
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา  ๐๑     วิชา   ภาษาไทย
สอบวนัเสารท่ี์   ๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑    เวลา   ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐  น.

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................  เลขท่ีนัง่สอบ......................................

สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
๑. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั ๔ ตวัเลือก  จำนวน  ๘๐  ข้อ ( ๓๐  หนา้ )   ๑๐๐   คะแนน
๒. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนัง่สอบ สถานทีส่อบและหอ้งสอบ ในขอ้สอบ
๓. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบและรหสัวชิาทีส่อบ

ดว้ยปากกาในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ัง่สอบและรหสัวชิา  ดว้ยดนิสอดำ
เบอร ์๒B  ทับตวัเลขในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

๔. ในการตอบ ใหใ้ชด้นิสอดำเบอร ์๒B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรอื  
ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (หา้มระบายนอกวง)  ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถ่กูตอ้งหรอื
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

 
ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาด
หมดรอยดำเสยีก่อน  แลว้จงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

๕. หา้มนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ
๖. ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนเวลาสอบผา่นไป  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาที

เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสงวนลขิสิทธ์ิของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)

หา้มเผยแพร ่ อ้างองิ หรอื เฉลย ก่อนไดรั้บอนญุาต

สถาบนัฯ จะยอ่ยทำลายขอ้สอบและกระดาษคำตอบทัง้หมด หลงัจากประกาศผลสอบแลว้ ๓  เดอืน

๑ ๒ ๓ ๔

๒
๑ ๓ ๔



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑. ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น
๑. แขกเต้าเคล้าคู่เคียง
๒. หางไก่ว่ายแหวกว่าย
๓. สัตวาน่าเอ็นดู
๔. โนรีสีปานชาด

๒. ข้อใดไมใ่ชข้่อเท็จจรงิลว้น ๆ
๑. การออกกำลงักายทำใหเ้ราหายใจออกซเิจนเขา้ไปไดเ้ตม็ปอด
๒. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง
๓. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส
๔. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น

๓. ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัยของ

ศลิปินรุน่เยาว ์คร้ังท่ี ๒๔ ระหวา่งวนัที ่๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ หอศลิป์  ถนนเจา้ฟา้  โดยตอ้งเปน็เยาวชนอายไุม่ตำ่กวา่  ๑๖ - ๒๕  ปี
สง่ผลงานทีส่รา้งสรรคด์ว้ยความคดิของตนเองไดท่ี้ตำหนกัพรรณราย  ช้ัน  ๒
หอศลิป์  มหาวทิยาลยัศลิปากร  วังทา่พระ  กทม.  ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีด
ท่ี  ๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑  หรือ  www. art - centre.su.ac.th
๑. กำหนดวนัแสดงศลิปกรรม
๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม
๓. ข้อจำกดัเกีย่วกับผูแ้สดงศลิปกรรม
๔. เน้ือหาของงานศลิปกรรม

   หนา้  ๒



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
อึกทึกอยู่กึกก้อง เสยีงแซซ้่องสาธกุาร

ทั่วหล้าแต่บาดาล ถงึวิมานเมอืงพรหมนิทร์
๑. หนวกหู ๒. คึกคะนอง
๓. ยินดี ๔. สับสน

๕. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี
เน้ืออ่อนอ่อนน่วมน่วม แม่รูปท้วมท่วมนาวา

น่ิมนุ่มชุ่มนัยนา เนือ้อ่อนแนแ่มง่ามพี
๑. เจ้าสำราญ
๒. เจ้าโวหาร
๓. มีอารมณ์ขัน
๔. มีความคดิสรา้งสรรค์

๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ความสะดวกสบายในการอยูห่อพกัของนกัศกึษาเปน็ไปตามกำลงัเงนิ  อยู่หอพกั

ท่ีสถานศกึษาจดัใหอ้าจสะดวกสบายนอ้ยกว่า  เสยีเงนินอ้ยกว่า  แตมี่สิง่หนึง่ทีห่อพกั
เอกชนไมมี่ให ้ คือการรูจ้กัอยู่ร่วมกัน  รู้จกัอดทนตอ่ความไมพ่อใจคนอืน่  เป็นการฝกึ
ใหมี้มนษุยสมัพนัธไ์ดอ้ย่างดี
๑. หอพกัของสถานศกึษามคีวามปลอดภยัมากกวา่หอพกัเอกชน
๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
๔. สถานศกึษามงีบประมาณจำกดัในการสรา้งหอพกั  จงึไมอ่าจแขง่ขนักบัเอกชนได้

   หนา้  ๓



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗. ตามรายงานตอ่ไปนี ้  ข้อใดไมใ่ชส่าเหตโุดยตรงของโรคอว้น
ผลสำรวจลา่สดุในจนีพบวา่  หนึง่ในสีข่องเดก็วัยรุ่นชายในเมอืงใหญไ่ดก้ลาย

สภาพเปน็เดก็อ้วนไปแลว้  อันเปน็ผลมาจากความนยิมตะวนัตกและการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ  ทำใหป้ระชาชนอยูด่กิีนดข้ึีน  เดก็ตอ้งครำ่เครง่กบัการเรยีนจนไมมี่เวลา
ไดอ้อกกำลงักาย

นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น
อีกปัจจยัสำคญัทีส่ง่ผลตอ่โรคอว้นในเดก็ชาย  เพราะลกูชายโทนจะไดรั้บการ
ปรนเปรอเยีย่ง  “จักรพรรดน้ิอย”
๑. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนงัสอืมากเกินไป
๒. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพยีงพอ
๓. เด็กอยู่ดีกินดมีากเกนิไป
๔. เด็กนิยมกินอาหารทีไ่ม่เป็นประโยชน์

๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
อาหารญีปุ่่นทีเ่ดน่ ๆ คือ ปลาซึง่มโีปรตนีทีด่กีว่าเนือ้สตัวช์นดิอืน่เพราะมโีอเมกา้ 3

ซึง่ชว่ยลดอตัราเสีย่งตอ่โรคหวัใจและโรคหลอดเลอืด  และยงัมวิีตามนิ  เกลือแรม่าก
อีกท้ังอาหารญีปุ่่นมกัใชส้าหรา่ยเปน็สว่นประกอบหลกัซึง่มท้ัีงโปรตนี  ไอโอดนี
และใยอาหารสงู  จงึชว่ยเร่ืองการยอ่ยและระบบขบัถา่ย
๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
๒. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
๓. อาหารญีปุ่่นชว่ยรักษาโรคตา่ง ๆ ได้
๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้

   หนา้  ๔



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด
แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง ภูผา

สงูเจด็ลำตาลสา มารถแท้
พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา สริุเยศ  ก็ดี
ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้ ท่ัวหล้าฤๅเหน็

๑. ความสามารถ
๒. ชาติตระกูล
๓. รูปลักษณ์
๔. ฐานะ

๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
๑. อันชิงนางอยา่งนีไ้ม่ผิดธรรม์ ธรรมเนียมน้ันมีแต่บุราณมา
๒. แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกา จะช่วยชี้มรรคาบอกให้
๓. จรกาไม่มาก็ย่ิงดี ไม่มีผู้หวงแหนกดีกนั
๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง จงึเกดิการรณรงคใ์นดาหา

๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม
วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ พงศเ์ผ่าเหลา่กอเปน็ไฉน

อยูป่ระเทศธานบีรุใีด ทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมา
๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน
๒. พอ่แมส่บายดหีรอื
๓. เป็นลกูเตา้เหลา่ใคร
๔. มาทีน่ีท่ำไม

   หนา้  ๕



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๒. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ไร้ฟูกถกูเนือ้วันทองออ่น เหมอืนนอนเตยีงทองอนัผอ่งใส

เพลินฟังวังเวงเพลงเรไร พิณพาทย์ไพรกล่อมขับสำหรับดง
๑. คิดถึงบ้าน
๒. อยู่กลางป่า
๓. มีความสขุ
๔. อยู่อย่างลำบาก

๑๓. ตามสาระของขอ้ความตอ่ไปนี ้ ข้อใดกลา่วผดิ
การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก

และกำกวม  จะเหน็กนัอยูเ่สมอถา้ผูเ้ขียนหรอืผู้พสิจูนอั์กษรอา่นทบทวนและจดัลำดบั
เสียใหมก่่อนปลอ่ยผ่านออกไปกจ็ะช่วยใหก้ารอา่นราบรืน่ไมส่ะดดุ
๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง
๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง
๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้
๔. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้

๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
ครืนครืนเสียงครวญคราง ไมส่ิน้สรา่งทีโ่ศกหา

พื้นแผ่นพสุธา ท่วมน้ำตาตลอดไป
๑. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ
๒. ความรุนแรงของพายุฝน
๓. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
๔. ความเสียหายร้ายแรง

   หนา้  ๖



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๕. จากคำอธบิายศพัท์ในพจนานกุรมตอ่ไปนี ้  ข้อใดไมป่รากฏ

๑. ชนิดของคำ
๒. ตัวอย่างคำ
๓. ที่มาของคำ
๔. เสยีงอา่น

๑๖. ประกาศขอ้ใดสือ่ความไมชั่ดเจน
๑. บรษิทัเคร่ืองหนงัไทยจดัมหกรรมลดราคาสนิคา้ประจำปตีน้เดอืนนี้
๒. รับสมคัรพนกังานพสิจูนอั์กษร  ตดิตอ่ท่ีโรงพมิพเ์รือนทอง  ตรงขา้ม

โรงพยาบาลสยาม  ลาดพรา้ว
๓. รับสมคัรนกัศึกษาใหม ่ ภาคเรยีนที ่ ๒  ประจำป ี ๒๕๕๐  สอบถามที่

ฝ่ายรบัสมคัรนกัศึกษา  ม.นครหลวง
๔. ขายทีดิ่น  ๓  ไร่  ๓  งาน  ย่านบางขนุเทยีน  ตารางวาละ  ๖,๒๕๐  บาท

ตดิตอ่คุณนชุ  ๐๘ - ๑๒๓๘ - ๕๑๒๓

   หนา้  ๗

เดิม  ว.  แรก  เช่นแตเ่ดมิ  ,  เก่า  เช่น  บ้านเดมิ  พระราชวงัเดมิ  ,

ก่อน  เช่น  เหมอืนเดมิ  .  (ข.  เฎิมว่าตน้)  .  เดิมที  ว.  แตแ่รกเริม่.



