
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

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

ชื่อ-นามสกุล.................................................................  เลขท่ีนั่งสอบ......................................

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

คำอธิบาย
๑. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั ๔ ตวัเลือก  จำนวน  ๘๐  ข้อ ( ๓๐  หนา้ )   ๑๐๐   คะแนน
๒. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนั่งสอบ สถานที่สอบและหอ้งสอบ ในข้อสอบ
๓. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขท่ีนั่งสอบและรหสัวชิาที่สอบ

ดว้ยปากกาในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ั่งสอบและรหสัวชิา  ด้วยดินสอดำ
เบอร ์๒B  ทับตวัเลขในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

๔. ในการตอบ ใหใ้ชด้ินสอดำเบอร ์๒B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรอื  
ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (ห้ามระบายนอกวง)  ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถู่กต้องหรอื
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูต้อง  ใหท้ำดงันี้

 
ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาด
หมดรอยดำเสยีก่อน  แล้วจงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

๕. ห้ามนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ
๖. ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนเวลาสอบผา่นไป  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาที

เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสงวนลขิสิทธ์ิของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)

หา้มเผยแพร ่ อ้างองิ หรือ เฉลย ก่อนไดรั้บอนญุาต

สถาบนัฯ จะย่อยทำลายขอ้สอบและกระดาษคำตอบทัง้หมด หลังจากประกาศผลสอบแลว้ ๓  เดือน

๑ ๒ ๓ ๔

๒
๑ ๓ ๔



 

รหสัวชิา  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
มหาวทิยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจดัการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัยของ

ศลิปินรุน่เยาว ์คร้ังท่ี ๒๔ ระหว่างวนัที ่๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ท่ีพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ หอศลิป์  ถนนเจา้ฟา้  โดยตอ้งเปน็เยาวชนอายไุม่ตำ่กว่า  ๑๖ - ๒๕  ปี
สง่ผลงานทีส่ร้างสรรคด์ว้ยความคดิของตนเองไดท่ี้ตำหนกัพรรณราย  ช้ัน  ๒
หอศลิป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วังท่าพระ  กทม.  ติดตอ่สอบถามรายละเอยีด
ท่ี  ๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑  หรือ  www. art - centre.su.ac.th
๑. กำหนดวนัแสดงศลิปกรรม
๒. สถานที่แสดงศิลปกรรม
๓. ข้อจำกัดเก่ียวกับผู้แสดงศิลปกรรม
๔. เน้ือหาของงานศลิปกรรม

   หนา้  ๒



 

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

๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้สือ่ความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
อึกทึกอยู่กึกก้อง เสยีงแซซ่อ้งสาธกุาร

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

๕. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี
เน้ืออ่อนอ่อนน่วมน่วม แม่รูปท้วมท่วมนาวา

น่ิมนุ่มชุ่มนัยนา เนื้ออ่อนแนแ่มง่ามพี
๑. เจ้าสำราญ
๒. เจ้าโวหาร
๓. มีอารมณ์ขัน
๔. มีความคิดสร้างสรรค์

๖. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
ความสะดวกสบายในการอยูห่อพกัของนกัศึกษาเปน็ไปตามกำลงัเงนิ  อยู่หอพกั

ท่ีสถานศกึษาจดัใหอ้าจสะดวกสบายนอ้ยกว่า  เสยีเงนินอ้ยกว่า  แตมี่สิ่งหนึ่งที่หอพกั
เอกชนไมมี่ให ้ คือการรูจ้กัอยู่ร่วมกัน  รู้จักอดทนตอ่ความไมพ่อใจคนอืน่  เป็นการฝกึ
ให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดี
๑. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน
๒. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
๓. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
๔. สถานศกึษามงีบประมาณจำกดัในการสรา้งหอพกั  จงึไมอ่าจแขง่ขันกับเอกชนได้

   หนา้  ๓



 

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

๗. ตามรายงานตอ่ไปน้ี  ข้อใดไมใ่ช่สาเหตโุดยตรงของโรคอว้น
ผลสำรวจลา่สดุในจนีพบวา่  หนึง่ในสีข่องเดก็วัยรุ่นชายในเมอืงใหญไ่ด้กลาย

สภาพเปน็เดก็อ้วนไปแลว้  อันเป็นผลมาจากความนยิมตะวนัตกและการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ  ทำใหป้ระชาชนอยูด่กิีนดข้ึีน  เดก็ต้องครำ่เครง่กับการเรยีนจนไมมี่เวลา
ได้ออกกำลงักาย

นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็น
อีกปัจจยัสำคญัทีส่่งผลตอ่โรคอว้นในเดก็ชาย  เพราะลกูชายโทนจะไดรั้บการ
ปรนเปรอเยีย่ง  “จกัรพรรดนิอ้ย”
๑. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนงัสือมากเกินไป
๒. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพยีงพอ
๓. เดก็อยู่ดกิีนดมีากเกินไป
๔. เด็กนิยมกินอาหารทีไ่ม่เป็นประโยชน์

๘. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้
อาหารญีปุ่่นท่ีเด่น ๆ คือ ปลาซึง่มีโปรตนีท่ีดีกว่าเนือ้สัตวช์นิดอ่ืนเพราะมโีอเมกา้ 3

ซึ่งชว่ยลดอตัราเสี่ยงตอ่โรคหวัใจและโรคหลอดเลอืด  และยงัมวิีตามนิ  เกลือแรม่าก
อีกท้ังอาหารญีปุ่่นมักใชส้าหรา่ยเปน็สว่นประกอบหลกัซ่ึงมีท้ังโปรตนี  ไอโอดนี
และใยอาหารสงู  จึงชว่ยเร่ืองการยอ่ยและระบบขบัถา่ย
๑. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
๒. อาหารญี่ปุน่ให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น
๓. อาหารญีปุ่่นชว่ยรักษาโรคตา่ง ๆ ได้
๔. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้

   หนา้  ๔



 

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

๙. คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด
แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง ภูผา

สูงเจ็ดลำตาลสา มารถแท้
พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา สริุเยศ  ก็ดี
ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้ ท่ัวหล้าฤๅเหน็

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

๑๐. ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล
๑. อันชงินางอยา่งนีไ้ม่ผิดธรรม์ ธรรมเนียมน้ันมีแต่บุราณมา
๒. แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกา จะช่วยชี้มรรคาบอกให้
๓. จรกาไมม่าก็ย่ิงดี ไม่มผีู้หวงแหนกดีกนั
๔. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง จึงเกิดการรณรงค์ในดาหา

๑๑. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดผู้พูดไม่ได้ถาม
วงศ์วานว่านเครือเนื้อหน่อ พงศเ์ผ่าเหลา่กอเปน็ไฉน

อยู่ประเทศธานีบุรีใด ทำไมจึงแกล้งแปลงปลอมมา
๑. บ้านเดิมอยู่ที่ไหน
๒. พ่อแม่สบายดีหรือ
๓. เป็นลกูเตา้เหลา่ใคร
๔. มาที่นี่ทำไม

   หนา้  ๕



 

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

๑๒. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้เกี่ยวกับบุคคลในคำประพันธ์ต่อไปนี้
ไร้ฟกูถกูเนือ้วันทองออ่น เหมอืนนอนเตยีงทองอนัผ่องใส

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

๑๓. ตามสาระของขอ้ความตอ่ไปนี ้ ข้อใดกลา่วผดิ
การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยาก

และกำกวม  จะเหน็กนัอยู่เสมอถา้ผู้เขียนหรอืผู้พสิูจนอั์กษรอา่นทบทวนและจดัลำดบั
เสยีใหมก่่อนปลอ่ยผ่านออกไปกจ็ะชว่ยใหก้ารอา่นราบรืน่ไมส่ะดดุ
๑. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง
๒. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง
๓. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้
๔. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้

๑๔. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
ครืนครืนเสียงครวญคราง ไมส่ิน้สรา่งที่โศกหา

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

   หนา้  ๖



 

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

๑๕. จากคำอธบิายศพัท์ในพจนานกุรมต่อไปน้ี  ข้อใดไมป่รากฏ

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

๑๖. ประกาศข้อใดสื่อความไม่ชัดเจน
๑. บริษัทเคร่ืองหนังไทยจัดมหกรรมลดราคาสินค้าประจำปีต้นเดือนนี้
๒. รับสมคัรพนกังานพสิจูนอั์กษร  ตดิตอ่ท่ีโรงพมิพ์เรือนทอง  ตรงขา้ม

โรงพยาบาลสยาม  ลาดพรา้ว
๓. รับสมคัรนกัศึกษาใหม ่ ภาคเรียนที ่ ๒  ประจำป ี ๒๕๕๐  สอบถามที่

ฝ่ายรบัสมคัรนกัศกึษา  ม.นครหลวง
๔. ขายทีด่นิ  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)  .  เดมิที  ว.  แตแ่รกเริม่.



