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แบบระบายตัวเลือก  แตละขอมีคาํตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
จํานวน   ๑๐๐   ขอ   :   ขอละ  ๑  คะแนน 
 
ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๑ - ๕ 
  ก. โบราณวาเปนขาจอมกษตัริย 
  ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา 
  ค. ทานกําหนดจดไวในตํารา 
  ง. มีมาแตโบราณชานานครัน 
 
๑. ขอใดมีเสียงสระประสม 
 ๑. ขอ  ก       ๒. ขอ  ข 
 ๓. ขอ  ค       ๔. ขอ  ง 
 
๒. ขอใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ 
 ๑. ขอ  ก       ๒. ขอ  ข 
 ๓. ขอ  ค       ๔. ขอ  ง 
 
๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ  ๕  เสียง 
 ๑. ขอ  ก       ๒. ขอ  ข 
 ๓. ขอ  ค       ๔. ขอ  ง 
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๔. ขอใดมีอักษรตํ่านอยที่สุด  (ไมนับอกัษรที่ซ้ํากัน) 
 ๑. ขอ  ก       ๒. ขอ  ข 
 ๓. ขอ  ค       ๔. ขอ  ง 
 
๕. ขอใดมีอักษรนํา 
 ๑. ขอ  ก  และ  ข      ๒. ขอ  ข  และ  ค 
 ๓. ขอ  ค  และ  ง      ๔. ขอ  ง  และ  ก 
 
๖. คําในขอใดมตีัวสะกดมาตราเดียวกับ  “เหตุผล”  ทุกคํา 
 ๑. พุดตาน  ถอดถอน  มลพิษ 
 ๒. มดเท็จ  คิดสั้น  จัดการ 
 ๓. ผลัดเวร  บทกลอน  โทษทัณฑ 
 ๔. สวดมนต  จุดออน  ทรัพยสิน 
 
๗. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ 
 ๑. คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได 
 ๒. นักเรียนอนุบาลหกลมหวัเขาแตก  เลอืดไหลซิบๆ 
 ๓. งานนี้ถึงจะไดเงินเดือนนอย  ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน 
 ๔. ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการนี้ก็คงสําเร็จไปแลว 
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๘. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา 
 ๑. ซ้ําซอน  ซอนรูป     ซักฟอก 
 ๒. ถองแท  ถี่ถวน     ถากถาง 
 ๓. บีบคั้น  เบียดเบียน    เบาความ 
 ๔. แปรผัน  เปาหู     โปรยปราย 
 
๙. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมทั้ง  ๒  สวน 
   ๑)  บริเวณสวนกวางขวาง  / ๒)  มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง /  
  ๓)  มีประตมิากรรมเปนรูปเทพธิดาแสนงาม / ๔)  มมุหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอย 
  บอกเวลา 
 

 ๑. สวนที่  ๑    และ   ๔ 
 ๒. สวนที่  ๒   และ   ๓ 
 ๓. สวนที่  ๑    และ   ๓ 
 ๔. สวนที่  ๒   และ   ๔ 
 
๑๐. ขอใดมีคําประสมทุกคํา 
 ๑. คําขาด  คําคม  คําราม 
 ๒. เดินแตม  เดินรถ  เดินสะพัด 
 ๓. น้ําปา  น้ําไหล  น้ํามือ 
 ๔. ติดลม  ติดใจ  ติดขัด 
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๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส 
 ๑.  วิสุทธโยธามาตยเจา  กรมขวา 
 ๒. หนึ่งชื่อราชโยธา    เทพซาย 
 ๓. ตําแหนงศักดิ์ยศถา    เสถียรที่ 
 ๔. คุมพยุหยาตรายาย    ยางเขาตามสถาน 
 
๑๒.  ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออื่น 
 ๑. ขับคเชนทรสาวกาว  สายเสื้องเทาทาง 
 ๒. สถานที่พุทธบาทสราง  สืบไวแสวงบุญ 
 ๓. สุธารสรับพระเตา   เครื่องตนไปตาม 
 ๔. โดยเสด็จดําเนินแคลว  คลาดคลอยบทจร 
 
๑๓.  ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
 ๑. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปแลว 
 ๒. ที่ปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา 
 ๓. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย 
 ๔. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามวาเขาฌาณถึงชั้นไหนแลว 
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๑๔. ขอใดมีคําสะกดผิด 
 ๑. ดาวพระศุกรที่เห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก 
 ๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย 
 ๓. กระบะที่ลงรกัแบบญี่ปุนและจีนเรียกวาเครื่องกํามะลอ 
 ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครวัตองกระเบียดกระเสียน 
 
ใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๑๕ - ๑๖ 
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๑๕. มีคําที่เปนคําตั้งหรือแมคํากี่คํา 
 ๑. ๓   คํา       ๒. ๔   คํา 
 ๓. ๕   คํา       ๔. ๖   คํา  
 
๑๖. มีคําที่ระบุวาใชเฉพาะแหงกี่คํา 
 ๑. ๑   คํา       ๒. ๒   คํา 
 ๓. ๓   คํา       ๔. ๔   คํา 
 
๑๗. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได 
 ๑. จินดาทําขอสอบหลายวชิาจนรูสึกเบลอรไปหมด 
 ๒. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อท่ีมีชื่อเสียง 
 ๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา 
 ๔. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้ 
 
๑๘. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา 
 ๑. จุลทรรศน  จุลินทรีย   จุลกฐิน 
 ๒. สังคม   สังเคราะห  สังโยค 
 ๓. สมมาตร   สมมุติฐาน  สมเพช 
 ๔. วิกฤตการณ  วิจัย    วิสัยทัศน 
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๑๙. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลสีันสกฤต 
  ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา 
  ข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา 
  ค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา 
  ง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย 
 

 ๑. ขอ  ก   และ  ข       
 ๒. ขอ  ก  และ  ค 
 ๓. ขอ  ข  และ  ง        
 ๔. ขอ  ค  และ  ง 
 
๒๐.  ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง 
 ๑. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ 
 ๒. นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ 
 ๓. รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง 
 ๔. คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด  ๕๐  บท 
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๒๑.  ขอความตอไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คํา 
   คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวาง 
  เพราะสามารถแสวงหาความรูไดจากแหลงตางๆ ทั้งหนังสือ  วิทยุ  โทรทศัน  และ 
  คอมพิวเตอร 
  

