สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหัสวิชา

01

วิชา

ภาษาไทย

สอบวันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 - 14.00 น.
ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบมี 3 ตอน (29 หน้า) ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 84 ข้อ
หน้า 2 - 25
ตอนที่ 2 เรียงลำดับข้อความ
จำนวน 6 ข้อ
หน้า 26 - 27
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย
จำนวน 5 ข้อ
หน้า 28 - 29
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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หน้า 2
เวลา 12.00 - 14.00 น.

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 84 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
อ่านข้อความต่อไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ 1 - 2
พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพือ่ จะได้มพี ลังงานใช้ตลอดไป
เพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด
ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึน้ ทัว่ ไปทุกระดับของสังคม
1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น
1. ชี้แจง
2. ขอร้อง
3. เชิญชวน
4. แนะนำ
2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด
1. แสดงเหตุผลที่หนักแน่น
2. แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม
4. แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด
3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ
พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ
จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี
1. ต้องรูจ้ กั หาวิธแี ก้จน
2. ไม่มีใครปรารถนาความจน
3. จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด
4. จะไม่จนถ้าเป็นคนรูจ้ กั พอ
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เวลา 12.00 - 14.00 น.

4. ข้อใดเป็นการอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
1. สุดาอ่านแล้วรูว้ า่ เรือ่ งนีม้ ที ม่ี าจากไหน
2. สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
3. สุภาอ่านแล้วรูว้ า่ สาระสำคัญของเรือ่ งคืออะไร
4. สุพจน์อา่ นแล้วรูว้ า่ ตอนจบของเรือ่ งจะเป็นอย่างไร
5. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้
ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลัง
คนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย แขก จีน ฝรัง่ ทีเ่ กิดเมืองไทยใต้รม่ โพธิสมภาร
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชินที รงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝันวันใหม่
ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว
1. ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน
2. ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
3. กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง
4. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี
6. คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด
เมือ่ เรามีบญ
ั ชาการกำหนดทัพ
แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้
อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน
จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน
1. ความกล้าหาญ
2. ความเสียสละ
3. ความรับผิดชอบ
4. ความรักศักดิศ์ รี
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7. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ต้นไม้นอ้ ย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้นอ้ ย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสือ้
และนกกาบินไปมายังให้ความสบายตาแก่ผพู้ บเห็น เราเกิดมาชาติหนึง่ จะไม่ให้อะไรแก่
แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ
1. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก
2. ให้รจู้ กั บุญคุณของธรรมชาติ
3. ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิง่ ในโลก
8. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
คำว่า “ขอโทษ” เป็นคำทีแ่ สดงความสำนึก ความนอบน้อม และความมีมารยาท
เราจึงควรหัดพูดไว้ให้ตดิ ปาก ด้วยขึน้ ชือ่ ว่ามนุษย์ ต่อให้ยง่ิ ใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โต
เพียงใดก็ตาม ก็ยอ่ มมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทัง้ นัน้
1. การขออภัย
2. การถ่อมตน
3. การยอมรับผิด
4. การทำตามค่านิยมของสังคม
9. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสูบ่ า้ นหลังใหม่ ไม่มใี ครเคย “ตาย” ไปจากหัวใจ
ของคนทีร่ กั ตราบใดทีเ่ รายังระลึกถึง คนทีเ่ รารักก็ยงั คง “มีชวี ติ ” อยูต่ ราบนัน้ ไม่มวี นั
แตกดับไปตามกาลเวลา
1. ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ
2. การตายเป็นการเปลีย่ นทีอ่ ยู่ ใหม่
3. ผูต้ ายยังคงอยู่ ในใจของผูท้ ร่ี กั เขา
4. ผูท้ ต่ี ายแล้วยังมีผรู้ ะลึกถึงอยูเ่ สมอ
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เวลา 12.00 - 14.00 น.

10. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้
บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ
หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ
บ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุม่ สาวยังฉลองไม่เลิกรา
ขึ้นอุดมศึกษายังทารก
โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่า
พวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา
เมืองนีน้ กั ศึกษาไม่ยอมโต
1. ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง
2. ต้องการให้นกั ศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม
3. ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต
4. ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
11. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ขณะนีส้ ารวัตรนักเรียนทีท่ างกระทรวงศึกษาธิการแต่งตัง้ จากครูอาจารย์มอี ปุ สรรค
ด้านงบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าทีม่ นี อ้ ย ส่งผลให้นกั เรียนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกทัง้
สถานทีบ่ างแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือว่ากล่าวตักเตือน จึงเสนอแผน
งานให้พจิ ารณาด้านงบประมาณจัดอบรมกำลังเจ้าหน้าทีส่ ารวัตรนักเรียนเพิม่ เติม
1. การเพิม่ กำลังสารวัตรนักเรียน
2. การเพิม่ งบประมาณในการจัดอบรม
3. การกวาดล้างนักเรียนนักเลง
4. การกวดขันให้สารวัตรนักเรียนดูแลสถานทีต่ า่ ง ๆ
12. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด
การสัง่ งาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสัง่ ก็แย่
สมมุตถิ า้ มีมา้ ลากเกวียนตัวเดียว แต่มคี นขับสองคน คนหนึง่ สะบัดแส้ให้เดินทางขวา
อีกคนให้ไปซ้าย ม้ามันไม่รจู้ ะไปทางไหน
1. มากหมอมากความ
2. ล่ามม้าสองปาก
3. ชักใบให้เรือเสีย
4. ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย
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อ่านประกาศแจ้งความนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 15

