บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
วิชาภาษาไทย
สอบวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.
ชื่อ-สกุล ....................................................................................... เลขที่นั่งสอบ ...........................
สถานที่สอบ ................................................................................. หองสอบ .................................
คําอธิบาย
1. ขอสอบวิชาภาษาไทย (91) (18 หนา) จํานวนรวม 52 ขอ (ขอ 1-52) ใชเวลา 90 นาที คะแนนเต็ม 100
คะแนน
2. กอนตอบคําถามใหเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และหองสอบบนหนาปกขอสอบและ
กระดาษคําตอบใหชัดเจน
3. ใหตรวจสอบรหัสวิชาที่สอบกับกระดาษคําตอบวาตรงกันหรือไม กรณีไมตรงใหแจงผูคุมสอบเพื่อขอ
กระดาษคําตอบที่ถูกตอง แลวกรอกขอมูลหรือระบายใหสมบูรณ
4. ในการตอบคําถาม ใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคําตอบใหเต็มวง (หามระบาย
นอกวง) ถาตองการเปลีย่ นตัวเลือกใหม ตองลบใหสะอาดจนหมดรอยดําแลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม
ตัวอยาง
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5. หากมีการทดเลขใหทดบนขอสอบ หามนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
6. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ

เอกสารนี้เปนเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
หามลอกเลียนหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
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หนา 2

วิชาภาษาไทย : จํานวน 52 ขอ (ขอ1-25)
เวลาสอบ 10.30-12.00 น.

สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 50 ขอ
(ขอ 1-50) ขอละ 1.6 คะแนน รวม 80 คะแนน
อานบทประพันธตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 1-6
แดภาษาไทย
(1) ภาษาไทยไทยรักสลักจิต
ภาษาไทยไทยบูชิตสมคุณคา
ภาษาไทยมรดกตกทอดมา
ชนชาติไทยรักษาใหยืนยง
(2) ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ
ภาษาไทยพิสุทธิ์และสูงสง
ภาษาไทยชาวไทยใฝจํานง
ใชถูกตองยอมมั่นคงคูชาติไทย
(3) ภาษาไทยสุนทรเสียงออนหวาน
ภาษาไทยสื่อสารงานนอยใหญ
ภาษาไทยสรางสรรคจรรโลงใจ
สั่งสอนธรรมนําใหไดปญญา
(4) ภาษาไทยภาษาถิ่นไมสิ้นสูญ
ภาษาไทยเจิดจรูญศรีสงา
ภาษาไทยรวมน้ําใจไทยประชา
มาเถิดมาพิทักษไวใหถาวร
ฐะปะนีย นาครทรรพ : ประพันธ

1. บุคคลใดตอไปนี้มีบทบาทในการอนุรักษภาษาไทยไดตามเนื้อความของบทประพันธขางตน
1. สุรชัยรับจางพิมพรายงานภาษาไทยเพื่อหารายไดพิเศษ
2. สุรเดชใชภาษาไทยถูกตองชัดเจนทั้งการพูด การอาน และการเขียน
3. สุรพลฝกอานทํานองเสนาะและขับเสภาจนไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
4. สุรชาติพูดโนมนาวใจใหนักเรียนรุนนองรัก เห็นคุณคา และชวยกันอนุรักษภาษาไทยซึ่ง
เปนภาษาประจําชาติ
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2. คําประพันธนี้มีนํ้าเสียงอยางไร
1. ชื่นชม
3. แนะนํา

2. วิงวอน
4. ตักเตือน

3. ใจความสําคัญที่สุดของคําประพันธนี้อยูที่บทใด
1. บทที่ 1
2. บทที่ 2
3. บทที่ 3
4. บทที่ 4
4. กลอนในขอใดไมมีคําซอน
1. ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ
2. ภาษาไทยรวมนํ้าใจไทยประชา
3. ภาษาไทยสรางสรรคจรรโลงใจ
4. ภาษาไทยไทยรักสลักจิต

ภาษาไทยพิสุทธิ์และสูงสง
มาเถิดมาพิทักษไวใหถาวร
สั่งสอนธรรมนําใหไดปญญา
ภาษาไทยไทยบูชิตสมคุณคา

5. ขอใดไมมีโครงสรางเปนประโยค
1. ภาษาไทยมรดกตกทอดมา
3. ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ

2. สั่งสอนธรรมนําใหไดปญญา
4. ภาษาไทยสื่อสารงานนอยใหญ

6. ขอใดมีความหมายเชนเดียวกับ “ชนชาติไทยรักษาใหยืนยง”
1. ภาษาไทยเจิดจรูญศรีสงา
2. มาเถิดมารักษาไวใหถาวร
3. ภาษาไทยภาษาถิ่นไมสิ้นสูญ
4. ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ
7. คําในขอใดเปนคําซอนทุกคํา
1. คุณคา ยืนยง
3. มั่นคง สลักจิต

2. สิ้นสูญ สุนทร
4. สรางสรรค บูชติ

หนา 3
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8. บทกลอนในขอใดมีคําสมาส
1. ภาษาไทยรวมนํ้าใจไทยประชา
3. ภาษาไทยไดมาแตบรรพบุรุษ

หนา 4

2. มาเถิดมาพิทักษไวใหถาวร
4. ภาษาไทยพิสุทธิ์และสูงสง

ใชบทเพลงตอไปนี้ตอบคําถามขอ 9-16
เพลง “ภูมิแผนดิน นวมินทรมหาราชา”
บุญของแผนดินไทย พอหลวงบันดาลให ที่ในยุงฉางมีขาว
น้ํารินดินดีใครเลา ทุกขใดเหินไปบรรเทา ดวยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นําไทยทั้งชาติ พนภัย
แผนดินถิ่นเมืองทอง ผานพนโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุมครองไทยไว
ธ เปนพลังแผนดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุนใจไพรฟา พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
อาองคสุริยศรีมีธรรมสอง ปกครองอยางทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหลาประชา ทุกขรอนใดใดกรายมา โอฟาเปนดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง ภูมิพลัง แผนดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผนดิน
เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา สราญนานเนา หทัยสุขลํ้าสมจินต
เพริศแพรวพิพัฒน เภทภัยพายแพสิ้น นวมินทรมหาราชา ภูมิพล
lyrics.mthai.com/song_father/1345.html

9. บทเพลงนี้ใชโวหารประเภทใด
1. สาธกโวหาร
3. บรรยายโวหาร

2. อุปมาโวหาร
4. พรรณนาโวหาร

10. นํ้าเสียงของบทเพลงนี้สะทอนใหเห็นสิ่งใดมากที่สุด
1. การชื่นชม
2. การยกยองเชิดชู
3. ความจงรักภักดี
4. การเทิดพระเกียรติ
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11. ลักษณะเดนของคําประพันธในบทเพลงตอไปนี้คืออะไร
“ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง ภูมิพลัง แผนดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังงานแผนดิน”
1. การเลนคํา
2. การเลนเสียง
3. การเลนสัมผัสคํา
4. การเนนเสียงหนักเบา
12. เนื้อเพลงตอนใดไมมีคําราชาศัพท
1. ทุกขใดเหินไปบรรเทา ดวยพระบาท
2. พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
3. ปกครองอยางทรงพระเมตตา
4. ดุจบิดาเหลาประชา ทุกขรอนใดใดกรายมา
13. ขอใดไมมีคําซอน
1. แผนดินถิ่นเมืองทอง ผานพนโพยภัยเนืองนอง
2. เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา
3. เพริศแพรวพิพัฒน เภทภัยพายแพสิ้น
4. ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง
14. ขอใดมีโครงสรางไมเปนประโยค
1. พอหลวงบันดาลให ที่ในยุงฉางมีขาว
2. เกือบศตวรรษ ธ นําไทยทั้งชาติพนภัย
3. พระทรงคุมครองไทยไว ธ เปนพลังแผนดิน
4. นวมินทรมหาราชา ภูมิพล
15. ขอใดมีคําซอนทุกคํา
1. เภทภัย พายแพ
3. เนืองนอง บรรเทา

