วิจารณญาณ” พจนานุกรมให้ความหมายว่า ปัญญาทีส่ ามารถรูห้ รือให้เหตุผลที่
ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ทกุ คนมีวจิ ารณญาณ และในคนทีม่ วี จิ ารณญาณก็อาจมิได้มใี นทุกเรือ่ ง
ชีวติ คนเราผิดบ้างไม่เป็นไร แต่อย่าผิดเรือ่ งสำคัญ ก่อนตัดสินใจเรือ่ งอะไรจึงต้องใช้
วิจารณญาณให้ดี เราจะได้ทนั คน ทันเกม และทันชีวติ
1. เรื่องสำคัญของชีวิตต้องใช้วิจารณญาณ
2. วิจารณญาณมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต
3. การใช้วจิ ารณญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์
4. วิจารณญาณหมายถึงปัญญาที่สามารถรู้และให้เหตุผลได้
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 7
แม้รสั เซียจะได้ชอ่ื ว่ากำลังพัฒนาไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตย แต่รากฐานของ
ระบอบคอมมิวนิสต์ที่แข็งแกร่งและหยั่งลึกยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคนในรัฐบาล
และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงให้ใจกว้างได้งา่ ย ๆ สภาพของสือ่ มวลชนก็เช่นกัน เสรีภาพจึง
เป็นเพียง “มายา” หรือเปลือกนอกเท่านัน้ เพราะรัฐบาลยังไม่ใจกว้างพอทีจ่ ะให้สอ่ื มี
เสรีภาพ เนือ่ งจากจะกระทบความมัน่ คงของผูน้ ำ
6. ข้อใดสรุปข้อความข้างต้นได้ดีที่สุด
1. ประชาธิปไตยของรัสเซียล้มเหลวเพราะผูบ้ ริหารประเทศ
2. ระบอบคอมมิวนิสต์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตย
ของรัสเซีย
3. สื่อมวลชนของรัสเซียถูกจำกัดบทบาทในการมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
4. ผู้นำรัสเซียคำนึงถึงความมั่นคงของตนเองมากกว่าความเป็นประชาธิปไตย
7. “เพราะรัฐบาลยังไม่ใจกว้างพอทีจ่ ะให้สอ่ื มีเสรีภาพ”
ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด
1. รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้สอ่ื มวลชนนำเสนอข่าวสารได้อย่างอิสระ
2. รัฐบาลไม่มนี โยบายพัฒนาสือ่ มวลชนของประเทศ
3. รัฐบาลไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลงของสือ่ มวลชน
4. รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน
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8. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลต่อไปนีจ้ ากอินเทอร์เน็ต จะใช้คำหลักในข้อใด
ชนชาตินอร์ดิกหรือสแกนดิเนเวียมีตำนานเทพเจ้าซึ่งเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุค
โบราณ ตำนานนีค้ รอบคลุมถึงกำเนิดของเทพเจ้า การสร้างจักรวาล โลกมนุษย์ และ
วีรกรรมของเทพเจ้าทีส่ ำคัญ
1. นอร์ดกิ
2. สแกนดิเนเวีย
3. ตำนานเทพเจ้า
4. จักรวาล
9. ข้อความต่อไปนี้เป็นส่วนใดของเรียงความไม่ได้
ธงของไทยสมัยโบราณอย่างหนึง่ มีพน้ื สีแดง ใจกลางของแผ่นธงเป็นรูปหนุมาน
เรียกว่า กบีธ่ ชุ กับอีกอย่างหนึง่ เป็นรูปครุฑแดงพืน้ เหลืองเรียกกันว่า “พระครุฑพ่าห์”
อันหมายถึงครุฑที่เป็นพาหนะ
1. คำนำ
2. เนือ้ เรือ่ ง
3. ส่วนขยายเนือ้ เรือ่ ง
4. สรุป
10. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีในการอธิบายตามข้อใด
บุคคลทีร่ จู้ กั แก้ปญ
ั หาหรือรูจ้ กั ป้องกันมิให้ปญ
ั หาลุกลามรุนแรงต่อไปได้นน้ั ย่อมเป็น
ผูท้ ส่ี ามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้ ท่านคงเคยได้ยนิ คำกล่าวอยูเ่ นือง ๆ ว่า
ประเทศชาติตอ้ งการให้พลเมืองเป็นคนคิดเป็นทำเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น การเรียนรูใ้ ห้
เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทุกคน
1. ใช้ตัวอย่าง
2. ชี้แจงตามลำดับขั้น
3. ชีส้ าเหตุและผลลัพธ์ทส่ี มั พันธ์กนั
4. เปรียบเทียบความเหมือนกันและความต่างกัน