 ๑. บุพบท  ๑   คํา    สันธาน  ๓  คํา 
 ๒. บุพบท  ๒  คํา    สันธาน  ๓  คํา 
 ๓. บุพบท  ๑   คํา    สันธาน  ๔  คํา 
 ๔. บุพบท  ๒  คํา    สันธาน  ๔  คํา 
 
๒๒.  ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา  (ไมนบัคําซ้ํา) 
   การกูยืมจะมปีระโยชนตอเมื่อเงินที่กูมานั้นใชอยางมีคุณภาพและสรางรายได 
  เพื่อเพิ่มตนทุนของเงินจํานวนนั้น 
 

 ๑. นาม   ๔   คํา    กริยา   ๓   คํา 
 ๒. นาม   ๕   คํา    กริยา   ๔   คํา 
 ๓. นาม   ๖    คํา    กริยา   ๕   คํา 
 ๔. นาม   ๗   คํา    กริยา   ๖   คํา 
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๒๓.   ขอใดเปนประโยคความเดียว 
 ๑. เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเคร่ืองปนดินเผา 
  ที่บานเชียง 
 ๒. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลาย 
  ลายกนหอย 
 ๓. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาค 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๔. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลก 
  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
๒๔.  ขอใดไมใชประโยคความซอน 
 ๑. คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ 
 ๒. ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว  อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด 
 ๓. เย็นนี้แมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม 
 ๔. เชื่อกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได 
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๒๕.   ขอใดไมใชประโยค 
 ๑. การดําเนินงานธุรกิจหรอืการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง 
 ๒. เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรอืชาวไรชาวนาเทานั้น 
 ๓. เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกจิที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได 
 ๔. การบริหารจดัการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน 
 
๒๖. ขอใดมีน้ําเสยีงเชิงตําหนิ 
 ๑. ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกนิว้ให 
 ๒. ชาวบานรูตื้นลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขาร่ํารวยเพราะอะไร 
 ๓. ไมวาแมจะถามความเห็นกี่ครั้ง  ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม 
 ๔. เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัด  คุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา 
 
๒๗.   คําทุกคําในขอใดใชไดทัง้ความหมายตามตัวและความหมายเชงิอุปมา 
 ๑. ปนเกลียว   ปดฉาก   ถูกขา 
 ๒. ปดตา    เฝาไข   เปลี่ยนมือ 
 ๓. วางใจ    เปาป   แกเคล็ด 
 ๔. ปนหัว    กินตะเกียบ  ลงคอ 
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๒๘.   ขอใดใชคําถูกตอง 
 ๑. เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆ ยกมือให 
 ๒. การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม 
 ๓. ผูมีรายไดต่ําไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได 
 ๔. ผูตองขังที่มีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง 
 
๒๙.  ขอใดใชคําฟุมเฟอย 
 ๑. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผ่ึง 
 ๒. คุณยายขอใหฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดินเลิกแลวตอกัน 
 ๓. ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย 
 ๔. พอแมชื่นชมปติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 
๓๐.  ขอใดใชภาษากํากวม 
 ๑. เด็กขางบานวิ่งชนฉันหกลมปากแตก 
 ๒. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาที่ 
 ๓. กวยเต๋ียวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน 
 ๔. พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ  ๑๐  บาท 
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๓๑. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปนี้ 
   พวกเราทํารายงานกันแทบตาย  สวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูล 
  พอเสร็จแลวจะมา........................ขอลงชื่อวาทํากลุมเดียวกับเราไดอยางไร 
  

 ๑. เก็บดอกไมรวมตน     ๒. เก็บเบี้ยใตถุนราน 
 ๓. ตกกระไดพลอยโจน    ๔. ชุบมือเปบ 
 
๓๒.   สํานวนในขอใดไมเกี่ยวกับการพูด 
 ๑. พอกาวขาก็ลาโรง 
 ๒. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก 
 ๓. ไปไหนมาสามวาสองศอก 
 ๔. น้ํารอนปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย 
 
๓๓.   ขอความตอไปนี้สวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอื่น 
  ๑)  สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได / 
 ๒)  ฝูงมดทีก่รูเกรียวกันขึ้นมาจากพืน้ดินบอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชานี้ /   
 ๓)  ถาฝูงแมลงสาบพากันไตออกมาจากที่ซอนวิ่งพลานไปทุกทิศทุกทาง / ๔)  เปน 
 สัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนองตามมาแนๆ 
  
 ๑. สวนที่  ๑        ๒. สวนที่  ๒ 
 ๓. สวนที่  ๓        ๔. สวนที่  ๔ 
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๓๔.   ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น 
 ๑. โรคผื่นภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ 
 ๒. ในตอนแรกนี้  คุณหมอขอกลาวถึงเรื่องของผิวหนังแหงกอนครับ 
 ๓. ลูกนอยควรจะใชครีมท่ีมีความเขมขน  ไมใชโลชัน่ซึ่งผสมน้ํามาก 
 ๔. นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา  ไมเชนนั้นผิวนองหนูจะแหงยิ่งขึ้น 
 
๓๕.   ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ 
 ๑. ในสภาวะปจจุบันพบวาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุมคนอายุ  ๓๕ - ๔๕  ป 
  มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป 
 ๒. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  จึงไมไดเปนโรคที่เกิดแกผูสูงอายุอีกตอไป 
 ๓. ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไมมาก  เราอาจไมรูสึกอาการใดๆ เลย 
 ๔. บอยครั้งที่อาการตางๆ จะเกิดขึ้นตอเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกวา  ๗๐%  ขึ้น 
 
๓๖.  ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ดู)  ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดําริ  แลว  (ทักทาย)  กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ 
 

