วิชาภาษาไทย
41. ข้ อใด ไม่ ใช่ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
1) ดังใจ ค้ นคว้ าข่าวอินเตอร์ เน็ตในเว็บไซต์บีบีซีนิวส์
2) พอดี อ่านข้ อมูลในแผ่นซีดีรอมสารานุกรมเอนคาร์ ต้า 2004
3) พอเพียง เรี ยนภาษาอังกฤษด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) พอใจ ยืมหนังสือเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในห้ องสมุดเพื่อทํารายงาน
42. “ความรับผิดชอบเป็ นสิ่งที่ดีงาม ทุกคนควรฝึ กฝนให้ เกิดขึ ้นในตน ถ้ าเราปรารถนาความสุข ไม่
ต้ องการพบกับ
ความทุกข์ในอนาคต เราต้ องเริ่มสร้ างนิสยั รับผิดชอบตังแต่
้ วนั นี ้”
ข้ อความข้ างต้ นควรอยูส่ ว่ นใดของการเขียนบทความ
1) คํานํา
2) คําขึ ้นต้ น
3) เนื ้อเรื่ อง
4) บทสรุป
43. ข้ อใดใช้ คําทับศัพท์ถกู ต้ องทุกคํา
1) เคาน์เตอร์ จิมแปนซี ดีเปรสชัน่
2) บ่อนกาสิโน รถแทรกเตอร์ หมวกแก๊ ป
3) กระดาษคาร์ บอน กระดาษกร๊ าฟ กล่องชอล์ค
4) โรคเก๊ าท์ เม็ดพลาสติค ต่อมทอนซิล
44. ข้ อใดอ่าน ผิด
1) กลไก อ่าน กน – ละ – ไก
2) มณฑป อ่าน มน – ดบ
3) รสนิยม อ่าน รด – สะ- นิ – ยม
4) อุทธรณ์ อ่าน อุด – ทอน
45. ข้ อใดมีคําซ้ อนเพื่อความหมายทํานองเดียวกันทังหมด
้
1) เท็จจริง ถ้ วยชาม
2) ท้ วงติง กาลเวลา
3) ซุม่ ซ่าม ทอดทิ ้ง
4) ฟุ่ มเฟื อย เปรี ย้ วหวาน
46. “หลวงตาพระมหาบัว...............ที่วดั ป่ าบ้ านตาด” คําที่ถกู ต้ องในช่องว่างคือข้ อใด
1) มรณภาพ
2) ละสังขาร
3) นิพพาน
4) ปลงสังขาร
47. คํากล่าวในข้ อใด แสดงถึงข้ อเท็จจริง
1) คล้ ายเป็ นสัญญาณว่าลมการเมืองกําลังจะเปลี่ยนทิศทาง
2) ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีในการสร้ างความปรองดองและสมานฉันท์
3) คําวินิจฉัยของศาลอาญา เมื่อวันที่ 22 ก.พ.54 ให้ ประกันตัว 7 ผู้ต้องหาแกนนําในคดีก่อการร้ าย
4) ประเด็นที่อยากให้ อภิปรายมากที่สดุ คือปั ญหาปากท้ องประชาชน เช่น นํ ้ามันปาล์มขาดตลาด และ
ข้ าวของแพง

