
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา    01      วิชา    ภาษาไทย
สอบวนัอาทติย์ท่ี  26  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2549    เวลา  12.00 - 14.00  น.

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

คำอธิบาย
1. ข้อสอบม ี  3  ตอน  (29 หนา้) ตอนที ่ 1  ข้อสอบปรนยั 4 ตัวเลือก จำนวน  84  ข้อ หนา้    2 - 25

ตอนที ่ 2  เรียงลำดบัข้อความ จำนวน    6  ข้อ หนา้  26 - 27
ตอนที่ 3  ข้อสอบอัตนัย จำนวน    5  ข้อ หนา้  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 ใหใ้ช้ปากกาลกูล่ืนหมกึดำ ขนาด 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป
ตอนที่  1   และตอนที่  2   ให้ขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ท่านเลือกใน
กระดาษคำตอบ(ห้ามขีดนอกช่องสี่เหลี่ยม)  ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ตอนที ่  1 ถา้ตวัเลือก  2  เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

ตอนที ่  2 ถา้ตวัเลือก  5  เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้
ถ้าตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ใหท้ำเครือ่งหมาย  =  ทับเครือ่งหมาย  x  เดิม  แล้วขีดเครือ่งหมายกากบาททบั
ตัวเลขใหมใ่นชอ่งสีเ่หล่ียม  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 84 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

อ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้ตอบคำถามขอ้  1 - 2
พวกเราทกุคนควรชว่ยกันประหยดัพลงังาน  เพือ่จะไดมี้พลงังานใชต้ลอดไป

เพราะถา้เราไมป่ระหยดั  กิจการแทบทกุอย่างในบา้นเมอืงกจ็ะชะงกังนัไปหมด
ความเดอืดรอ้นกจ็ะเกดิขึน้ทัว่ไปทกุระดบัของสงัคม

1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น
1. ชี้แจง
2. ขอร้อง
3. เชิญชวน
4. แนะนำ

2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด
1. แสดงเหตุผลที่หนักแน่น
2. แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย
3. แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม
4. แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด

3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแลว้เป็นเศรษฐมีหาศาล

จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี
1. ตอ้งรูจ้กัหาวธีิแกจ้น
2. ไม่มีใครปรารถนาความจน
3. จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด
4. จะไม่จนถา้เป็นคนรูจั้กพอ
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4. ข้อใดเปน็การอา่นทีมี่ประสทิธิภาพมากทีส่ดุ
1. สดุาอา่นแลว้รู้ว่าเรือ่งนีมี้ท่ีมาจากไหน
2. สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
3. สุภาอ่านแลว้รู้ว่าสาระสำคญัของเรือ่งคืออะไร
4. สพุจนอ่์านแลว้รูว่้าตอนจบของเรือ่งจะเปน็อยา่งไร

5. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้
ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลัง
คนไทยไมเ่คยแบง่ข้างไทย  แขก  จีน  ฝร่ังท่ีเกิดเมอืงไทยใตร่้มโพธสิมภาร
พระเจา้อยูหั่ว  พระราชนิทีรงหว่งใย  ลูกเอยหลานเอยลว้นคนไทย  มาสรา้งฝนัวนัใหม่
ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว
1. ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน
2. ย้ำใหส้ำนกึในพระมหากรณุาธคุิณ
3. กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง
4. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

6. คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด
เม่ือเรามบัีญชาการกำหนดทพั แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้

อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะวา่กลัวฤทธิไกรไพริน
1. ความกล้าหาญ
2. ความเสียสละ
3. ความรับผิดชอบ
4. ความรักศักด์ิศรี
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7. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ตน้ไมน้อ้ย ๆ ยังใหอ้อกซเิจนแกโ่ลก  ดอกไมน้อ้ย ๆ ยังใหค้วามเพลนิตาแกม่นษุย ์ ผีเสือ้
และนกกาบนิไปมายงัใหค้วามสบายตาแกผู้่พบเหน็  เราเกดิมาชาตหินึง่จะไมใ่หอ้ะไรแก่
แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ
1. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก
2. ใหรู้้จกับญุคณุของธรรมชาติ
3. ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ใหเ้หน็ประโยชนข์องสรรพสิง่ในโลก

8. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
คำวา่  “ขอโทษ”  เป็นคำทีแ่สดงความสำนกึ  ความนอบนอ้ม  และความมมีารยาท

เราจงึควรหดัพดูไวใ้หต้ดิปาก  ดว้ยข้ึนชือ่ว่ามนษุย ์  ตอ่ใหย่ิ้งใหญห่รอืมีตำแหนง่ใหญโ่ต
เพยีงใดกต็าม  ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผดิดว้ยกันทัง้นัน้
1. การขออภัย
2. การถ่อมตน
3. การยอมรับผิด
4. การทำตามคา่นยิมของสงัคม

9. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ความตายเปน็เพียงการเดนิทางไปสูบ้่านหลงัใหม ่  ไม่มีใครเคย “ตาย” ไปจากหวัใจ

ของคนทีรั่ก  ตราบใดทีเ่รายงัระลกึถึง  คนทีเ่รารกัก็ยังคง “มีชีวิต” อยู่ตราบนัน้ ไม่มีวัน
แตกดับไปตามกาลเวลา
1. ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ
2. การตายเปน็การเปลีย่นทีอ่ยู่ ใหม่
3. ผู้ตายยงัคงอยู ่ ในใจของผูท่ี้รักเขา
4. ผู้ท่ีตายแลว้ยังมผู้ีระลึกถงึอยูเ่สมอ
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10. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้
บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ
บ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุม่สาวยังฉลองไม่เลิกรา
ขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแขง่ขันสกปรกไมร่อท่า
พวกกนิเมอืงยอ่มยินดปีรีดา เมืองน้ีนักศึกษาไม่ยอมโต

1. ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง
2. ต้องการใหนั้กศึกษาเหน็ความสำคญัของกจิกรรม
3. ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต
4. ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

11. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้
ขณะนีส้ารวตัรนกัเรียนทีท่างกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้จากครอูาจารยมี์อุปสรรค

ดา้นงบประมาณ  และกำลงัเจา้หนา้ทีมี่นอ้ย  สง่ผลใหน้กัเรียนนกัเลงไมเ่กรงกลวั  อีกท้ัง
สถานทีบ่างแหง่ไมใ่หค้วามรว่มมือในการตรวจคน้หรอืว่ากลา่วตกัเตอืน  จึงเสนอแผน
งานใหพ้จิารณาดา้นงบประมาณจดัอบรมกำลงัเจา้หนา้ทีส่ารวตัรนกัเรียนเพิม่เตมิ
1. การเพ่ิมกำลังสารวตัรนักเรียน
2. การเพ่ิมงบประมาณในการจดัอบรม
3. การกวาดลา้งนกัเรียนนกัเลง
4. การกวดขนัใหส้ารวตัรนกัเรียนดแูลสถานทีต่า่ง ๆ

12. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด
การสัง่งาน   การตดัสนิใจ  ควรจะมาจากนายเพยีงคนเดยีว   มีหลายคำสัง่กแ็ย่

สมมตุถิา้มม้ีาลากเกวยีนตวัเดยีว  แตมี่คนขบัสองคน  คนหนึง่สะบดัแสใ้หเ้ดนิทางขวา
อีกคนใหไ้ปซ้าย  ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน
1. มากหมอมากความ 2. ล่ามม้าสองปาก
3. ชักใบให้เรือเสีย 4. ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย
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อ่านประกาศแจง้ความนี ้ แลว้ตอบคำถามขอ้  13 - 15

13. “แจง้เหตโุรงงานฯ ท่ีปฏบิตัผิิดไดท่ี้นี!่”  ท่ีนีห่มายถงึทีใ่ด
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. สำนักงานเขตที่โรงงานตั้งอยู่
3. สำนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั
4. คอลัมนถ์ามมา-ตอบไปในหนา้หนงัสอืพมิพ์

14. กรณใีดไม่เข้าข่ายท่ีจะร้องเรียนเก่ียวกับโรงงานอตุสาหกรรม
1. โรงเลื่อยไม้วนาลีปล่อยควันดำ
2. โรงงานเครื่องกระป๋องมัตสยาทิ้งกากวัตถุลงแม่น้ำ
3. เจ้าหน้าที่โรงงานทอผ้าพัสตราข่มขู่ชาวบ้าน
4. พนักงานร้านน้ำพริกแม่โอชาประท้วงหยุดงาน
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15. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรมไดรั้บเร่ืองรอ้งเรยีนมากกวา่  100  เร่ืองแลว้
2. กรมโรงงานอตุสาหกรรมไดด้ำเนนิการแกไ้ขแลว้  105  เร่ือง
3. เร่ืองรอ้งเรยีนทีไ่ม่เข้าข่ายโรงงาน  สำนกังานเขตเปน็ผูรั้บผิดชอบ
4. เร่ืองรอ้งเรยีนเกีย่วกับโรงงานในตา่งจงัหวดั  สำนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

มีส่วนแก้ไขด้วย

16. ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช่สารประเภทใด
รถเดน่ของเบนซท่ี์ถอืเป็นรถสรา้งชือ่ในขณะนีคื้อ  รถเบนซวี์โต ้  ใหมแ่กะกลอ่ง

ช่วงยาว  เหมาะเปน็รถเอม็พวีีสำหรบับคุคลวีไอพแีละรถครอบครวัเพือ่พกัผ่อนวนัหยดุ
สุดสัปดาห์
1. จูงใจ 2. แจ้งข่าว
3. ให้ความรู้ 4. แสดงความเห็น

17. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
ส่ือวิญญาณผา่นมอืสู่เส้นไหม ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต

1. ภูมิปัญญาไทยแสดงอยู่ในงานทอผ้า
2. งานทอผ้าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่าสูง
3. งานแต่ละชิ้นต้องทำอย่างทุ่มเททั้งกายและใจ
4. ในการทอผา้  มือและเทา้ตอ้งสมัพนัธกั์น

18. ข้อใดแสดงคุณค่าของความรู้ต่างจากข้ออื่น
1. ความรูด้ย่ิูงลำ้  สนิทรพัย์
2. ความเอย๋ความรู ้  เป็นเครือ่งชช้ีูทางสวา่งไสว
3. วิชาเหมอืนสนิคา้  อันมค่ีาอยูเ่มืองไกล
4. มีวิชาเหมอืนมทีรัพยอ์ยู่นบัแสน
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19. ข้อใดชมความงามได้ถี่ถ้วนที่สุด
1. น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง

ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรอืงเร่ือเน้ือสองสี
2. ชมดวงพวงนางแย้ม บานแสลม้แย้มเกสร

คิดความยามบังอร แยม้โอษฐย้ิ์มพร้ิมพรายงาม
3. งามทรงวงดังวาด งามมารยาทนาดกรกราย

งามพริม้ย้ิมแย้มพราย งามคำหวานลานใจถวิล
4. นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน

แก้วพี่นี้สุดนวล ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง

20. ข้อใดไม่อาจอนมุานไดจ้ากขอ้ความตอ่ไปนี้
ทำไมพวกเราสว่นใหญจึ่งไมถ่ามตนเองบา้งวา่มอีารมณขั์นอยูบ้่างไหม  และหาก

ไม่มี  เหตใุดจงึไมมี่  และเราจะทำอยา่งไรไดห้รือไม่
1. คนเราควรมีอารมณ์ขัน
2. อารมณขั์นสามารถสรา้งได้
3. ผู้พูดเหน็ประโยชนข์องอารมณขั์น
4. ผู้พดูแนะวธีิสรา้งอารมณขั์น

21. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้
ฟา้สคีรามงามเพราะใครระบายสี ผืนนทีมีใครระบายฝัน