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๗. ข้อใดไม่มีความหมายในทำนองเชิญชวน
๑. เลิกเหล้าเข้าพรรษา
๒. คนไทยต้องช่วยไทย
๓. รักแมเ่ช่ือฟงัแม่
๔. มหัศจรรยวั์นกีฬา

๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย
๑. เตา้หูมี้กำเนดิมากวา่  ๒,๐๐๐  ปีในจนีแผน่ดนิใหญ ่ คนจนีถอืว่าเตา้หูเ้ป็นอาหาร

ที่มีคุณค่าสูง
๒. ตวงถัว่เหลอืง  นำมาแชน่ำ้ลา้งใหส้ะอาด  แลว้นำไปบด  เสรจ็แลว้กรองกากออก

จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ
๓. เตา้หูร้าคาถกูแตมี่คุณคา่สงู  คุณคา่ทางโภชนาการทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเตา้หู้

คือโปรตนี
๔. เตา้หูห้ลอดเปน็เตา้หูเ้นือ้นิม่  นยิมนำมาปรงุเปน็แกงจดื

๑๙. ข้อใดมกีารใชเ้หตผุล
๑. ศกึษาอยา่งถกูวิธี  ท่ียากกจ็ะกลายเปน็งา่ย
๒. คนเรามกัจะขาดความพอดใีนเรือ่งการพกัผ่อน
๓. การเรียนที่แท้นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัย
๔. ครูของเราไดแ้กบ่คุคลและเหตุการณต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชวิีตเรา

   หนา้  ๘



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๐. ข้อความตอ่ไปนีใ้ชก้ารอนมุานประเภทใด
การกนิหมกูระทะไดรั้บความนยิมอย่างตอ่เนือ่งในรอบ  ๔-๕  ปีท่ีผ่านมาอาจเปน็

ดว้ยราคาเหมาจา่ยทีไ่ม่แพง  และวธีิการกนิเปน็กลุม่แบบปิง้ ๆ ย่าง ๆ  ท่ีช่วย
สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี
๑. จากเหตไุปหาผล
๒. จากผลไปหาเหตุ
๓. จากเหตไุปหาเหตุ
๔. จากผลไปหาผล

๒๑. ข้อใดมีวิธีแสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
๑. สวิุทย์สนใจรายละเอยีดทกุเร่ืองทีเ่รียน  เขาอยากรูเ้นือ้หาวชิา
๒. สพุลอยากไดค้ะแนนด ี  เขาหมัน่ทำแบบฝกึหดัสง่ครทุูกวัน
๓. สรัุชนัง่อา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุจนคำ่  บา้นเขาไมมี่หอ้งสว่นตวั
๔. สพุจนมั์กคิดเรือ่งอืน่ ๆ ทุกคร้ังทีอ่่านตำรา  เขาเปน็คนไมมี่สมาธิ

๒๒. ข้อใดเปน็โครงสรา้งของการแสดงเหตผุลในขอ้ความตอ่ไปนี้
ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้

เพีย้น  กลาย  หรอืสญูไป / เพราะภาษาทอ้งถิน่เปน็เครือ่งบง่บอกถงึขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี วัฒนธรรมของถิน่นัน้ / และยงัทำใหเ้หน็สภาพสงัคมของถิน่อกีดว้ย /
๑. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนบัสนนุ
๒. ข้อสนบัสนนุ ขอ้สนบัสนนุ ข้อสรุป
๓. ข้อสรุป ข้อสนบัสนนุ ขอ้สนบัสนนุ
๔. ข้อสนบัสนนุ ข้อสรุป ข้อสนบัสนนุ

   หนา้  ๙



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๓.  จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน
ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้

ชาวชมุชนไดมี้โอกาสฝกึเล่นกอลฟ์  แตก็่มีผู้คัดคา้นหลายคน
๑. สนามฝกึกอล์ฟกเ็ป็นหนา้เปน็ตาของชมุชนด ี แตจ่ะสิน้เปลอืงเกนิไปนะ
๒. สนามฝกึกอล์ฟมอียู่หลายแหง่ทัว่ไปหมด  จะสรา้งอกีทำไมกนั
๓. สนามฝกึกอล์ฟเปน็เรือ่งสิน้เปลอืง  สูท้ำอยา่งอืน่จะคุม้ค่ามากกวา่
๔. สนามฝกึกอล์ฟเปน็ประโยชนส์ำหรบับางคน  ถ้าทำเปน็สวนสขุภาพ

พวกเราจะไดใ้ชร่้วมกันมากกวา่

๒๔.  ข้อความตอ่ไปนีแ้สดงกลวธีิการโนม้นา้วใจตามขอ้ใด
บา้นพกัตากอากาศทีท่่านควรสนใจ  มีหอ้งพกัสดุหรใูหเ้ลือกมากมาย  พรอ้มนวด

แผนไทยทา่มกลางธรรมชาตริิมนำ้  สามารถเลอืกกิจกรรมตา่ง ๆ  ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใกลเ้คียงมากมาย  เช่น  ตกีอล์ฟ  ล่องแกง่  ข้ึนเขา  ชมวิถชีีวิตสตัวป่์า  เท่ียวชม
พระราชวงัและวฒันธรรมทอ้งถิน่
๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ
๒. แสดงใหป้ระจกัษ์ถึงความรูสึ้กหรืออารมณร่์วมกัน
๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

   หนา้  ๑๐



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๕.  การใชภ้าษาโนม้นา้วใจขอ้ใดไมส่มเหตสุมผล
๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
๒. สระวา่ยนำ้ระบบไรท่้อ  ไร้การรัว่ซมึช่วยชะลอวัย
๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ

๒๖.  ข้อความตอ่ไปน้ีแสดงทรรศนะประเภทใด
การรณรงคเ์ร่ืองโรคไขเ้ลือดออกจำเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มมือร่วมใจของชมุชน