48. ข้ อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทัง้ 5 เสียง
1) ลิงค่างบ่างชะนี
2) เขาขันคูคคู่ ้ ู
3) พูดนํ ้าไหลไฟดับ
4) ยุง่ เหมือนยุงตีกนั
49. ข้ อใดเป็ นประโยคความซ้ อน
1) คนที่มีความประพฤติดี ย่อมมีความเจริญในชีวิต
2) รัฐบาลกําลังเร่งพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดาร
3) ฝนตกหนักจึงทําให้ นํ ้าท่วมกรุงเทพมหานคร
4) การจราจรในเมืองหลวงติดขัดมากเป็ นพิเศษ
50. ข้ อใดเป็ นการเขียนบันทึกขนาดสัน้
1) ยายบอกว่าแม่เกิดที่บ้านวงเวียนใหญ่ พอแม่จําความได้ ตาก็ย้ายบ้ านมาอยูท่ ี่ถนนตากสินแล้ ว
2) สมัยผมเรี ยนมัธยมผมซ่ามาก มีรถอยูค่ นั หนึง่ รับมรดกตกทอดมาจากพี่ ๆ ยางรถจึงเสื่อมสภาพ
คุณพ่อบอกให้ ไปเปลี่ยนผมก็ไม่ทํา
3) ผมตัดสินใจไม่ได้ วา่ จะเลือกทํารายงานหนังสืออ่านนอกเวลาเล่มไหน เพราะชอบหมดทุกเรื่ อง
ผมจึงมาปรึกษาอาจารย์ ขอความกรุณาอาจารย์บอกเวลาว่างด้ วยครับ ผมจะได้ มาพบ
4) เราเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่พบใหม่ได้ พกั หนึง่ ก็ถึงเวลาต้ องกลับฐาน ภาพของถํ ้านี ้เราบันทึกอยู่
ในจิตใจนํ ้าแข็งจะดูสีฟ้าขุน่ และทึบแสงกว่าที่เป็ นจริงในธรรมชาติ
51. คําในข้ อใดใช้ ในการเขียนจดหมายกึ่งทางการ
1) ดีเจสมพล
2) หมอสุชาติ
3) กัปตันโยธิน
4) พ.จ.อ.นิพทั ธ์
52. ข้ อใดต่อไปนี ้ เป็ นข้ อคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
1) ดอกเฟื่ องฟ้าเป็ นดอกไม้ ที่ไม่มีกลิ่น
2) ดอกกุหลาบและดอกมะลิเป็ นดอกไม้ ที่มีกลิ่น
3) ดอกกุหลาบเป็ นดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอมกว่าดอกมะลิ
4) ดอกบานไม่ร้ ูโรย มีกลีบดอกแข็งและไม่มีกลิ่น
53. ข้ อใดใช้ ลักษณะนามถูกต้ อง
1) แผนผัง – แผ่น
2) กรมธรรม์ – กรม
3) กระจกเงา – แผ่น
4) ประภาคาร – หลัง
54. โฆษณาในข้ อใด ควรนับ เป็ นวรรณกรรมที่ช่วยเหลือสังคม
1) ปิ ดไฟก่อนไม่มีไฟให้ ปิด
2) เบอร์ เดียวเที่ยวทัว่ ไทย
3) ผักสดปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4) เลือกรับสุดขีด ความคุ้มค่ากับข้ อเสนอท้ าทาย
55. ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ จดรายงานการประชุม เมื่อได้ ดําเนินการเสร็จแล้ ว จะใช้ คําลงท้ ายว่าอย่างไร
1) ผู้บนั ทึกการประชุม
2) ผู้จดบันทึกการประชุม
3) ผู้จดรายงานการประชุม
4) ผู้รายงานการประชุม

56. “ไม่เป็ นไร” ในข้ อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ ออื่น
1) สมศรี ทํากาแฟหกเปื อ้ นเสื ้อของสมชาย ซึง่ กําลังจะขึ ้นบรรยายในฐานะวิทยากรพิเศษในอีกไม่กี่
นาทีสมชายรู้สกึ แย่แต่เห็นว่าสมศรี เป็ นสุภาพสตรี จึงบอกกับสมศรี วา่ ไม่ เป็ นไร
2) สมควรเห็นว่าอีก 2 วันข้ างหน้ าจะเป็ นวันหยุดพิเศษ จึงบอกกับตัวเองว่า ไม่ เป็ นไร งานที่ยงั ไม่
เสร็จนันเก็
้ บไว้ ก่อนได้ เปิ ดงานมาวันไหนก็คอ่ ยนํามาทําต่อ
3) สมพงษ์จะไม่ชอบที่เพื่อนบ้ านซึง่ อยูฝ่ ั่ งตรงข้ ามมักจะจอดรถยนต์ในลักษณะที่ทําให้ สมพงษ์ถอยรถ
เข้ า-ออกจากบ้ านลําบาก แต่สมพงษ์บอกกับตัวเองว่า ไม่ เป็ นไร เพื่อให้ อภัยแก่เพื่อนบ้ าน และ
คิดว่าชาติที่แล้ วสมพงษ์คงเคยไปทําความเดือดร้ อนรํ าคาญแก่เพื่อนบ้ านคนนี ้
3) สมบัตลิ งทุนค้ าขาย เมื่อเห็นว่าสินค้ าขายไม่คอ่ ยดีก็ได้ แต่ปลอบตัวเองว่าไม่ เป็ นไร เราก็ขายของเรา
ไปเรื่ อย ๆ ไม่ต้องแก้ ไขปั ญหาอะไร เพราะกิจการแบบที่ตนเองกําลังดําเนินการมีคแู่ ข่งมาก เดี๋ยว
ก็มีลกู ค้ ามาซื ้อเอง
57. ข้ อใดมีคําเชื่อมประโยค
1) สมัยที่พอ่ หนุม่ ๆ มีบ้างที่ใช้ เงินอย่างไม่ระมัดระวัง
2) แม่นํารายได้ จากการขายขนมเก็บเป็ นทุนการศึกษาของลูก
3) คนที่เป็ นผู้ใหญ่มีหน้ าที่ชว่ ยงานของชุมชนมากบ้ างน้ อยบ้ างตามความสมัครใจ
4) พ่อของดวงฤทัยไม่ดื่มเหล้ า ไม่สบู บุหรี่ ไม่เล่นการพนันจึงไม่มีรายจ่ายที่สญ
ู เปล่า
58. “อัน” ในข้ อใดเป็ นประพันธสรรพนาม (สรรพนามเชื่อมประโยค)
1) ฉันขอซื ้ออันนี ้ได้ ไหม
2) เขาเขียนลวดลายอันงามวิจิตร
3) เด็ก ๆ ทํางานไม่เป็ นชิ ้นเป็ นอัน
4) อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่
59. พฤติกรรมข้ อใดสําคัญที่สดุ ในการกรอกข้ อความ
1) สมชายกรอกข้ อความครบตามจํานวนช่อง / บรรทัดที่เว้ นไว้
2) สมศรี กรอกข้ อความด้ วยความสุจริตใจไม่บดิ เบือนความจริง
3) สมศักดิเ์ ขียนสะกดการันต์ได้ ถกู ต้ อง
4) สมภพกรอกข้ อความด้ วยลายมือที่อา่ นง่ายชัดเจน
60. “ฉันชอบกินสุกี ้และเกี๊ยวใส่ซอส ส่วนน้ องชอบกินขนมโมจิรสเก๊ กฮวย ขนมเค้ กรสบ๊ วย นํ ้าโอเลี ้ยง
และชอบร้ องคาราโอเกะ ” ข้ อความนี ้มีคํายืมจากภาษาญี่ปนุ่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษอย่างละกี่คํา
1) ญี่ปนุ่ 3 คํา จีน 3 คํา อังกฤษ 3 คํา
2) ญี่ปนุ่ 3 คํา จีน 5 คํา อังกฤษ 1 คํา
3) ญี่ปนุ่ 3 คํา จีน 4 คํา อังกฤษ 2 คํา
4) ญี่ปนุ่ 2 คํา จีน 4 คํา อังกฤษ 3 คํา