หญา้สทีองมใีครระบายบรรณ ใช้พู่กันใช้สีของที่ใด
ธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา มนษุย์เรามีอำนาจจะวาดไหม
มีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้ พลิกโลกให้กลับฟื้นคืนชีวิต
1. ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้
2. ปลุกจิตสำนกึใหอ้นุรักษ์ธรรมชาติ
3. แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
4. ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม
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22. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถอืกันหมดโลกจะเศรา้สักเท่าไหน

คนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตหุนึง่ไซรก็้ตรงทีค่นมีอาย
1. โลกท่ีปราศจากคณุธรรม
2. ค่านิยมของคนในปัจจุบัน
3. ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์
4. คุณธรรมทีส่ำคญัสำหรบัมนษุย์

23. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไมอ่าจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่น
มนษุยมี์แนวโนม้ท่ีจะเอาตวัเองเปน็ศนูยก์ลาง  ยกย่องและรกัตวัเองมากกวา่ผูอ่ื้น

ทำใหห้ลายครัง้เราประเมนิและพพิากษาผูอ่ื้นในลกัษณะปรกัปรำหรอืลำเอยีง  แทนที่
เราจะใหโ้อกาสเขาเหมอืนกบัทีใ่หโ้อกาสตวัเองในหลาย ๆ เร่ืองทีเ่ราไดก้ระทำลงไป
1. ความยุติธรรม 2. ความเข้าใจผู้อื่น
3. ความเป็นกลาง 4. ความซือ่สตัย์

24. จากคำประพนัธต์อ่ไปนี ้ ข้อใดไม่อาจอนมุานไดว่้าเปน็ลกัษณะของผูป้ระพนัธ์
ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวี

ไว้เกียรติและไว้นามกร
1. มีฝีมือ 2. สงวนท่าที
3. หยิง่ในเกยีรติ 4. เชื่อมั่นในตัวเอง

25. ข้อใดมีเนื้อความสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้
แม้นชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร

1. ยอมตายไม่เสียดายชีวา เพือ่รักษาอิสระคณะไทย
2. รักษาชาติศาสนาถาวรไว้ ให้ไทยคงเป็นไทยชั่วดินฟ้า
3. เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
4. ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย จงพรอ้มใจพร้อมกำลังระวังเมือง
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26. ข้อความต่อไปนีไ้ม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ
วัยรุ่นเปน็วยัของความเปลีย่นแปลง  ความไมม่ั่นคงทางดา้นจติใจของวยัรุ่นมี

ตวัแปรหลายตวั  ท่ีสำคญัคอืความรูส้กึท่ีมีคุณคา่ในตนเอง  ครอบครวัสว่นหนึง่วดั
คุณคา่ของเดก็ท่ีการเรยีน  ปัญหาหลกัของวยัรุ่นจงึมอียู่สองเรือ่ง  คือปัญหาภายใน
ครอบครวัและปญัหาการเรยีน  หากเดก็รู้สกึว่าตนเองไมมี่ค่าจะทำใหเ้กิดผลอืน่ ๆ
ตามมามากมาย  เช่น ขาดเปา้หมายในชวิีต  ถกูเพ่ือนชกัจงูในทางทีผิ่ด เป็นตน้
1. คำนำ 2. เน้ือเร่ือง
3. ส่วนขยาย 4. สรุป

27. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
1. เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมา

เหมือนกับนานเสยีหนักหนา
2. ยอดเขาสบิหา้ชัน้เปน็พืน้ท่ีลาดเอยีง  แทนทีจ่ะมตีน้ไมห้นาแนน่เหมอืนทีร่าบ

ข้างล่าง
3. บรเิวณนัน้มตีน้ไมส้งูยนืเรยีงรายอยูห่า่ง ๆ กันอยา่งเงยีบเหงาบนพืน้ดนิคอ่นขา้ง

โลง่เตยีน
4. หมอกและสายลมเยน็เฉยีบพดัแรงอยูต่ลอดเวลา  พาใหเ้มฆหมอกขาวโพลน

เคล่ือนตวัผ่านมาเปน็ระยะ

28. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด
ณ  ร่มไม้สาละพนาสณัฑ์ นามลมุพนิวัีนมหาสถาน

พระนางเริม่เจ็บครรภ์มิทันนาน ประสติูกาลพระโอรสแสนงดงาม
วิสาขะวนัเพญ็เพลาเลศิ พระกุมารผู้ประเสริฐแห่งโลกสาม
บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บญุญายามจติพร้อมน้อมประณต
1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร
3. เทศนาโวหาร 4. สาธกโวหาร
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29. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใด
การทำหอ่หมกนัน้ตอ้งใชเ้วลานาน  เตรยีมใบตอง  เจยีนใบตองสำหรบัหอ่

เลือกใบยอทีไ่ม่อ่อนเกนิไปมาฉกีเป็นชิน้ ๆ    ปลาชอ่นหรอืปลาสวายแมน่ำ้ทีจ่ะ
นำมาทำหอ่หมกตอ้งแลเ่อาแตเ่นือ้  หวักับพงุแยกไวต้า่งหาก   นำ้พรกิแกงทีใ่ช้
คือนำ้พรกิแกงเผด็   แต ่ไม่ ใสเ่คร่ืองเทศ   กะทิค้ันเอาแตห่วั   รวมเคร่ืองปรงุ
ใสล่งในอา่ง   คนจน “ข้ึน”  ตกัใส ่ใบตองหอ่   แล้วนำไปนึง่จนสกุ
1. ให้นิยาม
2. ใช้ตัวอย่าง
3. ชี้แจงตามลำดับขั้น
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

30. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขยีนรายงาน
1. ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
2. ปรอทวดัไขเ้ป็นเทอรโ์มมเิตอรช์นดิหนึง่ซึง่ใชวั้ดอณุหภมิูของรา่งกาย
3. ถา้คณุเปน็ไข้  ระดบัปรอทในหลอดแกว้เล็ก ๆ จะคอ่ย ๆ สงูขึน้ทลีะนดิ
4. การใช้หลงัมอืแตะหนา้ผากยอ่มไม่อาจบอกไดแ้นน่อนวา่ผูป่้วยมีไข้หรอืไม่

