


รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑. ตามธรรมชาตขิองภาษา  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทัว่ไปของภาษา
๑. ครูประจำชั้นกวกัมือเรียกเดก็นกัเรียนไปเขา้แถวที่สนาม
๒. คำวา่  “บตัรเตมิเงนิ”  เป็นคำประสมทีใ่ชใ้นภาษาไทยไมน่านนกั
๓. คุณวมิลเล่าวา่ลูกสาวอาย ุ ๒  ขวบพดูเกง่ข้ึน  ใชป้ระโยคไดย้าวกวา่เมื่อก่อนมาก
๔. เด็กชายทองไมส่ามารถออกเสยีงคำภาษาองักฤษทีมี่เสียงตวั  S  สะกดได้

เพราะเสยีงสะกดนีไ้ม่มีในภาษาไทย

ใช้คำประพนัธ์ตอ่ไปนีต้อบคำถาม  ข้อ  ๒ - ๕
ก. จะหาจันทน์กฤษณานั้นหายาก
ข. เหมือนคนมากมด่ืีนนบัหมืน่แสน
ค. จะประสงค์องค์ปราชญ์ก็ขาดแคลน
ง. เสมอแม้นจันทน์แดงแรงราคา

๒. ข้อใดไมมี่เสยีงวรรณยกุตโ์ท
๑. ข้อ  ก ๒. ข้อ  ข
๓. ข้อ  ค ๔. ข้อ  ง

๓. ข้อใดมีเสียงสระประสม
๑. ข้อ  ก ๒. ข้อ  ข
๓. ข้อ  ค ๔. ข้อ  ง

๔. ข้อใดมีอักษรกลางน้อยท่ีสุด
๑. ข้อ  ก ๒. ข้อ  ข
๓. ข้อ  ค ๔. ข้อ  ง

   หนา้  ๒
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๕. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
๑. ข้อ  ก
๒. ข้อ  ข
๓. ข้อ  ค
๔. ข้อ  ง

๖. คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ
๑. ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆ บอๆ
๒. คนท่ีทำความผดิกต็อ้งหลบๆ ซอ่นๆ ไม่ใหต้ำรวจจบัได้
๓. เหตกุารณท่ี์เกิดข้ึนสดๆ ร้อนๆ ทำใหฉั้นตกใจไมห่าย
๔. ผู้หญงิสาวไมค่วรกลับบา้นดกึๆ ดืน่ๆ จะไมป่ลอดภยั

๗. ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง
๑. แม่เร่งรัดใหลู้กแตง่ตวัเร็วๆ  เพราะวนันีลู้กต่ืนสาย
๒. พรุ่งนี้เช้าหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี
๓. หนา้หนาวอากาศบนยอดดอยเยน็เยอืก  จับขั้วหวัใจ
๔. ฝีมือในการทำอาหารของรา้นนี้ตกตำ่  ลูกค้าจงึลดลงอยา่งมาก

๘. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่
๑. ทางข้าม ทางด่วน ทางผ่าน ทางหลวง
๒. ยาเขียว ยาชา ยาธาตุ ยาเรือ
๓. ของเกา่ ของโจร ของรอ้น ของไหว้
๔. น้ำกรด น้ำเกลือ น้ำข้าว นำ้เหลอืง
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๙. ข้อความตอ่ไปนีมี้คำประสมกีค่ำ  (ไม่นับคำซำ้)
ในนำ้มันพชืมีสารตา้นอนมูุลอิสระทีเ่รารูกั้นดคืีอวิตามนิอี  แตน่ักวิทยาศาสตร์

ญีปุ่่นไดค้้นพบสารตา้นอนมูุลอิสระที่สำคญัอกีชนดิหนึง่  คือ  โอรซีานอล  สารนี้พบ
มากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว

๑. ๓ คำ ๒. ๔ คำ
๓. ๕ คำ ๔. ๖ คำ

๑๐. ข้อใดมีคำสมาสที่มีการสร้างคำต่างจากคำอื่นอยู่ด้วย
๑. อาศรมบท กัลปพฤกษ์
๒. อรรถศาสตร์ สัญประกาศ
๓. ชาติวุฒิ นิธินาถ
๔. มุนินทร์ คุรุภัณฑ์

๑๑. ข้อใดไมมี่คำสมาส
๑. มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี พัดโบกพัชนี
๒. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบุรีก็ปรีดา
๓. ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สถาวร
๔. เร่งพลโยธาพานรนิทร์ เร่งรัดหัสดิน

๑๒. ข้อใดมีคำสะกดผิด
๑. แม่ครัวซื้อปลากะพงมาทอดน้ำปลา
๒. ดอกอตุพดิเวลาบานจะสง่กล่ินเหมน็
๓. สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าหายากในปัจจุบัน
๔. ชาวต่างประเทศบางคนชอบเลี้ยงแมวสีสวาท
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๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
๑. ปริซึม แกรนติ แคลเซีย่ม
๒. ชิมแปนซี โคบอลต์ แค็ปซูล
๓. เคาน์เตอร์ โซเดียม ไดนาไมท์
๔. โอเอซิส ทังสเตน เซลลูโลส

๑๔. ข้อใดไม่ปรากฏในคำอธิบายศัพท์ในพจนานุกรมต่อไปนี้

๑. ชนิดของคำ
๒. ตัวอย่างการใช้คำ
๓. คำที่เขียนต่างไป
๔. คำอธิบายศัพท์

๑๕.  คำประพนัธ์ตอ่ไปน้ีมีคำยืมภาษาตา่งประเทศกีค่ำ  (ไม่นบัคำซำ้)
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร จงเพิม่พูนภาวนารกัษาธรรม์

๑. ๗ คำ
๒. ๘ คำ
๓. ๙ คำ
๔. ๑๐ คำ

ตะปู  น.  สิง่ท่ีทำดว้ยโลหะ  มีปลายแหลม  หัวมนแบน  ขนาดตา่งๆ กัน
สำหรบัตรงึสิง่อ่ืนใหแ้นน่  โดยใชค้้อนเปน็ตน้ตอกลงไป,  ตาป ู ก็เรียก
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๑๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
๑. ภาพยนตรก์าร์ตูนสมยัน้ีดูแล้วไม่สบายตาเหมอืนสมยัก่อน
๒. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด
๓. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม
๔. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้

๑๗.  ข้อใดมีศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
๑. อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์
๒. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์
๓. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี
๔. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์

๑๘. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. ความคิดของเด็กคนนี้หลักแหลมทีเดียว
๒. บางคนบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วอยู่ท้องดี
๓. คนขายของพดูจนออ่นใจ  แมบ่้านกยั็งไมย่อมซือ้
๔. เขานดักบัฉนัหลายครั้งแลว้  แตมี่อันตอ้งแคลว้คลาดกนัทกุที

๑๙. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
๑. เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขามักจะมีขนมติดตัวไปด้วย
๒. คนขับรถไม่ติดใจเอาความกับคนบ้าที่ขว้างปารถของเขา
๓. ช่างไฟฟ้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ฉันเรียบร้อยแล้ว
๔. กองทหารกำลงับกุเข้าโจมตแีละรบตดิพนักันกวา่  ๓  วันแลว้
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๒๐.  ข้อความตอ่ไปนีมี้คำสนัธานและคำบพุบทกี่คำ  (นบัคำซำ้)
นำ้เปน็องค์ประกอบสำคญัตอ่ร่างกายของมนษุย์  และทำใหเ้ราสามารถดำเนนิ

 ชีวิตอยูไ่ด้  ถา้ร่างกายขาดนำ้เราจะไมส่ามารถดำรงชวิีตอยูไ่ด้เลย

๑. สนัธาน ๒ คำ บุพบท ๑ คำ
๒. สนัธาน ๒ คำ บุพบท ๒ คำ
๓. สนัธาน ๑ คำ บุพบท ๒ คำ
๔. สนัธาน ๑ คำ บุพบท ๑ คำ