13. “แจ้งเหตุโรงงานฯ ทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ ได้ทน่ี !่ี ” ทีน่ ห่ี มายถึงทีใ่ ด
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. สำนักงานเขตที่โรงงานตั้งอยู่
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
4. คอลัมน์ถามมา-ตอบไปในหน้าหนังสือพิมพ์
14. กรณีใดไม่เข้าข่ายทีจ่ ะร้องเรียนเกีย่ วกับโรงงานอุตสาหกรรม
1. โรงเลื่อยไม้วนาลีปล่อยควันดำ
2. โรงงานเครื่องกระป๋องมัตสยาทิ้งกากวัตถุลงแม่น้ำ
3. เจ้าหน้าที่โรงงานทอผ้าพัสตราข่มขู่ชาวบ้าน
4. พนักงานร้านน้ำพริกแม่โอชาประท้วงหยุดงาน

หน้า 6
เวลา 12.00 - 14.00 น.
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เวลา 12.00 - 14.00 น.

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รบั เรือ่ งร้องเรียนมากกว่า 100 เรือ่ งแล้ว
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 105 เรือ่ ง
3. เรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ม่เข้าข่ายโรงงาน สำนักงานเขตเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
4. เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับโรงงานในต่างจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มีส่วนแก้ไขด้วย
16. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทใด
รถเด่นของเบนซ์ทถ่ี อื เป็นรถสร้างชือ่ ในขณะนีค้ อื รถเบนซ์วโี ต้ ใหม่แกะกล่อง
ช่วงยาว เหมาะเป็นรถเอ็มพีวสี ำหรับบุคคลวีไอพีและรถครอบครัวเพือ่ พักผ่อนวันหยุด
สุดสัปดาห์
1. จูงใจ
2. แจ้งข่าว
3. ให้ความรู้
4. แสดงความเห็น
17. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
สือ่ วิญญาณผ่านมือสูเ่ ส้นไหม
ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา
มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต
1. ภูมิปัญญาไทยแสดงอยู่ในงานทอผ้า
2. งานทอผ้าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่าสูง
3. งานแต่ละชิ้นต้องทำอย่างทุ่มเททั้งกายและใจ
4. ในการทอผ้า มือและเท้าต้องสัมพันธ์กนั
18. ข้อใดแสดงคุณค่าของความรู้ต่างจากข้ออื่น
1. ความรูด้ ยู ง่ิ ล้ำ สินทรัพย์
2. ความเอ๋ยความรู้ เป็นเครือ่ งชูชท้ี างสว่างไสว
3. วิชาเหมือนสินค้า อันมีคา่ อยูเ่ มืองไกล
4. มีวชิ าเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน
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19. ข้อใดชมความงามได้ถี่ถ้วนที่สุด
1.
น้ำเงินคือเงินยวง
ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง
2.
ชมดวงพวงนางแย้ม
คิดความยามบังอร
3.
งามทรงวงดังวาด
งามพริม้ ยิม้ แย้มพราย
4.
นางนวลนวลน่ารัก
แก้วพี่นี้สุดนวล

หน้า 8
เวลา 12.00 - 14.00 น.
ขาวพรายช่วงสีสำอาง
งามเรืองเรือ่ เนือ้ สองสี
บานแสล้มแย้มเกสร
แย้มโอษฐ์ยม้ิ พริม้ พรายงาม
งามมารยาทนาดกรกราย
งามคำหวานลานใจถวิล
ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน
ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง

20. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ทำไมพวกเราส่วนใหญ่จงึ ไม่ถามตนเองบ้างว่ามีอารมณ์ขนั อยูบ่ า้ งไหม และหาก
ไม่มี เหตุใดจึงไม่มี และเราจะทำอย่างไรได้หรือไม่
1. คนเราควรมีอารมณ์ขนั
2. อารมณ์ขนั สามารถสร้างได้
3. ผูพ้ ดู เห็นประโยชน์ของอารมณ์ขนั
4. ผูพ้ ดู แนะวิธสี ร้างอารมณ์ขนั
21. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้
ฟ้าสีครามงามเพราะใครระบายสี
ผืนนทีมีใครระบายฝัน
หญ้าสีทองมีใครระบายบรรณ
ใช้พู่กันใช้สีของที่ใด
ธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา
มนุษย์เรามีอำนาจจะวาดไหม
มีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้
พลิกโลกให้กลับฟื้นคืนชีวิต
1. ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้
2. ปลุกจิตสำนึกให้อนุรกั ษ์ธรรมชาติ
3. แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
4. ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2549

หน้า 9
เวลา 12.00 - 14.00 น.

22. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
มีคนถือดื้อได้อายต้องอด
ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหน
คนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด
เหตุหนึง่ ไซร้กต็ รงทีค่ นมีอาย
1. โลกทีป่ ราศจากคุณธรรม
2. ค่านิยมของคนในปัจจุบัน
3. ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์
4. คุณธรรมทีส่ ำคัญสำหรับมนุษย์
23. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่น
มนุษย์มแี นวโน้มทีจ่ ะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผูอ้ น่ื
ทำให้หลายครัง้ เราประเมินและพิพากษาผูอ้ น่ื ในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่
เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับทีใ่ ห้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรือ่ งทีเ่ ราได้กระทำลงไป
1. ความยุตธิ รรม
2. ความเข้าใจผู้อื่น
3. ความเป็นกลาง
4. ความซือ่ สัตย์
24. จากคำประพันธ์ตอ่ ไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้วา่ เป็นลักษณะของผูป้ ระพันธ์
ไว้ปากไว้วากย์วาที
ไว้วงศ์กวี
ไว้เกียรติและไว้นามกร
1. มีฝมี อื
2. สงวนท่าที
3. หยิง่ ในเกียรติ
4. เชื่อมั่นในตัวเอง
25. ข้อใดมีเนื้อความสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
แม้นชาติย่อยยับอับจน
บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
1. ยอมตายไม่เสียดายชีวา
เพือ่ รักษาอิสระคณะไทย
2. รักษาชาติศาสนาถาวรไว้
ให้ไทยคงเป็นไทยชั่วดินฟ้า
3. เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง
ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
4. ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย
จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
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26. ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ
วัยรุน่ เป็นวัยของความเปลีย่ นแปลง ความไม่มน่ั คงทางด้านจิตใจของวัยรุน่ มี
ตัวแปรหลายตัว ทีส่ ำคัญคือความรูส้ กึ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในตนเอง ครอบครัวส่วนหนึง่ วัด
คุณค่าของเด็กทีก่ ารเรียน ปัญหาหลักของวัยรุน่ จึงมีอยูส่ องเรือ่ ง คือปัญหาภายใน
ครอบครัวและปัญหาการเรียน หากเด็กรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี า่ จะทำให้เกิดผลอืน่ ๆ
ตามมามากมาย เช่น ขาดเป้าหมายในชีวติ ถูกเพือ่ นชักจูงในทางทีผ่ ดิ เป็นต้น
1. คำนำ
2. เนือ้ เรือ่ ง
3. ส่วนขยาย
4. สรุป
27. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
1. เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมา
เหมือนกับนานเสียหนักหนา
2. ยอดเขาสิบห้าชัน้ เป็นพืน้ ทีล่ าดเอียง แทนทีจ่ ะมีตน้ ไม้หนาแน่นเหมือนทีร่ าบ
ข้างล่าง
3. บริเวณนัน้ มีตน้ ไม้สงู ยืนเรียงรายอยูห่ า่ ง ๆ กันอย่างเงียบเหงาบนพืน้ ดินค่อนข้าง
โล่งเตียน
4. หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยูต่ ลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลน
เคลือ่ นตัวผ่านมาเป็นระยะ
28. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด
ณ ร่มไม้สาละพนาสัณฑ์
พระนางเริม่ เจ็บครรภ์มทิ นั นาน
วิสาขะวันเพ็ญเพลาเลิศ
บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม
1. บรรยายโวหาร
3. เทศนาโวหาร

นามลุมพินวี นั มหาสถาน
ประสูตกิ าลพระโอรสแสนงดงาม
พระกุมารผูป้ ระเสริฐแห่งโลกสาม
บุญญายามจิตพร้อมน้อมประณต
2. พรรณนาโวหาร
4. สาธกโวหาร
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29. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใด
การทำห่อหมกนัน้ ต้องใช้เวลานาน เตรียมใบตอง เจียนใบตองสำหรับห่อ
เลือกใบยอทีไ่ ม่ออ่ นเกินไปมาฉีกเป็นชิน้ ๆ ปลาช่อนหรือปลาสวายแม่นำ้ ทีจ่ ะ
นำมาทำห่อหมกต้องแล่เอาแต่เนือ้ หัวกับพุงแยกไว้ตา่ งหาก น้ำพริกแกงทีใ่ ช้
คือน้ำพริกแกงเผ็ด แต่ ไม่ ใส่เครือ่ งเทศ กะทิคน้ั เอาแต่หวั รวมเครือ่ งปรุง
ใส่ลงในอ่าง คนจน “ขึน้ ” ตักใส่ ใบตองห่อ แล้วนำไปนึง่ จนสุก
1. ให้นิยาม
2. ใช้ตัวอย่าง
3. ชี้แจงตามลำดับขั้น
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
30. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
1. ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
2. ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึง่ ซึง่ ใช้วดั อุณหภูมขิ องร่างกาย
3. ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็ก ๆ จะค่อย ๆ สูงขึน้ ทีละนิด
4. การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผูป้ ว่ ยมีไข้หรือไม่
31. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยทีส่ ดุ
1. ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
2. คุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ
3. เงินเดือนทีผ่ สู้ มัครจะได้รบั หรือให้ผสู้ มัครกำหนดเงินเดือนเอง
4. สถานทีต่ ดิ ต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
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32. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง
1. ไฟไหม้ในกรุงสยดสยองคลอก 4 ศพ
2. ไทยหงอญี่ปุ่นในการเจรจาการค้า
3. งมงายเลขเด็ด ยกย่องสาว 21 เป็นผูว้ เิ ศษ
4. จ่อหัวยิงคนไฟฟ้าดับคาวัด ไม่พอใจมิเตอร์สงู
33. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล
1. ลูกมาก จะยากจน
3. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ

2. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
4. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ

34. ข้อใดมีเนือ้ ความไม่สมเหตุสมผล
1. ประเพณีรบั น้องใหม่ควรอนุรกั ษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณีทส่ี บื ทอดกันมานาน
แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์
2. การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสำนึกให้เกิดความรักและภูมิใจ
ในชาติ
3. การปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้มาก
4. การออกกำลังกายในตอนเช้าดีตอ่ สุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลาทีค่ นไม่พลุกพล่าน
มากนัก
35. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด
(1) ความสนุกเกิดจากใจและกายทีส่ อดคล้องกันเป็นอันหนึง่ อันเดียว / (2) ใจอยาก
สนุก ร่างกายไม่เป็นใจ ก็นกึ สนุกไม่ได้ / (3) ในทางกลับกัน ร่างกายพร้อมทีจ่ ะสนุก
ใจไม่เป็นไปด้วย ก็หมดโอกาสสนุก
1. (1) เป็นข้อสรุป
(2) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน
2. (1) เป็นข้อสนับสนุน
(2) และ (3) เป็นข้อสรุป
3. (1) และ (3) เป็นข้อสรุป
(2) เป็นข้อสนับสนุน
4. (1) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน (2) เป็นข้อสรุป
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36. ข้อความต่อไปนีเ้ ป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด
เมือ่ ไรหนอ พวกหนุม่ ๆ ของเราจึงเข้าใจได้บา้ งว่า การเป็นชาวนา ชาวสวน
หรือกรรมกรอืน่ ๆ นัน้ ก็มเี กียรติยศเท่ากับทีจ่ ะเป็นผูท้ ำงานด้วยปากกาเหมือนกัน
1. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
2. ทรรศนะเกีย่ วกับข้อเท็จจริง
3. ทรรศนะเกีย่ วกับเหตุการณ์
4. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่า
37. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
พระภิกษุฟาเหียนเป็นนักธรรมจาริกรูปแรกทีเ่ ดินทางไปอินเดียใน ค.ศ. 399
ท่านเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยด้วยความยากลำบาก บันทึกของท่านเป็นประโยชน์
อย่างมากในการเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา และชีวติ สังคมอืน่ ๆ ในขณะนัน้
1. ทรรศนะเชิงคุณค่า
2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
3. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า
4. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและนโยบาย
38. ข้อใดใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
1. พวกเราทุกคนขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน
2. พวกเราทุกคนขอยืนยันว่าโรงเรียนต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
3. พวกเราทุกคนต้องการให้โรงเรียนจัดให้มกี ารเข้าค่ายพักแรม
4. พวกเราทุกคนเห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มกี ารเข้าค่ายพักแรม
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39. การโฆษณาบริการในข้อใดมีการโน้มน้าวใจแฝงอยู่ด้วย
1.

คลีนิกปากน้ำ
รับสมัครแพทย์
เงินเดือน 10,000 บาท+คอม+ทีพ่ กั
โทร 0-3456-6541

2.

แม่ช้อยครัวไทย
บริการอาหารไทยใน-นอกสถานที่
รสชาติดั้งเดิมแบบชาววัง
โทร 0-2345-6000

3.

เป็นเจ้าของธุรกิจสุขภาพ
คู่กับงานประจำ
เริม่ ต้น 2-3 ชม./วัน
ทำงานด้วยFAX,Tel. Internet ฯลฯ
โทร 0-5213-7864

4.

สถาบันกวดวิชาเลิศวิทย์
รับสมัครครูเพศหญิง
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รักการสอนเด็ก
โทร 0-8925-3144

40. ข้อใดไม่ต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจ
1. การโฆษณาสินค้า
3. การประกาศแจ้งความ

2. การหาเสียง
4. การปราศรัย

41. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก
1. ความเป็นอยู่ ในครอบครัว
2. ปัญหาการเมือง
3. ดินฟ้าอากาศ
4. ความเชื่อทางศาสนา
42. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
1. วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
2. ระยะนีด้ หู น้าตาเป็นกังวลนะคะ
3. พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
4. ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
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43. ข้อความต่อไปนีข้ อ้ ใดเป็นลำดับที่ 3
ก. ปัญหาความไม่เข้าใจในบางพืน้ ที่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึน้
ข. โดยอาจแสวงหาความร่วมมือด้วยวิธีก่อความสมานฉันท์
ค. จำต้องแก้ไขโดยสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐขึ้นมา
ง. ซึง่ หากประสบความสำเร็จ แม้จะดูเป็นเรือ่ งทีน่ บั วันจะทำได้ยาก
แต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า
1. ข้อ ก
2. ข้อ ข
3. ข้อ ค
4. ข้อ ง
44. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด
ถ้าเรารูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีคน้ หาความรู้ จัดการข้อมูลได้ทกุ เวลา ก็สร้างมูลค่าเพิม่
ให้ตัวเองได้
1. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
2. ใช้ภาษาเร้าใจ
3. ใช้เหตุผล
4. อ้างอิงหลักฐาน
45. ข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติทุกคำ
1. ตุ๊กแก
ต๊อกแต๊ก ต้วมเตีย้ ม
2. ออดแอด อุ้ยอ้าย
อูด๊ อีด๊
3. โหวย ๆ
หวีด
หวูด ๆ
4. โครม ๆ
คึก
คิก ๆ
46. ข้อใดเป็นอวัจนภาษา
1. กบิลพรหมตัง้ ปัญหาท้าธรรมบาล ให้กล่าวขานแก้ไขในปัญหา
2. อภิวนั ท์อญ
ั ชลีสน่ี กั เขียน
ผู้ส่องเทียนนำทางสร้างวรรณศิลป์
3. คำสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อน
เหมือนสายลมอ่อนอ่อนผ่านไปมา
4. วันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบ
วันประสบสังสรรค์ญาติผู้ใหญ่
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47. ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่กดมากที่สุด
1. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเป็นนิตย์ในโอกาสวันสุดสัปดาห์
2. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูตพิ ระโอรส
3. ขอตัง้ สัจจะอธิษฐานยึดมัน่ ในชาติ ศาสน์ กษัตริยช์ ว่ั นิรนั ดร์
4. ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถสกัดกั้นให้แคล้วคลาดปราศจากอุปัทวันตรายได้
48. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง
1. โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
2. ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล
3. ต้องรูโ้ ง่รฉู้ ลาดปราดเปรือ่ งตน
4. โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว
49. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
1. บ้านเรือน
พ่อแม่
2. ขาดเหลือ
บ้านนอก
3. ห่อหมก
ชั่วดี
4. กล้วยไม้
เสือ้ คลุม