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11. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารตามข้อใด
ไอ้เหลาผอมแห้งแกร่งกรัง เนือ้ หนังเหีย่ วย่นยังกะผิวลูกมะระแห้ง ตัวเล็กขนาดเด็ก
ประถมปลาย ตัดผมสัน้ เกรียนทรงนักเรียนมีหงอกแซมประปราย เค้าหน้าเหมือนตัว
ป๊อปอายหนังการ์ตนู ตาตีเ่ ล็กเท่าเม็ดแตงโม เวลายิม้ หรือหัวเราะ หนังตาแทบจะปิด
หากันจนสนิท ปากกว้าง ดัง้ แฟบ และฟันหน้าตอนบนหายไปหมด
1. พรรณนา และ อุปมา
2. พรรณนา และ สาธก
3. บรรยาย และ อุปมา
4. บรรยาย และ สาธก
12. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด
ทุกวันนีอ้ ารยธรรมต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้าประเทศมากทัง้ วัตถุนยิ ม คตินยิ ม
ความเชื่อ ถ้าคนไทยอ่อนไหวรับวัฒนธรรมต่างประเทศ ความเป็นชาติไทยก็จะ
หมดไปเรือ่ ย ๆ คนรุน่ หลังจะไม่มโี อกาสได้เห็นศิลปวัฒนธรรมไทย คนรุน่ เราจะ
ต้องตระหนักสืบทอดสานต่องานที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้อย่างมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
1. คนรุน่ หลังจะไม่ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมไทย ถ้าคนรุน่ ปัจจุบนั ยังลุม่ หลง
วัฒนธรรมต่างประเทศ
2. อายธรรมต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามามากเพราะคนไทยอ่อนไหวและเชือ่ ง่าย
3. การรับวัฒนธรรมต่างประเทศทำลายความเป็นชาติไทย
4. คนไทยควรเห็นคุณค่าและช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
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13. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
ความฝันเป็นเหมือนภาพยนตร์ทเ่ี ริม่ ฉายหลังเราหลับตานอน ในคืนหนึง่ เราฝัน
ประมาณสีช่ ว่ั โมง แต่สามารถจำความฝันได้เพียงเรือ่ งเดียวในทุกสองสามวัน ความฝัน
เป็นความลับส่วนตัวทีแ่ ต่ละคนประทับใจ อยากรูใ้ ห้ลกึ ซึง้ ขึน้ เราอยากเข้าไปอยูใ่ น
ความฝันซึง่ ตนเองได้เป็นยอดมนุษย์ทบ่ี นิ ได้ หากเป็นฝันร้าย เช่น ถูกฆาตกรโรคจิต
ไล่ลา่ เรามักพยายามค้นหาความหมายแฝง และไม่อยากฝันถึงอีก
1. ความฝันเป็นเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความลับส่วนตัว
2. ทุกครั้งที่หลับตาทุกคนจะพบตัวเองอยู่ในความฝัน
3. ฝันร้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนมักประสบและจดจำได้ดี
4. คนส่วนใหญ่จดจำความฝันได้เพียงเล็กน้อย
14. บทความทัง้ 4 เรือ่ งต่อไปนีจ้ ะนำไปประกอบการทำรายงานเรือ่ งใดมากทีส่ ดุ
ก. บทความเรื่อง “อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ”
ข. บทความเรื่อง “การเลีย้ งลูกด้วยนมมารดาและโรคภูมแิ พ้”
ค. บทความเรื่อง “คูม่ อื เลีย้ งดูทารก”
ง. บทความเรื่อง “ส่วนประกอบของน้ำนมมารดา”
1. นมและผลิตภัณฑ์นม
2. อาหารเพือ่ สุขภาพ
3. คุณค่าทางอาหารที่ได้จากนมมารดา
4. นมผงเลีย้ งทารก : ความสูญเปล่าของประเทศยากจน
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15. ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล
(1) พายุใหญ่ทพ่ี ดั กระหน่ำนาวาชีวติ ครอบครัวคุณนัน้ หนักหน่วง คุณควรถือ
ประสบการณ์ครัง้ นีเ้ ป็นบทเรียนอันยิง่ ใหญ่ / (2) หากคุณเป็นคนเดินเรือคุณจะต้องรูว้ า่
พายุนน้ั มีอยูค่ ทู่ ะเลเสมอ / (3) คุณจะหวังว่าชัว่ ชีวติ คุณจะโชคดี ไม่ตอ้ งเผชิญพายุนน้ั
ไม่ได้ / (4) ธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ให้บทเรียนทีม่ นุษย์สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดไป
1. ตอนที่ 1
2. ตอนที่ 2
3. ตอนที่ 3
4. ตอนที่ 4
16. ข้อใดเป็นการอธิบายจากผลไปหาเหตุ
1. พีช่ มแล้วให้ตรมระบมกาย
2. เห็นลมอือ้ จะใคร่สอ่ื สาราสัง่
3. ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก
4. พี่จากจรดวงใจมาไกลเชย