2. นบนอม นานเนา
4. คุมครอง เพริศแพรว

หนา 5
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16. วรรคใดในบทเพลง “ภูมิแผนดิน นวมินทรมหาราช” แสดงเจตนาในการแตงเพลงไดชัดเจน
1. เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา
2. ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง
3. ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผนดิน
4. พอหลวงบันดาลให ที่ในยุงฉางมีขาว
อานคําประพันธตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 17-23
พระอภัยใจออนถอนสะอื้น
อุตสาหฝนพักตรวานิจจาเอย
พี่ไมเคยอยูในถํ้าใหรําคาญ
แมผีเสื้อเมื่อไมเห็นในใจเลย
คิดถึงนองสองชนกที่ปกเกลา
จะสรอยเศราโศกานาสงสาร
ดวยพลัดพรากจากมาเปนชานาน
ไมแจงการวาขางหลังเปนอยางไร
จึงจํารางหางหองใหนองโกรธ
จงงดโทษพี่ยาอัชฌาสัย
แมนไปไดก็จะพาแกวตาไป
นี่จนใจเสียดวยนางตางตระกูล
พี่มนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ
จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ
กลับไปอยูคูหาอยาอาดูร
จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม
อยาฆาสัตวตัดชีวิตพิษฐาน
หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค
อยาโศกศัลยแคลวคลาดเหมือนชาตินี้
จะเกิดไหนขอใหพบประสบกัน
พี่ขอบุตรสุดใจเอาไปดวย
เปนเพื่อนมวยเหมือนสุดามารศรี
ขอลาแกวแววตาไปธานี
อยาราคีขุนของใหหมองมัว
ผีเสื้อนํ้าซํ้าวอนดวยออนหวาน
ไมโปรดปรานอนุกูลเลยทูนหัว
ถาทิ้งไวไหนนองจะครองตัว
ทั้งจากผัวจากบุตรสุดอาลัย
มิขออยูสูตายวายชีวิต
ไมเห็นจิตนองรักจะตักษัย
เชิญพระองคลงมาชลาลัย
เมียจะใหมนตรเวทวิเศษครัน
แลวรองเรียกลูกยามาดวยพอ
แมจะขออําลาเจาอาสัญ
อยาสงสัยใจจริงทุกสิ่งอัน
ไมรําพันพูดลวงเจาดวงใจ
จากเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
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17. ใจความสําคัญของบทกลอนนี้คือขอใด
1. พระอภัยมณีขอใหนางผีเสื้อสมุทรไปบําเพ็ญภาวนารักษาศีล
2. พระอภัยมณีบอกลานางผีเสื้อสมุทรเพื่อกลับไปอยูเมืองของตน
3. พระอภัยมณีบอกวาอยูกับนางผีเสื้อไมไดเพราะเปนมนุษยกับยักษ
4. นางผีเสื้อสมุทรยินดีใหพระอภัยมณีจากไปแตขอพบเปนครั้งสุดทาย
18. คํากลอนขอใดไมไดสะทอนความเชื่อของคนไทย
1 ทั้งนี้เพราะเคราะหกรรมทําใหวุน จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอย
2. ดวยองคพระชนนีเปนผีเสื้อ
อันชาติเชื้ออยูถ้าํ ลําละหาน
3. อยาฆาสัตวตัดชีวิตพิษฐาน
หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค
4. เราลงเลขเสกทําไวสําเร็จ
ดังเขื่อนเพชรภูตปศาจไมอาจใกล
19. “คิดถึงนองสองชนกที่ปกเกลา
คําวา นอง หมายถึงใคร
1. สุดสาคร
3. นางเงือก

จะสรอยเศราโศกานาสงสาร”
2. ศรีสุวรรณ
4. พราหมณทั้งสาม

20. บทประพันธในขอใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด
1. มิขออยูสูตายวายชีวิต
ไมเห็นจิตนองรักจะตักษัย
เมียจะใหมนตรเวทวิเศษครัน
2. เชิญพระองคลงมาชลาลัย
3. แลวรองเรียกลูกยามาดวยพอ แมจะขออําลาเจาอาสัญ
4. อยาสงสัยใจจริงทุกสิ่งอัน
ไมรําพันพูดลวงเจาดวงใจ

หนา 7
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21. ความรักของพระอภัยมณีกับตัวละครใดมีลักษณะเปน “รักแบบจําใจยอมไมจีรังยั่งยืน”
1. นางเงือก
2. นางละเวง
3. นางผีเสื้อสมุทร
4. นางสุวรรณมาลี
22. เหตุใดสินสมุทรจึงรักและผูกพันกับพระอภัยมณีมากกวานางผีเสื้อสุมทร
1. นางผีเสื้อสมุทรเปนยักษดุราย
2. นางผีเสื้อสมุทรเคยลงโทษสินสมุทร
3. พระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทรอยางใกลชิด
4. พระอภัยมณีสอนลูกใหเกลียดแมที่เปนยักษ
23. คําพูดของตัวละครใดเปนความสัตย
1. สินสมุทร - ลูกขอลาฝาธุลีสักปเดียว
2. พระอภัยมณี - จะกอดศพซบหนาโศกาลัย
3. นางผีเสื้อสมุทร - จะไปไหนไมหามจะตามสง
4. เงือกบิดา - หนึ่งพวกพองของขาคณาญาติ

ไปทองเที่ยวหาประเทศเขตนคร
ระกําใจกวาจะมวยไปดวยกัน
ไหนทรงฤทธิ์บิตุรงคเลาลูกเอย
ขอรองบาทบงกชบทศรี

อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 24-30
คําถาม ประชาคมอาเซียนคืออะไร
คําตอบ ประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวกันของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนตะวัน
ออกเฉียงใต รวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม มีสัญลักษณเปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด อยูในพื้นที่วงกลมสีแดง ขอบ
สีขาวและสีน้ําเงิน เริ่มกอตั้งแค 5 ประเทศเทานั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และมีสมาชิกครบ 10
ประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 สํานักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ปจจุบันเลขาธิการอาเซียนชื่อ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ จากประเทศไทยเรา
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ถามตอไปวา ทําไมถึงตองรวมตัวกัน อยูประเทศเดียวไมไดเหรอ? นักเรียนลองนึกถึงการทําเวร
ประจําวัน หากนักเรียนทําคนเดียวก็คงเหนื่อย เลยตองมีเพื่อนมาชวยกันทํา บางคนกวาดหอง
บางคนถูหอง เชนเดียวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน แตละประเทศก็ตองชวยๆ กันทํา แต
ชวยกันในประเด็นทีใ่ หญและมีความสําคัญกับชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนในประชาคมอาเซียน
คําถาม ไทยจะตองเตรียมตัวอยางไร
คําตอบ คําถามขอนี้ สําหรับผม ผมไมคิดอะไรมากครับ สิ่งที่พี่นองคนไทยเราควรเตรียม
ตัวเปนลําดับแรกคือ เรื่องของภาษาที่ใชในการสื่อสาร ซึ่งในที่นี้ไดแกภาษาอังกฤษ ตองยอมรับวา
ภาษาอังกฤษเปนจุดออนที่สําคัญของนักเรียนและนักศึกษาไทย หากเรายังไมสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษแลว เกรงวาการเขาสูประชาคมอาเซียนของเราจะเกิดปญหาได
ยกตัวอยางเชน นักเรียนเปนเจาของสวนผลิตสมสายน้าํ ผึง้ คุณภาพดี แตนกั เรียนไมเกงภาษาอังกฤษ
เพื่อนนักเรียนจากเวียดนามก็ผลิตสมสายน้ําผึ้งเชนกัน แตผลสมมีขนาดเล็กกวาของนักเรียน
แตเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดชัดเจน คลองแคลว วันหนึ่งฝรั่งจากอเมริกามาซื้อสม 1,000
ตัน เพื่อไปทําน้ําสมบรรจุขวด มาพูดกับนักเรียน แตนักเรียนไมสามารถสื่อสารไดตองใหลามมา
ชวยสื่อสาร กลับไปซื้อกับอีกคนที่สื่อสารไดทันที ไมตองมีลาม สามารถบรรยายสรรพคุณของ
สมไดเต็มที่ (แมวาลูกสมจะเล็กกวาของนักเรียน) ลองถามใจตัวเองวา ถานักเรียนเปนฝรั่งคนนั้น
นักเรียนจะเลือกซือ้ สมจากคนขายคนใด การสือ่ สารภาษาอังกฤษ ผมไมไดหมายถึงเรือ่ งการพูดคุย
เทานั้น ผมรวมถึงการฟง พูด อาน เขียน ดวยครับ ซึ่งเปนทักษะขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ลองตรองดูวาเราแมนภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด หากเราไมแมน เราจะทําอยางไร เพื่อใหเรา
แมนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
ทายนี้ ผมมองวาถึงเวลาแลวทีเ่ ราควรสรางความเขมแข็งในทุกๆ ดานใหกบั นักเรียนไทยและ
ประชาชนคนไทย ทัง้ ในเรือ่ งภาษา เรือ่ งอาชีพ เรือ่ ง ICT คุณลักษณะของคนทํางานเปน ควบคูไ ปกับ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดมีอาวุธทางปญญาไวใชเลี้ยงชีพ ภายใตวัตถุประสงค
หลักของการกอตั้งประชาคมอาเซียน ที่กลาวไววา “การเปนตลาดและเปนฐานการผลิตเดียวรวม
กัน จะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหวางประเทศในอาเซียน
อยางเสรี” เนนยํ้า อยางเสรี
จาก “ประชาคมอาเซียน” www.sornorpoom. os.ie
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24. ใจความสําคัญของขอความขางตนคือขอใด
1. ประเทศในประชาคมอาเซียน
2. ความหมายประชาคมอาเซียน
3. สาเหตุที่ประเทศไทยตองเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ไทยจะตองเตรียมตัวอยางไรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
25. จากขอความขางตน ขอใดสรุปไดถูกตอง
1. การสรางแรงจูงใจใหคนไทยเรียนรูภาษาเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน
2. การสรางความตระหนักในความสําคัญของประชาคมอาเซียนเปนเรื่องเรงดวน
3. ประเทศไทยควรเตรียมตัวในทุกๆ ดานใหแกประชาชนไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ประเทศไทยตองเตรียมใหคนไทยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับประเทศในประชาคม
อาเซียน
26. ขอใดใชภาษาไมเปนทางการในการเขียน
1. คําถามขอนี้ สําหรับผม ผมไมคิดอะไรมากครับ
2. ปจจุบันเลขาธิการอาเซียนชื่อ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
3. สิ่งที่คนไทยควรเตรียมตัวเปนอันดับแรกคือ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
4. สํานักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
27. ขอความใดไมถูกตองเกี่ยวกับขอความที่อานขางตน
1. ผูเขียนใชภาษาเขียนเปนกันเองกับผูอาน
2. ผูเขียนยกตัวอยางเหตุการณประกอบการอธิบาย
3. ผูเขียนใชวิธีตั้งคําถามและตอบคําถามเพื่อจูงใจผูอาน
4. ผูเขียนใชภาษาคอนขางเปนทางการและใหรายละเอียดมากเกินไป
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28. คําในขอใดมาจากภาษาตางประเทศทุกคํา
1. สินคา สามารถ บริการ
2. บุคคล ลงทุน ประสงค
3. จริยธรรม บรรจุ ตลาด
4. สัญลักษณ ปจจุบัน คุณภาพ
29. จุดมุงหมายของขอความขางตนคืออะไร
1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. เพื่อแนะนําใหรูจักประเทศในประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสงเสริมใหคนไทยเห็นความสําคัญของประชาคมอาเซียน
4. เพื่อใหคนไทยตระหนักและเตรียมตัวใหพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
30. ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนิดใด
“เราจะทําอยางไรเพื่อใหเราแมนภาษาอังกฤษมากขึ้น”
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความรวม
3. ประโยคความซอน
4. ประโยคซับซอนยิ่งขึ้น
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 31-37
มนุษยเหมือนสัตวโลกทั้งหลาย คือ มีชีวิต แปลวา มนุษยเจริญเติบโตได เคลื่อนไหวได มี
ความรูสึก นอกจากนี้มนุษยยังรูจักคิด สัตวอื่นที่รูจักคิดก็มี ที่ไมรูจักคิดก็คงมี แตที่มนุษยเหนือ
สัตวอื่น คือ คิดเกงกวา ฉลาดกวา มนุษยยังรูจักใหเหตุผล รูจักใชขอมูลที่มีอยูใหเปนประโยชน
มนุษยรูจักแสวงหาความรู สรางองคความรู และรูจักประดิษฐคิดคนพัฒนาใหเกิดสิ่งใหมๆ ที่เปน
ประโยชน
คงมีบางคนรูสึกโตแยงในใจกับขอความที่กลาวมาขางตนวา ไมจริงเสมอไป บางคนก็ไมรู
จักคิด ไมรจู กั แสวงหาความรู และแทบไมรจู กั ทําอะไรใหเปนประโยชน บางคนทําสิง่ ทีเ่ ปนโทษแก
ตัวเองและแกสังคมดวยซํ้าไป เชน เสพสารพิษเขาสูรางกาย หรือทํารายผูอื่นจนถึงตองติดคุกติด
ตะราง เปนตน แมจะยอมรับไดวามนุษยเหนือกวาสัตวโลกอื่น แตมนุษยก็มีความแตกตางกันเปน
อันมาก มีทั้งคนเกงมากๆ คนโงมากๆ มีคนที่รูจักทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
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กับมีคนที่ทํารายตัวเองและผูอื่น เรียกไดวามีทั้งคนดีและคนชั่ว คนฉลาดและคนโงเปนคนเหมือน
กัน ทําไมจึงไมเหมือนกัน
คนเหมือนกันนาจะเหมือนกัน แตมีองคประกอบสามประการที่สภาพแวดลอมทําใหคน
แตกตางกัน ที่มีผลมากๆ ก็คือ การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอม และการเรียนรูตางๆ ทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน สิง่ เหลานีค้ อ ยๆ สะสมและพัฒนาหลอมรวมเปนสวนหนึง่ ของชีวติ สงผลใหคน
แตละคนคิดไมเหมือนกัน ทําไมเหมือนกัน ทีจ่ ริงยังมีองคประกอบอืน่ อีกหลายอยางทีส่ ง ผลตอการ
พัฒนาความคิดของคน เชน การไดฟง ไดเห็นสิง่ ตางๆ อาหารการกิน สภาพความเปนอยู ภูมอิ ากาศ
ฯลฯ แตจัดรวมๆ กันก็คงเปนสามองคประกอบที่กลาวมาขางตน
นักการศึกษาเชื่อวาคนที่แตกตางกันเพราะไดรับการพัฒนามาแตกตางกัน เชื่อวาทุกคนมี
ศักยภาพพืน้ ฐานทีส่ ามารถพัฒนาตอไปได และทุกคนสามารถพัฒนาไดโดยไมมขี ดี จํากัด กลาวได
วาทุกคนสามารถไดรบั การพัฒนาใหเปนคนฉลาดได เปนคนดีได กลาวใหชดั กวานีก้ ค็ อื วา การทีใ่ คร
จะเปนอะไร จะเปนแพทย เปนวิศวกร เปนครู นั้น ทุกคนเปนได หากไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม
ไมใชเฉพาะเขาเหลานัน้ มีสติปญ
 ญาความฉลาดติดตัวมาตัง้ แตเกิดสูงกวาคนอืน่ สติปญ
 ญาสามารถ
พัฒนาได
จาก หนังสือ คือ “ชีวิตเปนนิตยเพื่อชีวิตที่สมบูรณ” พนม พงษไพบูลย

