
 

  

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ชื่อ....................................................................................  

 รหัสวิชา 01 

เลขที่นั่งสอบ..................................................................... 

 ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 

สนามสอบ......................................................................... 

 วันที ่13 ธันวาคม 2557 

ห้องสอบ........................................................................... 

 เวลา  08.30 - 10.30 น. 

 

ค าอธิบาย 

 1.  ข้อสอบนี้ มี 18 หน้า (80 ข้อ) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

             ข้อ 1 – 60 ข้อละ 1 คะแนน  ข้อ 61 - 80 ข้อละ 2 คะแนน 

2.  ก่อนตอบค าถาม ต้องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ 

ลงในกระดาษแผ่นนี้ และในกระดาษค าตอบพร้อมท้ังระบายรหัส

เลขท่ีนั่งสอบและรหัสวิชา  

3.  ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2Bระบายวงกลมตัวเลือก  

หรือ ในกระดาษค าตอบ 
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ให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องหรือ

เหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ้าเลือก  เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ท าดังนี้ 

 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลม

ตัวเลือกเดิมให้สะอาดหมดรอยด าเสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลม

ตัวเลือกใหม่ 

4.  ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 

5.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 

ชั่วโมง 30 นาที 
 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 

ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2558 
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ข้อที่ 1 – 60  ข้อละ 1 คะแนน 

1.  ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนต่างกันความหมายยังคงเหมือนเดิม 
(1)  แม่บอกให้ลูกทําเดี๋ยวนี้     
(2)  เด็ก ๆ กะกันจะไปพรุ่งนี้ 
(3)  ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ    
(4)  อาจารย์สมศรีชอบยกตัวอย่างมาก 
 

2.  ข้อใดมีท้ังสระแท้ สระประสม และสระเกิน 
(1)  เพ่ือนํารักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไร    
(2)  แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา 
(3)  ขอคืนความสุขให้แก่เธอประชาชน    
(4)  ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคําสัญญา 

 

3.  ข้อใดมีเฉพาะเสียงสระเดี่ยว 

(1)  ระบบการศึกษาของเมืองไทยนี่พูดกันจนปากจะฉีกถึงหูแล้ว 

(2)  คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่อันดับ 7 ของอาเซียน 

(3)  นักวิทยาศาสตร์ดัง ๆ สมัยก่อนมีความสงสัยเรื่องราวต่าง ๆ 

รอบตัว 

(4)  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของไทยอยู่อันดับ

ค่อนข้างดี 
 

4.  ข้อใดมีคําซ้ําที่แตกต่างจากข้ออ่ืน 
(1) นักเรียนช่วยกันเตรียมดินและขุดหลุมทีละหลุม ๆ  
(2) ก่อนที่จะนํากล้าไม้มาปลูกทีละต้น ๆ เพื่อให้เป็นร่มเงา 
(3) กว่าที่ต้นไม้จะเติบโตเราก็จะต้องพรวนดินรดน้ําทุกวัน ๆ  
(4) ถือเป็นการเรียนรู้เรื่องจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมทีละก้าว ๆ  

 

5.  ข้อความต่อไปนี้มีทั้งคําที่เป็นอักษรนําและอักษรควบ  ยกเว้นข้อใด 
(1)  หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย  ฟูุงกระจายรื่นรื่นทั้งห้องทอง 
(2)  มีต้นกํามพฤกษ์ทานในลานวัด  ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย 
(3)  นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน 
(4)  ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย 
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6.  ข้อใดไม่ปรากฏคําที่มีการอ่านแบบอักษรนํา 
(1)  ตฤณซื้อขนมท่ีตลาดกินอย่างเอร็ดอร่อย    
(2)  เมื่อรู้ความจริง ประไพรก็เศร้าขึ้นมาทันที 
(3)  เด็กท่ีเฉลียวฉลาดช่วยพัฒนาชาติให้เจริญ   
(4)  เด็กๆ วิ่งเล่นในสนามด้วยความเพลิดเพลิน 
 

7.  ค าว่า “จาก” ในข้อใดท าหน้าที่เป็นค ากริยา 

(1)  ความอ้วนเกิดจากกินไขมันเยอะเกินไป 

(2)  ไข่ถูกปลดลงจากบัญชีด าในอาหารสุขภาพ 

(3)  ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงจากบ้านมานอนโรงพยาบาล 

(4)  หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ป่วยเป็นโรคตับอักเสบอย่างหนัก 

 

8.  สํานวนใดเป็นการสอนผู้หญิง 
(1)  น้ํามาปลากินมด / น้ําลดตอผุด    
(2)  น้ําตาเช็ดหัวเข่า /  น้ําตาลใกล้มด 
(3)  น้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือ/ น้ําท่วมปาก    
(4)  ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา / น้ําผึ้งหยดเดียว 

 

9.  ข้อใดใช้สํานวนไม่ถูกต้อง 
(1)  เธออย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลย  ให้อภัยเขาดีกว่า   
(2)  มีปัญหาด่วนขนาดนี้  เขาเลยต้องจับแพะชนแกะไปก่อน 
(3)  ฉันเจอแต่เรื่องแย่ ๆ ทั้งวันเลย พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจริง ๆ  
(4)  เขาทําบุญร่วมกันมาจึงได้มาอยู่ด้วยกัน ดังสํานวนว่ากรวดน้ําคว่ําขันกันมาเลยทีเดียว   

 

10.  ข้อใดใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเชิงวิชาการต่างระดับจากข้อ
อื่น 

(1)  ประเทศไม่ได้ต้องการนักเรียนเชื่อง ๆ ท่องจ าสิ่งท่ีครูอยากให้ท่อง

ได้ท้ังหมด 

(2)  ประเด็นนี้เป็นปัจจัยส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่บรรดาผู้ปกครองต้อง

น ามาพิจารณา 
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(3)  ดังนั้น แบบเรียนจึงเปลี่ยนไปตามผู้ปกครองที่ข้ึนมามีอ านาจและ

สถานการณ์บ้านเมือง 

(4)  จุดยืนของนักปฏิรูปขณะนั้นคือสนับสนุนการเปิดประเทศและ

ส่งเสริมการเรียนรู้จากตะวันตก 

 
11.  ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับงานเขียนทางวิชาการ 

(1)  คนไทยให้ความสําคัญมากกับการตาย จึงทําให้มีพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการตายทุกระดับชั้น   
(2)  ใครต่อใครก็ไม่ปรารถนาความตาย พวกเขามักเลี่ยงไปใช้คําอ่ืน ๆ ที่ดูเบากว่า หรือสละสลวยกว่า   
(3)  คําว่า หมดลม ไปดี สิ้นใจ วายชนม์ เสียชีวิต  ต่างให้ความรู้สึกที่ไม่สะเทือนใจมากเท่ากับคําว่า ตาย   
(4)  คําว่า ตาย มีคําไวพจน์มาก ทั้งท่ีเป็นคําไทย  คํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤต และคํายืมจากภาษาเขมร   

 
12.  ข้อใดมีความหมายนัยตรงได้อย่างเดียว 

(1)  ฉันไม่ชอบคบพวกขาใหญ่     
(2)  พูดไม่ดีแบบนี้ระวังจะถูกสาวไส้ 
(3)  ผู้ใหญ่บ้านชื่อดังถูกล้วงคอเมื่อคืนนี้    
(4)  แก้วตาถูกทําลายจึงต้องไปพบจักษุแพทย์ 

