
  

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

ช่ือ....................................................................................   รหัสวิชา   01 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  ภาษาไทย 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  12.00 - 14.00 น. 
ค าอธิบาย 
 1.  ข๎อสอบนี้ มี  25 หน๎า ( 80 ข๎อ)    คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (แตํละข๎อคะแนนไมํเทํากัน) 
   ข๎อ 1- 60  ข๎อละ 1 คะแนน รวมเป็น 60 คะแนน 
   ข๎อ 61-80 ข๎อละ 2 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน 

2.  กํอนตอบคําถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษคําตอบ พร๎อมท้ังระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบท่ีรับ 

3.  ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอดําเบอร๑ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ คําตอบ
ให๎เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีคําตอบท่ีถูกต๎องหรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว  

 ตัวอย่าง ถ๎าเลือก  เป็นคําตอบท่ีถูกต๎อง ให๎ทําดังนี้ 

 
 ถ๎าต๎องการเปล่ียนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให๎สะอาดหมดรอยดํา

เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหมํ 
4.  ห้าม นําข๎อสอบและกระดาษคําตอบออกจากห๎องสอบ 
5.  ไมํอนุญาตให๎ผ๎ูเข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 
ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันท่ี 17 มกราคม 2555 



รหัสวิชา 01 2 วันเสาร๑ท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ข้อท่ี 1 – 60  ข้อละ 1 คะแนน ( 60 คะแนน ) 
 

1.  ข๎อใดมีคําท่ีสะกดผิด 
(1)  โจทก๑จําเลยมีเจตนารมย๑นานัปการท่ีจะแก๎ข๎อกลําวหา 
(2)  ข๎าวผัดกะเพรากับก๐วยเต๋ียวราดหน๎าร๎านนี้รสชาติถูกปาก 
(3)  ลายเซ็นท่ีเกษียนหนังสือมีความประณีตบรรจงเป็นพิเศษ 
(4)  เม่ือลํวงเข๎าสํูเบญจเพสอยําผัดผํอนกับชีวิตจะทําให๎ไมํผาสุก 

 
2.  ข๎อใดมีเสียงวรรณยุกต๑ครบท้ังห๎าเสียง 
 (1)  ส๎วม ปลดทุกข๑ให๎เป็นสุข   (2)  กอด...มหัศจรรย๑สัมผัสรัก 
 (3)  ปลํอยสัตว๑ได๎บุญหรือบาป   (4)  ฤๅน้ําใจไมํจอดป้ายเ มืองหลวง   
 
3.  “สําเนียงสํอภาษา กิริยาสํอสกุล” มีความหมายตรงกับข๎อใด    
 (1)  ก๎านบัวบอกลึกต้ืน  ชลธาร 
        มรรยาทสํอสันดาน  ชาติเชื้อ 
 (2)  ไม๎ค๎อมมีลูกน๎อม  นวยงาม 
        คือสัปปุรุษสอนตาม  งํายแท๎ 
 (3)  ให๎ทํานทํานจักให๎  ตอบสนอง 
        นบทํานทํานจักปอง  นอบไหว๎ 
 (4)  อํอนหวานมานมิตรล๎น เหลือหลาย 
        หยาบบํมีเกลอกราย  เกล่ือนใกล๎ 
 

4.  ข๎อใดไม่มีคําประสม 
(1)  บุคคลท่ีมีหลักการน๎อยมักจะเดินบนเส๎นทางท่ีมีอุปสรรคน๎อย 
(2)  สัตว๑ท้ังมวลยํอมมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองให๎ปลอดภัย 
(3)  การยึดม่ันในความซ่ือสัตย๑สุจริตยํอมเป็นผลดีแกํตัวของทํานเอง  
(4)  ความประพฤติผิดในวัยหนุํมจะปรากฏโทษให๎เห็นเม่ือเข๎าสํูวัยชรา 
 
 
 



รหัสวิชา 01 3 วันเสาร๑ท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  ข๎อใดไม่มีคําซ๎อน 
(1)  โชคชะตามักจะผันแปรข้ึนลงอยํูสมํ่าเสมอ 
(2)  ถ๎อยคําท่ีเป็นความจริงนั้นไมํจําเป็นต๎องหรูหรา 
(3)  ธรรมชาติของมนุษย๑มักจะชอบซํ้าเติมคนท่ีล๎มแล๎ว 
(4)  การใช๎อํานาจโดยไมํไตรํตรองยํอมจะไมํได๎พบความสําเร็จ 
 

 6.  ข๎อใดไม่มีคําท่ียืมมาจากภาษาตํางประเทศ 
(1)  ตามธรรมดานั้น  ภรรยามักจะมีอํานาจเหนือสามี 
(2)  ไมํมีคนแกํคนใดท่ีจะร๎ูสึกถึงความหลงลืมของตน  
(3)  ความปรารถนาส่ิงใดก็ทําให๎เกิดความนึกคิดตามส่ิงนั้น  
(4)  การพักผํอนหยํอนใจเป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะทําให๎จิตใจแนํวแนํ 
 

7.  ข๎อใดใช๎คําวํา “แกํ”  ไม่ถูกต๎อง 
(1)  ผ๎ูวําราชการจังหวัดรับมอบส่ิงของแกํผ๎ูประสบอุทกภัย 
(2)  มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาท่ีมีฐานะไมํดี 
(3)  พนักงานประชาสัมพันธ๑จะต๎องเป็นผ๎ูมีมนุษยสัมพันธ๑ท่ีดีแกํทุกคน  
(4)  อาจารย๑จตุพลได๎รับเชิญไปบรรยายเร่ืองเทคนิคการพูดให๎แกํพนักงานของบริษัท 

  
8.  ข๎อใดมีท้ังอักษรนําและอักษรควบ    

(1)  หากมีความเมตตากรุณาเพียงคร้ังเดียวก็ทําให๎ต๎องมีเร่ือยไป 
(2)  ผ๎ูชายอาจจะมีนิสัยอยํางผ๎ูหญิงได๎แตํไมํอาจจะเป็นผ๎ูหญิงได๎ 
(3)  ไมํมีใครสามารถลิขิตชีวิตของตนให๎เป็นไปตามความต๎องการได๎ 
(4)  ทุกคนปรารถนาท่ีจะมีความร๎ูแตํไมํมีใครก่ีคนนักอยากจะใช๎ความพยายาม 

 
9. ข๎อใดมีความหมายไม่ตรงกัน    

(1)  เส้ือ  :  ฉลองพระองค๑    (2)  กระเป๋า  :  กระเป๋าทรงถือ   
 (3)  คําส่ัง :  กระแสพระราชดํารัส   (4)  บอก  :  กราบบังคมทูลพระกรุณา 
 

 
 

 



รหัสวิชา 01 4 วันเสาร๑ท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.  สํานวนใดสอดคล๎องกับแนวคิดของข๎อความตํอไปนี้มากท่ีสุด 
  “อีกความพยายาม มนะมํุงจํานงร๎าย 
    กํอเวรบํร๎ูวาย  ฤจะพ๎นซ่ึงเวรา” 
 (1)  เป็นเงาตามตัว    (2)  กํอกรรมทําเข็ญ 
 (3)  บุญทํากรรมแตํง    (4)  กงเกวียนกําเกวียน 
 
11.  ข๎อใดเป็นภาษาท่ีไม่เหมาะสําหรับบทความทางวิชาการ 

(1)   การพูดโทรศัพท๑มือถือเป็นประจําตลอดเวลาอาจมีสํวนเก่ียวข๎องกับเนื้องอกในสมอง   
               แตํหลักฐานท่ีพบยังไมํสามารถสรุปสมมติฐานดังกลําวได๎ชัดเจน 

(2)   รายงานของคณะผ๎ูเชี่ยวชาญจากองค๑การอนามัยโลกเปิดเผยอยํางตรงไปตรงมาวําอาจมีสํวน  
        เก่ียวข๎องพัวพันระหวํางการเกิดมะเร็งกับรังสีแมํเหล็กไฟฟ้าแบบท่ีพบในโทรศัพท๑มือถือ  

               เตาอบไมโครเวฟ และเรดาร๑ตําง ๆ 
(3)  คณะนักวิจัยเร่ืองโรคมะเร็งในอังกฤษแนะนําวําสําหรับเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากวํา 16 ปี   
       ยังไมํควรใช๎โทรศัพท๑มือถือเป็นประจําหรือควรใช๎เฉพาะเวลาจําเป็นเทํานั้น    เนื่องจาก 
       สมองและระบบประสาทของเด็ก ๆ นั้นยังอยํูในชํวงกําลังพัฒนา 
(4) มีผ๎ูใช๎โทรศัพท๑มือถือราว 5 พันล๎านคนท่ัวโลก หรือเกือบ 3 ใน 4 ของประชากรโลกท้ังหมด   
       ตัวเลขจํานวนผ๎ูใช๎มากมายดังกลําวทําให๎เป็นเร่ืองยากท่ีนักวิจัยจะเปรียบเทียบกลํุมผ๎ูใช๎โทรศัพท๑    
       มือถือท่ีเป็นเนื้องอกในสมองกับกลํุมผ๎ูท่ีไมํใช๎อุปกรณ๑ส่ือสารดังกลําวเลย 

 
12.  ข๎อใดเป็นประโยคความซ๎อน   

(1)  ภาษาของคนชนบทเกือบท้ังหมดเป็นภาษาพูดเทํานั้น และภาษาเขียนมีบทบาทน๎อยมาก    
(2)  ลักษณะเดํนประการหนึ่งของภาษาไทยกํอนยุคอุตสาหกรรมคือนิยมใช๎คําพูดท่ีซํ้าหรือ 

              คล๎องจองกัน    
(3)  โอกาสการใช๎ภาษาของคนในเมืองหลากหลายกวําคนในชนบท เพราะวิถีชีวิตของคน 

              ในเมืองนั้นมีการเคล่ือนไหวย๎ายท่ีอยํูตลอดเวลา     
(4)  รูปแบบภาษาของคนในเมืองมีความหลากหลายมากกวําภาษาในชนบท เนื่องจาก 
       รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในเมืองมีความซับซ๎อนกวําคนในชนบทนั่นเอง  

 
 
 