31. จากขอความขางตน ขอใดสรุปไดถูกตอง
1. การอบรมเลี้ยงดูทําใหคนตางกัน
2. มนุษยแตละคนมีความแตกตางกัน
3. มนุษยกับสัตวโลกทั้งหลายเหมือนกัน
4. สติปญญาของคนเราสามารถพัฒนาได
32. ขอความใดใชภาษาไมเปนทางการ
1. มนุษยเหมือนสัตวโลกทั้งหลายคือมีชีวิต
2. มนุษยรูจักแสวงหาความรู สรางองคความรู
3. บางคนทําสิ่งที่เปนโทษแกตัวเองและแกสังคมดวยซําไป
4. นักการศึกษาเชื่อวาคนที่แตกตางกันเพราะไดรับการพัฒนาแตกตางกัน
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33. ขอความขางตนมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่ออะไร
1. แนะนําวิธีพัฒนาสติปญญาของมนุษย
2. เชิญชวนใหพัฒนาสติปญญาของมนุษย
3. ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาสติปญญาของมนุษย
4. สงเสริมใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาสติปญญา
34. ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนิดใด
“นักการศึกษาเชื่อวาคนที่แตกตางกันเพราะไดรับการพัฒนาแตกตางกัน”
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความรวม
3. ประโยคความซอน
4. ประโยคความเดียว 2 ประโยค
35. ประโยคใดไมมีคําซอน
1. มนุษยเจริญเติบโตได เคลื่อนไหวได
2. คนฉลาดและคนโงเปนคนเหมือนกัน
3. มนุษยมีความแตกตางกันเองเปนอันมาก
4. คนบางคนรูสึกโตแยงในใจกับขอความที่กลาวขางตน
36. คําในขอใดมีมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันทุกคํา
1. เสพ สัตว เหตุ
2. สาร มนุษย ผล
3. พิษ แพทย สามารถ
4. พัฒนา สภาพ เจริญ
37. คําในขอใดเปนคําภาษาตางประเทศทุกคํา
1. โทษ อากาศ อบรม
2. สารพิษ ศักยภาพ เติบโต
3. ประดิษฐ ประโยชน พัฒนา
4. องค สามารถ สะสม
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อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 38-43
วิ่ง 31 ขา เปนกีฬาที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางหนักและตอเนื่อง เพราะการที่คน 30 คน จะ
กาวขาวิ่งไปพรอมกันเปนระยะทางถึง 50 เมตรนั้น ไมใชเรื่องงาย หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของ
ทีมลมลง สมาชิกที่เหลือก็ไมสามารถวิ่งตอได ทุกคนตองชวยกันดึงคนที่ลมใหลุกขึ้นมาใหได และ
วิ่งไปพรอมๆ กัน จึงจะถึงเสนชัย กีฬาชนิดนี้ไมมีใครเกงกวาใคร มี 2 สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “นักกีฬา
ตองมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวและรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกัน” นอกจากนี้กีฬาชนิดนี้ยังจะ
ชวยปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีงาม เปนพื้นฐานในการทํางานและการใชชีวิต ชวยใหเยาวชนไทยเติบโต
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศตอไป จุดเริ่มตนของการแขงขันกีฬา “วิ่ง 31 ขา” ครั้งแรก
ในเมืองไทย ตองยอนไปเมือ่ ป 2548 หรือ 8 ปทผี่ า นมา โดยครัง้ นัน้ “เอ.พี.ฮอนดา” คือผูจ ดุ ประกาย
กีฬาชนิดนี้ขึ้นในเมืองไทย ภายใตการนําของชายที่ชื่อ “สุชาติ อรุณแสงโรจน” หนุนนักบริหารที่
พกความมัน่ ใจจากประเทศญีป่ นุ มาพรอมๆ กับกีฬา “วิง่ 31 ขา” โดย “วิง่ 31 ขา” ถือกําเนิดขึน้ ครัง้
แรกที่ประเทศญี่ปุน เมื่อป 2538 โดยสถานีโทรทัศนอาซาฮี มีจุดประสงคเพื่อทาทายความสามารถ
และสรางประสบการณแหงความสามัคคีใหกบั นักเรียนในโรงเรียนศึกษาจนไดรบั ความนิยมไปทัว่
ประเทศญีป่ นุ และทัว่ โลกในเวลาตอมานีค่ อื ทีม่ าของการจัดการแขงขัน “ฮอนดา วิง่ 31 ขา สามัคคี”
ขึน้ ในเมืองไทย จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ “วิง่ 31 ขา” ไดกลายเปนกีฬายอดนิยมของบรรดาเหลานองๆ
หนูๆ ตามโรงเรียนตางๆ ในประเทศไทยไปเรียบรอยแลว
จาก “กีฬาวิ่ง 31 ขา” www. PimThai. co.th.