 ๑. ทรงทอดพระเนตร  ทรงทักทาย  
 ๒. ทรงทอดพระเนตร  ทรงมีพระราชปฏิสันถาร 
 ๓. ทอดพระเนตร  ทรงพระราชปฏิสันถาร 
 ๔. ทอดพระเนตร  มีพระปฏิสันถาร 
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๓๗.  ขอใดเมื่อเติม  “พระ”  ขางหนาแลวใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา 
 ๑. บรมราชานุสาวรีย  บรมฉายาลักษณ  บรมหฤทัย 
 ๒. บรมชนกนาถ   บรมโกศ    บรมวงศ 
 ๓. บรมหัตถเลขา   บรมรูป    บรมบพิตร 
 ๔. บรมมนเทียร   บรมอฐั ิ    บรมเกศา 
 
๓๘.   พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขียน 
 ๑. สว.ไมผานพรก. ขึ้นภาษนี้ํามัน 
 ๒. รมช. ศธ.  เรงหาคนทําผิดรับนองใหม 
 ๓. ปด  ๓  วัน  ๓  ร.ร.ในเขต กทม. หวัดลาม 
 ๔. หวั่นโรคไขหวัดสุนัขครา  “แพนดานอย” 
 
๓๙.   รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษาไมเหมาะสม 
  ๑)  การเขาพกัอาศัยอยูกับคนในหมูบานทําใหไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคน 
 เหลานั้น / ๒)  นักวิจัยพบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงาย  คลุกคลีตีโมงกับชาวบาน 
 เพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย / ๓)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมูบาน  เคารพสิทธิ 
 ของเจาของพื้นที่ / ๔)  ไมทําสิ่งที่ขัดแยงกับขอปฏิบัติของชุมชน  และไมลบหลูความเชือ่ 
 ของคนในทองถิ่น 
 

 ๑. สวนที่  ๑        ๒. สวนที่  ๒ 
 ๓. สวนที่  ๓        ๔. สวนที่  ๔ 
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๔๐.  ขอใดใชภาษาเหมาะสมกบัการเขียนรายงาน 
 ๑. เวลาไมสบายกะทันหันขึน้มา  ผูปวยตองไปพบแพทยโดยเร็วท่ีสุด 
 ๒. ผูที่เจ็บไขตอนกลางคืนมักพบเจอปญหาเพราะไมมีแพทยเฉพาะทางคอยตรวจรักษา 
 ๓. หากผูปวยไปโรงพยาบาลหลังสองทุมไปแลว  จะไดพบแตแพทยเวรซึ่งสวนใหญ 
  เปนแพทยทั่วๆ ไป 
 ๔. โรงพยาบาลเปด  “ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืน”  เพื่อตรวจรักษาผูปวยนอกจนถึง
  เวลา  ๒๔.๐๐  น. 
 
๔๑.  ขอความสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ 
  ๑)  พรอมกันนี้ผมขออนญุาตสงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามาใหดูเผ่ือจะเปน
 ประโยชนกับสมาชิก / ๒)  ทั้งนี้ไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตาม 
 หลักการใหมนี้จึงจะสงสินคามาขายได / ๓)  รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสินคา 
 มีอยูอีกมากที่ศูนยฯ  ถาทานจะแวะไปก็ยินดีตอนรับ / ๔)  หากทานมีขอของใจสามารถ 
 ติดตอไดในเวลาทําการ  ตามหมายเลขโทรศัพททายจดหมายนี้  
 

 ๑. สวนที่  ๑ 
 ๒. สวนที่  ๒ 
 ๓. สวนที่  ๓ 
 ๔. สวนที่  ๔ 
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๔๒.   ประกาศตอไปนี้ขาดความชัดเจนในเรื่องใด 
 
    โรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลา 
   สําหรับสตรทีี่มีอาการวัยทองและมีอาการประจําเดือนผิดปกติ   
   ตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญ 
   ณ  ชั้น  ๗  อาคาร  ๑๐๐  ป  นัดหมายลวงหนาโทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑ 
 
 
 ๑. กลุมเปาหมาย      ๒. สถานที่ติดตอ 
 ๓. เวลาดําเนินการ     ๔. ผูดําเนินการ 
 
๔๓.   เมื่อพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้แลว 
 ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจากขอ  ๔ 
  ๑. ปนทอดมันเปนแผนกลม  นําไปทอดจนสุก 
  ๒. ใสไขไก  ถั่วฝกยาวซอย  ใบมะกรูดซอย  นวดตอไป 
  ๓. ผสมเนื้อปลากรายกับน้ําพริกแกงเผ็ด  นวดใหเขากัน 
  ๔. พรมน้ําเกลือทีละนอยขณะนวด  แลวนวดจนเหนียวไดที่ 
  ๕. ตักทอดมันขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน  เสิรฟพรอมอาจาด 
 

 ๑. ขอ  ๑       ๒. ขอ  ๒ 
 ๓. ขอ  ๓       ๔. ขอ  ๕ 
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๔๔.   ขอความตอไปนี้ไมเหมาะที่จะเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเรื่อง   
 “อาหารไทย” 
  วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยดังกลาวเกิดจากการประสานภูมิปญญาดาน 
 อาหารจากหลายๆ ชาติมาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย 
 

 ๑. สวนนําเรื่อง      ๒. สวนขยายความ 
 ๓. สวนสรุปเรื่อง      ๔. การยกตัวอยาง 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๔๕ - ๔๖  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
พระอาจารยถวายพระอักษร 
พระเจาลูกเธอในรัชกาลที ่ ๒ 
และเปนกวีในราชสํานักท่ี 

พระองคโปรดมาก 
๒ 

กวีผูเปนเลิศในการ 
แตงกลอนแปด  มีผลงานทั้ง 

ประเภทนิราศ  นิทาน  บทละคร 
บทเสภาและสุภาษิต 

๓ 
เกิดในรัชกาลที่  ๑ 

บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย 
ในปจจุบัน  ถวายตัวเปนขาใน 
กรมพระราชวังหลังตั้งแตยังเด็ก 
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๔๕.  ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรบัเรียงความเรื่อง  “สุนทรภู 
 กวีเอกของโลก” 
 ๑. ๓  -  ๕  -  ๒  -  ๑  -  ๔   
 ๒. ๒  -  ๓  -  ๑  -  ๔  -  ๕ 
 ๓. ๒  -  ๕  -  ๓  -  ๑  -  ๔ 
 ๔. ๓  -  ๑  -  ๔  -  ๒  -  ๕ 
 