 

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

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

๑๘. ข้อใดใช้การเขียนแบบอธิบาย
๑. เตา้หูมี้กำเนดิมากวา่  ๒,๐๐๐  ปีในจนีแผน่ดนิใหญ ่ คนจนีถอืว่าเตา้หูเ้ป็นอาหาร

ที่มีคุณค่าสูง
๒. ตวงถั่วเหลอืง  นำมาแชน่้ำลา้งใหส้ะอาด  แลว้นำไปบด  เสรจ็แลว้กรองกากออก

จะได้น้ำเต้าหู้ดิบ
๓. เต้าหู้ราคาถูกแต่มีคุณค่าสูง  คุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่นที่สุดของเต้าหู้

คือโปรตีน
๔. เต้าหูห้ลอดเปน็เตา้หูเ้น้ือน่ิม  นยิมนำมาปรงุเป็นแกงจดื

๑๙. ข้อใดมีการใช้เหตุผล
๑. ศึกษาอยา่งถกูวิธี  ที่ยากกจ็ะกลายเป็นงา่ย
๒. คนเรามกัจะขาดความพอดใีนเรือ่งการพกัผ่อน
๓. การเรียนที่แท้นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาวิทยาลัย
๔. ครูของเราไดแ้กบุ่คคลและเหตุการณต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชวิีตเรา

   หนา้  ๘



 

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

๒๐. ข้อความต่อไปน้ีใช้การอนุมานประเภทใด
การกนิหมกูระทะไดรั้บความนยิมอย่างตอ่เน่ืองในรอบ  ๔-๕  ปีท่ีผ่านมาอาจเปน็

ดว้ยราคาเหมาจา่ยท่ีไม่แพง  และวธีิการกนิเป็นกลุ่มแบบปิง้ ๆ ย่าง ๆ  ท่ีช่วย
สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี
๑. จากเหตไุปหาผล
๒. จากผลไปหาเหตุ
๓. จากเหตไุปหาเหตุ
๔. จากผลไปหาผล

๒๑. ข้อใดมีวิธแีสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
๑. สวิุทย์สนใจรายละเอยีดทุกเร่ืองท่ีเรียน  เขาอยากรูเ้น้ือหาวชิา
๒. สพุลอยากไดค้ะแนนด ี  เขาหมั่นทำแบบฝกึหดัสง่ครทุูกวัน
๓. สรัุชนั่งอา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุจนคำ่  บ้านเขาไมมี่ห้องสว่นตวั
๔. สพุจนมั์กคิดเร่ืองอ่ืน ๆ ทุกคร้ังท่ีอ่านตำรา  เขาเปน็คนไมมี่สมาธิ

๒๒. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ภาษาท้องถิ่นในประเทศของเราเป็นภาษาสำคัญที่พวกเราพึงอนุรักษ์ไว้มิให้

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

   หนา้  ๙



 

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

๒๓.  จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดควรจะเป็นคำโต้แย้งที่มีน้ำหนักมากที่สุดของฝ่ายคัดค้าน
ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งดำริจะสร้างสนามฝึกกอล์ฟในที่ว่างของชุมชนเพื่อให้

ชาวชมุชนไดมี้โอกาสฝกึเล่นกอลฟ์  แตก็่มีผู้คัดคา้นหลายคน
๑. สนามฝกึกอล์ฟก็เป็นหนา้เปน็ตาของชมุชนด ี แตจ่ะสิน้เปลอืงเกนิไปนะ
๒. สนามฝกึกอล์ฟมีอยู่หลายแหง่ท่ัวไปหมด  จะสรา้งอกีทำไมกนั
๓. สนามฝกึกอล์ฟเปน็เรื่องสิ้นเปลอืง  สู้ทำอยา่งอื่นจะคุ้มค่ามากกวา่
๔. สนามฝกึกอล์ฟเปน็ประโยชนส์ำหรบับางคน  ถา้ทำเปน็สวนสขุภาพ

พวกเราจะไดใ้ชร้่วมกันมากกวา่

๒๔.  ข้อความตอ่ไปนีแ้สดงกลวธีิการโนม้น้าวใจตามขอ้ใด
บา้นพกัตากอากาศทีท่่านควรสนใจ  มีหอ้งพกัสุดหรใูหเ้ลือกมากมาย  พรอ้มนวด