38. ขอความขางตนนี้ถานําไปพูด ควรนําไปพูดแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. การเลาเรื่อง
2. การบรรยาย
3. การอภิปราย
4. การพูดใหความรูแทรกแนวคิด
39. ถาตองการดูการแขงขันวิ่ง 31 ขา จะดูไดจากสื่อในขอใด
1. ขาวกีฬา
2. ขาวทั่วไป
3. ขาวการศึกษา
4. ขาวเหตุการณประจําวัน
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40. ขอความใดใชระดับภาษาไมเปนทางการ
1. กีฬาชนิดนี้ไมมีใครเกงกวาใครจริงๆ
2. นักกีฬาตองมีความสามัคคีและใหอภัยกัน
3. วิ่ง 31 ขา เปนกีฬาที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางหนัก
4. “เอ.พี.ฮอนดา” คือผูจุดประกายกีฬาชนิดนี้ขึ้นในเมืองไทย
41. วัตถุประสงคของการเขียนขอความนี้เพื่ออะไร
1. ประชาสัมพันธกีฬาวิ่ง 31 ขา
2. ใหความรูเกี่ยวกับกีฬาวิ่ง 31 ขา
3. สงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬาวิ่ง 31 ขา
4. แนะนําใหมาชมการแขงขันกีฬาวิ่ง 31 ขา
42. ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนิดใด
“นักกีฬาตองมีความสามัคคีเปนหนึ่งและรูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน”
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความรวม
3. ประโยคความซอน
4. ประโยคซับซอนยิ่งขึ้น
43. ขอใดเปนคําไทยทุกคํา
1. หนัก ฝกฝน
3. เมตร สามัคคี

2. กีฬา เยาวชน
4. สมาชิก บุคลากร
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อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 44-50
คนลมอยาขาม
สํานวนนี้ฟงแลวรูสึกเหมือนเปนภาษิตที่เตือนใจมิให “ขาม” หรือซํ้าเติมคนที่ลม ซึ่งหมาย
ถึงคนที่ตกตํ่าเพราะเคราะหราย หรือเพราะลมเหลวในชีวิตและการงาน ทอนแรกของสํานวนนี้
คือ “ไมลมขามได” ธรรมดาไมที่ลมแลวคนอาจนําไปใชประโยคได เชน ทําสะพานใหคนเดินขาม
คูคลอง ไมนั้นไมมีความรูสึกอะไร แตการขามคนนั้นไมควรทํา เพราะมีชีวิตจิตใจยอมรูสึกเจ็บใจ
หรือโกรธแคนที่ถูกใครมา “ขาม” หรือ “ลบหลูดูหมิ่น” ตน
สํานวนนี้ใชเปนคําเตือนสติ มิใหใครไปแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามผูที่ลม คือประสบ
ความลมเหลวในการงานตองอยูใ นฐานะยากจน เหตุผลในการเตือนเชนนีก้ เ็ พราะคนทีล่ ม เหลวใน
ชีวิตนั้น วันหนึ่งเขาอาจกลับเจริญรุงเรืองขึ้นอีกก็ได ดังตัวอยางคําพูดที่วา “ไดขาววาบุคคลผูนั้น
กลับมาเปนใหญในวงการพาณิชยอีก นี่แหละโบราณทานจึงเตือนวา คนลมอยาขาม”
44. ภาษิตที่สมบูรณของ “คนลมอยาขาม” คือขอใด
1. รถลมขามได คนลมอยาขาม
2. ไมลมขามได คนลมอยาขาม
3. ชางลมขามได คนลมอยาขาม
4. เสาหลักลมขามได คนลมอยาขาม
45. สํานวนใดไมมีคําซอน
1. เปดหูเปดตา
3. เปนเงาตามตัว

2. เปนฟนเปนไฟ
4. เปนโลเปนพาย

46. “คนลมอยาขาม” มีความหมายตรงกับขอใด
1. ไมควรลบหลูดูหมิ่นบุคคลอื่น
2. ไมดูถูกผูที่ประสบปญหาในชีวิต
3. ไมแสดงอาการซ้ําเติมผูที่ไดรับเคราะหกรรม
4. ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามผูตกอยูในฐานะยากจน
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47. ประโยคตอไปนี้เปนประโยคชนิดใด
“วันหนึ่งเขาอาจกลับเจริญรุงเรืองขึ้นอีกก็ได”
1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความรวม
3. ประโยคความซอน
4. ประโยคซับซอน
48. ขอใดเปนคําบาลีสันสกฤตทุกคํา
1. ฐานะ ลม
3. บุคคล สํานวน

2. โบราณ แคน
4. เคราะห พาณิชย

49. ขอใดเปนประโยคความซอน
1. สํานวนนี้เหมือนเปนภาษิตเตือนใจ
2. โบราณทานจึงเตือนวา คนลมอยาขาม
3. ธรรมดาไมที่ลมแลวคนอาจนําไปใชประโยชนได
4. คนที่ลมเหลวในชีวิต อาจกลับเจริญรุงเรืองขึ้นอีกได
50. คําขอใดบอกความหมายไมถูกตอง
1. เจริญ หมายถึง รุงเรือง
2. พาณิชย หมายถึง พอคา
3. ดูหมิ่น หมายถึง ดูถูกเหยียดหยามผูอื่น
4. ภาษิต หมายถึง ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมา มีความหมายในทางดี
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สวนที่ 2 แบบปรนัย 10 ตัวเลือก (ขอ 51-52) แตละขอใหเลือกจํานวนคําตอบตามที่โจทยกําหนด
ขอ 51 = 10 คะแนน ตอบถูก 1 คําตอบได 2.5 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 5 คะแนน ตอบถูก 3
คําตอบ ได 7.5 คะแนน ตอบถูกครบได 10 คะแนน
ขอ 52 = 10 คะแนน ตอบถูก 1 คําตอบได 2.5 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบได 5 คะแนน ตอบถูก 3
คําตอบ ได 7.5 คะแนน ตอบถูกครบได 10 คะแนน
51. เลือกคําตอบที่กําหนดใหตอ ไปนี้เติมลงชองวาง (ก) (ข) (ค) และ (ง) ใหถูกตอง
จันทรุปราคานั้นมีเฉพาะใน .....(ก)..... ซึ่งพระจันทร พระอาทิตย อยูตรงกันขาม
โลกเราอยูตรงกลาง เมื่อพระอาทิตยสองตองโลกเรา .....(ข)..... ของโลกจะทอดยาวไป
เมื่อคิดเฉลี่ยวาพระจันทรอยูหางจากโลกประมาณ 239,000 ไมลแลว เสนผานศูนยกลาง
ของเงาโลกตรงที่ถึงระยะนั้นจะมีขนาดเพียง 6,000 ไมลเทานั้น จึงเปนการยากที่
.....(ค)..... จะโคจรเขามาสูบริเวณเงาไดทุกวันเพ็ญในปหนึ่ง .....(ง)..... จึงมีไดอยางมาก
เพียง 7 ครั้ง อยางนอยก็ 2 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะบางคราวดวงจันทรอยูสูงเกินไป บางคราว
อยูตํ่าเกินไป ไมเขามาถูกแนวเงาโลกที่ทอดไป
1. โลก
3. วันเพ็ญ
5. ดวงจันทร
7. ทอดยาวไป
9. จันทรุปราคา

2.
4.
6.
8.
10.