จงึจะกำจดัยงุไดห้มด  ฝนทีต่กทิง้ชว่งเปน็ระยะ ๆ ทำใหช้าวบา้นดแูลแหลง่นำ้ขงั
ไม่ท่ัวถงึ  เพราะฉะนัน้จงึตอ้งผนกึกำลงักนัทัง้หมูบ่า้นกำจดัดแูลนำ้ขงัอยา่ง
พร้อมเพรียงและตอ่เน่ือง
๑. เชิงขอ้เท็จจรงิ
๒. เชิงนโยบาย
๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย
๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า

   หนา้  ๑๑



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๗.  ข้อความตอ่ไปนีต้อนใดเปน็ขอ้สรปุตามโครงสรา้งของการแสดงทรรศนะ
(๑)  ปัจจบัุนคนไทยมช่ืีอเล่นเปน็ฝรัง่กนัเปน็จำนวนมากจนเรยีกไดว่้าเปน็แฟชัน่

อย่างหนึง่ในสงัคมไทย  /  (๒)  พอ่แมน่ยิมตัง้ชือ่ลูกใหฟ้งัดเูป็นฝรัง่โดยเอาอยา่งชือ่
คนดงัในวงการบันเทงิ  /  (๓)  ช่ือไทย ๆ กลายเปน็ชือ่หายากในหมูเ่ดก็ ๆ สมยันีแ้ละ
เป็นขอ้ท่ีคนรุน่ใหมคิ่ดวา่เชย  /  (๔)  นา่เสยีดายทีช่ื่อเล่นภาษาไทยทีเ่รียกกันงา่ย ๆ
กำลงัจะสญูหายไป  เรานา่จะหนักลบัมาตัง้ชือ่เล่นลกูหลานใหเ้ป็นไทย ๆ
๑. ตอนที ่ (๑)
๒. ตอนที ่ (๒)
๓. ตอนที ่ (๓)
๔. ตอนที ่ (๔)

๒๘.  ข้อใดใชภ้าษาไมเ่หมาะสมสำหรบัการเขยีนรายงานทางวชิาการ
๑. การจดัการศกึษาตอ้งมุง่พฒันาคนทัง้ดา้นรา่งกาย  จติใจ  และสตปัิญญา
๒. กระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝังใหผู้้เรยีนรูวิ้ธีแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
๓. การจดัการเรยีนรูค้นสอนตอ้งทำสารพดัอยา่งใหเ้ข้ากบัคนเรยีนแตล่ะคน
๔. การเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สำคญั  หมายถงึ  การใหผู้้เรียนมบีทบาท

ร่วมในการเรยีนการสอน

   หนา้  ๑๒



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๒๙. ถา้เรยีงลำดบัคำอธบิายวธีิทำอาหารตอ่ไปนีจ้นครบถว้น  ข้อใดเปน็ขัน้ตอน
ท่ีตอ่จากขอ้  ๒  ตามโจทย์

๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้
๒. ปอกเปลือกกุ้ง  ผ่าหลงั  แลว้ล้างใหส้ะอาด
๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้
๔. ผสมนำ้ปลา  นำ้ตาลทราย  นำ้มะนาว คลุกเคล้ากบัตะไครแ้ละหอมแดงซอย
๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่

๑. ข้อ  ๑
๒. ข้อ  ๓
๓. ข้อ  ๔
๔. ข้อ  ๕

๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ
ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีก็จะอยู่คู่

จังหวัดชลบุรีไปอีกนานเท่านาน
๑. ส่วนนำเรื่อง
๒. ส่วนเน้ือเร่ือง
๓. สว่นขยายเนือ้เรือ่ง
๔. ส่วนปิดเรื่อง

   หนา้  ๑๓



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๑. ข้อใดเหมาะจะเปน็สว่นข้ึนตน้ของเรยีงความเรือ่ง  “นักศึกษาจนีในประเทศไทย”
๑. การคดัเลอืกนกัศกึษาจนีนัน้  มหาวทิยาลยัแหง่ชนชาตกิวางสเีป็นผูป้ระสานงาน

กับมหาวิทยาลัยไทย
๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ

คนไทยทีเ่ป็นนกัธุรกิจ
๓. ระยะนีค้วามเคลือ่นไหวของจนีทัง้ในและนอกประเทศตา่งสง่ผลกระทบตอ่คน

ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง
๔. เม่ือจำนวนนกัศกึษาจนีทีเ่ข้ามาอยูใ่นเมอืงไทยมมีากขึน้  ก็ทำใหจ้บักลุม่กันเอง

แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น

๓๒.  เม่ือเรียงลำดบัขอ้ความใหถ้กูตอ้ง  ข้อใดเปน็ลำดบัที ่ ๔
๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
๒. การใหก้ำลงัใจ  การใหค้วามยนิด ี นับเป็นทานทัง้นัน้
๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้
๔. การใหค้วามรว่มมือ  การใหแ้รงงาน  การใหค้วามเหน็

   หนา้  ๑๔



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๓.  สมศรฟัีงคำประพนัธจ์ากรายการวทิยุดังตอ่ไปนี้
แม้มิได้เป็นดอกกหุลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว
แมมิ้ไดเ้ป็นจนัทรอั์นสกาว จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
หลงัจากฟงัแลว้เธอรู้สกึประทับใจมาก  เพราะใหแ้งคิ่ดในการดำเนนิชวิีต

ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด

๑. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด
๒. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน
๓. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ
๔. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์

๓๔.  ข้อใดเปน็คำพดูท่ีประธานในทีป่ระชุมกล่าวไดเ้หมาะสม
๑. ประเดน็ท่ีเรากำลงัพจิารณาสำคญัมาก  ผมอยากฟงัความคดิเหน็จาก