๔๖. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยที่สุดสําหรับเรียงความเรื่อง  “สุนทรภู  กวีเอกของโลก” 
 ๑. สวนที่  ๑       ๒. สวนที่  ๓ 
 ๓. สวนที่  ๔       ๔. สวนที่  ๕ 
 

๔ 
ในรัชกาลตอมาไมไดรับ 
ราชการจึงออกบวช  ไดรับ 

พระอุปการะจากสมเด็จฯ เจาฟา 
กรมขุนอิศเรศรังสรรค 
ชวงนี้แตงวรรณคดีไว 

หลายเรื่อง 

๕ 
องคการยูเนสโกประกาศ 
ยกยองใหเปนบุคคลสําคัญ 
ที่มีผลงานดีเดนทางดาน 
วัฒนธรรมระดับโลก 
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๔๗.  ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปนี้ตามลําดับแลวไดความเหมาะสม 
  ....................ขอใหเลขานกุารอานรายชื่อ.........................และรายงานการประชุม 
 ครั้งที่แลว  หลังจากนั้นก็ดําเนินการประชุมไปตาม......................ตอไป 
 

 ๑. ที่ปรึกษา  ผูมีสิทธิ์เขาประชุม  ญัตติตางๆ 
 ๒. ประธาน  ผูเขาประชุม   ระเบียบวาระ 
 ๓. ประธาน  ผูจัดประชุม   ประเด็นตางๆ 
 ๔. ที่ปรึกษา  องคประชุม   เรื่องสําหรับประชุม 
 
๔๘.  ขอใดใชพรรณนาโวหาร 
 ๑. ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลมืตาไมขึ้น  เสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว 
 ๒. ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม  ๑๐  ตน 
 ๓. กิ่งไมหักเกลือ่นถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง 
 ๔. รถยนตจอดนิ่งอยูหลายคัน  แลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน 
 
๔๙.  ขอใดใชบรรยายโวหาร 
 ๑. นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝน 
  มาอยางดี 
 ๒. เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกองหอประชุม  สะกดคนฟงใหเคลิบเคลิม้ 
 ๓. เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใสชวนใหนึกถึงละอองน้ําที่โปรยปรายลงมา 
 ๔. ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกลั้นหายใจตามไปดวย 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๐๑   ภาษาไทย                                                                         หนา     ๒๑   
วันอาทิตยที่  ๒๑  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓                                       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 
 

 

  

๕๐.  ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด 
  คําวาสึนามิในภาษาญี่ปุนหมายถึงคลื่นอาวจอดเรือ (harbor wave)  เนื่องจาก 
 ประเทศญ่ีปุนมีภูมิประเทศเปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว  ตามชายฝงมีอาวใหญนอย 
 อยูมาก  หากเปนอาวแคบๆ ซึ่งเปนที่จอดเรือความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมาก 
 ขึ้นอีกหลายเทา 
  

 ๑. นิยาม   และใหตัวอยาง 
 ๒. นิยาม  และใหเหตุผล 
 ๓. ใหตัวอยาง  และเปรียบเทียบ 
 ๔. ใหเหตุผล  และเปรียบเทียบ 
 
๕๑.  ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้ 
  เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปน 
 เชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย 
 

 ๑. ขอสนับสนนุ  ขอสนับสนนุ  ขอสรุป 
 ๒. ขอสนับสนนุ  ขอสรุป   ขอสนับสนนุ 
 ๓. ขอสรุป   ขอสรุป   ขอสนับสนนุ 
 ๔. ขอสรุป   ขอสนับสนนุ  ขอสนับสนนุ 
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๕๒.   ขอใดมีการใชเหตุผล 
 ๑. การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี  หรือความสมดุลของชีวติทั้งดาน 
  การกินอาหารและการขบัถาย 
 ๒. ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตํารา 
  การแพทยแผนไทย 
 ๓. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรค  แตถาไมจําเปนควร 
  หลีกเลี่ยง  ไมควรกินพร่าํเพรื่อ 
 ๔. คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษ   
  คนเฒาคนแกจํานวนมากมีสุขภาพดแีละอายุยืน 
 
๕๓.   ขอใดมีวิธแีสดงเหตุผลตางกับขออื่น 
 ๑. บุญยืนไมอยากไปโรงเรียน  เขาไมสบายและไมมีการบานไปสงครู 
 ๒. บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมาก  คุณครูสงเธอเขาแขงขันกบัโรงเรียนอื่น 
 ๓. บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวัน  เขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได 
 ๔. บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ  คุณพอคุณแมทํากจิการรานอาหาร 
  อยูที่นั่น 
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๕๔.   ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้ 
  มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่  ๓  อําเภอของจังหวัดเชียงใหม  คือ  ฝาง 
 แมอาย  ไชยปราการ  ตั้งเปน  “จังหวัดฝาง”  การตั้งจังหวัดใหมมีเกณฑที่ตองพิจารณา 
 หลายอยาง  อาทิ  ควรมพีื้นที่ไมนอยกวา  ๕,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร  ประชากรไมนอยกวา 
 ๖๐๐,๐๐๐  คน  อําเภอทั้ง  ๓  ขางตนมีพื้นที่รวมท้ังสิ้น  ๒,๑๓๕  ตารางกิโลเมตร  และม ี
 ประชากรรวม  ๒๔๙,๐๙๖  คน   
 

 ๑. จังหวัดใหมควรชื่อ  “จังหวัดฝาง”  หรือไม 
 ๒. เกณฑการตั้งจังหวัดใหมเหมาะสมหรอืไม 
 ๓. พื้นที่  ๓  อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรอืไม 
 ๔. รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไม 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๕๕ - ๕๖ 
  ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดเปนประจําทุกป  ทั้งๆ ที่กอน 
 ปการศึกษาใหมจะเริม่ขึน้ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการกไ็ดมีคําแนะนําไปยัง 
 สถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทางการรับนองทีจ่ะไมสรางปญหา  ตอจากนี้ผูเกี่ยวของ 
 คงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะยาว  เพราะไมวาจะเปนรุนพี่รุนนอง 
 ตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
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๕๕.   ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะตามลําดับ 
 ๑. ที่มา    ขอสรุป   ขอสนับสนนุ 
 ๒. ที่มา    ขอสนับสนนุ  ขอสรุป 
 ๓. ขอสนับสนนุ  ขอสรุป   ที่มา 
 ๔. ขอสนับสนนุ  ที่มา    ขอสรุป 
 