61. นํ ้ามีประโยชน์ตอ่ สิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาลเกินกว่าที่จะนับได้ คนเราใช้ นํ ้าในการอุปโภค บริโภค และใช้ ใน
การทําเกษตรกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ อีกเป็ นจํานวนมาก ฉะนันเมื
้ ่อ
ประเทศเรากําลังจะขาดแคลน เราจึงจําเป็ นจะต้ องช่วยกันอนุรักษ์นํ ้าและสิ่งที่ทําได้ ดีที่สดุ ในขณะนี ้คือ
การประหยัดนํ ้า จากข้ อความข้ างต้ น ข้ อใดคือใจความสําคัญ
1) เราต้ องช่วยกันอนุรักษ์นํ ้า
2) เราใช้ นํ ้าเพื่อประโยชน์ตา่ ง ๆ ในการอุปโภค บริโภค
3) เราต้ องช่วยกันประหยัดนํ ้า เพราะนํ ้ากําลังจะขาดแคลน
4) เราใช้ นํ ้าในการเกษตร ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
62. ข้ อใดเป็ นภาษาถิ่นภาคอีสานทุกคํา
1) ข้ อง หื ้อ ขี ้ลัก
2) แซบ ฟ้าว งัว
3) หราด ย่าหมู ผุน
4) จ๊ อน แอ่ว ละอ่อน
63. ก ) วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทย กําลังเข้ าสูก่ ระแสวัตถุนิยม
ข
) หากประชาชนคนใดที่ปรับตัวไม่ได้ อาจเกิดปั ญหาลูกโซ่ตา่ ง ๆ ตามมา
ค
) อาจกลายเป็ นคนที่มีความเครี ยดสูง และโรคทางกายตามมาอีก
ง
) อีกทังต้
้ องประสบกับความกดดันด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ข้ อใดเรี ยงลําดับข้ อความได้ เหมาะสมและได้ ใจความมากที่สดุ
1) ข – ก – ง – ค
2) ก – ง – ค – ข
3) ข – ค – ก – ง
4) ก – ง – ข – ค
64. คําประสมในข้ อใด เป็ นการประสมคาไทยกับคาที่มาจากภาษาอื่น
1) หัวใจ
2) เข็มทิศ
3) ครอบครัว
4) แปรงสีฟัน
65. หากต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื อแจ้ งข่าวสารใด ๆ ให้ แก่สมาชิกหรื อผู้เข้ ามาใช้ บริการในระบบ
อินเตอร์ เน็ต ต้ องใช้ บริการใด
1) แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3) ห้ องคุยอิเล็กทรอนิกส์
4) ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
66. การศึกษาโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีมากมายหลายรูปแบบ ข้ อใดหมายถึงการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1) e – learning
2) e – book
3) e – classroom
4) e – library
67. ข้ อใดเป็ นคําสมาสที่มีลกั ษณะเดียวกับคําว่า “พุทธพจน์”
1) อดีตกาล ทศนิยม
2) นโยบาย สุโขทัย
3) คุณธรรม ภัตตาคาร
4) ยุทโธปกรณ์ จักรยาน
68. ข้ อใดแสดงว่าผู้ฟังมีมารยาทในการฟั ง
1) หยิบสมุดบันทึกขึ ้นมาจดใจความสําคัญในขณะฟั ง
2) วิพากวิจารณ์แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในขณะฟั ง