ลูกหลาน
อ้วนพี
บ้านพัก
แผ่นเสียง

50. ข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนกี่คำ
การระเบิดของภูเขาไฟทำให้หนิ ร้อนจากใต้พภิ พดันตัวขึน้ มาเหนือผิวโลก ก่อให้
เกิดคลืน่ ยักษ์ถาโถมเข้าทำลายบ้านเรือนและชีวติ ท้องทะเลปัน่ ป่วน ท้องฟ้ามืดมิด
ทำให้ผู้คนหวาดกลัวคิดว่าโลกจะแตก
1. 4 คำ
2. 5 คำ
3. 6 คำ
4. 7 คำ
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51. ข้อใดไม่มคี ำสมาส
1. ในลักษณ์นั้นว่าปัจจามิตร
2. ผงคลีมดื คลุม้ โพยมบน
3. ตรัสขาดว่าราชบุตรี
4. เกียรติยศจะไว้ในธรณินทร์

มาตั้งติดดาหากรุงใหญ่
บดบังสุริยนในท้องฟ้า
จรกาธิบดีมากล่าวขาน
จนสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้า

52. ข้อใดใช้คำว่า “ถูก” ได้ถกู ต้องตามความหมาย
1. การประชุมถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบในตอนเช้าวันนี้
2. แหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ถูกค้นพบในประเทศไทย
3. แม้ว่าจะถูกตำหนิก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลง
4. ระเบียบการเดิมถูกยกเลิกแล้วเพราะขัดแย้งกับระเบียบใหม่
53. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
1. แก้วน้ำตกแตก น้ำกระเซ็นไปทัว่ ห้อง
2. เสือ้ ตัวเล็กใส่กระชับจนอึดอัด
3. เขาเหยียบจอบทำให้ดา้ มมันกระดกขึน้ มา
4. เมือ่ ปลากินเหยือ่ เขารีบกระตุกสายเบ็ด
54. คำว่า “ชือ่ ” ในข้อใดทำหน้าทีต่ า่ งจากข้ออืน่
1. ชื่อนั้นสำคัญไฉน
2. ฉันอยากรูว้ า่ เขาชือ่ อะไร
3. ชือ่ เขาไม่มคี วามหมาย
4. บางคนนิยมให้พระตั้งชื่อให้
55. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
1. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
2. ประเทศชาติบา้ นเมืองของเรา
3. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น
4. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา
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56. ประโยคใดไม่กำกวม
1. ใครตามหมอมา
3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ

2. เขาเหยียบแก้วแตก
4. เขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกสองคน

57. ข้อใดไม่ใช่ประโยครวม
1. พอฝนจะตกเราก็รบี กลับบ้านทันที
2. คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่ขลาด
3. ใคร ๆ ก็รวู้ า่ แถวสีลมอากาศเป็นพิษ
4. ประชาชนไม่ ใช้สะพานลอยตำรวจจึงต้องตักเตือน
58. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
1. อะไรฉันก็กนิ ได้ทง้ั นัน้
3. ทำไมเธอไม่อา่ นคำสัง่ ให้ดเี สียก่อน