หลาย ๆ ท่าน  เชิญคณุพชิิตครบั
๒. หลายทา่นกแ็สดงความคดิเหน็กนัมามากแลว้  แตด่เูหมอืนจะไมต่รงประเดน็

ผมว่ายุติดีกว่านะครับ
๓. คุณพชัิยกรุณาแสดงความคดิเหน็หนอ่ยครับ  เหน็นัง่ฟงัมานานแลว้
๔. ผมคิดวา่คณุพธิานควรใหส้มาชกิท่านอืน่ ๆ  ไดแ้สดงความคดิเหน็บา้งนะครบั

   หนา้  ๑๕



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๕.  ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวนันีม้บุีคคลท่ีมีสิทธ์ิเข้าประชุม

ท่านหนึง่ได้บอกใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรือ่งการจดัหารายไดส้นบัสนนุกจิกรรม
ของสมาคม  ท่ีประชุมไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง
๑. องค์ประชุม เสนอ คัดค้าน
๒. ผู้ร่วมประชุม ข้อเสนอ สนับสนุน
๓. ผู้เข้าประชมุ เสนอ อภปิราย
๔. ท่ีประชุม ข้อเสนอ ลงมติ

๓๖. เม่ือต้องการสบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเร่ืองอาการของไขเ้ลือดออก
จะใช้คำใดเป็นคำหลัก

ไข้เลือดออกเป็นโรคทีเ่กิดจากยงุเปน็พาหะของโรค  ไข้เลือดออกนอกจาก
จะเปน็ปญัหาสาธารณสขุของประเทศไทยและของโลก  โดยเฉพาะในประเทศ
เขตรอ้นชืน้  ไข้เลือดออกทีพ่บในประเทศไทยเกดิจากไวรสัชนดิหนึง่  มียุงลายเปน็
พาหะนำโรค
๑. ยุงลาย
๒. ไวรัส
๓. ปัญหาสาธารณสขุ
๔. โรคในเขตรอ้นชืน้

   หนา้  ๑๖



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๗.  ตามธรรมชาตขิองภาษา  ข้อใดไมใ่ชลั่กษณะทัว่ไปของภาษา
๑. คำเกดิจากการนำเสยีงในภาษามาประกอบกนัเขา้
๒. นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี  ๖  เขียนเรยีงความสง่เขา้ประกวด
๓. ประโยคนีมี้  ๒  ประโยครวมกนัโดยใชค้ำเชือ่มช่วยเช่ือมความ
๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย

๓๘.  ข้อใดไม่มีเสยีงวรรณยกุตจ์ตัวา
๑. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงือ้ม
๒. น้ำกระเพือ่มแผ่นผาศลิาเผิน
๓. กระจ่างแจง้แสงจนัทรแ์จม่เจริญ
๔. พระเพลดิเพลนิพลางเพรยีกสำเหนยีกใจ

๓๙. ข้อใดประกอบด้วยพยางค์ที่ออกเสียงสระยาวทุกคำ
๑. เวิ้งว้าง เงนิผอ่น แบ่งแยก
๒. วี้ดว้าย เชิญชวน คลอนแคลน
๓. โพล้เพล้ ร่องแรง่ จองหอง
๔. กรีดกราย ร่อนเร่ ลอดช่อง

๔๐. ข้อใดมเีสยีงพยญัชนะตน้มากทีส่ดุ  (ไม่นบัเสยีงซำ้)
๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
๒. คงจะต้องบังคับขับไส
๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย

   หนา้  ๑๗



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๑. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น
๑. ขวาน ๒. หลาม
๓. เผย ๔. ฝูง

๔๒.  คำประพนัธต์อ่ไปนีข้้อใดมพียางคค์ำตายมากทีส่ดุ
๑. พระภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย
๒. เสด็จไปทั่วแคว้นแดนสยาม
๓. พระเมตตาดจุฟา้แสนงดงาม
๔. ทั่วสยามไม่แยกเผ่าเราคือไทย

๔๓.  ข้อใดมตีำแหนง่คำครคุำลหเุหมอืนขอ้ความตอ่ไปนี ้ “บารม ี ธ  มากลน้”
๑. คนจะดเีพราะนำ้ใจ ๒. สารน้ีมิลบเลือน
๓. ฟ้าสีน้ำน้ำสีฟ้า ๔. พรุ่งน้ีเราจะรักกัน

๔๔.  ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา
๑. แม้มากผิก่ิงไม้ ผิวใครจะใคร่ลอง

มัดกำกระนัน้ปอง พลหกัก็เต็มทน
๒. นิ่งเงียบสงบงำ บมิทำประการใด

ปรากฏประหนึ่งใน บุรว่างและร้างคน
๓. ปรึกษาหารอืกัน ไฉนนัน้กท็ำเนา

จักเรียกชุมนุมเรา บแลเหน็ประโยชนเ์ลย
๔. ลูกข่างประดาทา รกกาลขว้างไป

หมุนเล่นสนุกไฉน ดุจกันฉะน้ันหนอ

   หนา้  ๑๘



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๕.  ข้อใดสะกดถกูทุกคำ
๑. เกาต์ แกรไฟต์ โพสการด์
๒. นิออน บาร์เรล พาราฟิน
๓. มอร์เตอร์ ไมครอน เมตริก
๔. คลอรีน ซิลิคอน แบคทีเรีย

๔๖. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
๑. ปีนีอ้ากาศรอ้นเหลอืเกิน  วันไหนไมไ่ดเ้ปิดแอรก็์ร้อนตวัมาก ๆ เลย
๒. วัยรุ่นขา้งบา้นเปดิเพลงเสยีงดงัใคร ๆ  ไดฟั้งกร้็อนหไูปหมด
๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้
๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว

๔๗.  คำซำ้ในขอ้ใดไมมี่ความหมายเปน็พหพูจน์
๑. นอ้ง ๆ  ของเขารกัใครกั่นดี
๒. เขาปว่ยตอ้งนอนพกัเป็นเดอืน ๆ
๓. ตอนเดก็ ๆ  ฉันเคยไปอยูต่า่งจงัหวดั
๔. สาว ๆ  สมยันีรู้ปร่างออ้นแอน้กนัทัง้นัน้

๔๘.  ข้อความตอ่ไปนีมี้คำซอ้นกีค่ำ
ข้าวเปน็ธญัญาหารทีมี่ประโยชนอ์ยู่ทุกอณขูองเมลด็ขา้ว  เนือ้ข้าว  รำขา้ว

และจมกูข้าว  เราจงึควรกนิขา้วใหค้รบทกุสว่นของเมลด็  เพือ่ชีวิตทีแ่ขง็แรงสดใส
หา่งไกลจากโรครา้ยตา่ง ๆ  และมสีขุภาพดอีายยืุนยาว
๑. ๓   คำ ๒. ๔   คำ
๓. ๕   คำ ๔. ๖   คำ

   หนา้  ๑๙



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๙. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ใครจกัผูกโลกแม้ รัดรึง

เหล็กเท่าลำตาลตรงึ ไป่หม้ัน
มนตรย์าผูกนานหงึ หายเส่ือม
ผูกเพ่ือไมตรีน้ัน แน่นเท้าวันตาย

๑. คำซ้ำ
๒. คำซอ้น
๓. คำโทโทษ
๔. คำตายแทนคำเอก

๕๐. ข้อใดมคีำสมาสทีมี่การสนธิ
๑. ธาตเุจดย์ี ธัญพืช ธรรมจารี
๒. รัตนชาติ ราชสาส์น รมณยีสถาน
๓. ภูมิลักษณ์ ภูษามาลา ภญิโญภาพ
๔. พรรณนาโวหาร พยุหเสนา พรหมาสตร์

๕๑. ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ
๑. ฝร่ังเปน็ตน้ตำรบัอาหารกนิเรว็  ยืนกนิเดนิกนิกไ็ด้
๒. เม่ือเรารบัมากต้็องกินตามอยา่งเขาและรูสึ้กว่างา่ยดี
๓. เราไมไ่ดกิ้นเพือ่ประหยดัเวลาเอาไวท้ำการงานอยา่งอืน่
๔. เป็นการกนิเลน่ ๆ  กันในหมูค่นวยัท่ียังทำมาหากนิไมไ่ดม้ากกวา่

   หน้า  ๒๐



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๒.  ข้อใดไมมี่คำทีม่าจากภาษาบาลหีรอืภาษาสนัสกฤต
๑. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๒. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา
๓. ชื่อของเขาอยู่ในทำเนียบรุ่น
๔. ภรรยาของเขาทำงานอยู่ที่นี่

๕๓.  ข้อความตอ่ไปนีส่้วนใดไมมี่คำทีม่าจากภาษาองักฤษ
๑)  เรตติง้ของรายการโทรทศันส์มัพนัธกั์บเวลาในการออกอากาศ  /  ๒)  รายการ

ท่ีออกอากาศในชว่งไพรมไ์ทม์  หรอืช่วงเวลาทีมี่ผู้ชมโทรทศันม์าก  /  ๓)  จะมโีอกาส
ไดรั้บความนยิมมากกวา่รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาทีค่นชมรายการนอ้ย  /
๔)  ช่วงเวลาทีมี่ผู้ชมทีวีมากกคื็อช่วงหวัค่ำ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัรายการขา่ว  /
๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. สว่นที ่ ๒
๓. สว่นที ่ ๓
๔. สว่นที ่ ๔

๕๔.  คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน
๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน
๒. อยากโทรศพัทบ์อกเพือ่นวา่อาจารยต์อ้งการพบ  แตผ่มไม่มีโฟนการด์
๓. ไดรไอซมี์ประโยชนม์าก  ช่วยทำใหอ้าหารแชแ่ขง็ไมล่ะลายงา่ย
๔. ตกึใหญห่ลงันัน้มคีนมาเชา่ทำออฟฟศิกนัมากมาย  คุณสนใจไหม

   หนา้  ๒๑



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๕.  ข้อใดใชค้ำลกัษณนามไม่ถูกต้อง
๑. นอ้งสาวฉนัเปน็ผูห้ญงิสวย  ท่ีบา้นจงึมกีระจกเงาหลายบานไวใ้หส้อ่ง
๒. เขาเปน็คนความจำด ี อาขยานกีบ่ท ๆ  ก็สามารถทอ่งจำไดห้มดในเวลาไมน่าน
๓. คุณไปเทีย่วงานแสดงสนิคา้เหน็ไมเ้ท้าสวย ๆ  ช่วยซือ้อันใหมม่าฝากคณุปูด่ว้ย
๔. มหาวทิยาลยัจะจดัประกวดคำขวญัเนือ่งในวนัสถาปนา  ใครจะสง่กีช้ิ่นกไ็ด้

๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ
ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี

โลกาภวัิตน ์ วิทยาการตา่ง ๆ  นา่จะสมัพนัธกั์นไดม้ากขึน้  โลกของนกัวิชาการ
มิใช่มีเพียงซกีตะวันออกกับซกีตะวันตกเทา่นัน้
๑. สนัธาน  ๒  คำ บพุบท  ๓  คำ
๒. สนัธาน  ๒  คำ บพุบท  ๒  คำ
๓. สนัธาน  ๓  คำ บพุบท  ๓  คำ
๔. สนัธาน  ๓  คำ บพุบท  ๒  คำ