3) ซักถามผู้พดู ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย เพื่อแสดงความสนใจในหัวข้ อที่ฟัง
4) เมื่อโทรศัพท์มือถือดังเดินออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกทันที เพื่อมิให้ รบกวนสมาธิของผู้อื่น
69. ข้ อใดคือการใช้ ความรู้ทางภาษาเพื่อประโยชน์ในงานเขียนสร้ างสรรค์ไปในทิศทางที่ไม่ถกู ต้ อง
1) เป็ นงานเขียน เรี ยบเรี ยงเป็ นคําพูด เพื่อส่งสารถึงผู้อา่ น
2) เป็ นงานเขียนที่ต้องลําดับความคิด และเรี ยบเรี ยง
3) เป็ นงานเขียนเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อความ เพื่อส่งสารถึงผู้อา่ น
4) เป็ นสิ่งที่จะต้ องใช้ ความรู้ทางภาษาให้ การเขียนเข้ าถึงผู้อา่ น
70. ลักษณะของการเขียนสารคดีเชิงประวัตใิ ห้ เป็ นที่สนใจของผู้อา่ นจําเป็ นที่จะต้ องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้ าง
1) มีหลักฐานหรื อข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
2) มีการเรี ยบเรี ยงได้ ดี อ่านง่าย
3) หาหัวข้ อที่กําลังเป็ นที่นิยมขณะนันมาเป็
้
นหัวเรื่ อง
4) สามารถจูงใจให้ ผ้ อู า่ นเชื่อถือได้ และคล้ อยตาม
71. คําประพันธ์ตอ่ ไปนี ้ตรงกับสํานวนไทยในข้ อใด
“ยิ ้มหวานนํ ้าตาลอาย มดมลายเหมือนต้ องมนตร์
เบื ้องหลังอันแยบยล อาจซ่อนเขี ้ยวไว้ เคี ้ยวคุณ
”
1) ปากอย่างใจอย่าง
2) ปากปราศรัยใจเชือดคอ
3) ปากว่าตาขยิบ
4) ปากหวานก้ นเปรี ย้ ว
72. คําประพันธ์ข้อใดมีสมั ผัสอักษรมากที่สดุ
1) แล้ วลดเลี ้ยวเที่ยวไปบันไดอิฐ ต่างเพลินพิศเพิงผารุกขาเขา
2) เหมือนดนตรี ปี่ป่ าประสายาก ทังสองฟากฟั
้
งให้ อาลัยหวน
3) เสียงกรวดเกรี ยดเขียดกบเข้ าขบเขี ้ยว เหมือนกรับเกรี ยวกรวดกรี ดวะหวีดเสียง
4) ทังองค์
้ ฐานรานร้ าวถึงเก้ าแสก เผยอแยกยอดสุดก็หลุดหัก
73. ข้ อใด ไม่ ใช่ แนวพระราชดําริในพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
พระราชทานแก่พระเจ้ าลูกยาเธอทัง้ 4 พระองค์
1) การปฏิบตั พิ ระองค์มิให้ อวดอ้ างว่าเป็ นเจ้ านาย แต่ให้ มีความอ่อนน้ อม ว่าง่าย และประพฤติชอบ
2) การใช้ เงินอย่างประหยัด มิให้ ก่อหนี ้สิน
3) การสร้ างความสัมพันธ์กบั มิตรประเทศ
4) คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสําคัญ และตระหนักถึงคุณของแผ่นดิน
74. “ดูนํ ้าวิ่งกลิ ้งเชี่ยวเป็ นเกลียวกลอก กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน ” ข้ อความที่ยกมามีความเด่นด้ าน
วรรณศิลป์ในข้ อใด
1) การเล่นเสียงพยัญชนะ
2) การเล่นเสียงสระ

3) การเล่นเสียงวรรณยุกต์
4) การเล่นคําพ้ อง
75. ข้ อใด ไม่ ใช่ ลักษณะเด่นของกาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง
1) ชมธรรมชาติ
2) คติสอนใจ
3) การเล่นคํา
4) สะท้ อนสภาพความอุดมสมบูรณ์สมัยอยุธยา
76.
วังเอ๋ยวังเวง หง่างเหง่ง
! ยํ่าคํ่าระฆังขาน
ฝูงควายผ้ ายลาทิวากาล ค่อยค่อยผ่านท้ องทุง่ มุง่ ถิ่นตน
ชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับ ตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน
ทิ ้งทุง่ ให้ มืดมัวทัว่ มณฑล และทิ ้งตนตูเปลี่ยวอยูเ่ ดียวเอย
จากบทประพันธ์ดงั กล่าวใช้ โวหารประเภทใด
1) สาธกโวหาร
2) เทศนาโวหาร
3) อุปมาโวหาร 4) พรรณาโวหาร
77. ข้ อใด ไม่ ใช่ คุณค่าสําคัญของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
1) ความไพเราะที่เกิดจากการใช้ สมั ผัสใน
2) การให้ ข้อคิดเตือนสติเพื่อดํารงชีวิตให้ ปราศจากความทุกข์เดือดร้ อน
3) เป็ นรูปแบบการประพันธ์ที่นําโคลงสี่สภุ าพผสมผสานกับกลอนสุภาพ
4) การใช้ โวหารภาพพจน์ทงในลั
ั ้ กษณะภาพพจน์อปุ มาโวหาร และภาพพจน์อปุ ลักษณ์
78. ใครเป็ นผู้ประพันธ์เรื่ อง “ยายทองหล่อแม่เพลง”
1) กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
2) เอนก นาวิกมูล
3) ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
4) นายแพทย์บญ
ุ ส่ง เลขากุล