เงา
ประมาณ
พระอาทิตย
ตรงกันขาม
เสนผานศูนยกลาง

52. วรรณคดีเรื่องใดตอไปนี้เปน “วรรณคดีรอยแกว” (เลือกระบาย 4 คําตอบที่ถูกตอง)
1. ราชาธิราช
2. นิราศภูเขาทอง
3. อิศรญาณภาษิต
4. ศิลาจารึกหลักที่ 1
5. บทพากยเอราวัณ
6. พระบรมราโชวาท
7. บทเสภาสามัคคีเสวก
8. ละครพูดเรื่องเห็นแกลูก
9. บทละครเรื่องรามเกียรติ์
10. นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี

Pre O-NET
ภาษาไทย ม.3
E430201100

เฉลยวิชาภาษาไทย ม.3
สวนที่ 1
1. 2
6. 2
11. 1
16. 1
21. 3
26. 1
31. 4
36. 3
41. 2
46. 3

2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.
42.
47.

สวนที่ 2
51. 3, 2, 5, 9

52. 1, 4, 6, 8

1
1
4
2
3
4
3
3
2
1

3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.
43.
48.

4
3
4
2
4
4
4
4
1
4

เฉลยละเอียดทุกขอ

4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.
44.
49.

2
4
4
2
4
4
2
1
2
4

5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.

2
4
1
4
3
2
2
1
3
2

สวนที่ 1
1. ตอบขอ 2
เหตุผล วัตถุประสงคของผูประพันธคือ ตองการใหคนไทยเห็นคุณคาภาษาไทยและชวยกัน
รักษาภาษาไทยใหคงอยูตลอดไป โดยการพูด อาน และเขียนภาษาไทยใหถูกตอง ซึ่งตรงกับขอ
2
ขอ 1 การพิมพรายงานภาษาไทยเปนการใชทักษะการพิมพ ไมใชเปนการกระทําใน
การอนุรักษรักษาภาษาไทย
ขอ 3 การประกวดอานทํานองเสนาะเปนการอนุรกั ษบทประพันธ เปนความสามารถ
เฉพาะตัว และไมไดใชในชีวิตประจําวัน