รหัสวิชา 01 5 วันเสาร๑ท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.   ทุกข๎อเป็นข๎อความท่ีมีความกะทัดรัดและใช๎ภาษาไมํฟุ่มเฟือย ยกเว้นข๎อใด  
  (1)  ผ๎ูต้ังถ่ินฐานชาวยิวหลายสิบคนได๎ชํวยกันปิดก้ันสะพานท่ีจะไปยังแมํน้ําจอร๑แดนเมืองเจอริโก๎  
  (2)  รถยนต๑ปริมาณมหาศาลท่ีว่ิงไปมาบนท๎องถนนสร๎างปัญหาจราจรให๎ย่ิงทวีความรุนแรง  
              ข้ึนเร่ือย ๆ 
  (3)  เขาจะไมํยึดเก๎าอ้ีไว๎หากการผลักดันรํางกฎหมายเก่ียวกับการกําจัดคอร๑รัปชั่นประสบ 
              ความล๎มเหลว 
  (4)  รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังยืนยันวําการท่ีธนาคารลดอัตราดอกเบ้ียจะไมํสํงผล 
              กระทบตํอปัญหาการขาดแคลนเงินออมในประเทศ  
 

14.    ประโยคในข๎อใดใช๎คําภาษาตํางประเทศโดยไมํจําเ ป็น 
   (1)   แค็ตตาล็อกสินค๎าวางอยํูบนเคาน๑เตอร๑อยํางเป็นระเบียบ 
   (2)   การค๎นหาคีย๑เวิร๑ดจะชํวยให๎เราจับคอนเซ็ปสําคัญจากเร่ืองท่ีฟังได๎ 
   (3)   ถ๎าสาวพริตต้ีสวมใสํชุดไทยสวยงามยืนข๎างรถหรูในงานมอเตอร๑โชว๑ก็คงจะดีไมํน๎อย  
   (4)   ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลท่ีผลิตจากแหลํงทรัพยากรหมุนเวียน เชํน น้ํามันพืช  
               หรือไขมันสัตว๑ 

 
 

15.    ข๎อใดท่ีทุกคําใช๎ในความหมายเชิงอุปมาได๎   
(1)  เป็ด   กุญแจ   กระด่ิง    (2)  หนอน    ขนไกํ    กําไร    
(3)  กระจก  กะลา   กระดาษ   (4)  น้ําร๎อน  ปากแห๎ง  ดอกไม๎        

 
16.  ข๎อใดเป็นประโยคใจความสําคัญ 

(1)  แม๎วรรณคดีจะไมํใชํส่ิงท่ีอํานเพื่อฆําเวลา หรือเพื่อความบันเทิง  
(2)  การอํานวรรณคดีท่ีแท๎จริงคือการพยายามทําความเข๎าใจบทประพันธ๑ให๎ทะลุปรุโปรํง  
(3)  กวีจะต๎องสามารถระบายท้ังความร๎ูสึกของตนโดยใช๎ภาษาเป็นส่ือให๎ผ๎ูอํานเข๎าใจได๎ 
       มากท่ีสุด  
(4)  การอํานวรรณคดีอยํางเจ๎าตํารา มํุงสอบสวนข๎อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ๑แวดล๎อม และ  
       ขาดความนึกคิด 

 
 
 
 



รหัสวิชา 01 6 วันเสาร๑ท่ี  29 ตุลาคม 2554 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17.  ข๎อใดเป็นเหตุผลสําคัญของข๎อความตํอไปนี้ 
  “ทางการของซีเรียประกาศให๎วันท่ีมีปรากฏการณ๑สุริยุปราคาเป็นวันหยุด  เพราะชาวซีเ รียคิดวํา

แสงแดดท่ีลอดออกมาตอนเกิดสุริยุปราคาเป็นแสงท่ีมีความจ๎ามากกวําปกติซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายตํอ    
เด็ก ๆ สํวนใหญํ แล๎วในวันนี้ชาวซีเรียมักจะเก็บตัวอยํูแตํในบ๎าน โดยปิดประตู หน๎าตํางและผ๎ามํานรอบ
บ๎านเพื่อกันแสงเล็ดลอดเข๎ามา” 

 (1)  คํานิยม     (2)  ความเชื่อ 
 (3)  การรับร๎ู     (4)  ทัศนคติ 
 
18.  ข๎อความนี้ขยายใจความสําคัญโดยใช๎วิธีในข๎อใด 
  “รัฐบาลกรีซออกกฎหมายนี้ ข้ึนมาเ ม่ือวันท่ี 3 กันยายน  ค.ศ. 2002  โดยห๎ามเ ลํนเกมทุกชนิดใน

คอมพิว เตอร๑แ ละโทร ศัพท๑มือ ถือ  เ พราะวํารัฐบา ลกรีซต๎องการ แก๎ปัญห าเ ร่ือง การพนั นในเกม
คอมพิวเตอร๑  ทําให๎มีชาวตํางประเทศหลายรายท่ีไมํร๎ูกฎหมายของกรีซโดนตํารวจจับเพราะมีเกมอยํูใน
โทรศัพท๑มือถือหรือคอมพิวเตอร๑แบบพกพาของตัวเอง” 

 (1)  นิยาม     (2)  ให๎เหตุผล 
 (3)  ยกตัวอยําง     (4)  เปรียบเทียบ 
 
19.  ข๎อใดไม่สามารถอนุมานได๎จากข๎อความตํอไปนี้ 
  “บุหร่ีไมํเพียงแตํเป็นสาเหตุสําคัญของโรคมะเ ร็งปอด  โรคหลอดลมอักเสบ  และโรคเส๎นเ ลือด

หัวใจตีบเทํานั้น  บุหร่ียังเป็นศัตรูสําคัญท่ีสุดอยํางหนึ่งของกระเพาะ  คนสูบบุหร่ีจัดมีโอกาสเป็นโรค
แผลกระเพาะอาหารอยํางมาก  ย่ิงสูบมากและนานเทําใดก็ย่ิงมีโอกาสเป็นโรคนี้มากข้ึนเพียงนั้น  
นอกจากนั้นคนท่ีเป็นแผลในกระเพาะอาหาร และได๎รับการรักษาอยํู   การสูบบุหร่ียังทําให๎แผลหายยาก
ข้ึน” 

 (1)  บุหร่ีมีอันตรายร๎ายแรง   (2)  ผ๎ูท่ีเป็นโรคกระเพาะไมํควรสูบบุหร่ี 
 (3)  การสูบบุหร่ีทําให๎มีโอกาสเป็นโรคร๎าย  (4)  คนสูบบุหร่ีจะป่วยด๎วยโรคร๎ายหลายโรค 
  

ใช้ข้อความนี้ตอบค าถามข้อ  20 - 22  
(ก) “...สําหรับการศึกษาในประเทศไทย  หากดูจากสภาพท่ีเ กิดข้ึนในสังคมหลาย ๆ  ฝ่าย

กําลังเข๎าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือการศึกษาของไทยกําลังมีปัญหา   (ข) จะเห็นได๎วําเ ป็นปัญหาท่ี
ได๎รับความสนใจจากสังคม ซ่ึงมีการทําวิจัยออกมาหลาย ๆ คร้ังท่ีสะท๎อนถึงความล๎มเหลวของการศึกษา
ในบ๎านเรา    (ค) ปัญหาตําง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนไทยเปรียบเสมือนสายพานความป่วยไข๎ทาง
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สังคมท่ีสะท๎อนถึงปรากฏการณ๑ความอํอนแอของทุกภาคสํวน    (ง) ท้ังสถาบันครอบครัวอํอนแอ พื้นท่ี
อบายมุขขาดการควบคุม   (จ) อันเป็นปฐมเหตุของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไมํวํา จะเป็นปัญหา
ติดห๎าง เท่ียวกลางคืน กินเหล๎า สูบบุหร่ี และมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัยอันควร   (ฉ) อันจะนําไปสํูผลกระทบ
กับปัญหาตําง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาอยํางมากมาย ” 

 

20.  ข๎อความนี้ใช๎วิธีการเขียนแบบใด  
 (1) พรรณนาเนื้อความด๎วยถ๎อยคําอันส่ือภาพส่ืออารมณ๑  
 (2) บรรยายสภาพการณ๑โดยรวม แล๎วเจาะลงรายละเอียดเฉพาะ 
 (3) อธิบายจากข๎อสรุปไปหาสาเหตุและโยงไปถึงผลท่ีสัมพันธ๑กัน  
 (4) อภิปรายถึงผลกระทบท่ีจะเกิดอันมาจากเหตุปัจจัยหลายๆด๎าน  

 

21.  เนื้อความสํวนใดมีคําท่ีต๎องตีความ  
 (1) สํวน (ข)      (2) สํวน (ค) 
 (3) สํวน (ง)     (4) สํวน (จ) 

 

22. ในแงํการลําดับความคิด  ข๎อใดกลําวไม่ถูกต๎อง 
  (1) ข๎อความ  (ค)  ขยาย  (ง)  
  (2) ข๎อความ  (ข)  และ  (ค)  ขยาย  (ก)        
  (3) ข๎อความ  (จ)  เป็นผลของข๎อความ (ง) 
  (4) ข๎อความ  (ฉ)  เป็นผลจากข๎อความ (ง) และ (จ)  
 
23.        “ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเ ตือนภัยพิบัติ

แหํงชาติ ในฐานะ ผ๎ูครํ่าหวอด ในแวดวงอุตุนิยมวิทยา มายาวนาน   ฟันธง วําวิกฤตน้ําทํวมคร้ังนี้ไมํใชํ
เป็นผลพวงจาก "ภัยพิบัติ" แตํเป็นความ อํอนหัด เร่ืองการบริหารจัดการน้ํา พูดอีกคําคือ        “ ไมํเป็น ” 

คําท่ีขีดเส๎นใต๎จะแทนท่ีด๎วยคําใดจึงจะมีความหมายถูกต๎อง 
(1) มีความสามารถสูง         พูดด๎วยความเชื่อม่ัน             ไมํชํานาญ  
(2) มีประสบการณ๑สูง          พูดด๎วยความม่ันใจ               ไมํชํานาญ 
(3) มีความชํานาญสูง           พูดด๎วยความเด็ดขาด            ไมํมีประสบการณ๑ 
(4) มีความเชี่ยวชาญสูง        พูดด๎วยการตัดสินข๎อมูล       ไมํมีประสบการณ๑ 
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24.        “โอกาสนั้นไมํใชํเกิดบ๎างไมํเกิดบ๎างหรือเกิดตามความบังเ อิญ โอกาสนั้นมีอยํูท่ัวๆไป แตํเราจะเห็น
มันหรือเปลํานั้นเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ถ๎าใจเราปิดแคบ หรือมีวิสัยทัศน๑ท่ีแคบๆ ก็จะไมํเห็นโอกาสนั้น  คนท่ี
โชคดีจะเป็นคนท่ีมองเห็นโอกาส ในสถานการณ๑ท่ีคนท่ัวไปคิดวําไมํดีนัก และสามารถ “ทําประโยชน๑” 
จากทุกสถานการณ๑ ในขณะท่ีคนท่ัวไปก็ได๎แตํบํนวําสถานการณ๑ไมํเป็นใจ” 