๒๑.  ข้อใดใชค้ำลักษณนามไมถ่กูต้อง
๑. คุณปู่เหลาไมเ้รียวไว้หลายกิง่  หลานๆ จงึไมก่ล้าซนมาก
๒. ในสนามเดก็เล่นท่ีโรงเรยีนเรามไีม้ล่ืนใหเ้ด็กๆ เล่นหลายชดุ
๓. วันจนัทร์ใหน้กัเรียนนำไมอั้ดมาคนละแผน่  ครูจะสอนฉลไุม้
๔. พี่ชายเดินนับไม้หมอนรถไฟได้หลายท่อนแล้ว

๒๒.  ข้อความตอ่ไปนีมี้คำนามและคำกรยิาหลกัอย่างละกี่คำ  (ไม่นับคำซำ้)
  กิจกรรมนั้นเปน็ของด ี แตส่ถาบนัอดุมศกึษาไมไ่ด้ตั้งขึ้นสำหรบัรบั

  นักศึกษาเพือ่ทำกจิกรรม  กิจกรรมมีไว้ใหน้ักศึกษาใชเ้วลาวา่งทำประโยชน์
  และเปลี่ยนบรรยากาศ

๑. นาม     ๗     คำ  กริยา ๘ คำ
๒. นาม     ๖     คำ  กริยา ๘ คำ
๓. นาม     ๗    คำ  กริยา ๗ คำ
๔. นาม     ๖     คำ  กริยา ๖ คำ
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๒๓.   ข้อใดไมใ่ชป่ระโยคความเดยีว
๑. ผลไม้เมืองหนาวหลายชนดิจะมีน้ำตาลฟรกัโทสมากกวา่ผลไม้เมืองร้อน
๒. ภาวะไขมันไตรกลเีซอไรด์ในเลอืดสูงเกิดจากการรบัประทานนำ้ตาลฟรกัโทส

มากเกินไป
๓. การควบคุมอาหารมีความสำคัญมากเพราะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว
๔. การลดไขมนัไตรกลเีซอไรดใ์นขัน้แรกควรจะควบคมุอาหารโดยเฉพาะอาหาร

กลุ่มแป้ง

๒๔.   ข้อใดเปน็ประโยคความซอ้น
๑. ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากทั้งในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
๒. โลกของอนิเทอร์เน็ตมีสารประโยชน ์ ความบนัเทิง  ความรู ้ และการสือ่สาร

มากมาย
๓. ทุกวันนีเ้ราจะสงัเกตเหน็วา่มอิีนเทอร์เนต็คาเฟแ่ฝงอยูใ่นธรุกิจหลายประเภท
๔. ในรา้นอาหาร  โรงแรม  สปา  หา้งสรรพสนิคา้  และโรงพยาบาลบางแหง่มมุีม

ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งนั้น

๒๕.   ข้อใดเปน็ประโยคสมบรูณ์
๑. หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีน
๒. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติก
๓. การแขง่ขันยิมนาสตกิอย่างตอ่เน่ืองและการสนบัสนนุสง่เสรมิจากรฐั
๔. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่อง
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๒๖.  ประโยคในขอ้ใดใชค้ำฟุ่มเฟอืย
๑. เขาคงจะหูแว่วได้ยินไปเองว่าฉันเรียกเขา
๒. สาววยัรุ่นบางคนชอบสวมสรอ้ยเล็กๆ ท่ีข้อเท้า
๓. ครีมน้ีมีสรรพคณุในการทีจ่ะทำการลบเลอืนรอยแผลเปน็
๔. นกัข่าวรุมล้อมนายกรฐัมนตร ี เพ่ือสัมภาษณเ์ร่ืองเคร่ืองบนิตก

๒๗.   ข้อใดใชภ้าษากำกวม
๑. ผู้ป่วยถูกย้ายไปจากห้องพิเศษ
๒. เจ้าหน้าที่เข็นรถคนไข้ออกไปแล้ว
๓. ผู้ท่ีบาดเจบ็เลก็นอ้ย  แพทยอ์นญุาตใหก้ลับบา้นได้
๔. เม่ือท่านประสงคจ์ะใชบ้รกิารของโรงพยาบาล  โปรดทำตามขัน้ตอน

๒๘.   สำนวนในขอ้ใดมคีวามหมายตา่งจากกลุม่
๑. ปากว่าตาขยิบ
๒. ปากเหยี่ยวปากกา
๓. ปากหวานก้นเปรี้ยว
๔. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

๒๙.  สำนวนในข้อใดใช้เติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้ไม่ได้
“ฉันเตอืนเธอแลว้ว่าอยา่ไปทะเลาะกบัคนเลวๆ อย่างนัน้   มีแตผ่ลเสยี

 เหมอืนเธอ ..................................”
๑. เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง
๒. เอาทองไปรูก่ระเบือ้ง
๓. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
๔. เอาพมิเสนไปแลกกบัเกลือ

   หนา้  ๙



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๐.  ข้อใดใชส้ำนวนตา่งประเทศ
๑. แม่ของฉันถกูลอตเตอรีบ่่อย
๒. นิตยสารที่ออกใหม่ขายดีเป็นพิเศษเพราะถูกใจวัยรุ่นมาก
๓. ก้องภมิูใจมากทีถู่กเลือกใหเ้ป็นผู้แทนของโรงเรยีนไปประกวดสนุทรพจน์
๔. คนท่ีถกูผ้ึงจำนวนมากรมุตอ่ยอาจตายเพราะหลอดลมบวมจนหายใจไมอ่อก

๓๑.  ขอ้ใดใชภ้าษาตา่งระดบักบัขอ้อ่ืน
๑. ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็ม
๒. อาหารรสเคม็จะมีรสชาตถูิกปากมากกว่าอาหารรสจดืๆ
๓. คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืด
๔. ผู้ประกอบกจิการอาหารจงึเลือกใช้เกลือโพแทสเซยีมแทน

๓๒.   ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้พชัรกิตยิาภา....................โดยรถพระทีน่ัง่จาก

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน  พระราชวงัดสุติ  ไป....................ในงาน  “มัดหมีมั่ดใจเดก็”
ณ  บรเิวณสวน  โรงแรมแชงกรลีา

๑. เสด็จ ทรงเปน็ประธาน
๒. เสด็จ ทรงเป็นองค์ประธาน
๓. เสด็จฯ เปน็ประธาน
๔. เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

   หนา้  ๑๐



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๓.   พาดหวัข่าวข้อใดไม่แสดงความเหน็
๑. ทีมเศรษฐกจิเร่งมือฉุดความเชือ่ม่ันตา่งชาติ
๒. ผวาการเมืองระหว่างประเทศถึงจุดเดือด
๓. สนิคา้โภคภณัฑร่์วงระนาว  นกัเก็งกำไรหงอย
๔. ผิดคาดตลาดหุ้นอเมรกัินพุ่งทะยานกวา่  ๔๘๐  จดุ

๓๔.   ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นคำประพนัธช์นดิใด
ข้าไหวพ้ระบาทสามองค์พระอศิวรผูท้รงอุสภุราชฤทธิร์อนขา้ไหวพ้ระนารายณ์

ส่ีกรทรงครุฑเขจรจะปราบอรนิทร์เรืองรงค์

๑. กาพย์
๒. กลอน
๓. โคลง
๔. ฉันท์

๓๕.   ข้อความตอ่ไปนี้ขาดขอ้มูลใดเกี่ยวกับเทศกาลอาหาร
ล้ิมลองความอรอ่ยอย่างหลากหลายของ  “เม่ียงหลากรส”  เช่น  เม่ียงผกัโขม

เม่ียงปลาดกุ  และอกีมากมาย  ท่ีหอ้งอาหารครวัคุณชาย  โรงแรมเมอืงหลวง
ถนนบรมราชชนน ี ตลอดเดอืน