ด้วยเจ้าสายสุดใจมิได้มา
ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
ยามวิโยคออกชือ่ ก็ครือหู
โอ้อกเอ๋ยแทบพังเหมือนฝั่งชล

17. ข้อความต่อไปนีข้ อ้ ใดไม่อาจอนุมานได้
บ้านทรงไทยในสมัยก่อนนิยมยกพืน้ สูง ไม่ใช่เพือ่ ความสวยงามอย่างเดียว แต่เป็น
การนำภูมิปัญญาไทยแบบเข้าใจและเคารพธรรมชาติมาเป็นแนวคิดสำคัญในการออกแบบ
หรือก่อสร้างบ้านเรือน ทำให้เกิดประโยชน์ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม คือป้องกันอันตราย
จากสัตว์ คนร้าย และป้องกันภัยน้ำท่วม
1. ผู้เขียนน่าจะเป็นสถาปนิก
2. ชักชวนให้ปลูกบ้านใต้ถุนสูง
3. ให้เลิกสร้างบ้านแบบตะวันตก
4. บ้านทรงไทยเหมาะแก่เมืองไทย
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18. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล
1. หนึ่งเสียงของท่าน
รังสรรค์บา้ นเมือง
2. ระบบพรรคดี
ผูส้ มัครมีคณ
ุ ธรรม
3. ไม่ป้องคนพาล
ไม่อภิบาลคนชั่ว
4. บ้านเมืองใช่ของใคร
อย่าแยกค่ายแยกมุ้ง
19. ข้อใดเสนอผลก่อนเหตุ
1. การผลักดันเรื่องป่าชุมชนเป็นบทเรียนสำคัญทำให้คนในป่าชุมชนเรียนรู้ที่จะรัก
และหวงแหนทรัพยากรของตนเอง
2. ช่วงปี 2534 - 2535 ป่าถูกทำลาย ชุมชนย่ำแย่ จากนัน้ ชาวบ้านได้จดั ตัง้
คณะกรรมการป่าชุมชนขึน้ มาดูแลป่า
3. โดยที่คณะกรรมการจัดทำโครงการคำนึงถึงวิถีชีวิตและการทำมาหากินของ
ชาวบ้าน ชาวบ้านยังคงเข้าไปหาปูหาปลาได้
4. รัฐควรชีแ้ จงโครงการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน เรือ่ งโครงการหมูบ่ า้ นป่าไม้
แผนใหม่เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน
20. ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ
1. ทุก ๆ องค์กรในสังคมน่าจะร่วมมือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์กนั อย่างทัว่ ถึง
2. ครูควรปลูกฝังคุณธรรมเพือ่ ส่งเสริมความดีให้นกั เรียนได้รคู้ ณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รี
ความเป็นคน
3. หากพ่อแม่ให้ความรักความเอาใจใส่ลูกและสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเยาวชน
ปัญหาของเด็กก็จะไม่เกิด
4. เพือ่ น ๆ ทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรกันจะช่วยชักจูงกันไปในทางทีด่ ี เพือ่ ชีวติ ทีด่ งี าม
ของแต่ละคน
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21. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
แนวคิดการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนชัน้ ม. 1 โดยเพิม่ การรับเด็กนอกเขตพืน้ ที่
เป็น 40% เป็นการเพิม่ โอกาสให้เด็กทีอ่ ยูห่ า่ งไกลโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มโี อกาสเข้าเรียน
ในโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มากขึน้ และต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทีเ่ คย
มีคณ
ุ ภาพสูง ๆ แต่ถกู ลดคุณภาพลงในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา ให้กลับมามีคณ
ุ ภาพอีกครัง้ หนึง่
1. ทรรศนะเชิงนโยบาย
2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
3. ทรรศนะเชิงนโยบายและเชิงคุณค่า
4. ทรรศนะเชิงคุณค่าและข้อเท็จจริง

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 22 - 23
(1) การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนัน้ ปรัชญาสำคัญคือการสอนให้นสิ ติ นักศึกษา
คิดเป็น / (2) และให้เขาเหล่านัน้ สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวติ ของตนเองได้ /
(3) ดังนัน้ การกระทำแบบมัดมือชกโดยให้พวกเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ /
(4) รวมทัง้ การใช้ยทุ ธวิธจี นทำให้รนุ่ น้องนอกแถวกลายเป็นแกะดำนัน้ ไม่นา่ จะสอดคล้อง
กับปรัชญาการเรียนในระดับอุดมศึกษา
22. ข้อความข้างต้นใช้วิธีสื่อความตามข้อใด
1. โต้แย้ง และแนะแนวทางทีค่ วรปฏิบตั ิ
2. โต้แย้ง และชีใ้ ห้เห็นข้อบกพร่อง
3. ชีใ้ ห้เห็นข้อบกพร่อง และเสนอให้แก้ไขปรับเปลีย่ น
4. เสนอให้แก้ไขปรับเปลีย่ น และแนะแนวทางทีค่ วรปฏิบตั ิ
23. ข้อความส่วนใดใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความ
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนที่ 4
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นิทานเป็นงานศิลปะประเภทวรรณศิลป์ ซึง่ โดยทัว่ ไปเกิดจากแรงบันดาลใจของกวี
หรือผูแ้ ต่ง แรงบันดาลใจอาจเกิดจากความทุกข์ ความสุข ความเกลียดชัง ความเคียด
แค้น ฯลฯ จะเป็นความรูส้ กึ ฝ่ายดีหรือไม่ดกี ไ็ ด้ แต่เมือ่ กลัน่ กรองผ่านใจของผูแ้ ต่ง แล้ว
เจือด้วยจินตนาการ และปรุงด้วยภาษาศิลป์แล้ว ภาพทีอ่ อกมาควรประณีตละเมียดละไม
ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความข้างต้นไม่ได้
1. นิทานเป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องใช้ภาษาศิลป์
2. แรงบันดาลใจของผู้แต่งนิทานอาจมาจากเรื่องดีหรือไม่ดี
3. นิทานควรเป็นเรื่องราวที่งดงามเสมอไป
4. นิทานเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากจินตนาการเท่านัน้