13.  ข้อใดให้ความหมายนัยประหวัด 

(1)  ดอกกระดาษหรือดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งนี้เป็นดอกไม้ท่ีอยู่ได้นาน

วัน  

(2)  ฝากเป็นนกกระดาษไปให้ช่วยรักษาเธอ ต้องดีขึ้นมาอยู่เคียงข้าง

กันอย่างเดิม 

(3)  สคบ. จะไม่เป็นเสือกระดาษอีกต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการ

คุ้มครองท่ีแท้จริง 

(4)  ปัจจุบันร่มกระดาษไม่ได้มีไว้ส าหรับกางกันแดดเท่านั้นแต่ยังรับ

ใช้สังคมอีกหลายหน้าที่ 

 
14.  สํานวนใดเป็นประโยคทั้งหมด 

(1)  กิ้งก่าได้ทอง / หมาหัวเน่า    
(2)  เส้นผมบังภูเขา / กบในกะลา  
(3)  น้ําซึมบ่อทราย / ดอกพิกุลจะร่วง  
(4)  คนรักเท่าผืนหนัง / เก็บเบี้ยถุนร้าน 
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15.  ข้อใดไม่เป็นประโยคความซ้อน 
(1)  ไม่มีคนดูแลหญ้าที่ขึ้นรกในสวนหลังบ้าน 
(2)  ต้นไม้ยืนต้นตายหลายต้นจะถูกโค่นลงทั้งหมด 
(3)  ไม้น้ําที่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมสามารถนํามาเลี้ยงได้ 
(4)  ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์แข่งกันออกดอกบานสะพรั่งไปท่ัว  
 

16.  ข้อใดใช้ภาษากระชับ 
(1)  คนร่ํารวยต้องใช้ความม่ังคั่งร่ํารวยของตนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก   
(2)  ไม่ต้องรอให้รวย คุณให้ได้แม้สิ่งเล็กน้อย เริ่มแต่วันนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าการให้เป็นเรื่องสนุก และจรรโลงใจ  
(3)  จงให้ในขณะที่คุณยังมีเรี่ยวแรง มีพละกําลัง และมีอิทธิพลที่จะก่อคลื่นแห่งการให้ ให้ขยายกว้าง  
     ออกไป  
(4)  คุณอย่ารีรอที่จะให้ผู้อ่ืนในตอนท่ีคุณแก่ชราภาพไปแล้ว หรือท่ีร้ายและแย่กว่านั้นคือให้ตอนที่คุณตาย  
     ไปแล้ว   

 

17.  ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดในการประชุม 
(1)  ผมขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย  
(2)  ผมอยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย 
(3)  ผมต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย 
(4)  ผมประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย  

 

18.  ข้อใดเป็นการแสดง เหตุ ไปสู่ ผล 
(1)  ตาแดง ๆ เมื่อคืนร้องไห้หรือเปล่า 
(2)  ดื่มน้ําวันละ 8-10 แก้ว ย่อมดีต่อสุขภาพ 
(3)  หน้าตาอิ่มเอิบแบบนี้ เพ่ิงไปทําบุญมาใช่ไหมครับ 
(4)  อยากสุขสบายในอนาคต ก็ต้องขยันทํางานตั้งแต่วันนี้ 

19.  ข้อใดเป็นการใช้ภาษาเพ่ือแสดงทรรศนะ 
(1)  แผ่นดินไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลก 
(2)  ข้าวหอมมะลิไทยที่ปลูกโดยชาวนาไทยนั้น เป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก  
(3)  เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า คนไทยทั้งประเทศต่างเป็นหนี้บุญคุณของชาวนา 
(4)  เราควรสํานึกถึงบุญคุณของชาวนา และควรส่งเสริมให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึน 
 

20. ข้อใดไม่ใชส่ารโน้มน้าวใจ 

(1)  หากไม่มีข้ออ้าง ทางสู่ความส าเร็จก็เป็นไปได้ 

(2)  ทางแก้เหตุวางกรอบไว้ชอบแล้ว อนาคตแน่แน่วไม่ผันผาย 

(3)  จากการใช้ธรรมชาติเยี่ยงทาส ยกสถานะธรรมชาติให้เป็นครู 
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(4)  โอกาสคือสิ่งส าคัญในชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดและชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลง  

อ่านขอ้ความ แล้วตอบค าถามข้อ 21 - 22 
 “[1] ถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจ  คนเราก็คงไม่แตกต่างไปจากสัตว์ปุา   [2] เราคงจะฉกฉวย
ชิงสิ่งที่เราอยากได้ โดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งนั้นจะมีใครเป็นเจ้าของครอบครองอยู่แล้วหรือไม่  [3] ผู้ใหญ่ก็ข่มเหง
รังแกผู้น้อย  หรือคนท่ีอ่ อนแอกว่าตามอําเภอใจ  [4] ลูกหลานจะดูหมิ่นดูแคลนพ่อแม่ท่ีแก่เฒ่าให้ได้รับความ
ทุกข์ยากร้อนใจ” 
 
21.  ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใด 

(1)  อุปมาโวหาร     (2)  เทศนาโวหาร  
(3)  สาธกโวหาร     (4)  บรรยายโวหาร 

 

22.  ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความข้างต้น 
(1)  ส่วนที่ [1]     (2)  ส่วนที่ [2] 
(3)  ส่วนที่ [3]     (4)  ส่วนที่ [4] 
 

23.  ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความนี้ 
“ถ้าคิดให้ลึกซึ้งข้ึนอีก  ใจของคนท่ีอยากไปให้ไกล มีฝัน   อยากทําให้ชีวิตมีเปูาหมาย  บางอย่างที่ยาก

ยิ่งใหญ่ และที่สําคัญดูห่างไกลมาก  การไปให้ถึงก็ต้องสร้างพลังใจให้มีแร งขับเคลื่อนมหาศาล ต้องมีทั้งความ
มุ่งม่ัน อดทน ไม่ย่อท้อ ที่สําคัญเปูาหมายที่มุ่งหวังนั้นต้องไม่กว้างใหญ่มากนัก มิฉะนั้นเราคงฉีดแรงใจไปไม่ถึง
เหมือนการฉีดน้ํา”                                                            

(1)  ฝันแล้วต้องทําให้ได้     
(2)  เมื่อฝันแล้วต้องมีความมุ่งมั่น 
(3)  ถ้าฝันไกลเกินไปอาจจะไปไม่ถึง    
(4)  เมื่อฝันแล้วต้องสร้างพลังขับเคลื่อน 

 
 

24.  ข้อใดเป็นข้อคิดสําคัญของข้อความต่อไปนี้ 
“ปรัชญาตะวันออกกล่าวว่า ‘มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ จึงต้องใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  

เพราะธรรมชาติมี การสร้างสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตรอบข้า ง’  แต่เพราะความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล ะ
ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทําให้เราได้เดินทางออกจากธรรมชาติมากขึ้น”                                                                                               

(1)  ควรพึ่งพาธรรมชาติ 
(2)  ควรใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ 
(3)  ควรปรับตัวตามความก้าวหน้าต่าง ๆ 
(4)  ควรปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
 



รหัสวิชา 01 8 วันเสาร์ที่  13 ธันวาคม 2557 

ชื่อวิชา ภาษาไทย  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

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

 

25.  ข้อใดเป็นแนวคิดสําคัญของข้อความนี้ 
“คนญี่ปุุนจะมีนิสัยอย่างหนึ่ง พอเกิดปัญหาในการทํางานขึ้นมาหัวหน้าเขาจะพูดในทํานองว่า  “นี่เป็น