๑. สถานที่จัดงาน
๒. เวลาที่แน่นอน
๓. ชื่องาน
๔. ตัวอย่างอาหาร

   หนา้  ๑๑



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๖.  ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้
ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน

ความจรงิงานทกุอย่างหรอืการอยูเ่ป็นสงัคมยอ่มต้องมีความแยง้กัน  ความคดิ
ตา่งกนัไม่เสียหาย  แตอ่ยู่ท่ีจิตใจของเรา  ถา้เราใชห้ลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใชปั้ญญา  การแยง้ตา่งๆ ย่อมเป็นประโยชน์

๑. การไม่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดความสามัคคี
๒. ตามปกติทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งกัน
๓. ความขัดแย้งอาจเป็นประโยชน์หากเรารู้จักแก้ไขด้วยปัญญา
๔. หลักวิชาและความปรองดองสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ทุกอย่าง

๓๗. คุณสชัุยบอกลกูค้าวา่  “บางคนบอกผมวา่อยากจะตดิตั้งกา๊ซเอน็จวีี  แตก่ลัวจะมี
  ปัญหาอืน่ๆ ตามมา  ความจรงิแลว้ถ้ารถของคณุไดรั้บการตดิตัง้ดว้ยอุปกรณ์ทีไ่ด้
  มาตรฐานโดยคนตดิตัง้ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ละก็  รับรองไมมี่ปัญหาอื่นๆ
  ตามมา”

ข้อใดตรงกับคำกล่าวของคุณสุชัย
๑. อย่าเพิ่งกลวั   ถา้ยงัไมไ่ด้ลองตดิตัง้
๒. ไม่มีปัญหา  ถา้ผู้เช่ียวชาญตดิตัง้ใหต้ามมาตรฐาน
๓. อย่าลังเลใจ   เชิญตดิตัง้ไดทั้นที
๔. ไม่มีปัญหา   แต่ตอ้งใหเ้ราตดิตัง้ให้

   หนา้  ๑๒



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๓๘.   ข้อใดเปน็สาระสำคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้
คนสว่นใหญไ่ม่ค่อยรู้ตวั  ยังคงอยากไดอ้ะไรท่ีมากขึน้ๆ ไม่ว่าจะเปน็เงนิทอง

เกียรตยิศชือ่เสยีง  หรอืความรกั  และกมั็กจะไมไ่ด้ดังใจนกึ  ความทกุข์กย่ิ็งมีมากขึน้
ตามวัยที่มากขึ้นด้วย

๑. คนเราเมือ่อายุมากข้ึนก็ย่อมมีความอยากไดม้ากข้ึนตามวยั
๒. ถ้าคนเรามีความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะยิ่งมีความทุกข์
๓. คนสว่นใหญอ่ยากไดข้องบางอยา่งแลว้ไม่ได ้  จึงเกิดความทกุข์ใจ
๔. ส่วนใหญ่ความทุกข์ของคนเกิดจากความอยากได้เงินทองเกียรติยศ

๓๙.  ข้อใดไมอ่าจอนมุานไดจ้ากขอ้ความตอ่ไปน้ี
วันนีไ้ด้รับคำสัง่ใหย้้ายทีน่ั่งทำงานไปอยูใ่กล้ๆ  เจ้านาย  คงตอ้งเหนือ่ยแนเ่ลย

 ถา้ตอ้งเกรง็อยู่ตลอดเวลาทำงาน

๑. ผู้พูดกลัวเจ้านาย
๒. ผู้พูดไม่อยากทำงานหนัก
๓. ผู้พูดรู้ว่าเจ้านายดุ
๔. ผู้พูดไม่อยากเครียดเวลาทำงาน

   หนา้  ๑๓



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๐.  ข้อใดไมอ่าจอนมุานไดจ้ากขอ้ความตอ่ไปน้ี
ในงานวนั  “สขุภาพด”ี  เชิญตรวจสขุภาพฟรสีำหรบั  ๔  โรคทีใ่กลต้วัคน

  เมืองกรุง  คือ  โรคหวัใจ  โรคอว้น  โรคเครยีด  และโรคภมิูแพ้

๑. คนกรงุเทพฯ สว่นหนึง่เปน็โรคอว้น
๒. คนกรงุเทพฯ เป็นโรคเครยีดไดง้า่ย
๓. คนกรงุเทพฯ เป็นคนทีมี่โรคมากกวา่คนเมอืงอืน่
๔. ผู้คนมกัเป็นโรคภมิูแพเ้พราะความแออดัในเมอืงกรุง

๔๑.  ข้อใดไม่อาจอนมุานไดจ้ากขอ้ความตอ่ไปนี้
คุณแมมั่กพูดเสมอวา่มีเพ่ือนด ี ทุกคนมนี้ำใจ  เก้ือกูล  ช่วยเหลือกัน  คุณแมพ่บปะ

  สงัสรรค์  นดักินข้าวกับเพือ่นๆ เป็นประจำ  ย่ิงตา่งคนตา่งเกษยีณแลว้ก็มีเวลาวา่ง
  มากขึน้

๑. แมเ่ป็นคนมมีนษุยส์ัมพนัธด์ี
๒. เพื่อนของแม่ไม่ต้องทำงานประจำ
๓. แมไ่ปทัศนาจรกบัเพือ่นๆ บอ่ยๆ
๔. เพื่อนของแม่ต่างดูแลทุกข์สุขกัน

   หนา้  ๑๔



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๒.   ข้อใดเปน็จดุประสงคข์องผู้เขียนข้อความตอ่ไปน้ี
โลกมีลักษณะคล้าย หนงัสอื

อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้
เร่ิมท่องเที่ยวนั่นคือ เร่ิมอ่าน
เที่ยวหนึ่งหน้าหนึ่งให้ เร่ืองรู้ต่างกัน

๑. ส่งเสริมให้รักการอ่าน
๒. เปรียบเทียบโลกกับหนังสือ
๓. สนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยว
๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

๔๓.   ข้อใดเปน็จดุประสงคข์องผูเ้ขียนข้อความนี้
เส้นใยอาหารหรอืท่ีเรียกว่าไฟเบอร์  แม้จะไม่ใช่สารอาหารแตเ่ป็นสิง่จำเปน็ตอ่

ร่างกาย  มีอยู่มากในพชื  ผัก  ผลไม้  ธัญพชืต่างๆ  ในพชืแตล่ะชนดิจะมปีริมาณและ
ชนิดของเสน้ใยอาหารตา่งกนั  เพือ่ใหร่้างกายไดรั้บเสน้ใยอาหารอยา่งสมำ่เสมอจงึ
ควรรับประทานอาหารทีป่รุงและประกอบดว้ยผักเป็นประจำ  และควรรบัประทาน
ผลไม้สดซึง่จะใหเ้ส้นใยอาหารมากกวา่การดืม่น้ำผลไม ้ นอกจากนีค้วรรับประทาน
อาหารประเภทถัว่เมล็ดแหง้  และขา้วซอ้มมือเป็นประจำ

๑. ใหข้้อมูลเก่ียวกับแหลง่อาหารทีม่ีไฟเบอรจ์ำนวนมาก
๒. อธิบายประโยชนข์องเสน้ใยอาหารประเภทพชื  ผัก  ผลไม้
๓. แนะนำอาหารที่ทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์อย่างต่อเนื่อง
๔. เชิญชวนให้คนทุกวัยรับประทานผลไม้สดแทนการดื่มน้ำผลไม้

   หนา้  ๑๕



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ใหใ้ชข้้อความตอ่ไปนีต้อบคำถาม  ข้อ  ๔๔ - ๔๕
๑)  ปัจจบุันหตัถกรรมทีผ่ลิตจากกระดาษเสน้ใยพชืกำลงัไดรั้บความนยิมอย่าง