๕๖.  การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด 
 ๑. ความรู        
 ๒. ความเชื่อ 
 ๓. คานิยม        
 ๔. ประสบการณ 
 
๕๗.   ขอใดไมมกีารโนมนาวใจ 
 ๑. สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทกุขั้นตอน 
 ๒. ศูนยหัวใจใหบริการตรวจวินิจฉัย  รักษาโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
 ๓. ตลาดน้ํากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษภาพชีวิตแบบโบราณ 
 ๔. กระจกสองหนาที่เพิ่มลูกเลนเอาใจสุภาพสตรีผูรักสวยรักงาม 
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๕๘.   ขอความตอไปนี้ไมใชกลวิธีโนมนาวใจตามขอใด 
  หมูบานทามกลางธรรมชาติรมรื่น  อากาศบริสุทธิ์  เหมาะแกการสรางเสริมสุขภาพ 
 สภาพแวดลอมดีเดนจนมีรางวัล  ๔  ปซอนเปนประกัน   
  

 ๑. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล 
 ๒. ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร 
 ๓. นําเสนอจุดเดนของสินคา 
 ๔. ใชคําเราอารมณ 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๕๙ - ๖๐ 
  ๑) “ครูครับ  ครบูอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ” 
  ๒) “ครูครับ  บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ” 
  ๓) “ครูครับ  บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยธิราชใชหรอืครับ” 
  ๔) “ครูครับ  ครชูวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ” 
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๕๙.  คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี ้
  ครู  :   “นักเรียนรูไหม  สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเรื่อง  แตที่เปน 
      บทละครมีเพียงเรื่องเดียวคือ  อภัยธิราช” 
  นักเรียน  :   “............................................................” 
  ครู  :   “เออ  ใชจะ  จริงของเธอ  ขอบใจนะจะ” 
 

 ๑. ขอ  ๑)       ๒. ขอ  ๒) 
 ๓. ขอ  ๓)       ๔. ขอ  ๔) 
 
๖๐. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง 
 ๑. ขอ  ๑)       ๒. ขอ  ๒) 
 ๓. ขอ  ๓)       ๔. ขอ  ๔) 
 
๖๑. นองพูดวา  “เชานี้ขอกาแฟแกวเดียว  ขนมปงแผนหนึ่งเหมือนทุกวนัก็พอแลว  กินมาก 
 เด๋ียวอวน  ตองรีบไปทํางานดวย  จะสายแลว” 
 คําพูดของพี่ตามขอใดไมสัมพันธกับคํากลาวของนองขางตน 
 ๑. กวาจะถึงมื้อกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง  จะไมมีสมาธิทํางานนะ 
 ๒. พี่เตรียมน้ําเตาหูใสลูกเดือยใหแลว  ไมกี่แคลอรหีรอก  มีประโยชนกวากาแฟ 
 ๓. กินอาหารใหครบ  ๕  หมู  แลวออกกําลัง  ก็ทําใหสขุภาพดีได 
 ๔. ตื่นใหเร็วกวาเคยหนอย  ก็จะมีเวลากินขาวเชาได 
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๖๒.  คุณสุชาติอธิบายแกผูที่มาขอคําปรึกษาวา 
  “ถาวันไหนคุณเกิดกลัวผีอยางจับจิตจับใจอีก  กใ็หตั้งสติดีๆ ระลึกถึงคําที่ผมพูดใน 
 วันนี้วา  ความกลัวนั้นเกดิจากใจของเราเอง  เราคดิเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆ 

ที่เรนลับ  โดยเฉพาะเวลาอยูคนเดียวหรืออยูลําพังในที่มืด  ทั้งหมดนั้นเกิดจากจินตนาการ  
ของเราโดยแท” 
 

 คําพูดของผูฟงตามขอใดตอไปนี้แสดงวาคําพูดของคุณสุชาติบรรลุวัตถุประสงค 
 ๑. ดิฉันจะลองทําดูกอน  เผ่ือจะไดผลบาง  ทั้งๆ ที่ก็ยงักลัวอยูนะคะ 
 ๒. คุณคะ  คุณมีคาถากันผีบางไหม  ดิฉนัอยากไดคาถาที่ผีกลัว 
 ๓. ที่คุณพูดก็อาจจะจริง  แตดิฉันก็ยังไมกลาเสี่ยงอยูดี 
 ๔. คุณไมเคยเจอผีคุณก็พูดไดซีคะ  เวลาเจอแลวจะตั้งสติไดอยางไรละคะ 
 
๖๓. ขอใดไมจําเปนตองอางถึงในการเขียนบรรณานุกรมท้ัง  ๒  รายการ 

   รศ.ดร.นววรรณ   พันธุเมธา. ๒๕๔๙. คลังคํา. พมิพครั้งที่  ๓. 

  กรุงเทพฯ :  บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน).  
๑๑๓๔ หนา. 

 

 ๑. คํานําหนาชื่อผูแตง  และ  ครั้งที่พิมพ 
 ๒. คํานําหนาชื่อผูแตง   และ  จํานวนหนา 
 ๓. สํานักพิมพ  และ  จํานวนหนา 
 ๔. ครั้งที่พิมพ  และ  สํานักพิมพ 
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๖๔. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปนี้ 
 
      สาวนอยหุนดี  ยิ้มแยมแจมใส 
      คิดดี   ทําดี   คนนี้ 
      ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา 
 
 ๑. มีรสชาติดี      ๒. เหมาะแกคนรุนใหม 
 ๓. มีประโยชนตอสุขภาพ    ๔. เหมาะแกสตรี 
 
๖๕. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา 
   “กินของรอน  ใชชอนกลาง  ลางมือใหสะอาด” 
  - สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง 
  - สุภาพชอบดื่มแตกาแฟรอนใสนม 
  - สุพิศใชสบูฟอกมือทุกครั้งเมื่อกลับถงึบาน 
  - สุพงศกินตมยําที่เพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา 
  

 ๑. สุภาและสุภาพ 
 ๒. สุภาพและสุพิศ 
 ๓. สุพิศและสุพงศ  
 ๔. สุพงศและสุภา 
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๖๖. จากขอความตอไปนี้  ก.  คืออะไร 
  -  ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ  ก.  จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา 
  -  ก. สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน 
  -  ผูวิจัยพบวา  ก.  สายพนัธุไทยทําเปนแปงที่มีคุณภาพมากกวา   
  -  ก. เปนสวนประกอบทีใ่ชทําขนมไทยหลายชนิด 
  -  เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก. 
 