2. เธอนัน่ เอง ฉันนึกว่าใครเสียอีก
4. เมือ่ ไรเขาจะมาก็ไม่รู้

59. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
ครอบครัวของเขาถูกฟ้องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของเขาก็ยงั ใช้ชวี ติ หรูหรา
ฟุม่ เฟือย ขับรถยนต์ราคาแพง ๆ กินอาหารภัตตาคาร
1. จมไม่ลง
2. เจ้ายศเจ้าอย่าง
3. เห็นช้างขี้ ขีต้ ามช้าง
4. กินข้าวร้อน นอนตืน่ สาย
60. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
1. หนังสือพิมพ์ลงข่าวการจับผูค้ า้ ยาเสพติดรายใหญ่ ไม่นานข่าวก็เงียบหายกลายเป็น
คลื่นกระทบฝั่ง
2. เด็กคนนัน้ รูปร่างแคระแกร็นแต่ตอ่ สูก้ บั คนตัวโต ๆ ได้ เพือ่ น ๆ เรียกเล็กพริกขีห้ นู
3. เขาทำตัวราวกับเป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยพวกเราไว้ทันเหตุการณ์พอดี
4. วันหนึง่ ๆ ไม่ทำอะไร ทำตัวลอยไปลอยมาเหมือนว่าวติดลม
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61. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับ
1. แท็กซี่ใจเด็ดช่วยหญิงท้องแก่คลอดลูกในรถยนต์ได้สำเร็จ
2. นายกรัฐมนตรีตดั สินใจประกาศลอยตัวราคาน้ำมันทุกชนิดแล้ว
3. พ่อแม่หลายคนยังวิตกกังวลเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของบุตรธิดา
4. การท่องบทอาขยานเป็นเรือ่ งทีน่ กั เรียนสมัยนีไ้ ม่ชอบ อาจเป็นเพราะไม่รสู้ กึ
ซาบซึง้ ในอรรถรสก็ได้
62. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ
1. ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินขึน้ ๆ ลง ๆ ตามกลไกการตลาด
2. รัฐบาลประกาศกำจัดคอร์รปั ชัน่ ให้หมดไปจากประเทศไทย
3. ยักษ์ใหญ่มอื ถือทุม่ โปรโมชัน่ ใหม่ ๆ เฉือนกันดุเดือด
4. เวลาขับรถต้องคาดเซฟตีเบลต์ทุกครั้ง
63. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ
1. รูก้ นิ เพิม่ พลังงาน
2. น้ำมันขาดแคลน
3. รักบ้านต้องล้อมรัว้
4. ภาษาบอกความเป็นชาติ

รูอ้ า่ นเพิม่ กำลังปัญญา
คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
รักครอบครัวต้องล้อมรัก
เอกราชบอกความเป็นไทย

64. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้อง
1. นารีตกกระไดพลอยโจนกับบุรษุ หลังจากดูใจกันมานาน
2. วาฬโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่ตกลูกครั้งละตัว
3. ปีนฝ้ี นทิง้ ช่วงนาน ปลาจำนวนมากจึงตกคลักอยูใ่ นหนองทีน่ ำ้ งวด
4. เพือ่ นมาชวนเขาไปเรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ เขาจึงตกล่องปล่องชิน้ ทันที
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65. ข้อใดใช้คำไทยแท้ทั้งหมด
1. พี่แกล้งเมินเดินมาข้างบ่อโพง
2. เห็นท่าเลี่ยนเตียนโล่งเป็นทางถาง
3. พิศพนมชมเพลินแล้วเดินพลาง
4. ถึงระหว่างแนวถ้ำที่ลำธาร
66. คำที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ต่อไปนี้หมายถึงใคร
ฤๅรามเริม่ รณฤทธิ์
รบราพณ์ แลฤๅ
1. อินทรชิต
2. ไพจิตราสูร
3. ทศกัณฐ์
4. กุมภกรรณ
67. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ฝนเป็นสายปรายโปรยเมื่อใกล้ค่ำ
แปลบประกายปลายคุ้งทุ่งสุพรรณ
1. สี
3. เสียง

ฟ้าร่ำคำรณอยูเ่ ลือ่ นลัน่
ลมกระชัน้ กระโชกกระชากแรง
2. แสง
4. การเคลือ่ นไหว

68. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าทางวรรณศิลป์ตามข้อใด
ขึน้ ทรงรถทองผ่องพรรณ
งามงอนอ่อนฉัน
เฉกนาคราชกำแหง
งามกงวงจักรรักต์แดง
งามกำส่ำแสง
งามดุมประดับเพชรพราย
1. การสรรคำใช้
2. การเสนอแนวคิด
3. การเล่นสัมผัส
4. การใช้ภาพพจน์

หน้า 21
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69. ข้อใดไม่มคี ำอัพภาส
1. ลอยละลิว่ ปลิวไปไพรระหง
2. แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับคราม
3. กุหลาบงามหอมระรืน่ ชืน่ นาสา
4. เจ้าละเลยเร่รอ่ นไปหนไหน
70. ข้อใดไม่แสดงภาพความขัดแย้ง
1. ดาวรุ่งพุ่งดักปักดิ่ง
3. หวานเย็นเป็นขมผสมคอย
71. ข้อใดสื่อภาพและเสียงได้เด่นชัดที่สุด
1. กูบกระโดกโยกอย่างทุกย่างเดิน
2. เงือ้ มตลิง่ งิว้ งามตระหง่านยอด
3. ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก
4. ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ
72. ข้อใดไม่มกี ารเล่นคำ
1.
มาคลองบางกอกกลุม้
ฤๅบ่กอกหนองใน
2.
สละสละสมร
นึกระกำนามไม้
3.
โฉมแม่จกั ฝากฟ้า
อินทรท่านเทอกเอา
4.
นางนวลจับแมกไม้
นวลนุชแนบเรียมควร

2. สูงโย่งโก่งก่ำต่ำต้อย
4. สอดสร้อยร้อยปักถักทอ
เขยื้อนเยินยอบยวบยะยวบกาย
ระกะกอดเกะกะกิง่ ไสว
กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย
ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
กลางใจ
อกช้ำ
เสมอชือ่ ไม้นา
แม่นแม้นทรวงเรียม
เกรงอินทร์ หยอกนา
สู่ฟ้า
นางนวล
คู่แคล้ว

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2549
73. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อในสังคมไทย
1. อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา
2. ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย
3. หนึง่ นักปราชญ์ราชครูซง่ึ รูห้ ลัก
4. วันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว

หน้า 22
เวลา 12.00 - 14.00 น.
ไม่วันทาถอยถดทั้งยศทรัพย์
จะชืน่ ใจเหมือนสตรีไม่มเี ลย
อย่าถือศักดิ์สนทนาอัชฌาสัย
จะยืนยาวชันษาสถาผล

74. ภาพสะท้อนทางสังคมข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
อันนารีที่ยังสาวพวกชาวบ้าน
ถีบกระดานถือตะกร้าเที่ยวหาหอย
ดูแคล่วคล่องล่องแล่นแฉลบลอย
เอาขาห้อยเป็นหางไว้กลางเลน
อันพวกเขาชาวประมงไม่หย่งหยิบ
ล้วนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพล
ดูจดั เจนโลดโผนในโคลนตม
1. ลักษณะนิสยั ของชาวประมง
2. การประกอบอาชีพของชาวประมง
3. การแต่งกายของชายชาวประมง
4. การละเล่นของสาวชาวประมง
75. ข้อใดแสดงภูมิปัญญาไทย
1. ลักจั่นวัลย์เปรียงแก่นปรูลาย
2. ทิศประจิมริมฐานมณฑปนัน้
3. คะเนนับย่ำยามได้สามครา
4. เสนาะเสียงเทศนาปุจฉาถาม

เป็นยาหายโรคภัยที่ในตัว
มีดาบสรูปปั้นยิงฟันขาว
ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน
ในสนามเสียงสนัน่ เนินสิงขร
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หน้า 23
เวลา 12.00 - 14.00 น.

อ่านคำประพันธ์ตอ่ ไปนีแ้ ล้วตอบคำถามข้อ 76 - 77
ธชีมไิ ว้ใจด้วยเคหา เก่าคร่ำคร่าซวนโซเซ อ่อนโย้เย้เอียงโอนเอน กลัวจะเครนครืน
โครมลง โย้ให้ตรงกรานไม้ยนั ค้ำจันทันจุนจ้องไว้ เกลากลอนใส่ซกี ครุคระ มุงจะจะ
จากห่าง ๆ แลข้างล่างโล่งตลอดฟ้า ขึน้ หลังคาครอบจากหลบ
76. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ข้างต้น
1. ความรับผิดชอบของพ่อบ้าน
2. การทำงานบ้านของผู้ชาย
3. ลักษณะบ้านทรงไทยสมัยก่อน
4. การซ่อมแซมบ้านของคนโบราณ
77. คำประพันธ์ข้างต้นไม่ปรากฏคุณค่าวรรณศิลป์ตามข้อใด
1. การใช้ภาพพจน์
2. เสียงสัมผัสไพเราะ
3. การสรรคำใช้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงของคำกับความหมาย
78. พิธกี รรมใดสะท้อนความเชือ่ เรือ่ งภูตผีวญ
ิ ญาณ
1. เบิกโขลนทวาร
2. ปวงละว้าเซ่นไก่
3. ตัดไม้ขม่ นาม
4. เคลือ่ นพลตามเกล็ดนาค
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79. ข้อใดไม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย
1. ทีม่ เี กวียนเกณฑ์บรรทุกลำเลียง
2. อันชิงนางอย่างนีไ้ ม่ผดิ ธรรม์
3. มือถือสมุกหมากตามยากไร้
4. ทีน่ อนหมอนมุง้ เสือ่ อ่อน

หน้า 24
เวลา 12.00 - 14.00 น.
ใส่เสบียงครบคนละสิบถัง
ธรรมเนียมนัน้ มีแต่บรุ าณมา
ดอกไม้ธปู เทียนถือติดมา
ผ้าผ่อนดีดีมีในบ้าน

80. ข้อใดมีแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์เพื่อบ้านเมือง
1. คนเดียวเท่านั้นในชีวิต
คนเดียวสนิทแนบอุรา
2. ขอคนเมืองอยูเ่ มืองสร้างเมืองแล้ว อย่าทิ้งแนวธรรมชาติวิบัติก่อน
3. จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
4. อันของดีมีมากทั่วแดนไทย
น่าหวงแหนไว้ให้ลูกหลาน
81. ข้อใดใช้ภาพพจน์มากกว่าหนึ่งชนิด
1. ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง
2. เปรียบหนักชนกคุณ
3. ปัญญาค่าเปรียบแก้ว
4. ดังหับดับหิ่งห้อย

เลือดนองท้องช้างเหลวไหล
ชนนีคือภูผา
ก่องเก็จ
เหือดแห้งแสงหาย

82. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น
1. เธอคือโคมทองของชีวิตพี่
นำส่องทางไว้ให้ดีเพื่อชีวิตนี้รื่นรมย์
2. เอาลำน้ำใสเย็นนีห่ รือมาเป็นเมรุทอง
เอาน้ำตกก้องเป็นกลองประโคม
3. แม้มไิ ด้เป็นจันทร์อนั สกาว
ขอเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
4. ถึงโลกแตกแหลกเป็นผงคลี
รักเต็มปรีไ่ ม่มรี คู้ ลาย

หน้า 25
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83. ข้อใดไม่มีการเสนอแนวคิด
1.
ก้านบัวบอกลึกตื้น
มารยาทส่อสันดาน
2. ความรูอ้ าจเรียนทัน
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง
3.
นางแย้มเหมือนแม่แย้ม
ใบโบกกลกวักอร
4.
โลกนีม้ อิ ยูด่ ว้ ย
ทรายและสิง่ อืน่ มี

ชลธาร
ชาติเชื้อ
กันหมด
อ่อนแก้ฤๅไหว
ยวนสมร
เรียกไท้
มณี เดียวนา
ส่วนสร้าง

84. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงคุณค่าด้านใดน้อยที่สุด
เขียวขจีระริกใบไหวเอนอ่อน
น้ำค้างซ้อนฝากไว้จูบใบเขียว
อุม้ หยาดน้ำราวมณีทร่ี ว้ิ เรียว
เติบโตตอรอเคียวมาเกีย่ วคม
1. การสรรคำใช้
2. การเสนอแนวคิด
3. การเล่นสัมผัส
4. การใช้ภาพพจน์
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หน้า 26
เวลา 12.00 - 14.00 น.