(เฉลยวิชา ภาษาไทย)
ข้ อ 41
ตอบข้ อ 4 พอใจยืมหนังสือเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในห้ องสมุดเพื่อทํารายงาน
ข้ อ 1)
– 3) เป็ นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการทุกข้ อ เนื่องจากการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือกระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ชว่ ยให้ ได้ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ เช่น การใช้ เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตเพื่อค้ นคว้ าหาความรู้ การใช้ /สืบค้ นข้ อมูลจากสื่อบันทึกข้ อมูลหรื อซีดีรอม การรับ - ส่งหรื อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น แต่ข้อ 4 เป็ นการค้ นคว้ าข้ อมูลโดยไม่ได้ อาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 42
ตอบข้ อ 4
บทสรุป เพราะข้ อความดังกล่าว เป็ นส่วนสรุปเนื ้อหา ซึง่ มักจะแทรกข้ อเสนอแนะ และ
แนวทางหรื อทางออกของเรื่ องราวที่เขียนไว้ ด้วย
1) คํานํา จะเป็ นที่มาหรื อเหตุผลที่ต้องเขียนบทความ
2) คําขึ ้นต้ น จะเป็ นส่วนประกอบของการเขียนหนังสือราชการ ไม่ใช่การเขียนบทความ
3) เนื ้อเรื่ อง คือส่วนที่เป็ นรายละเอียดของเรื่ อง
ข้ อ 43
ตอบข้ อ 2
บ่อนกาสิโน รถแทรกเตอร์ หมวกแก๊ ป
1) จิมแปนซี คําที่ถกู ต้ อง ซิมแปนซี
ดีเปรสชัน่
”
ดีเปรสชัน
3) กระดาษกร๊ าฟ
”
กระดาษกราฟ
กล่องชอล์ค
” กล่องชอล์ก
4) โรคเก๊ าท์
”
โรคเกาท์
เม็ดพลาสติค
”
เม็ดพลาสติก
ข้ อ 44
ตอบข้ อ 1
ที่ถกู อ่านว่า กน – ไก
ข้ อ 3 อ่านได้ ทงั ้ รด
– นิ – ยม และ
รด
– สะ – นิ – ยม

ข้ อ 45
ตอบข้ อ 2
เพราะ
“คําซ้ อน ” คือ คํามูลที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้ อนกันแล้ วเกิดความหมายใหม่ หรื อใกล้ เคียง
ความหมายเดิม หรื อการนําคําที่มีความหมายตรงกันข้ ามมาซ้ อนกัน หรื อนําคําที่ขึ ้นต้ นด้ วยพยัญชนะเสียง
เดียวกันหรื อมีเสียงสระเข้ าคูม่ าซ้ อนกัน ซึง่ เมื่อนํามาซ้ อนกันแล้ วก่อให้ เกิดความหมายหรื อเสียงในลักษณะต่าง
ๆ เช่น เกิดความหมายทํานองเดียวกัน, ตรงข้ ามกัน หรื อเพื่อการออกเสียงใหม่
1) เป็ นคําซ้ อนที่ก่อให้ เกิดความหมายตรงกันข้ าม เช่น เท็จ / จริง, ถ้ วย / ชาม
2) เป็ นคาซ้ อนที่มีความหมายทานองเดียวกัน ท้ วง / ติง กาล / เวลา
3) เป็ นคําซ้ อนเพื่อเสียง (ซุม่ ซ่าม) และคําซ้ อนเพื่อความหมายทํานองเดียวกันมีเพียงคําเดียว คือ ทอด /
ทิ ้ง
4) เป็ นคําซ้ อนเพื่อเสียง (ฟุ่ มเฟื่ อย) และคําซ้ อนที่ทําให้ มีความหมายตรงข้ ามกัน เปรี ย้ ว / หวาน
ข้ อ 46
ตอบข้ อ 1
มรณภาพ
= ถ้ าใช้ กบั พระสงฆ์ให้ ใช้ มรณภาพ ถ้ าเป็ นพระอริยเจ้ าผู้ที่บรรลุพระ
อรหันต์ก็ใช้ วา่ “นิพพาน” คือไม่กลับมาเกิดอีกแล้ ว
ข้ อ 47
ตอบข้ อ 3

คําวินิจฉัยของศาล เป็ นข้ อเท็จจริงที่ปรากฏ มิใช่แสดงความคิดเห็น เช่น ในข้ ออื่น ๆ