2

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

ขอ 4 การพูดโนมนาวใจเปนการสรางทัศนคติที่ดี ซึ่งนักเรียนรุนนองอาจจะไมไดนํา
ภาษาไทยไปใชใหถูกตอง
ตอบขอ 1
เหตุผล การชื่นชมแสดงใหเห็นคุณคาและประโยชนของภาษาไทย
ตอบขอ 4
เหตุผล ใจความสําคัญของคําประพันธคือ บทที่ 4 บอกคุณคาของภาษาไทย และคนไทยตอง
รวมใจกันดูแลรักษาภาษาไทยใหคงอยูตลอดไป
คําประพันธบทที่ 1 บอกความเปนมาของภาษาไทยและการรักษาไว
คําประพันธบทที่ 2 บอกความเปนมาและการใชภาษาไทยใหถูกตอง
คําประพันธบทที่ 3 บอกลักษณะของภาษาไทย
ตอบขอ 2
เหตุผล ขอ 1 คําซอนคือ สูงสง
ขอ 3 คําซอนคือ สรางสรรค
ขอ 4 คําซอนคือ คุณคา
ตอบขอ 2
เหตุผล โครงสรางของประโยคประกอบดวย ภาคประธานและภาคแสดง
ขอ 2 สั่งสอนธรรมนําใหไดปญญา ไมมีประธานของประโยค
ขอ 1 ภาษาไทย เปนประธาน, ตกทอด เปนกริยา
ขอ 3 ภาษาไทย เปนประธาน, ไดมา เปนกริยา
ขอ 4 ภาษาไทย เปนประธาน, สื่อสาร เปนกริยา
ตอบขอ 2
เหตุผล มาเถิดมารักษาไวใหถาวร มีความหมายเชนเดียวกับ “ชนชาติไทยรักษาใหยืนยง”
หมายความวา ใหคนไทยชวยกันรักษาภาษาไทยใหคงอยูอยางมั่นคงตลอดไป
ตอบขอ 1
เหตุผล ขอ 2 สุนทร เปนคําวิเศษณ หมายถึง ดี งาม ไพเราะ
ขอ 3 สลักจิต ไมใชคําซอน
ขอ 4 บูชิต เปนคําวิเศษณ มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
ตอบขอ 3
เหตุผล บรรพบุรุษ เปนคําสมาส มาจากคําวา บรรพ + บุรุษ
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9. ตอบขอ 4
เหตุผล เพลง “ภูมิแผนดิน นวมินทรมหาราชา” ใชพรรณนาโวหาร เพราะมีการแสดงความ
คิดเห็น สอดแทรกอารมณความรูสึก เนื้อหากลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่มีตอปวงชนชาวไทย สอดแทรกอารมณความรูสึกจงรักภักดีและเทิดทูน
10. ตอบขอ 4
เหตุผล เนื้อเพลง “ภูมิแผนดิน นวมินทรมหาราชา” แตละตอนแสดงความเคารพเทิดทูน
ยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เชน บุญของแผนดินไทย พอหลวงบันดาลให ทีใ่ นยุง ฉาง
มีขาว / ธ เปนพลังแผนดิน / พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา / ดุจบิดรเหลาประชา / เปน
ดั่งฝนดับไฟ / เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา
11. ตอบขอ 1
เหตุผล ผูประพันธเลนคําวา “ภูมิ” ไดแก ภูมิใจไทย ภูมิพลัง ภูมิประวัติ ภูมิไผท ภาคภูมิ
12. ตอบขอ 4
เหตุผล ขออื่นๆ มีคําราชาศัพท ดังนี้
ขอ 1 พระบาท เปนคําราชาศัพท
ขอ 2 พระบุญญา เปนคําราชาศัพท
ขอ 3 พระเมตตา เปนคําราชาศัพท
13. ตอบขอ 4
เหตุผล ขออื่นๆ มีคําซอน ดังนี้
ขอ 1 ผานพน โพยภัย เนืองนอง เปนคําซอน
ขอ 2 นบนอม เทิดทูน เปนคําซอน
ขอ 3 เพริศแพรว พายแพ เปนคําซอน
14. ตอบขอ 4
เหตุผล โครงสรางของประโยคตองมีภาคประธานและภาคแสดง
นวมินทรมหาราชาภูมิพล ไมมีประธานและกริยาของประโยค
ขออื่นๆ มีโครงสรางของประโยค ดังนี้
ขอ 1 พอหลวง เปนประธาน, บันดาล เปนกริยา
ยุงฉาง เปนประธาน, มี เปนกริยา
ขอ 2 ธ เปนประธาน, นํา เปนกริยา
ขอ 3 พระ เปนประธาน, คุมครอง เปนกริยา
ธ เปนประธาน, เปน เปนกริยา
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15. ตอบขอ 1
เหตุผล เภทภัย พายแพ เกิดจากการนําคําที่มีความหมายใกลเคียงกันมาซอนกัน
ขอ 2 นบนอม เปนคําซอน
ขอ 3 เนืองนอง เปนคําซอน
ขอ 4 คุมครอง เปนคําซอน
16. ตอบขอ 1
เหตุผล บทเพลงวรรค เทิดไท นบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลา ทําใหผูฟงรูสึกเทิดทูนองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูแตงเพลงแสดงเจตนาเทิดทูนและเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระ เจาอยูหัว
17. ตอบขอ 2
เหตุผล ใจความสําคัญของบทกลอนนี้คือ พระอภัยมณีลานางผีเสื้อสมุทรกลับเมืองของตน
โดยอางเหตุผลตางๆ
18. ตอบขอ 2
เหตุผล ขออื่นๆ สะทอนความเชื่อของคนไทย ดังนี้
ขอ 1 สะทอนความเชื่อเรื่องเคราะหกรรม
ขอ 3 สะทอนความเชื่อเรื่องการรักษาศีล ไมฆาสัตวตัดชีวิต
ขอ 4 สะทอนความเชื่อเรื่องไสยศาสตร
19. ตอบขอ 2
เหตุผล พระอภัยมณีมีนองชายชื่อ ศรีสุวรรณ
20. ตอบขอ 4
เหตุผล อยาสงสัยใจจริงทุกสิ่งอัน ไมรําพันพูดลวงเจาดวงใจ มีคําสัมผัสอักษร 9 คํา คือ
สง - สัย - สิ่ง, ใจ - จริง - เจา - ใจ, พัน - พูด
ขอ 1 มีคําสัมผัสอักษร 4 คํา คือ อาย - จิต, จิต - จะ
ขอ 2 มีคําสัมผัสอักษร 7 คํา คือ ลง - ลา - ลัย, เมีย - มนตร, เวท - วิ
ขอ 3 มีคําสัมผัสอักษร 8 คํา คือ แลว - ลูก, รอง - เรียก, จะ - เจา, อํา - อา
21. ตอบขอ 3
เหตุผล พระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรพาไปกักขังไวในถํ้า จึงจําใจตองอยูโดยไมไดรัก เมื่อมี
โอกาสก็หาทางหนี
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22. ตอบขอ 3
เหตุผล สินสมุทรมีพอเปนคน มีแมเปนยักษ สินสมุทรเกิดมาก็ไดรับการเลี้ยงดูใกลชิดจาก
พอซึ่งเปนมนุษยเหมือนกัน แมซึ่งเปนยักษไมไดใกลชิดลูก ตองออกไปหาอาหารและใชชีวิต
ตามธรรมชาติของยักษ
23. ตอบขอ 4
เหตุผล พอเงือกพูดความจริงวา ตนเองเต็มใจจะพาพระอภัยมณีและสินสมุทรหนีนางผีเสื้อสมุทรไปสงที่เกาะแกวพิสดาร
ขอ 1 สินสมุทรพูดโนมนาวใจใหนางยักษเชื่อ เพื่อจะหนีไปกับพอ
ขอ 2 พระอภัยมณีพูดใหนางยักษหลงเชื่อวาพระอภัยมณีรักนางมาก จะอยูดวยกัน
จนตายจากกัน
ขอ 3 นางผีเสือ้ สมุทรพูดหลอกใหเชือ่ วานางจะไมหา มปราม จะขอตามไปสงและจะ
ไมทํารายพระอภัยมณีกับลูก
24. ตอบขอ 4
เหตุผล ใจความสําคัญของขอความขางตนคือ ไทยจะตองเตรียมตัวอยางไรเพือ่ เขาสูป ระชาคม
อาเซียน
25. ตอบขอ 3
เหตุผล ขออื่นๆ สรุปไมครอบคลุมครบถวน
26. ตอบขอ 1
เหตุผล คําถามขอนี้ สําหรับผม ผมไมคดิ อะไรมากครับ ใชภาษาไมเปนทางการ เพราะมีลกั ษณะ
เปนภาษาปาก สวนขออื่นๆ ใชภาษาที่เปนทางการทุกขอ
27. ตอบขอ 4
เหตุผล ขอความขางตนมีลักษณะตามขอ 1, 2 และ 3 คือ ใชภาษาเปนกันเองกับผูอาน ใชวิธี
ตั้งคําถาม ตอบคําถาม ชวนติดตามและยกตัวอยางประกอบ
28. ตอบขอ 4
เหตุผล สัญลักษณ เปนคําสมาส มาจาก สัญ + ลักษณะ สัญ เปนคําบาลี, ลักษณะ เปนคํา
สันสกฤต ปจจุบัน มาจากภาษาบาลี คุณภาพ มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
ขอ 1 สินคา เปนคําไทย
ขอ 2 ลงทุน เปนคําไทย
ขอ 3 ตลาด เปนคําไทย
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29. ตอบขอ 4
เหตุผล ผูเขียนอธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อใหเขาใจกอนแลวให
เหตุผลความจําเปนของการเขารวมประชาคมอาเซียน
30. ตอบขอ 2
เหตุผล ประโยคที่ยกมาประกอบดวยประโยคความเดียว 2 ประโยค คือ
1. เราจะทําอยางไร
2. เราแมนภาษาอังกฤษมากขึ้น
31. ตอบขอ 4
เหตุผล สติปญญาของคนเราสามารถพัฒนาได ขอความสนับสนุนคําตอบที่เปนขอสรุปของ
ขอความขางตน คือ “ใครจะเปนอะไร จะเปนแพทย เปนวิศวกร หรือเปนครูนั้น ทุกคนเปนได
หากไดรบั การพัฒนาทีเ่ หมาะสม ไมใชเพราะเขาเหลานัน้ มีสติปญ
 ญาความฉลาดติดตัวมาตัง้ แต
เกิดสูงกวาคนอื่น สติปญญาสามารถพัฒนาได”
32. ตอบขอ 3
เหตุผล ดวยซํ้าไป เปนภาษาพูด เปนภาษาไมเปนทางการ
33. ตอบขอ 4
เหตุผล ขอความสนับสนุนคําตอบขอนีค้ อื “นักการศึกษาเชือ่ วาคนทีแ่ ตกตางกันเพราะไดรบั
การพัฒนาแตกตางกัน... ทุกคนสามารถพัฒนาไดโดยไมมีขีดจํากัด
34. ตอบขอ 2
เหตุผล ประโยค “นักการศึกษาเชื่อวาคนที่ตางกันเพราะไดรับการพัฒนาแตกตางกัน”
ประกอบดวยประโยคความเดียว 2 ประโยค คือ
1. นักการศึกษาเชื่อวาคนที่แตกตางกัน
2. คนไดรับการพัฒนาแตกตางกัน
35. ตอบขอ 2
เหตุผล ขออื่นๆ มีคําซอน ดังนี้
ขอ 1 เติบโต เคลื่อนไหว เปนคําซอน
ขอ 3 แตกตาง เปนคําซอน
ขอ 4 โตแยง เปนคําซอน
36. ตอบขอ 3
เหตุผล พิษ แพทย สามารถ สะกดดวยแมกดทั้ง 3 คํา
ขอ 1 เสพ แมกบ, สัตว แมกด, เหตุ แมกด
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37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.