25. ข้อใดไม่มกี ารโต้แย้ง
1. แม้วา่ ภาษาจะเป็นสมบัตขิ องมนุษย์ แต่เป็นสมบัตทิ ต่ี อ้ งมีการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด
มนุษย์ไม่ได้รบั มาเองโดยอัตโนมัติ
2. ในสังคมไทยปัจจุบนั คนไทยสนใจการพูด การเสนอความคิดเห็นกันมากก็จริง
แต่ไม่สนใจที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3. คนไทยทุกคนควรศึกษา ทำความเข้าใจและมีหน้าทีด่ แู ลรักษาภาษาไทย เพือ่ ความ
มั่นคงและความทันสมัยของภาษาของชาติ
4. ใช่ว่ากวีทุกคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องไพเราะจะได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
สำคัญของชาติเสมอ
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26. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีเนื้อความโน้มน้าวใจมากที่สุด
(1) ทุกคนควรพร้อมจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ให้กนั และกัน / (2) อย่าคิดผิดว่า
เราเองก็เดือดร้อนหนักหนาอยูแ่ ล้ว จะไปมัวเห็นอกเห็นใจคิดช่วยผูอ้ น่ื อย่างไร / (3) คิด
เช่นนัน้ จิตใจมีแต่จะหมกมุน่ อยูใ่ นความทุกข์ของตนเอง ไม่มที างคลายความร้อนระอุท่ี
กลุม้ รุมจิตใจ / (4) สูส้ ง่ ใจไปเมตตาในทุกข์ของผูอ้ น่ื ดีกว่า จะเยือกเย็นเป็นสุขได้ดว้ ยกัน
ทั้งนั้น
1. ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2. ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
3. ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
4. ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 1
27. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจตามข้อใด
คนเราไม่ควรพูดเพราะอดไม่ได้ทจ่ี ะต้องพูด เราควรพูดเฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ผูอ้ น่ื เนือ้ หาทีพ่ ดู ต้องมีสาระสำคัญ มีหลักการทีด่ ี มีคณ
ุ ค่าควรแก่การฟัง จึงจะส่งเสริม
บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พูด
1. แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของผู้เขียน
2. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงอารมณ์ร่วม
4. แสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีและด้านเสีย
28. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นข้อความลำดับที่ 3
ก. เนือ่ งจากพบว่าคนอเมริกนั มีอตั ราการเป็นโรคมะเร็งลำไส้สงู พอ ๆ กับโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ข. การกินอาหารทีข่ าดเส้นใยเป็นประจำจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้
ค. อันเกิดจากการรับประทานอาหารฟาสต์ฟดู้ เป็นประจำ
ง. ปัจจุบันชาวอเมริกันต้นตำรับฟาสต์ฟู้ดยังต้องรณรงค์เพื่อให้คนลดการบริโภค
ฟาสต์ฟู้ด
1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
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29. ข้อใดไม่มีวัจนภาษา
1. บ้างม้วนเสือ่ มัดกระสอบหอบเสบียง
2. บ้างกะเกณฑ์ผคู้ นอลหม่าน
3. บ้างบ่าวเข้าคนละบ่าพานายวิ่ง
4. บ้างชวนชักพรรคพวกพี่น้อง
30. ข้อใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนำ
1. สงครามครานีห้ นัก
2. เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ
3. ลูกตายฤๅใครเก็บ
4. ผีจักเท้งที่โพล้

ใจเจ็บ ใจนา
อกโอ้
ผีฝาก พระเอย
ที่เพล้ใครเผา

31. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ทุกคำ
1. เขาทำงานจนภารโรงปิดห้อง
2. คุณยายเป็นลมเมือ่ อ่านจดหมายจบ
3. ต้นกล้วยริมรัว้ ลวดหนามออกเครือแล้ว
4. ภาคใต้ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์
32. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
1. ประดุจทรงวราภรณ์สนุ ทรสวัสดิ์
2. เรืองจรัสยิง่ มกุฎสุดสง่า
3. ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์
4. ทีส่ ถิตอานุภาพสโมสร

บ้างถุ้งเถียงชิงสัปคับกัน
นายบ้านเที่ยวเร่งเรียกหา
ประเจียดเครือ่ งเปลือ้ งทิง้ ไว้เกลือ่ นกล่น
ยักย้ายเงินทองไปเที่ยวฝัง
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33. คำคู่ใดต่างกันเฉพาะเสียงสระเท่านั้น
1. ทรัพย์ - ทราบ
3. หมัน้ - ม่าน

2. เนิบ - นับ
4. โชค - ชัก

34. ข้อใดไม่มวี รรณยุกต์เปลีย่ นระดับ
1. สรวงสวรรค์ชน้ั กวีรจุ รี ตั น์
2. ผ่องประภัศร์พลอยหาวพราวเวหา
3. พริง้ ไพเราะเสนาะกรรณวรรณนา
4. สมสมญาแห่งสวรรค์ชน้ั กวี
35. ข้อใดไม่มีคำไวพจน์
1.
พูดหยาบกระทบคน
เจรจากับเขาร้าย
2.
ไก่ฟ้ามาตัวเดียว
เหมือนพรากจากนงเยาว์
3.
เบื้องหน้าคือหญิงสาว
มีดวงดาววาวใสในแววตา
4.
เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า
ลอราชไซร้ดเู ดือน

ก็ต้องทนซึ่งหยาบคาย
ฤว่าเขาจะตอบดี
เดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
เปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานาง
พลิ้วอาภรณ์สีขาวไร้เดียงสา
โปรยประกายปรารถนาเป็นดอกไม้
ผิบได้เห็นหน้า
ดุจแล

36. ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงตามความหมาย
1. ต้นสนขึ้นเรียงรายตลอดแนวชายหาด
2. วันนีแ้ ดดจ้าทำให้รสู้ กึ เร่าร้อนเหลือเกิน
3. เสื้อตัวใหญ่สวมแล้วดูรุ่ยร่ายไม่งดงาม
4. ฉันจะเป็นคนรวบรัดเนื้อหาของทุกคนเข้าด้วยกันเอง
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37. ข้อความส่วนใดใช้คำไม่ถูกต้องตามความหมาย
(1) ชาวทะเลผูเ้ ชีย่ วชาญจะต้องรูว้ ธิ ที จ่ี ะรับมือเมือ่ เจอพายุใหญ่ / (2) รีบแล่นเข้าหา
เกาะเพือ่ จอดหลบพักเรือกลางสมุทรทีป่ น่ั ป่วน / (3) รอจนกว่าพายุจะผ่านพ้นไปแล้ว
ท้องฟ้าก็จะแจ่มใส / (4) ท้องน้ำจะสงบราบรืน่ เสมือนหนึง่ ไม่เคยเกิดพายุมาก่อนเลย
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนที่ 4
38. ประโยคใดมีความหมายไม่กำกวม
1. พ่อชอบอ่านหนังสือพิมพ์ใหม่ ๆ
2. เขาเตือนให้เธอออกกำลังกายทุกวัน
3. ก๋วยเตีย๋ วราดหน้าหมูสบั ร้านนีอ้ ร่อย
4. ประธานบริษัทสัมภาษณ์ผู้สมัครงานคนเดียว
39. ข้อใดใช้คำซ้อนผิดความหมาย
1. วัยรุ่นใจแตกทำตัวแหลกเหลวสิ้นดี
2. สุนขั พันธุไ์ ทยเฉลียวฉลาดเรียนรูไ้ ด้ทกุ อย่าง
3. นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ
4. รัฐบาลประกาศสงครามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
40. ข้อความต่อไปนี้มีคำเชื่อมกี่คำ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เปิดเผยว่าธนาคารได้ออกสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจขนาดย่อมใน
รูปแบบวงเงินกูส้ ำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบธุรกิจขนาดย่อมโดย
ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์คำ้ ประกัน
1. 4 คำ
2. 5 คำ
3. 6 คำ
4. 7 คำ
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41. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด
1. การอ่านตำรา นักเรียนควรอ่านช้า ๆ เพือ่ ทำความเข้าใจและตัง้ คำถามควบคูก่ นั ไป
2. ถ้าเรามีศลิ ปะการใช้ภาษาได้ดี ประโยชน์กจ็ ะเกิดขึน้ แก่เราและผูอ้ น่ื
3. บุคคลต่างวัยย่อมมีความคิดแตกต่างกัน เพราะผ่านประสบการณ์มาไม่เหมือนกัน
4. กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ได้ยื่นคำร้องกับศาลโดยคัดค้านการนำช้างเข้าประเทศ
42. ข้อใดไม่ใช้คำซ้ำ
1. มีความเหงาเยียบเย็นเป็นที่อยู่
วันวันรับรูก้ ารไหลผ่าน
2. เยีย่ มเยีย่ มมองมองแล้วร้องว่า
อะไรนี่บ่นบ้าน่าหนวกหู
3. สงสารใจใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยว่าง
ทุกก้าวย่างหยุดใจไม่ได้หนอ
4. ปูนอ้ ยน้อยวิง่ ร่อยตามริมหาด
ทั้งสองมาดหมายตะครุบปุบเปิดหาย
43. ข้อใดมีคำซ้อนมากกว่าข้ออืน่
1. โอ้เหน็ดเหนือ่ ยหนักหนาแสนสาหัส
2. ต้องเร่งรัดงานเสร็จสิน้ สูเ่ ป้าหมาย
3. หากชักช้าเฉื่อยชาน่าละอาย
4. งานเสียหายรัฐเสียงบการอบรม
44. ข้อใดมีทง้ั คำซ้อนและคำประสม
1. ของของใคร ของใครก็หว่ ง ของใครใครก็ตอ้ งหวง ห่วงใยรักใคร่ถนอม
2. ชอบไหม ชอบไหม รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ ถามหน่อยเถอะพี่ ชอบไหม ชอบไหม
3. น้องเปิล้ น่ารัก น้องเปิล้ น่ารัก ผมเหงาอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ผมอยูค่ นเดียวในความมืด
4. ไก่ไหมครับไก่ ซือ้ ไหมครับ จะกลับแล้วไก่ ไก่ขายถูกถูกแถมกระดูกกับไม้เสียบไก่
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45. การสร้างคำในข้อใดมีลกั ษณะต่างจากข้ออืน่
1. อุทกภัย
คณิตศาสตร์
มนุษยชาติ
2. กาลเทศะ
ธุรกิจ
แพทยศาสตร์
3. อุณหภูมิ
เทพบุตร
ประวัตศิ าสตร์
4. ภัตตาคาร อรุโณทัย
วชิราวุธ

46. ลักษณะความสัมพันธ์ของเนื้อความในประโยคใดต่างจากข้ออื่น
1. มาโนชไปว่ายน้ำทุกเช้า สุขภาพของเขาจึงดีกว่าทุกคนในครอบครัว
2. พอเสร็จจากกล่าวเปิดงานเลีย้ งวันนี้ ท่านก็ขบั รถออกไปทันที
3. บ้านของวิไลดูไม่เก่าเลย ก็เธอเพิง่ ให้ชา่ งมาทาสีใหม่เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว
4. สมบัตติ อ้ งทำงานหารายได้พเิ ศษ เลยสอบได้คะแนนน้อยกว่าคราวทีแ่ ล้ว
47. กลุ่มคำในข้อใดเป็นนามวลีทั้งหมด
1. นกบนต้นไม้
วิ่งออกกำลังกาย
2. โรงเรียนของเรา
สูงเทียมฟ้า
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียน
นายกสมาคม
4. ฟ้าเพียงดิน
สุดแดนสยาม