ข้ อ 48
ตอบข้ อ 3 เพราะมีเสียงวรรณยุกต์ตามลําดับ ดังนี ้
โท
– ตรี – จัตวา – สามัญ – เอก
1) มีเสียงวรรณยุกต์ 2 เสียง คือ
สามัญ
– สามัญ – สามัญ – ตรี – สามัญ
2) มีเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง คือ
จัตวา
– จัตวา – สามัญ – โท – ตรี
3) มีเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียง คือ
โท
– จัตวา – สามัญ – สามัญ – สามัญ

ข้ อ 49
ตอบข้ อ 1
ข้ อ 2, 4 เป็ นประโยคความเดียว
ข้ อ 3 เป็ นประโยคความรวม

ข้ อ 50
ตอบข้ อ 3
เป็ นการเขียนบันทึกขนาดสัน้ เป็ นลักษณะของการบันทึกการติดต่อนัดหมาย
1) เป็ นการเขียนบันทึกขนาดยาว ที่เรี ยกว่า บันทึกประวัตชิ ีวิต
2) เป็ นบันทึกขนาดยาว ที่เรี ยกว่า บันทึกเหตุการณ์สําคัญครัง้ หนึง่ ในชีวิต
4) เป็ นบันทึกขนาดยาว เรี ยกว่า บันทึกการเดินทาง
ข้ อ 51
ตอบข้ อ 4
1) เป็ นภาษาพูด
2) เป็ นภาษาพูด
3) เป็ นภาษาพูด

พ.จ.อ.นิพทั ธ์ เพราะ คํานําหน้ านามตามชันยศ
้ ใช้ อกั ษรย่อ เป็ นภาษาเขียนกึ่งทางการ
ใช้ เรี ยกบุคคล
ใช้ เรี ยกบุคคล
ที่เป็ นคํานําหน้ านามบอกอาชีพ

ข้ อ 52
ตอบข้ อ 3
เป็ นการแสดงความคิดเห็นว่า ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมกว่าดอกมะลิ ซึง่ บางคนอาจจะมี
ความคิดเห็นว่าดอกมะลิหอมกว่าดอกกุหลาบก็ได้ จึงเป็ นความคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริง (ซึง่ ไม่อาจแย้ งได้ )
ดังเช่นในข้ ออื่น ๆ คือ
- ดอกเฟื่ องฟ้าไม่มีกลิ่น
- ดอกกุหลาบมีกลิ่น
- ดอกมะลิมีกลิ่น
- ดอกบานไม่ร้ ูโรยดอกแข็งไม่มีกลิ่น
ข้ อ 53
ตอบข้ อ 4
ประภาคาร มีลกั ษณะนาม เป็ นหลัง
ส่วนข้ ออื่น ๆ ผิด - กระจกเงา ต้ องเป็ น บาน
- กรมธรรม ต้ องเป็ น ฉบับ
- แผนผัง ต้ องเป็ น ผัง

ข้ อ 54
ตอบข้ อ 1
“ปิ ดไฟก่อนไม่มีไฟให้ ปิด”
1) เป็ นวรรณกรรมที่
ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ โดยตรง
ส่วนในข้ ออื่นนันประโยชน์
้
จะตกอยูก่ บั ผู้บริโภคเท่านัน้ ไม่ใช่โดยส่วนรวม
ข้ อ 55
ตอบข้ อ 1
ผู้บนั ทึกการประชุม ตามรูปแบบของการจดรายงานการประชุม ของหลักสูตรนี ้ ส่วน
ระเบียบสํานักนายก ฯ ให้ ใช้ วา่ “ผู้จดรายงานการประชุม”
ข้ อ 56
ตอบข้ อ 3
เพราะ (จากวิวิธภาษา) เรื่ อง “อะไร ๆ ก็ไม่เป็ นไร”
ซึง่ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการพูด การเขียน คํา หลักภาษา ฯลฯ ในข้ อนี ้เป็ นการทดสอบความหมายของคําว่า
“ไม่เป็ นไร ” ซึง่ เมื่อถูกนําไปใช้ ในบริบทต่าง ๆ แล้ วสามารถทําให้ คําเดียวกันมีความหมายต่างกันไป เช่น
ความหมายในทางที่ดี หรื อความหมายในทางไม่ดี
ข้ อ 3 นี ้ คําว่า “ไม่เป็ นไร” ในบริบทที่ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ดีตอ่ สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นที่วา่ ดีเพราะ “ไม่เป็ นไร” ของสมพงษ์
เป็ นความรู้สกึ ปลอบใจตัวเอง เพื่อทําให้ ตวั เองสบายใจไม่โกรธเพื่อนบ้ านที่มาสร้ างความเดือดร้ อนรํ าคาญ
“ไม่เป็ นไร” ในกรณีนี ้จึงมีความหมายทางดี
ส่วนข้ อ 1)
“ไม่เป็ นไร” แต่ใจของสมชายยังมีความขุน่ ข้ องกับสมศรี
2)
“ไม่เป็ นไร” ที่ทําให้ สมควรกลายเป็ นคนผัดวันประกันพรุ่ง เฉื่อยชา
4)
“ไม่เป็ นไร” ที่ทําให้ สมบัตไิ ม่กระตือรื อร้ น ไม่ตอ่ สู้ ไม่แก้ ปัญหา
ดังนัน้ ข้ อ 3 จึงมีความหมายแตกต่างจากข้ อ 1) 2) 4) ซึง่ มีความหมายในทางไม่ดี
ข้ อ 57
ตอบข้ อ 4
เพราะ
ข้ อ 4) มีลกั ษณะของการนําประโยค 2 ประโยคเชื่อมเข้ าด้ วยกันโดยมี
“จึง” เป็ นคําเชื่อม
พ่อของดวงฤทัยไม่ดื่มเหล้ า ไม่สบู บุหรี่ ไม่เล่นการพนัน
จึงไม่มีรายจ่ายที่สญ
ู เปล่า
ส่วนข้ อ 1) 2) และ 3) เป็ นประโยคทัว่ ไปที่กล่าวเพื่อนําเสนอข้ อเท็จจริง โดยไม่มีคําเชื่อมเพื่อแสดง
ความเป็ นเหตุเป็ นผลกับอีกประโยคหนึง่
“คําเชื่อม ” ใช้ เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องของคํา หรื อประโยคในการอธิบายเล่าเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ มีหลาย
ลักษณะ เช่น คําเชื่อมคํา ประโยคเชื่อมประโยค เป็ นต้ น กรณีตามข้ อนี ้เป็ นลักษณะประโยคเชื่อมประโยค
ข้ อ 58
ตอบข้ อ 2