งานทีท่้าทายเรา  เราแก้ไขสําเร็จก็เป็นชัยชนะ เป็นความภูมิใจที่ทํางานยากให้ลุล่วงได้”  
(1)  รู้แพ้รู้ชนะ      
(2)  ชีวิต คือ การต่อสู้ 
(3)  ไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ    
(4)  ความสําเร็จเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ 

 
26.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
 “การพัฒนาทักษะกา รอ่านควรจะเริ่มต้นจากผู้อ่านเลือกประเภทหนังสือท่ีตนเองชอบเป็นเบื้องต้น    
เมื่อเริ่มสนใจมากขึ้นความใคร่รู้ในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว  ก็จะขยายวงกว้างออกไปถึงการอ่านหนังสือที่มี
เนื้อหาใกล้เคียงกัน และเมื่ออ่านจนเป็นนิสัยด้วยแรงบันดาลใจของความอยากรู้ดังกล่า วนั้นจะส่งผลให้เกิด      
การพัฒนาทักษะการอ่านในที่สุด” 

(1)  ทักษะการอ่านสามารถพัฒนาได้ 
(2)  นิสัยรักการอ่านจะเกิดเม่ือเราอ่านอย่างเสม่ําเสมอ 
(3)  การเลือกหนังสืออ่านเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ 
(4)  หลังจากมีนิสัยรักการอ่านก็จะขยายไปสู่การอ่านหนังสือและตํารา 

 
27.  ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ 
   “ต้องอยู่กันไปอีกนานในบ้านหลังนี้ เติบโตมาจนปานนี้ ก็เพราะมีที่ให้อาศัย 
   บ้านเรามีท้องฟูา  มีภูเขา  มีต้นไม้  แล้วเราจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลย”  

(1)  ให้รักษาและหวงแหนธรรมชาติ     
(2)  ตระหนักถึงความสําคัญของแผ่นดินไทย 
(3)  สํานึกในบุญคุณของท้องฟูา ภูเขา ต้นไม้  
(4)  เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ 

 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 28 – 29 
 “ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีชีวิตหมายถึงการที่ยังมีคนใช้ในการพูดการเขียนในชีวิตประจําวัน ส่วนภาษา
ที่ไม่มีการใช้ในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นภาษาท่ีตายแล้ว ภาษาบาลีสันสกฤต จัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะไม่มีผู้ใช้แล้ว     
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะยังคงใช้ก็เพียงในบทสวดของพุทธศาสนาเท่านั้น  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการใช้
เพ่ือการสื่อสารแต่อย่างใด 
 คุณสมบัติของภาษาที่ยังมีชีวิตนั้นย่ อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ว่าบางครั้งเจ้าของภาษาจะ       
ไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภาษามักจะเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อ
เกิด  การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจึงมักจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่ น การใช้
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ภาษาสแลง คําสมัยใหม่ของวัยรุ่น  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วอย่างต่อเนื่องกับภาษาไทย เพราะเป็น
ภาษาท่ียังไม่ตาย” 
 

28.  ข้อใดคือประเด็นหลักของข้อความข้างต้น 
(1)  ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาท่ีตายแล้ว 
(2)  ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีชีวิตจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
(3)  ภาษาไทยยังคงเป็นภาษาท่ีใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
(4)  ภาษาแบ่งเป็นสองประเภทคือภาษาท่ีมีชีวิตและภาษาที่ตายแล้ว 

 

29.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
(1)  ภาษาบาลีสันสกฤตไม่มีการใช้แล้ว    
(2)  ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
(3)  การเปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้   
(4)  ภาษาท่ีมีอยู่ในโลกส่วนใหญ่เป็นภาษาท่ีมีชีวิต 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 30 - 31 
 “ต้องเข้าใจว่าการทํางานทุกอย่างต้องมีความเก่ียวข้องประสานประโยชน์กับผู้อื่น  ส่วนอื่นอย่าง
ใกล้ชิดเสมอ  จึงต้องรู้จักทําตัวทําใจให้กว้างให้เห็ นความสําคัญของผู้อื่นและงานของผู้อื่น  เท่ากับความสําคัญ
ของตนเองและงานของตน  และสําคัญท่ีสุดต้องเข้าใจให้ถูกว่า การประสานงานกันนั้น คือการไม่แบ่งฝุาย      
แบ่งพวกกัน  ไม่แย่งประโยชน์  ไม่แย่งความชอบกัน  หากแต่ทํางานด้วยความจริงใจ  เห็นใจ และเข้าใจกัน  
โดยมุ่งหวังผลสําเร็จร่วมกันเป็นสําคัญกว่าสิ่งอื่น” 
 

30.  ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความข้างต้น 
(1)  ความเพียร     (2)  ความเมตตา 
(3)  ความสามัคคี     (4)  ความซื่อสัตย์ 

 

31.  ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด 
(1)  วิเคราะห์      (2)  เสนอแนะ 
(3)  สันนิษฐาน     (4)  ประเมินค่า 
 

32.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของข้อความต่อไปนี้ 
 “มีคนจํานวนมากที่เข้าใจผิดว่าการมีไขมันส่วนเกินเพียงเล็กน้อยที่หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา ก็ถือว่า     
ซึ่งถือว่า อ้วน  ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง  เนื่องจากคําว่า อ้วน ในความหมายของคนท่ัวไปและความหมาย
ทางวิชาก ารมีความแตกต่างกัน และควรที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาว่ามีความคิด       
วิตกกังวลว่าตนเองอ้วน  ทั้งที่ความจริงแล้วน้ําหนักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ในทางวิชาการมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหรือไม่  ขององค์การอนามัยโลก  โดยใช้ดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index (BMI) 
ค่าท่ีได้ดังกล่าวได้มาจากการคํานวณค่าน้ําหนักตัวปกติซึ่งควรอยู่ในช่วง 18.5 - 24.9 และจะถือว่าเป็นโรคอ้วน
เมื่อมีค่า BMI มากกว่า 30 ขึ้นไป” 
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(1)  ให้ความรู้      (2)  ขจัดข้อโต้แย้ง 
(3)  แสดงข้อคิดเห็น     (4)  อภิปรายแตกประเด็น 

 

33.  “ช้างยกขาหน้าให้ควานเหยียบขึ้นนั่งบนคอ  ตัวมันสูงใหญ่  ใบหูไหวพะเยิบ  หญิงบนเรือนลงบันไดมา
ข้างล่าง  เธอชูแขนยื่นผ้าขาวม้าและข้าวห่อใบตองขึ้นไปให้เขา” 

ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใด 
(1)  สาธกโวหาร     (2)  อุปมาโวหาร 
(3)  บรรยายโวหาร     (4)  พรรณนาโวหาร 

34. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ 
 “ในช่วงหลายปีที่ผ่านม าไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สื่ออินเ ทอร์เน็ตได้มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย  ๆ            
จนกลายเป็นสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งในชีวิต ประจําวันของคนท่ัวไป นคิดเป็  10% ของกลุ่มคนอายุ 12 ปีขึ้นไปจาก   
ทั่วประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน   และโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ คิดเป็น 25% ของกลุ่มคนอายุ 12 ปีขึ้นไปใน
กรุงเทพฯ และ 20% ของคนต่างจังหวัดที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวั   น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความหลากหลายในการใช้
งานที่ทุกคนสามารถเลือกที่จะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน เรื่องเรียน เพื่อกา รบันเทิง หรือแม้แต่จะใช้ใน      
การจับจ่ายซื้อของต่าง  ๆ  ดังนั้นถ้าเราเจาะดูในกลุ่มของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ  แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพบว่า 
แนวโน้มการบริโภคสื่ออินเ ทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับสื่ออ่ืน  ๆ แล้วนั้น สื่ออินเทอร์เน็ตมีการเติบโตในอัตราสูงที่สุด 
โดยเมื่อเทียบปี 2549 กับปี 2552 พบว่าอัตราเติบโตเพ่ิมมากข้ึนถึง 15% ในขณะที่สื่อหลักอ่ืน  ๆ ส่วนใหญ่   
ต่างก็มีอัตราการเติบโตที่ลดลง และบางรายถึงกับติดลบก็มี” 

(1)  สื่ออินเทอร์เน็ตมีอัตราการใช้ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(2)  สื่ออินเทอร์เน็ตทําให้ยอดการจับจ่ายซื้อของต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
(3)  สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
(4)  คนกรุงเทพฯ อายุ 12 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าคนต่างจังหวัด 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 35 – 36 

“[1] ปัญหาพัฒนาการเด็กที่พบบ่อยในยุคท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามา

เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแทบทุกด้านคือการที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กอยู่

กับทีวีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ โดยท่ีผู้ปกครองไม่ค่อยคุยหรือเล่น

กับลูก  [2] ส าหรับการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีของเด็กซึ่งเป็น

ปัญหาน่าปวดหัวส าหรับพ่อ- แม่ยุคใหม่ ผู้ปกครองจ าเป็นต้องท า

ข้อตกลงกับเด็กให้ดีว่าเล่นได้เวลาไหน นานเท่าไหร่ และเล่นโปรแกรม

อะไรได้บ้าง [3] ซึ่งการบริหารปัจจัยแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัย แม้ว่าแต่ละกรณีจะมีบริบทท่ีแตกต่างกันไป    แต่หัวใจ
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หลักคือ  [4] ผู้ปกครองควรท าความเข้าใจกับข้อมูล รวมถึงใช้เวลาและ

ความอดทนเพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก ผู้ปกครองควรแบ่งเวลามาอยู่

กับเด็กอย่างสม่ าเสมอและสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วย” 
 

35. ข้อความข้างต้นมีใจความส าคัญอยู่ตรงส่วนใด 

(1)  ส่วนท่ี [1]     (2)  ส่วนท่ี [2] 

(3)  ส่วนท่ี [3]     (4)  ส่วนท่ี [4] 
 

36.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนข้อความข้างต้น 

(1)  เสนอแนะให้กระท า    (2)  อธิบายให้เข้าใจแจ่ม

แจ้ง 

(3)  บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา   (4)  โน้มน้าวให้

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 

37. ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนแบบใด 
 “การปูองกันการติดเชื้ออีโบลา สามารถปูองกันการแพร่เชื้อได้โดยการ ใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อ    
ผู้ที่ต้องเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการระบาด ควรปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อปูองกันการติดเชื้อ             
โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปุวยที่อาจปนเปื้อนกับ
สารคัดหลั่ งของผู้ปุวย หรือศพของผู้ปุวยที่เสียชีวิต หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปุาที่อาจนํามา
เป็นอาหาร ถ้ารู้สึกไม่สบาย มีอาการ ไข้ ปวดหัว เจ็บคอ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ผื่นแดง หรือตาแดง ให้พบ
แพทย์ทันท”ี 

(1)  อธิบายให้รู้แจ้ง      (2)  โต้แย้งให้เห็นชัด 
(3)  โน้มน้าวขจัดข้อสงสัย    (4)  เตือนใจให้ตระหนักรู้ 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 38 – 39 

“การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการบริหาร

จัดการของครูปลายทาง  อย่างที่ผ่านมามีบทเรียนในช่วงแรกท่ีไม่ได้ผล  

เพราะบางแห่งครูเปิดโทรทัศน์แล้วครู หายไปเลย  แต่จริ ง ๆ ครูต้องอยู่

ตลอด ต้องรู้ทุกขั้นตอนว่าตอนนี้ถึงช่วงไหน  ๆ ก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้ควรจะ

ท าอะไร ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จัดท าคู่มือส าหรับครูปลายทางแจกให้แล้ว  ซึ่ง

ในคู่มือจะมีท้ังหน่วยการเรียนรู้ ผังมโนทัศน์ แผนการสอน ขณะเดียวกัน
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เรายังส่งเสริมให้ครูต้นท างและปลายทางติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดีย  

เพ่ือแลกเปลี่ยนผลงานกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา” 
 

38. ข้อใดคือประเด็นส าคัญของข้อความข้างต้น 

(1)  ครูปลายทางควรอ่านคู่มือครูให้ละเอียดจะได้เข้าใจแผนการสอน 

(2)  ครูต้นทางและปลายทางควรติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียอย่าง

ต่อเนื่อง 

(3)  ปัญหาส าคัญของการศึกษาทางไกลคือครูปลายทางไม่ศึกษาคู่มือ

ส าหรับครู 

(4)  การบริหารจัดการของครูปลายทางที่ดีท าให้การศึกษาผ่าน

ดาวเทียมส าเร็จได้ 

39. ข้อความข้างต้นเป็นสารลักษณะใด 

(1)  ตักเตือน      (2)  โน้มน้าว 

(3)  ให้ความรู้      (4)  แสดงทรรศนะ 
 

40.  ข้อใดคือประเด็นของการโต้แย้ง 
 “การออกกําลังกายช่วงเช้าทําให้คุณสามารถกําหนดเวลาที่จะออกกําลังกายได้ง่ายกว่าช่วงอ่ืน และ
คุณจะมีโอกาสถูกขัดจังหวะจากสิ่งอ่ืน  ๆ ได้น้อย กว่าเมื่อ เทียบกับช่วงอ่ืน  ๆ ของวัน  เช่น ถ้าคุณจะออก        
กําลังกายตอนบ่าย บางที คุณอาจจะมีเรื่ องงาน หรือเรื่อ งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันที่จําเป็นต้องไปทําตอนนั้น     
เข้ามาแทรกได้ง่ายกว่า หรือถ้า คุณจะออกกําลังกายใน ช่วงค่ํา โอกาสที่ตอนเย็น คุณจะถูกเพ่ือนร่วมงานชวน
แกมบังคับให้ออกไปสังสรรค์แล้วพลาดโอกาสในการออกกําลังกายในวันนั้น ๆ ไปก็มีได้มาก” 

(1)  เราควรออกกําลังกายทุกวัน เพราะดีต่อสุขภาพ 
(2)  การออกกําลังกายช่วงเช้าดีกว่าออกกําลังกายในช่วงอ่ืน 
(3)  การออกกําลังกายมักถูกแทรกด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
(4)  การออกกําลังกายช่วงเย็นอาจถูกเพ่ือนชวนไปสังสรรค์นอกบ้านได้ง่าย ๆ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 41 – 43 

 “ไข่เป็นอาหารของคนมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ด 

ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่เต่า หรือไข่จากสัตว์เล็ก เช่น ไข่ปลา ไข่ปู ไข่กุ้ง 