31. ข้อมูลในประกาศรบัสมคัรงานขอ้ใดจำเปน็นอ้ยทีส่ดุ
1. ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
2. คุณสมบตัท่ีิตอ้งการ  เช่น  เพศ  อาย ุ การศกึษา  ประสบการณ ์ฯลฯ
3. เงนิเดอืนทีผู้่สมคัรจะไดรั้บ  หรอืใหผู้้สมคัรกำหนดเงนิเดอืนเอง
4. สถานทีต่ดิตอ่และเอกสารสำคญั เช่น หลกัฐานการศกึษา บตัรประชาชน  ฯลฯ
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32. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง
1. ไฟไหมใ้นกรงุสยดสยองคลอก  4  ศพ
2. ไทยหงอญี่ปุ่นในการเจรจาการค้า
3. งมงายเลขเดด็  ยกย่องสาว  21  เป็นผูวิ้เศษ
4. จอ่หวัยิงคนไฟฟา้ดบัคาวดั  ไม่พอใจมเิตอรส์งู

33. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล
1. ลูกมาก  จะยากจน 2. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
3. น้ำไหล  ไฟสวา่ง  ทางด ี มีงานทำ 4. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ

34. ข้อใดมีเน้ือความไม่สมเหตุสมผล
1. ประเพณรัีบนอ้งใหมค่วรอนรัุกษ์ไว้  เพราะเปน็ประเพณท่ีีสืบทอดกนัมานาน

แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์
2. การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสำนึกให้เกิดความรักและภูมิใจ

ในชาติ
3. การปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครดัจะชว่ยลดการเกดิอบุตัเิหตไุดม้าก
4. การออกกำลงักายในตอนเชา้ดตีอ่สขุภาพ  เพราะเปน็ชว่งเวลาทีค่นไมพ่ลกุพล่าน

มากนัก

35. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด
(1)  ความสนกุเกิดจากใจและกายทีส่อดคลอ้งกนัเปน็อนัหนึง่อนัเดยีว /  (2)  ใจอยาก

สนกุ  ร่างกายไมเ่ป็นใจ  ก็นกึสนกุไม่ได ้/  (3)  ในทางกลบักนั  ร่างกายพรอ้มท่ีจะสนกุ
ใจไมเ่ป็นไปดว้ย  ก็หมดโอกาสสนกุ
1. (1)   เป็นขอ้สรุป (2)   และ   (3)  เป็นขอ้สนบัสนนุ
2. (1)   เป็นขอ้สนบัสนนุ (2)   และ   (3)   เป็นขอ้สรปุ
3. (1)   และ   (3)   เป็นขอ้สรปุ (2)   เป็นขอ้สนบัสนนุ
4. (1)   และ   (3)   เป็นขอ้สนบัสนนุ (2)   เป็นข้อสรุป
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36. ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด
เม่ือไรหนอ    พวกหนุม่ ๆ ของเราจงึเขา้ใจไดบ้้างวา่   การเปน็ชาวนา   ชาวสวน

หรอืกรรมกรอ่ืน ๆ  นัน้   ก็มีเกียรตยิศเทา่กบัทีจ่ะเปน็ผูท้ำงานดว้ยปากกาเหมอืนกนั
1. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
2. ทรรศนะเกีย่วกับข้อเท็จจรงิ
3. ทรรศนะเก่ียวกับเหตกุารณ์
4. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่า

37. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด
พระภกิษุฟาเหยีนเปน็นกัธรรมจารกิรูปแรกทีเ่ดินทางไปอนิเดยีใน ค.ศ. 399

ท่านเดนิทางผา่นเทอืกเขาหมิาลยัดว้ยความยากลำบาก  บนัทกึของทา่นเปน็ประโยชน์
อย่างมากในการเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา  และชวิีตสงัคมอืน่ ๆ ในขณะนัน้
1. ทรรศนะเชิงคุณค่า
2. ทรรศนะเชงิข้อเท็จจริง
3. ทรรศนะเชงิขอ้เท็จจรงิและคณุคา่
4. ทรรศนะเชงิขอ้เท็จจรงิและนโยบาย

38. ข้อใดใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
1. พวกเราทุกคนขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน
2. พวกเราทุกคนขอยืนยันว่าโรงเรียนต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
3. พวกเราทกุคนตอ้งการใหโ้รงเรยีนจดัใหมี้การเขา้คา่ยพกัแรม
4. พวกเราทกุคนเหน็วา่โรงเรยีนควรจดัใหมี้การเขา้คา่ยพกัแรม
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39. การโฆษณาบริการในข้อใดมีการโน้มน้าวใจแฝงอยู่ด้วย

1. คลีนิกปากน้ำ 2. แม่ช้อยครัวไทย
รับสมัครแพทย์  บรกิารอาหารไทยใน-นอกสถานที่

  เงินเดอืน 10,000 บาท+คอม+ท่ีพัก รสชาติดั้งเดิมแบบชาววัง
   โทร  0-3456-6541 โทร  0-2345-6000

3. เป็นเจา้ของธรุกิจสขุภาพ 4. สถาบันกวดวิชาเลิศวิทย์
คู่กับงานประจำ    รับสมคัรครูเพศหญงิ

     เร่ิมต้น 2-3 ชม./วัน       ปริญญาตร ี ไม่จำกดัสาขา
 ทำงานดว้ยFAX,Tel. Internet ฯลฯ รักการสอนเด็ก

     โทร  0-5213-7864       โทร 0-8925-3144

40. ข้อใดไม่ต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจ
1. การโฆษณาสินค้า 2. การหาเสยีง
3. การประกาศแจ้งความ 4. การปราศรยั

41. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก
1. ความเป็นอยู่ ในครอบครวั 2. ปัญหาการเมอืง
3. ดินฟ้าอากาศ 4. ความเชื่อทางศาสนา

42. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
1. วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
2. ระยะน้ีดูหนา้ตาเปน็กังวลนะคะ
3. พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
4. ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
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43. ข้อความตอ่ไปนีข้้อใดเปน็ลำดบัที ่ 3
ก. ปัญหาความไมเ่ข้าใจในบางพืน้ที ่  นบัวนัจะทวคีวามรนุแรงขึน้
ข. โดยอาจแสวงหาความร่วมมือด้วยวิธีก่อความสมานฉันท์
ค. จำต้องแก้ไขโดยสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐขึ้นมา
ง. ซึง่หากประสบความสำเรจ็  แมจ้ะดเูป็นเรือ่งทีน่บัวนัจะทำไดย้าก

แต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า
1. ข้อ  ก 2. ข้อ  ข
3. ข้อ  ค 4. ข้อ  ง

44. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด
ถา้เรารูจ้กัใชเ้ทคโนโลยค้ีนหาความรู ้ จดัการขอ้มูลไดทุ้กเวลา  ก็สรา้งมลูค่าเพิม่

ให้ตัวเองได้
1. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 2. ใช้ภาษาเร้าใจ
3. ใช้เหตุผล 4. อ้างองิหลกัฐาน

45. ข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติทุกคำ
1. ตุ๊กแก ตอ๊กแตก๊ ต้วมเต้ียม
2. ออดแอด อุ้ยอ้าย อูด๊อ๊ีด
3. โหวย ๆ หวีด หวดู ๆ
4. โครม ๆ คึก คิก ๆ

46. ข้อใดเป็นอวัจนภาษา
1. กบิลพรหมตัง้ปัญหาทา้ธรรมบาล ให้กล่าวขานแก้ไขในปัญหา
2. อภิวันทอั์ญชลสีีน่กัเขียน ผู้ส่องเทียนนำทางสร้างวรรณศิลป์
3. คำสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อน เหมือนสายลมออ่นอ่อนผ่านไปมา
4. วันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบ วันประสบสังสรรค์ญาติผู้ใหญ่
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47. ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่กดมากที่สุด
1. อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเป็นนิตย์ในโอกาสวันสุดสัปดาห์
2. งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสติูพระโอรส
3. ขอตัง้สจัจะอธษิฐานยดึมัน่ในชาต ิ ศาสน ์ กษตัรย์ิช่ัวนรัินดร์
4. ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถสกัดกั้นให้แคล้วคลาดปราศจากอุปัทวันตรายได้

48. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง
1. โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
2. ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล
3. ตอ้งรูโ้งรู้่ฉลาดปราดเปรือ่งตน
4. โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว

49. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
1. บ้านเรอืน พอ่แม่ ลูกหลาน
2. ขาดเหลอื บ้านนอก อ้วนพี
3. ห่อหมก ชั่วดี บ้านพัก
4. กล้วยไม้ เส้ือคลุม แผ่นเสียง

50. ข้อความต่อไปนี้มีคำซ้อนกี่คำ
การระเบดิของภเูขาไฟทำใหหิ้นรอ้นจากใตพ้ภิพดนัตวัข้ึนมาเหนอืผิวโลก  ก่อให้

เกิดคลืน่ยกัษถ์าโถมเขา้ทำลายบา้นเรอืนและชวิีต   ท้องทะเลปัน่ปว่น   ท้องฟา้มดืมดิ
ทำให้ผู้คนหวาดกลัวคิดว่าโลกจะแตก
1. 4  คำ 2. 5  คำ
3. 6  คำ 4. 7  คำ
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51. ข้อใดไม่มีคำสมาส
1. ในลักษณ์นั้นว่าปัจจามิตร มาตั้งติดดาหากรุงใหญ่
2. ผงคลมืีดคลุม้โพยมบน บดบังสุริยนในท้องฟ้า
3. ตรัสขาดว่าราชบุตรี จรกาธบิดมีากลา่วขาน
4. เกียรติยศจะไวใ้นธรณนิทร์ จนสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้า

52. ข้อใดใชค้ำวา่  “ถกู”  ไดถ้กูตอ้งตามความหมาย
1. การประชุมถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบในตอนเช้าวันนี้
2. แหล่งกำเนิดไดโนเสาร์ถูกค้นพบในประเทศไทย
3. แม้ว่าจะถูกตำหนิก็ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลง
4. ระเบยีบการเดมิถกูยกเลิกแลว้เพราะขดัแยง้กบัระเบยีบใหม่

53. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
1. แกว้นำ้ตกแตก  นำ้กระเซน็ไปทัว่หอ้ง
2. เสือ้ตัวเล็กใสก่ระชับจนอดึอัด
3. เขาเหยยีบจอบทำใหด้า้มมนักระดกขึน้มา
4. เม่ือปลากินเหยือ่เขารีบกระตกุสายเบด็

54. คำวา่  “ช่ือ”  ในขอ้ใดทำหนา้ทีต่า่งจากขอ้อ่ืน
1. ชื่อนั้นสำคัญไฉน 2. ฉันอยากรูว่้าเขาชือ่อะไร
3. ช่ือเขาไม่มีความหมาย 4. บางคนนิยมให้พระตั้งชื่อให้

55. ข้อใดเปน็ประโยคสมบรูณ์
1. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา
2. ประเทศชาตบิา้นเมอืงของเรา
3. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น
4. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา
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56. ประโยคใดไม่กำกวม
1. ใครตามหมอมา 2. เขาเหยียบแก้วแตก
3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ 4. เขาไปเชียงใหม่กับเพื่อนอีกสองคน

57. ข้อใดไม่ใช่ประโยครวม
1. พอฝนจะตกเรากรี็บกลบับา้นทนัที
2. คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่ขลาด
3. ใคร ๆ ก็รู้ว่าแถวสลีมอากาศเปน็พษิ
4. ประชาชนไม ่ใชส้ะพานลอยตำรวจจงึตอ้งตกัเตอืน

58. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
1. อะไรฉันก็กินได้ท้ังนัน้ 2. เธอนัน่เอง  ฉันนกึว่าใครเสยีอีก
3. ทำไมเธอไมอ่่านคำสัง่ใหด้เีสยีก่อน 4. เม่ือไรเขาจะมาก็ไม่รู้

59. สถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด
ครอบครวัของเขาถกูฟอ้งลม้ละลาย   แตภ่รรยาและลกูของเขากยั็งใชชี้วิตหรหูรา

ฟุ่มเฟือย  ขับรถยนตร์าคาแพง ๆ   กินอาหารภตัตาคาร
1. จมไม่ลง 2. เจ้ายศเจ้าอย่าง
3. เห็นชา้งขี ้ ข้ีตามชา้ง 4. กินขา้วรอ้น  นอนตืน่สาย

60. ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
1. หนงัสอืพมิพล์งขา่วการจบัผูค้้ายาเสพตดิรายใหญ ่  ไม่นานขา่วกเ็งยีบหายกลายเปน็

คลื่นกระทบฝั่ง
2. เดก็คนนัน้รปูร่างแคระแกรน็แตต่อ่สูกั้บคนตวัโต ๆ ได ้ เพือ่น ๆ เรียกเล็กพรกิข้ีหนู
3. เขาทำตัวราวกับเป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยพวกเราไว้ทันเหตุการณ์พอดี
4. วันหนึง่ ๆ ไม่ทำอะไร  ทำตวัลอยไปลอยมาเหมอืนวา่วตดิลม
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61. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับ
1. แท็กซี่ใจเด็ดช่วยหญิงท้องแก่คลอดลูกในรถยนต์ได้สำเร็จ
2. นายกรฐัมนตรตีดัสนิใจประกาศลอยตวัราคานำ้มนัทกุชนดิแลว้
3. พ่อแม่หลายคนยังวิตกกังวลเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของบุตรธิดา
4. การทอ่งบทอาขยานเปน็เรือ่งทีน่กัเรียนสมยันีไ้ม่ชอบ  อาจเปน็เพราะไมรู้่สึก

ซาบซึง้ในอรรถรสกไ็ด้

62. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ
1. ราคานำ้มนัดเีซลและเบนซนิขึน้ ๆ ลง ๆ ตามกลไกการตลาด
2. รัฐบาลประกาศกำจดัคอรรั์ปช่ันใหห้มดไปจากประเทศไทย
3. ยักษใ์หญมื่อถอืทุ่มโปรโมชัน่ใหม ่ๆ เฉือนกนัดเุดอืด
4. เวลาขับรถต้องคาดเซฟตีเบลต์ทุกครั้ง

63. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ
1. รู้กินเพิม่พลังงาน รูอ่้านเพิม่กำลังปัญญา
2. น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
3. รักบ้านตอ้งล้อมร้ัว รักครอบครัวต้องล้อมรัก
4. ภาษาบอกความเป็นชาติ เอกราชบอกความเป็นไทย

64. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้อง
1. นารีตกกระไดพลอยโจนกบับรุุษหลงัจากดใูจกนัมานาน
2. วาฬโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่ตกลูกครั้งละตัว
3. ปีนีฝ้นทิง้ชว่งนาน  ปลาจำนวนมากจงึตกคลักอยู่ในหนองทีน่ำ้งวด
4. เพ่ือนมาชวนเขาไปเรยีนตอ่ท่ีกรุงเทพฯ  เขาจงึตกลอ่งปลอ่งชิน้ทันที
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65. ข้อใดใช้คำไทยแท้ทั้งหมด
1. พี่แกล้งเมินเดินมาข้างบ่อโพง
2. เห็นท่าเลี่ยนเตียนโล่งเป็นทางถาง
3. พิศพนมชมเพลินแล้วเดินพลาง
4. ถึงระหว่างแนวถ้ำที่ลำธาร

66. คำที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ต่อไปนี้หมายถึงใคร
ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ รบราพณ ์ แลฤๅ

1. อินทรชิต 2. ไพจิตราสรู
3. ทศกัณฐ์ 4. กุมภกรรณ

67. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ฝนเป็นสายปรายโปรยเมื่อใกล้ค่ำ ฟา้ร่ำคำรณอยูเ่ล่ือนล่ัน

แปลบประกายปลายคุ้งทุ่งสุพรรณ ลมกระช้ันกระโชกกระชากแรง
1. สี 2. แสง
3. เสียง 4. การเคล่ือนไหว

68. คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าทางวรรณศิลป์ตามข้อใด
ข้ึนทรงรถทองผอ่งพรรณ งามงอนออ่นฉัน

เฉกนาคราชกำแหง
งามกงวงจักรรักต์แดง งามกำส่ำแสง

งามดมุประดบัเพชรพราย
1. การสรรคำใช้
2. การเสนอแนวคิด
3. การเล่นสัมผัส
4. การใช้ภาพพจน์
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69. ข้อใดไม่มีคำอพัภาส
1. ลอยละล่ิวปลิวไปไพรระหง
2. แสงเรื่อเรืองแดงยะยับสลับคราม
3. กุหลาบงามหอมระรืน่ช่ืนนาสา
4. เจ้าละเลยเร่ร่อนไปหนไหน

70. ข้อใดไม่แสดงภาพความขัดแย้ง
1. ดาวรุ่งพุ่งดักปักดิ่ง 2. สูงโย่งโก่งก่ำต่ำต้อย
3. หวานเยน็เปน็ขมผสมคอย 4. สอดสรอ้ยร้อยปักถักทอ

71. ข้อใดสื่อภาพและเสียงได้เด่นชัดที่สุด
1. กูบกระโดกโยกอยา่งทกุยา่งเดนิ เขยื้อนเยินยอบยวบยะยวบกาย
2. เงือ้มตลิง่งิว้งามตระหงา่นยอด ระกะกอดเกะกะก่ิงไสว
3. ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกรกิ กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย
4. ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง

72. ข้อใดไมมี่การเล่นคำ
1. มาคลองบางกอกกลุม้ กลางใจ

ฤๅบก่อกหนองใน อกช้ำ
2. สละสละสมร เสมอชือ่  ไม้นา

นึกระกำนามไม้ แมน่แมน้ทรวงเรยีม
3. โฉมแมจั่กฝากฟา้ เกรงอนิทร ์ หยอกนา

อินทรท่านเทอกเอา สู่ฟ้า
4. นางนวลจับแมกไม้ นางนวล

นวลนุชแนบเรียมควร คู่แคล้ว
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73. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อในสังคมไทย
1. อนึ่งพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา ไม่วันทาถอยถดทั้งยศทรัพย์
2. ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย
3. หนึง่นกัปราชญร์าชครซ่ึูงรูห้ลัก อย่าถือศักดิ์สนทนาอัชฌาสัย
4. วันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว จะยืนยาวชันษาสถาผล

74. ภาพสะท้อนทางสังคมข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
อันนารีที่ยังสาวพวกชาวบ้าน ถีบกระดานถือตะกร้าเที่ยวหาหอย
ดูแคล่วคล่องล่องแล่นแฉลบลอย เอาขาห้อยเป็นหางไว้กลางเลน
อันพวกเขาชาวประมงไม่หย่งหยิบ ล้วนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพล ดจูดัเจนโลดโผนในโคลนตม
1. ลักษณะนสิยัของชาวประมง
2. การประกอบอาชพีของชาวประมง
3. การแต่งกายของชายชาวประมง
4. การละเลน่ของสาวชาวประมง

75. ข้อใดแสดงภูมิปัญญาไทย
1. ลักจั่นวัลย์เปรียงแก่นปรูลาย เป็นยาหายโรคภัยที่ในตัว
2. ทิศประจิมริมฐานมณฑปนัน้ มีดาบสรูปปั้นยิงฟันขาว
3. คะเนนับย่ำยามได้สามครา ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน
4. เสนาะเสียงเทศนาปุจฉาถาม ในสนามเสยีงสนัน่เนนิสงิขร
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อ่านคำประพนัธต์อ่ไปนีแ้ลว้ตอบคำถามขอ้ 76 - 77
ธชีมิไว้ใจดว้ยเคหา  เก่าครำ่ครา่ซวนโซเซ  อ่อนโยเ้ย้เอียงโอนเอน กลัวจะเครนครนื

โครมลง  โยใ้หต้รงกรานไมยั้น  ค้ำจนัทนัจนุจอ้งไว ้ เกลากลอนใสซ่กีครุคระ  มุงจะจะ
จากหา่ง ๆ   แลขา้งลา่งโลง่ตลอดฟา้  ข้ึนหลงัคาครอบจากหลบ

76. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ข้างต้น
1. ความรับผิดชอบของพ่อบ้าน
2. การทำงานบ้านของผู้ชาย
3. ลักษณะบา้นทรงไทยสมยัก่อน
4. การซอ่มแซมบา้นของคนโบราณ

77. คำประพันธ์ข้างต้นไม่ปรากฏคุณค่าวรรณศิลป์ตามข้อใด
1. การใช้ภาพพจน์
2. เสียงสัมผัสไพเราะ
3. การสรรคำใช้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงของคำกับความหมาย

78. พิธีกรรมใดสะทอ้นความเชือ่เร่ืองภูตผีวิญญาณ
1. เบิกโขลนทวาร
2. ปวงละว้าเซ่นไก่
3. ตัดไม้ข่มนาม
4. เคล่ือนพลตามเกลด็นาค
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79. ข้อใดไม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย
1. ท่ีมีเกวียนเกณฑบ์รรทกุลำเลยีง ใส่เสบียงครบคนละสิบถัง
2. อันชงินางอยา่งนีไ้ม่ผิดธรรม์ ธรรมเนียมน้ันมีแต่บุราณมา
3. มือถือสมุกหมากตามยากไร้ ดอกไมธู้ปเทียนถอืตดิมา
4. ท่ีนอนหมอนมุง้เส่ืออ่อน ผ้าผ่อนดีดีมีในบ้าน

80. ข้อใดมีแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์เพื่อบ้านเมือง
1. คนเดียวเท่านั้นในชีวิต คนเดียวสนิทแนบอุรา
2. ขอคนเมืองอยู่เมืองสรา้งเมอืงแลว้ อย่าทิ้งแนวธรรมชาติวิบัติก่อน
3. จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
4. อันของดีมีมากทั่วแดนไทย น่าหวงแหนไว้ให้ลูกหลาน

81. ข้อใดใช้ภาพพจน์มากกว่าหนึ่งชนิด
1. ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองท้องช้างเหลวไหล
2. เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา
3. ปัญญาค่าเปรียบแก้ว ก่องเก็จ
4. ดังหับดับหิ่งห้อย เหือดแห้งแสงหาย

82. ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น
1. เธอคือโคมทองของชีวิตพี่ นำส่องทางไว้ให้ดีเพื่อชีวิตนี้รื่นรมย์
2. เอาลำนำ้ใสเยน็นีห่รือมาเป็นเมรุทอง เอานำ้ตกก้องเป็นกลองประโคม
3. แมมิ้ไดเ้ป็นจนัทรอั์นสกาว ขอเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
4. ถึงโลกแตกแหลกเป็นผงคลี รักเต็มปร่ีไม่มีรู้คลาย
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83. ข้อใดไม่มีการเสนอแนวคิด
1. ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร

มารยาทสอ่สนัดาน ชาติเชื้อ
2. ความรูอ้าจเรยีนทนั กันหมด

ยกแต่ชั่วดีกระด้าง ออ่นแกฤ้ๅไหว
3. นางแยม้เหมอืนแมแ่ยม้ ยวนสมร

ใบโบกกลกวักอร เรียกไท้
4. โลกนีมิ้อยู่ด้วย มณ ี เดียวนา

ทรายและสิง่อ่ืนมี ส่วนสร้าง

84. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงคุณค่าด้านใดน้อยที่สุด
เขียวขจีระริกใบไหวเอนออ่น น้ำค้างซ้อนฝากไว้จูบใบเขียว
อุ้มหยาดนำ้ราวมณท่ีีร้ิวเรียว เตบิโตตอรอเคยีวมาเกีย่วคม
1. การสรรคำใช้
2. การเสนอแนวคิด
3. การเล่นสัมผัส
4. การใช้ภาพพจน์
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ตอนที ่2 เรียงลำดบัขอ้ความ  จำนวน  6  ข้อ  (ข้อละ  1  คะแนน)
ในการตอบ ให้กากบาททับหมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบ
ที่ท่านเลือกของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบตอนที่ 2

อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วทำตามคำสั่งข้างท้าย
1. แดงและน้อยไปเดินดูสินค้าก่อนจะกลับไปทำงาน
2. น้อยรีบทำงานให้เสร็จก่อนที่แดงจะมารับ
3. แดงอยากจะชวนน้อยไปกินอาหารกลางวันและคุยกัน
4. แดงคิดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนชื่อน้อย
5. แดงไปรับน้อยที่ที่ทำงาน
6. แดงและน้อยกินอาหารพลางคุยกัน
7. แดงโทรศัพท์ไปชวนน้อยและบอกว่าจะไปรับ
8. แดงและน้อยเข้าไปในร้านอาหาร
9. แดงเรยีกบรกิรมาคดิเงนิ
10. แดงและน้อยแยกกันกลับไปทำงาน

เม่ือเรียงลำดบัขอ้ความขา้งตน้ตามลำดบัเหตกุารณแ์ลว้  จงตอบคำถามขอ้  1 - 3  ว่า
ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่เท่าใด  แล้วกากบาทที่หมายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบ
ตอนที ่2

1. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 3

2. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 5

3. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 7
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อ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วทำตามคำสั่งข้างท้าย
1. นายพรานเลกิไล่ล่าหมปู่า
2. นายพรานเงือ้หนา้ไม้จะยิงหมปู่าและลกู
3. นายพรานเห็นหมูป่าตัวใหญ่
4. หมูป่าหนไีปหลังพุม่ไม้
5. นายพรานกลบับา้นมอืเปล่าไปหาลกูเมีย
6. วันหนึ่งนายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์
7. นายพรานตามไปเหน็หมปู่าอยูกั่บลกู
8. นายพรานวิ่งไล่ต้อนหมูป่า
9. นายพรานและลูกเมียอาศัยอยู่ชายป่า
10. เสียงร้องของลูกหมูป่าทำให้นายพรานได้สติ

เม่ือเรียงลำดบัขอ้ความขา้งตน้ตามลำดบัเหตกุารณแ์ลว้     จงตอบคำถามขอ้ 4 - 6  ว่า
ข้อความตอนใดเป็นลำดับที่เท่าใด แล้วกากบาทที่หมายเลขคำตอบในกระดาษคำตอบ
ตอนที ่2

4. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 2

5. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 6

6. ข้อความตอนใดเปน็ลำดบัที ่ 9
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ตอนที ่3 ข้อสอบอตันยั  จำนวน  5  ข้อ  (ข้อละ  2  คะแนน)
ให้เขียนคำตอบด้วยตัวบรรจงในกรอบที่กำหนดให้ของแต่ละข้อ
ในกระดาษคำตอบตอนที ่ 3

1. คำที่กำหนดให้ในวงเล็บในข้อความต่อไปนี้ต้องใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
(ตอบเฉพาะคำราชาศัพท์)
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี (ไปเป็นประธาน)  ในพธีิเปิดและ
(ร่วมฟงั) การบรรยายในโครงการทางวชิาการนานาชาตสัินสกฤตในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้

2. อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
เสร็จกุศลเส่ียงซ้อง สาทร

บุญบัติบอกแบ่งรอน ร่ำไห้
ไกวัลสัตว์นิกร เกริกกล่าว  ใหแ้ฮ
ยังบ่เว้นตนไว้ ว่างแล้วฤๅมี
โคลงสี่สุภาพบทนี้มีคำใดที่ใช้คำตายแทนตำแหน่งคำเอก  (เขียนตอบเฉพาะคำนั้น)

3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
ปีก่อนผมเป็นไข้มีโรคภัยเป็นปัญหาหมอตรวจและรกัษาเปน็ประจำกไ็ม่หาย

คำประพนัธข้์างตน้แบง่วรรคตามฉนัทลกัษณอ์ย่างไร  จงจดัวรรคใหถ้กูตอ้ง
(เขียนวรรคที่จัดแล้ว)
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4. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
โอเ้จดย์ีท่ีสรา้งยงัรา้งรกั เสียดายนกันึกน่านำ้ตากระเดน็
กระน้ีหรือช่ือเสียงเกียรติยศ จะมหิมดลว่งหนา้ทันตาเหน็
คำประพนัธข้์างตน้สะทอ้นความเชือ่เร่ืองใดของคนในสงัคม  (ตอบสัน้ ๆ)

5. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้างท้าย
เจา้พีเ่อ๋ยอุตสา่หพ์าซากศพ ให้มาพบผัวรักเมื่อตักษัย

พ่ีตกยากจากเมอืงมาอยูไ่พร จะไดโ้กศทีไ่หนมาใสน่อ้ง
ถ้าแม้นอยู่บุรีราชฐาน จะทำการใหพิ้ลึกกึกก้อง
ชักศพเจา้เข้าสู่พระเมรุทอง มีงานฉลองให้หลายวัน
คำประพนัธข้์างตน้สะทอ้นประเพณใีดของคนระดบัใด  (ตอบสัน้ ๆ)