( บัณฑิต  อ้ึงรังษี ) 

ใจความสําคัญของข๎อความข๎างต๎นคืออะไร  
(1)  โอกาสเกิดบ๎างไมํเกิดบ๎างเป็นปกติ  
(2)  คนท่ีโชคดีจะเป็นคนท่ีมองเห็นโอกาส 
(3)  คนมองการณ๑ไกลใช๎ประโยชน๑ได๎ทุกสถานการณ๑   
(4)  คนใจปิด  คนไมํมีวิสัยทัศน๑  มักจะไมํได๎รับโอกาส 

 
25. “ อยําวิจารณ๑คนอ่ืน  พวกเขาก็แคํทําอยํางเดียวกับท่ีเราอาจจะทํา  ถ๎าอยํูภายใต๎สถานการณ๑เดียวกัน  ” 

( อับราฮัม  ลินคอล๑น ) 
เนื้อความนี้ มีนัยข๎อคิดตรงกับสํานวนใด  
(1)  อกเขาอกเรา     (2)  ปลาข๎องเดียวกัน 
(3)  วําแตํเขาอิเหนาเป็นเอง   (4)   ตักน้ําใสํกะโหลก  ชะโงกดูเงา 
 

26.   “ทุกคนเป็นอัจฉ ริยะ  แตํถ๎ าคุณตัดสินปลาโดยควา มสามารถใ นการปีนต๎น ไม๎     ท้ั งชีวิตมันจะ            
คิดวํามันโงํ”                                                                                                        (อัลเบิร๑ต ไอน๑สไตน๑) 

นัยสําคัญของข๎อความนี้คืออะไร  
(1)  ไมํทําอะไรผิดฝาผิดตัว   
(2)  จงมองคนในแบบท่ีเขาเป็น 
(3)  ทุกชีวิตมีความเป็นธรรมชาติในแบบของตน 
(4)  ทุกคนเป็นอัจฉริยะได๎ ขอเพียงวิจารณ๑กันให๎ตรงจุด  
 

27.  ข๎อใดไม่ใช่สารแสดงการโน๎มน๎าวใจ  
 (1)  ผ๎ูนําไมํสร๎างผ๎ูตาม  เขาสร๎างผ๎ูนําเพิ่มข้ึน 
 (2)  อยําโต๎เถียงกับคนเขลา  เขาจะดึงเอาคุณลงไปอยํูระดับเขา แล๎วเอาชนะคุณด๎วยประสบการณ๑  
 (3)   มนุษย๑ได๎เปรียบสัตว๑ตรงท่ีสร๎างเคร่ืองทํุนแรงฉันใด  มนุษย๑ท่ีใช๎เคร่ืองทํุนแรง ก็มีอํานาจ 
                       เหนือมนุษย๑ท่ีไมํใช๎ ฉันนั้น  
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 (4)   ถ๎าผมไมํได๎ซ๎อมหนึ่งวัน   ผมร๎ู  
         ถ๎าผมไมํได๎ซ๎อมสองวัน    ภรรยาร๎ู 
         ถ๎าผมไมํได๎ซ๎อมสามวัน    โลกร๎ู  
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถาม ข้อ 28 - 30 
“(1)  ภาพท่ี กิตติรัตน๑  ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย๑ รํ่าไห๎สวมกอด

ผ๎ูบริหารชาวญี่ปุ่น ท่ีเห็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคท่ีอยุธยาถูกน้ําทํวม ได๎กระชากหัวใจของคนไทยให๎
ระสํ่าระสายกันท้ังประเทศทีเดียว     (2)  สถานการณ๑น้ําทํวมคร้ังนี้ ถือเ ป็นเหตุการณ๑ท่ี รุนแรงท่ีสุดใน
รอบทศวรรษ    (3)  หากสถานการณ๑ยังไมํยุติ   เศรษฐกิจไทยจะย่ิงพังพาบลงไปกวํานี้                  (4) 
รัฐบาลจะหวังเพียงผลจากการออกมาตรการแคํเยียวยา  คงไมํอาจทําให๎ผ๎ูเ ดือดร๎อนหลุดพ๎นจากทุกข๑ได๎  
และหากมาตรการท่ีออกมาไมํสามารถกระชากอารมณ๑และความร๎ูสึกของคนท่ี ยํ่าแยํให๎ดีข้ึนโดยเ ร็ว  (5)  
ความเชื่อม่ันและศรัทธาของประชาชนจะเร่ิมโบกมือลาอยํางชํวยไมํได๎”    
 

28.  ข๎อความสํวนใดไม่มีภาษาปาก 
(1)  สํวนท่ี (1)     (2)  สํวนท่ี (2) 
(3)  สํวนท่ี (3)     (4)  สํวนท่ี (4) 
 

29.  ข๎อความนี้ควรต้ังชื่อวําอยํางไร จึงจะตรงตามเนื้อความท่ีสุด 
(1)  “วัดฝีมือปู”  ก๎ูวิกฤติได๎หรือไมํ       (2)  จับตา  แผนเยียวยาน้ําทํวม 
(3)   วิกฤติน้ําทํวม  วิกฤติศรัทธา          (4)   เสียหายหลายแสน  พลังแค๎นจากน้ํา 

 
30.  ผ๎ูกลําวข๎อความนี้ต๎องการให๎ผ๎ูอํานทําอยํางไร 
  “...เม่ือเราต๎องเผชิญกับส่ิงท่ีทําร๎ายรํางกายตําง ๆ มากมาย เชํน มลพิษ อาหาร  ความเครียด ตลอดจน

พฤติกรรมผิด ๆ ท่ีเราทําจนเป็นความเคยชิน  เม่ือเป็นเชํนนี้แล๎ว  หากเรายังปลํอยปละละเลย ไมํร๎ูจักดูแล
ทะนุถนอมรํางกาย  เม่ือนานวันเข๎าอาจสายเกินแก๎ก็ได๎...” 

 (1)  ยุติการทําพฤติกรรมผิด ๆ ท่ีเคยชิน  (2)  หลีกเล่ียงจากการเผชิญมลพิษตําง ๆ 
 (3)  ดูแลทะนุถนอมรํางกายให๎สวยงามอยํูเสมอ (4)  หม่ันดูแลสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรงอยํูเสมอ 
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31.    “ หากพิจารณาค๎นหาความจริงจากเงื่อนไขท่ีแฝงอยํูในกระบวนการจัดการศึกษาเทําท่ีเ ป็นมาแล๎ว     
จนถึงขณะนี้  นําจะพบความจริงวํามีผลทําให๎คนยึดติดวัตถุและเงินตรา  ดังจะพบความจริงได๎วํา       ย่ิง
เรียนสูง ก็ย่ิงเป็นคนร๎ูมากและคิดเอาเปรียบคนอ่ืนเพิ่มมากย่ิง ข้ึน  ทําให๎คนย่ิงเ รียนสูงบนพื้นฐานการ
จัดการของมนุษย๑  ผ๎ูมีกิเลสก็ย่ิงหลงอยํูกับการถูกหลอกให๎ตกเป็นเคร่ืองมือคนอ่ืนได๎งํายย่ิงข้ึน ” 

 ข๎อใดเป็นใจความสําคัญของข๎อความข๎างต๎น 
         (1)  กระบวนการศึกษากําลังประสบความล๎มเหลว 
         (2)  กระบวนการศึกษาทําให๎คนยึดติดวัตถุและเงินตรา 
         (3)  คนเรียนสูงย่ิงเป็นคนร๎ูมากและคิดเอาเปรียบคนอ่ืนเพิ่มมากข้ึน 
         (4)  คนเรียนสูงก็ย่ิงหลงอยํูกับการถูกหลอกให๎ตกเป็นเคร่ืองมือคนอ่ืนได๎งํายย่ิงข้ึน  
 

32.   “ปัญหาไมํได๎อยํูท่ีเด็ก ๆ ชาวเกาหลีใต๎ได๎รับการศึกษาท่ีไมํเพียงพอ หรือเลําเ รียนให๎หนักมากพอ แตํ
กลับพบวําพวกเขาเรียนกันอยํางไมํรอบคอบพอ จากการสํารวจในบางโรงเ รียนพบวํา   หนึ่งในสามของ
นักเรียนแอบงีบหลับระหวํางท่ีครูกําลังสอน และดูเหมือนวําไมํมีใครสนใจจะปลุกพวกเขาให๎ต่ืน      ร๎าน
กิฟต๑ช็อปหลายแหํงจําหนํายหมอนท่ีทําข้ึนมาพิเศษ เพื่อให๎ผ๎ูใช๎สวมบริเวณแขนและนอนหลับบนโต๏ะ
เรียนได๎อยํางสบายย่ิงข้ึน    นั่นเทํากับวํา เด็กสามารถหลับในชั้นเรียนได๎มากข้ึน     แตํต๎องไปใช๎เวลาใน
ชั้นเรียนพิเศษจนดึกด่ืนเพิ่มข้ึน” 

 ข๎อใดสรุปใจความของข๎อความข๎างต๎น 
         (1)  เด็กเกาหลีเรียนกันอยํางไมํรอบคอบและมักงีบหลับในชั้นเรียน  
         (2)  เด็กเกาหลีนิยมซ้ือหมอนเพื่อใช๎ในการนอนในชั้นเ รียนมากข้ึน 
         (3)  เด็กเกาหลีให๎ความสําคัญการการเรียนกวดวิชามากกวําการเรียนในชั้นเรียน  

       (4)  เด็กเกาหลีหลับในชั้นเรียนและไมํมีใครสนใจปลุกเพราะเห็นเป็นเร่ืองธรรมดา  
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  33 - 34 
  “ การสร๎างสมาธินั้นไมํใชํส่ิงท่ียากลําบาก ทุกคนสามารถสร๎างข้ึนได๎ด๎วยตัวเอง  ซ่ึง เ ป็นส่ิงจําเ ป็น