ข้างหลังภาพ
วิมานดิน
ทหารประจำการ
เด็กเลีย้ งแกะ

48. ข้อใดวางตำแหน่งกรรมของประโยคต่างจากข้ออื่น
1. ผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าลายสวยผืนนี้คืองานปักครอสติชแบบใหม่
2. กระทงใบนี้คุณยายเย็บอย่างสุดฝีมือเพื่อส่งเข้าประกวดในงานลอยกระทง
3. แหนมเนือง เปาะเปีย๊ ะสดและขนมเบือ้ งญวนเป็นสูตรสำเร็จในการสัง่ อาหาร
เวียดนาม
4. การสลักผักผลไม้เป็นรูปดอกไม้ตา่ ง ๆ เป็นงานทีอ่ าจารย์รชั นีถนัด

รหัสวิชา 11 ภาษาไทย
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2549

หน้า 18
เวลา 12.30 - 14.30 น.

49. ข้อใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์
1. ร้านสวยรับสั่งทำเพชรทุกชนิดด้วยฝีมือดีและงานประณีต
2. โรงแรมเบิรด์ พาราไดซ์ หรูแบบมีสไตล์ ห้องพักสะอาด บริการดี
3. ร้านเอก ศูนย์รวมวัสดุกอ่ สร้างครบวงจรทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในพิษณุโลก
4. พลอยเพชรศูนย์ศลั ยกรรมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง
50. ข้อความต่อไปนีม้ กี ป่ี ระโยค
ปัจจุบันหมู่บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการตีเหล็ก
ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ ทางหมูบ่ า้ นได้มีการรวมกลุม่ กันเปิดโรงทำมีดเหล็กน้ำพีโ้ บราณ
ทัง้ ดาบอาคม มีดหมอ มีดตัดลูกนิมติ และมีดใช้สอย ท่านจะหาชมการตีมดี ได้ทว่ั ไป
ในหมูบ่ า้ นบ่อเหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
1. 1 ประโยค
2. 2 ประโยค
3. 3 ประโยค
4. 4 ประโยค
51. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
1. ทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตคือสติ
2. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจะต้องทำด้วยสติ
3. การถือศีลเป็นเรื่องไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้
4. ระบบการศึกษาในปัจจุบนั ไม่สอนให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมซึง่ จำเป็นมาก
52. ข้อใดไม่ใช่ประโยคเดี่ยว
1. ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
2. ไม่ควรเร่งเครือ่ งก่อนออกรถ
3. ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบความเร็ว
4. ตรวจเช็คเครือ่ งยนต์ปลี ะ 2 ครัง้
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53. ประโยคในข้อใดต้องการคำตอบ
1. ไหนจะเก่งเหมือนเธอล่ะ
2. อะไร เธอจะให้ฉนั อยูค่ นเดียวจริง ๆ หรือ
3. ใครอยากไปก็ไปได้
4. ทำไมฉันจะต้องบอกเธอด้วย
54. ข้อใดไม่มคี ำทีม่ าจากภาษาเขมร
1. โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่เด็กและคนชรา
2. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ
3. นวนิยายเรือ่ งนีด้ ำเนินเรือ่ งได้กระชับดี
4. เขาเป็นคนเจ้าสำราญมาตั้งแต่ยังหนุ่ม
55. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
1. เขาคิดจะปลูกบ้านแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง
2. นักศึกษาปีท่ี 1 ต้องซ้อมร้องเพลงเชียร์ทกุ วัน
3. เขาจับฉลากได้เบอร์หนึ่งจึงต้องพูดเป็นคนแรก
4. โรงเรียนจะจ่ายเงินเป็นเช็คถ้าจำนวนเงินเกิน 3,000 บาท
56. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด
ภาพสลักทีถ่ ำ้ กาใหญ่ เขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คล้ายกับภาพ
สลักทีพ่ บในภาคอีสาน เป็นร่องรอยทีย่ นื ยันว่ามีคนย้ายถิน่ จากดินแดนสองฝัง่ แม่นำ้ โขง
โดยเฉพาะจากภาคอีสานเข้ามาตัง้ หลักแหล่งอยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นำ้ น่าน
1. พิธกี าร
2. ทางการ
3. กึ่งทางการ
4. กันเอง
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57. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น
1. ใคร ๆ ก็อยากได้รบั คำชม ถ้าชมว่าเป็นผูด้ มี มี ารยาทเรียบร้อยก็พอใจ
2. พ่อแม่สว่ นใหญ่พยายามสัง่ สอนลูกให้เป็นคนดี แต่มกั กระทำตัวอย่างไม่ดใี ห้ลกู
ทำตามโดยไม่ตั้งใจ
3. บ้านไหนเมืองไหนก็ตามทีค่ นขีฉ้ อ้ ขีโ้ กงขึน้ มาเป็นใหญ่ บ้านนัน้ เมืองนัน้ ก็เท่ากับ
ตกอยู่ในกลียุค
4. ในอนาคตรัฐบาลไทยมีโครงการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ทั่วประเทศ
58. ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
มยุราถูกตำหนิว่าชอบทำอะไรที่เกินความสามารถของตนเอง
1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
2. ตำน้ำพริกละลายแม่นำ้
3. เกี่ยวแฝกมุงป่า
4. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
59. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงเจตนาของผู้เขียนเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันตามข้อใด
สังคมเราวันนี้ยังแบ่งแยก
สมองกับมือให้แผกให้ผิดไพล่
ปัญญาชนกลายเป็นชนปัญญาไว
ยิ่งเอาเปรียบคนได้ยิ่งได้ดี
1. แสดงค่านิยมที่เปลี่ยนไป
2. ชี้ให้เห็นการแบ่งแยกชนชั้น
3. วิจารณ์ปญ
ั หาสังคมทีม่ คี นขาดคุณธรรม
4. ประชดผู้มีปัญญาที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ด้อยโอกาส
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60. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดในคำประพันธ์ต่อไปนี้
พระคุณเอ่ย จะคิดดูมง่ั เป็นไรเล่า ว่ามัทรีนเ้ี ป็นข้าเก่าแต่กอ่ นมา ดัง่ เงาตาม
พระบาทาก็เหมือนกัน นอกกว่านัน้ ทีแ่ น่นอน คือนางไหนอันสนิทชิดใช้แต่กอ่ นกาล
ยังจะติดตามพระราชสมภารมาบ้างละหรือ ได้แต่มทั รีทแ่ี สนดือ้ ผูเ้ ดียวดอก ไม่รจู้ กั
ปลิน้ ปลอกพลิกไพล่เอาตัวหนี
1. จงรักภักดี
2. ไม่เห็นแก่ตวั
3. ขาดเหตุผล
4. เจ้าโวหาร
61. คำประพันธ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนไทยข้อใด
ความรักขุนแผนก็แสนรัก
ด้วยร่วมยากมานักไม่เดียดฉันท์
สู้ลำบากบุกป่ามาด้วยกัน
สารพันอดออมถนอมใจ
ขุนช้างแต่อยู่ด้วยกันมา
คำหนักหาได้ว่าให้เคืองไม่
เงินทองกองไว้มิให้ใคร
ข้าไทใช้สอยเหมือนของตัว
1. เหยียบเรือสองแคม
2. จับปลาสองมือ
3. รักพีเ่ สียดายน้อง
4. ไม้หลักปักเลน
62. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้
รัก ฤ เป็นฉะนีฤ้ ดีไฉน
พยศมิหยุดมนุษย์มไิ ย
จะควบคุม
บทจะร้อนมิผอ่ นก็รอ้ นและรุม ประมาณพระเพลิงระเริงและสุม
ประกายเพลิง
บทจะเย็นประมาณทะยานเถลิง สวรรค์ไสว ณ ใจกระเจิง
กระหยิม่ ใจ
1. ทีใ่ ดมีรกั ทีน่ น่ั มีทกุ ข์
2. ความรักเหมือนโคถึก กำลังคึกผิขงั ไว้
3. อดข้าวดอกนะเจ้าชีวติ วาย ไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา
4. เขาย่อมเปรียบเทียบความว่ายามรัก แต่นำ้ ผักต้มขมชมว่าหวาน
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ตอนที่ 2 จับคู่ และเติมคำตอบ จำนวน 18 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
ในการตอบ ให้กากบาททับหมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบ
ที่ท่านเลือกของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบตอนที่ 2
อ่านคำอธิบายคำศัพท์ในพจนานุกรมทีย่ กมานี้ ตอบคำถามข้อ 1 - 4 โดยจับคูค่ ำหรือ
ข้อความด้านซ้ายกับข้อความด้านขวาให้ถูกต้อง แล้วกากบาททีห่ มายเลขคำตอบใน
กระดาษคำตอบตอนที่ 2
คำศัพท์ในพจนานุกรม
ไพร่ [ไพฺร]่