แผนไทยทา่มกลางธรรมชาตริิมนำ้  สามารถเลอืกกิจกรรมตา่ง ๆ  ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใกล้เคียงมากมาย  เช่น  ตกีอล์ฟ  ล่องแกง่  ข้ึนเขา  ชมวิถชีีวิตสตัว์ป่า  เท่ียวชม
พระราชวงัและวฒันธรรมทอ้งถิน่
๑. แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจ
๒. แสดงใหป้ระจักษ์ถงึความรูส้กึหรืออารมณร่์วมกัน
๓. แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผล
๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย

   หนา้  ๑๐



 

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

๒๕.  การใชภ้าษาโนม้น้าวใจขอ้ใดไมส่มเหตสุมผล
๑. ยางรถยนต์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
๒. สระวา่ยนำ้ระบบไรท่้อ  ไร้การร่ัวซมึช่วยชะลอวยั
๓. อาหารสดสะอาดด้วยคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
๔. สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยเสน่ห์แห่งบ้านสวนชายน้ำ

๒๖.  ข้อความตอ่ไปนีแ้สดงทรรศนะประเภทใด
การรณรงคเ์ร่ืองโรคไข้เลือดออกจำเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มมือร่วมใจของชมุชน

จงึจะกำจดัยุงไดห้มด  ฝนทีต่กท้ิงช่วงเปน็ระยะ ๆ ทำใหช้าวบา้นดแูลแหลง่นำ้ขัง
ไม่ท่ัวถงึ  เพราะฉะนั้นจงึตอ้งผนกึกำลงักนัทั้งหมูบ่้านกำจดัดแูลนำ้ขงัอยา่ง
พร้อมเพรียงและตอ่เน่ือง
๑. เชิงขอ้เท็จจรงิ
๒. เชิงนโยบาย
๓. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงนโยบาย
๔. เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า

   หนา้  ๑๑



 

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

๒๗.  ข้อความตอ่ไปนีต้อนใดเปน็ขอ้สรปุตามโครงสรา้งของการแสดงทรรศนะ
(๑)  ปัจจบุนัคนไทยมช่ืีอเล่นเปน็ฝรัง่กนัเปน็จำนวนมากจนเรยีกไดว่้าเปน็แฟชัน่

อย่างหนึ่งในสงัคมไทย  /  (๒)  พ่อแมน่ิยมตั้งชื่อลูกใหฟ้ังดเูป็นฝรั่งโดยเอาอยา่งชือ่
คนดงัในวงการบันเทงิ  /  (๓)  ช่ือไทย ๆ กลายเปน็ช่ือหายากในหมูเ่ด็ก ๆ สมัยน้ีและ
เป็นข้อท่ีคนรุน่ใหมคิ่ดว่าเชย  /  (๔)  นา่เสยีดายทีช่ื่อเล่นภาษาไทยทีเ่รียกกันงา่ย ๆ
กำลงัจะสญูหายไป  เรานา่จะหนักลบัมาตัง้ช่ือเล่นลูกหลานใหเ้ป็นไทย ๆ
๑. ตอนที ่ (๑)
๒. ตอนที ่ (๒)
๓. ตอนที่  (๓)
๔. ตอนที ่ (๔)

๒๘.  ข้อใดใช้ภาษาไมเ่หมาะสมสำหรบัการเขยีนรายงานทางวชิาการ
๑. การจดัการศกึษาตอ้งมุง่พฒันาคนทัง้ดา้นรา่งกาย  จติใจ  และสตปัิญญา
๒. กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๓. การจัดการเรียนรู้คนสอนต้องทำสารพัดอย่างให้เข้ากับคนเรียนแตล่ะคน
๔. การเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคญั  หมายถงึ  การใหผู้้เรียนมีบทบาท

ร่วมในการเรยีนการสอน

   หนา้  ๑๒



 

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

๒๙. ถ้าเรียงลำดับคำอธิบายวิธีทำอาหารต่อไปนี้จนครบถ้วน  ข้อใดเป็นข้ันตอน
ท่ีต่อจากขอ้  ๒  ตามโจทย์

๑. นึ่งกุ้งให้สุกพอประมาณแล้วจัดใส่จานพักไว้
๒. ปอกเปลือกกุ้ง  ผ่าหลัง  แล้วล้างให้สะอาด
๓. แล้วนำไปราดบนตัวกุ้งที่นึ่งไว้
๔. ผสมนำ้ปลา  นำ้ตาลทราย  นำ้มะนาว คลุกเคล้ากบัตะไครแ้ละหอมแดงซอย
๕. โรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดและใบสะระแหน่