หรือแม้แต่ไข่มดแดง ไข่ท่ีนิยมบริโภคและมีอยู่ติดตู้เย็นกันแทบทุกบ้าน 

คือ     ไข่ไก่ คนนิยมกิ นไข่ เพราะเป็นแหล่งอ าหารท่ีมีราคาถูกท าเป็น
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อาหารได้หลายอย่าง เด็ก ๆ ท่ีเริ่มหัดท าอาหารก็คงหนีไม่พ้นเมนูไข่ก่อน 

ไข่มีรสชาติอร่อย เก็บไว้ได้นาน ไข่เป็นอาหารที่แนะน าใช้เลี้ยงทารก

และเด็ก  ๆ เพราะไข่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โปรตีนในไข่ถือเป็น

โปรตีนมาตรฐานที่นักวิชาการด้านโภชนาการน ามาใ ช้เป็นตัว

เปรียบเทียบกับโปรตีนจากแหล่งอาหารอื่นเพราะไข่มีกรดอะมิโนจ าเป็น

ครบถ้วน  

ไข่เป็นอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์  

อาหารในกลุ่มนี้จะให้โปรตีนซึ่งช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซม

ส่วนท่ีสึกหรอ แต่ไข่ก็มีสารอาหารที่ต้องระวังคือ โคเลสเต อรอล  และมี

ในปริมาณสูง  คือ ในไข่  1 ฟองมีโคเลสเตอรอล  ประมาณ  200 – 220 

มิลลิกรัม  ซึ่งเท่ากับ  2 ใน 3 ของปริมาณที่แนะน าว่า     ไม่ควรบริโภค

เกินต่อวันคือ  300 มิลลิกรัม  อาหารในกลุ่มนี้ไม่ใช่เฉพาะไข่ท่ีมี

โคเลสเตอรอลสูง ยังมีอาหารประเภทหนังสัตว์ เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ติด

มัน อาหารทะเลประเภทกุ้ง หอย และน้ ามันจากสัตว์ต่าง  ๆ ก็ล้วนมี

โคเลสเตอรอลสูง  ดังนั้นในกลุ่มคนที่อายุเกิน  35 – 40 ปีขึ้นไปจึงควร

ระมัดระวังการบริโภคไข่และอาห ารท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง  นอกจากนี้ยังมี

กลุ่มคนที่อาจมีความเส่ียงได้ถ้ากินไข่ทุกวัน  ซึ่งได้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุ  คน

อ้วน ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันเลือดสูง  ผู้มีโคเลสเตอรอลสูง  และกลุ่มท่ีมี

พันธุกรรมที่ร่างกายไวต่อการดูดซึมโคเลสเตอรอล  บุคคลในกลุ่มเสี่ยง

เหล่านี้ควรบริโภคไข่สัปดาห์ละ  3 – 4 ฟอง  หรือบริโภคไข่วันเว้นวัน  

หรือบริโภคเฉพาะไข่ขาว  ท้ังนี้ไข่ท่ีบริโภคควรเป็ นไข่ท่ีสุก  เพราะไข่ที่

ไม่สุกจะเส่ียงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพ และไข่ขาวท่ีไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอติน ท าให้

ได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากไข่ลดลง นอกจากนี้ ไข่ท่ีไม่สุกร่างกาย

จะย่อยได้ยาก ส าหรับเด็กเล็ก เด็กวัยเรี ยน วัยรุ่น และ     คนวัยท างานที่

ร่างกายปกติสามารถกินไข่ได้ทุกวัน วันละ 1 ฟอง” 

41. ข้อใดไม่ใชป่ระเด็นส าคัญของข้อความข้างต้น 
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(1)  ความนิยมของการบริโภคไข่   (2)  คุณค่าทาง

โภชนาการของไข่ 

(3)  ข้อควรระวังในการบริโภคไข่   (4)  ปริมาณในการ

บริโภคไข่ต่อ 1 วัน 
 

42. ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากข้อความข้างต้น 

(1)  ผู้สูงอายุควรระมัดระวังในการการบริโภคไข่ 

(2)  เด็กวัยเรียนไม่ควรบริโภคไข่ดิบเพราะย่อยยาก 

(3)  ผู้ป่วยความดันเลือดสูงกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง ถ้ากินเฉพาะไข่ขาว 

(4)  การบริโภคไข่ไม่สุกท าให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการของไข่

น้อยลง 

 

43. จากข้อความข้างต้น ข้อใดเป็นข้อสรุป 

(1)  การบริโภคไข่ไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมวิตามิน 

(2)  บุคคลที่ไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียงสามารถกินไข่ได้ทุกวัน 

(3)  ไข่เป็นอาหารท่ีจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง 

(4)  คนนิยมบริโภคไข่ไก่และมีอยู่ติดตู้เย็นกันแทบทุกบ้าน 
 

44.  ข้อใดสรุปความข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 
 “ความสุภาพ เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติตนที่ปรากฏในทุกสังคม แต่ความสุภาพในแต่ละสังคม 
อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปมาก จนบางครั้ง ทําให้เกิดพฤติกรรมที่สังคมหนึ่งถือเป็นความสุภาพ  แต่กลับ
ถูกอีกสังคมหนึ่งมองว่าเป็ นสิ่งไม่สุภาพได้ เช่น ชาวไทยมักทักทายกันว่า กินข้าวหรือยัง จะไปไหน ไปไหนมา     
แต่สําหรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้ว อาจประเมินว่า เป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น และเป็นการ
กระทําท่ีไม่สุภาพได”้ 

(1)  ความสุภาพของคนไทยแตกต่างจากชาติอื่น  
(2)  คนไทยและคนตะวันตกมีการทักทายที่แตกต่างกัน 
(3)  ความสุภาพเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติตนที่ปรากฏในทุกสังคม 
(4)  พฤติกรรมใดจะสุภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม   
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อ่านข้อความไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 45 – 46 
 “[1] ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การทํางาน หรือการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
จนลืมการพักผ่อนที่เพียงพอ [2] และมักไม่คํานึงถึงความสําคัญของการนอนหลับ เพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่
กิจกรรมหนึ่งที่ต้องทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว  [3] ในทางกลับกันการนอนหลับที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้
ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา [4] นอกจากนั้นยังมีผลทําให้อารมณ์
ไม่คงที่ และมีสมาธิในการทํางานที่สั้นลง อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อผิวพรรณและทําให้แก่ก่อนวัยอีกด้วย” 
 

45.  ข้อใดเป็นสาระสําคัญของข้อความข้างต้น 
(1)  ส่วนที่ [1]     (2)  ส่วนที่ [2] 
(3)  ส่วนที่ [3]     (4)  ส่วนที่ [4] 

 
46.  ข้อความข้างต้นใช้วิธีการขยายความย่อหน้าแบบใด 

(1)  คํานิยาม      (2)  ยกตัวอย่าง 
(3)  เปรียบเทียบ     (4)  ให้รายละเอียด 
 

47.  ข้อใดสรุปใจความข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 
 “การทําโทษ ไม่สามารถลบพฤติกรรมไม่ดีได้ การทําโทษอาจจะทําให้ชะงักการแสดงพ ฤติกรรมนั้น ๆ 
ได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง แต่ไม่อาจที่จะถอนรากเหง้าการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ให้ออกไปอย่างสิ้นเชิงได้          
การทําโทษเป็นทางลัด ประหยัดเวลา แต่มีผลเสียตามมามากมาย” 

(1)  การทําโทษมีผลเสียมากกว่าผลดี   
(2)  การทําโทษไม่สามารถแก้ปัญหาได้   
(3)  การทําโทษไม่สามารถลบพฤติกรรมไม่ดีได้  
(4)  การทําโทษเป็นทางลัด ประหยัดเวลา แต่มีผลเสียตามมามากมาย   
 