สําหรับชีวิตมนุษย๑  ด๎วยชีวิตประจําวันของเรานั้น ต้ังแตํต่ืนนอนจนกระท่ังเ ข๎านอน  ใจของเราเ ก่ียวพัน
กับการทําสมาธิตลอด  แตํวําเป็นสมาธิในระดับพื้นผิว  จะสังเกตได๎วําในชํ วงไหนท่ีใจของเราปลอด
โปรํงแจํมใส ไมํมีความคิดอ่ืนเข๎าแทรก    เราจะร๎ูสึกวําใจเรามีพลัง   สติกับปัญญาจะเกิดข้ึนในชํวงนั้น  
ทําให๎เราสามารถเอาชนะอุปสรรค หรือแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ได๎โดยงําย  ไมํวําจะใช๎ในการศึกษาเ ลําเ รียน 
หรือการประกอบการงานอ่ืนใด  ใจเราจะพัวพันกับสมาธิตลอด แตํวําเราไมํร๎ูตัว  และไมํได๎ฝึกฝนจน
เกิดเป็นทักษะท่ีจะนําประโยชน๑มาใช๎  ถ๎าเราได๎ให๎ตัวเองฝึกสมาธิ  เราจะ ร๎ูถึงวิธีการนําสมาธิมาใช๎ใน
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ชีวิตประจําวันของการเรียนได๎อยํางชํานาญ และเกิดประสิทธิภาพ  ในกรณีท่ีผ๎ูเรียนมีสุขภาพจิตดีอยํูแล๎ว  
ถ๎าหันมาฝึกสมาธิจะทําให๎สุขภาพจิตดีย่ิงข้ึน  ลดความวิตกกังวล        เพิ่มความสามารถในการรับร๎ูและ
ความจําได๎ดีข้ึน สมาธิจะเป็นบํอเกิดแหํงปัญญาอันบริสุทธิ์ ”   

 

33.   ข๎อใดไม่สามารถสรุปเป็นใจความสําคัญของข๎อความข๎างต๎นได๎ 
         (1)  สมาธิมา ปัญญาเกิด 
         (2)  สมาธิสร๎างพลังจิต  ชีวิตสร๎างปัญญา 
         (3)  สมาธิส้ัน วิตกพัวพัน  สมาธิมี ชีวีมีสุข 

       (4)  สมาธิทํางําย ใช๎ได๎ดีท้ังการเรียน และการงาน 
 

34.   ข๎อใดเป็นวัตถุประสงค๑ของผ๎ูเขียน 
         (1)  ชี้ให๎เห็นถึงประโยชน๑ของการทําสมาธิ 
         (2)  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทําสมาธิ 
         (3)  จูงใจผ๎ูอํานให๎เห็นถึงความงํายของการทําสมาธิ 
         (4)  ให๎ข๎อมูลเก่ียวกับวิธีการทําสมาธิเพื่อสร๎างพลังจิต 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ   35 – 37  
    “ อัลวินกลําววําครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะเป็นครอบครัวเ ด่ียวอันประกอบด๎วยพํอ แมํ และลูก 

1-3 คน พํอมีหน๎าท่ีทํางานเล้ียงครอบครัว แมํมีหน๎าท่ีดูแลบ๎านและเ ล้ียงลูก ครอบครัวแบบนี้มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบสังคมในยุคคล่ืนลูกท่ีสอง ซ่ึง เ ป็นสังคมท่ีมีผลผลิต    ทีละมาก ๆ  มีคํานิยมและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีคล๎ายคลึงกัน มีการปกครองตามลําดับข้ัน     มีการแบํงแยกชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสํวนตัวท่ีบ๎านออกจากกันอยํางเด็ดขาด  

สําหรับในอนาคต   อัลวินเห็นวํารูปแบบครอบครัวจะเปล่ียนไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหมํ 
งานบางชนิด เชํน การสร๎างโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ การออกแบบอาคาร การเ ขียนตํารา             การ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตระยะไกล การโต๎ตอบจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส๑จะสามารถทําได๎ท่ีบ๎าน     
สามีภรรยาจะมีเวลาได๎อยํูใกล๎ชิดกันมากข้ึน ลักษณะการทํางานอาจแบํงกันทําคนละชิ้นหรือแบํงเวลา
กันทําคนละชํวง นอกจากนั้นแนวคิดในการหาคํูครองจะเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงแตํเ ดิมการเ ลือกคํูครองมี
เหตุผลสําคัญจากความรักในเชิงโรแมนติก แตํในอนาคตคํูสมรสจะต๎องพิจารณาการทํางานแบบ         
รวมมันสมอง โดยจะต๎องเพิ่มเกณฑ๑การเ ลือกคํูครองในเ ร่ืองสติปัญญา ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
และคุณธรรมการทํางานด๎วย     
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เด็ก ๆ ในยุคคล่ืนลูกท่ีสามจะต๎องถูกตัดขาดจากพํอแมํเพราะต๎องไปเ รียนหนังสือ แตํเขาจะเ ติบโต
ในบ๎านอิเล็กทรอนิกส๑และค๎ุนเคยกับงานของพํอแมํต้ังแตํเ กิด เ ม่ือเขาโตข้ึน  ถึงระดับหนึ่ง      เขาจะมี
สํวนรํวมในการทํางานของพํอแมํด๎วย อัลวินยังเห็นวําครอบครัวในอนาคตจะกลับไปมีลักษณะคล๎ายยุค
คล่ืนลูกท่ีหนึ่ง ตรงท่ีครอบครัวจะมีลักษณะครอบครัวขยาย คือครอบครัวท่ีมีจํานวนคนมากข้ึนและมี
ลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือสหกรณ๑ท่ีถูกต๎องตามกฎหมาย ครอบครัวอาจประกอบด๎วยเพื่อนของ
พํอ เพื่อนของแมํท่ีรํวมธุรกิจด๎วยหรืออาจรวมถึงลูกค๎าท่ีต๎องเก่ียวข๎องกับ    การผลิต  

อัลวินสรุปวําโลกจะต๎องก๎าวตํอไปและระบบครอบครัวจะยังเ ป็นสถาบันหลักของสังคมตํอไป 
ควบคํูไปกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ระบบครอบครัวจะเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างสังคมและ       
การปรับตัวสํูอารยธรรมของคล่ืนลูกใหมํ ” 

 

35.  ข๎อความดังกลําวมีจุดมํุงหมายประการใดเป็นสําคัญ 
         (1)  ให๎ข๎อคิด     (2)   อธิบายให๎เข๎าใจ 
         (3)   โน๎มน๎าวใจให๎เชื่อ    (4)   ชักชวนให๎กระทําตาม 

 

36.   ข๎อใดเป็นใจความสําคัญของข๎อความข๎างต๎น 
         (1)   แนวคิดในการหาคํูครองในอนาคตจะเปล่ียนไป 
         (2)   เทคโนโลยีทําให๎รูปแบบครอบครัวในอนาคตเปล่ียนไป 
         (3)   สถาบันครอบครัวในอนาคตจะกลับไปเหมือนสมัยกํอน  
         (4)   สามีและภรรยาจะมีเวลาใกล๎ชิดกันมากข้ึน แตํลูกจะหํางไป 

 

37.  ข๎อความใดเป็นทรรศนะสําคัญข๎อความข๎างต๎น 
         (1)   ครอบครัวคือสถาบันหลักของสังคม 
         (2)   ปัจจุบันเรากําลังอยํูในสังคมในยุคคล่ืนลูกท่ีสาม 
         (3)   ปัจจุบันสํานักงานสํวนใหญํย๎ายมาต้ังอยํูท่ีบ๎านแล๎ว 
         (4)   ธุรกิจในอนาคตจะเก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีมากกวําการผลิต 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 38 - 39 
               “ทําน ว.วิชรเมธี กลําววํา ธรรมชาติมีฤดูกาล  ๔  ฤดู  นั่นคือ  ฤดูร๎อน  ฤดูหนาว  ฤดูฝน  และ      ฤดู

แล๎ง  ในชีวิตคนเราก็มี ๔ ฤดูเชํนเดียวกัน  โดยฤดูร้อน   เ ป็นชํวงเวลาท่ีชีวิตเ ต็มไปด๎วยอุปสรรคปัญหา
สารพัดสารพัน  แตํปัญหาเหลํานั้นเป็นปัญหาเปิดเผยท่ีร๎องขอให๎ใคร ๆ มาชํวยแก๎ไขได๎  หรือถํ ายโอน
ปัญหาให๎ผ๎ูอ่ืนได๎  ฤดูหนาว  เป็นชํวงเวลาท่ีชีวิตมีทุกข๑หนักทํวมท๎นหัวใจ ซํ้าเ ป็นปัญหาสํวนตัวท่ียากจะ
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เปิดเผย  ฤดูฝน  เป็นชํวงเวลาท่ีชีวิตมีแตํความร่ืนเริงบันเทิงใจ      หยิบจับอะไรก็มีแตํความรํุงโรจน๑  งําย
เหมือนปอกกล๎วยเข๎าปาก  ฤดูแล้ง  เป็นชํวงเวลาท่ีชีวิตขาดน้ําเ ล้ียง  เพราะวัน เวลา อายุ  สังขาร  และ
โมงยามท่ีดีท่ีสุดของชีวิตผํานพ๎นไปแล๎ว  ยากจะหวนคืน” 

 

38. ข๎อใดคือกลวิธีสําคัญของคํากลําวข๎างต๎น 

 (1)  อธิบาย     (2)  ยกตัวอยําง 
 (3)  พรรรณา     (4)  เปรียบเทียบ 

 

39.  ข๎อใดคือแนวคิดท่ีสําคัญท่ีสุดเก่ียวกับฤดูกาลของชีวิต     
 (1)  ชีวิตยํอมมีการเปล่ียนแปลงไมํตํางอะไรกับฤดู 

 (2)  ฤดูฝนเป็นฤดูกาลท่ีเหมาะแกํการงานและความเจริญ 

 (3)  ควรพิจารณาฤดูกาลชีวิตด๎วยสติและความไมํประมาท 

 (4)  ฤดูหนาวและฤดูแล๎งคือฤดูกาลท่ีโหดร๎ายท่ีสุดของชีวิต 

 