1.
2.
3.
4.

(โบ)
พลเมืองสามัญ
ไพร่พล
ว.

(โบ) น. ชาวเมือง, พลเมืองสามัญ;
คนเลว. ว. สามัญ. ไพร่พล น.
กำลังทหาร, กำลังคน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์
ลูกคำ
ตัวอย่างการใช้คำ
ประวัติของคำ
ความหมาย
คำอ่าน
ลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่ง
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คำถามข้อ 5 - 14
ให้จบั คูบ่ ทประพันธ์ดา้ นซ้ายทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาและกลวิธกี ารประพันธ์ดา้ นขวาทีก่ ำหนดให้
แล้วกากบาททีห่ มายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบตอนที่ 2
บทประพันธ์
เนือ้ หาและกลวิธกี ารประพันธ์
5. สายน้ำไม่เคยหยุดไหล
1. ใช้คำเลียนเสียง
ใครตอบได้ไหมไยเป็นเช่นนั้น
2. ใช้บทพรรณนา
6. หยาดน้ำค้างพร่างพรายในสายหมอก
3. ใช้บทเจรจา
ห่มกลีบดอกลัน่ ทมท้าลมหนาว
4. ใช้การเล่นคำ
7. ต้องตะวันวับแววแสงแพรวพราว
5. ใช้ภาพพจน์อุปมา
น้ำค้างขาวเกิดสีหลายลีลา
6. ใช้ภาพพจน์บุคคลวัต
8. ได้ถอื น้ำพระพิพฒ
ั น์สจั จา
7. ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์
จะหลบลีห้ นีหน้าย่อมไม่ควร
8. แสดงความเชื่อตามคติพุทธ
9. ผลจากเจ้าลอยแก้ว
9. แสดงความเชื่อเรื่องอาถรรพณ์
บอกความแล้วจากจำเป็น
10. แสดงการถือประเพณี
10. วันนี้พี่มีอะไรให้กินบ้าง
ท้องมันว่างโหยหิวจนนิ่วหน้า
11. สีขี้ผึ้งสีปากกินหมากเวทย์
ซึ่งวิเศษสารพัดแก้ขัดสน
12. กระโดดเผาะเกาะผับขยับคืบ
ถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยง
13. เห็นสิ้นบุญแล้วในเบื้องปัจจุบัน
ขอหมายมั่นบุญเบื้องบุรพา
14. ยามเดินบ่เขินขัด กละนัจจะน่าชม
กรายกรก็เร้ารม- ยะประหนึง่ ระบำสวย
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ใช้คำประพันธ์ตอ่ ไปนีต้ อบคำถามข้อ 15 - 18
ผีดงผี 15 เข้า
ผีส่อผีแสร้งนำ
นิมติ 17 ตามสำ
เพือ่ จักผลาญชีพ 18