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

๓๐. ข้อความต่อไปนี้ไม่ควรเป็นส่วนใดของเรียงความ
ประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชลบุรีกจ็ะอยู่คู่

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

   หนา้  ๑๓



 

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

๓๑. ข้อใดเหมาะจะเปน็สว่นขึน้ตน้ของเรยีงความเรือ่ง  “นกัศกึษาจนีในประเทศไทย”
๑. การคดัเลือกนักศึกษาจนีนัน้  มหาวทิยาลยัแหง่ชนชาตกิวางสเีป็นผู้ประสานงาน

กับมหาวิทยาลัยไทย
๒. การพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้ฝึกภาษาไทยกับ

คนไทยที่เป็นนักธุรกิจ
๓. ระยะนี้ความเคลื่อนไหวของจนีทั้งในและนอกประเทศตา่งสง่ผลกระทบตอ่คน

ทั่วโลกอย่างน่าจับตามอง
๔. เม่ือจำนวนนกัศึกษาจนีท่ีเข้ามาอยูใ่นเมอืงไทยมมีากขึน้  ก็ทำใหจ้ับกลุม่กันเอง

แทนที่จะออกไปพบปะผู้อื่น

๓๒.  เม่ือเรียงลำดบัข้อความใหถ้กูต้อง  ข้อใดเปน็ลำดบัท่ี  ๔
๑. ทานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
๒. การใหก้ำลงัใจ  การใหค้วามยินด ี นบัเป็นทานทัง้นัน้
๓. ทานมีรูปแบบหลายอย่างให้เลือกทำได้
๔. การใหค้วามรว่มมือ  การใหแ้รงงาน  การใหค้วามเหน็

   หนา้  ๑๔



 

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

๓๓.  สมศรฟีงัคำประพนัธจ์ากรายการวทิยุดงัตอ่ไปนี้
แม้มิได้เป็นดอกกหุลาบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว
แมม้ิไดเ้ป็นจนัทรอ์ันสกาว จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา
หลังจากฟงัแลว้เธอรูส้ึกประทับใจมาก  เพราะใหแ้งคิ่ดในการดำเนนิชีวิต

ว่าคนเราควรพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่
จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าสมศรีมีสัมฤทธิผลในการฟังขั้นใด

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

๓๔.  ข้อใดเปน็คำพดูทีป่ระธานในทีป่ระชุมกล่าวไดเ้หมาะสม
๑. ประเดน็ท่ีเรากำลงัพจิารณาสำคญัมาก  ผมอยากฟงัความคดิเหน็จาก

หลาย ๆ ท่าน  เชิญคุณพชิิตครับ
๒. หลายทา่นกแ็สดงความคดิเหน็กันมามากแลว้  แตด่เูหมอืนจะไมต่รงประเดน็

ผมว่ายุติดีกว่านะครับ
๓. คุณพชัิยกรุณาแสดงความคดิเห็นหนอ่ยครับ  เหน็นัง่ฟงัมานานแลว้
๔. ผมคิดว่าคุณพธิานควรใหส้มาชกิท่านอืน่ ๆ  ไดแ้สดงความคดิเหน็บา้งนะครบั

   หนา้  ๑๕



 

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

๓๕.  ข้อใดใช้ศัพท์ในการประชุมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวนัน้ีมบุีคคลท่ีมีสิทธ์ิเข้าประชุม

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

๓๖. เม่ือต้องการสบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเร่ืองอาการของไขเ้ลือดออก
จะใช้คำใดเป็นคำหลัก

ไข้เลือดออกเปน็โรคที่เกิดจากยงุเปน็พาหะของโรค  ไข้เลือดออกนอกจาก
จะเปน็ปญัหาสาธารณสขุของประเทศไทยและของโลก  โดยเฉพาะในประเทศ
เขตรอ้นช้ืน  ไข้เลือดออกท่ีพบในประเทศไทยเกดิจากไวรสัชนดิหนึง่  มียุงลายเปน็
พาหะนำโรค
๑. ยุงลาย
๒. ไวรัส
๓. ปญัหาสาธารณสขุ
๔. โรคในเขตรอ้นชืน้

   หนา้  ๑๖



 

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

๓๗.  ตามธรรมชาตขิองภาษา  ข้อใดไมใ่ช่ลักษณะทัว่ไปของภาษา
๑. คำเกิดจากการนำเสียงในภาษามาประกอบกันเข้า
๒. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปท่ีี  ๖  เขียนเรียงความสง่เขา้ประกวด
๓. ประโยคนีมี้  ๒  ประโยครวมกนัโดยใชค้ำเชือ่มช่วยเช่ือมความ
๔. ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย

๓๘.  ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยกุต์จตัวา
๑. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงือ้ม
๒. น้ำกระเพือ่มแผ่นผาศลิาเผิน
๓. กระจา่งแจง้แสงจนัทรแ์จม่เจรญิ
๔. พระเพลดิเพลนิพลางเพรยีกสำเหนยีกใจ

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

๔๐. ข้อใดมเีสียงพยญัชนะตน้มากทีส่ดุ  (ไม่นับเสยีงซำ้)
๑. ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
๒. คงจะต้องบังคับขับไส
๓. เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
๔. ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย

   หนา้  ๑๗



 

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

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

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

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

๔๔.  ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา
๑. แม้มากผิก่ิงไม้ ผิวใครจะใคร่ลอง

มัดกำกระน้ันปอง พลหกัก็เต็มทน
๒. นิ่งเงียบสงบงำ บมิทำประการใด

ปรากฏประหนึ่งใน บุรว่างและร้างคน
๓. ปรึกษาหารอืกัน ไฉนนั้นกท็ำเนา

จักเรียกชุมนุมเรา บแลเห็นประโยชน์เลย
๔. ลูกข่างประดาทา รกกาลขว้างไป

หมุนเล่นสนุกไฉน ดุจกันฉะน้ันหนอ

   หนา้  ๑๘



 

รหสัวชิา  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. ปีนี้อากาศรอ้นเหลอืเกิน  วันไหนไมไ่ด้เปิดแอรก็์ร้อนตวัมาก ๆ เลย
๒. วัยรุน่ขา้งบา้นเปดิเพลงเสยีงดงัใคร ๆ  ได้ฟงักร้็อนหไูปหมด
๓. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้อนวิชาอยากพูดอยากแสดงให้คนรู้
๔. บ้านสวยหลังนั้นปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ว

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

๔๘.  ข้อความตอ่ไปนีมี้คำซอ้นกี่คำ
ข้าวเปน็ธัญญาหารทีมี่ประโยชนอ์ยู่ทุกอณูของเมล็ดข้าว  เนือ้ข้าว  รำขา้ว

และจมกูข้าว  เราจงึควรกนิข้าวใหค้รบทุกส่วนของเมลด็  เพือ่ชีวิตท่ีแข็งแรงสดใส
ห่างไกลจากโรครา้ยตา่ง ๆ  และมสีุขภาพดอีายยืุนยาว
๑. ๓   คำ ๒. ๔   คำ
๓. ๕   คำ ๔. ๖   คำ

   หนา้  ๑๙



 

รหสัวชิา  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. คำซ้อน
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  ยืนกินเดนิกินก็ได้
๒. เม่ือเรารับมากต็อ้งกินตามอยา่งเขาและรูส้กึว่างา่ยดี
๓. เราไม่ได้กินเพื่อประหยัดเวลาเอาไว้ทำการงานอย่างอื่น
๔. เป็นการกนิเลน่ ๆ  กันในหมูค่นวยัท่ียังทำมาหากนิไมไ่ด้มากกวา่

   หน้า  ๒๐



 

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

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

๕๓.  ข้อความตอ่ไปนีส้ว่นใดไมมี่คำทีม่าจากภาษาองักฤษ
๑)  เรตติง้ของรายการโทรทศันส์มัพันธ์กับเวลาในการออกอากาศ  /  ๒)  รายการ

ท่ีออกอากาศในชว่งไพรมไ์ทม์  หรือช่วงเวลาทีมี่ผู้ชมโทรทศันม์าก  /  ๓)  จะมีโอกาส
ได้รับความนยิมมากกวา่รายการทีอ่อกอากาศในชว่งเวลาทีค่นชมรายการนอ้ย  /
๔)  ช่วงเวลาทีมี่ผู้ชมทีวีมากกคื็อช่วงหวัค่ำ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัรายการขา่ว  /
๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. สว่นที่  ๒
๓. ส่วนที่  ๓
๔. ส่วนที่  ๔

๕๔.  คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน
๑. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน
๒. อยากโทรศพัท์บอกเพือ่นว่าอาจารยต์อ้งการพบ  แตผ่มไม่มีโฟนการด์
๓. ไดรไอซมี์ประโยชนม์าก  ช่วยทำใหอ้าหารแชแ่ข็งไมล่ะลายงา่ย
๔. ตกึใหญห่ลังนัน้มีคนมาเชา่ทำออฟฟศิกันมากมาย  คุณสนใจไหม