40.  ประโยคใดทําให๎ข๎อความตํอไปนี้ขาดสัมพันธภาพ    
  “โรคหัวใจเป็นอีกหนึ่งโรคร๎ายท่ีกวําจะแสดงอาการออกมาให๎ ร๎ูวําเ ป็นก็ตํอเ ม่ือผ๎ูป่วยมีพัฒนาการ

ของโรคไปจนถึงข้ันเป็นอันตรายตํอชีวิต  เม่ือผิดหวังหรือเป็นทุกข๑อาจร๎ูสึกวําชีวิตชํางโหดร๎ายและไมํ
ยุติธรรม  เหตุนี้โรคหัวใจจึงมีอัตราการเสียชีวิตของผ๎ูป่วยมากเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเ ร็ ง  
โดยเฉพาะอยํางย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปภายในสภาพแวดล๎อมเ รํงรีบ  ทําให๎เ กิด
ความเครียดได๎งํายและรับประทานอาหารไมํถูกหลักโภชนาการ”   

 (1)  เม่ือผิดหวังหรือเป็นทุกข๑อาจร๎ูสึกวําชีวิตชํางโหดร๎ายและไมํยุติธรรม 
 (2)  ทําให๎เกิดความเครียดได๎งํายและรับประทานอาหารไมํถูกหลักโภชนาการ 
 (3)  เหตุนี้โรคหัวใจจึงมีอัตราการเสียชีวิตของผ๎ูป่วยมากเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง  
 (4)  โดยเฉพาะอยํางย่ิงในยุคปัจจุบันท่ีวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปภายในสภาพแวดล๎อมเรํงรีบ 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  41 - 42 
  “การเรียนพิเศษภาษาตํางประเทศของเด็กไทยกลายเป็นแฟชั่นมากกวําความสนใจ ไหนจะแตํงตัว

ให๎เข๎ากับชาติกับภาษาท่ีเรียนด๎วยอีก จึงไมํนําแปลกใจท่ีเห็นเ ด็กไทยรูปลักษณ๑ภายนอกเหมือนชาว
เกาหลี หรือญี่ปุ่น แตํหากสามารถใช๎ภาษาเกาหลี หรือญี่ปุ่นจนสามารถส่ือสารได๎เ ข๎าไปด๎วย ก็จะทําให๎
เป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นได๎อยํางนําเชื่อถือย่ิงข้ึน” 
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41.  ผ๎ูเขียนข๎อความข๎างต๎นมีน้ําเสียงอยํางไร 
 (1)  เสียดสีระบบการศึกษาของไทย 
 (2)  กังวลใจกับกระแสแฟชั่นใหมํของเด็กไทย 
 (3)  ไมํพอใจท่ีเด็กไทยนิยมเรียนภาษาตํางประเทศ 
 (4)  เป็นหํวงการเรียนภาษาตํางประเทศของเด็กไทยโดยไมํได๎ต้ังใจจริง  
 

42.   ข๎อใดไม่สามารถอนุมานได๎จากข๎อความข๎างต๎น       
 (1)  เด็กไทยสมัยนี้มีทักษะมากกวํา 2 ภาษา 
 (2)  วัฒนธรรมเอเชียกลายเป็นแฟชั่นของเด็กไทย 
 (3)  เด็กไทยนิยมเรียนพิเศษท่ีโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากข้ึน  
 (4)  การแตํงตัวของเด็กไทยนิยมแตํงตามแฟชั่นตามอยํางญี่ ปุ่น และเกาหลี 
 

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  43 – 44   
  “การค๎นหาตนเองนั้นไมํมีวันส้ินสุด เม่ือเวลาเปล่ียนไป ความคิด มุมมอง ของคน ณ ห๎วงเวลาหนึ่ง ก็

เกิดการเปล่ียนแปลงไป เนื่องมาจากการมีประสบการณ๑เพิ่มข้ึน การส่ังสมความร๎ู ความคิด ความเข๎าใจ 
และมุมมองท่ีมีตํอส่ิงรอบตัวเปล่ียนตามไปด๎วย เม่ือวันหน๎ามาถึงเราอาจจะคิดย๎อนกลับไปเหมือนเคยวํา 
แท๎ท่ีจริงแล๎วตัวตนของเรานั้นเป็นอยํางไร” 

 

43.  ข๎อใดแสดงแนวคิดของข๎อความข๎างต๎นได๎เหมาะสมท่ีสุด 
 (1)  ความคิดของคนไมํมีวันส้ินสุด   
 (2)  แตํละคนมีแนวทางชีวิตท่ีแตกตํางกัน 
 (3)  คนเรายํอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 (4)  การส่ังสมประสบการณ๑ทําให๎ความคิดของคนทุกคนเปล่ียนแปลง  
 

44.  ข๎อความนี้อนุมานได๎วําผ๎ูเ ขียนมีลักษณะตรงกับข๎อใดมากท่ีสุด     
 (1)  นักวิชาการท่ีมีความร๎ูในสหวิทยาการ 
 (2)  นักคิดนักเขียนผ๎ูไมํเคยหยุดแสวงหาตนเอง  
 (3)  ผ๎ูท่ีมีประสบการณ๑ การใช๎ชีวิต และมองโลกอยํางเข๎าใจ 
 (4)  นักสังคมสงเคราะห๑ท่ีทํางานเพื่อสังคมและอุทิศตนกับการสอน  
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 45 - 46 
  “แมํน้ําบางปะกงยามสนธยา  เป็นภาพท่ีประทับใจอยํางย่ิง  ดวงอาทิตย๑ลับทิวไม๎ไปแล๎ว  ลมเ ย็นพัด

มาเบา ๆ  อากาศบริสุทธิ์  ไร๎มลพิษตํางจากอากาศกรุงเทพฯ  และเมืองใหญํอ่ืน ๆ  น้ําในแมํน้ําไหลเ ร่ือย
เอ่ือยไมํมีคล่ืนโยนไปโยนมาเหมือนแมํน้ําเจ๎าพระยา  สองฟากฝ่ังแมํน้ําเ ต็มไปด๎วยต๎นลําพูและกอจาก  
มองดูเขียวสดชื่น  ทําให๎จิตใจสงบ  ชายชราพายเรือสําป้ันลําน๎อยลอยเคล่ือนผําน           ทําน้ําหน๎าบ๎าน
ไปช๎า ๆ  ทําทีสบายอกสบายใจไร๎กังวล  กล๎วยเครืองาม ๆ ในลําเ รือ  คงจะเป็นผลผลิตอันนําภูมิใจจาก
น้ําพักน้ําแรงท่ีลงทุนลงแรงปลูกและรดน้ําพรวนดินมา  เ รือน๎อยพ๎นค๎ุงน้ําไป          เ ป็นภาพผํานลับ
สายตา  แมํน้ําบางปะกงยังคงไหลระเ ร่ือย  เหมือนมีมนต๑ขลังสะกดสรรพส่ิงโดยรอบให๎สงัดสงบ  
ธรรมชาติริมฝ่ังน้ําในชนบทอ่ืน ๆ  ก็คงเป็นเชํนกัน  แตํไฉนผ๎ูคนจึงด้ินรน  ขวนขวายไปอยํูกรุงกันนัก” 

 

45.  ข๎อใดไม่เก่ียวข๎องกับข๎อความข๎างต๎น 
 (1)  ความเรียบงํายของชนบทกับความวํุนวายของเมืองกรุง  
 (2)  ธรรมชาติยามสนธยากับมุมมองการใช๎ชีวิตของชายชรา 
 (3)  วิถีผลิตอยํางพอเพียงกับการด้ินรนเพื่อแสวงหาความม่ังค่ัง  
 (4)  การรักษาส่ิงแวดล๎อมทางธรรมชาติให๎บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ 
 
46.  ข๎อความข๎างต๎นใช๎กลวิธีการเขียนตามข๎อใด 
 (1)  พรรณนาเชิงเปรียบเทียบ   (2)   อธิบายและยกตัวอยําง 
 (3)  บรรยายและยกตัวอยําง   (4)   อภิปรายและแทรกมุมมอง 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  47 - 48 
  “มองไปทางหัวเล้ียวแมํคงคา  เห็นกรุงโกสัมพีดูงดงามมาก  เห็นกําแพงปราการบ๎านเ รือนสลับสล๎าง  

ดูเป็นลดหล่ัน  มีเชิงเทิน  ทําน้ํา  ทําเรือต๎องแสงแดดในเวลาอัสดง  ดูประหนึ่งวําเป็นเมืองทอง  สํวนยอด
ปราสาทเป็นทองแท๎  ก็สํงแสงดูดังวํามีอาทิตย๑อยํูหลายดวง  ควันสีดําแดง    พลํุง ๆ  ข้ึนจากลานเทวส
ถาน  ถัดลงไปข๎างลํางริมฝ่ังน้ําเห็นควันสีเขียวอํอน  ลอยข้ึนมาจากอสุภท่ีกําลังเผาในลําน้ํา            อัน
ศักด์ิสิทธิ์  ซ่ึงฉายเงาแหํงสถานตําง ๆ  ลงไปเห็นกระเพื่อม ๆ  มีเรือน๎อยใหญํนับไมํถ๎วน  มีใบและธงทิว
สีตําง ๆ  แลดูงามตา  ตรงทําน้ําเห็นอยํูไมํไกล  ประชาชนอาบน้ําอยํูมากมาย  นาน ๆ ได๎ยินเสียงคนพูด
หึ่ง ๆ คล๎ายเสียงผ้ึง” 

                จาก  กามนิต ของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 
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47.  ข๎อใดเก่ียวข๎องกับความหมายของ “อสุภท่ีกําลังเผาในลําน้ําอันศักด์ิสิทธิ์” 
 (1)  ธรรมเนียมเก่ียวกับพิธีศพ 
 (2)  การอาบน้ําของประชาชน ณ แมํน้ําคงคา 
 (3)  ส่ิงกํอสร๎างมากมายท่ีเรียงรายอยํางไร๎ระเบียบ ณ แมํน้ําคงคา 
 (4)  ความงามของแสงอาทิตย๑ยามอัสดงท่ีกระทบปราสาททองแท๎เหนือแมํน้ําคงคาทําให๎  