เพราะเชื่อม 2 ประโยค คือ 1) เขาเขียนลวดลาย และ 2) ลวดลายงามวิจิตร

ข้ อ 59
ตอบข้ อ 2

เพราะการกรอกข้ อความด้ วยความสุจริตไม่บดิ เบือนความจริง เป็ นสิ่งที่สําคัญกว่าข้ ออื่น ๆ

ข้ อ 60
ตอบข้ อ 3
ภาษาญี่ปนุ่ 3 คํา ภาษาจีน 4 คํา ภาษาอังกฤษ 2 คํา
ภาษาญี่ปนุ่ 3 คํา คือ สุกี ้ โมจิ คาราโอเกะ
ภาษาจีน 4 คํา คือ เกี๊ยว เก๊ กฮวย บ๊ วย โอเลี ้ยง
ภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ ซอส เค้ ก
ข้ อ 61
ตอบข้ อ 3

เป็ นใจความสําคัญของเรื่ อง ส่วนข้ อ 1, 2 และ 4 เป็ นพลความไม่ใช่ใจความสําคัญ

ข้ อ 62
ตอบข้ อ 2
เพราะเป็ นภาษาถิ่นภาคอีสานทุกคํา
ข้ อ 1 ทุกคําเป็ นภาษาถิ่นภาคเหนือ
ข้ อ 3 ทุกคําเป็ นภาษาถิ่นภาคใต้
ข้ อ 4 ทุกคําเป็ นภาษาถิ่นภาคเหนือ
ข้ อ 63
ตอบข้ อ 4
เรี ยงลําดับข้ อความได้ ใจความมากที่สดุ
บอกถึงเหตุและผล
ข้ อ 64
ตอบข้ อ 2 เข็มทิศ
เป็ นคําประสมคําไทยกับคําที่มาจากภาษาอื่น
ส่วนคํา หัวใจ ครอบครัว แปรงสีฟัน เป็ นการประสมคําไทยกับคําไทย

ข้ อ 65
ตอบข้ อ 1 แผ่ นป้ายอิเล็กทรอนิกส์
1) แผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
webboard เป็ นพื ้นที่ที่ให้ สมาชิก หรื อผู้ใช้ บริการในเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต สามารถตังกระทู
้
้ แสดงความคิดเห็นหรื อแจ้ งข่าวสารใด ๆ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้ บริการ
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
e-mail เป็ นรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล คล้ ายจดหมาย
ธรรมดา
3) ห้ องคุยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
electronic chat room เป็ นรูปแบบการพูดคุยเฉพาะกลุม่ ด้ วยการพิมพ์
ข้ อความ
4) ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
e-library เป็ นรูปแบบห้ องสมุดที่ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ บริการห้ องสมุดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 66
ตอบข้ อ 3
e-classroom
เนื่องจาก
1)
e-learning หมายถึง การเรี ยนรู้ด้วยตนเองที่ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2)
e-book หมายถึง หนังสือในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3)
e-classroom หมายถึง การเรี ยนการสอนที่ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4)
e-library หมายถึง ห้ องสมุดที่ผ้ ใู ช้ ใช้ ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 67
ตอบข้ อ 1 อดีตกาล ทศนิยม
คําว่า
“พุทธพจน์” เป็ นคําสมาสไม่มีสนธิ (พุทธ) + (พจน์)
1) อดีตกาล (อดีต) + (กาล)
เป็ นคําสมาสไม่มีสนธิทงั ้ 2 คํา
ทศนิยม (ทศ) + (นิยม)
2) นโยบาย (นยะ) + (อุบาย) - เป็ นคําสมาสที่มีสนธิ
สุโขทัย (สุข) + (อุทยั ) - เป็ นคําสมาสไม่มีสนธิ
3) คุณธรรม (คุณ) + (ธรรม) - เป็ นคําสมาสไม่มีสนธิ
ภัตตาคาร (ภัตตะ) + (อาคาร) - เป็ นคําสมาสที่มีสนธิ
4) ยุทโธปกรณ์ (ยุทธ) + (อุปกรณ์) - เป็ นคําสมาสที่มีสนธิ
จักรยาน (จักร) + (ยาน) - เป็ นคําสมาสไม่มีสนธิ