กว้างขวาง  นอกจากกระดาษสาแลว้  ยังมีเส้นใยจากพชือ่ืนๆ อีก  เช่น  ใยสบัปะรด
กาบกลว้ย  เปลือกข้าวโพด  มูลช้าง  ฟางขา้ว  ผักตบชวา  ฯลฯ  /  ๒)  เพราะเปน็
ผลิตภัณฑ์ทีแ่ลเหน็ความสวยงามของเสน้ใยจากธรรมชาต ิ/  ๓)  วัสดจุากธรรมชาติ
เหล่านีมี้อยู่มากมายในเมอืงไทย  เป็นการเพิม่มูลค่าดว้ยวิธีง่ายๆ  จากภมิูปัญญา
ท้องถิน่  /  ๔)  ลงทนุนอ้ย  เกิดประโยชน์ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  มกีารสรา้งงานสรา้งรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น

๔๔.   สว่นใดเปน็สาระสำคญัของขอ้ความขา้งตน้
๑. สว่นที ่ ๑     และ    ๒
๒. สว่นท่ี  ๒    และ    ๓
๓. สว่นท่ี  ๓    และ    ๔
๔. สว่นที ่ ๑    และ    ๔

๔๕.   ผู้เขียนมุง่จะสนบัสนนุการพฒันาในดา้นใด
๑. การผลิตกระดาษจากเสน้ใยธรรมชาติ
๒. ศิลปะของงานหตัถกรรม
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. อาชีพของชุมชน

   หนา้  ๑๖



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๖.  ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด
๑)  พลาสตกิเป็นวัสดท่ีุจำเปน็ตอ้งใชใ้นชวิีตประจำวนั  /  ๒)  ภาชนะพลาสตกิ

นยิมใชบ้รรจสุิ่งของตา่งๆ ไม่ว่าร้อนหรอืเย็น  /  ๓)  ข้อเสยีของพลาสตกิคือย่อยสลาย
ช้าและยงัมีผลทำใหโ้ลกรอ้นย่ิงข้ึน  /  ๔)  ขยะพลาสตกิท่ีลอยในมหาสมทุรมีจำนวน
ถงึ  ๔๖,๐๐๐  ช้ินตอ่  ๒.๖  ตารางกโิลเมตร

๑. สว่นที ่ ๑     และ    ๒
๒. สว่นท่ี  ๑     และ    ๓
๓. สว่นท่ี  ๒     และ    ๔
๔. สว่นท่ี  ๓     และ    ๔

๔๗.   ข้อใดทีข้่อความตอ่ไปนีไ้มไ่ดก้ล่าวถงึ
ผลิตภัณฑ์ปโิตรเคมช่ีวยใหเ้รามขีองใชท่ี้นิ่มข้ึน  เบาขึน้  ยืดหยุน่และทนทาน

   ย่ิงข้ึน  สามารถทำรปูแบบและสสีนัไดห้ลากหลายดงัใจ  สามารถใชแ้ทนวสัดุ
  ธรรมชาต ิ เช่น  ไม้  ซึง่เปน็ทรพัยากรธรรมชาตท่ีินับวนัจะรอ่ยหรอลงไปทกุที

๑. ข้อเดน่ของผลติภณัฑปิ์โตรเคมี
๒. ประโยชนข์องผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี
๓. ประเภทของผลติภัณฑปิ์โตรเคมี
๔. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

   หนา้  ๑๗



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๔๘.   จากขอ้ความตอ่ไปนี ้ ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้อง
ทุกคนมีความสามารถตามความถนดัของตน  เขายอ่มสบายใจเมือ่ไดอ้ยู่ในวงการ

ท่ีนยิมความถนดัของเขา  เพราะทำใหเ้ขาเปน็คนเดน่  มีความสำคญัในวงการนัน้
แต่เขาจะรู้สึกด้อยเม่ือเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา

๑. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ
๒. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ
๓. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน
๔. คนที่มีความสามารถอาจรู้สึกด้อยเม่ือขาดคนยกย่อง

ใช้ข้อความตอ่ไปนีต้อบ  ข้อ  ๔๙ - ๕๐
ไข้หวัดใหญพ่บมากทกุอาย ุ โดยเฉพาะในเดก็จะพบมากเปน็พเิศษ  แตอั่ตรา

การตายมกัจะพบในผูป่้วยท่ีมีอายุมากกวา่  ๖๕  ปี  หรอืผู้ท่ีมีโรคประจำตวั  เช่น
โรคหวัใจ    โรคปอด    โรคไต    เป็นตน้

การฉดีวคัซนีเปน็วธีิท่ีป้องกนัไดผ้ลมากทีส่ดุ  สามารถลดอตัราการตดิเชือ้
ลดอตัราการนอนโรงพยาบาล  ลดโรคแทรกซอ้น  และลดการหยดุงาน

ไข้หวัดเป็นการตดิเช้ือไวรัสท่ีทำใหเ้กิดอาการนำ้มูกไหล  มีไข้ไม่สงู  ส่วนไข้
หวัดใหญเ่ป็นการตดิเช้ือของระบบทางเดนิหายใจ  ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผูป่้วย
จะมอีาการคอ่นขา้งเรว็  ไข้สูงกวา่ไข้หวัด  ปวดศรีษะอยา่งรนุแรง  ปวดกลา้มเนือ้
อ่อนเพลีย

   หนา้  ๑๘



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
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๔๙.  ข้อความขา้งตน้ไมไ่ด้กล่าวถงึเรื่องใด
๑. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
๒. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่
๓. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้
๔. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

๕๐.  ข้อใดกล่าวไมถู่กต้องตามขอ้ความขา้งตน้
๑. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ
๒. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ
๓. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด
๔. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้

อ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบ  ข้อ  ๕๑ - ๕๓
  ผู้เช่ียวชาญดา้นสิ่งแวดลอ้มกล่าววา่ภาวะโลกรอ้นไม่ไดก่้อใหเ้กิดความหายนะ

 เพียงอย่างเดยีว  แตจ่ะมีประเทศในแถบซกีโลกเหนอืท่ีสามารถประหยดัพลงังานจาก
 การทำความรอ้นไดม้ากข้ึน  นักเดินเรือสามารถใชท้างลดัไปข้ัวโลกเหนอืได้เพราะ
 นำ้แขง็ละลาย  พืน้ท่ีป่าไม้ในโลกอาจขยายตวัข้ึน  ในบางประเทศ  เช่น  แคนาดา
 รัสเซยี  ยุโรปเหนอื  และมองโกเลยี  มีแนวโนม้ว่าจะไดรั้บประโยชน์จากภาวะโลกรอ้น
 มากทีส่ดุ  คือจะไดรั้บผลผลติทางเกษตรเพิม่ข้ึน  เพราะนกัวิจัยจำนวนมากเชือ่ว่า
 หากโลกอุน่ขึน้  พื้นท่ีเพาะปลกูก็จะเกิดมีทางขัว้โลกเหนอืมากขึน้  แตก็่ไม่ได้
หมายความวา่จะไมมี่สิง่เลวร้าย  อันเปน็ผลจากภาวะโลกรอ้นเกิดขึน้ในประเทศ
เหล่าน้ี

   หนา้  ๑๙



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
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๕๑.  ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง
๑. ประเภทของผลผลติทางเกษตรที่จะบงัเกดิขึน้
๒. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นท่ีประเทศเหลา่น้ีได้รับ
๓. รายช่ือท้ังหมดของประเทศทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากภาวะโลกรอ้น
๔. ตวัอย่างประโยชนท่ี์ประเทศทางซกีโลกเหนอืจะไดรั้บจากภาวะโลกรอ้น

๕๒.   ข้อความท่ีว่า  “หากโลกอุน่ข้ึน  พื้นทีเ่พาะปลกูก็จะเกิดมีทางขัว้โลกเหนอืมากขึน้”
  มีความหมายตามขอ้ใด
๑. การมีพ้ืนท่ีเพาะปลกูเป็นปรากฏการณต์ามธรรมชาติ
๒. ผลผลิตทางการเกษตรขึน้อยูกั่บสภาพภมิูอากาศเปน็สำคญั
๓. เม่ืออากาศอุน่ข้ึน  พื้นทีซ่ึ่งเคยหนาวจดัจะมผีลผลิตเปลีย่นไป
๔. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตรอ้นเดมิจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว

ซ่ึงกลายเปน็เขตร้อน

๕๓.   ข้อใดไมอ่าจอนมุานไดจ้ากขอ้ความขา้งตน้
๑. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซกีโลกเหนอืจะสะดวกขึน้เม่ืออากาศ

อุ่นข้ึน
๒. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้
๓. แม้ประเทศเหลา่นีจ้ะประสบความสญูเสยีจากภาวะโลกรอ้น  แตก็่จะไดป้ระโยชน์

จากภาวะความร้อนนั้นด้วย
๔. ชีวิตความเปน็อยู่ของผู้คนจะเปลีย่นไป  เพราะไมคุ้่นเคยกบัการเพาะปลกูพืชผล

ท่ีอยู่ในเขตรอ้นมาก่อน

   หนา้  ๒๐
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๕๔.   ในขอ้ความตอ่ไปน้ี  ก.  คืออะไร
“ก.  ทำจากถัว่เหลอืงท้ังเมลด็ซึง่มีจมูกถ่ัวเหลอืง
  ก.  มีแคลเซยีมสงูและมวิีตามนิดี
  ก.  มีรสอร่อยและมกีล่ินหอมของงาดำ
  ก.  ทุกหยดใหคุ้ณคา่ทางโภชนาการ”

๑. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๒. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ
๓. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง
๔. อาหารเสริมท่ีทำจากงาดำ

๕๕.   การฟงัในขอ้ใดมจีุดมุ่งหมายตา่งกบัขอ้อ่ืน
๑. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล
๒. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง
๓. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด
๔. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์

   หนา้  ๒๑
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๕๖. วินยัฟังรายการวทิยุ  มีข้อความตอนหนึง่ว่า  “ตลอดชวิีตท่ีผ่านมาเราจะรูส้กึว่าเรา
ยังมีไม่พอ  ต้องมีนัน่มีนีเ่สียก่อน  แลว้เราจะอิม่จะเตม็  สิ่งหนึง่ท่ีเราไมเ่คยไดรั้บการสอน
ก็คือ  ไม่วา่เราจะพฒันาความสามารถในการหาเงนิทอง  หาของ  หาความรกัใหไ้ดม้าก
สกัเท่าใดกต็าม  นำ้ในแกว้ไม่มีวันเตม็  เพราะความอยากในใจเราไมเ่คยหยดุ”  หลงัจาก
ฟังแลว้  เขาบอกกบัตนเองวา่  ผู้พูดตอ้งการใหค้นเราลดความตอ้งการของตวัเองลงเพือ่
ความสุขในชีวิต

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

๕๗.   ข้อใดเปน็คำพดูทีป่ระธานในทีป่ระชุมควรใช้เม่ือต้องการจะสรปุความเหน็
๑. วันนีเ้ราไดใ้ชเ้วลาในการอภปิรายกนัมายดืเย้ือพอสมควรแลว้  ผมคิดว่าเราควร

ตัดสินใจได้แล้ว
๒. ความคดิเหน็ของผูเ้ข้าประชมุทุกท่านลว้นนา่สนใจ  ผมจงึคดิวา่จะรบัไว้พจิารณา

ในโอกาสต่อไป
๓. ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีผู้เข้าประชุมได้เสนอมามมีากพอที่เราจะตดัสนิใจได ้ ผมจึงขอ

ประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา
๔. การประชมุคร้ังนีเ้ราไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กท่านแสดงความคดิเหน็อย่างจใุจ  ผมจึง

ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น

   หนา้  ๒๒
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๕๘.   คำพดูในขอ้ใดไมมี่ความหมายเชงิตำหนิ
๑. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน
๒. กระเป๋าใบนี้จะเกที๋เดียว  ถ้าหากใบเลก็กว่านีส้ักหนอ่ย
๓. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ
๔. ฝีมือทำอาหารของคุณทำให้ฉันไม่ต้องหาวิธีลดน้ำหนักเลย

๕๙. ดาราหญงิผูห้นึง่แสดงบทรา้ยไดส้มจรงิจนผูดู้บางคนเกลยีด  เธอไปซือ้ของตาม
  ตลาดแมค้่ากไ็ม่ขายให ้ สุดากบัลกูสาวอาย ุ ๑๐  ขวบ  ดูละครท่ีดาราผูน้ี้แสดง
  สุดาจะคยุกับลูกเสมอเวลาดโูทรทศัน์

คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง
๑. ยายคนนีใ้จรา้ยมาก  ลูกไม่ควรเอาอยา่ง
๒. ลูกอย่าไปเกลยีดเขาเลย  เขาแสดงไปตามบทบาทเทา่นัน้
๓. แมว่่าเราเลกิดูละครเรือ่งนีเ้ถอะ  คนอะไรรา้ยจนทนไมไ่หวแลว้
๔. ลูกตอ้งเขา้ใจนะวา่นี่เป็นการแสดง  ลูกดเูขาแลว้ลองคดิดวู่าทำตวัอย่างนัน้

เหมาะไหม

๖๐. จากขอ้ความตอ่ไปนี ้  คำใดไมส่ามารถใชเ้ป็นคำหลกัในการสบืค้นขอ้มูลจาก
อินเทอรเ์นต็เรือ่ง  พายงุวงชา้ง

พายงุวงชา้งมช่ืีอเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า  พายนุาคเลน่นำ้  หรอืพวยนำ้  ในทอ้งถิน่
บางแหง่เรียกว่า  ลมงวง  หรอืลมหัวกุด

๑. งวงช้าง ๒. พวยน้ำ
๓. ลมงวง ๔. นาคเล่นน้ำ

   หนา้  ๒๓
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๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน
๑. แผน่ดนิไหวทีม่ณฑลเสฉวน  เป็นเร่ืองธรรมดาๆ ของธรรมชาตท่ีิไม่มีใครคาดถงึ
๒. ผลพวงทีเ่ราขดุเอาทรพัยากรธรรมชาตใิตด้นิข้ึนมาใช ้  ทำใหเ้ปลือกโลกใตด้นิมี

ช่องว่างขึ้นมากมาย
๓. แผ่นดนิไหวทีเ่กิดข้ึนจากนำ้มือคนม ี ๓  อย่างคอื  การทดลองระเบดิปรมาณู

ใตด้นิ  การกกัเก็บนำ้ในเขือ่น  และการระเบดิเหมอืงแร่
๔. ในอนาคตแผน่ดนิไหวจะเกดิมากขึน้และรนุแรงมากขึน้  เพราะแผน่ดนิไหว

แต่ละคร้ังมีผลกระทบต่อเปลือกโลก

๖๒.  รายงานทางวิชาการส่วนใดที่ใช้ภาษาไมเ่หมาะสม
  ๑)  พริกเป็นสมนุไพรทีค่นไทยทกุคนรูจ้กัด ี /  ๒)  นกัวิจยัพบวา่พรกิมีสาร

  แคปไซซนิสงู  สารนีมี้ฤทธ์ิในการลดความเจบ็ปวด  /  ๓)  และชว่ยระบบการยอ่ย
  และการไหลเวยีนของโลหติ  ป้องกันโรคหวัใจ  โรคมะเรง็  /  ๔)  ตอนหลงันกัวิจยั
  ก็พบอกีว่า  สารตวัน้ีมีผลในเรือ่งเพิม่การเผาผลาญไขมนั  ทำใหช่้วยลดนำ้หนกัตัว
  ไดด้ว้ย

๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. ส่วนที ่ ๒
๓. สว่นท่ี  ๓
๔. สว่นท่ี  ๔

   หนา้  ๒๔



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๓.  ข้อความสว่นใดในจดหมายกจิธุระตอ่ไปนีไ้ม่จำเปน็ตอ้งกลา่วถงึ
๑)  ดว้ยชมรมวทิยาศาสตร์จะจดัการแขง่ขันโตว้าทีระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