   หนา้  ๒๑



 

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

๕๕.  ขอ้ใดใชค้ำลกัษณนามไม่ถูกต้อง
๑. นอ้งสาวฉนัเป็นผู้หญงิสวย  ท่ีบา้นจงึมีกระจกเงาหลายบานไวใ้หส้อ่ง
๒. เขาเปน็คนความจำด ี อาขยานกีบ่ท ๆ  ก็สามารถทอ่งจำไดห้มดในเวลาไมน่าน
๓. คุณไปเทีย่วงานแสดงสนิค้าเหน็ไม้เท้าสวย ๆ  ช่วยซ้ืออันใหมม่าฝากคณุปู่ดว้ย
๔. มหาวทิยาลยัจะจดัประกวดคำขวญัเนือ่งในวนัสถาปนา  ใครจะสง่ก่ีช้ินก็ได้

๕๖. ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ
ทุกวันนี้โลกแคบลงจนสื่อสารกันได้ทันใจและเราก้าวทันโลกได้ตามวิถี

โลกาภวัิตน ์ วิทยาการตา่ง ๆ  นา่จะสมัพันธ์กันไดม้ากขึน้  โลกของนกัวิชาการ
มิใช่มีเพียงซกีตะวันออกกบัซกีตะวันตกเทา่นัน้
๑. สนัธาน  ๒  คำ บุพบท  ๓  คำ
๒. สนัธาน  ๒  คำ บพุบท  ๒  คำ
๓. สันธาน  ๓  คำ บพุบท  ๓  คำ
๔. สันธาน  ๓  คำ บพุบท  ๒  คำ

๕๗.  ข้อใดใชส้ำนวนไม่ถูกต้อง
๑. คุณสุนียท์ะนุถนอมลูกสาวราวกับไข่ในหิน
๒. คุณสุเนตรได้ทีขี่แพะไล่ซื้อหุ้นธนาคารไว้เก็งกำไรหลายพันหุ้น
๓. คุณสภุาเปน็หว่งสขุภาพสามจีึงมกัตดิตามไปไหนมาไหนดว้ยเสมอเปน็

เงาตามตัว
๔. คุณสุพรเป็นฆ้องปากแตกชอบนำเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยของสมาคมเราไป

โพนทะนา

   หนา้  ๒๒



 

รหสัวชิา  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  แลว้เธอก็ได้พบกบัความประหลาดใจวา่

เธอชอบมันมาก
๓. บริษทัค้าหอยทากจา่ยค่าแรงใหแ้ก่คนงานประมาณ  ๔๕  บาทตอ่หอยทาก

นำ้หนกั  ๑๐  ปอนด์
๔. นกักินหอยทากจะใชคี้มคีบเปลอืกหอยไวใ้นมอืข้างหนึง่  ส่วนมอือีกข้างก็

ถือสอ้มเล็ก ๆ   ดึงเนื้อหอยออกจากเปลอืก

๖๐. ข้อใดไม่เป็นประโยค
๑. นมแม่ช่วยเพ่ิมภูมิต้านทานให้แก่ลูก
๒. การดื่มนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อไวรัสในวัยทารก
๓. ปัจจบุนัมีการโฆษณาใหแ้ม่ดืม่นมววัมาก ๆ  โดยสือ่ว่าลูกในทอ้งจะแขง็แรง
๔. แม้จะมีการรณรงคใ์หมี้การเลีย้งลูกด้วยนมแมซ่ึง่เป็นนมทีด่ท่ีีสดุสำหรบัทารก

   หนา้  ๒๓



 

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

๖๑. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
๑. ฉันก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองบ้าง
๒. อะไรท่ีด ีๆ  ก็นา่จะทำเสยีก่อน
๓. ร้านน้ีอาหารอะไรกอ็ร่อยท้ังน้ัน
๔. อะไรมาก่อนเรากกิ็นไปพลาง ๆ

๖๒. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
(๑)  การบรโิภคอาหารทะเลมปีระโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่ร่างกายคนเรา  (๒)  ในเนือ้

ปลามกีรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัซึ่งมสี่วนชว่ยลดคอเลสเตอรอลในเลอืด  (๓)  คนท่ีชอบ
รับประทานกุง้สว่นมากไมรั่บประทานหางและเปลอืก  (๔)  ท้ังหางและเปลอืกกุ้ง
เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน
๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. สว่นที่  ๒
๓. สว่นที่  ๓
๔. ส่วนที่  ๔