      ส่ิงอ่ืนหมดงาม 
 

48.  ข๎อใดสอดคล๎องกับแนวคิดของคํากลําวท่ีวํา “ กาลเวลาสร๎างนักเขียนได๎ ก็ทําลายนักเขียนได๎เชํนกัน ”   
 (1)  งานเขียนท่ีทรงคุณคํายํอมผํานกาลเวลา 
 (2)  เวลาทําลายทุกส่ิงแม๎กระท่ังงานเขียนและนักเขียน  
 (3)  สถานการณ๑สร๎างงานเขียน  และเวลาพิสูจน๑การเป็นนักเขียน    
 (4)  เวลาเป็นส่ิงกําหนดคุณคํางานเขียนและสถานภาพทางสังคมของนักเขียน  
 

49.  ข๎อใดเป็นเจตนาสําคัญของคําประพันธ๑ตํอไปนี้ 
“พรากหายไมํพรากร๎าง   นิรันดร๑กาล 
มีพรากมีพบพาน  เพื่อนพ๎อง 
ชิงโศกโศกพาผลาญ เผาจิต 
วันหนึ่งนั้นจักต๎อง กลับร๎ายกลายดี” 
(1)  ฟ้าหลังฝน     (2)  มีข้ึนมีลง 
(3)  มีมืดยํอมมีสวําง    (4)  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 
 

50.  ข๎อใดเป็นใจความหลักของข๎อความตํอไปนี้ 
“ปัญหาน้ําทํวมรุนแรงในหลายจังหวัดได๎กลายเป็นวิกฤตคร้ังใหญํของประเทศ  น้ําท่ีทํวมขังนับ

เดือนได๎กํอให๎เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจท้ังภาคเมือง  ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  หนําซํ้ายัง
สํงผลตํอสุขภาพจิตของผ๎ูประสบภัย  จนแทบไมํสามารถประเมินคําความเสียหายจากอุทกภัย      คร้ังนี้
ได๎” 
 (1)  ผลกระทบจากอุทกภัย    

(2)  ปัญหาทางเศรษฐกิจของชาติ 
 (3)  แนวทางในการแก๎ไขปัญหาอุทกภัย 

(4)  ส่ิงท่ีรัฐบาลต๎องหาทางแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 
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51.  ข๎อใดเป็นแนวคิดสําคัญของคําประพันธ๑ตํอไปนี้ 
 “ศาสตร๑ใดจะลํ้าเทํา ธรรมาน 

 ทรัพย๑ส่ิงใดใครทาน   ท่ีให๎ 
 รักใดจักปูนปาน   รักศัจ  ศีลนา 
 สุขส่ิงใดจักได๎   สุขเพี้ยงนฤพาน” 

(1)  สุขเหนือสุขคือนิพาน    (2)  การให๎คือการสร๎างทรัพย๑ 
(3)  รักเหนือรักคือรักษาศีล   (4)  ธรรมคือศาสตร๑อันย่ิงใหญํ 

 

52.      “กวนอูได๎ฟังดังนั้นก็โกรธ  จึงวําแกํเตียวเล้ียววํา  เ ดิมเราถามตัววําจะเกล้ียกลํอมหรือ  ตัววําหามิได๎     
แลตัวมากลําวดังนี้  จะวําไมํเกล้ียกลํอมตัวนั้นจะประสงค๑ส่ิงใดเลํา  แล๎ววําเราอยํูในท่ีนี้ ก็เ ป็นท่ีคับขันอยํู  
ซ่ึงเราจะเข๎าด๎วยผ๎ูใดนอกจากเลําป่ีนั้นอยําสงสัยเลย  ตัวเรามิได๎รักชีวิต  อันความตายอุปมาเหมือนนอน
หลับ  ทํานเรํงกลับไปบอกแกํโจโฉ  ให๎ตระเตรียมทหารไว๎ให๎พร๎อม  เราจะยกลงไปรบ” 

ข๎อความดังกลําวมีคุณคําเชิงวรรณศิลป์ในลักษณะใด 
(1)  การใช๎จินตภาพ    (2)  การใช๎ภาพพจน๑ 
(3)  การใช๎ภาษาสร๎างอารมณ๑   (4)  การใช๎สํานวนเปรียบเทียบ 
 

53.  ความในข๎อใดไม่ใช้ภาพพจน๑ 
(1)  เขาใช๎ทองคําซ้ือน้ําใจทหาร   (2)  เมฆทุกก๎อนมีซับในเป็นเงิน 
(3)  ล้ินคนนั้นตัดคอคนเสียมากตํอมาก  (4)  จะเอาเมฆหมอกนั้นหรือมาก้ันเป็นเพดาน 

 

54.  ข๎อใดใช๎ภาษาจินตภาพท่ีต่างพวก 
(1)  เจ็บเพียงจะตาย แลดุจด่ังลูกทรายพึ่งออก 
(2) เลือด น้ําเหลือง ย๎อยลงเต็มตนยะหยดทุกเม่ือ 
(3) ฝูงตืดแลเอือนท้ังหลายนั้นคนกันอยํูในท๎องแมํ 
(4) ดุจด่ังหนอนอันอยํูในปลาเนํา แลหนอนอันอยํูในลามกอาจม 

    
55.  ข๎อใดบอกชนิดของภาพพจน๑ได๎ถูกต๎อง 

(1)  อีแสนถํอยจัญไรใจทมิฬ  ดังเพชรนิลเกิดข้ึนในอาจม– เป็นอุปมา (simile) 
(2)  แม๎เป็นถํ้าอําไพขอให๎พี่  เป็นราชสีห๑สมสํูเป็นคํูสอง –เป็นปฏิพจน๑ (paradox) 
(3)  ถึงเถาวัลย๑พันเก่ียวท่ีเล้ียวลด   ก็ไมํคดเหมือนหนึ่งในใจมนุษย๑ – เป็นอุปลักษณ๑ (metaphor) 
(4)  ฟ้าลํุมอิระวดีคืนนี้มีแตํดาว  สํองแสงแวววาวเดํนอะคร๎าวสวํางไสว – เป็นนามนัย (metonymy) 
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56.  ข๎อใดแสดงบทโกรธ  ขัดเคืองใจ 
 (1)   ซ่ึงทํานขํุนแค๎นเคืองนัก  ก็ประจักษ๑แจ๎งใจไมํกังขา 
          ไมํถือโทษโกรธตอบพระผํานฟ้า จะต้ังหน๎าหักหาญพาลภัย 
 (2)       วันเม่ือน๎องจะมาถึงธานี  ได๎ทูลวําพระพี่จะยกมา 
          ดูท่ีท๎าวตรัสเห็นขัดเคือง  วําไหนจะจากเมืองหมันหยา 
 (3) เห็นจะรักเมียจริงย่ิงกวําญาติ ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได๎ 
           ถึงมาตรจะมาก็จําใจ  ด๎วยกลัวภัยพระราชบิดา 

(4)   สุดแตํใครดีใครได๎  การอะไรของเจ๎าผ๎ูเชษฐา 
          จะยกทัพกลับคืนไปพารา  เบ้ืองหน๎าจะได๎สืบสุริยวงศ๑ 
              
57.   “แม๎มากผิก่ิงไม๎ผิวใครจะใครํลองมัดกํากระนั้นปองพลหักก็เต็มทน” 

ข๎อความข๎างต๎น ถ๎าจัดวรรคให๎ถูกต๎อง จะตรงกับคําประพันธ๑ประเภทใด    
(1)  กาพย๑ยานี     (2)  กลอนหก 
(3)  รํายโบราณ     (4)  อินทรวิเชียรฉันท๑ 

 
58.  อุปมาในข๎อใดมีความหมายถูกต๎อง    

(1)  ความตายอุปมาเหมือนนอนหลับ – เปรียบวํางํายและไมํสําคัญ 
(2) อันบุตร ภรรยา อุปมาเหมือนเส้ือผ๎า – เปรียบวําเป็นเคร่ืองประดับ 
(3) ความลําบากอุปมาเหมือนหนึ่งลุยเพลิงอันลุก –เปรียบกับความร๎อนแรง 
(4) เลําป่ีนั้น  อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังข้ึนไมํพร๎อม – เปรียบกับผ๎ูอํอนด๎อย 
 

ใช้ค าประพันธ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ   59 – 60 
“ควรจะสงสารเอํยด๎วยต๎นหว๎าใหญํใกล๎อาราม  งามด๎วยก่ิงก๎านประกวดกัน  ใบชอํุมประชุมชํอเ ป็น

ฉัตรชั้นด่ังฉัตรทอง  แสงพระจันทร๑ด้ันสํองต๎องน้ําค๎างท่ีขังให๎ไหลลงหยดย๎อย  เหมือนหนึ่ง       น้ํา
พลอยพร๎อย ๆ อยํูพราย ๆ...” 

 
59.  ข๎อใดไม่ใช่กลวิธีท่ีใช๎ในคําประพันธ๑ข๎างต๎น 

(1) การซํ้าคํา     (2) เลํนคํา 
(3) สัมผัสอักษร     (4) การเลียนเสียงธรรมชาติ 
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60.  ข๎อใดมีลักษณะเดํนในด๎านจินตภาพ 
 (1)  แสงพระจันทร๑ด้ันสํองต๎องน้ําค๎างท่ีขังให๎ไหลลงหยดย๎อย 
 (2)  ต๎นหว๎าใหญํใกล๎อาราม  งามด๎วยก่ิงก๎านประกวดกัน 
 (3)  ใบชอํุมประชุมชํอเป็นฉัตรชั้นดังฉัตรทอง 
 (4)  เหมือนหนึ่งน้ําพลอยพร๎อย ๆ อยํูพราย ๆ 
 
ข้อ 61 – 80    ข้อละ 2 คะแนน   ( 40  คะแนน ) 
61.  ข๎อใดมีเสียงพยัญชนะท๎ายพยางค๑ทุกคํา   
 (1)  การอํานเป็นส่ิงชํวยให๎เราทํองเท่ียวไปได๎ท่ัวโลก 
 (2)  การรับสารควรกล่ันกรองเร่ืองราวให๎รอบคอบรัดกุม 
 (3)  เราสามารถแสวงหาความร๎ูอยํางสมํ่าเสมอตลอดชีวิต 
 (4)  เบ้ืองหลังความสําเร็จของนักธุรกิจเกิดจากความมํุง ม่ัน  
 
62.   ข๎อใดใช๎คําราชาศัพท๑ไม่ถูกต๎อง     

(1)  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน 
(2)  สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดท่ีระลึก 
(3)  พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เพื่อทรงเปิดโรงเรียน 
       มัธยมจักรีวัชร ทรงลงพระนามาภิไธยในแผํนศิลา และทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน  