เนือ่งในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์  ระหวา่งวนัที ่ ๒๐ - ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๑  /
๒)  ซึง่การแขง่ขันโตว้าทีจำเปน็ตอ้งมคีณะกรรมการการตดัสนิเพือ่หาผูช้นะ  /
๓)  ในการนีจ้งึขอเรยีนเชญิท่านเปน็กรรมการตดัสนิการโตว้าทีรอบชงิชนะเลศิ  /
๔)  ในวนัพธุท่ี  ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐  น.  ณ หอ้งประชมุ

๑. ส่วนท่ี  ๑
๒. ส่วนที ่ ๒
๓. สว่นท่ี  ๓
๔. สว่นท่ี  ๔

๖๔.  ประกาศขอ้ใดไมชั่ดเจน
๑. ขายเตยีงผา่ตดั  MIZUHO  สภาพดมีาก  ราคา  ๑๑๐,๐๐๐  บาท

ติดตอ่  โทร.  ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐
๒. รับสมคัรแพทย ์ Part  Time  โรคทัว่ไป  ซอยลาดพรา้ว  ๔๕

ติดต่อนายแพทย์สมชาย
๓. รับสมคัรครูมัธยมต้น  ปริญญาตร ี เอกคณติศาสตร ์ ติดตอ่ท่ี

nmt - school @ hotmail.com
๔. บรรยายพเิศษเรือ่ง  “พน้วกิฤตดว้ยความคดิสรา้งสรรค”์  ๕  ส.ค.  ๒๕๕๑

สอบถามและซือ้บัตรไดท่ี้  Thai Ticket Major  ทุกสาขา

   หนา้  ๒๕



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๕.  ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
ในการประชมุเพือ่จดังานวนัภาษาไทยแหง่ชาตปิระจำป ี ๒๕๕๒  ของสมาคม

  ครูภาษาไทย  ผู้ทำหนา้ท่ีพจิารณาเรือ่งท่ีอยู่ในวาระการประชมุ  ได้อภิปรายเพือ่
  กำหนดแนวการจดักิจกรรมตา่งๆ และเสนอใหผู้้ทำหนา้ทีค่วบคุมการประชมุ
  แตง่ตัง้คณะบคุคลทำหนา้ท่ีจดัแสดงนทิรรศการการประกวดผลงานวชิาการ
  ของครูภาษาไทย

๑. ผู้เข้าประชุม ประธาน คณะอนุกรรมการ
๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ
๓. ผู้เข้าประชุม รองประธาน คณะกรรมการ
๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ

๖๖. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร
๑. วัดโบราณแลตะคุม่ๆ อยู่ในบรรยากาศทีข่มุกขมัว  พระวิหารหลวงดสูงา่สงบ

ทึมทึบด้วยม่านฝนอยู่เนิ่นนาน
๒. หมู่บา้นอนัไกลโพน้มีวัดโบราณอยูใ่นใจกลาง  ถงึงานบญุใหญ ่  ชาวบา้นตา่งพา

กันเดินทางจากบ้านใกล้เคียงเพื่อมาร่วมบุญ
๓. เมืองสามทา้วปรากฏเรือ่งราวในตำนานเกา่ทีจ่ารไวใ้นคมัภีร์ใบลาน  ว่าอยูไ่กลไป

ในหบุเขาหา่งไกล  อันชนตา่งเผา่ไม่เคยเข้าไปถงึ
๔. เมืองอันใหญก่ว้างเปน็ท่ีตัง้ของอารามในพระพทุธศาสนาฝา่ยอรญัวาส ี  เป็นแหลง่

ศึกษาพระไตรปฎิกสำหรบัภกิษจุากเมอืงใกลเ้คียง

   หนา้  ๒๖



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๖๗.  ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีอธิบายตามแบบใด
“โรคอบุตัซิำ้”  เป็นโรคทีก่ลับมาระบาดใหม ่ หลงัจากเคยเกดิข้ึนแลว้หายไป

หรอืพบหลงัจากทีไ่ม่เคยมีการระบาดในพืน้ทีเ่ดิมมาเป็นเวลานาน  เช่น  โรคเทา้ชา้ง
ไข้ทรพิษ  เป็นตน้
๑. นิยาม ๒. ให้ตัวอย่าง
๓. เปรียบเทียบ ๔. กล่าวซ้ำโดยใช้ถ้อยคำอื่น

๖๘.  ข้อใดเปน็การบรรยาย
๑. จงัหวดักาญจนบรีุเชิญชวนใหไ้ปชมงาน  “เมืองประวตัศิาสตร์

ธรรมชาตอัิศจรรย ์ สวรรคน์กัผจญภยั
๒. พลพายตา่งโลต้วัอย่างสะพรบึพรอ้ม  เร้าเรง่ใหเ้รือพุง่โลดไปในสายนำ้

อันเชีย่วกราก
๓. ประชาชนปลอ่ยใจใหไ้หลเล่ือนไปกับกระแสนำ้  ความปราดเปรยีวของเรอื

ระดบัพระกาฬ  และเสยีงพากยอั์นเรา้ระทกึ
๔. สายฝนกระหนำ่หนาวจนเจบ็หนา้  แตไ่ม่สามารถสยบเสยีงเฮทีเ่ป็นจงัหวะของ

คนด ู  ผสานกบัเสยีงฮุยเสียงจว้งของพลพาย

๖๙. ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
ใจคนกเ็หมือนกับกล้องถา่ยรปู  /  ถ้าไม่มีความเอาใจใสห่รือความตัง้ใจ  ก็เหมือน

กับการถา่ยรปูโดยไมไ่ด้ปรับศนูย์ใหด้ ี /  ภาพกไ็ม่ชัด

๑. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๓. ข้อสรุป ข้อสนับสนุน ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสรุป ข้อสรุป ข้อสนับสนุน

   หนา้  ๒๗



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

๗๐.  ข้อใดมวีธีิเสดงเหตผุลต่างกบัขอ้อ่ืน
๑. วิเชียรชอบอากาศบรสิทุธ์ิในตอนเชา้  เขาเลอืกการเดนิไปทำงาน
๒. วิเทศตดิเกมคอมพวิเตอร์  การเรยีนของเขาตกลงมาก
๓. วิวิธแข็งแรงและรปูร่างดดูข้ึีน  เขาเลน่แบดมนิตนัทุกวัน
๔. วิธูมีมนุษยสัมพันธ์ด ี เขาเปน็ท่ีรู้จักของเพือ่นๆ และอาจารยใ์นโรงเรยีน

๗๑.  สำนวนในขอ้ใดมกีารใชเ้หตผุล
๑. ปิ้งปลาประชดแมว
๒. เกลียดตวักินไข่
๓. ตบหัวลูบหลัง
๔. พลั้งปากเสียศีล

๗๒.   ข้อใดเปน็ประเดน็โตแ้ยง้ของขอ้ความตอ่ไปนี้
เด็กเก่งเรียนดมีีความประพฤตเิรียบร้อย  ก็มีโอกาสเสีย่งตอ่พฤตกิรรม

 การเลยีนแบบเกมคอมพวิเตอร์ไดเ้ช่นกัน  เพราะมไีอคิวสูงแตอ่าจมอีีคิวต่ำ
 ควบคมุตนเองไมไ่ด้  รับรู้อารมณ์ตนเองและอารมณ์ผูอ่ื้นไดไ้ม่ดนีกั
 จงึปรับตวัอยู่ในโลกความเปน็จรงิไดย้าก

๑. เด็กฉลาดจะไมมี่ปัญหาจากความรนุแรงในเกมคอมพวิเตอร์
๒. พฤตกิรรมการเลียนแบบเกมคอมพวิเตอรเ์ป็นปญัหาสำคญัของสงัคม
๓. ปัญหาจากเกมคอมพวิเตอรเ์กิดกบัเดก็ท่ีควบคมุตนเองไมไ่ด้
๔. เด็กท่ีปรับตวัอยู่ในโลกความเปน็จรงิไดจ้ะไม่มีปัญหาเรือ่งพฤตกิรรม