ตอนที่ 2 เรียงลำดับข้อความ จำนวน 6 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
ในการตอบ ให้กากบาททับหมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบ
ที่ท่านเลือกของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบตอนที่ 2
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วทำตามคำสั่งข้างท้าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แดงและน้อยไปเดินดูสินค้าก่อนจะกลับไปทำงาน
น้อยรีบทำงานให้เสร็จก่อนที่แดงจะมารับ
แดงอยากจะชวนน้อยไปกินอาหารกลางวันและคุยกัน
แดงคิดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนชื่อน้อย
แดงไปรับน้อยที่ที่ทำงาน
แดงและน้อยกินอาหารพลางคุยกัน
แดงโทรศัพท์ไปชวนน้อยและบอกว่าจะไปรับ
แดงและน้อยเข้าไปในร้านอาหาร
แดงเรียกบริกรมาคิดเงิน
แดงและน้อยแยกกันกลับไปทำงาน

เมือ่ เรียงลำดับข้อความข้างต้นตามลำดับเหตุการณ์แล้ว จงตอบคำถามข้อ 1 - 3 ว่า
ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่เท่าใด แล้วกากบาทที่หมายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบ
ตอนที่ 2
1. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 3
2. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 5
3. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 7
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หน้า 27
เวลา 12.00 - 14.00 น.

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วทำตามคำสั่งข้างท้าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายพรานเลิกไล่ลา่ หมูปา่
นายพรานเงือ้ หน้าไม้จะยิงหมูปา่ และลูก
นายพรานเห็นหมูป่าตัวใหญ่
หมูปา่ หนีไปหลังพุม่ ไม้
นายพรานกลับบ้านมือเปล่าไปหาลูกเมีย
วันหนึ่งนายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์
นายพรานตามไปเห็นหมูปา่ อยูก่ บั ลูก
นายพรานวิ่งไล่ต้อนหมูป่า
นายพรานและลูกเมียอาศัยอยู่ชายป่า
เสียงร้องของลูกหมูป่าทำให้นายพรานได้สติ

เมือ่ เรียงลำดับข้อความข้างต้นตามลำดับเหตุการณ์แล้ว จงตอบคำถามข้อ 4 - 6 ว่า
ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่เท่าใด แล้วกากบาทที่หมายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบ
ตอนที่ 2
4. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 2
5. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 6
6. ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่ 9

หน้า 28
เวลา 12.00 - 14.00 น.

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2549

ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ของแต่ละข้อ
ในกระดาษคำตอบตอนที่ 3
1. คำที่กำหนดให้ในวงเล็บในข้อความต่อไปนี้ต้องใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
(ตอบเฉพาะคำราชาศัพท์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ไปเป็นประธาน) ในพิธเี ปิดและ
(ร่วมฟัง) การบรรยายในโครงการทางวิชาการนานาชาติสนั สกฤตในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
2. อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
เสร็จกุศลเสีย่ งซ้อง
บุญบัติบอกแบ่งรอน
ไกวัลสัตว์นกิ ร
ยังบ่เว้นตนไว้

สาทร
ร่ำไห้
เกริกกล่าว ให้แฮ
ว่างแล้วฤๅมี

โคลงสี่สุภาพบทนี้มีคำใดที่ใช้คำตายแทนตำแหน่งคำเอก (เขียนตอบเฉพาะคำนั้น)
3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
ปีกอ่ นผมเป็นไข้มโี รคภัยเป็นปัญหาหมอตรวจและรักษาเป็นประจำก็ไม่หาย
คำประพันธ์ขา้ งต้นแบ่งวรรคตามฉันทลักษณ์อย่างไร จงจัดวรรคให้ถกู ต้อง
(เขียนวรรคที่จัดแล้ว)
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4. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
โอ้เจดียท์ ส่ี ร้างยังร้างรัก
กระนีห้ รือชือ่ เสียงเกียรติยศ

เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น
จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น

คำประพันธ์ขา้ งต้นสะท้อนความเชือ่ เรือ่ งใดของคนในสังคม (ตอบสัน้ ๆ)
5. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
เจ้าพีเ่ อ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ
พีต่ กยากจากเมืองมาอยูไ่ พร
ถ้าแม้นอยู่บุรีราชฐาน
ชักศพเจ้าเข้าสูพ่ ระเมรุทอง

ให้มาพบผัวรักเมื่อตักษัย
จะได้โกศทีไ่ หนมาใส่นอ้ ง
จะทำการให้พลิ กึ กึกก้อง
มีงานฉลองให้หลายวัน

คำประพันธ์ขา้ งต้นสะท้อนประเพณีใดของคนระดับใด (ตอบสัน้ ๆ)