๖๓. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่น
๑. ศัตรสูำคญัของเหด็ขอนและเหด็หหูนคืูอไรไข่ปลาและราเขยีว
๒. เหด็ขอนถงึจะเปน็เหด็ในสกลุของเหด็หอมแตรู่ปร่างหนา้ตาเหมอืนเหด็นางรม
๓. การปลูกเห็ดขอนใช้วิธีเพาะด้วยขี้เลื่อยในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการเพาะเห็ด

นางฟ้า
๔. เหด็ขอนมดีอกมากในสภาพอากาศรอ้น  ส่วนเหด็นางรมและเหด็นางฟา้ออกดอก

ได้ดีในที่อากาศเย็น

   หนา้  ๒๔



 

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

๖๔. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่คำ
สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถทรงมพีระราชดำรสัถงึความประทบั

พระราชหฤทยัในการเสดจ็พระราชดำเนนิไปยงัสหพนัธรฐัรัสเซยีกับคนไทย
และนกัเรียนไทยท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาททีโ่รงแรมบอลตชุ์ก  เคมพนิสกี ้ กรุงมอสโก  เม่ือวันท่ี  ๔
กรกฎาคมที่ผ่านมา
๑. ๑    คำ
๒. ๒   คำ
๓. ๓   คำ
๔. ๔   คำ

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

๖๖. ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
แสนสาวสรุางคว์รสนมกป็ระดบัดงัดาราแวดลปอ้มพระจนัทร ณ อากาศเรอืงรรังษี

๑. โคลง
๒. ฉันท์
๓. กาพย์
๔. กลอน

   หนา้  ๒๕



 

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

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

๖๘. ข้อใดมีคำอัพภาส
๑. เหมอืนหนึง่นำ้พลอยพรอ้ยอยู่พรายพราย
๒. พระพายรำเพยพดัมารีเ่ร่ือยอยู่เฉ่ือยฉิว
๓. พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลัง
๔. ยะเหยาะเหยา่ทุกฝีย่างไมห่ยอ่นหยดุ

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

   หนา้  ๒๖



 

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

๗๐. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้
โลกน้ีมิได้อยู่ ด้วยมณ ี เดยีวนา

ทรายและสิง่อ่ืนมี ส่วนสร้าง
ปวงธาตุต่ำกลางดี ดุลยภาพ
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 ลงล่าง  แลนา
๔. หน่อนเรนทรทิศ ตกด้าว

   หนา้  ๒๗



 

รหสัวชิา  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.  คำประพนัธต์่อไปนีส้ื่ออารมณค์วามรูส้ึกใดของกวี
ฤดใูดกไ็ด้เล่นเกษมสขุ แสนสนกุท่ัวเมืองหรรษา
ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป
จะหาไหนไดเ้หมือนกรุงแลว้ ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส
นับวันแต่จะยับลับไป ที่ไหนจะคืนคงมา

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

๗๕.  ข้อใดไมใ่ช้ภาพพจน์
๑. นี่จนใจไมมี่เท่าข้ีเล็บ ข้ีเกียจเกบ็เลยทางมากลางหน
๒. ถึงห้วยโป่งเห็นธารละหานไหล คงคาใสปลาว่ายคล้ายคล้ายเห็น
๓. เสยีงสนิธดุดุั้นลั่นพลึิก สะท้านสะทึกโถมฟาดฉาดฉาดฉาน
๔. เหมือนนกฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดู คนมาสูซ่่องพกัมันรักษา

   หนา้  ๒๘



 

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

อ่านคำประพนัธ์ตอ่ไปนี ้ แลว้ตอบคำถามขอ้  ๗๖ - ๗๗
(๑) เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน
(๒) คร้ันยามเย็นเห็นเหมือนหนึง่เมฆพลุ่ง เป็นควันฟุ้งราวกับไฟไกลหนักหนา
(๓) ดูเหย้าเรือนหาเหมอืนอยา่งไทยไม่ หลังคาใหญ่พื้นเล็กเป็นโรงผี
(๔) เราเป็นมนษุย์สุดรักต้องลักพา เหมือนอินทราตรึงส์ตรัยเป็นไรมี

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

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

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

   หนา้  ๒๙



 

รหสัวชิา  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. จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี้
๓. มาถามไถไ่ล่เอากจิจา คือจะปรารถนาสิ่งใด
๔. เป็นไฉนมาอยู่รักษาด่าน ไมยราพขุนมารโมหันธ์

   หนา้  ๓๐