การเลียนแบบ

   หนา้  ๒๘



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
วันอาทติยท่ี์  ๒๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๒        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

อ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคำถาม  ข้อ  ๗๓ - ๗๔
ประเทศผูน้ำเขา้ท่ัวโลกสนใจขัน้ตอนการผลติสนิค้ามากขึน้  โดยใชม้าตรการที่

ไม่ใช่ภาษเีป็นข้อกีดกันทางการคา้ดว้ย  เช่น  มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช
และการผลติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  เป็นตน้  ผู้นำเขา้อาจนำประเดน็การเผาตอซงั
หรือฟางขา้วซึง่ทำลายสิง่แวดลอ้มมาเป็นข้อกีดกันทางการคา้ได ้  เกษตรกรจงึควร
ปรับตวั  และพฒันาวธีิการผลติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  เพือ่สรา้งจดุแขง็ใหส้ินค้า
ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

๗๓.   ข้อความขา้งตน้เป็นทรรศนะประเภทใด
๑. ข้อเท็จจริง
๒. คุณค่า
๓. ข้อเท็จจริงและนโยบาย
๔. คุณค่าและนโยบาย

๗๔.   ข้อใดเปน็โครงสรา้งการแสดงทรรศนะตามลำดบั
๑. ที่มา ข้อสนับสนุน ข้อสรุป
๒. ข้อสนับสนุน ข้อสรุป ที่มา
๓. ที่มา ข้อสรุป ข้อสนับสนุน
๔. ข้อสนับสนุน ที่มา ข้อสรุป

๗๕.   ข้อใดมกีารโนม้น้าวใจนอ้ยท่ีสดุ
๑. หอ้งพกัสไตลส์ว่นตวั  พร้อมสระวา่ยนำ้  และโฮมเธยีเตอรทั์นสมยัในหอ้งนัง่เล่น
๒. ห้องพักแบบเดอลุกซ์ในโรงแรมที่ชายหาดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
๓. ห้องพักกว้างขวางในบรรยากาศที่คุณจะประทับใจตลอดไป
๔. ห้องพักในโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสมาชิกในครอบครัว

   หนา้  ๒๙



รหสัวชิา  ๐๑  ภาษาไทย
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๗๖.  ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาที่มีสารโน้มน้าวใจ
๑. โรงเรยีนอนบุาลนำสมยั  ดแูลบตุรหลานของทา่นใหมี้สุขภาพด ี อบอุ่นใจ

ไร้กังวล
๒. การบรหิารกายเปน็กจิกรรมทีมี่ลีลาเชื่องชา้  แตช่่วยการไหลเวยีนของโลหติและ

ทำให้จิตแจ่มใส
๓. รถยกรถขดุปศิาจทรงพลงั  กร้าวแกรง่ทกุพืน้ที ่ ทนทาน  ไม่มีวันตายตลอดการ

ใช้งาน
๔. ละครเร่ืองใหมโ่ดยนกัแสดงมอือาชพี  เนื้อหาสนกุสนานไดส้าระ  ยกระดบัจติใจ

๗๗.   ข้อใดเปน็การเรยีงลำดบัประเดน็ความคดิท่ีเหมาะสมสำหรบัเรียงความเรือ่ง
  “การแตง่กายของงิว้”

ก. ลวดลายที่ปักบนเสื้อผ้าสื่อความหมายถึงความเป็นมงคลและความถูกต้อง
ดงีาม  เช่น  นกกระสา  หมายถงึการมอีายม่ัุนขวญัยืน

ข. สิ่งสำคญัมากอยา่งหนึ่งของการแสดงงิ้วก็คือ  เสื้อผ้า  เคร่ืองแตง่กาย  ท่ีมี
รายละเอียดบ่งบอกสถานะของตัวละคร

ค. เสื้อผ้าสเีหลอืงออ่นเปน็สญัลกัษณ์ของกษตัรยิ์  สแีดงเปน็ของเสนาบดหีรอื
จอมทพั  ส่วนสเีขียวเป็นชุดสำหรบัขุนนางฝา่ยบุน๋

ง. เคร่ืองประดับที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือศิราภรณ์ซึ่งประดับด้วยหมวก
ประเภทตา่งๆ  มงกฎุและเครือ่งตกแตง่อืน่ๆ

๑. ข   -   ค   -   ก   -   ง
๒. ค   -   ก   -   ข   -   ง
๓. ง   -   ข   -   ก   -   ค
๔. ก   -   ข   -   ค   -   ง
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๗๘.   ข้อความตอ่ไปนีข้้อใดควรเปน็ลำดบัท่ี  ๔
ก. ธุรกิจสว่นมากใชโ้สตทศันปูกรณ์  แสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบรว่มกันของ

เสียงและสายตา
ข. โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของผู้ฟัง
ค. อันตรายอยา่งยิ่งถา้คณุจะลดบทบาทตวัเอง  แลว้มอบบทพระเอกใหแ้ก่

โสตทศันปูกรณ์
ง. ทำให้เกิดความเข้าใจหรือความเชื่อในจุดที่คุณต้องการทำให้เห็น

๑. ข้อ  ก
๒. ข้อ  ข
๓. ข้อ  ค
๔. ข้อ  ง

๗๙.  ข้อความตอ่ไปนีเ้หมาะจะเปน็สว่นใดของเรยีงความเรือ่ง  “อุดมการณข์องชาวจนี
  ในเมอืงไทย”

ในบรรดากลุ่มชาวจนีที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมอืงไทยดงักลา่ว  ชาวจนี
แตจ้ิว๋นับเป็นกลุ่มท่ีมีจำนวนมากทีส่ดุ  รองลงมาเปน็ชาวจนีฮกเกีย้น  รองลงมาอกี
คือชาวจีนไหหลำและชาวจีนกวางตุ้ง  ส่วนชาวจีนแคะนั้นมีจำนวนน้อยท่ีสุด

๑. สว่นนำเรื่อง
๒. ประเดน็สำคญัของเรือ่ง
๓. ส่วนขยายความ
๔. สว่นสรปุเร่ือง
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๘๐.  ถา้เรยีงลำดบัคำอธบิายวธีิทำอาหารตอ่ไปนีจ้นครบถว้น  ข้อใดเปน็ข้ันตอนที่
 ตอ่จากขอ้  ๕  ตามโจทย์

๑. ตม้น้ำในหมอ้ด้วยไฟกลาง  แลว้ใสต่ะไครใ้บมะกรดู
๒. ล้างหอยแมลงภู่  ปูม้า  กุ้ง  และปลาหมกึใหส้ะอาด
๓. ปรุงรสดว้ยน้ำปลา  มะนาว  พริกข้ีหน ู แล้วเสิร์ฟร้อนๆ
๔. แลว้จงึใสกุ้่ง  ปลาหมกึ  และเหด็ฟาง
๕. เม่ือนำ้เดอืดจดัใสห่อยแมลงภูแ่ละปูม้า

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

๘๑.  ข้อใดมคีำเลยีนเสยีง
๑. บ้างแออัดจัดการประสานเสียง
๒. ต่ืนสะดุง้เขาประดงัระฆังก้อง
๓. บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว
๔. ชาวบ้านนอกตกใจร้องไห้ดัง

๘๒.   ข้อใดไม่มีจนิตภาพทางการเคลือ่นไหว
๑. มีหมพีดีำขลบั ขึ้นไม้ผับฉับไวถึง
๒. กระจงกระจิดเต้ีย ว่ิงเรี่ยเร่ียนา่เอน็ดู
๓. กระรอกหางพวัพู่ โพรงไมอ้ยู่คู่ไล่ตาม
๔. เลียงผาอยูภู่เขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
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๘๓.   คำประพนัธต์อ่ไปนีมี้วรรณศลิป์เด่นตามขอ้ใด
แอกงอนออ่นงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
บัลลังก์บดเหลีย่มเป็นเรือนเก็จ กระจกพืน้กระจงัเพชรบวัหงาย