        (4)  พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าศรีรัศม์ิ  เสด็จไปยังท่ีวําการองค๑การบริหารสํวนตําบลมหาสอน  
        เพื่อประทานถุงยังชีพพระราชทานแกํราษฎร 
 
63.   ข๎อใดใช๎ภาษาระดับเดียวกัน     

(1)  ธรรมเนียมของโลกนั้นมักจะปกปิดความผิดพลาดหรือความตกตํ่าของคนรํุนกํอนมิให๎  
              อนุชนรํุนหลังได๎ทราบ 

(2)  หนังสืองานศพทุกเลํมมีความเหมือนกันอยํูประการหนึ่งคือชีวประวัติของผ๎ูวายชนม๑  
       นั้นชํางเป็นคนดีวิเศษวิโสทุกคน 
(3) เม่ือฟ้าเป็นสีใด น้ําก็จะสะท๎อนเป็นสีนั้น แตํถ๎าตักน้ํามาพิจารณาแล๎วก็จะเห็นน้ําเป็น  
       สีวารี  ไมํได๎มีสีอะไร   ยังมีลักษณะของความเป็นวารี และนี่คือเอกลักษณ๑ของคนไทย 
(4) ความเป็นคนจิตใจไมํเข็มแข็งของตนเองตํางหากท่ีทําลายตนเอง หาใชํการสอบตกไมํ  

              การสอบตกเป็นเพียงเหตุเล็กน๎อย แตํเรากลับทําลายตนเองราวกับเป็นมหันตทุกข๑  
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64.   ข๎อใดเป็นประโยคความเดียว    
(1)  การใช๎อํานาจอันมากเกินไปของผ๎ูใหญํทําให๎เด็กมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวในอนาคต      
(2)  การลงโทษท่ีทําให๎เด็กโกรธนั้นมีแตํจะทําให๎เด็กต๎องการหาทางออกด๎วยการแก๎แค๎น   
(3)  การชักชวน ชมเชย หรือการส่ือสารทางบวกยํอมดีกวําการส่ัง  ตําหนิ หรือการส่ือสาร 

              ทางลบกับเด็ก   
(4) ผ๎ูใหญํต๎องสร๎างจิตสํานึกให๎แกํเด็กด๎วยการให๎อภัย ให๎เขามีโอกาสกลับตัว และเป็น  

              ตัวอยํางท่ีดีให๎แกํเด็ก 
 
65.   ข๎อใดไม่ใช้สํานวนภาษาตํางประเทศ     
         (1)  การให๎ความชํวยเหลือแกํผ๎ูประสบอุทกภัยอยํางเรํงรีบโดยรัฐบาลได๎เร่ิมข้ึนแล๎วเม่ือวานนี้  
         (2)  บรรยากาศภายในร๎านได๎รับการออกแบบเฉพาะเพื่อเพิ่มสุนทรียรสให๎กับการ 
                     รับประทานอาหาร 
         (3)  ไทยจะเร่ิมขายข๎าวในตลาดญี่ ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ๑นี้ และมีราคาขายปลีกตํ่ากวํา  
                     ข๎าวญี่ปุ่นถึง 50 % 
         (4)  ประชาชนกวํา 3 ล๎านคนต๎องทนทุกข๑ทรมานจากการถูกปิดล๎อมของกองทัพเยอรมัน  
                     เป็นเวลานานกวํา 1  เดือนแล๎ว 
 
66.  ข๎อใดไม่ได้ให๎ข๎อคิดเก่ียวกับการพูด การฟัง  
 (1)  อยําไปใสํใจคําวิจารณ๑  จําไว๎วําสําหรับบางคน วิธีเดียวท่ีเขาจะได๎ล้ิมรสความสําเร็จ  
        คือ การ “ กัด ” คุณ  
 (2)  คําวิจารณ๑หลีกเล่ียงงํายๆ ด๎วยการไมํพูดอะไรเลย  ไมํทําอะไรเลย และไมํเป็นอะไรเลย  
 
 (3)  วิธีให๎คําแนะนําลูกท่ีดีท่ีสุดคือ   ค๎นให๎เจอวําพวกเขาต๎องการอะไร  แล๎วแนะนําพวกเขา    
                       ให๎ทําส่ิงนั้น    
 (4)  ถ๎าคุณอยากมีเงินมากข้ึนอยํางเห็นได๎ชัด  ส่ิงแรกคือ เรียนร๎ูท่ีจะใสํใจในส่ิงท่ีคนรอบตัวกําลัง 
                    บอกให๎น๎อยลง  แล๎วหันไปใสํใจใน “ เสียงเงียบๆ ” ในตัวคุณให๎มากข้ึน 
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67.        “ น้ําทํวมใหญํคราวนี้ ไมํใชํภัยพิบัติลงโทษ แตํเป็นเพราะการบริหารน้ําท่ีผิดพลาด  การบริหารน้ําถ๎า
ไมํมีการประสานงานกันท้ังกรมอุตุฯ กรมชลฯ การไฟฟ้าฯ วําควรจะเ ก็บหรือปลํอยน้ําแคํไหน     มันก็
ไมํมีฐานข๎อมูลท่ีนํามาคํานวณปริมาณน้ํา วําควรจะปลํอยหรือพรํองน้ําในระดับใดจึงจะทําให๎พื้นท่ีไมํ
เดือดร๎อน ”  
 ข๎อใดเป็นประเด็นโต๎แย๎ง  
 (1)  ประชาชนเดือดร๎อนหรือไมํ    (2)  น้ําทํวมคร้ังนี้เป็นภัยพิบัติหรือไมํ 
 (3)  การบริหารน้ํา มีการประสานกันหรือไมํ (4)  เข่ือนตํางๆ จะหยุดปลํอยน้ําบ๎างได๎หรือไมํ  

 
68.  ข๎อความตํอไปนี้ใช๎กลวิธีใดในการอธิบายท่ีเ ดํนชัดท่ีสุด 
  “มะขามท่ีแกํจัดหากต๎องการเก็บไว๎รับประทานนาน ๆ จะต๎องแกะเปลือกออก  และแกะเมล็ดอีกที

หนึ่ง  เนื้อมะขามเอาตากแดดไว๎พอแห๎ง ๆ แล๎วป้ันเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเทํากําป้ัน    ใช๎เกลือเป็นเม็ดมา
คลุกพอประมาณ  และควรเก็บไว๎ในไหหรือในโหลท่ีปิดมิดชิด  เพราะจะทําให๎มะขามคงสภาพใช๎ได๎ท้ัง
ปี  แม๎วําเนื้อมะขามเกํา สีอาจจะคลํ้าข้ึนแตํก็ยังใช๎ได๎อยํู” 

 (1)  ให๎เหตุผล     (2)  ยกตัวอยําง 
 (3)  เปรียบเทียบ     (4)  ชี้แจงตามลําดับข้ัน 

 
69.  ข๎อตํอไปนี้จะเรียงลําดับเป็นยํอหน๎าได๎เหมาะสมตามข๎อใด  

ก.   การเอาดินวาง เอากระสอบทรายมาวาง มันส๎ูแรงดันน้ําไมํได๎  
ข. กระสอบทรายไมํหนักพอก็ทลาย น้ําก็จะไหลอยํางรวดเร็วและแรงจนเอาไมํอยํู 
ค. ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหํงชาติ  เห็นวําอาจไมํถูกต๎องตามวิธีการ เพราะเป็น

การสร๎างท่ีไมํมีหลักวิชาการ  
ง. ความต่ืนตระหนกของชาวบ๎านท่ีไมํม่ันใจสถานการณ๑ และแก๎ปัญหาด๎วยการสร๎างพนังก้ัน

น้ําหน๎าบ๎านตนเองจนวัตถุดิบขาดตลาดนั้น 
จ. ดังนั้นหากเข่ือนสร๎างไมํแข็งแรงน้ําจะซึม 
(1)  ก.    ค.    ข.    ง.    จ.     (2)  ก.    ง .   จ.    ข.    ค. 
(3)  ง.     ข.    ก.    จ.    ค.    (4)  ง.     ค.     ก.    จ.    ข.  
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70.  ข๎อความสํวนใดไม่ใช้คําท่ีมีความหมายโดยนัย 
  “ (ก) เข่ือนและพนังก้ันน้ําของกทม. ในพื้นท่ีรอบนอกอํอนยวบยาบ   (ข) เพราะผ๎ูสร๎างก็ลุยดํุยๆไป 

โดยท่ีตนก็ไมํใชํผ๎ูเชี่ยวชาญท่ีมีความร๎ูเฉพาะด๎าน   (ค) อันนี้ถือเป็นจุดอํอนและจะทําให๎เกิดวิกฤตน้ําใน
กทม.ได๎   (ง) ขณะนี้น้ําล็อตใหญํท่ีมาจากเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ ป่าสักชลสิทธิ์กําลังผํานเข๎ามาใน   3 - 4 
จังหวัดท่ีทํวมอยํูแล๎ว   (จ) กทม.จึงต๎องระวังเพราะเป็นชํวงน้ําทะเลหนุน       (ฉ) ตอนนี้ดูแล๎วกทม.คง
รอดยาก” 

  (1)  สํวน  (ก)     (2)  สํวน (ข) 
  (3)  สํวน  (ง)     (4)  สํวน (ฉ) 
 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  71 - 73 

  “ (ก) เวลาของคุณมีจํากัด  (ข) อยําเสียเวลาไปอยํูในชีวิตของคนอ่ืน อยําไปอยํูในกฎ       (ค) 
เพราะนั่นหมายถึงการใช๎ชีวิตในผลลัพธ๑ท่ีผ๎ูอ่ืนคิด (ง) อยําให๎เสียงของคนอ่ืนมาเอาชนะเสียงภายในตัว
คุณ    (จ) และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  จงมีความกล๎าพอท่ีจะเดินตามสัญชาตญาณและใจของคุณ    (ฉ)  เพราะ
มันร๎ูอยํูแล๎ววํา  จริงๆแล๎วคุณต๎องการจะเป็นอะไร หรือจะทําอะไร  (ช) นอกจากนี้แล๎ว     ส่ิงอ่ืนๆก็ล๎วน
เป็นส่ิงรองลงไปท้ังส้ิน ”    

                                                                                                             (  Steve  Jobs ) 
 

71.  ข๎อความข๎างต๎นมีสํวนใดเป็นข๎อสรุป  
 (1)  สํวน (ก)  (ข)  และ  (จ)    (2)  สํวน (ข)  (ค)  และ  (จ) 
 (3)  สํวน (ก)  (จ)  และ  (ช)    (4)  สํวน (ข)  (จ)  และ  (ช) 