 ๑. เมล็ดถั่วเหลือง      
 ๒. เมล็ดขาวสาลี 
 ๓. เมล็ดทานตะวัน      
 ๔. เมล็ดบัว 
 
๖๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปนี้ 
  “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา  ๔๐๐  คน  มีผูอยูในเกณฑดีเพียง 
 ๓๐  คน  ไมมีผูที่ไดคะแนนในเกณฑดีมากเลย  อยางนี้ไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร” 
 

 ๑. ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ 
 ๒. ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวทิยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง 
 ๓. ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวทิยาลัย 
 ๔. ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนที่จะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
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๖๘.  ขอใดไมนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหมีการพูดประโยคตอไปนี้ 
 

  “นาจะดีนะ  เราจะไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย” 
 

 ๑. การประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตปลอดมลพิษ 
 ๒. การรณรงคใหใชเตาเผาขยะแบบไรควันพิษในโรงงาน 
 ๓. การอนุญาตใหคาขายบนทางเทาไดโดยไมมีวันหยดุ 
 ๔. การเปลี่ยนสถานีขนสงเปนสวนสาธารณะกลางเมอืง 
 
๖๙. ในขอความตอไปนี้  “หัวใจของธุรกิจนี้”  มีความหมายตามขอใด 
 

       หัวใจของธรุกิจนี้แตกตางจากที่อื่นซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีเลิศบาง 
        ขยายเครือขายอยางกวางขวางบาง  สวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความ 
  เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
 

 ๑. ความมั่นคงขององคกร 
 ๒. คุณภาพของสินคา 
 ๓. ความมีสัมพนัธภาพที่ดี 
 ๔. การเติบโตของธุรกิจ 
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๗๐.  ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี 
 

   การทําพูกันจีนจากขนสัตวเริ่มดวยการเลือกวัสดุ  ทําความสะอาด   
  สาง  แลวประกอบเขากับดาม  โดยตองระวังใหขนของปลายพูกัน 
  เรียงเทากันอยางเปนระเบียบ  เพื่อใหน้าํหมึกเดินสม่ําเสมอ 
 

 ๑. คุณคา       ๒. วิธีทํา 
 ๓. ชนิดของวัสดุ      ๔. ความประณีตในการทํา 
 
ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๗๑ – ๗๒ 
 

  เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรีย  เราไมไดลงทุนมาก 
 ตั้งแตตนปมาใชไปไมกี่พันบาท  ชาวบานไมเหมน็ยาเคมี  ไมมีมลภาวะ  สภาพรางกาย 
 เราดีขึ้นทันตาเห็น  ตอนแรกคิดวาทํายาก  เดี๋ยวนี้รูแลว  อยากใหคนปลูกสมแบบใช       
 สารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น 
 

๗๑. ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน 
 ๑. ผูพูดเพิ่งเริ่มอาชีพเกษตรกรรมเปนครัง้แรก 
 ๒. ไรสมอินทรยีทําไดงายและไดผลดีหลายดาน 
 ๓. การปลูกสมแบบใชสารเคมีมีตนทุนสูงกวาแบบอนิทรียมาก 
 ๔. ผูพูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไมตองสูดดมสารเคม ี
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๗๒.   ขอใดเปนเจตนาของผูพูด 
 ๑. บอกกลาวใหคนรูจักผลงานเกษตรอินทรียที่ตนทําอยู 
 ๒. ตักเตือนใหคนระวังในการกินสมท่ีปลกูแบบใชสารเคมี 
 ๓. ชักชวนเพื่อนเกษตรกรใหเปลี่ยนมาทําไรแบบเกษตรอินทรีย 
 ๔. แนะนําคุณคาของสมท่ีไดจากไรแบบเกษตรอินทรยี 
 

อานขอความตอไปนี้  แลวตอบคําถาม  ขอ  ๗๓ – ๗๔ 
 

  คนเราถึงจะเปนใหญปานใดก็ดี  ยังคงมีผูอื่นหรือสิง่อื่นที่ใหญกวา  ซึ่งถาเปนผูมี 
 ความคิดชอบก็จะตองเคารพนับถือ  แมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนษุย 
 ทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะตอพระธรรม 
 

๗๓.   ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูเขียน 
 ๑. มีคุณธรรม       
 ๒. ออนนอมถอมตน 
 ๓. มีความคิดเฉียบคม      
 ๔. มีความรูทางวิชาการสูง 
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๗๔.   ผูเขียนใชวธิีการนําเสนอตามขอใด 
 ๑. ยกตัวอยางประกอบใหเหน็จริง 
 ๒. เปรียบเทียบใหเห็นภาพ 
 ๓. อธิบายโดยการนิยาม 
 ๔. บรรยายใหรูกระจางชัด 
 
๗๕.   ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ 
 

  การไมกินอาหารเชาจะทําใหรางกายขาดพลังงาน  และจะมีผลตอการเรียนรูและ 
 ความจํา  เพราะสารอาหารหลักท่ีใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหาร  ดังนั้นการกินอาหาร 
 เชาจึงทําใหสมองทํางานไดดี   โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธใินการเรียน 
 

 ๑. นักเรียนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยใหเรียนหนังสือไดดีขึ้น 
 ๒. ผูใหญอาจงดอาหารเชาไดเพราะไมไดอยูในวัยเรียน 
 ๓. ทุกคนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยการทํางานของสมอง 
 ๔. อาหารเชามปีระโยชนเพราะทําใหรางกายไดรับพลังงาน 
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๗๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี 
 