๑. การเล่นคำ การเล่นเสียงวรรณยกุต์
๒. การสรรคำ การใช้ภาพพจน์
๓. สัมผัสพยญัชนะ การเลน่จังหวะ
๔. การใช้ไวพจน์ การใช้คำอัพภาส

๘๔.   คำประพนัธต์อ่ไปน้ีไมใ่ชก้ลวิธีใดในการแตง่
อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสงา่
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย

๑. ความเปรียบ
๒. สัมผัสพยญัชนะ
๓. การซ้ำคำ
๔. การเล่นคำ

๘๕.   ข้อใดใชภ้าพพจน์
๑. จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย ก็จะไดรั้บนมินตข้ึ์นบนจวน
๒. อายยุืนหมื่นเท่าเสาศลิา อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
๓. โอ้เช่นนีส้กีาไดม้าเหน็ จะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย
๔. จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร กระเรียนร่อนร้องก้องเม่ือสองยาม
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๘๖.  ข้อความตอ่ไปนี้ใช้ภาพพจนก่ี์แหง่
ผลเด่ือเม่ือสุกไซร้ มีพรรณ

ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน หนอนบอ่น
ดุจดั่งคนใจร้าย นอกน้ันดูงาม

๑. ๑ แห่ง ๒. ๒ แห่ง
๓. ๓ แห่ง ๔. ๔ แห่ง

อ่านคำประพนัธ์ต่อไปนี ้ แลว้ตอบคำถาม  ข้อ  ๘๗ - ๘๘
งานก็ต้องถูกงด น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี

มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้
วันหลังถ้ามีเวลา จะซือ้เอ็งกลับมาอีกที

๘๗.   คำประพนัธข้์างตน้ใชภ้าพพจนต์ามขอ้ใด
๑. อติพจน์ และ   บุคคลวัต
๒. สญัลกัษณ์ และ   อปุลักษณ์
๓. บุคคลวัต และ   สัญลักษณ์
๔. อุปลักษณ์ และ   อตพิจน์

๘๘.  คำประพนัธข้์างตน้ไมส่ะทอ้นปญัหาดา้นใด
๑. สงัคม
๒. แรงงาน
๓. ครอบครัว
๔. เศรษฐกิจ
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๘๙.  ข้อใดใชอ้วัจนภาษา
๑. นาวาเอยีงเสยีงกกุลุกข้ึนรอ้ง มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ
๒. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน เรอืขนานจอดโจษกนัจอแจ
๓. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา
๔. พีเ่ร่งเตอืนเพือ่นชายพายกระโชก ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง

๙๐.  ข้อใดไม่ใชบ่ทเจรจา
๑. เมื่อติดคุกทุกข์ถึงเจ้าทุกเช้าค่ำ ต้องกลืนกล้ำโศกเศรา้นัน้เหลือแสน

ซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทน มันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับ
๒. ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัว น้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิต

หญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตร ถ้ามิปลิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ
๓. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านาน หาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่

ทั้งรักทั้งแค้นแน่นฤทัย ความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญา
๔. ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิด

จนใจจะมไิปก็สุดฤทธ์ิ ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา

๙๑. จากคำประพนัธต์อ่ไปนี ้  ข้อใดไมอ่าจอนมุานไดว่้าเปน็บคุลิกภาพของผูพ้ดู
พระพ่ีพระผู้ผ่าน ภพอตุ   ดมเอย

ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรต ิ ไว้แฮ
สืบกวา่สองเราไสร้ สุดส้ินฤๅมี

๑.  กล้าหาญ ๒. เจา้โวหาร
๓. สภุาพ ๔. ถ่อมตน
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๙๒.  คำประพนัธต์อ่ไปนีมี้จดุประสงคต์ามขอ้ใด
ถึงจนทนสู้กัด กินเกลือ

อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ สงวนศักดิ์
โซกเ็สาะใสท้่อง จับเนือ้กินเอง

๑. ใหรู้จ้ักอดทน
๒. ให้รู้จักประมาณตน
๓. ให้รู้จักรักศักด์ิศรี
๔. ใหรู้้จักช่วยเหลอืตนเอง

๙๓.  ข้อใดไม่ไดก้ล่าวถงึอาวธุในการตอ่สู้
๑. พวกพลพาชีตีกระทบ รำทวนสวนประจบโถมแทง
๒. นายกองแกว่งดาบวาบวับ ต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย
๓. โรมรุกบุกไปแต่ลำพัง ไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์
๔. บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่ ฉัตรชยัมณฑกนกสบั

อ่านคำประพนัธต์อ่ไปนีแ้ลว้ตอบคำถาม  ข้อ  ๙๔ - ๙๕
๑. อย่าโศกนกัพักตร์นอ้งจะหมองศรี เจ้าผันหนา้มานีจ่ะบอกให้
๒. ทรงพระชรานักหนาแล้ว ทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ
๓. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไป เงนิเฟื้องเบี้ยไพกไ็ม่มี
๔. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจ โมโหมดืไปไมทั่นคิด
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๙๔.  ข้อใดมนี้ำเสยีงของผูพู้ดตา่งกบัขอ้อ่ืน
๑. ข้อ  ๑ ๒. ข้อ  ๒
๓. ขอ้  ๓ ๔. ข้อ  ๔

๙๕.  ข้อใดสะทอ้นความเชือ่
๑. ข้อ  ๑ ๒. ข้อ  ๒
๓. ขอ้  ๓ ๔. ข้อ  ๔

๙๖. คำสอนตอ่ไปนี ้ ข้อใดเปน็การกระทำหรอืลักษณะทีค่วรละเว้น
๑. ใครเกะกะระราน อดกล้ัน
๒. เท็จและจรงิจานเจอื คละเคล้า
๓. รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง
๔. เหินห่างโมหะรอ้น ริษยา

๙๗.  ข้อใดไมใ่ช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหวัหนา้เทา่นัน้
๑. ความลับอย่าให้ทาส จับที

ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
๒. ดูข้าดูเมื่อใช้ งานหนัก

ดูมิตรพงศารกั เม่ือไร้
๓. ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่น ขังใน

ภายนอกทำแจ่มใส สดหน้า
๔. จัดทำโทษแก่ผู้ ผิดฉกรรจ ์ นั้นนา

ใจจุง่เมตตามนั มากไว้
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๙๘.  ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
๑. เคร่ืองอาวธุสดุหา้มอยา่ขา้มกราย อยา่นอนซา้ยสตรีมักมีภัย
๒. อน่ึงเขฬะอย่าถม่เม่ือลมพัด ไปถูกสัตว์เสื่อมมนต์ดลคาถา
๓. ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย ต่ืนนอนใหห้้ามโมโหอยา่โกรธา
๔. ท้ังไมล้ำคำ้เรอืนแลเขื่อนคอก ใครลอดออกอปัลักษณเ์สียศกัด์ิศรี

๙๙. ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน
๑. เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัด   มีปวัตนเ์ป็นไปไมวิ่ตถาร
๒. เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใคร   ใครเล่าไถคราดฟืน้พืน้แผน่ดนิ
๓. เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถ   สำราญใจตามเขตประเทศถิน่
๔. ยึดหางยามยักไปตามใจจินต์   หางยามผนิตามใจเพราะใครเอย

๑๐๐.   คำสอนในขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีีวิตปจัจบุนั
๑. อย่าชงิสกุก่อนหา่มไมง่ามดี เม่ือบุญมีคงจะมาอยา่งปรารมภ์
๒. อย่าเกียจคร้านการสตรจีงนยิม จะอุดมสินทรัพย์ไม่อับจน
๓. ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน
๔. จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดฉูวีผิวเน้ืออย่าเหลอืเกิน
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