48.  ข้อใดเป็นใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้ 
 “เนื่องจากการใช้ยาในการรักษาและควบคุมโรคเอดส์นั้นไม่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปจาก
ร่างกายผู้ติดเชื้อได้ และการติดเชื้อ ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทั่วโลก  ดังนั้นวัคซีนปูองกันโรคเอดส์จึงเป็นอีก
ความหวังหนึ่งในขณะนี้ ในการช่วยยับยั้งการเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์และหยุดการแพร่กระจายของโรคเอดส์” 

(1)  การติดเชื้อไวรัสเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(2)  ปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดรักษาโรคเอดส์ได้ 
(3)  จํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์ลดลงได้เพราะวัคซีนปูองกันโรคเอดส์ 
(4)  วัคซีนปูองกันโรคเอดส์เป็นความหวังช่วยหยุดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 49 - 50 
 “กุมภกะ เป็นการหายใจเพื่อนําจิตเข้าสู่สมาธิ และปีติ เริ่มด้วยการสูดลมหายใจเข้า แล้วนับ 1-4 ช้า ๆ 
จากนั้นให้กลั้นหายใจพร้อมนับ 1-3  และเม่ือหายใจออกก็นับ 1-4 ช้า ๆ อีกครั้ง จากนั้นก็กลั้นหายใจแล้วนับ 
1-3 และเริ่มหายใจเข้าอีกครั้ง ทําอย่างนี้สลับกันไป เมื่อฝึกหายใจด้วยวิธีนี้ อาจรู้สึกถึงปีติขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ 
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ซึ่งเกิดจากการทีร่่างกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และอวัยวะทุกส่วนได้รับการเปลี่ยนถ่ายของเสียด้วยเลือด
ที่ฟอกแล้วโดยสมบูรณ์” 
 
 
 

49.  ข้อใดเป็นใจความสําคัญของข้อความข้างต้น 
(1)  กุมภกะ เป็นการหายใจเพื่อล้างพิษในเลือด 
(2)  การหายใจที่ถูกวิธี นํามาซึ่งความผ่อนคลายหายเครียด   
(3)  การหายใจแบบ กุมภกะ ทําให้เรารู้สึกปีติโดยไม่มีสาเหตุ   
(4)  การหายใจแบบ กุมภกะ ช่วยทําให้เกิดสมาธิและความสุข   

 

50.  ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น 
(1)  กุมภกะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดของเรา   
(2)  การหายใจแบบกุมภกะเป็นการฝึกสมาธิวิธีหนึ่ง   
(3)  การนั่งสมาธิแบบกุมภกะช่วยให้สมองผ่อนคลาย   
(4)  การหายใจแบบกุมภกะช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 51 – 52 
 “ถ้าชาติของเราต้องการฝึกเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์  ต้องสอนให้เด็กของเราเคารพ        
กฎกติกา เคารพคู่แข่งขัน ไม่โกงและรังเกียจการคดโกงเวลาเล่นกีฬา  นิสัยนี้จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต” 
 

51. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้กล่าวข้อความข้างต้น 
(1)  ชี้แจง      (2)  ตําหนิ 
(3)  แนะนํา        (4)  บอกกล่าว 
 

52.  ข้อความนี้เป็นการแสดงทรรศนะแบบใด 
(1) คุณค่า      (2)  เหตุผล 
(3)  นโยบาย      (4)  ข้อเท็จจริง 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 53 - 54 
 “การเตือนตัวเองว่า รากดั้งเดิมของมนุษย์อยู่ตรงไหน ที่มาของเราคืออะไร  บรรพบุรุษของเราฉลาดได้ 
โดยไม่ต้องมีหน้าจอเสมอไป แต่เราไม่จําเป็นต้องปฏิเสธเทคโนโลยี เราใช้มันได้ แต่ต้องรู้เท่าทัน” 
 

53.  ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งที่สําคัญท่ีสุดของข้อความข้างต้น 
(1)  เราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีใช่หรือไม่   
(2)  รากเดิมของมนุษย์คือเทคโนโลยีใช่หรือไม่   
(3)  เราไม่จําเป็นต้องปฏิเสธเทคโนโลยีใช่หรือไม่ 
(4)  มนุษย์ฉลาดได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเสมอไปใช่หรือไม่   

 

54.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้กล่าวข้อความข้างต้น 
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(1)  สั่งสอน        (2)  ตักเตือน   
(3)  เสนอแนะ      (4)  แจ้งให้ทราบ   
 
 
 
 
 

55.  ข้อความใดมีเจตนาให้เกิดความรู้สึกว่าโชคดีและภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย 
(1)  ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย 
 ไทยรบสุดสุดใจ  ขาดด้ิน 
(2)  หากสยามพินาศลง เราอยู่ ได้ฤๅ 
 เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย 
(3)  ตื่นเถิดชาวไทย  อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง 
 ชาติจะเรืองดํารง  ก็เพราะเราทั้งหลาย 
(4)  เปิดม่านและมองเถิด จะเกิดความปราโมทย์ใจ 
 เห็นแคว้น ณ แดนไกล ประเสริฐแสนดั่งแดนสรวง 

 

56.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้ 
 “หอบความหวังหิ้วความรักมาฝาก  ด้วยเพียงอยากรับร้อยยิ้มท่ีอ่ิมหวาน 
 ไกลเหลือเกินที่เราไม่พบพาล  คงไม่นานหนี้สินค้างหวังได้คืน” 

(1) สร้างอารมณ์ขัน     
 (2)  ความหวังที่จะได้รับเงินคืน  
(3)  ต้องการให้ลูกหนี้ชําระหนี้สินคืน   
(4)  ชี้ให้เห็นว่าเวลาทําให้ลืมเรื่องสําคัญได้  
 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 57 - 58 
“เค้าโมงคิดโมงนับ  ลําดับได้ก่ีโมงยาม 

แต่โพ้นพนาราม   ก็เนิ่นนาฬิกาหลาย 
เค้ากู่ช่วยกู่หา   ดิลกหล้าผู้เลิศชาย 
เสด็จใดบ่ใกล้กราย   และบพ้่องบ่พานองค์” 
 

57.  ผู้เขียนไม่ใช้กลวิธีการเขียนในข้อใด 
(1)  การเล่นคํา     (2)  การหลากคํา 
(3)  การเล่นความ     (4)  การเล่นสัมผัส 

 

58.  บทร้อยกรองข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงประเด็นใด 
(1)  ความดี      (2)  ความรัก 
(3)  ความคิดถึง     (4)  ความโศกเศร้า 
 

59.  คําประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นที่สุดในเรื่องใด   
      “จําใจจากแม่เปลี้ยง   ปลิดอก  อรเอย 
เยียวว่าแดเดียวยก  แยกได้ 



รหัสวิชา 01 18 วันเสาร์ที่  13 ธันวาคม 2557 

ชื่อวิชา ภาษาไทย  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

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

 

สองซีกแก่งทรวงตก  แตกภาค  ออกแม่ 
ภาคพ่ีไปหนึ่งไว้   แนบเนื้อนวลถนอม” 

(1) เล่นสัมผัสสระ     (2)  เล่นคําซ้ําเสียง 
(3)  เล่นสัมผัสอักษร     (4)  เล่นเสียงวรรณยุกต์ 