  ตําราอาหารจีนยกใหสาลีเ่ปน  “สุดยอดแหงผลไม”  เนื่องจากมรีสชาติหวานเย็น 
 และมีคุณคาทางอาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร  เชน  เบตาแคโรทีนและวิตามินซ ี
 สาลี่มีหลายพันธุ  แตที่แพรหลายก็คือสาลี่หอมและสาลี่หิมะ 
 

 ๑. ขอมูลพันธุสาลี่ 
 ๒. ประโยชนของสาลี่ 
 ๓. วิธีการเลือกซื้อสาลี่ 
 ๔. ความนิยมในการรับประทานสาลี่ 
 
๗๗.   ขอใดไมสอดคลองกับขอความตอไปน้ี 
 

  เนื่องจากนักดําน้ําตองทํางานอยูภายใตความกดดัน  ตอสูกับกระแสน้ํา  คลืน่ลม 
 ความหนาวเย็น  ความโดดเดี่ยว  อันตรายจากสัตวทะเล  และโรคที่เกิดขึ้นจากการดําน้ํา 
 ดังนั้นผูที่จะทํางานใตน้ําจะตองเปนผูที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  มีสติ   
 มีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี 
 

 ๑. ผูทํางานใตน้ําทุกคนตองมีรางกายสมบูรณ 
 ๒. ความโดดเดี่ยวทําใหนักดําน้ําเปนโรคที่เกิดจากการดําน้ํา 
 ๓. กระแสน้ํา  คลื่นลม  และอุณหภูมิเปนปญหาในการทํางานใตน้ํา 
 ๔. อุปสรรคในการทํางานใตน้ําอาจผานพนไปไดเพราะความมีสติ 
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๗๘.   ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปน้ี 
 

  ถนนพหลโยธินเปนชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางเหนือของไทย   
 ตั้งชื่อเปนอนุสรณแกพนัเอก  พระยาพหลพลหยุหเสนา  (พจน  พหลโยธนิ)  หัวหนา 
 คณะราษฎร  ผูนําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  ๒๔๗๕  และอดีตนายกรัฐมนตร ี
 คนแรกของประเทศไทย  รฐับาลใหตั้งชื่อวาถนนพหลโยธิน  เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม   
 พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
 

 ๑. ที่มาของชื่อถนน      
 ๒. ผูตั้งชื่อถนน 
 ๓. ปที่สรางถนน       
 ๔. ประโยชนใชสอยของถนน 
 

๗๙.  ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปน้ี 
 

  ไมสําคัญหรอกวาชีวิตนี้เคยลมหรือไมเคยลม  แตอยูที่วาสามารถลุกขึ้นไดทุกครั้ง 
 ที่ลมหรือไม  บางคนเพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด  แลวนําจุดที่เคยพลาดพลั้งนั้นมาทํา 
 กําไรใหชีวิตในอนาคต  จนลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง 
 

 ๑. ทุกคนลวนแตเคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแลว 
 ๒. การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกดิประโยชนอะไร 
 ๓. การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได 
 ๔. การฟนฟูกิจการที่ลมเหลวใหไดกําไรไมใชเรื่องเหลอืวิสัยท่ีจะกระทํา 
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๘๐.   ผูเขียนเจตนาจะใหแนวคิดตามขอใด 
 

  ธรรมดาภาษาของชาติที่กําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอ  แตถาเดิน 
 เขาปาเขารกหนักเขาก็ถวงความเจริญลงไป 
 

 ๑. ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ความเจริญของชาติบานเมืองอยูที่ภาษา 
 ๓. ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต 
 ๔. ชาติที่กําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย 
 
๘๑.  ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ  ๒  บทนี ้
 

   ของคาวพลันเสพแลว   ยามสุริยเคลื่อน............ 
  ลับไมหมดศรี 
   ของหวาน..........ลูกไม   หลายสิ่งเสาะหาได 
  แตลวนอยางดี      นักนอ 
 

 ๑. (ก)   คลอย    (ข)     นี ่     
 ๒. (ก)   ที่     (ข)     พาน 
 ๓. (ก)   คลาด    (ข)     เปน     
 ๔. (ก)   แคลว    (ข)     ม ี

(ก) 

(ข) 
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๘๒.   ขอความตอไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใด 
 

  เสด็จพนทวาเรศขามคูเวียงหวั่นฤทัยทานเพียงจักวาพระองคก็ออนเอียงเอน 
 อาสนอกระรวัมัวหนาสั่นสานเสียวแสยง 
 

 ๑. โคลง        
 ๒. กลอน 
 ๓. ฉันท        
 ๔. ราย 
 
๘๓.   คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา 
 ๑. นี่ลูกเตาของใครไดไหนมา    ดูหนาตายิ้มยองผองแผว 
 ๒. ยังเล็กนักไดสักกี่เดือนแลว    ลูกแกวจงแถลงแจงกิจจา 
 ๓. ใครแกงฟกขึน้มาเวลานี้     ไปหาตัวมานี่อยาไดชา 
 ๔. ถาหนุมแนนแมนเหมอืนแตกอนไซร  จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี 
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๘๔.   ขอใดใชสมัผัสเพียงชนิดเดียว 
 ๑. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง 
 ๒. งามประหลาดเลิศล้ําเลขา 
 ๓. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย 
 ๔. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย 
 
๘๕.   ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด 
 ๑. ชมพนมพนาเวศหวย   เหวหิน 
 ๒. ทุกเซาะซอกศีขริน    รองน้ํา 
 ๓. จักชวนแมสรงสินธุ   แสนสนุก 
 ๔. สนานอุทกทาถ้ํา    เถ่ือนทองแถวธาร 
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๘๖. ขอใดไมใชภาพพจน 
 ๑. หนึ่งสมเทพรส   หวานปรากฏรสแนบเนยีน 
  สมเหม็นหลนอาเกียรณ  เปลือกบางออนหนอนชอบใจ 
 ๒. อยางหนึ่งสมสันดาน  หมอใชการยาสําคัญ 
  เรียกชื่อสมเหมือนกัน  กินบไดใชทํายา 
 ๓. สมหนึ่งสีผิวเหลือง   มาแตเมืองตรังกานู 
  รสชาติก็พอดู    รสสนิทหวานปานตาลชิม 
 ๔. พรรณหนึ่งเรียกสมจุก  ผลหามสุกดูสลอน 
  เปลือกบางคิดบังอร  โฉมแบบบางรางอยางเขียน 
 