ประจำ เจ้าฤๅ
16 ให้
คัญผิด ไปนา
โทษด้วยเหลือเกิน

คำทีก่ ำหนดให้ตอ่ ไปนี้ คำใดเติมในช่องว่างของข้อ 15 - 18 ได้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์
และมีความหมายเหมาะสม ให้กากบาททีห่ มายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบตอนที่ 2
1. กิจ
6. ไล่

2. ติด
7. ใจ

3. จิต
8. ได้

4. คิด
9. เจ้า

5. ป่า
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ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ (20 คะแนน)
ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ของแต่ละข้อ
ในกระดาษคำตอบตอนที่ 3
1. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
นักท่องเทีย่ วชาวอเมริกนั ลองยืน่ หน้าลงไปในปล่องภูเขาไฟทีม่ อดแล้ว แต่ยงั คงทิง้
ความร้อนไว้ไม่นอ้ ย
“โอ้โห ร้อนอะไรอย่างนี้ ร้อนเหมือนนรกเลย” ฝรัง่ ร้องลัน่ คนนำทางชาวพืน้ เมือง
ถึงกับมองหน้ากันด้วยความทึ่ง
“นีถ่ า้ ไม่ได้ยนิ กะหู ข้าไม่เชือ่ จริง ๆ นะ ทีเ่ ค้าว่าพวกฝรัง่ เนีย่ เป็นนักท่องเทีย่ วตัวยง
ข้าเพิง่ เชือ่ นีล่ ะ”
จงอนุมานว่า คนนำทางชาวพืน้ เมืองประหลาดใจเพราะเหตุใด (ตอบสัน้ ๆ)
2. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
ผูน้ ำทีใ่ จกว้างคนหนึง่ ต้องการจะผูกใจลูกน้องฝีมอื ดีทเ่ี พิง่ ชวนมาอยูด่ ว้ ย จึงให้
สิง่ ของเงินทองแก่ลกู น้องผูน้ น้ั อย่างมากมาย วันหนึง่ เขาให้มา้ ฝีเท้าดีตวั หนึง่ แก่ลกู น้อง
เมือ่ เห็นสีหน้ายินดีของลูกน้อง เขาก็ถามว่า
“เราให้เงินทองสิง่ ของแก่ทา่ นเป็นอันมาก ท่านก็ไม่ยนิ ดีเหมือนเราให้มา้ ตัวนี้
เหตุไฉนท่านจึงรักม้าอันเป็นสัตว์เดียรัจฉานมากกว่าทรัพย์สนิ เล่า”
ลูกน้องตอบว่า “ข้าพเจ้ารูม้ าว่าม้าตัวนีม้ ฝี เี ท้าดีมาก และมีกำลังเดินทางได้ไกล
เมือ่ ใดทีข่ า้ พเจ้ารูว้ า่ นายเก่าของข้าพเจ้าอยูท่ ใ่ี ด ถึงไกลเพียงใด ข้าพเจ้าก็จะขีม่ า้
ตัวนี้ไปหาทันที”
จงอนุมานว่าผูน้ ำคนนัน้ จะมีความรูส้ กึ อย่างไร (ตอบสัน้ ๆ)
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3. อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วทำตามคำสัง่ ข้างท้าย (2 ข้อ)
ก.
ข.
ค.
ง.

หมอกควันคะคลุม้ คล้าย
มลพิษสะพัดพราย
มองฟ้าก็ฟา้ หม่น
มลภาวะครอบครอง

1. จงจัดลำดับข้อความข้างต้นให้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์ แล้วเขียนลงใน
กระดาษคำตอบ
2. จงบอกชื่อคำประพันธ์ที่จัดวรรคแล้ว
4. อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วทำตามคำสัง่ ข้างท้าย (2 ข้อ)
ยามใดที่ท้อแท้ยึดพ่อแม่ไว้เป็นหลักท่านมีแต่ความรักควรตระหนักและเข้า
ใจยามใดที่ผิดหวังยึดความหลังที่สดใสผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งไม่จีรังนาน
1. จงจัดวรรคคำประพันธ์ขา้ งต้นให้ถกู ต้องตามฉันทลักษณ์ แล้วเขียนลงใน
กระดาษคำตอบ
2. จงบอกชือ่ คำประพันธ์ทจ่ี ดั วรรคแล้ว
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5. อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้างท้าย
หัวใจติดดิน
สวมกางเกงยีนส์เก่า ๆ
ใส่เสือ้ ตัวร้อยเก้าเก้า
หอบกระเป๋าใบเดียวติดกาย
กราบลาแม่พอ่ หลังจากเรียนม.ปลาย
ลาทุ่งคูนไสวมาอาศัยชายคาป่าปูน
“ทุง่ คูน” หมายถึงอะไร และ “ป่าปูน” หมายถึงอะไร
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