 60.  ข้อความนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะได้คําประพันธ์ตามข้อใด 
“ลิงค่างชะนีมีจลนีและนางเห็นสายัณห์ย่ําเย็นก็ยะยั่วยะเยี้ยยล” 

(1)  ร่าย      (2)  โคลง 
(3)  ฉันท์      (4)  กาพย์ 

 

ข้อที่ 61 – 80  ข้อละ 2 คะแนน 
61.  ข้อใดเขียนสะกดคําถูกต้องทุกคํา 

(1)  เขาใส่เสื้อเชิ๊ตนั่งแท็กซี่มาสอบโควตาแต่ลืมเซ็นต์ชื่อ 
(2)  เค้กท็อฟฟ่ีกับคุกก้ีช็อกโกแลตมีแคลอรีมากทําให้อ้วนได้  
(3)  คริสต์มาสปีนี้เพื่อน ๆ ใส่หมวกแก๊ปไปกางเต็นท์เล่นกีตาร์ 
(4)  อย่ามัวแต่อยู่ในแก๊งค์เล่นเกมส์ดูคอนเสริ์ตและอ่านการ์ตูน 

 
62.  คําประสมในข้อใดมีความสัมพันธ์ทางความหมายเหมือนกันทุกคํา 

(1)  นักร้องให้เด็กเฝูารถเอาเทียนไขไปให้คนขนขยะ 
(2)  ช่างไมท้ําม้านั่งให้บ้านหมอฟันที่อยู่ติดกับสนามกีฬา 
(3)  ร้านกาแฟในสวนสัตว์ข้างนากุ้งมีขนมเค้กที่อร่อยมาก    
(4)  คนขับเรือด่วนใช้น้ํามันพืชทอดปลาเค็มเป็นอาหารเย็น    

 

63.  ข้อใดมีคําประสมมากที่สุด 
(1)  ชาวพุทธนิยมไปฟังพระธรรมเทศนาในวันพระ 
(2)  พระสงฆ์จะจําวัดในช่วงเข้าพรรษาและไม่ใคร่รับกิจนิมนต์ 
(3)  วัยรุ่นปัจจุบันกลับมาให้ความสําคัญกับการเข้าวัดทําบุญมากขึ้น 
(4)  การมีสติและสมาธิเป็นผลประการสําคัญของการรู้จักกําหนดจิตใจให้นิ่ง 

 
64.  ข้อใดไม่มีค าซ้อน 

(1)  ความคุ้นเคยกับเส้นทางไม่ได้ท าให้การบังคับรถง่ายดายขึ้น 

(2)  เม่ือใช้งานอย่างสมบุกสมบันดูแลรักษาอย่างไรก็ใช้ได้ไม่ทน 

(3)  การที่ได้ช่วยส่งเครื่องมือให้คนท่ีนอนท างานอยู่ใต้ท้องรถเป็น

ความสุขใจ 
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(4)  ทุกครั้งท่ีมีรถออกเดินทางคนที่ไม่ได้เดินทางด้วยจะเฝ้ารออย่าง

เอาใจชว่ย 

 

65.  ข้อใดมีคําซ้อนมากที่สุด 
(1)  วันนี้พนักงานทุกคนพร้อมใจกันขอร้องให้หัวหน้ายกเลิกคําตัดสินลงโทษเขาเสีย    
(2)  เขาเดินเสาะหางานทํามาทุกตรอกซอกซอยมาแต่เช้า เจอถนนวกวนจนรู้สึกวิงเวียน    
(3)  หากเสาหลักของบ้านเจ็บไข้ ทํางานไม่ได้ ย่อมนํามาซ่ึงความยากลําบากแก่ครอบครัว  
(4)  เด็ก ๆ ควรขยันศึกษาใฝุหาความรู้ เมื่อเติบใหญ่จะได้กลับมาพัฒนาภูมิลําเนาของตน  

66.  ข้อความใดไม่มีคําสมาส 
“[1] เมื่อพระบิตุรงค์ทรงทุกข์ลําบากบวชเป็นชีปุา  จะได้ทาสกรรมกรกุญชรอาชาชาติ   ราชรถยาน     

ทุกสิ่งทรัพย์  สําหรับบริจาคทานมาแต่ไหน  [2] ไม่ควรที่มันจะชวนกันมาแคะได้ค่อนว่า เออก็มีแต่สองปิยบุตร
สุดเสน่หาเกิดกับเอกองค์  [3] จึงเสียสละด้วยพระกมลประสงค์แสวงหาพระโพธิญาณ ก็เหตุไฉนจึงอ้ายพวก
พาลมิจฉาชาติ  ชวนกันสรรแสร้งแกล้งสบประมาทนินทาต่อหน้าพระที่นั่ง  [4] พระองค์ได้ทรงฟังไม่เคืองข้อง
ละอองบทเรศ ทรงพระวินิจฉัยถ่องถ้วนควรแก่เหตุอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า” 

(1)  ส่วนที่ [1]     (2)  ส่วนที่ [2] 
(3)  ส่วนที่ [3]     (4)  ส่วนที่ [4] 

 

67.  ข้อใดมีคําที่สร้างด้วยวิธีสมาสมากกว่าคําท่ีสร้างด้วยวิธีสนธิ 
(1)  จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสมาคมคนรักสัตว์จัดกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของฉัน 
(2)  มหาวิทยาลัยศิลปากรช่วยพัฒนางานศิลปะแก่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสกลนคร 
(3)  ประเทศไทยเชื่อมสัมพันธ์ด้านธุรกิจส่งออกกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างปิยมิตรทางการค้า  
(4)  คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมทําวิจัยศึกษาอุกาบาตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
 

68.  ข้อใดมีคํายืมภาษาเขมรมากท่ีสุด 
(1)  สําราญกังวลว่ากฎกระทรวงจะเข้มงวดกว่าเดิม   
(2)  แสวงใช้กระบองข้างกําแพงตีกระบืออย่างทารุณ   
(3)  นางกระแสกับนายไผทกําลังกําจัดอุตพิดใกล้ระแนงไม้    
(4)  โรคกระเพาะของพนมไม่ใช่สาเหตุของเลือดกําเดาออก    

 

69.  คําท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดทําหน้าที่แตกต่างกัน 
(1) เพราะเราไม่เข้าใจกัน จึงไม่มีฉันและไม่มีเธอ 
(2) กว่าจะค่ัวถั่วให้สุกท่ัวทั้งเมล็ดงาก็คงจะไหม้ไปหมด 
(3) สํานวนน้ําพึ่งเรือเสือพ่ึงปุาก็ด้วยไม่มีใครอยู่ได้เพียงลําพังจึงต้องอาศัยผู้อื่น 
(4) เมื่อเราต้องเป็นคนที่เลือกอนาคตเราเองดังนั้นก็ควรเลือกเรียนสาขาท่ีเราชอบ 

 

70.  คําท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดทําหน้าที่เช่นเดียวกับคําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคที่กําหนดให้  
 “กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทําคนให้เป็นคน” 
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(1)  หากเราใช้อารมณ์วู่วามอาจทําให้เป็นมูลเหตุความแตกร้าวเข้าใจผิดกันได้   
(2)  ถ้าเราทําสิ่งไม่ดีงามลงไป เท่ากับว่าเราไม่ได้รับประโยชน์จากกีฬาแม้แต่น้อย   
(3)  การเล่นกีฬาช่วยปลูกฝังความอดกลั้น การให้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคี  
(4)  การกระทําอันขาดความยั้งคิดของเราอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศได้   
 