๘๗.   คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนกี่แหง 
  พระนักสิทธิ์พิศดูเปนครูพัก    หัวรอหนักรปูรางมันชางขัน 
  เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ  กําลังมันมากนักเหมือนยกัษมาร 
  กินคนผูปูปลาหญาใบไม    มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน 
  เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลลิ้นเปนปาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน 
 

 ๑. ๑   แหง        
 ๒. ๒   แหง 
 ๓. ๓   แหง        
 ๔. ๔   แหง 
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ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๘๘ - ๘๙ 
 

   ไปถามปราชญบพรอง   พาที 
  เปรียบดั่งเภรีตี     จึ่งครื้น 
  คนพาลพวกอวดดี     จักกลาว 
  ถามบถามมนัฟน     เฟองถอยเกินถาม 
 

๘๘.   ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด 
 ๑. ซ้ําคํา        
 ๒. เลนคํา 
 ๓. ภาพพจน       
 ๔. สัมผัสพยัญชนะ 
 
๘๙. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง 
 ๑. สอนไมใหเปนคนพูดโออวด 
 ๒. แนะใหคบนกัปราชญที่สงวนคําพูด 
 ๓. สอนมิใหเอาอยางคนอวดดี 
 ๔. แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด 
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๙๐. ขอความตอไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 

  หัวลานไดหวี  ตาบอดไดแวน 
 

 ๑. การไดรับของที่พนสมัย 
 ๒. การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ 
 ๓. การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได 
 ๔. การไดรับของที่ปราศจากคุณคา 
 
๙๑. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ 
 

   อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ   ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 
  สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก     จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย 
  

 ๑. สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา 
 ๒. สอนเรื่องการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ 
 ๓. แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา 
 ๔. แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกรบิเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ 
 
 
 



 

 

 
 

รหัสวิชา  ๐๑   ภาษาไทย                                                                         หนา     ๔๒   
วันอาทิตยที่  ๒๑  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓                                       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 
 

 

  

ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม  ขอ  ๙๒ - ๙๓ 
 ๑. อันผัวพ่ีดีเหลือเปนเนื้อหนอ    เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญ 
  รูปรางนอยจอยอรอยใจ     จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง 
 ๒. เออคะกระนั้นและจริงอยู    รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ 
  ที่ไหนจะงามพรอมเหมอืนหมอมเงาะ  ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม 
 ๓. ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา    ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 
  ดีแตจะมาพานรานทาง     ไมอดสูใจบางหรืออยางไร 
 ๔. จึงออกมาวากับลูกสาว     ชางทําความงามฉาวอีคนชั่ว 
  เสียยศเสียศักดิ์ไมรักตัว     เลือกผัวไดเงาะเห็นเหมาะใจ 
 

๙๒.  ขอใดไมมีน้าํเสียงประชด 
 ๑. ขอ  ๑        
 ๒. ขอ  ๒ 
 ๓. ขอ  ๓        
 ๔. ขอ  ๔ 
 

๙๓.  ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่  ๓ 
 ๑. ขอ  ๑        
 ๒. ขอ  ๒ 
 ๓. ขอ  ๓        
 ๔. ขอ  ๔ 
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๙๔.  ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร 
 ๑. ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์   ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย 
 ๒. บุษบาจะงามสักเพียงไร      จึงตองใจระตูทุกบุรี 
 ๓. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน     แลวจึงคอยผันผอนมากรงุศรี 
 ๔. แมนงามเหมอืนจินตะหราวาตี    ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก 
 
๙๕.  ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปนี้ 
 

  ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู   รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสาม 
  สมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม สุดทายหามแตรางเนาเทานั้นเอง 
  

 ๑. บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได 
 ๒. คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความร่ํารวย  ในที่สุดก็แบกไมไหว 
 ๓. สมบัติทั้งหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน  มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ 
 ๔. คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได 
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๙๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปนี้  
   ชนใดมีชาติเชื้อ  เลวทราม 
  เพียรอุตสาหพยายาม  หมั่นหมั้น 
  อยูบดอยูฝนความ   รูแก  เกินแฮ 
  กลับยศใหญยิ่งชั้น   เชนเชื้อผูดี 
 

 ๑. คนเราควรตั้งอยูในความขยันหมั่นเพยีร 
 ๒. การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ 
 ๓. คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได 
 ๔. คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได 
 
๙๗.  คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย 
 ๑. ยาตรยาตรบาทหอนกระชั้น   ชวงเทาเทาเสมอ 
 ๒. แกวกองทองสลับลวน    รวงรุงเรืองแสง 
 ๓. แหอยูสองขางเขา     คูคลอยเคียงไคล 
 ๔. บังแทรกสองคูสลาย    สลับริ้วฉัตรเรียง 
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๙๘. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย 
 ๑. ชาตินี้มึงมีแตสองหัตถ    จงไปอุบัติเอาชาติใหม 
 ๒. ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก   ก็จะเปนภักษผลสืบไป 
 ๓. กรรมเวรสิ่งใดดังนี้     ทูลพลางโศกีรําพัน 
 ๔. จะไดรองเบื้องบาทา    ไปกวาจะสิ้นชีวี 
 
๙๙. ขอใดมีชื่อดอกไมมากทีสุ่ด 
 ๑. ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ 
 ๒. พิกุลบุนนาคนมสวรรค 
 ๓. กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย 
 ๔. เกดแกวจําปามหาหงส 
 
๑๐๐.   ขอใดไมไดกลาวถึง  “ชาง”  
 ๑. งามเรงงามโททาว   ทานสูศึกสาร 
 ๒. สารทรงราชรามัญ   ลงลาง  แลนา 
 ๓. ไพเราะราชสุภา   ษิตสื่อ  สารนา 
 ๔. ตรึกอกพกตกขว้ํา   อยูเบื้องบนสาร    
    
 
    