ขอ 2 สาร แมกน, มนุษย แมกด, ผล แมกน
ขอ 4 พัฒนา แมกด, สภาพ แมกบ, เจริญ แมกน
ตอบขอ 3
เหตุผล ประดิษฐ เปนคําสันสกฤต
ประโยชน เปนคําสันสกฤต
พัฒนา เปนคําบาลี-สันสกฤต
ขอ 1 โทษ เปนคําสันสกฤต, อากาศ เปนคําสันสกฤต, อบรม เปนคําไทย
ขอ 2 สารพิษ เปนคําบาลี-สันสกฤต, ศักยภาพ เปนคําสมาส มาจากคํา ศักย (สันสกฤต)
+ ภาพ (บาลี), เติบโต เปนคําไทย
ขอ 4 องค เปนคําบาลี-สันสกฤต, สามารถ เปนคําสันสกฤต, สะสม เปนคําไทย
ตอบขอ 4
เหตุผล เรื่องที่อานขางตนเปนเรื่องใหความรูและแทรกแนวคิด
ตอบขอ 1
เหตุผล เรื่องที่อานขางตนเปนขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาของเยาวชนไทย บทบาทและ
คุณคาของการวิ่ง 31 ขา
ตอบขอ 1
เหตุผล จริงๆ เปนภาษาปาก
ตอบขอ 2
เหตุผล ผูเขียนตองการใหความรูในการแขงขันกีฬา “วิ่ง 31 ขา” เกี่ยวกับลักษณะเดน ที่มา
และแทรกแนวคิดดานคุณคาและประโยชน
ตอบขอ 2
เหตุผล ประโยค “นักกีฬาตองมีความสามัคคีเปนหนึ่งและรูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน”
ประกอบดวยประโยคความเดียว 2 ประโยค คือ
1. นักกีฬาตองมีความสามัคคีเปนหนึ่ง
2. รูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน
ตอบขอ 1
เหตุผล หนัก เปนคําไทย
ฝกฝน เปนคําไทย
ขอ 2 กีฬา เยาวชน เปนคําบาลี-สันสกฤต
ขอ 3 เมตร เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ (Metre)
สามัคคี เปนคําบาลี
ขอ 4 สมาชิก บุคลากร เปนคําบาลี
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44. ตอบขอ 2
เหตุผล รถลมขามได คนลมอยาขาม เปนคําอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับตนไมที่ลมแลวยอม
ขามได
สวนคนที่ลมลง ไมควรขามหรือซํ้าเติม เพราะคนสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ตนเองได
45. ตอบขอ 3
เหตุผล ขอ 1 เปดหูเปดตา เปนคําซอน 4 พยางค ความหมายอยูที่คําวา หู กับ ตา
ขอ 2 เปนฟนเปนไฟ เปนคําซอน 4 พยางค ความหมายอยูที่คําวา ฟน กับ ไฟ
ขอ 4 เปนโลเปนพาย เปนคําซอน 4 พยางค ความหมายอยูที่คําวา โล กับ พาย
46. ตอบขอ 3
เหตุผล “คนลมอยาขาม” มีความหมายวา ไมแสดงอาการซํา้ เติมผูท ไี่ ดรบั เคราะหกรรม เพราะ
คนเรามีโอกาสผิดพลาดได เหมือนกับมีเคราะหกรรมมาทําใหไดรับความเดือดรอน จึงไมควร
พูดหรือกระทําซํ้าเติม
47. ตอบขอ 1
เหตุผล เพราะมีผูกระทําเพียงคนเดียว คือ “เขา” และมีกริยาอยางเดียวคือ “เจริญรุงเรือง”
48. ตอบขอ 4
เหตุผล เคราะห พาณิชย เปนคําบาลี-สันสกฤตทั้ง 2 คํา
ขอ 1 ลม เปนคําไทย
ขอ 2 แคน เปนคําไทย
ขอ 3 สํานวน เปนคําไทย
49. ตอบขอ 4
เหตุผล ประโยคความซอนประกอบดวยประโยคยอยและประโยคใหญ
ประโยค คนที่ลมเหลวในชีวิต อาจกลับเจริญรุงเรืองขึ้นอีกได แยกเปนประโยคใหญ
และประโยคยอย ไดดังนี้
ประโยคใหญ - คนอาจกลับเจริญรุงเรืองขึ้นอีกได
ประโยคยอย - คนลมเหลวในชีวิต
50. ตอบขอ 2
เหตุผล พาณิชย หมายถึง การคาขาย สวน พาณิช หรือ วาณิช หมายถึง พอคา
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สวนที่ 2
51. (ก) ตอบขอ 3 วันเพ็ญ
(ข) ตอบขอ 2 เงา
(ค) ตอบขอ 5 ดวงจันทร
(ง) ตอบขอ 9 จันทรุปราคา
จันทรุปราคานั้นมีเฉพาะใน (ก) วันเพ็ญ ซึ่งพระจันทร พระอาทิตย อยูตรงกันขาม โลก
เราอยูตรงกลาง เมื่อพระอาทิตยสองตองโลกเรา ( ข) เงาของโลกจะทอดยาวไป เมื่อคิดเฉลี่ย
วาพระจันทรอยูห า งจากโลกประมาณ 239,000 ไมลแลว เสนผานศูนยกลางของเงาโลกตรงที่
ถึงระยะนั้นจะมีขนาดเพียง 6,000 ไมลเทานั้น จึงเปนการยากที่ ( ค) ดวงจันทร จะโคจรเขา
มาสูบริเวณเงาไดทุกวันเพ็ญในปหนึ่ง ( ง) จันทรุปราคา จึงมีไดอยางมากเพียง 7 ครั้ง อยาง
นอยก็ 2 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะบางคราวดวงจันทรอยูสูงเกินไป บางคราวอยูตํ่าเกินไป ไมเขามา
ถูกแนวเงาโลกที่ทอดไป
52. ตอบขอ 1, 4, 6, 8
เหตุผล ราชาธิราช เปนความเรียงรอยแกว
ศิลาจารึกหลักที่ 1 เปนจารึกบนแผนศิลา มีลักษณะเดน คือ การใชภาษารอยแกวที่มี
เสียงสัมผัสคลองจองและมีจังหวะ
พระบรมราโชวาท มีรปู แบบเปนจดหมายรอยแกว ใชเทศนาโวหารดวยสํานวนภาษา
งายๆ ตรงไปตรงมา
บทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก เปนบทละครพูดที่มีบทสนทนาเปนรอยแกว
สวนเรื่องอื่นๆ เปนวรรณคดีรอยกรอง ดังนี้
ขอ 2 นิราศภูเขาทอง แตงดวยกลอนนิราศ
ขอ 3 อิศรญาณภาษิต แตงดวยกลอนสุภาพ
ขอ 5 บทพากยเอราวัณ แตงดวยกาพยฉบัง 16
ขอ 7 บทเสภาสามัคคีเสวก แตงดวยกลอนสุภาพ
ขอ 9 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ แตงดวยกลอนบทละคร
ขอ 10 นิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี แตงดวยกลอนสุภาพ
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