71.  ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ถูกต้อง 
(1)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มารอรับเสด็จ 
(2)  ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(3)  วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(4)  มหาวิทยาลัยน้อมเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

72.  ข้อใดควรเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้  
“ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นํารัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพ่ิมเติมเข้าเฝูาฯ ...............ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ใ นวันนี้ ณ อาคาร       
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา มีความเห็นว่า ยังไม่พร้อมที่จะเสด็จออก 
จึงขอพระราชทาน...............ให้เลื่อนวันเฝูาฯ ออกไปก่อน” 

(1)  กราบบังคมทูล – พระบรมราชานุญาต       (2)  ทูลละอองธุลีพระบาท – พระราชานุญาต  
(3)  ทูลละอองพระบาท – พระบรมราชานุญาต       (4)  ทูลละอองธุลีพระบาท – พระบรมราชานุญาต   
 

73.  ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคที่กําหนดให้ 
 “พลวัตแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างรูปแบบใหม่ให้กับการสื่อสารและวิถีชีวิต” 

(1)  แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากล แต่ภาษาอ่ืนก็มีความสําคัญเช่นกัน   
(2)  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา การท่องเที่ยว และธุรกิจ    
(3)  ปัจจัยที่ส่งผลให้การเรียนภาษาต่างประเทศประสบความสําเร็จคือ แรงจูงใจ ผู้สอน วิธีการสอน ตํารา  
     และประสบการณ์ของผู้เรียน  
(4)  การศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศท่ีใช้ภาษานั้นเป็นภาษาแม่ มีส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ และ  
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี   
 

74.  ข้อใดใช้ประโยคได้กระชับ 
(1)  การทําบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์เป็นการทําบุญให้ได้บุญยิ่ง ๆ ขึ้นมากขึ้นไปอีก 
(2)  การทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ 
(3)  ก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้น ๆ ให้นําสัตว์ไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อน เพ่ือเพ่ิมบุญให้มากขึ้น 
(4)  การทําบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กําลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้ ง 

75.  ข้อความนี้แสดงลักษณะนิสัยเด่นชัดที่สุดของผู้พูดอย่างไร 
 “ทุกข์ท้ังนี้ก็มิสู้ทุกข์เท่ากับทุกข์พระแม่เจ้าจะกลับเข้ามาแต่ปุา  จะมิได้เห็นหน้าเราพี่น้องแล้วก็จะทรง
กันแสงไห้  ด้วยว่าลูกเพ่ือนไร้มาจากอก  จะทรงพระปริวิตกไม่วายเลยพระคุณเอ๋ย พระคุณเคยได้เชย ชม   
แก้วกัณหาชาลีทุกเวลา...สมเด็จพระปิตุนรินทร์ปิ่นเกล้าของเรา  เมื่อมิได้เห็นแก้กัณหาแล้ว ก็จะพลอยทรงพระ
เศร้าโศก ปรารภร่ําไห้...” 

(1)  พระทัยอ่อนมักสงสาร  (2)  เคารพพระมารดายิ่งนัก 
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(3)  มักหวั่นไหววิตกกังวลถึงภายหน้า (4)  พระทัยกว้างนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเอง 
 

76.  ข้อใดคือข้อสรุปของข้อความต่อไปนี้ 
 “เชื่อหรือไม่ว่าคนเราประสบผลสําเร็จบางครั้งก็เกิดจากความเชื่อ เพราะความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
มั่นคงแล้วก็จะทําให้เกิด ความศรัทธาในสิ่งนั้น คงไม่ต้องอธิบายมากนักว่าภายหลังจากเกิดความศรัทธา         
อย่างแรงกล้าในเรื่องนั้น ความศรัทธาดังกล่าวจะบันดาลให้บุคคลมุ่งมั่นทําสิ่งนั้นให้ประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย
และใช้เวลาสั้นกว่าการที่บุคคลอื่นพยายามสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดศรัทธา”  

(1)  ความเชื่อนําไปสู่ความศรัทธาและเกิดเป็นความสําเร็จ 
(2)  การสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นด้วยตนเองดีกว่าให้ผู้อ่ืนสร้างให้ 
(3)  ความสําเร็จเกิดจากความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าและนํามาปฏิบัติ 
(4)  บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อและศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความรู้สึกจริง ๆ ของตนเอง 

77.  ข้อใดคือประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี้ 
 “ความงดงามของเด็กสาววัยรุ่นส่วนหนึ่งเ กิดจากการรู้จักแต่งตัว แต่โดยมากเขาก็มีความสวยงามด้วย
วัยอยู่แล้ว หากจะให้สวยงามในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยก็ควรจะมีกริยามารยาทที่สมวัย รู้วิธีพูดจาให้ถูกเวลา     
ถูกบุคคล    แบบนี้จึงจะเป็นผู้มีความสวยงามทั้งในสายตาของวัยรุ่นด้วยกันและในสายตาของผู้ใหญ่” 

(1)  ความสวยงามของหญิงสาว     
(2)  ความงดงามของวัยรุ่นด้วยการแต่งกาย 
(3)  ความงามของวัยรุ่นในทรรศนะของผู้ใหญ่  
(4)  ผู้ใหญ่เห็นความงามวัยรุ่นจากกริยาและการพูดจา 

 

78.  ข้อใดสรุปความข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง 
 “ศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปัญญา ต้องอยู่ภายใต้การกํากับของสติ  ซึ่ง เป็นหลักธรรมใหญ่ที่ครอบคลุม
หลักธรรมทั้งหมดอีกทีหนึ่ง  เหตุผลก็เพราะว่า ถ้าศรัทธามากไป ก็กลายเป็นงมงาย ปัญญามากไป             
อาจกลายเป็นแข็งกร้าว สมาธิมากไป อาจกลายเป็นเกียจคร้าน  วิริยะมากไป อาจกลายเป็นฟุูงซ่าน แต่เมื่อ
ปรับองค์ธรรมให้เกิดสมดุลด้วยสติแล้ว มรรคผลนิพพานจึงเป็นไปได้ การปฏิบัติธรรมจึงจะสัมฤทธิ์ผล” 

(1)  จงยึดมั่นในทางสายกลาง   
(2)  สติ ช่วยปรับองค์ธรรมให้เกิดสมดุล   
(3)  การปฏิบัติธรรมจะสัมฤทธิ์ผลด้วย ศรัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญา  
(4)  ศรัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญาท่ีมากเกินไป ไม่อาจนําไปสู่นิพพานได้ 

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อ 79 - 80 
  “จนฟูาเปื่อยเป็นตม จนพรหมินทร์สิ้นสรวงสวรรค์ 

ทุกดวงดาวจะรําพัน  สรรเสริญน้องต้องใจจริง 
  โอ้นารีนี้อมตะ  ภาวะเหนือกาลนานยิ่ง 

จะล่องลายอ้อยอิ่ง  เสมือนปลิงเกาะสวรรค์นิรันดร” 
 

79.  ผู้พูดกล่าวข้อความข้างต้นด้วยน้ําเสียงเช่นใด 
(1)  เสียดสี      (2)  รําคาญ 
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(3)  เยาะเย้ย      (4)  เบื่อหน่าย 
80.  คําประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ประเภทใดเด่นชัดที่สุด 

(1)  อุปมา      (2)  อติพจน์ 
(3)  สัทพจน์      (4)  อุปลักษณ์ 

 