ข้ อ 68
ตอบข้ อ 1

หยิบสมุดบันทึกขึ ้นมาจดใจความสําคัญในขณะฟั ง

ข้ อ 69
ตอบข้ อ
งานเขียนสร้ างสรรค์ เช่น งานเขียนที่ต้องลําดับความคิด และเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อความเพื่อส่งสารถึงผู้อา่ น
ความรู้ทางภาษาจะช่วยให้ การเขียนสร้ างสรรค์เข้ าถึงผู้อา่ นหรื อส่งสารถึงผู้อา่ นได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
ข้ อ 70
ตอบข้ อ
การเขียนเรื่ องประวัตขิ องบุคคล สถานที่ วัตถุ และสิ่งที่มีความสําคัญในขณะนัน้ ย่อมเป็ นที่สนใจของ
ผู้อา่ น สารคดีเชิงประวัตทิ ี่เรี ยบเรี ยงได้ ดี มีหลักฐาน ใช้ ข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ จะกลายเป็ นแหล่งความรู้ที่มี
ประโยชน์แก่ผ้ อู า่ นด้ วย นอกจากความบันเทิงที่จะได้ รับ
ข้ อ 71
ตอบข้ อ 2 ปากปราศรัยใจเชือดคอ
การแสดงออกภายนอกเหมือนมีไมตรี แต่ในใจคิดจะทําร้ าย
ข้ อ 72
ตอบข้ อ 3
เสียงกรวดเกรี ยดเขียดถมเข้ าขมเขี ้ยว เหมือนกรับเกรี ยงกรอดกรี ดวะหวีดเสียง
มีสมั ผัสอักษร 13 คํา คือ
กรวดเกรี ยด กบ กรับ เกรี ยว กรอด กรี ด
เขียด เข้ า ขบ เขี ้ยว
วะ หวีด
1) 8 คํา
2) 7 คํา
4) 3 คํา
ข้ อ 73
ตอบข้ อ 3
การสร้ างความสัมพันธ์กบั มิตรประเทศ
เนื่องจาก พระบรมราโชวาท เป็ นวรรณกรรมที่ให้ คณ
ุ ค่าและข้ อคิดในด้ านต่าง ๆ ทังการประพฤติ
้
ปฏิบตั ิ
ตน การใช้ จา่ ย ความสําคัญของการศึกษาเล่าเรี ยน และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงพระราชจริยาวัตรของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล่าเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงสัง่ สอนพระราชโอรสให้ เป็ นคนดี ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่าง
เหมาะสม แต่มิได้ กล่าวถึงการสร้ างความสัมพันธ์กบั มิตรประเทศไว้ ในที่นี ้
ข้ อ 74
ตอบข้ อ 1

การเล่นเสียงพยัญชนะ ได้ แก่ เกลียวกลอก ฉาดฉัด ฉวัดเฉวียน

ข้ อ 75
ตอบข้ อ 2
ข้ อ 76
ตอบข้ อ 4
เป็ นบทประพันธ์ที่ใช้ การพรรณนาโวหาร เพื่อให้ เห็นภาพหรื อรายละเอียดต่าง ๆ
ข้ อ 1, 2, 3 เป็ นการใช้ โวหารเพื่อการสัง่ สอน การยกตัวอย่างเพื่อการเปรี ยบเทียบ
ข้ อ 77
ตอบข้ อ 3

มิได้ เป็ นคุณค่าของโคลงสุภาษิตนฤทุมานาการ

จากบทเรี ยนเรื่ องนี ้ได้ อธิบายคุณค่าของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการไว้ วา่ มีคณ
ุ ค่าที่สําคัญคือ
1. ความไพเราะที่เกิดจากการสัมผัสใน
2. การให้ ข้อคิดเตือนสติในการดําเนินชีวิตให้ ปราศจากความทุกข์เดือดร้ อน
3. มีการใช้ โวหารภาพพจน์ทงแบบอุ
ั้
ปมาโวหารและภาพพจน์อปุ ลักษณ์
ข้ อ 78
ตอบข้ อ 2

อเนก นาวิกมูล