 
72.  ข๎อความนี้มีประโยคความซ๎อนก่ีประโยค 
 (1)  1 ประโยค     (2)  2 ประโยค  
 (3)  3 ประโยค     (4)  4 ประโยค 

 
73.  การเขียนข๎อความข๎างต๎น มีลักษณะตามข๎อใด  
  (1)   เสนอแนะและวินิจฉัย   
  (2)   เสนอข๎อเท็จจริงและวินิจฉัย  
  (3)   แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ    
  (4)   แสดงความคิดเห็นและเสนอข๎อเท็จจริง 
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74.  ข๎อความนี้ใช๎กลวิธีใดในการเขียน 
“งานวิจัยลําสุดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนซัสในสหรัฐอเมริกาพบวํา การฝึกโยคะชํวยยับย้ัง

การกําเริบของภาวะหัวใจเต๎นรัวได๎คร่ึงหนึ่ง  ภาวะหัวใจเ ต๎นผิดจังหวะประเภทนี้ พบบํอยราวหนึ่งใน 
100 ของคนปกติท่ัวไป  ดร.ธานันชยา  ลักกิเรดดี หัวหน๎าคณะวิจัยอธิบายวํา โยคะและการ ควบคุมลม
หายใจมีสรรพคุณชํวยควบคุมจังหวะการเต๎นของหัวใจให๎สมํ่าเสมอ ผํอนคลายความกังวลและอาการ
ซึมเศร๎าท่ีเก่ียวกับภาวะนี้  นอกจากนี้ ยังอาจชํวยป้องกันการอักเสบในรํางกายท่ีเ ป็นผลจากภาวะหัว
ใจเต๎นผิดจังหวะ” 

(1)  การอธิบาย     (2)  การบรรยาย 
(3)  การพรรณนา    (4)  การเปรียบเทียบ 

 

75.    “ การโกงกินมีความหลากหลายท้ังทางตรงและส่ิงท่ีแอบแฝงอยํูในระบบความคิด  แม๎มองท่ีการจัด
การศึกษา การท่ีครูเน๎นเอาลูกศิษย๑ไว๎ในห๎องเรียนก็คือการโกงกินโดยไมํร๎ูสึกตัวลักษณะหนึ่ง        ถ๎าคิด
ได๎วํา เราเอาเงินภาษีจากประชาชนมาใช๎  แตํทําไมจึง ไมํคิดปลูกฝังให๎เยาวชนร๎ูจักชีวิตประชาชน
มากกวําการเรียนในห๎อง  การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานการมอมเมาอยํางสําคัญท่ีทําให๎          คนออกไปโกง
กินบ๎านเมือง ” 

 ข๎อใดเป็นน้ําเสียงของผ๎ูเขียนข๎อความข๎างต๎น 
         (1)  หํวงใยเยาวชนไทย    (2)  ติเตียนการจัดการศึกษาไทย 
         (3)  เกลียดชังผ๎ูท่ีโกงกินบ๎านเมือง   (4)  สังเวชใจระบบการศึกษาไทย 
 
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  76 – 77 
  “ต้ังแตํเด็กผมไมํเคยได๎รับอนุญาตให๎ซ้ือหรือมีหนังสือชนิดใด ๆ เลย  นอกจากหนังสือเ รียน  หาก

อยากอํานหนังสือการ๑ตูนสักเลํม  ต๎องอดคําขนม  เ ก็บสตางค๑ซ้ือ  และต๎องแอบซํอนไมํให๎ผ๎ูใหญํเห็น  
เพราะอาจถูกตํอวํา  ผมมาร๎ูภายหลังวํา  ผ๎ูใหญํไมํได๎ตํอต๎านการอําน  แตํเพราะฐานะทางบ๎านไมํคํอยดี  
จึงประหยัดและอดออม 

  ผมยึดถือคําพูดของคุณครูภาษาไทยท่ีพรํ่าบอกเร่ืองความสําคัญของการอํานมาโดยตลอด  สมัยเ รียน
มัธยมผมเคยสอบตกวิชาภาษาไทย  แตํเม่ือเปล่ียนทัศนคติเ ก่ียวกับการอํานด๎วยการเ ร่ิมอํานหนังสือมาก
ข้ึน  อํานทุกอยํางท่ีขวางหน๎า  ไมํวําจะเป็นหนังสือการ๑ตูนซ่ึงต๎องแอบเหน็บใต๎เ ข็มขัด    ชุดนักเ รียนตอน
เดินเข๎าบ๎าน  หรือแม๎แตํแผํนพับท่ีแจกกันตามสถานท่ีตําง  ๆ  ทุกอยํางล๎วนอํานแล๎วได๎ความร๎ู  ผมจึง
เปล่ียนเกรดจาก “๐” ในวิชาภาษาไทยกลายเป็นเกรด “๔” ในเวลาตํอมาก็เพราะการรักการอํานนี่แหละ  
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  ท่ีสําคัญ  ผมกลายมาเป็นนักเขียนท่ีเดินบนเส๎นทางสายนักเขียนอยํางเ ต็มตัวก็จากการเป็นคนรักการ
อํานเชํนกัน  หนังสือท่ีคุณถืออยํูนี้ก็เป็นหนังสือของนักเขียนคนหนึ่งท่ีเคยสอบตกวิชาภาษาไทยมากํอน  
ต๎องขอบคุณคําสอนของคุณครูท่ีวํา “การอํานถือเป็นส่ิงท่ีสําคัญ” 

    (สิขเรศ  เอ่ียมประชา.  นักทํองเท่ียวกาลเวลา.  2550 : คํานํา) 
 

76.  ข๎อใดคือแนวคิดหลักของผ๎ูเขียนคํานําหนังสือเร่ือง “นักทํองเท่ียวกาลเวลา” 
 (1)  การอํานคือรากฐานท่ีสําคัญ   (2)  การอํานทําให๎เปล่ียนทัศนคติ  

 (3)  การขาดโอกาสในการอํานของผ๎ูเขียน  (4)  การอํานทําให๎เกรดวิชาภาษาไทยดีข้ึน 

 

77.  ข๎อใดกลําวถึงลีลาการเขียนและการลําดับความคิดจากคํานําข๎างต๎นได๎อยํางเหมาะสม   
 (1)  ย๎อนเวลา  หาตัวอยําง  สร๎างบทสรุป  

 (2)  อธิบายปัญหา  พรรณนาความร๎ูสึก  รําลึกอดีต 

 (3)  เห็นปัญหา  ปรึกษาครูภาษาไทย  แก๎ไขด๎วยการอําน 

 (4)  การปิดก้ัน  การหาทางออก  การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

 
78.  ข๎อความนี้ ไม่ได้ใช๎วิธีใดในการขยายใจความสําคัญ    
  “การนอนหลับในห๎องท่ีเปิดไฟท้ิงไว๎อาจทําให๎เ กิดการเปล่ียนแปลงในสมองท่ีเชื่อมโยงกับโรค

ซึมเศร๎า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทศึกษาสมองของหนูทดลองซ่ึงนอนหลับในท่ีซ่ึงเ ปิดไฟ
สลัวทุกคืน  พบวําเซลล๑สมองมีการแตกแขนงลดลง แขนงรอบเซลล๑สมองซ่ึงมีลักษณะคล๎ายเส๎นขน
เหลํานี้มีหน๎าท่ีรับสํงสารเคมีส่ือสารระหวํางเซลล๑เพื่อควบคุมอารมณ๑ 

   เทรซี  เบโดรเซียน นักวิจัยอธิบายวํา แสงจากหลอดไฟยามกลางคืนมีฤทธิ์ ยับย้ังการหล่ังฮอร๑โมนเม
ลาโทนิน  ฮอร๑โมนนี้ จําเ ป็นตํอการสร๎างแขนงเซลล๑ประสาท  “ความเข๎มแสงในการศึกษาของเรา
ใกล๎เคียงกับแสงท่ีคนท่ัวไปได๎รับขณะเผลอหลับอยํูหน๎าโทรทัศน๑ในห๎ องท่ีปิดไฟ  เ ร่ืองนี้ จําเ ป็นต๎องมี
การศึกษาเพิ่มเติมตํอไป  แตํในระหวํางนี้ ควรปิดไฟท่ีไมํจําเ ป็นทุกดวงในห๎องนอนของคุณ ” 

 (1)  ยกตัวอยําง     (2)  อธิบายเหตุผล 
 (3)  ให๎รายละเอียด    (4)  ให๎คําจํากัดความ 
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ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ  79 – 80 
  “ อันท่ีจริงปัญหาทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเ กิดข้ึนในปัจจุบัน ไมํใชํเ ร่ืองไกลตัวนักศึกษาแตํ

อยํางใด เพราะยํอมสัมพันธ๑กับการใช๎ชีวิตประจําวันนับต้ังแตํการจัดสรรคําใช๎จําย การวางแผนการเ รียน
ท่ีสอดคล๎องกับนโยบายรัฐ และการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีสัมพันธ๑กับเศรษฐกิจและ
การเมือง” 

 

79.  ผ๎ูเขียนข๎อความข๎างต๎นมีจุดมํุงหมายใด    
 (1)  ต๎องการให๎นักศึกษารับผิดชอบคําใช๎จํายเอง 
 (2)  อยากจะให๎นักศึกษาสนใจปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง  
 (3)  มํุงให๎นักศึกษามีความร๎ูความเข๎าใจนําไปสํูการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง  
 (4)  คาดหวังวํานักศึกษาในปัจจุบันจะต๎องมีความแตกฉานในเร่ืองเศรษฐกิจและการเมือง  
 
80.  ข๎อใดไม่สามารถอนุมานจากคําวํา “การร๎ูเทําทัน”  ในข๎อความข๎างต๎นได๎    
 (1)  รับร๎ูขําวสารและความเคล่ือนไหวด๎านเศรษฐกิจและการเมืองอยํางทันทํวงที 
 (2)  ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาชีวิตประจําวันด๎วยความเข๎าใจสังคมและโลก 
 (3)  การรับสารอยํางมีวิจารณญาณและนํามาปรับใช๎กับการดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 
 (4)  ร๎ูขําวสารด๎านเศรษฐกิจและสังคม และเลือกรับสารด๎วยการคิด วิเคราะห๑ และมีเหตุผล 
 