๕๗.  ข้อใดใชส้ำนวนไม่ถูกต้อง
๑. คุณสุนีย์ทะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน
๒. คุณสเุนตรไดที้ข่ีแพะไลซ่ือ้หุน้ธนาคารไวเ้ก็งกำไรหลายพนัหุน้
๓. คุณสภุาเปน็หว่งสขุภาพสามจีงึมกัตดิตามไปไหนมาไหนดว้ยเสมอเปน็

เงาตามตัว
๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป

โพนทะนา

   หนา้  ๒๒



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๕๘.  สำนวนในข้อใดกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
๑. โปรดสัตว์ได้บาป
๒. เงียบเป็นเป่าสาก
๓. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
๔. กระดังงาลนไฟ

๕๙. ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ
๑. ประเทศในแถบยุโรปล้วนเป็นถิ่นที่คนจำนวนมากต้องการบริโภคหอยทาก
๒. หญงิชาวแอฟรกิาลองกนิหอยทาก  แลว้เธอก็ไดพ้บกบัความประหลาดใจวา่

เธอชอบมันมาก
๓. บรษิทัค้าหอยทากจา่ยคา่แรงใหแ้กค่นงานประมาณ  ๔๕  บาทตอ่หอยทาก

น้ำหนกั  ๑๐  ปอนด์
๔. นกักินหอยทากจะใชคี้มคีบเปลอืกหอยไวใ้นมอืข้างหนึง่  สว่นมอือีกข้างก็

ถอืสอ้มเล็ก ๆ   ดงึเนือ้หอยออกจากเปลอืก

๖๐. ข้อใดไม่เป็นประโยค
๑. นมแมช่่วยเพิม่ภูมิตา้นทานใหแ้กลู่ก
๒. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก
๓. ปัจจบุนัมกีารโฆษณาใหแ้มด่ืม่นมววัมาก ๆ  โดยสือ่ว่าลกูในทอ้งจะแขง็แรง
๔. แม้จะมีการรณรงคใ์หมี้การเล้ียงลูกด้วยนมแมซ่ึ่งเป็นนมทีดี่ท่ีสุดสำหรบัทารก

   หนา้  ๒๓



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง
๒. อะไรท่ีดี ๆ  ก็นา่จะทำเสยีก่อน
๓. ร้านน้ีอาหารอะไรกอ็ร่อยท้ังน้ัน
๔. อะไรมากอ่นเรากกิ็นไปพลาง ๆ

๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
(๑)  การบรโิภคอาหารทะเลมปีระโยชนอ์ย่างยิง่ตอ่ร่างกายคนเรา  (๒)  ในเนือ้

ปลามกีรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัซึง่มสีว่นชว่ยลดคอเลสเตอรอลในเลอืด  (๓)  คนทีช่อบ
รับประทานกุง้สว่นมากไมรั่บประทานหางและเปลอืก  (๔)  ท้ังหางและเปลอืกกุ้ง
เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน
๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. สว่นที ่ ๒
๓. ส่วนที ่ ๓
๔. สว่นที ่ ๔

๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ศตัรสูำคญัของเหด็ขอนและเหด็หหูนคืูอไรไข่ปลาและราเขยีว
๒. เห็ดขอนถงึจะเปน็เหด็ในสกลุของเหด็หอมแตรู่ปร่างหนา้ตาเหมอืนเหด็นางรม
๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด

นางฟ้า
๔. เหด็ขอนมดีอกมากในสภาพอากาศรอ้น  สว่นเหด็นางรมและเหด็นางฟา้ออกดอก

ได้ดีในที่อากาศเย็น

   หนา้  ๒๔



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ
สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนินีาถทรงมพีระราชดำรสัถงึความประทบั

พระราชหฤทยัในการเสดจ็พระราชดำเนนิไปยงัสหพนัธรฐัรสัเซยีกับคนไทย
และนักเรียนไทยท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาททีโ่รงแรมบอลตชุ์ก  เคมพนิสกี ้ กรุงมอสโก  เม่ือวันที ่ ๔
กรกฎาคมทีผ่่านมา
๑. ๑    คำ
๒. ๒   คำ
๓. ๓   คำ
๔. ๔   คำ

๖๕. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกไม่ได้
๑. มีอะไรกกิ็นกินไปเถอะ
๒. โปรดนั่งตามที่ที่จัดไว้
๓. ขนมน่ีออกเค็มเค็มฉันไม่ชอบ
๔. แม่ทำอาหารอร่อยอร่อยไว้ใหกิ้นเสยีก่อนสิ

๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
แสนสาวสรุางคว์รสนมกป็ระดบัดงัดาราแวดลปอ้มพระจนัทร ณ อากาศเรอืงรรงัษี

๑. โคลง
๒. ฉันท์
๓. กาพย์
๔. กลอน

   หนา้  ๒๕



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๗. ข้อใดมสัีมผัสสระและสมัผัสพยญัชนะภายในวรรค
๑. ไส้ตันความป่วยเจ็บ
๒. ผ่าแล้วเย็บพอเยียวยา
๓. เร็วเรียกปลาหมอมา
๔. ให้ช่วยผ่าปลาไส้ตัน

๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส
๑. เหมือนหนึง่นำ้พลอยพรอ้ยอยู่พรายพราย
๒. พระพายรำเพยพดัมารีเ่ร่ือยอยู่เฉ่ือยฉิว
๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง
๔. ยะเหยาะเหยา่ทกุฝีย่างไมห่ยอ่นหยดุ

๖๙. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นชัดที่สุด
๑. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม
๒. เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
๓. คิดความยามถนอม สนทิเนือ้เจอืเสาวคนธ์
๔. รสทิพย์หยิบมาโปรย ฤๅจักเปรียบเทียบทันขวัญ

   หนา้  ๒๖



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
โลกน้ีมิได้อยู่ ดว้ยมณ ี เดยีวนา

ทรายและสิง่อืน่มี ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต่ำกลางดี ดลุยภาพ
ภาคจักรพาลมิร้าง เพราะนำ้แรงไหน

๑. โวหารโลดโผน
๒. ความหมายลึกซึ้งชวนให้คิด
๓. การสรรคำสือ่ภาพไดชั้ดเจน
๔. เสียงสัมผัสสระและพยญัชนะท่ีไพเราะ

๗๑. ข้อใดกวีใช้กลวิธีพรรณนาต่างกับข้ออื่น
๑. อ่ิมทุกข์อ่ิมชลนา อิม่โศกาหนา้นองชล
๒. กระถินกล่ินหอมกลบ เช่นน้ำอบสุดามาลย์
๓. ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย
๔. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม

๗๒.  ข้อใดไมแ่สดงจนิตภาพการเคลือ่นไหว
๑. อุกคลุกพลกุเงยงดั คอคช  เศกิแฮ
๒. บัดราชฟาดแสงพล พ่ายฟ้อน
๓. สารทรงราชรามญั ลงลา่ง  แลนา
๔. หน่อนเรนทรทิศ ตกด้าว

   หนา้  ๒๗



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๓.  ข้อใดไมแ่สดงจนิตภาพการเคลือ่นไหว
๑. ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง

อีเก้งเริงร้องลองเชงิ
๒. ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป
๓. ไกรกรา่งยางยงูสงูระหง ตลิงปลิงปริงประยงค์

คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
๔. ลิงค่างครางโครกครอก ฝงูจ้ิงจอกออกเหา่หอน

ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง

๗๔.  คำประพนัธต์อ่ไปนีส้ือ่อารมณค์วามรูส้กึใดของกวี
ฤดใูดกไ็ด้เล่นเกษมสขุ แสนสนกุท่ัวเมืองหรรษา
ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป
จะหาไหนไดเ้หมือนกรุงแล้ว ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส
นับวันแต่จะยับลับไป ที่ไหนจะคืนคงมา

๑. ว้าวุ่น ๒. คับแค้น
๓. ร้อนรน ๔. หดหู่

๗๕.  ข้อใดไมใ่ช้ภาพพจน์
๑. นีจ่นใจไมมี่เท่าขีเ้ล็บ ขีเ้กียจเกบ็เลยทางมากลางหน
๒. ถึงห้วยโป่งเห็นธารละหานไหล คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น
๓. เสยีงสนิธดุดุัน้ลัน่พลึิก สะท้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน
๔. เหมือนนกฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสูซ่่องพกัมันรักษา

   หนา้  ๒๘



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อ่านคำประพนัธต์อ่ไปนี ้ แลว้ตอบคำถามขอ้  ๗๖ - ๗๗
(๑) เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน
(๒) คร้ันยามเย็นเห็นเหมือนหนึง่เมฆพลุ่ง เป็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา
(๓) ดูเหย้าเรือนหาเหมอืนอย่างไทยไม่ หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี
(๔) เราเป็นมนษุย์สุดรักต้องลักพา เหมือนอินทราตรงึส์ตรัยเป็นไรมี

๗๖. ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์
๑. ข้อ  ๑ ๒. ข้อ  ๒
๓. ข้อ  ๓ ๔. ข้อ  ๔

๗๗.  ข้อใดไมใ่ชภ้าพพจนช์นดิอปุมา
๑. ข้อ  ๑ ๒. ข้อ  ๒
๓. ข้อ  ๓ ๔. ข้อ  ๔

๗๘.  ข้อใดไมส่ะทอ้นความเชือ่
๑. เวรกรรมนำไปไม่ร้ังรอ มิพอท่ีจะต้องพรากกจ็ากมา
๒. ใส่ดาลบ้านช่องกองไฟรอบ พอ่ช่างลอบเขา้มากระไรได้
๓. เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา มารดาก็ฟื้นตื่นโดยง่าย
๔. จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย ภตูพรายโดดเรอืนสะเทอืนผาง

   หนา้  ๒๙



 

รหัสวิชา  ๐๑  ภาษาไทย
วันเสารท่ี์  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๙. ข้อใดสะท้อนค่านิยม
๑. ทุกวันนี้มีทรัพย์เขานับถือ เหมือนเราหรือเขาจะรักมิผลักไส
๒. หนึ่งบิดรมารดาคณาญาติ ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจศีล
๓. เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง ให้คนทั้งปวงหลงลงอบาย
๔. แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ

๘๐. ข้อใดเป็นคำกล่าวทีไ่ม่ต้องการคำตอบ
๑. เหตุใดวานรน้อยนี้ จึ่งล้างชีวีไม่บรรลัย
๒. จะเกดิไหนขอใหพ้บประสบกนั อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้
๓. มาถามไถไ่ล่เอากจิจา คือจะปรารถนาสิ่งใด
๔. เป็นไฉนมาอยูรั่กษาดา่น ไมยราพขุนมารโมหันธ์

   หนา้  ๓๐


